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Przedmowa

Czy instytucje pozagospodarcze powinny być sprawnie zarządzane? Czy 
jest szansa, by były zarządzane sprawnie? W jaki sposób nimi zarządzać? 
Jakie jest miejsce i rola menedżerskiego talentu w zarządzaniu współczes-
nymi instytucjami? I wreszcie, czym jest sam talent? To tylko niektóre kwe-
stie, które próbują rozstrzygnąć teoretycy i praktycy zarządzania. Kwestie 
ważne, kluczowe dla powodzenia przedsięwzięć oraz dla organizacyjnego 
klimatu i kultury.

Przed niełatwym zadaniem udzielenia odpowiedzi na podobne pytania 
stanęła autorka niniejszej książki. I trzeba przyznać, że wywiązała się z tego 
zadania znakomicie. Tym bardziej, że to praca pionierska w polskiej literatu-
rze przedmiotu. Jest tak przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze za-
stosowane koncepcje teoretyczne są rozległe dyscyplinarnie, a jednocześnie 
znaczone są wyraźnie autorskim wkładem na etapie ich przyswojenia oraz 
przystosowania do badania nowoczesnych zjawisk i procesów związanych 
z zarządzaniem, w tym zarządzaniem instytucjami pozagospodarczymi. 
Dyscypliny, do których Justyna Śmietańska ze znawstwem się odwołuje, to 
m.in.: zarządzanie, socjologia organizacji, psychologia organizacji, pedago-
gika pracy. Po wtóre empiryczne ujęcie poruszanych zagadnień stoi na naj-
wyższym poziomie. I choć nie ma waloru ogólnopolskiej reprezentatywności, 
to z pewnością zachowuje doniosłość poznawczą, praktyczną ważkość, a tak-
że reprezentatywność o charakterze typologicznym.

Można by nawet powiedzieć, że praca lokuje się w nurcie społecznych ba-
dań nad procesami zarządzania, które zapoczątkowane zostały kilkadziesiąt 
lat temu przez Aleksandra Matejkę [1969], Adama Sarapatę [1972] oraz Kazi-
mierza Doktóra [1998, 2008]. Wszyscy wymienieni autorzy są obecni w roz-
ważaniach Śmietańskiej. Nie tylko jako dostarczyciele mott do rozdziałów 
czy nośnych acz przeterminowanych naukowych fraz, lecz jako żywi badacze 
organizacji, ich struktur, władzy, układów pozycji i ról. To ważna cecha tej 
książki oraz istotny rys tożsamości autorki. Nie tylko bowiem nie odżegnu-
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je się od polskiej i światowej tradycji w ujmowaniu zagadnień organizacji, 
kierownictwa, kultury organizacyjnej [por. Hofstede, 2007], wreszcie talentu, 
lecz potrafi myśl oraz empiryczne dokonania swoich poprzedników dobrze 
wykorzystać, wzmacniając niejako ich naukową wartość. Postępuje tym sa-
mym wbrew obowiązującej modzie, która przekształca się niepostrzeżenie 
w instytucjonalny oraz żywiołowy imperatyw zestawiania cytatów pocho-
dzących z względnie nowych opracowań.

Może właśnie dzięki temu rozważania teoretyczne oraz sam plan badaw-
czy tak bardzo wyróżniają się na tle wielu nieudanych, ale i udanych prób 
zdania sprawy z położenia dyrektorów w placówkach oświatowych. Może 
dzięki temu Śmietańska, dysponując trafnymi, z dawna wypracowanymi ka-
tegoriami ujmowania organizacyjnej rzeczywistości, przekształcając je i do-
stosowując do współczesnych instytucji, potrafi znakomicie wskazywać na te 
krytyczne elementy, które konstytuują talent menedżerski. Potrafi także ulo-
kować go w rozleglejszej strukturze zjawisk i procesów organizacyjnych: od 
struktur, przez układy pozycji i ról, kompetencje, władzę, wtórną socjalizację 
czy konflikt. Ponadto autorka dostrzega wzajemne relacje między struktura-
mi gospodarczymi i zarządcami tych struktur, czyli menedżerami a struktu-
rami pozagospodarczymi, w tym dyrektorami placówek oświatowych. Z tych 
relacji rodzi się wspólny korpus zachowań, działań oraz konkretnych roz-
wiązań obecnych zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w szkole. Nie wszyscy 
autorzy książek o dyrektorach są w stanie dostrzec te relacje, pojąć je i – co 
najważniejsze – wyprowadzić z nich istotne konsekwencje i wnioski. Zubaża 
to znacząco ich ujęcia i naraża na zarzut ignorancji. Próby empiryczne czyni 
z kolei z założenia przyczynkarskimi.

Teoretyczne oraz empiryczne ujęcia zagadnień kierownictwa i talentu me-
nedżerskiego prezentowane przez Justynę Śmietańską z jeszcze jednego po-
wodu warte są uwagi. Jakość koncepcji oraz analiz rezultatów empirycznego 
pomiaru pozwalają autorce na sformułowanie rozległych i strukturalnie za-
kotwiczonych wniosków o charakterze praktycznym. Tu także najwyraźniej 
ujawnia się edukacyjna warstwa i funkcja monografii. Można nawet stwier-
dzić, zakładając przecież świadome i planowe działanie autorki, że pośrednio 
odnosi się ona do dyskusji na temat praktycznego charakteru reprezentowa-
nej dyscypliny naukowej. Ów praktyczny charakter określają, niech mi będzie 
wolno powtórzyć to za Adamem Podgóreckim [1962, s. 30], oceny określające 
cel. Innymi słowy to oceny właśnie stanowią swoiste wyznaczniki działania.

Oceny dokonywane przez autorkę nie mają jednakże nic wspólnego 
z ocenami arbitralnymi. Są one dokonywane w oparciu o drobiazgowe diag-
nozy poszczególnych fragmentów szkolnej rzeczywistości. Rzecz jasna w tle 
znajduje się najogólniej pojęty system aksjonormatywny, czyli zasady, na 
podstawie których ludzie w ogóle są zdolni do działania, w tym do działa-
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nia w ramach „rzeczy zorganizowanych”. W tym duchu utrzymane są au-
torskie rekomendacje co do edukacji kandydatów na dyrektorów szkół [por. 
też Banaszak, 2011, 2015], wraz z niemającą precedensu w polskiej literaturze 
propozycji pomiaru poziomu oczekiwań przez postulaty zmian w procedu-
rach konkursowych na stanowiska zarządców placówek światowych aż po 
organizacyjną codzienność, do której Śmietańska chciałaby wprowadzić takie 
regulatory jak m.in. mentoring. Turbulentne warunki funkcjonowania szko-
ły [por. Banaszak, 2013] będą w przyszłości określać powodzenie podjętych 
działań naprawczych.

Postulaty praktycznych rozwiązań spięte są w książce pojęciem zapowia-
danym jej tytułem, czyli talentem. Autorka oryginalnie konstruuje tę ważną 
i nowoczesną kategorię, wyraźnie wyodrębniając jej części składowe: odwa-
gę, kompleksowość oraz wszechstronność wiedzy i umiejętności, dojrzałość 
emocjonalną, odpowiedzialność, umiejętności planistyczne, a także świado-
mość specyfiki zespołu nauczycielskiego. Każdy z wymienionych komponen-
tów znajduje istotne miejsce w rozważaniach Śmietańskiej od pierwszej do 
ostatniej stronicy książki. Dobrze to świadczy o jej kulturze metodologicznej 
i wyrażanej jawnie niechęci do sprowadzania teorii do kilku definicji pojęć, 
do których zresztą następnie się już nie powraca. Tym samym można stanow-
czo przedsięwzięcie Justyny Śmietańskiej uznać za wykładnię dobrej teore-
tycznej i empirycznej roboty.

 Sławomir Banaszak
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Podziękowania

Niniejsza książka stanowi publikację dysertacji doktorskiej Talent menedżerski 
w oświacie. Teoria i praktyka zrealizowanej pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Sła-
womira Banaszaka. 

W tym miejscu kieruję szczególne podziękowania oraz wyrazy szacunku dla 
profesora Sławomira Banaszaka – za opiekę naukową, okazaną pomoc, wsparcie 
i źródło nieocenionej wiedzy merytorycznej. 

Swoje podziękowania składam również recenzentom: prof. dr hab. Stefanowi 
Michałowi Kwiatkowskiemu oraz prof. dr hab. Zdzisławowi Wołkowi – za cenne 
wskazówki i uwagi recenzenckie oraz zaakcentowanie ważności i przydatności 
praktycznej podjętej tematyki badawczej poświęconej zagadnieniu talentu mene-
dżerskiego w oświacie i nowoczesnemu zarządzaniu szkołą.

Podziękowania kieruję również w stronę władz i całej społeczności Wydziału 
Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, dziękując za przestrzeń dla ustawicz-
nego rozwoju zawodowego i naukowego a także możliwość wydania niniejszej 
książki. 

Serdecznie dziękuję również dyrektorom szkół i nauczycielom, którzy wzięli 
czynny udział w realizowanych badaniach empirycznych – dzięki Państwa za-
angażowaniu stały się one źródłem wielu interesujących wniosków, wzbogacają-
cych zarówno teorię, jak i praktykę pedagogiczną. 

Wreszcie za nieocenione wsparcie pragnę w tym miejscu skierować podzię-
kowania w stronę moich najbliższych: rodziców – Ewy i Mariusza Cieślińskich 
oraz męża Piotra.

Justyna Śmietańska
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Wprowadzenie 

W czasach coraz dynamiczniejszych i zróżnicowanych przemian, które doko-
nują się w wielu dziedzinach życia społecznego, również współczesne szko-
ły podlegają zmieniającym się oczekiwaniom różnych kategorii osób zaan-
gażowanych w życie danej placówki. Są to zarówno kadra zarządzająca czy 
pracownicy, jak również szeroko pojęta kategoria interesariuszy. Koncepcja 
interesariuszy, mająca szczególne znaczenie dla nauk o organizacji, dzieli ich 
na wewnętrznych oraz zewnętrznych. 

Interesariuszami wewnętrznymi placówki oświatowej są osoby w niej 
zatrudnione: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Kategorie inte-
resariuszy zewnętrznych tworzy natomiast bardzo szerokie gremium m.in.: 
rodzice, społeczność lokalna, organy prowadzące i nadzorujące, samorząd 
lokalny, media, inwestorzy czy organizacje pozarządowe. Z szerszej perspek-
tywy – poprzez swoją doniosłą rolę edukacyjną, wychowawczą i kształtującą 
– szkoła oddziałuje również na społeczeństwo jako całość. Natomiast sku-
teczne wykonywanie funkcji kierowniczej przez dyrektora i efektywne za-
rządzanie szkołą stanowi fundament sprawnej realizacji oczekiwań każdej ze 
wskazanych kategorii interesantów. 

Współczesne szkoły funkcjonują w nurcie zmian, którym muszą sprostać, 
aby móc realizować swoje cele w sferze usług edukacyjnych i nie tylko. Prze-
kształcenia, które dokonują się w gospodarce, w tym jej przeobrażenia w kie-
runku gospodarki opartej na wiedzy, rozwój technologii, idea całożyciowego 
uczenia się, a także pewne tendencje demograficzne określają kierunek zmian 
i charakter wyzwań wobec instytucji, jaką jest współczesna szkoła. Problema-
tykę funkcjonowania placówek oświatowych można zatem słusznie osadzić 
– jak zauważa Sławomir Banaszak – w kontekście tzw. „turbulentnego oto-
czenia”. Termin „turbulencje w zarządzaniu” dotyczy zróżnicowanych prze-
mian, które dokonują się w nowoczesnych społeczeństwach i stanowią ważny 
punkt odniesienia dla zarządzania organizacjami. Kategoria ta wywodzi się 
z nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Turbulencje charakteryzowane 
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są przez kilka komponentów. Po pierwsze związane są z dużą zmiennością 
otoczenia, która wpływa na kształt wewnątrzorganizacyjnych stosunków 
i relacji. Po drugie czynnikiem wywołującym turbulencje jest postępująca zło-
żoność otoczenia. Wreszcie po trzecie cechą charakterystyczną turbulencji jest 
hiperkonkurencja, czyli wzmożona rywalizacja rynkowa. Słusznie zauważa 
się, iż koncepcja turbulencji w otoczeniu edukacji może być oparta na podob-
nych przesłankach [Banaszak, 2013, s. 68-69]. 

Wśród współczesnych obszarów rozważań dotyczących funkcjonowania 
organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi [por. Banaszak, 2016] szcze-
gólne miejsce zajmuje problematyka zarządzania osobami wyjątkowo uzdol-
nionymi, czyli talentami. Według funkcjonujących w literaturze i praktyce 
definicji są to jednostki wyróżniające się, wysoko wyspecjalizowane, otwarte 
na doświadczenie, silnie refleksyjne na temat własnego rozwoju. W świetle 
zróżnicowanych zmian i rosnących oczekiwań, które stawiane są wobec pol-
skich szkół, interesująca wydaje się kwestia, czy podobna tendencja dotyczy 
również polskiego systemu szkolnictwa i dyrektora szkoły, który coraz po-
wszechniej nazywany jest menedżerem oświaty. Współczesny dyrektor szko-
ły powinien bowiem posiadać wszechstronną i interdyscyplinarną wiedzę: 
zarówno z metodyki dydaktycznej, sposobów wychowania oraz pracy z dzieć-
mi i młodzieżą (psychologiczno-pedagogiczną), prawno-administracyjną, jak 
i związaną z szeregiem innych obszarów. Coraz większe oczekiwania i wy-
mogi stawiane wobec szkół nie są więc związane wyłącznie z perspektywą 
dydaktyczną czy wychowawczą, lecz dotyczą również jakości zarządzania. 
Jak dostrzega Kazimierz Doktór – współczesna myśl organizatorska traktuje 
władzę nie tylko jako grę o panowanie, lecz także jako dynamiczny proces 
alokacji szans decydowania w organizacji, bez sztywnego gorsetu struktur 
formalnych. Pojawia się więc nowa próba redefiniowania licznych określeń 
władzy – poszukuje się rzeczywistych struktur decyzyjnych, nowej mozai-
ki relacji pomiędzy zwierzchnikami a personelem wykonawczym [Doktór, 
2009, s. 33]. 

Współcześnie rola dyrektora coraz częściej postrzegana jest całkowicie 
odmiennie od klasycznego, autorytarnego podejścia do zarządzania i kie-
rowania szkołą – następuje swego rodzaju ukierunkowanie w kierunku fa-
cylitatora, dającego przestrzeń do wymiany pomysłów, inspiracji, a także 
konstruktywnych słów krytyki dla wspólnego celu do realizacji – czyli funk-
cjonowania placówki oświatowej na najwyższym poziomie, zgodnym z ocze-
kiwaniami wspomnianego wcześniej, tak szerokiego grona interesariuszy. 

Powyższe kategorie stanowiły punkt wyjścia dla zrealizowanych badań 
empirycznych, których problematyka dotyczyła zagadnienia talentu mene-
dżerskiego w oświacie. Motywacja badawcza pojawiała się sukcesywnie. Sy-
stematyczna obserwacja codzienności edukacyjnej, występujących wyzwań 
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i trudności zaowocowała zwiększonym zainteresowaniem tematyką zarzą-
dzania placówką oświatową. Równocześnie wzrastało zaciekawienie tema-
tyką talentu we współczesnych organizacjach. W konsekwencji z połączenia 
tych dwóch obszarów tematycznych ukształtowała się ciekawość poznawcza 
dotycząca zagadnienia talentu menedżerskiego w oświacie i roli dyrektorów 
szkół kierujących współczesnymi placówkami oświatowymi.

Trzy pierwsze rozdziały monografii zawierają analizy koncepcji związa-
nych z zarządzaniem oświatą, natomiast dwa następne prezentują założenia 
metodologiczne, wyniki własnych badań empirycznych oraz implikacje prak-
tyczne związane ze stanowiskiem dyrektora szkoły. 

Pierwszy rozdział zatytułowany jest „Oświata jako system: pojęcie struk-
tura i specyfika”. We wprowadzeniu ukazano pojęcie systemu w naukach 
społecznych. Ta problematyka stanowi natomiast fundament dla charak-
terystyki systemu oświaty w Polsce. Przeanalizowano również organizację 
współczesnej placówki oświatowej, zarówno z perspektywy samorządu lo-
kalnego, jak i samodzielnej organizacji wewnętrznej szkoły. Zaprezentowano 
przebieg, uwarunkowania oraz konsekwencje, które wynikają z awansu za-
wodowego nauczycieli. Scharakteryzowano kategorię stanowiska dyrektora 
szkoły, przedstawiono procedurę awansu oraz zobowiązania, które wynikają 
z obowiązku prowadzenia nadzoru pedagogicznego.

Drugi rozdział to „Zarządzanie: edukacyjne implikacje”. Jego celem jest 
prezentacja tematyki związanej z zarządzaniem organizacjami. W rozdziale 
scharakteryzowano struktury organizacyjne oraz klasyczne teorie zarządza-
nia. Poddano analizie problematykę stylów przywództwa i ich zastosowania 
praktycznego zarówno z perspektywy zespołu pracowniczego, jak i samego 
kierownika. Poruszono problematykę humanizacji pracy i jej znaczenia w za-
rządzaniu, a także idee zarządzania w oparciu o intuicję oraz siłę osobowości. 
Nadrzędny cel rozdziału stanowi również analiza i próba przeniesienia idei 
wywodzących się z klasycznej nauki o zarządzaniu do zarządzania w per-
spektywie oświatowej.

Trzeci rozdział zatytułowano „Nowoczesne nauki o zarządzaniu wo-
bec talentu w organizacjach”. Pośród tematyki, którą obejmuje pojęcie za-
rządzania zasobami ludzkimi, na stałe zakorzeniło się również zagadnienie 
dotyczące zarządzania najbardziej utalentowanymi pracownikami. Rozdział 
zawiera przedstawienie istoty pojęcia talent – jego etymologię oraz sposoby 
definiowania. Wskazane zostały sposoby rekrutacji i selekcji talentów. Pod-
jęto również próbę skonfrontowania obecnej procedury rekrutacji i selekcji, 
czyli postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora z możliwością 
identyfikacji potencjalnych talentów. Analizie poddano także charakterysty-
kę dyrektora szkoły jako menedżera, obejmującą pożądane z różnych per-
spektyw kompetencje i umiejętności. 
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Rozdział czwarty to „Talent menedżerski w oświacie w świetle własnych 
badań empirycznych”. Celem jest przedstawienie postępowania badaw-
czego, zastosowanych metod, procedur oraz technik badawczych, wreszcie 
prezentacja wyników pomiaru empirycznego oraz jego analiza. Zastosowa-
no łączenie praktyk badawczych – jakościowej i ilościowej – wykorzystując 
wywiady indywidualne (IDI) z dyrektorami szkół oraz ankietę internetową 
(CAWI) w badaniu nauczycieli. 

Ostatni rozdział poświęcony jest implikacjom praktycznym. Składa się on 
z podrozdziałów mających kluczowe znaczenie dla praktycznego wymiaru 
zarządzania oświatą. W pierwszej kolejności podjęto próbę skonstruowania 
kategorii, jaką jest talent menedżerski w oświacie. Dokonano nakreślenia pro-
filu społeczno-edukacyjno-zawodowego oraz charakterystycznych cech, któ-
re można uznać jako właściwe dla tej kategorii. Dodatkowo zawarto również 
odniesienia do praktyki edukacyjnej i problematyki współczesnego zarzą-
dzania oświatą, a mianowicie konkretne rekomendacje związane ze stanowi-
skiem dyrektora szkoły, ujęte z bardzo szerokiej pespektywy: począwszy od 
kształcenia kandydatów poprzez konkurs na to stanowisko aż do problema-
tyki doskonalenia zawodowego i codziennej działalności zawodowej już po 
jego objęciu.

Oświata od wieków stanowi jedną z najważniejszych struktur rozwijają-
cych się społeczeństw. Nie tylko wchodzi we wzajemne relacje z systemem 
prawnym czy gospodarczym, lecz także pośrednio kształtuje strukturę spo-
łeczną. W tej sytuacji wydaje się być szczególnie istotne, aby profesjonaliza-
cja zarządzania placówkami oświatowymi przebiegała równolegle do roz-
woju znaczenia tych instytucji [Banaszak, 2013, s. 65]. Jak zauważa Stefan 
M. Kwiatkowski, rozważania dotyczące miejsca i roli przywództwa w edu-
kacji nie powinny ograniczać się do szkoły jako instytucji oraz grup spo-
łecznych w niej funkcjonujących. Z szerszej perspektywy budowanie więzi 
moralnych w szkole jest elementem tworzenia kapitału społecznego, który 
na tych więziach się opiera. Kapitał społeczny tworzą ludzie i sieć powią-
zań między nimi. Zręby tak rozumianego kapitału społecznego pojawiają się 
właśnie w instytucjach edukacyjnych, a następnie są wzmacniane i rozwijane 
w pracy zawodowej oraz działalności społecznej. Szkolny kapitał społeczny 
jest więc rodzajem kapitału początkowego, który pomnażany jest przez całe 
życie [Kwiatkowski, 2010, s. 22; por. Kwiatkowski, 2008, s. 18-21]. Stanowi to 
ważne i odpowiedzialne zadanie, które stoi przed dyrektorem nowoczesnej 
szkoły i zespołem pracowników, któremu przewodniczy. 

Głównym źródłem zmian we współczesnej edukacji są jej liderzy. Dyrek-
tor szkoły realizuje dzisiaj bardzo wiele zróżnicowanych dyspozycji wynika-
jących ze specyfiki jego aktywności zawodowej. Praca to coś więcej niż reali-
zacja zadań czy wykonywanie nowych dóbr – to również forma doskonalenia 
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siebie i stymulująca rozwój społeczny, kulturowy oraz własny wykonującego 
ją człowieka [Wołk, 2013, s. 65]. Aby więc skutecznie spełniać swoją funkcję, 
dyrektor powinien odznaczać się cechami świadczącymi o swoistym talencie 
menedżerskim: być nie tylko formalnym przełożonym, lecz także przywód-
cą – rzeczywistym liderem, który charakteryzuje się autorytetem osobistym, 
charyzmą i wzbudza zaufanie pracowników. Takie podejście umożliwi dy-
rektorowi kierowanie zespołem pracowniczym nie tylko za pomocą sankcji 
o charakterze formalnym, lecz także będzie ugruntowane na fundamencie 
współpracy, sympatii oraz wzajemnego szacunku. 
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Rozdział  I

Oświata jako system.  
Pojęcie, struktura, specyfika 

Celem rozdziału jest przedstawienie specyfiki aktualnego systemu oświa-
ty w Polsce, którego obecny kształt jest następstwem reformy oświaty  
z 1 września 1999 r. Tytułem wprowadzenia zostały poruszone kwestie poję-
cia systemu w naukach społecznych. Rozważania te stanowiły punkt wyjścia 
dla charakterystyki oblicza polskiej oświaty. Zgodnie z Konstytucją Rzeczy-
pospolitej Polskiej podstawową wartością systemu edukacji jest powszech-
ność i równość dostępu do wykształcenia, w którym instytucje publiczne 
działają zgodnie z literą prawa oświatowego i stwarzają możliwość dokona-
nia szerokiego wyboru zarówno z oferty edukacyjnej, jak i wychowawczej 
i opiekuńczej [Konstytucja RP, art. 70]. Ponadto została omówiona organi-
zacja współczesnej placówki oświatowej zarówno z perspektywy samorzą-
du lokalnego, jak i od strony samodzielnej organizacji wewnętrznej szkoły 
ustanowionej przez dyrektora, radę pedagogiczną, Radę Rodziców, samo-
rząd uczniowski. Przeanalizowano także przebieg, uwarunkowania oraz na-
stępstwa wynikające z awansu zawodowego nauczycieli. Jednym z głównych 
aspektów niniejszego rozdziału jest także zaprezentowanie różnych funkcji 
dyrektora: pedagoga, menedżera, urzędnika administracyjnego. Przeanali-
zowano ponadto procedurę powoływania na stanowisko dyrektora szkoły, 
a także zobowiązania wynikające z nadzoru pedagogicznego. 

1.1. Pojęcie systemu w naukach społecznych

Wraz z dynamiką zmian dotyczących postrzegania życia społecznego, w na-
ukach społecznych podjęto próbę bardziej fragmentarycznego i ustruktury-
zowanego opisu jego specyfiki. Zaczęto ujmować struktury społeczne bar-
dziej modelowo.

Prekursorem podejścia systemowego w naukach społecznych był Herbert 
Spencer. Sformułowana przez niego koncepcja społeczeństwa jako organi-
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zmu ma charakter ewolucyjny i jest fundamentem dla holistycznych, a zara-
zem kontekstowych analiz różnego rodzaju zjawisk i procesów społecznych. 
Społeczeństwo według Herberta Spencera to swoisty byt, określona całość 
i pod względem wielu cech można je porównać do żywego organizmu. Ana-
logicznie jak organizmy żywe podlega ono prawu ewolucji. Podobnie jak 
w przypadku organizmu biologicznego, na jego rozwój wpływają czynniki 
zewnętrzne oraz środowisko naturalne. Wraz ze wzrostem liczby ludności 
w społeczeństwie dokonuje się postęp organizacji społecznej, zgodnie z ogól-
nym prawem, że przyrost masy powoduje komplikowanie się struktury 
i różnicowanie funkcji. W obu organizmach, zarówno społecznym, jak i bio-
logicznym, dochodzi do podziału pracy; poszczególne jego części pozostają 
wobec siebie wzajemnie zależne. Wśród dalszych podobieństw wskazuje się, 
iż społeczeństwo jest zbudowane z poszczególnych żywych jednostek, tak jak 
organizm biologiczny z komórek, a także zarówno społeczeństwo, jak i orga-
nizm funkcjonują nadal, mimo umierania poszczególnych części składowych. 
Społeczeństwo, analogicznie jak organizm biologiczny, podlega także prawu 
ewolucji i rozwija się na drodze postępu, czego konsekwencją jest podział 
społeczeństw według kryteriów dostarczonych przez teorię ewolucji, tworzą-
cy szereg od najmniej do najbardziej rozwiniętych [por. Spencer, 2002, oprac. 
A. Bosiacki; por. Chmiel, 2003, s. 65]. 

Równocześnie Spencer dostrzega także różnice między organizmem bio-
logicznym a społecznym. Według angielskiego myśliciela zasadniczą różnicą 
jest tzw. umiejscowienie świadomości. W przypadku organizmu biologiczne-
go świadomość koncentruje się w jednym organie, natomiast w organizmie 
społecznym wszystkie jednostki równocześnie mają zdolność odczuwania. 
Świadomość jest więc rozproszona. Stwierdzenie to miało fundamentalne 
znaczenie dla ukierunkowania poglądów politycznych Spencera. Stwierdził 
on, iż dobro jednostki stoi ponad dobrem społecznym, 

ponieważ nie istnieje jakieś sensorium społeczne, więc też pomyślność skupiska, wzię-
ta w oderwaniu, nie może być celem, do którego dąży całość. Społeczeństwo istnieje 
dla obywateli, a nie obywatele dla społeczeństwa. Nie wolno zapominać, że wartość 
celów, jakie stawia sobie społeczeństwo, mierzy się wyłącznie tym, jak dalece reali-
zuje ono cele poszczególnych składających się na nie jednostek [Spencer, 2002; por. 
Kasprzyk, 1967, s.44]. 

Według wybitnego amerykańskiego socjologa – Talcotta Parsonsa – sy-
stem społeczny to wielość podmiotów indywidualnych wchodzących we 
wzajemne interakcje w sytuacji posiadającej przynajmniej aspekt fizyczny lub 
środowiskowy, umotywowanych przez tendencję do optymalizowania graty-
fikacji – podmiotów, których powiązania z sytuacją zdefiniowane i zapośred-
niczone są przez kategorie systemu wspólnych, ustrukturyzowanych kultu-
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rowo symboli. Badacz podkreśla, że system społeczny to tylko jedna z trzech 
części ustrukturyzowania konkretnego działania. Pozostałe dwa aspekty to 
systemy osobowości poszczególnych jednostek oraz system kulturowy, który 
jest wbudowany w ich funkcjonowanie [Parsons, 2009, s. 11].

Każdy z tych trzech podsystemów powinien być rozważany niezależnie, 
w takim ujęciu, że żaden z nich nie jest teoretycznie reprodukowany, w pe-
wien sposób kompensowany przez inny, lub ich kombinacje. Reasumując, 
bez systemu osobowości i systemu kultury nie istniałyby system społeczny. 
Ponadto zarówno systemy osobowości, jak i systemy społeczne są połączone 
z komponentami motywacyjnymi oraz kulturowymi, co zapewnia im swego 
rodzaju równoległość. 

Z kolei niemiecki socjolog, Niklas Luhmann definiuje system jako 

sensowny związek społecznych oddziaływań, które nawzajem się do siebie odnoszą 
i są wzajemnie dla siebie oraz dla własnych środowisk odróżnialne od działań, które 
do systemu nie należą (…) to procesualny i dynamiczny efekt wytwarzania różnic 
[Luhmann, 2007, s. 24]. 

Badacz przyjmuje stanowisko epistemologiczne, które określa jako rady-
kalny konstruktywizm. W myśl tej teorii systemy nie są obiektami w rzeczy-
wistości, bytami substancjalnymi, które można poznać również z perspekty-
wy niezaangażowanego podmiotu. Ich istnienie może być stwierdzone tylko 
przez obserwatora. Stanowią one także konstrukcję dokonaną przez same-
go obserwatora, a nie przedmiot jego poznania. System nie tyle istnieje więc 
w jakimś otoczeniu, lecz jest od niego odróżnialny. W takim sensie jest on 
pozbawiony swego rodzaju samodzielnej tożsamości, istnieje tylko w formie 
odniesienia wobec otoczenia, z kolei otoczenie – w odniesieniu do systemu 
[Luhmann, 2007, s. 23-27, s. 379-385]. 

System społeczny definiowany jest również jako zbiór elementów, które 
są powiązane w sposób, który umożliwia funkcjonowanie systemu jako ca-
łości. Charakteryzuje się on następującymi cechami: elementy systemu od-
działują na siebie; powiązania elementów charakteryzują się tym, że zmiana 
któregoś z nich wpływa na pozostałe; każdy system realizuje określone funk-
cje; każdy system ma zdolność samoregulacji w następstwie zmiany pewnych 
elementów oraz zasadniczo system społeczny charakteryzuje się tendencją do 
zachowania własnej struktury, a nie jej zmiany. System społeczny jest otwarty 
wówczas, gdy włącza (inaczej instytucjonalizuje) zmianę, i zamknięty, kiedy 
ją eliminuje. Dodatkowo da się wyróżnić takie elementy systemu, które same 
spełniają założenia systemu. Są to podsystemy [Gilejko i in., 2006, s. 40]. 

W kontekście różnic pomiędzy systemem społecznym a systemem oso-
bowości podkreśla się, że tą różnicą nie jest system interakcji. Przyjmuje 
się, że interakcja jest identycznie konstytutywna tak wobec osobowości, jak 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



20

i systemu społecznego. Za podstawę różnicy uważa się z kolei funkcjonal-
ny wymiar organizacji i integracji. Osobowość to relacyjny system żywego 
organizmu, który wchodzi w interakcję z konkretną sytuacją. Jego wymia-
rem integracyjnym jest „jednostka organiczno-osobowościowa” jako pewna 
całość empiryczna. Mechanizmy osobowościowe powinny być analizowane 
i formułowane w odniesieniu do funkcjonalnych problemów tej jednostki. 
Natomiast system stosunków społecznych, w które angażowana jest jednost-
ka, ma nie tylko znaczenie sytuacyjne, lecz także bezpośrednio konstytuuje 
samą osobowość [Parsons, 2009, s. 21].

Teoria Talcotta Parsonsa koncentruje się przede wszystkim na struktu-
rze społecznej jako na systemie oraz na wyjaśnianiu funkcji poszczególnych 
elementów społecznych i traktuje je jako podstawę wszelkich działań i czy-
nów jednostek lub zbiorowości tworzących środowisko społeczne. Parsons 
uznał, że działanie społeczne, które z definicji jest celowe, ma swoje subiek-
tywne znaczenie oraz ukierunkowaną motywację. Nie jest jednoznaczne 
z zachowaniem, ponieważ jest taką interakcją społeczną, której przebieg 
wyznaczają nie tylko nastawienia jednostki, lecz również oczekiwania in-
nych oraz system normatywny obowiązujący w danym społeczeństwie. 
Organizacja społeczna traktowana jest jako swego rodzaju rzeczywistość 
systemowo strukturalna, która spełnia spełniającą funkcjonalne wymogi 
społeczeństwa. Traktuje społeczeństwo jako system, zbiór strukturalnie po-
wiązanych i współzależnych części, które funkcjonują w sposób harmonij-
ny, a ich celem jest utrzymanie stabilizacji. Parsons zauważa, iż elementy 
strukturalne to podstawowe instytucje społeczne, które istnieją we wszyst-
kich społeczeństwach [por. Parsons, 2009]. 

Koncepcja systemów społecznych Parsonsa stanowiła fundament i punkt 
wyjścia dla sformułowania przez Niklasa Luhmanna teorii samoodnoszących 
się systemów autopojetycznych. Kluczem do zrozumienia tej teorii jest poję-
cie autopojezy. Pierwotnie terminu autopojeza (autopojesis z gr. wytwarza-
nie, kreacja) użyli Humberto Maturana i Francisco Varela, aby zdefiniować 
specyfikę żywej komórki. Badacze uznali, że jej różnorakie komponenty bio-
chemiczne (np. kwasy nukleinowe, proteiny) są zorganizowane w struktu-
ry o charakterze spójnym (takie jak: jądro komórkowe, mitochondria, błona 
komórkowa itd.). Struktury te, bazując na strumieniu molekuł oraz energii 
pochodzącej z zewnątrz (ang. external flow), wytwarzają komponenty, które 
z kolei podtrzymują rodzaj mechanizmu czy maszyny, stanowiącej źródło 
powstawania tych komponentów [por. Maturana, Varela, 1980, s. 78; por. 
Głażewski, 2009, s. 41].

Trwanie systemu zależy od operacji, które są przez niego wykonywane 
i których serie składają się na proces autopojezy. W procesie ewolucji systemy 
trwają, ale także ulegają modyfikacji lub całkowicie przestają istnieć. Systemy 
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mogą być okazjonalne i adaptacyjne, jednak są one strukturalnie zorientowa-
ne na swoje otoczenie i bez niego nie mogą istnieć. Konstytuują się i trwają 
poprzez wytwarzanie i utrzymywanie różnicy wobec niego, a swoich granic 
używają, aby regulować tę różnicę. System nie jest definiowany przez po-
szczególne elementy, np. rodzina przez członków rodziny jako osoby konsty-
tuujące system, lecz przez to, że pewne procesy przebiegają w nim odmiennie 
niż w jego otoczeniu [Głażewski, 2009, s. 42-43; por. Luhmann, 1987, s. 35-36].

Systemy autopojetyczne to takie, które reprodukują się z własnych ele-
mentów. Koncepcja Luhmanna opiera się na założeniach tzw. drugiej cyber-
netyki. Zakłada ona, że operacje systemowe dokonują się w drodze samoob-
serwacji i samoodnoszenia się. Celem tych procesów jest z kolei wyznaczanie 
różnicy między sobą samym a swoim środowiskiem. Jest to więc teoria spo-
łeczeństwa samoreprodukującego się i samoodnoszącego się. Z tej perspekty-
wy systemy społeczne to związki społecznych oddziaływań, które odnoszą 
się do siebie nawzajem i są dla siebie i dla swego środowiska odróżnialne. 
Pojęcie systemu jest u Luhmanna stosowane do zjawisk o bardzo różnym 
stopniu złożoności: systemem mogą być zarówno wzajemne oddziaływania 
w strukturach dwuelementowych np. rodzicielstwo czy małżeństwo, a także 
w bardziej złożonych i kompleksowych np. systemy polityczne, nauka [Luh-
mann, 2007, s. 22-28, s. 168-175]. 

Systemy społeczne mają swoje części składowe. Elementarną jednostką 
jest „czynność” – działanie. Następnie w celu analizy systemów społecznych 
używa się elementu wyższego rzędu niż działanie, a mianowicie „roli statu-
sowej”. Z uwagi na to, że system społeczny jest systemem procesów interak-
cyjnych między podmiotami, to strukturą systemu społecznego jest system 
relacji pomiędzy podmiotami, które są zaangażowane w procesy interakcji. 
Każdy z indywidualnych podmiotów zaangażowany jest w wiele tego typu 
związków, z których każdy wymaga jednego lub więcej partnerów wypeł-
niających komplementarne role. Dlatego najistotniejszą jednostką systemu 
społecznego jest „udział” (uczestnictwo) podmiotu w ustrukturyzowanym 
związku interakcyjnym. Udział z kolei ma dwa podstawowe aspekty. Pierw-
szy z nich to aspekt pozycji określający fakt, gdzie podmiot jest usytuowany 
względem innych podmiotów w danym systemie społecznym. Jego statu-
sem nazywa się miejsce zajmowane w systemie związków traktowanym jako 
struktura, a więc w ustrukturyzowanym systemie składającym się z części. 
Drugi to aspekt procesualny, mówiący o tym, co podmiot czyni w związkach 
łączących go z innymi oraz fakt, jakie ma to funkcjonalne znaczenie dla całe-
go systemu społecznego. Należy podkreślić, że pozycje i role lub zestaw ról 
statusowych nie są z reguły cechami podmiotu, lecz jednostkami składowymi 
systemu społecznego, niezależnie od tego, że posiadanie określonej pozycji 
może być niekiedy traktowane jako cecha [Parsons, 2009, s. 24-25].
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Zastane relacje pomiędzy systemem a otoczeniem stanowią złożoność, 
którą teoria systemów musi uchwycić i przetworzyć. Jak zauważa Jürgen Ha-
bermas: 

w konsekwencji unieważnione zostają wszelkie ontologiczne przesłanki samoistne-
go świata racjonalnie uporządkowanych bytów, epistemologiczne przesłanki odnie-
sionego do podmiotu poznania świata dających się przedstawić przedmiotów oraz 
semantyczne przesłanki odniesionego do zdań asertorycznych świata istniejących sta-
nów rzeczy [Habermas, 2000, s. 416]. 

Nie istnieją wobec tego żadne przesłanki o charakterze metafizycznym 
dla realnego przekraczania granic między systemem a jego otoczeniem two-
rzonym także przez inne systemy i podsystemy.

Na tle współczesnej teorii systemów pojawiła się również koncepcja za-
kładu pracy jako systemu społecznego. Zbudowano także szereg modeli po-
chodnych, np. model kierownictwa ujmowanego jako funkcja systemu. Jak 
każda instytucja, również zakład pracy to układ elementów połączonych 
ze sobą w określony sposób, a także pełniący specyficzne funkcje wobec 
struktur wyższego rzędu (takich jak państwo, społeczeństwo, społeczność 
lokalna itd.). Ponadto także w obrębie zakładu pracy można wyróżnić po-
szczególne systemy zależne od tego, jakie występują w nim elementy oraz 
jaki jest rodzaj ich wzajemnego połączenia (sprzężenia). Warto podkreślić, 
że analizując dany system społeczny, poddaje się analizie zarówno jego 
składowe elementy jako ludzi w określonych rolach, występujących w ob-
rębie tego systemu, jak również więź społeczną, która występuje w formie 
sprzężenia. Więź społeczna rozumiana jest jako wzajemna zależność mię-
dzy ludźmi, która wynika ze wspólnego uczestnictwa w procesie realiza-
cji określonych wartości społecznych. Na tle podziału określonych ról oraz 
specyfiki wartości, które są realizowane, zawsze wyodrębniają się podgru-
py z właściwą dla nich, charakterystyczną subkulturą (układ norm, wzor-
ców i wartości), a także określonym układem stosunków władzy i prestiżu 
[Matejko, 1969, s. 17-19].

Zwraca się jednak uwagę, że koncepcja systemu społecznego nie wyczer-
puje całkowicie zagadnień specyfiki zakładu pracy. Jak zauważa Aleksander 
Matejko [1969, s. 20-21]:

traktując socjologię jako naukę o systemach społecznych – i zarazem zdecydowanie 
odcinając się od eklektycznego jej pojmowania jako nauki o „całokształcie” życia 
społecznego – z góry zakładamy, że wszelkie instytucje, a więc i zakłady pracy, są 
wiązkami różnych systemów. Podstawą rozróżnienia tych systemów jest: a) odmien-
ność elementów, b) odmienność sposobu wzajemnego sprzężenia owych elementów, 
c) odmienność kluczowych sprzeczności, których rozwiązanie jest zadaniem danego 
systemu. 
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Analizując konkretną instytucję, należy więc wziąć pod uwagę nie tylko 
system społeczny, lecz także towarzyszące mu inne systemy, np. technolo-
giczny, ekonomiczny czy administracyjny. Kompleksowa ocena zakładu pra-
cy wymaga szczegółowej analizy wszystkich systemów wchodzących w jego 
skład i wzajemnie na siebie oddziałujących. 

Zakład pracy jest systemem, w którym wyróżnia się następujące podsy-
stemy: organizacyjno-prawny, techniczno-technologiczny, ekonomiczny oraz 
społeczny. System organizacyjno-prawny stanowią normy i zasady prawne, 
które regulują strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników. 
W skład tego systemu wchodzą więc dokumenty regulujące działalność za-
kładu. Drugi system, technologiczno-techniczny, obejmuje materialne zabez-
pieczenie warunków pracy. Tworzony jest przez maszyny i urządzenia, bu-
dynki, magazyny, wyposażenie itd., a także dokumentację techniczną. Trzeci 
z systemów, ekonomiczny, to zasoby finansowe, reguły ich wykorzystywa-
nia oraz metody gospodarowania majątkiem organizacji. Wreszcie ostatni 
z systemów – system społeczny to ludzie i typy relacji, w jakie wchodzą ze 
sobą w procesie pracy. Zakład pracy jest bowiem określoną, wyodrębnioną 
organizacyjnie zbiorowością jednostek, które są wzajemnie ze sobą powiąza-
ne z różnorodny sposób i jednocześnie odczuwają przynależność wobec tej 
zbiorowości [Wołk, 2007, s. 105-106; 2009, s. 67; 2013, s. 205-206]. 

Aby wypełnić swoje poszczególne, specyficzne funkcje, systemy spo-
łeczne uruchamiają określone mechanizmy funkcjonalne, które specjalizują 
się w spełnianiu władzy, kierowaniu jednostkami, programowaniu wyko-
nawstwa, sprawowaniu kontroli, sprzężeniu zwrotnym, formach komuni-
kacji wewnętrznej i zewnętrznej, koordynacji, integracji, adaptacji, zwia-
dzie wewnętrznym, rozładowaniu konfliktów czy humanizacji [Matejko, 
1969, s. 21]. 

Podobnie kierowanie zakładem pracy jako systemem społecznym na-
leży traktować bardzo szeroko. Polega ono na sterowaniu całokształtem 
systemu, nie ograniczając się jednak wyłącznie do podsystemu admini-
stracyjnego. Istota kierownictwa sprowadza się bowiem do rozwiązywa-
nia sprzeczności właściwych dla danego systemu, podejmowania decyzji. 
Priorytetem z punktu widzenia spełniania funkcji kierowniczych w obrębie 
systemu powinno być zatem z jednej strony umiejętne łączenie twórczego 
inspirowania podwładnych, z drugiej natomiast sprężyste koordynowanie 
ich działań.

Rozważania dotyczące teorii systemów społecznych osadzić należy 
w kontekście współczesnej rzeczywistości społecznej obejmującej również 
aspekt polityki edukacyjnej. Wielokrotnie podkreśla się wobec omówionych 
teorii ich uniwersalny i nowatorski charakter. Z perspektywy czasu okazały 
się one zjawiskiem przełomowym, swoistym początkiem powstania nowego 
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paradygmatu w socjologii i naukach społecznych. Koncepcje te charakteryzu-
ją się nowatorskim ujęciem zarówno społeczeństwa, jak i towarzyszących mu 
procesów, jednoznacznie izolując się od uprzednio dominujących poglądów, 
iż społeczeństwem nieustannie można sterować odgórnie, reformować je czy 
bezrefleksyjnie implementować do niego stworzone wcześniej (i w innym 
społeczeństwie) rozwiązania, idee czy instytucje.

Okazuje się bowiem, że procesy o charakterze wewnątrzsystemowym, 
a także wynikające z powiązania konkretnego systemu ze środowiskiem, są 
tak zróżnicowane, wielowymiarowe i specyficzne, że próba sterowania nimi 
ze strony zewnętrznej bardzo często kończy się niepowodzeniem. Co więcej, 
tego typu działania mogą również skutkować zahamowaniem lub dezorgani-
zacją rozwoju danego systemu, wprowadzeniu stanu chaosu i nieprzewidy-
walności. Są wobec tego zagrożeniem i płaszczyzną do wywołania nieprze-
widywalnych, destruktywnych dla danego systemu konsekwencji. 

Teorie systemów społecznych są fundamentem do rozważań dotyczących 
ponowoczesnych społeczeństw. Podkreślają dynamikę, płynność oraz wielo-
płaszczyznowość systemów, zwracają uwagę na znaczące ryzyko wynika-
jące z nieprawidłowych form oddziaływania na system. Akcentują również 
fakt, iż z reguły sam system konstruuje swoje środowisko, ustanawia obser-
watorów oraz hamuje lub intensyfikuje swoją dynamikę. Nowatorstwo, uni-
wersalizm oraz złożoność wskazanych teorii nasuwa również wniosek o ich 
wielkim potencjale, prawdopodobnie cały czas jeszcze nie w pełni wykorzy-
stanym w praktyce. 

1.2. System oświaty w Polsce – geneza i charakterystyka 

System oświaty jest zbiorem instytucji oświatowych, które mają na celu 
kształcenie, wychowanie i opiekę, pomiędzy którymi zachodzą określone re-
lacje oraz złożoności (takie jak: kolejność etapów edukacyjnych, możliwości 
uzyskiwania dyplomów). System oświaty umożliwia realizację określonych 
wartości [Kurzyna-Chmiel, 2009, s.88]. Podstawą prawną obowiązującego 
w Polsce systemu oświaty jest Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z artykułem 1 niniejszej ustawy 
system oświaty w szczególności winien zapewniać: 

- realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do 
kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, 
odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 

- wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
- możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne 

podmioty;
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- dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

- możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci 
i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz pre-
dyspozycjami; 

- opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizo-
wania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów 
nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 

- opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia 
szkoły każdego typu w skróconym czasie; 

- upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia 
dalsze kształcenie w szkołach wyższych; 

- możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, 
zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;

- zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki 
między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wiel-
komiejskimi i wiejskimi; 

- utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki w szkołach i placówkach; 

- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrów-
noważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego 
wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej; 

- opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, do-
stosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;

- kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających ak-
tywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

- przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 
- warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez orga-

nizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie 
aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego; 

- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie 
oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nad-
zwyczajnych [UoSO, roz. 1, art. 1].

Obowiązująca w 2016 r. struktura systemu oświaty w Polsce jest na-
stępstwem reform zapoczątkowanych w 1999 r., kiedy większość placówek 
oświatowych została objęta władzą samorządu terytorialnego. Struktura sy-
stemu oświaty w Polsce obecnie obejmuje m.in.: przedszkola, w tym z od-
działami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego; szkoły podstawowe, w tym: 
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- specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, 
sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja (w tym m.in. specjal-
ne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi), szkoły 
ponadgimnazjalne (m.in. specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, arty-
styczne), 

- placówki kształcenia ustawicznego, 
- placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i do-

skonalenia zawodowego, 
- placówki artystyczne, 
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 
- młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, 
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wy-

chowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjal-
nej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, 

- Ochotnicze Hufce Pracy, 
- zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne [UoSO, roz. 1, art. 2; por. Kwiatkowski, 2006; 

por. Moroz, 2006; por. Nowosad, 2003; por. Niezgoda, 2011; por. 
Adamczyk, Gęsicki, Matczak, 2001; por. Wosik, 2002]

Wspomniana reforma oświaty od początku wzbudzała wiele kontrower-
sji. W dyskusjach często nazywana jest „Wielką Reformą Oświaty”, niejed-
nokrotnie również z nacechowaniem pejoratywnym. Podzieliła poglądowo 
przedstawicieli różnych nauk, m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, 
lekarzy czy antropologów.

Przeciwnicy zwracali uwagę przede wszystkim na gwałtowność jej wpro-
wadzenia, gdyż zmiany objęły ówczesnych uczniów klas VI szkoły podsta-
wowej oraz częściowo klas VIII (wdrożono sprawdzian kończący szkołę pod-
stawową), a nie rozpoczęły się wraz z nowym cyklem kształcenia, czyli od 
klasy I. Podkreślano również wymiar psychologiczny i społeczny dotyczący 
samych uczniów – późniejsza praktyka pokazała, że gimnazja stały się przez 
pewien okres miejscem eskalacji konfliktów, zachowań agresywnych i nie-
aprobowanych społecznie z uwagi na specyficzny kontekst psychiczny (doj-
rzałość społeczno-emocjonalna, impulsywność, zwiększona reaktywność), 
biologiczny (gospodarka hormonalna, dynamicznie zmiany fizyczne) oraz 
socjologiczny (pragnienie dominacji, znaczenie i zdobycie określonej pozycji 
w grupie rówieśniczej, przejmowanie postaw i poglądów, atrakcyjność spo-
łeczna) wynikający z połączenia w jednej instytucji tak dużej liczby młodych 
adolescentów. Krytyce poddawano również system egzaminów zewnętrz-
nych, podkreślając ich wybiórczy charakter, lekceważenie kompetencji spo-
łecznych i komunikacyjnych, otoczenia kulturowego. 
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Jednocześnie należy jednak wskazać korzyści płynące z szeroko pojmo-
wanych reform zapoczątkowanych właśnie w 1999 r. Zauważa się, iż znacz-
nie poprawił się dostęp do edukacji w zakresie języków obcych: w szkołach 
podstawowych język angielski jest obecnie obowiązkowy od I klasy, w gim-
nazjach i szkołach ponadgimnazjalnych występuje nauka dwóch języków no-
wożytnych. Poprawie uległa również sytuacja dzieci ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi, zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnościami, 
zwiększono także liczbę klas i oddziałów integracyjnych. Postawiono nacisk 
na wykształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, czego skutkiem jest 
fakt, że zdecydowana większość kadry nauczycielskiej posiada obecnie wy-
kształcenie wyższe magisterskie. Polepszyły się równocześnie materialne wa-
runki pracy szkół: obecnie każda szkoła ma pracownię komputerową, wiele 
placówek dysponuje salami gimnastycznymi czy dodatkowymi pracowniami 
przedmiotowymi. Warto jednak podkreślić, że obecny kształt polskich insty-
tucji oświatowych, zmienionych na skutek wprowadzonych reform, swoje 
pozytywne walory zawdzięcza w bardzo dużym stopniu zaangażowaniu 
oraz współpracy pomiędzy dyrektorami szkół, nauczycielami, a także samo-
rządami lokalnymi. 

Wśród polskich instytucji oświatowych centralnym organem jest Minister 
Edukacji Narodowej odpowiedzialny za koordynację polityki oświatowej 
państwa. Współpracuje w tym zakresie z wojewodami i innymi jednostka-
mi organizacyjnymi, których rolą jest nadzorowanie spraw funkcjonowa-
nia oświaty. Ważną instytucją oświatową jest również Centralna Komisja 
Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Tak rozbudowana 
struktura organów dotyczących edukacji, organizacji nauczania oraz sytemu 
egzaminów zewnętrznych zapewnia wieloetapową, zróżnicowaną kontrolę 
procesu edukacyjnego i wychowawczego polskich uczniów. 

Charakteryzując system szkół w polskim systemie oświaty, warto zazna-
czyć, że szkoły stanowią jego podstawowy składnik. Obowiązująca w 2016 r. 
struktura szkół obejmowała:

- sześcioletnią szkołę podstawową; 
- trzyletnie gimnazjum kończące się egzaminem gimnazjalnym; 
- szkoły ponadgimnazjalne: trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, 

której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwa-
lifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od 
klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

- trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 

- czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dy-
plomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzami-
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nów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzy-
skanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 

- szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okre-
sie nauczania nie dłuższym niż dwa i pół roku umożliwiającą uzyska-
nie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu eg-
zaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie; 

- trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego 
przysposobienie do pracy [UoSO, roz. 1, art. 9; por. Pachociński, 2000, 
s. 5-14; por. Górecka, 2005; por. Moroz, 2008; por. Kość, 2006; por. Pa-
welski, 2009; por. Adamczyk, Gęsicki, Matczak, 2001; por. Niezgoda, 
2011].

W świetle aktualnych przepisów prawnych prowadzenie publicznych 
placówek oświatowych jest zadaniem głównie administracji samorządowej, 
dlatego przewidziano wymóg otrzymania zezwolenia w przypadku chęci 
utworzenia nowej placówki. Właściwy dla danego typu placówki oświato-
wej organ prowadzący jednostki samorządu terytorialnego wydaje zaintere-
sowanej osobie fizycznej lub prawnej zezwolenie poprzedzone uzyskaniem 
pozytywnej opinii od kuratora oświaty, a w przypadku szkół o charakterze 
artystycznym – także opinii ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego [UoSO, art. 58, ust. 3]. Obecnie polski system szkół jest złożony 
z bardzo wielu rożnych podmiotów – zarówno publicznych, jak i prywat-
nych. Niezależnie od formy organizacyjnej, celem każdej z nich jest spełnia-
nie funkcji wychowawczej, oświatowej oraz opiekuńczej oraz wykonywanie 
szczegółowych zadań statutowych [por. Wosik, 2002; por. Lenart, 2011, s. 69-
76; por. Sowa, 2006, s. 10-15; por. Baran, 2004, s. 5-9; por. Bogaj, 2007, s. 11-19; 
por. Sawiński, 2009, s. 12-15; por. Piwowarski, 2009, s. 5-20]. 

Aktualna struktura systemu oświaty w Polsce podlega wielu dynamicz-
nym zmianom wynikającym zarówno z aktualnych zmian rozporządzeń, jak 
i tych o charakterze wewnętrznym, tj. wychodzącym z inicjatywy nauczy-
cieli, rodziców oraz samych uczniów. Egzemplifikacją może być zauważalna 
w ostatnich latach zmiana w zakresie postrzegania szkolnictwa zawodowego. 
Negatywnym pokłosiem reformy oświaty z 1999 r. była zmiana roli i oceny 
społecznej szkół zawodowych. Ich prestiż znacznie podupadł na rzecz kształ-
cenia ogólnego. Warto zaznaczyć, iż zjawisko to było bardzo niekorzystne 
dla rozwoju kraju, ponieważ znacząco zmalała liczba osób wąsko wyspecja-
lizowana zawodowo [Pachociński, 2000, s. 6-7; por. Gerlach, 2007; por. To-
maszewski, 2004, s. 351-358; por. Orzechowska, 2008, s. 26-30; por. Orłowska, 
2012, s. 3-5; por. Moos, 2011, s. 14-16; por. Szelewa, 2010, s. 8-14; por. Popo-

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



29

wicz, 2009, s. 18-23]. Obecnie zauważalna jest zmiana w zakresie postrzegania 
szkolnictwa zawodowego oraz kładzenie nacisku na jego utylitarny charak-
ter. Przede wszystkim występują oddziaływania ze strony samego państwa 
– kampanie społeczne zachęcające do nauki w tego typu szkołach, spotkania 
ze specjalistami, porozumienia pomiędzy zakładami pracy z korzystną (rów-
nież z perspektywy pracodawcy) formą praktyk. Pewnej zmianie ulega rów-
nież nastawienie rodziców, a nauczyciele zawodu o wysokich kompetencjach 
są coraz bardziej doceniani. Niestety podkreślić należy, iż wiele dotychcza-
sowych działań ma jednak charakter czysto teoretyczny – dotyczą bowiem 
organizowania spotkań i konferencji, prowadzenia dyskusji. Bezsprzecznie 
stwarza to przestrzeń do wymiany doświadczeń i zapoczątkowania nowych 
inicjatyw, jednak priorytetem nadal pozostają nakłady finansowe i materialne 
na szkolnictwo zawodowe. Szansą na powodzenie i rozwój szkół zawodo-
wych jest bowiem atrakcyjna, nowoczesna baza dydaktyczna, która wzbudzi 
zaufanie i zachęci uczniów do wyboru takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

Podsumowując, polski system oświaty i wychowania obejmuje dzieci 
i młodzież w wieku od 3 do 21 lat. Dolna granica dotyczy początku wieku 
przedszkolnego, natomiast górna jest teoretycznym wiekiem ukończenia 
edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Teoretycznym, ponieważ ta gór-
na granica może być przekraczana, np. na skutek trudności edukacyjnych 
związanych z powtarzaniem klasy lub podjęciem kształcenia w systemie za-
sadniczej szkoły zawodowej, a następnie kontynuowania nauki w uzupełnia-
jącym liceum ogólnokształcącym lub technikum, aby zdać egzamin matural-
ny i uzyskać świadectwo dojrzałości.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, od 1995 r. stopnio-
wo maleje liczba uczniów na poszczególnych poziomach kształcenia, spowo-
dowana spadkiem liczby ludności w wieku szkolnym. W 2012 r. liczba dzieci 
niemal wszystkich roczników objętych systemem oświaty była mniejsza niż 
w 2000 r. W latach 1995-2008 liczba uczniów w poszczególnych rocznikach 
„przedszkolnych” z roku na rok zmniejszała się, natomiast w 2009 r. rozpoczął 
się stopniowy wzrost liczby dzieci w wieku 3-5 lat, a w 2010 r. również sześ-
ciolatków. Na skutek zmian w systemie oświaty oraz uzależnienia uczęszcza-
nia dzieci sześcioletnich do pierwszych klas szkół podstawowych od decyzji 
ich rodziców lub prawnych opiekunów w roku szkolnym 2012/2013 udział 
sześciolatków będących uczniami klas pierwszych nieznacznie spadł, osiąga-
jąc wskaźnik 17,2% w stosunku do wszystkich dzieci w tym wieku. 

Warto także zwrócić uwagę na współczynniki skolaryzacji. Współ-
czynnik ten określa relację liczby osób uczących się (stan na początku roku 
szkolnego) na danym poziomie kształcenia (w danej grupie wieku) do licz-
by ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowia-
dająca temu poziomowi nauczania. Współczynnik dla szkół podstawowych 
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wynosi 99,1 natomiast dla gimnazjów 99,7. W obrębie szkół ponadgimna-
zjalnych najwyższy wynik odnotowano dla liceów ogólnokształcących 
(61,4), a następnie dla techników: 43,2. Współczynnik dla zasadniczych 
szkół zawodowych wynosi 16. Należy również podkreślić, iż na poziomie 
podstawowym i gimnazjalnym współczynniki skolaryzacji w mieście prze-
kraczają 100% (tj. szkoły podstawowe – 109,9; gimnazja – 122,9), a na wsi są 
poniżej 100% (tj. szkoły podstawowe – 86,2; gimnazja – 73,8) co świadczy 
o tym, iż część uczniów z obszarów wiejskich uczęszcza do szkół w mia-
stach [GUS, 2014, s. 58-60]. 

Optymizmem napawać może sukcesywny wzrost środków przeznacza-
nych na edukację w Polsce. Jak wynika z danych ujętych w zestawieniach 
statystycznych, wydatki publiczne na oświatę i wychowanie (z budżetu pań-
stwa i jednostek samorządu terytorialnego) w 2012 r. wyniosły 61,7 mld zł, 
co stanowiło 3,9% PKB. Część oświatowa subwencji ogólnej, która jest prze-
kazywana szkołom za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, 
wyniosła 38,7 mld zł. Ponadto oprócz wspomnianej subwencji z budżetu 
państwa przeznaczono 2,4 mld zł na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną 
opiekę wychowawczą. Środki z budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego na oświatę i wychowanie (łącznie ze środkami otrzymanymi z budże-
tu państwa) w kwocie 60,1 mld zł przeznaczono głównie na funkcjonowa-
nie szkół podstawowych – 19,8 mld zł (tj. 32,9%), gimnazjów – 10,6 mld zł  
(tj. 18,0%), przedszkoli – 8,3 mld zł (tj. 13,8%), szkół zawodowych (łącznie  
z liceami profilowanymi, szkołami artystycznymi) – 7,1 mld zł (tj. 11,9%), lice-
ów ogólnokształcących (w tym uzupełniających) – 4,5 mld zł (tj. 7,5%). 

W latach 2003-2012 widoczny jest systematyczny wzrost wydatków pub-
licznych i subwencji ogólnej dla oświaty przy stosunkowo stabilnym w ostat-
nich kilku latach udziale tych wydatków w PKB na poziomie 3,9%. W stosun-
ku do pomiaru przeprowadzonego w 2003 r. wydatki jednostek samorządu 
terytorialnego na oświatę ogółem wzrosły o 86,6% w tym: wydatki woje-
wództw – o 120%, samorządów powiatowych – o 72,5%, samorządów miast 
na prawach powiatu – o 107,2% oraz samorządów gmin – o 78,1% [GUS, 2014, 
s. 57-58].

Aktualny kształt polskiego systemu oświaty jest wynikiem systematycz-
nego wprowadzania reform. Mimo wielu restrukturyzacji i programów na-
prawczych w środowisku naukowym i społeczno-edukacyjnym ustawicznie 
pojawiają się wątpliwości, czy wprowadzane zmiany idą we właściwym kie-
runku. Wiele kontrowersji nadal budzi pensum nauczycieli, obniżenie wieku 
szkolnego lub pozostawienie go na poziomie dziecka siedmioletniego, pro-
gramy nauczania, jakość podręczników czy oferta dodatkowych zajęć specja-
listycznych w szkołach. Biorąc pod uwagę porównania dotyczące systemów 
oświatowych oraz jakości kształcenia w innych krajach europejskich, osiąga-
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my zróżnicowane wyniki: zdarza się, iż w Polsce występują braki w kontek-
ście kształcenia według najnowszych standardów (najczęściej jest to kwestia 
indywidualna poszczególnych placówek oświatowych), a równocześnie po-
ziom wybranych szkół ukazuje, iż poziom nauczania, stosowane tam metody 
czy podejście do ucznia mogłyby posłużyć innym za wzór. Nieustająco naji-
stotniejszymi elementami polskiego systemu oświaty pozostają więc poszcze-
gólne placówki edukacyjne oraz indywidualne zaangażowanie dyrektorów 
i nauczycieli. Na fundamencie wymogów uniwersalnego podejścia związa-
nego z przestrzeganiem prawa oświatowego, doboru treści nauczania, koor-
dynacji procesu dydaktyczno-wychowawczego pojawiła się problematyka 
związana z organizacją placówki oświatowej. Organizacja z jednej strony jest 
właściwa wszystkim szkołom, lecz równocześnie wymaga indywidualnego 
ujęcia z uwagi na kontekst społeczno-gospodarczy, ekonomiczny i terytorial-
ny, w którym funkcjonuje dana szkoła. 

1.3. Organizacja placówki oświatowej 

Jak wskazuje dorobek dziedziny nauk o zarządzaniu, termin organizacja 
w znaczeniu przedmiotowym (rzeczowym) oznacza pewien rodzaj całości 
z uwagi na stosunek do niej jej własnych elementów, a zatem taką całość, 
w której wszystkie składniki przyczyniają się do powodzenia całości. Orga-
nizacja jest więc przedmiotem, który składa się z elementów powiązanych ze 
sobą w takich sposób, że tworzą całość zależną od każdego z elementów ją 
tworzących. Wreszcie organizacja w znaczeniu przymiotowym (inaczej atry-
butowym) jest cechą przedmiotów złożonych, natomiast organizacja w zna-
czeniu czynnościowym – to tworzenie, organizowanie. Tym samym pojęcie 
organizacji ujmowanie jest z kilku perspektyw. Przez organizację rozumie się 
bowiem, zależnie od kontekstu, albo czynność organizowania, albo osiągnię-
ty na skutek takiej czynności ustrój przedmiotu złożonego, układ jego we-
wnętrznych zależności lub wreszcie sam obiekt tak zorganizowany [Kotar-
biński, 1955, s. 74; por. Kotarbiński, 1955, s. 106-107]. 

Organizację można rozumieć jako jakąkolwiek wyodrębnioną z otoczenia 
całość ludzkiego działania, która ma określoną strukturę skierowaną na osią-
ganie jakiegoś celu. Do podstawowych właściwości organizacji zalicza się: ce-
lowość (czyli istnienie celu do osiągnięcia), złożoność (składającą się z części 
powiązanych ze sobą oraz jednocześnie organizacji jako całości), a także od-
rębność celów i struktury w stosunku do otoczenia. Atrybutowe rozumienie 
słowa organizacja zakłada, że organizacja może być również cechą działania 
ludzkiego. Założenie atrybutowe umożliwia wartościowanie danej organiza-
cji z uwagi na jej cele, sposoby organizowania oraz związki z otoczeniem. 
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Ponadto wymienia się rzeczowe rozumienie organizacji. Zakłada ono, że or-
ganizacja wyodrębnia całość ludzkiego działania, która odznacza się właś-
ciwością zorganizowania. Wreszcie czynnościowe rozumienie organizacji to 
rezultat określonego procesu tworzenia (organizowania), czyli nadawaniu 
działaniu ludzkiemu cechy zorganizowania [Kotarbiński, 1955; por. Ziele-
niewski, 1979; por. Kurnal, 1970; za Encyklopedia organizacji i zarządzania, 
1981, s. 320-321]. 

Wszystkie elementy, które wchodzą w skład organizacji instytucji oświa-
towej, są ze sobą wzajemnie powiązane i wynikają po pierwsze z uwarun-
kowań wymaganych przez ogólne prawo oświatowe, po drugie z regulacji 
wewnętrznych dotyczących konkretnej placówki. Do regulacji wewnętrz-
nych zalicza się następujące dokumenty: statut szkolny, arkusz organizacyj-
ny (który jest corocznie modyfikowany), regulaminy organów prowadzących 
oraz regulaminy dotyczące organizacji i prawa pracy, tygodniowy rozkład 
zajęć lekcyjnych oraz tzw. regulacje terminowe, obejmujące różnego rodzaju 
programy szkoły: wychowawczy, opiekuńczy, plany pracy wychowawców 
klas, czynności nadzoru pedagogicznego i mierzenia jakości pracy szkoły, ka-
lendarium szkolne itd.

Pierwszym podstawowym dokumentem organizacji pracy szkoły jest 
jej statut. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa statutum, czyli „postano-
wienie”. Statut szkoły to dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania 
placówki. W swoim zakresie określa m.in. cele i zadania pracy dydaktyczno-
-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, 
zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiąz-
ki uczniów. Statut uchwalany jest przez radę szkoły na podstawie pro-
jektu przygotowanego przez radę pedagogiczną [por. Smolski, Smolski, 
Stadtmüller, 1999].

Treść statutu szkoły publicznej w Polsce określa ustawa o systemie oświa-
ty (UoSO). Dokument ten wskazuje, że statut szkoły lub placówki publicznej 
powinien określać m.in.: 

- nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania; 
- organ prowadzący szkołę lub placówkę; 
- organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje; 
- organizację szkoły lub placówki; 
- zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub pla-

cówki czy prawa i obowiązki uczniów, w tym okoliczności, w których 
uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły [por. UoSO, art. 
60, ust.1]. 

Pierwszy statut jest nadawany nowozakładanej placówce poprzez organ 
prowadzący lub osobę, która daną szkołę zakłada i prowadzi, np. samorząd 
terytorialny, osobę prawną lub osobę fizyczną [UoSO, art. 58, ust. 6]. Statu-
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ty szkół publicznych powstają w oparciu o ramowe statuty poszczególnych 
szkół i placówek. 

Biorąc pod uwagę strukturę oraz treść ramowego statutu szkolnego, moż-
na wymienić kilka jego istotnych funkcji wynikających z prawa oświatowego. 
Po pierwsze jest to funkcja ujednolicająca zapisy statutowe we wszystkich 
placówkach oświatowych. Ramowy statut nie ujednolica co prawda wszyst-
kich rozwiązań statutowych w perspektywie ogólnopolskiej, jednak określa 
obligatoryjne wymagania wobec treści i formy każdego takiego szkolnego 
dokumentu. Po drugie funkcja prawna. Poprzez zapisy, które szczegółowo 
i konkretnie rozbudowują treść statutu, gwarantuje się jego „zgodność z pra-
wem”. Statut ramowy ułatwia autorom statutu konkretnej placówki interpre-
tację prawną zapisów ustawowych oraz ukierunkowuje, co powinno znaleźć 
się w statucie szkolnym. W ramach funkcji prawnej statut ramowy deleguje 
również uprawnienia na inne podmioty, to znaczy wskazuje np. za czyją zgo-
dą można w danej szkolne wprowadzać odmienne regulacje (np. organ pro-
wadzący) niż te umieszczone w statucie ramowym oraz kto ma prawo do sa-
modzielnej decyzji w określonych sprawach i okolicznościach (np. dyrektor, 
rada pedagogiczna). Kolejna funkcja statutu, rozstrzygająca, polega na wpro-
wadzaniu jednolitej regulacji w całym szkolnictwie dotyczącej tego samego 
typu danego aspektu organizacyjnego. Dotyczy to np. zasad i norm dzielenia 
oddziałów klasowych na mniejsze grupy, zasad organizacji grup świetlico-
wych, norm tworzenia stanowisk kierowniczych, treści i szczegółów dotyczą-
cych zatwierdzania i funkcjonowania arkusza organizacyjnego placówki itd. 
Ostatnią ze wskazywanych funkcji statutu jest funkcja instruktażowa. Statut 
w ramach tejże funkcji wprowadza szczegółowe procedury dotyczące np. in-
formacji, które są zawarte w organizacji pracy szkoły oraz arkuszu organi-
zacyjnym, procedur uchwalania programów wychowawczych placówki czy 
postępowania związanego z nazwą i patronem szkoły [Pielachowski, 2007, 
s. 36-37; por. Dzierzgowska, 2007, s. 47; por. Osuch, 2004, s. 47-48; por. Ba-
nach, 2005, s. 13-14].

Opracowanie zapisów statutowych dla danej szkoły nie jest łatwe i wy-
maga wysokiego stopnia skonkretyzowania, dużej znajomości prawa oświa-
towego i ścisłej współpracy osób, które go tworzą. Warto podkreślić, że statut 
powinien być dokumentem dostępnym dla wszystkich osób zainteresowa-
nych, tj. rodziców, uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkolnych, 
a także członków funkcjonujących w placówce organów. Statut powinien 
więc być opublikowany (np. na stronie internetowej placówki) i powszechnie 
dostępny. 

Kolejnym bardzo ważnym dokumentem, niezbędnym w przypadku 
każdej instytucji oświatowej, jest arkusz organizacyjny. Z pojęciem arkusza 
organizacyjnego wiąże się zagadnienie organizacji w ujęciu roku szkolnego. 
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Jest to prawnie uregulowany oraz tradycyjnie ukształtowany moduł organi-
zacji działania szkoły. Wśród charakterystycznych parametrów dla każdego 
roku szkolnego wskazuje się: nowy skład osobowy roczników uczniów (nowi 
uczniowie, promocje do następnej klasy, absolwenci), zmiany kadrowe, mo-
dyfikacje z zakresie planu nauczania i programu nauczania oraz – w razie 
konieczności – decyzje organu prowadzącego o przekształceniu szkoły. Każ-
dy rok szkolny różni się od poprzedniego składem osobowym uczniów, 
a także ich liczbą, uwarunkowaną czynnikiem demograficznym, zmianami 
w ewentualnym obwodzie szkolnym czy też – w przypadku szkolnictwa po-
nadgimnazjalnego – tendencjami i zmianami na rynku pracy. Modyfikacje ka-
drowe są związane np. z decyzjami emerytalnymi pracowników, zmianami, 
które dotyczą liczebności oddziałów klasowych czy awansem zawodowym 
nauczycieli. Przekształcenia w obrębie planów i programów nauczania są  
np. związane z sytuacją, w której dyrektor w odmienny niż dotychczas spo-
sób rozdysponował godziny, np. zwiększył liczbę godzin przeznaczonych na 
określone zajęcia pozalekcyjne. Mogą występować również zmiany wynika-
jące z decyzji organu prowadzącego, np. dotyczące innego stopnia organiza-
cyjnego placówki czy przekształcenia jej z zespół szkół [por. Pielachowski, 
2007, s. 43]. 

Oficjalnym wyrazem wszelkich zmian, które corocznie zachodzą w szko-
łach w zakresie różnego rodzaju parametrów strukturalnych i personalnych, 
jest więc arkusz organizacyjny. Arkusz ten jest specjalnym drukiem wyda-
wanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który liczbowo, graficz-
nie oraz osobowo wskazuje strukturę organizacyjną szkoły, programowo-  
-pedagogiczną oraz osobową w określonym roku szkolnym [Pielachowski, 
2000, s. 43-44]. Podstawą prawną do corocznego sporządzania arkusza orga-
nizacyjnego szkoły są przepisy ramowych statutów poszczególnych typów 
szkół i placówek określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów pub-
licznego przedszkola oraz publicznych szkół [Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 
z późn. zm.] oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół [Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222]. 

Przepisy oświatowe wskazują, że arkusz organizacyjny powinien zwierać 
następujące dane:

- liczbę pracowników szkoły (etaty pedagogiczne, etaty administracji 
i obsługi) w tym urlopy zdrowotne, oddelegowania do pracy w związ-
kach zawodowych, uzupełniające etaty w szkole i w innej placówce, 

- liczbę stanowisk kierowniczych, 
- ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, 
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- liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, 
- liczbę uczniów (w tym z orzeczeniami poradni psychologiczno- 

-pedagogicznej), 
- liczbę oddziałów (w tym sportowych, integracyjnych, dwujęzycznych 

itd.).
Ponadto arkusz szkoły określa nie tylko szczegółową organizację naucza-

nia, ale również wychowania i opieki w danym roku szkolnym, dlatego po-
winny być w nim uwzględnione także informacje dotyczące biblioteki szkol-
nej, świetlicy, internatu, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
kwalifikacji oraz wymiaru zatrudnienia bibliotekarza, wychowawców świet-
licy lub internatu, jak również nauczycieli realizujących ustalone w szkole 
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy zajęć dodatkowych [por. 
Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r.] 

Projekt arkusza wymaga zatwierdzenia przez organ prowadzący. Obo-
wiązkiem dyrektora jest złożenie organowi prowadzącemu projektu do dnia 
30 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, którego arkusz dotyczy. Od-
powiednio wypełniony (musi zawierać numer i datę uchwały opinii rady 
pedagogicznej w sprawie przydziału zajęć) i opieczętowany arkusz przeka-
zywany jest organowi prowadzącemu najczęściej w formie papierowej i elek-
tronicznej. Organ prowadzący daną placówkę musi zatwierdzić arkusz orga-
nizacji szkoły w terminie do dnia 30 maja danego roku.

Kolejnym istotnym elementem funkcjonowania placówki jest program. 
Według definicji jest to opis możliwego w przyszłości toku działań, które są 
powiązane ze sobą wspólnym celem [Pszczołowski, 1978]. Dla prawidłowe-
go funkcjonowania szkoły niezbędna jest kompatybilna realizacja co najmniej 
trzech rodzajów programów: nauczania, wychowawczego oraz rozwoju 
szkoły.

Program nauczania to według definicji uporządkowany i spójny zbiór 
celów, treści, sytuacji dydaktycznych oraz oczekiwanych osiągnięć. To plan 
czynności uczniów oraz założonych wyników tych czynności [Okoń, 1984; 
por. Ornstein, Hunkins, 1998]. Program nauczania tworzy szereg dokumen-
tów, które wyznaczają treści kształcenia, a więc oprócz resortowego, obliga-
toryjnie wskazanego programu nauczania są to także podręczniki dla ucz-
niów i nauczycieli, książki i inne środki dydaktyczne oraz testy szerokiego 
użytku. Każdy program nauczania powinien spełniać z jednej strony funkcje 
kształcące – umożliwiać uczniom zdobycie wiedzy i odpowiednich sprawno-
ści oraz rozwijać ich zdolności i zainteresowania oraz funkcje wychowawcze, 
np. sprzyjać prawidłowemu rozwojowi osobowości. 

Program wychowawczy szkoły opisuje holistycznie wszystkie treści 
i działania o charakterze wychowawczym. Jest również realizowany przez 
wszystkich nauczycieli [Okoń, 1984]. Program ten zawiera całościowy opis 
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zadań wychowawczych, które podejmuje szkoła. Częściowo te zadania wy-
nikają z ustaw oświatowych i rozporządzeń, a niektóre wskazane zostają su-
biektywnie przez dyrektora i nauczycieli. Fundamentem dla wprowadzania 
takich modyfikacji są konsultacje z rodzicami, a także diagnoza potrzeb, ocze-
kiwań i zasobów wszystkich podmiotów życia szkolnego. Prawo ukierunko-
wuje i określa pewne ramowe działania placówki, jednak o szczegóły należy 
zadbać indywidualnie, dostosowując program do konkretnego środowiska 
szkolnego i lokalnego otoczenia społecznego [por. Jastrząb, 2000, s. 16-21; 
por. Kowalczyk, 2004, s. 22-27; por. Raczkowska, 2000, s. 20-23; por. Sikora, 
2002, s. 18-21; por. Szachniuk, 2005, s. 18-19; por. Chałas, 2005, s. 20-25]. 

Z punktu widzenia zarządzania placówką oświatową szczególne znaczenie 
ma program rozwoju szkoły. Jest on opisem działań, które prowadzą do osiąg-
nięcia celów rozwojowych szkoły, rozumianych jako stanów rzeczy i procesów 
lepiej rozwiniętych, ulepszonych i bardziej pożądanych z punktu widzenia 
wartości uznawanych w danej placówce. Podstawowym celem rozwoju szkoły 
jest tworzenie coraz lepszych warunków, które sprzyjają rozwojowi uczniów 
i odnoszeniu przez nich sukcesów. Dyrektorzy szkół i organy prowadzące co-
raz częściej podejmują wyzwanie ugruntowane w nowoczesnym zarządzaniu 
polegające na planowaniu wieloletnim (np. jednej kadencji dyrektora, czyli  
najczęściej przez okres 5 lat), rezygnując z planów jednorocznych, które są nie-
jednokrotnie mniej efektywne. Program rozwoju szkoły powinien stanowić 
odpowiedź na dynamikę zmian dotyczących współczesnej szkoły i brać pod 
uwagę zarówno aspekt edukacyjny, wychowawczy jak i społeczny [Pielachow-
ski, 2000, s. 57; por. Elsner, 1999; por. Banach, 2005 s. 11-19; por. Dłubak, 1999, 
s. 169-174; por. Lewowicki, 1999, s. 167-180; por. Banach, 2006, s. 105-116].

Wszystkie wskazane wyżej dokumenty stanowią punkt wyjścia i funda-
ment dla prawidłowej organizacji placówki oświatowej. Określają wyraźne 
ramy wszelkich aktywności zarówno uczniów, jak i nauczycieli, ukierunko-
wują współpracę ze środowiskiem lokalnym szkoły, wskazują działania, które 
będą procentować w przyszłości. Ukazują syntetycznie koncepcję pracy danej 
placówki, założenia zarówno merytoryczne, jak i społeczne. Umożliwiają od-
biorcom usług oraz innym instytucjom współpracującym ze szkołą poznanie 
szeregu treści organizacyjnych i celów do realizacji. Prawidłowo skonstruo-
wane, adekwatne do potrzeb: statut, arkusz organizacyjny, programy szkolne 
oraz program rozwoju szkoły są warunkiem nadążania nad nowoczesnymi 
zmianami i wyzwaniami, akcentowanymi m.in. w oczekiwaniach odbiorców 
usług polskich szkół.

Dokumentacja związana z organizacją szkoły pozwala ustrukturyzować 
system pracy i działań, które są w danej placówce prowadzone. Z założenia 
powinna dyscyplinować pracowników do przestrzegania ram czasowych, 
animowania przebiegu własnej pracy, zauważania i koordynowania postę-
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powania błędnego, a także dynamicznego reagowania na nowe sytuacje, ade-
kwatnie do pojawiających się zmian i wymogów. Współcześni nauczyciele 
tworzący zespół pracowniczy organizacji szkolnej stawiani są niejednokrot-
nie na płaszczyźnie coraz bardziej zróżnicowanych wymogów dotyczących 
ich kompetencji. Nieprzerwanie podkreślana jest konieczność ich doskonale-
nia zawodowego, samorozwoju i kształcenia ustawicznego. Za formę swego 
rodzaju motywacji zewnętrznej oraz mobilizowania nauczycieli uważane jest 
zjawisko awansu zawodowego nauczycieli oraz właściwe mu procedury. 

1.4. Awans zawodowy nauczycieli 

Teoretycy kształcenia i wychowania zgodnie uznają, że spośród różnych 
czynników, które determinują jakość i efektywność pracy placówki oświato-
wej – jednym z najważniejszych jest nauczyciel i jego postawa wobec realizo-
wania własnego zawodu. Znaczącą rolę sposobu wykonywania pracy i po-
ziomu zaangażowania nauczyciela, a także pewnej refleksyjności względem 
realizowanego zawodu dla wysokiego poziomu funkcjonowania szkoły znaj-
dziemy wielokrotnie i szeroko zaakcentowaną w literaturze specjalistycznej, 
w szczególności pedagogicznej. 

Rozważania dotyczące cech dobrego nauczyciela mają bogatą tradycję 
w polskiej literaturze, na czele z utworzeniem się subdyscypliny zwanej pe-
deutologią. W 1962 r. powstała książka pod redakcją Wincentego Okonia pt. 
Osobowość nauczyciela, w której zamieszczono rozważania nie tylko głównego 
autora, lecz również wybitnych polskich psychologów, takich jak: Jan Wła-
dysław Dawid, Zygmunt Mysłakowski, Stefan Szuman, Mieczysław Kreutz 
i Stefan Baley. Wskazano szereg cech składających się na „talent pedagogicz-
ny”, zwany również „osobowością nauczyciela”. Wincenty Okoń uważa, iż 
niezwykle istotna u nauczyciela jest bogata osobowość, dojrzały charakter, 
wielka wiedza i piękna dusza. Jednak na talent pedagogiczny składa się dodat-
kowo umiejętność oddziaływania, zdolności agitacyjne oraz kontaktowość. 
Talent pedagogiczny objawia się wyraźnym współwystępowaniem i współ-
działaniem tych wszystkich elementów, które warunkują również osobowość 
nauczycielską [Okoń, 1962, s. 15; por. Strykowski, Strykowska, Pielachowski, 
2003, s. 9-11; por. Witek, 2000, s. 46-51; 1959; por. Banach, 1995, s. 209-219; 
por. Dobrowolska, 2009, s. 33-38; por. Garlej-Drzewiecka, 2000, 129-136; por. 
Kosyrz, 1999, s. 505-519; por. Majewicz, 2005, s. 268-273; por. Janicka I, 2002, 
s. 169-177; por. Dawid, 1927; por. Szuman, 1947; por. Mysłakowski, 1967]. 

Od 6 kwietnia 2000 r. realizowany jest w Polsce system awansu zawodo-
wego nauczycieli. Fakt ten zapoczątkowała ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. 
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
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[Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239 ze zm.]. Dodatkowo 15 lipca 2004 r. nastąpiła 
nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela (KN) [Dz. U. Nr 79, poz. 1845], która 
zniosła sesyjność prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wydłużyła 
ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela, wprowadzając obligatoryjne okresy 
pracy pomiędzy rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, 
jak również wdrożyła nowe uregulowania dotyczące terminu zmiany wyso-
kości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy [por. Kordziński, 2005, 
s. 6-8; Acman, Ryll, 2003, s. 6-7; por. Dzierzgowska, 2005, s. 45-46; por. Kazimie-
rowicz, 2005, s. 4-7; por. Pawlak, 2005, 9-14; por. Zielińska, 2007, s. 141-160; por. 
Czarnecka, 2006, s. 10; por. Pielachowski, 2007; por. Składanowski, 2000; por. 
Pomianowska, Sielatycki, Tołwińska-Królikowska, 2002]. 

Nauczyciele realizują czterostopniowy awans zawodowy, który obejmuje 
następujące etapy: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel 
mianowany oraz nauczyciel dyplomowany. Najnowszym pomysłem Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej (MEN) jest jednak wprowadzenie kolejnego 
stopnia awansu – nauczyciela specjalisty. Ponadto osoba ze stopniem nauczy-
ciela dyplomowanego może otrzymać honorowy tytuł profesora oświaty. Na-
uczyciele, którzy po raz pierwszy rozpoczynają pracę w szkole, otrzymują 
stopień nauczyciela stażysty z chwilą zatrudnienia w placówce. Kolejne stop-
nie awansu mogą być uzyskiwane systematycznie, a zasady zostały określone 
w Karcie Nauczyciela [Rozdział 3a] oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu za-
wodowego przez nauczycieli [Dz.U. z 2013 r., poz. 393]. 

Warunkiem otrzymania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest 
spełnienie określonych wymagań formalnych, również wskazanych w ww. 
rozporządzeniu. Warto jednak podkreślić, że od nauczyciela wymaga się 
także doskonalenia kompetencji społecznych, osobowościowych i wycho-
wawczych, które dodatkowo wpływają zarówno na jakość jego pracy, jak 
i funkcjonowania całej instytucji. 

Pierwszym stopniem awansu jest nauczyciel stażysta. Jest to osoba, z któ-
rą dana placówka oświatowa nawiązała stosunek pracy co najmniej na ½ 
etatu, a celem jest odbycie stażu na kolejny stopień awansu – nauczyciela 
kontraktowego. Stażysta rozpoczyna staż trwający 9 miesięcy z początkiem 
roku szkolnego. Szczegóły dotyczące charakterystyki nauczyciela stażysty 
w rozumieniu ustawy precyzuje Karta Nauczyciela [art. 9a]. Dyrektor szko-
ły zawiera z nauczycielem stażystą umowę o pracę na okres roczny, w celu 
odbycia stażu na nauczyciela kontraktowego. Należy podkreślić, że niezbęd-
nym warunkiem do nawiązania stosunku pracy z taką osobą jest posiadanie 
wyższego wykształcenia i wymaganych kwalifikacji do zajmowania okre-
ślonego stanowiska oraz przygotowania pedagogicznego [KN, art. 9a, por. 
Garstka, Marszałek, 2000; por. Dzierzgowska, 2005; por. Rechnio, 2005, s. 13; 
por. Tęcza-Ćwierz, 2007, s. 11-13; Dzierzgowska, 2003, s. 5-13]. 
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Niezbędne dla realizacji stażu jest przydzielenie nauczycielowi stażyście 
przez dyrektora szkoły opiekuna stażu, którego wybiera się spośród nauczy-
cieli mianowanych lub dyplomowanych. Do zadań opiekuna stażu należy 
udzielanie wsparcia w tworzeniu i realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, 
który nauczyciel stażysta musi opracować, a także wykonanie oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela w okresie trwania stażu. Opiekun powinien swoją 
postawą i realizacją własnych obowiązków wspierać podopiecznego, uczyć 
dobrych praktyk, inspirować do własnego rozwoju. Ważne jest więc, aby de-
cyzja dyrektora o wyborze opiekuna stażu była przemyślana i odbywała się 
na podstawie konkretnych kryteriów [Acman, Ryll, 2004, s. 9-10; por. Garst-
ka, 2003, 21-27; por. Turewicz, 2000, s. 42-28; por. Księżyk, 2001, s. 52-53; por. 
Budzianowska 2001, s. 8; por. Elsner, Taraszkiewicz, 2002]. 

Plan Rozwoju Zawodowego, którego sporządzenie jest obowiązkiem 
nauczyciela realizującego staż, powinien uwzględniać plan rozwoju danej 
placówki, zakres działań i celów do realizacji w czasie trwania stażu, wy-
magania kwalifikacyjne, a także zasób własnej wiedzy i umiejętności. Wyma-
gania kwalifikacyjne, które muszą być zrealizowane, aby nauczyciel uzyskał 
stopień nauczyciela kontraktowego obejmują: umiejętność prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w sposób, który zapewnia realizację podstawowych zadań 
szkoły; znajomość środowiska uczniów, specyfiki ich problemów oraz zdol-
ność współpracy ze środowiskiem uczniowskim; umiejętność omawiania za-
jęć własnych oraz obserwowanych podczas stażu czy znajomość zasad funk-
cjonowania i organizacji szkoły [Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r.; por. 
Acman, Ryll, 2004, s. 12]. Nauczyciel stażysta jest zobowiązany przedłożyć 
dyrektorowi placówki Plan Rozwoju Zawodowego w okresie do 20 dni od 
rozpoczęcia roku szkolnego. Zatwierdzenie Planu przez dyrektora następuje 
w oparciu o kryteria oceny, które zostały przyjęte przez Radę Pedagogiczną. 

Po zakończeniu stażu (przypada to na termin 31 maja) opiekun stażu wy-
konuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela, a nauczyciel staży-
sta w terminie 30 dni od zakończenia stażu (czyli do końca czerwca) składa 
dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji ustalonego wcześniej Planu 
Rozwoju Zawodowego. Obowiązkiem dyrektora jest ustalenie oceny dorobku 
zawodowego za okres stażu, która powinna być określona na podstawie in-
formacji dotyczących stopnia realizacji przez nauczyciela zaplanowanych za-
dań, efektów prowadzonych zajęć dydaktycznych, oraz opracowanego przez 
opiekuna stażu projektu oceny [Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r.; por. 
Acman, Ryll, 2004, s. 15-19].

Ostatnim krokiem jest powołanie komisji kwalifikacyjnej. Komisja ta de-
sygnowana jest przez dyrektora placówki, a jej skład osobowy tworzą: dy-
rektor szkoły – jako jej przewodniczący; przewodniczący zespołu przedmio-
towego lub wybrany nauczyciel mianowany/dyplomowany; opiekun stażu 
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oraz na wniosek nauczyciela – przedstawiciel Związku Zawodowego. W pra-
cach komisji może brać również udział przedstawiciel organu prowadzącego 
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jednak na etapie postępowania 
na nauczyciela kontraktowego wyłącznie jako obserwator. 

Stopień rozwoju zawodowego, jakim jest nauczyciel stażysta, wiąże się 
ze specyficzną sytuacją psychologiczną i społeczną nauczyciela, która ma 
charakter dychotomiczny. Z uwagi na to, że jest to początek drogi zawodo-
wej nauczyciela, z jednej strony towarzyszy mu szereg obaw, dotyczących 
np. sposobów przekazywania wiedzy, dyscyplinowania i motywowania 
uczniów, współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami. Początkujący 
nauczyciel z reguły nie do końca jest pewny swojej skuteczności, metody-
ki, zdobytych kompetencji. Pierwszy rok pracy, obejmujący stopień nauczy-
ciela stażysty, jest momentem weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności. 
Warto jenak zauważyć, że wielu nauczycieli stażystów odznacza się wysokim 
stopniem zaangażowania w pracę, pomysłowością, kreatywnością, skłonnoś-
cią do nieszablonowego postępowania. Swego rodzaju świeżość umysłu, od-
rębne, niezniekształcone wyrobionymi strukturami myślenie i spojrzenie na 
proces dydaktyczno-wychowawczy staje się więc ogromnym atutem począt-
kującego nauczyciela. 

Po uzyskaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego nauczyciel 
może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowa-
niu w szkole co najmniej dwóch lat [KN, art. 9d, ust. 4]. Jest więc zobligo-
wany to tego, aby wykazać się dwuletnim okresem zatrudnienia w szkole 
od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Po upłynięciu 
tego czasu nauczyciel kontraktowy może złożyć do dyrektora szkoły wniosek 
o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, który będzie trwał dwa 
lata i dziewięć miesięcy. Złożenie pisemnego wniosku do dyrektora powin-
no nastąpić tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, aby umożliwić dyrektorowi 
wszczęcie procedury otwarcia stażu [por. Kordziński, 2005, s. 20-29, Dzierz-
gowska, 2006; por. Zielińska, 2007, s. 141-160; por. Czarnecka, 2006, s. 10; por. 
Pielachowski, 2001].

Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty, również w sytuacji stażu 
na mianowanie dyrektor szkoły wyznacza nauczycielowi opiekuna. Zadania 
opiekuna nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela 
mianowanego polegają na zapewnieniu pomocy w sformułowaniu i realizacji 
Planu Rozwoju Zawodowego, a także opracowaniu projektu oceny dorob-
ku zawodowego nauczyciela w okresie stażu. Opiekun powinien wspierać 
młodszego doświadczeniem nauczyciela, podsuwać sugestie, motywować, 
udzielać informacji zwrotnych na temat prowadzonych zajęć. W swoich dzia-
łaniach winien zachować życzliwość, otwartość oraz dyskrecję. Nie powinien 
swojego podopiecznego pouczać, a raczej inspirować, motywować i dzielić 
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się własnym doświadczeniem [Acman, Ryll, 2004, s. 31; por. Budzianow-
ska 2001, s. 8; por. Elsner, Taszkiewicz, 2002; por. Turewicz, 2000, s. 42-28;  
por. Księżyk, 2001, s. 52-53; Kordziński, 2005, s. 11]. 

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie nauczycielowi możliwo-
ści prawidłowego przebiegu stażu. Nauczyciel kontraktowy powinien mieć 
stworzoną możliwość uczestnictwa w radach pedagogicznych, obserwacji 
zajęć dydaktycznych i wychowawczych prowadzonych przez innych na-
uczycieli, wygłaszania referatów podczas rad pedagogicznych, a także prze-
prowadzania rad szkoleniowych, lekcji otwartych dla innych osób z grona 
pedagogicznego oraz zapoznania się z szeroką dokumentacją szkolną. 

Po zakończeniu okresu stażu, który, jak już wspomniano, trwa dwa lata 
i dziewięć miesięcy, czyli 31 maja, opiekun stażu jest zobligowany do spo-
rządzenia projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Nauczyciel 
składa dyrektorowi szkoły w terminie do 30 dni od zakończenia stażu spra-
wozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie musi 
zawierać opis stopnia wykonania zamierzonych zadań i celów do realiza-
cji. Ponadto powinno zawierać wnioski i autorefleksje dotyczące dalszej 
pracy i rozwoju zawodowego, a także wykazać, że podczas stażu nastąpiła 
poprawa jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 

Dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z projektem oceny sporządzonym 
przez opiekuna stażu oraz po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, formułuje 
ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego. Następnie powo-
ływana jest Komisja Egzaminacyjna. Komisja przeprowadza postępowanie 
egzaminacyjne w styczniu i lutym oraz maju, czerwcu i lipcu, w kolejności 
wpływu wniosków [Acman, Ryll, 2004, s. 42; por. Kordziński, 2005, s. 15-20; 
Dzierzgowska, 2003, s. 14-16]. 

Ostatnim stopniem rozwoju zawodowego nauczycieli jest dyplomowa-
nie. O ten stopień może ubiegać się nauczyciel mianowany. Nauczyciel mia-
nowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po 
przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego 
stopnia awansu zawodowego [KN, art. 9d]. 

Nauczyciel mianowany, który ubiega się o stopień nauczyciela dyplomo-
wanego, w okresie trwającego stażu powinien podejmować takie działania, 
które będą doskonaliły jego warsztat pracy, uczestniczyć w realizacji zadań, 
które wykraczają poza jego obligatoryjne obowiązki służbowe, a także sa-
modzielnie pogłębiać swoją wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne. 
Regulacje prawne wskazują, że nauczyciel powinien podejmować działania 
mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym usprawniania 
umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Powi-
nien również realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, 
pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podnie-
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sieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach 
kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, 
w której odbywa staż [Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r., § 8; por. Kor-
dziński, 2005, s. 29-40; Ratyńska-Olechnowska, Sułek-Mulawa, 2006, s. 4-10; 
por. Wójcicka, 2005, s. 2-8; por. Kardaś, 2001, s. 31-35; por. Sawiński, 2001, 
s. 47-50; por. Prażmowska, Skalik, 2000, s. 32-34]. 

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczyna się od złożenia 
przez zainteresowanego nauczyciela wniosku do dyrektora placówki tuż po 
rozpoczęciu roku szkolnego. Równocześnie, wraz z niniejszym wnioskiem, 
nauczyciel jest zobligowany złożyć projekt Planu Rozwoju Zawodowego. 
Plan zatwierdza dyrektor szkoły w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć. 
Zatwierdzenie Planu przez dyrektora następuje w oparciu o wcześniej ustalo-
ne kryteria. Czuwanie nad prawidłową konstrukcją Planu Rozwoju Zawodo-
wego nauczyciela mianowanego jest jednym z podstawowych obowiązków 
każdego dyrektora, bowiem w przypadku tego stopnia awansu nie wskazuje 
się już opiekuna stażu. Jeżeli Plan zawiera nieprawidłowości, dyrektor wska-
zuje ten fakt nauczycielowi i zwraca dokument do poprawy [Acman, Ryll, 
2004, s. 57; por. Sawiński, 2001, s. 47-50; por. Prażmowska, Skalik, 2000, 32-34; 
por. Wójcicka, 2005, s. 2-8]. 

Dyrektor szkoły na bieżąco zbiera informacje dotyczące stopnia realiza-
cji przez nauczyciela zadań, które wynikają z Planu Rozwoju Zawodowego, 
w tym o efektach prowadzonych zajęć. Systematyczna dokumentacja włas-
nych działań stanowi ułatwienie dla samego nauczyciela i służy autorefleksji, 
ukierunkowania dynamiki własnej pracy, a także docelowo jest użyteczna do 
sformułowania sprawozdania z realizacji Planu. 

Staż na nauczyciela dyplomowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy. 
Po jego zakończeniu (również 31 maja) nauczyciel mianowany przedkłada 
dyrektorowi szkoły sprawozdanie, w terminie do 30 dni od zakończenia sta-
żu. Dyrektor szkoły zapoznaje się z informacjami, w jakim stopniu nauczyciel 
zrealizował zamierzone zadania oraz jakie były ich efekty. Następnie, po za-
sięgnięciu opinii Rady Rodziców, przedstawia swoją ocenę dorobku zawodo-
wego nauczyciela. Ocena ta może być pozytywna lub negatywna. Musi być 
sporządzona pisemnie oraz zawierać uzasadnienie i pouczenie o możliwości 
wniesienia odwołania [Acman, Ryll, 2004, s.58-59; por. Oraczko, 2001, s. 26-27; 
por. Milczarek, 2001, s. 38-39; por. Sawiński 2001, s. 6-10; por. Reps, 2001, s. 5-9]. 

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień na-
uczyciela dyplomowanego, powołuje organ sprawujący nadzór pedagogicz-
ny nad daną placówką. W skład tej komisji wchodzą: przedstawiciel organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, który pełni funkcję przewodniczącego, 
dyrektor szkoły, trzech ekspertów z listy MEN oraz na wniosek nauczyciela 
– przedstawiciel związku zawodowego. W pracach komisji może brać rów-
nież udział – jako obserwator – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. 
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Nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego nadaje 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Nauczyciel dyplomowany charakteryzuje się ukształtowanym warszta-
tem pracy. Jest doświadczony, dzięki czemu niejednokrotnie od początku 
wzbudza zaufanie rodziców swoich podopiecznych. Sprawdzone metody 
pracy dydaktycznej i wychowawczej pozwalają mu dynamicznie reagować 
na pojawiające się trudności i wyzwania. Niekiedy to bogate doświadcze-
nie i swego rodzaju stabilizacja są jednak w pewien sposób destruktywne. 
Zdarzają się bowiem sytuacje – co ma oczywiście charakter indywidualny 
– w których nauczyciel staje się osobą zamkniętą na doświadczenie, o niskiej 
ciekawości poznawczej. Przestaje doskonalić warsztat pracy, rozwijać swoje 
umiejętności. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w sposób szablonowy, sztywny, 
nie dynamizując ich zgodnie z nowatorskimi metodami pracy. Zdarza się, 
że znudzeni taką sytuacją uczniowie zaczynają sprawiać problemy wycho-
wawcze, a rodzice otwarcie sprzeciwiają się takiej sytuacji, niekiedy bardzo 
roszczeniowo. Można mówić w tej sytuacji o swego rodzaju pułapce włas-
nych kompetencji, objawiającej się z jednej strony bogatym doświadczeniem, 
wiedzą, umiejętnościami, z drugiej natomiast pewną sztywnością myślenia 
i działania, pracą w sposób mechaniczny i szablonowy, co bardzo często skut-
kuje negatywnymi informacjami zwrotnymi od odbiorców. W dalszej per-
spektywie może również generować poczucie frustracji i syndrom wypale-
nia zawodowego. W tak złożonej sytuacji szczególnie istotne jest zachęcanie 
i mobilizowanie nauczycieli dyplomowanych do kształcenia ustawicznego, 
stałego stymulowania własnego rozwoju i poszerzania wiedzy, ponieważ 
z jednej strony pozwoli to na zdobycie przez nich wysokiego stopnia pro-
fesjonalizmu, z korzyścią przede wszystkim dla uczniów i funkcjonowania 
szkoły, z drugiej zaś będzie to stanowić działanie profilaktyczne przeciwko 
wypaleniu zawodowemu.

Dodatkowym tytułem, który mogą uzyskać nauczyciele, jest profesor 
oświaty. Jest to tytuł honorowy, nadawany przez Ministra Edukacji Narodo-
wej. Możliwość uzyskania tego tytułu dotyczy nauczyciela dyplomowanego, 
który posiada co najmniej dwudziestoletni staż pracy w zawodzie nauczy-
ciela, w tym co najmniej 10 lat jako nauczyciel dyplomowany, a także od-
znacza się wyjątkowym i uznanym dorobkiem zawodowym. Takiej osobie 
na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez 
właściwego ministra do spraw oświaty tytuł honorowego profesora oświaty. 
Wnioski do Kapituły o nadanie tego tytułu składa organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny nad placówką [Balicki, Pyter, 2011, s. 80; Acman, Ryll, 2004, 
s. 72; Pilich, 2009, s. 370-407]. Po raz pierwszy Minister Edukacji Narodowej 
nadał tytuły honorowe profesora oświaty w 2008 r. Nadano wówczas 10 tytu-
łów. W latach kolejnych tj. w roku 2009 – 10 tytułów, w 2010 – 13 oraz w 2011 
– 20 tytułów honorowego profesora oświaty. Obecnie liczebność grupy po-
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siadającej ten tytuł liczy kilkadziesiąt osób [por. MEN, O tytule honorowym 
profesora oświaty, 2015]. 

Warto również nadmienić, iż okres stażu, zarówno w przypadku stażu na 
nauczyciela mianowanego, jak i dyplomowanego, jednorazowo jest skraca-
ny o jeden rok w przypadku nauczyciela, który posiada stopień naukowy co 
najmniej doktora, i trwa wówczas jeden rok i dziewięć miesięcy [KN, art. 9c, 
ust. 2]. Ponadto Karta Nauczyciela przewiduje możliwość automatycznego 
otrzymania stopnia nauczyciela kontraktowego dla nauczycieli akademickich 
oraz stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczycieli akademickich posia-
dających tytuł naukowy. Przebiega to w sposób następujący: stopień nauczy-
ciela kontraktowego może otrzymać nauczyciel akademicki, który legitymuje 
się minimum trzyletnim stażem pracy w szkole wyższej lub posiada przy-
najmniej pięcioletni staż pracy oraz znaczący dorobek zawodowy, natomiast 
stopień nauczyciela mianowanego może otrzymać nauczyciel akademicki 
posiadający stopień naukowy i legitymujący się minimum trzyletnim stażem 
pracy w szkole wyższej [KN, art. 9a, ust. 3 i 4]. 

Według danych statycznych dotyczących roku szkolnego 2013/2014 w pol-
skim szkolnictwie zatrudnionych było ok. 479 231 nauczycieli. Z perspektywy 
poszczególnych stopni awansu zawodowego statystyki były następujące: na-
uczyciele stażyści – 15 903, nauczyciele kontraktowi – 81 501, nauczyciele mia-
nowani – 130 325, nauczyciele dyplomowani – 240 579 [GUS, 2014, s. 250-251]. 
Najwyższy odsetek, który dotyczy nauczycieli dyplomowanych, można ocenić 
dwojako. Z jednej strony optymizmem może napawać informacja o wysokim 
wyspecjalizowaniu i bogatym doświadczeniu kadry nauczycielskiej – tymi 
atrybutami bowiem charakteryzują się nauczyciele dyplomowani. Z drugiej 
jednak strony sytuacja ta może niepokoić. Po pierwsze ukazuje, że młoda kadra 
jest w polskim szkolnictwie w mniejszości (nauczyciele stażyści i kontraktowi). 
Jak wiadomo również, osiągnięcie stopnia awansu nauczyciela dyplomowane-
go może stanowić pewną pułapkę: zaniechania dalszego rozwoju, kształcenia, 
doskonalenia umiejętności. Ponadto w przypadku nauczyciela dyplomowane-
go i mianowanego może on zostać zwolniony z pracy tylko w specyficznych 
sytuacjach, które określa Karta Nauczyciela. Wśród nich wskazywana jest np. 
całkowita lub częściowa likwidacja szkoły, sprawiająca, że dyrektor nie może 
kontynuować zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć lub nauczyciel uzyska 
negatywną ocenę pracy (tzw. naganę) [KN, art. 20 ust. 1 i ust. 5a; art. 23 ust. 1]. 
Prawo oświatowe nie daje więc podstaw do rozwiązania stosunku pracy we-
dług dowolnych kryteriów, jakie przyjmie dyrektor szkoły. Z jednej perspek-
tywy sytuacja ta chroni nauczycieli i zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, 
jednak z drugiej może w wielu przypadkach prowadzić do prezentowania 
przeciętności w nauczaniu czy do zaniechania samodoskonalenia. 

W rozważaniach dotyczących współczesnej, zreformowanej szkoły często 
podkreślany jest fakt, iż coraz wyraźniej pełni ona funkcję w pewnym sensie 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



45

„usługową” wobec uczniów i ich rodziców. Swoją pracę i rozwój powinna 
więc tak dynamizować i ukierunkowywać, aby ustawicznie podnosić jakość 
swojej działalności. W tym kontekście bardzo istotna jest również aktywność 
nauczyciela, która powinna bezpośrednio wspomagać rozwój całej placów-
ki. Oczekiwania stawiane wobec nauczycieli są bardzo wysokie, jednak ade-
kwatne do niezwykle odpowiedzialnego stanowiska, które zajmują. Obecnie 
wymaga się od nauczycieli nie tylko obszernej, specjalistycznej wiedzy me-
rytorycznej i warsztatu dydaktycznego, lecz również wzmożonego doskona-
lenia cech osobowościowych oraz predyspozycji wychowawczych. Rozwój 
nauczyciela poprzez okres stażu zawodowego odbywa się poprzez kilka eta-
pów: etap poznawania funkcjonowania placówki – nauczyciel stażysta, etap 
aktywnego uczestnictwa w działalności szkolnej – nauczyciel kontraktowy, 
a docelowo do etapu samodzielnej realizacji zadań i współdziałania zespo-
łowego (nauczyciel mianowany). Aktualny kierunek rozwoju polskiej szkoły 
obliguje więc nauczycieli do ustawicznego samokształcenia i podnoszenia ja-
kości swojej pracy. 

Z każdym zawodem związane jest zapewnienie profesjonalnego wy-
konywania określonych zadań zawodowych. Ważnym zagadnieniem jest 
również prestiż społeczny oraz podniesienie rangi określonej działalności. 
Z zawodem wiąże się bowiem pozycja społeczna osoby, która go wykonuje 
[por. Wołk, 2013, s. 13]. W tym miejscu podkreślenia wymaga pewna swo-
ista „stanowość” zawodu nauczyciela, towarzyszący mu prestiż społecz-
ny, a także znaczenie czynnika, jakim jest powołanie. Według informacji 
zamieszczonych w raporcie „Prestiż zawodów” Centrum Badania Opinii 
Społecznej prezentujących dane dotyczące 2013 r., zawód nauczyciela upla-
sował się na siódmym miejscu. Około 74% respondentów oceniło, iż jest to 
zawód poważany społecznie [por. CBOS, 2013, s. 2-3]. Wymiary te zdają się 
być szczególnie istotne z punktu widzenia ciągłego rozwoju i doskonale-
nia zawodowego – także po uzyskaniu stopnia awansu nauczyciela dyplo-
mowanego. Niewątpliwie nauczycielom niezmiennie winna towarzyszyć 
społeczna odpowiedzialność, która jest związana z rangą tejże profesji. 
Być może podejście to jest właściwe dla swego rodzaju modelu idealne-
go, jednakże nauczyciel to od lat zawód specyficzny, bardzo wymagający, 
o wielkim znaczeniu i doniosłości z perspektywy całego społeczeństwa. 
System skojarzeniowy dotyczący zadań nauczycieli w pierwszej kolejności 
nasuwa myśl dotyczącą przede wszystkim realizacji nauczania oraz wyko-
rzystywania pewnych aspektów wychowawczych, jednak rola nauczyciela 
jest dużo bardziej skomplikowana i sięga wielu wrażliwych sfer rozwoju 
osobowości i systemu emocjonalno-motywacyjnego dziecka. Charyzma-
tyczny, zaangażowany nauczyciel może stać się bowiem źródłem inspiracji 
dla ucznia i jego rodziców, prawidłowo ukierunkować rozwój społeczny 
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i emocjonalny, wzmocnić poczucie własnej wartości, stymulować motywa-
cję zadaniową. Zapewnienie dziecku i jego opiekunom poczucia bezpie-
czeństwa, wzbudzenie w nich zaufania i otwartości na współpracę wyma-
ga jednak bardzo wysokich kompetencji społecznych i psychologicznych. 
W tym kontekście silnie wybrzmiewa więc świadomość odpowiedzialności 
wynikającej z podjęcia tego zawodu, poczucie swoistego powołania, a tak-
że zrozumienie rangi i znaczenia nauczycielskiej profesji. Poczucie odpo-
wiedzialności za realizację tak skomplikowanych, wrażliwych na zmianę 
i doniosłych zadań, jakim jest kształtowanie wszechstronnego rozwoju 
dziecka, winno być główną motywacją dla podjęcia decyzji o chęci wyko-
nywania tego zawodu. 

1.5.  Stanowisko dyrektora szkoły – charakterystyka i procedura 
awansu

Dyrektorem szkoły może zostać osoba, która spełnia określone warunki for-
malne. Przede wszystkim szkołą lub placówką oświatową może kierować 
nauczyciel, który osiągnął awans zawodowy nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego. Stanowi on równocześnie jednoosobowy organ administra-
cyjny. W ustawie o systemie oświaty dopuszczono także możliwość powie-
rzenia przez organ prowadzący stanowiska dyrektora osobie, która nie jest 
nauczycielem, ale posiada odpowiednie wykształcenie i przygotowanie za-
wodowe, które odpowiada kierunkowi kształcenia w danej placówce. Co war-
to jednak zaznaczyć, taka osoba nie ma uprawnień do sprawowania nadzoru 
pedagogicznego, który w takiej sytuacji będzie w zakresie obowiązków na-
uczyciela zajmującego inne stanowisko w placówce [UoSO, art. 36, ust. 2; por. 
Pielachowski 2007, por. Goriszowski, 2008; por. Michalak, 2006; Bednarska- 
-Wnuk, 2006, s. 33-35].

Stanowisko dyrektora szkoły w Polsce powierza się w drodze konkursu. 
Konkurs ten przeprowadza organ prowadzący danej placówki. Warto zazna-
czyć, iż jednocześnie konkurs nie dotyczy szkół i placówek publicznych, któ-
re są prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne, niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego. Konkurs może być przeprowadzony, gdy organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi właściwie umotywowanych za-
strzeżeń w ciągu czternastu dni od przedstawienia danego kandydata na sta-
nowisko. Stanowisko dyrektora jest powierzane najczęściej na okres pięciu 
lat szkolnych [UoSO, art. 36a, ust.13]. W uzasadnionych przypadkach istnie-
je możliwość powierzenia stanowiska na okres krótszy, nie krótszy jednak 
niż jeden rok szkolny, a decyzja ta wymaga uzasadnienia ze strony kuratora 
oświaty. Po upływie kadencji organ prowadzący może przedłużyć dyrekto-
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rowi kadencję na kolejne pięć lat. Przed podjęciem decyzji zasięga jednak opi-
nii rady pedagogicznej danej placówki oraz kuratora oświaty [UoSO, art. 36a, 
ust.13; por. Pawelski, 2006, s. 36-38; por. Elsner 2008, s. 7-8; por. Jones, 2008, 
s. 16-18; por. Kazimierowicz, 2007, s. 19-23].

Dyrektor placówki oświatowej jest przedstawicielem administracji pań-
stwowej, dlatego jego zadania należy rozpatrywać z szerokiej perspektywy. 
Wśród głównych zadań dyrektora wymienia się kierowanie działalnością 
szkoły lub placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. O poprawności 
realizacji tego zadania decyduje:

- znajomość prawa oświatowego, 
- organizacja pracy adekwatnie do założeń statutowych szkoły i arkusza 

organizacyjnego, 
- umiejętność planowania pracy szkoły, 
- współpraca ze środowiskiem lokalnym, 
- umiejętność promowania placówki, 
- obieg dokumentów i system informowania, 
- klimat i atmosfera pracy, sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
- kontrola wypełniania obowiązku szkolnego [UoSO, art. 19, ust. 1],
- sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzania warunków sprzy-

jających ich harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu poprzez rea-
lizację aktywnych działań prozdrowotnych, 

- realizację uchwały rady szkolnej oraz rady pedagogicznej, które zosta-
ły podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. 

Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest odpowiedzialny za:
- planowanie i organizację rady, 
- prowadzenie rejestru uchwał i kontrolę ich realizacji, 
- przestrzeganie prawa i egzekwowanie przestrzegania go przez radę 

pedagogiczną,
- wstrzymywanie wykonania uchwał, które są niezgodne z prawem, 
- dysponowanie środkami, które zostały określone w planie finanso-

wym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wy-
korzystanie,

- współdziałanie z uczelniami wyższymi oraz zakładami kształcenia na-
uczycieli w celu organizacji praktyk pedagogicznych,

- ponoszenie odpowiedzialności za własną organizację oraz przebieg 
sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych,

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz nauczycielom w czasie 
zajęć organizowanych przez placówkę [por. Kurzyna-Chmiel, 2009, 
s.131-133; por. Cholewiński, 2007, s. 155-166; por. Jaśko, 2008, s. 327-
334; por. Tyburska, 2007, s.291-299; por. Bednarska-Wnuk, 2008, s. 18; 
por. Dzierzgowska, 2004, s. 29-30, por. Elsner, 2005, s. 8-11]. 
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Ponieważ stanowisko dyrektora szkoły ma charakter organu administra-
cji publicznej, ma on prawo do wydawania decyzji administracyjnych, czyli 
indywidualnych aktów stanowienia prawa, adresowanych do konkretnego 
odbiorcy, w drodze postępowania administracyjnego. Procedurę tę reguluje 
Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzje o charakterze administra-
cyjnym, które dyrektor może wydawać, dotyczą m.in.:

- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły [UoSO, art. 16 ust.2], 
- odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, które zo-

stało zakwalifikowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
do kształcenia specjalnego [UoSO, art. 16, ust.3], 

- odroczenia wypełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, które za-
mieszkuje w obwodzie szkoły [UoSO, art. 16, ust.8],

-  skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach, które zostały wska-
zane w statucie szkoły; skreślenie musi być poprzedzone uchwałą rady 
pedagogicznej i zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego [UoSO, 
art. 39, ust.2]. 

Ponadto dyrektor szkoły jest również kierownikiem zakładu pracy dla 
pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówce. Ustawa o sy-
stemie oświaty wskazuje, że w tym zakresie jest odpowiedzialny za zatrud-
nianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, przyzna-
wanie nagród oraz stosowanie kar porządkowych wobec nauczycieli i innych 
pracowników, występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród 
i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników (poprzedzone 
opinią rady pedagogicznej) [UoSO, art. 39, ust. 3]. 

Tygodniowy czas pracy kierownika placówki oświatowej również zo-
stał określony prawnie w Karcie Nauczyciela. Składają się na niego zada-
nia o charakterze dydaktycznym, wychowawczym oraz opiekuńczym (tzw. 
obowiązkowe pensum dyrektora), a także zadania, które wynikają z pełnie-
nia funkcji kierowniczej. Czas pracy dyrektora szkoły nie może przekraczać 
40 godzin w tygodniu. Dzienna liczba godzin pracy nie jest ustalona odgór-
nie. Obecnie o dokładnej liczbie godzin dydaktycznych dyrektora decyduje 
organ prowadzący. Dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zmniej-
szenie liczby godzin dydaktycznych lub zwolnienia od obowiązku reali-
zacji zajęć, a we wniosku musi wskazać uzasadnienie. Organ prowadzący 
w formie uchwały obniża dyrektorowi tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy 
lub zwalnia od obowiązku realizacji zajęć [KN, art. 42, ust. 6]. Organ pro-
wadzący określa rozmiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć oraz przyznaje zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć [KN, 
art. 42, ust. 7, pkt. 2; art. 91d, pkt. 1; por. Witek, 2000, s. 80; Pielachowski, 
2001, s. 93-96].
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Czynności zawodowe dyrektora szkoły można w najprostszy sposób po-
dzielić na kierownicze i niekierownicze. Oba typy realizowane są przez dy-
rektora równolegle i dynamicznie wobec konkretnych sytuacji zadaniowych. 
Do czynności kierowniczych zależy zaliczyć:

- podejmowanie decyzji kadrowych, finansowych oraz administracyj-
nych,

- planowanie i programowanie rozwoju instytucji, w tym zagospodaro-
wanie czasu, który jest do dyspozycji,

- prowadzenie pracy zespołowej, udział w obradach różnego rodzaju 
gremiów oraz naradach organizowanych przez podmioty zewnętrzne,

- tworzenie dokumentów wewnętrznych oraz analizowanie informacji 
wewnętrznej i zewnętrznej,

- prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym,
- bieżący nadzór pracy szkoły,
- kontakty ze środowiskiem lokalnym, władzami państwowymi i samo-

rządowymi,
- przyjmowanie interesantów, odpowiadanie na korespondencję oraz 

konsultacje telefoniczne,
- nadzorowanie prac remontowych i adaptacyjnych prowadzonych 

w szkole,
- czynności związane z poprawą integracji zespołu nauczycieli, dosko-

naleniem jego pracy,
- swoiste „bycie w szkole”, rozumiane jako bezpośrednie i bieżące kon-

takty z uczniami, rozmowy z gronem pedagogicznym oraz innymi 
pracownikami, a także aktualną obserwację szkoły.

Natomiast wśród typowych czynności niekierowniczych dotyczących 
pracy dyrektora wskazuje się prowadzenie własnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczo-opiekuńczych itd. oraz przygotowanie merytoryczne do tych 
zajęć [Pielachowski, 2000, s. 128-129; por. Cholewiński, 2007, s. 155-166; por. 
Bednarska-Wnuk, 2008, s. 18; por. Dzierzgowska, 2004, s. 29-30; por. Fazlagić, 
2008, s. 17-20; por. Jeżowski, 2007, s. 37-39; por. Kazimierowicz, 2008, s. 30-33]. 

Dyrektor placówki oświatowej poprzez specyfikę i złożoność swojej pracy 
ma szeroki zakres zadań. Co warto jednak podkreślić, w wymaganiach i ocze-
kiwaniach wobec dyrektorów nie zostały wskazane żadne zdolności i umie-
jętności psychologiczne i społeczne wynikające bezpośrednio z charakteru 
środowiska pracy. Wśród nieformalnych oczekiwań często zaznacza się, że 
osoba ta powinna mieć predyspozycje do prawidłowego kontaktu z dziećmi 
i młodzieżą, odznaczać się cierpliwością i silną wolą, potrafić przewidywać 
i planować na przyszłość, być otwartą na współpracę z nauczycielami oraz ze 
środowiskiem lokalnym. Wymagania te nie zostały jednak nigdzie wskazane 
w sposób sformalizowany. 
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Tymczasem od lat 90., z uwagi na wprowadzone wówczas zmiany 
w polskim prawie oświatowym, diametralnie zmienia się specyfika funk-
cjonowania współczesnej szkoły. W konsekwencji pojawiła się konieczność 
nowoczesnego zarządzania placówką oświatową. Po pierwsze zmieniły się 
okoliczności prawne, które znacząco poszerzyły kompetencje dyrektora. 
Obecnie dyrektor posiada dużą swobodę w zakresie podejmowania decyzji, 
zarówno kadrowych, jak i organizacyjnych, a także dotyczących kwestii go-
spodarczych, wykorzystania środków finansowych i realizowaniu inwestycji. 
Druga zmiana dotyczy okoliczności społecznych, związanych ze zbliżeniem 
się szkoły w stosunku do środowiska lokalnego. Aktualnie placówki oświato-
we funkcjonują w ścisłej współpracy z samorządem lokalnym, dzięki czemu 
zwiększył się również wpływ rodziców na działalność szkoły. 

Dyrektor szkoły odgrywa istotną rolę w kształtowaniu zespołu pracow-
niczego placówki, a także sprawnej organizacji jego pracy. Warto podkreślić, 
że aby właściwie tę rolę spełniać, dyrektor nie może być jedynie formalnym 
przełożonym, lecz faktycznym przywódcą – liderem zespołu, który posiada 
wysoki autorytet osobisty, pozwalający na korzystanie z zarówno z sankcji 
służbowych, jak i władzy „polubownej”, która wynika ze wzajemnego posza-
nowania i sympatii [Stoner, Wankel, 1992, s. 383-403; por. Witek, 2000, s. 34-
35; por. Bednarska-Wnuk, 2008, s. 18; por. Dzierzgowska, 2004, s. 29-30, por. 
Kordziński, 2004, s. 50-51].

Nowoczesny dyrektor-menedżer, opiera swoją władzę w większym stop-
niu na osobistych kompetencjach i walorach, które cenią pracownicy aniżeli 
uprawnieniach i sankcjach formalnych. Potrafi umiejętnie dobrać zespół pra-
cowników zgodnie z potrzebami szkoły, a także zainteresowaniami i kwali-
fikacjami nauczycieli. Zapewnia zarówno możliwość specjalizacji przedmio-
towej, jak i problemowej. W dużej mierze stosuje niedyrektywne, integrujące 
i partnerskie metody zarządzania zespołem. Posługuje się tzw. ewolucyjnym 
stylem przywództwa, w którym stopniowo ogranicza się stosowanie zleceń 
o charakterze dyrektywnym (takich jak instruktaż, nadzór), na rzecz formy 
pomocy i doradztwa, metody podejścia zadaniowego oraz zarządzania po-
przez wzajemne zaufanie [Witek, 2000, s.35; por. Łukasik, 2009, s. 78-84; por. 
Malinowski, 2004, s. 54-57; por. Otręba, 2010, s. 12-14].

Efektywnemu zarządzaniu nowoczesną, zreformowaną polską szkołą 
sprzyja uwzględnienie pewnych tendencji, które zakładają kształtowanie 
szkoły jaki instytucji „uczącej się”, która szeroko wykorzystuje do swojego 
samodoskonalenia informację zwrotną o wynikach pracy. Ustawicznie do-
konuje się przekształcanie dzisiejszej szkoły, w dużej mierze jeszcze będącej 
organizacją statyczno-biurokratyczną typu mechanistycznego w strukturę 
o dynamiczniejszym charakterze oraz adaptacyjno-kreatywną, w której wy-
stępuje dzielenie się wiedzą, lepsze wykorzystywanie zasobów ludzkich, do-
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cenianie zaangażowania i kwalifikacji nauczycieli, dbałość o rozwój zawodo-
wy pracowników i kadry kierowniczej. Ważne stają się partnerskie kontakty 
interpersonalne, korzystanie z mądrości życiowej rady pedagogicznej w wa-
runkach samorządności i poczucia integracji. Postępuje informatyzacja proce-
su zarządzania szkołą, racjonalizacja praktyki wykorzystywania czasu pracy, 
zasobów finansowych oraz materialnych szkoły, a także zwiększanie roli dy-
rektora w ekonomicznym zarządzaniu placówką. Dodatkowo, bardzo istot-
na jest profesjonalizacja pracy dyrektora placówki oświatowej, która zakłada 
m.in.: osiąganie wysokich kwalifikacji zarówno pedagogicznych, społeczno-
-moralnych, jak i menedżerskich, a także kształtowanie postawy perfekcjoni-
stycznej, która wyraża się krytycyzmem wobec swojej pracy i chęcią stałego 
doskonalenia się. Obecnie podkreślany i preferowany jest model dyrektora 
intelektualisty, czyli osoby konceptualnej, skoncentrowanej na strategii roz-
woju szkoły, myśleniu o jej funkcjonowaniu również w przyszłości. Bieżąca 
praca o charakterze operacyjnym schodzi więc na dalszy plan [por. Witek, 
2000, s.7-8; por. Jeżowski, 2007, s. 37-39; por. Kazimierowicz, 2008, s. 30-33; 
Pielachowski, 2001, s. 195; por. Pery, 2005, s. 8-9]. 

Precyzyjne wskazanie obecnej liczebności dyrektorów szkół w Polsce 
stanowi pewien problem. Według danych Głównego Urzędu Statystyczne-
go, opublikowanych w 2014 r. w Polsce są 21 497 przedszkola, 13 446 szkół 
podstawowych, 7612 gimnazja oraz 9577 szkół ponadgimnazjalnych (w tym 
zasadnicze szkoły zawodowe – 1708, technika – 1995, licea ogólnokształcą-
ce – 2311) [GUS, 2014, s. 163-199]. W sumie daje to wynik 52 132 placówek 
oświatowych kształcących na różnych poziomach edukacyjnych (obowiąz-
kowych z punktu widzenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki). Liczba ta prowadzi do prostego przełożenia co do liczebności dy-
rektorów, która powinna być podobna. Niestety jest to błędne wniosko-
wanie. We wskazanych statystykach nie uchwycono bowiem tzw. zespo-
łów szkół, stanowiących połączenie np. szkoły podstawowej i gimnazjum, 
szkoły gimnazjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej (lub nawet dwóch – liceum 
oraz zasadniczego szkoły zawodowej). Nie w każdym przypadku, ale wie-
lokrotnie bywa tak, że dyrektorem takiego zespołu szkół jest jedna osoba. 
Z tego względu nie można dokonać prostego przełożenia, że liczba placó-
wek oświatowych w Polsce odpowiada równocześnie liczbie dyrektorów. 
W rzeczywistości jest ona niższa. 

Wskazane powyżej tendencje są wyrazem procesu unowocześniania pro-
cesu zarządzania szkołą. Stanowią fundament dla prawidłowego planowania 
i ukierunkowywania pracy placówki oraz wskazują kryteria i wskaźniki jej 
oceny. Dyrektor szkoły pełni ogólny nadzór nad funkcjonowaniem instytucji, 
kieruje personelem administracyjnym i ds. obsługi, tworzy sprawnie działa-
jący zespół pracowniczy, a także odpowiada za korzystne dla szkoły warun-
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ki finansowe, materialne i kadrowe, aby placówka funkcjonowała w sposób 
nowoczesny i efektywny. Dyrektor jest także odpowiedzialny za prawidłową 
organizację pracy szkoły, w tym zespołu nauczycielskiego, a także rozwój za-
wodowy pracowników. Do jego funkcji zalicza się sprawowanie wewnętrz-
nego nadzoru pedagogicznego oraz dbałość o osiąganie przez szkołę ocze-
kiwanych społecznie wyników pracy zarówno dydaktyczno-wychowawczej, 
jak i kulturotwórczej. 

1.6. Nadzór pedagogiczny

Zagadnienie nadzoru pedagogicznego jest związane z czuwaniem od strony 
kierowniczej nad prawidłowością funkcjonowania procesów edukacyjno- 
-wychowawczych w szkole oraz do pomiaru i oceny rezultatów tych pro-
cesów. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty nadzór pedagogiczny polega na: ocenianiu stanu i warunków 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek 
i nauczycieli; analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i pla-
cówek; udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wyko-
nywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 
inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych 
i organizacyjnych. Szczegółowe zasady nadzoru pedagogicznego określo-
ne zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierp-
nia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego [Dz.U. z 2015 r., poz. 1270] 
oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. 
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek [Dz.U. z 2015 r., poz. 1214]. 
Nadzór pedagogiczny stanowi więc formę podporządkowania, regulowaną 
prawnie, a także jedną z podstawowych funkcji dotyczących zarządzania 
oświatą. Tak interpretowany ma być gwarancją prawidłowego funkcjono-
wania placówek oświatowych oraz adekwatnej kontroli ze strony podmio-
tów kierowniczych. 

Już od czasów Komisji Edukacji Narodowej akcentowano potrzebę stwo-
rzenia nadzoru pedagogicznego nad szkołami, a w zakresie poszukiwania 
idealnego modelu dominowały trzy tendencje. Pierwsza z nich podkreślała 
konieczność sprawowania wszechstronnego nadzoru nad wszystkimi szko-
łami przez administrację państwową, która miała uprawnienia kierownicze 
wobec szkół oraz nauczycieli. Druga tendencja polegała na oddzieleniu nad-
zoru pedagogicznego od wszelkiej administracji oraz połączenie jego istoty ze 
wyspecjalizowanymi instytucjami nadzorującymi. Wreszcie trzecie podejście 
zakładało delegowanie uprawnień w sprawie nadzoru nad pracą placówek 
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oświatowych przez samorządy terytorialne. Fundament dla obecnego kształ-
tu nadzoru pedagogicznego w Polsce stanowiła Ustawa o systemie oświaty 
z dnia 7 września 1991 r., która zagwarantowała szkołom i placówkom oświa-
towym dużą autonomię, dotyczącą również planowania oraz realizacji włas-
nych celów i zadań.

Kolejnym z istotnych ogniw w zakresie historii nadzoru pedagogiczne-
go były reformy: administracyjna i edukacji z 1999 r. W rezultacie prowa-
dzenie wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych stało się zada-
niem jednostek samorządu terytorialnego: województw, powiatów i gmin. 
Z kolei nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi pozostał 
w rękach państwa. Samorządy terytorialne natomiast zobowiązane zostały 
do nadzoru nad działalnością finansową i organizacyjno-administracyjną 
tych placówek. Z tego względu jeszcze większego znaczenia nabrała jakość 
współpracy pomiędzy kuratorium oświaty oraz jednostkami samorządu. 
Przedmiotem nadzoru pedagogicznego jest zarówno placówka oświatowa 
jako podstawowa jednostka organizacyjna systemu oświaty, jak również 
działalność nauczycieli, czyli jej głównych profesjonalnych podmiotów. 
Ponadto zapis precyzuje, iż nadzór pedagogiczny ma dwa obszary funk-
cjonalne: kontrolno-oceniający oraz doradczo-wspierający [por. Olejniczak, 
Pielachowski, 2004, s. 9-10]. 

Koncentrując się na treściach nadzoru pedagogicznego, należy wskazać 
problematykę dotyczącą standardów i norm związanych z funkcjonowa-
niem szkół, które są uwarunkowane przez przepisy prawa oświatowego, 
oczekiwania odbiorców usług edukacyjno-wychowawczych, a także wymo-
gi stawiane przez współczesne nauki społeczne. Wszystkie elementy służące 
zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, wychowania 
i opieki, które odbywają się w szkołach i placówkach, stanowią treść nadzoru 
pedagogicznego. Wśród głównych części składowych nadzoru pedagogicz-
nego wskazuje się: 

- stopień realizacji podstaw programowych i opartych w nich progra-
mów, a także stopień realizacji standardów wymagań egzaminacyj-
nych w poszczególnych typach szkół, 

- metody i formy pracy dydaktycznej i wychowawczej stosowane przez 
nauczycieli, 

- sposoby organizowania działalności wychowawczo-opiekuńczej przez 
szkołę i jej nauczycieli oraz współpracy szkoły w tym względzie z in-
stytucjami naukowymi, społecznymi i stowarzyszeniami, 

- analizę losów absolwentów, 
- badanie osiągnięć uczniowskich, 
- stopień realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
- sposoby wspierania dzieci niepełnosprawnych i wymagających opieki, 
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- zaangażowanie szkoły w rozwój talentów uczniowskich – w pracę 
z uczniem zdolnym, 

- rozwój zawodowy nauczycieli, 
- bazę materialną szkoły oraz kierunek jej rozwoju. 
Oprócz tego z perspektywy współpracy ze środowiskiem, treści nadzoru 

pedagogicznego, obejmują również analizę i ocenę współpracy z instytucjami 
wspomagającymi, takimi jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrod-
ki doskonalenia nauczycieli, Rady Rodziców, a także inne instytucje, które 
funkcjonują w środowisku lokalnym [Olejniczak, Pielachowski, 2004, s. 11-12; 
por. Stróżyński, 2007, s. 8-9; Wlazło, 2008, s. 1-8; Ziejewski, 2007, s. 23-28; por. 
Pasek, 2004; por. Jaśko, 2008, s. 328-332].

Z tematyką nadzoru pedagogicznego w polskiej oświacie powiązane są 
trzy podstawowe pojęcia: ewaluacja, kontrola i wspomaganie. Ewaluacja jest 
to praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce 
[Rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r., § 2, ust. 4]. Inna definicja wskazu-
je, że ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego 
programu, działania bądź obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów 
w celu ich usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia [por. Korporo-
wicz, 1997]. Ewaluacja zaś to również ocena wartości interwencji z zastoso-
waniem określonych kryteriów tejże oceny. Kryteriami najczęściej stosowa-
nymi są zgodność z potrzebami, skuteczność, efektywność, oddziaływanie 
i trwałość efektów [por. Ciężka, 2005]. Kolejnym pojęciem jest kontrola, przez 
którą należy rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
które są prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzega-
nia przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Wreszcie 
trzecie składowe pojęcie – wspomaganie – to działania organu sprawują-
cego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie 
w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich 
pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków [Rozporządze-
nie MEN z 27 sierpnia 2015, § 2, ust. 9-10; por. Stróżyński, 2007, s. 8-9; por. Go-
riszowski, 2008; por. Piekarska, 2007, s. 134-144; por. Błaszczyk, Drzewoski, 
Maliszewski, 2009, s. 299-302]. 

W Polsce funkcjonują trzy organy nadzoru pedagogicznego. Regulacje 
na ten temat zawiera Ustawa o systemie oświaty oraz wskazane wcześniej 
rozporządzenia. Organy te charakteryzuje układ hierarchiczny. Na czele 
znajduje się minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz inni 
ministrowie prowadzący szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze  
(np. minister sprawiedliwości, minister zdrowia). Drugim organem jest ku-
rator oświaty na obszarze województwa, a trzecim dyrektor konkretnej pla-
cówki oświatowej. 
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Ustawa wskazuje następujące aspekty nadzoru ze strony ministra: spra-
wuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami; nadzoruje i koordy-
nuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczególno-
ści nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie. W celu realizacji 
zadań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz w art. 21, minister właściwy do 
spraw oświaty i wychowania w szczególności: 

- ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty poli-
tyki oświatowej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru 
pedagogicznego; 

- kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego spra-
wowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów 
obowiązujących w tym zakresie, a także może wydawać na piśmie ku-
ratorom oświaty wiążące ich wytyczne i polecenia, z wyjątkiem indy-
widualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej; 

- może żądać od kuratorów oświaty informacji, dokumentów i spra-
wozdań okresowych lub dotyczących określonej sprawy albo rodzaju 
spraw; 

- może organizować szkolenia, narady i konferencje kuratorów oświaty; 
- może ogłaszać w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym za-

lecane standardy wyposażenia szkół niezbędne do nauczania przed-
miotów ogólnokształcących [UoSO, art. 35, ust. 1 i ust. 2].

Na szczeblu wojewódzkim osobą odpowiedzialną za sprawowanie nad-
zoru pedagogicznego jest kurator oświaty. Kontrola podejmowana przez ku-
ratora oświaty ma formę działań planowych i jest realizowana zgodnie z pod-
stawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa oraz przeprowadzana 
z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra [UoSO, 
art. 35, ust. 5].

Obowiązek sprawowania przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicz-
nego określa ustawa o systemie oświaty. Według widniejących zapisów 
„dyrektor szkoły lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska 
kierownicze (…) sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli 
zatrudnionych w tych szkołach i placówkach” [UoSO, art. 35, ust. 4]. Zadania 
dyrektora precyzuje natomiast rozporządzenie: 

dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zaj-
mującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogiczne-
go: przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 
jakości pracy szkoły lub placówki; kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli prze-
pisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; wspomaga nauczycieli w realizacji 
ich zadań, w szczególności przez: a) organizowanie szkoleń i narad, b) motywowanie 
do doskonalenia i rozwoju zawodowego, c) przedstawianie nauczycielom wniosków 
wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru peda-
gogicznego [Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2015 r., § 24]. 
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Aby zrealizować te zadania, dyrektor szkoły obserwuje prowadzone 
przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne 
zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. Obowiązkiem 
dyrektora jest opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicz-
nego, który jest przedstawiany corocznie radzie pedagogicznej w terminie do 
15 września. 

Istotą nadzoru pedagogicznego w szkole jest funkcja kontrolna. Pełni po-
dobną funkcję jak w przypadku organów kierowniczych państwa czy przed-
siębiorstw gospodarczych. Kontrola, zarówno bieżąca, doraźna, jak i długo-
terminowa i wynikowa, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 
każdej organizacji. Pozwala ustalić stopień realizacji zamierzonych celów, 
uniknąć w przyszłości błędów i strat, ukierunkować efektywną strategię na 
przyszłość. Najważniejszym aspektem tego typu pomiaru jakościowego, jest 
uzyskiwanie feedbacku, czyli informacji zwrotnej. Informacja zwrotna z kolei 
stanowi fundament dalszego procesu decyzyjnego, programów naprawczych 
i planów rozwojowych. 

Do specyficznych cech współczesnego nadzoru pedagogicznego war-
to zaliczyć również szczególny nacisk, zarówno ze strony społecznej, jak 
i formalno-prawnej, stawiany na jakość funkcjonowania współczesnych 
szkół oraz świadczonych przez nie oddziaływań edukacyjnych i wycho-
wawczych. Procedura nadzoru pedagogicznego w swojej części kontrolno-
-oceniającej zawiera wymiar „mierzenie jakości pracy szkoły”, który jest 
głównym zabiegiem kontrolnym zarówno dyrektorów, jak i kuratorów 
oświaty oraz organów prowadzących. 

Oprócz diagnostycznej, analitycznej, opisowej oraz prognostycznej istoty 
nadzoru pedagogicznego i wchodzącej w jego skład ewaluacji, uwagę zwraca 
również wynikowa tych oddziaływań, polegająca na uruchomieniu elemen-
tów składowych danego systemu, pobudzeniu do refleksji, motywowaniu 
ludzi oraz kreśleniu wizji naprawczych i rozwojowych. Warto podkreślić, iż 
właśnie te rozwojowe atuty ewaluacji powinny być głównym motywem jej 
realizowania. Aby spojrzeć na to z szerszej perspektywy i dostrzec dodat-
kowe korzyści o charakterze technologicznym, społecznym i kulturowym, 
należy odnieść się do współczesnej cywilizacji wiedzy. Cechy tej cywiliza-
cji określają wiele atrybutów myślenia, projektowania oraz realizacji procesu 
ewaluacyjnego, a tym samym obszary, w których może ona spełniać swoje 
funkcje korekcyjne, animacyjne i optymalizacyjne [Korporowicz, 2011, s. 37; 
por. Ziejewski, 2007, s. 24-27; por. Dzierzgowska, 2004, s. 29-30; Pawlak, 2005, 
s. 9-14; por. Gawrecki, 2003; por. Garlej-Drzewiecka, 2000, s. 129-136]. 

Nowy sposób organizacji nadzoru pedagogicznego w polskich placów-
kach oświatowych rozdziela trzy funkcje nadzoru, które dotychczas nie były 
wyraźnie od siebie separowane, mianowicie: kontrolę przestrzegania prawa 
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(w tym przede wszystkim prawa oświatowego), wspomaganie pracy szkół 
i placówek (w tym nauczycieli, ekspertów edukacyjnych) oraz ewaluację 
ich działalności. Centralnym punktem nowego sposobu organizacji nadzo-
ru pedagogicznego jest system ewaluacji oświaty. Warto zwrócić uwagę, że 
oprócz cech wspólnych w porównaniu do organizacji gospodarczych, nadzór 
pedagogiczny w szkole ma równocześnie swój specyficzny, niepowtarzalny 
charakter. Dzieje się tak z tego względu, iż główną misją szkoły jest rozwój 
osobisty uczniów oraz dobro i sukces życiowy młodego człowieka. Błędy, 
które zostają popełnione podczas procesu dydaktyczno-wychowawczego, 
są bardzo trudne do zniwelowania. Szczególną trudność stanowi usunięcie 
głębokich zaniedbań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym. Z tego 
powodu nadzór pedagogiczny w placówce oświatowej ma szczególne zna-
czenie, bowiem jego wymiar jest głęboko humanistyczny. 

1.7. Podsumowanie 

Ponad dwudziestoletni okres transformacji ustrojowej w Polsce przyniósł pas-
mo istotnych reform edukacyjnych. Priorytetem wielu działań i programów 
naprawczych realizowanych w obrębie systemu oświaty było dostosowanie 
do obowiązujących europejskich i światowych trendów w zakresie funkcji 
edukacyjno-wychowawczej. Szybkość zmian, a także ich wielość i zróżni-
cowanie potęgują wyzwanie, jakie stawiane jest przed polskim systemem 
edukacji. Współczesna polska szkoła została więc zobligowana do takich 
modyfikacji swojego funkcjonowania, aby sprawnie podążać za standardami 
europejskimi i światowymi.

Aktualnie postrzeganie szkoły przez pryzmat realizowania funkcji na-
uczania i wychowania jest niewystarczające. Coraz większy nacisk kładziony 
jest na wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia, które zwiększają atrak-
cyjność zajęć dydaktycznych, wzbudzają w uczniach ciekawość poznawczą, 
poprawiają motywację do wysiłku umysłowego, a także przygotowują do od-
grywania w przyszłości ról społecznych – pracownika, członka rodziny, oby-
watela. Zauważalna jest również ocena, iż szkoła przekształca się w instytu-
cję o charakterze usługowym. Zdarza się również dostrzegać perspektywę, iż 
współcześnie rodzice i uczniowie stanowią swego rodzaju nabywców usług 
edukacyjnych, czyli inaczej klientów placówek oświatowych. 

System jest pewnym zbiorem elementów, które są wzajemnie powiązane 
pomiędzy sobą, a także z otoczeniem. Również system oświaty można rozpa-
trywać jako układ, pewną całość, której z jednej strony elementy są ze sobą 
w bardziej bezpośredni lub pośredni sposób funkcjonalnie powiązane, rów-
nocześnie wchodząc w relacje z otoczeniem. Układ ten może ulegać pewnym 
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zmianom, dynamicznie zmniejszać lub zwiększać swoją zawartość lub do 
pewnego stopnia modyfikować specjalizację. Równocześnie pojęcie systemu 
w kontekście oświaty można analizować z dwóch perspektyw: po pierwsze 
z ujęcia makro – jako cały, ogólnokrajowy system oświaty osadzony w kon-
tekście właściwości systemu, po drugie – ze swoistej mikroperspektywy, 
w której analizie podlega system szkolny konkretnej instytucji oświatowej. 

W systemie szkolnym, ujmowanym z perspektywy mikro, możemy wy-
różnić kilka podsystemów, takich jak dydaktyczno-wychowawczy, organi-
zacyjny, ekonomiczny oraz społeczny. Szczególną uwagę warto zwrócić na 
ostatni z nich. System społeczny szkoły to stosunki interpersonalne, które po-
wstają na drodze pełnienia przez jednostki określonych ról społecznych: ucz-
nia, nauczyciela, przełożonego, podwładnego itd. Struktura systemu społecz-
nego placówki oświatowej jest stosunkowo prosta. Wyznaczana jest poprzez 
podsystemy (np. nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy administracji) 
oraz układ związków i zależności, które zachodzą pomiędzy tymi podsyste-
mami i tym samym warunkują kształt funkcjonowania organizacji szkolnej. 

Cechą charakterystyczną systemu w perspektywie oświaty jest również 
ścieranie się różnorodnych zjawisk będących wewnątrz i na zewnątrz tego 
systemu. Przeciwieństwa te, różnorodne ujęcia, mają swoje źródła w odmien-
nych poglądach dotyczących np. polityki oświatowej państwa, postulatach 
związanych z podstawami programowymi, zmianami w wiedzy psycholo-
gicznej, pedagogicznej i medycznej implikują kwestie wychowawcze oraz 
ukierunkowują proces dydaktyczny. Skutkują również zmianami w zakresie 
postaw – dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów.

Znaczące zmiany są zauważalne również w kontekście oczekiwań wobec 
dyrektorów szkół, nazywanych niejednokrotnie menedżerami oświaty. Obec-
nie dyrektor powinien posiadać wiedzę menedżerską oraz doświadczenie na 
stanowisku kierowniczym, aby uzyskać zaufanie szerokiego grona interesa-
riuszy. Wyraźnym trendem w zakresie zarządzania szkołami jest także nacisk 
na intelektualizację. Z tego względu współczesny dyrektor musi ustawicz-
nie poszerzać swoje kompetencje, doświadczenie, a także uzupełniać wiedzę 
z zakresu organizacji i zarządzania. Skuteczny dyrektor doskonali własną 
działalność kierowniczą, na bieżąco poznając oczekiwania społeczne (w tym 
środowiska lokalnego, w którym pracuje).

Współczesna edukacja jest płaszczyzną dla wzajemnych oddziaływań 
szeregu presji: politycznych, społeczno-kulturowych czy ekonomicznych. 
Większość zmian, które zachodzą w polskich placówkach oświatowych, jest 
uwarunkowana wymogami aktualnej polityki oświatowej oraz wpływami 
Unii Europejskiej. W dzisiejszym, nowoczesnym społeczeństwie, w którym 
gospodarka oparta jest na wysokiej konkurencyjności i wymaganiach o cha-
rakterze jakościowym, sprawą oczywistą wydaje się być funkcjonowanie 
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i rozwój każdej instytucji na takim poziomie, aby móc tym oczekiwaniom 
sprostać. Zaniechanie oddziaływań naprawczych, lekceważenie aktualnego 
stanu rzeczy i unikanie wprowadzania programów rozwojowych może do-
prowadzić do utraty zaufania wobec usług organizacji, a nawet jej całkowite-
go wykluczenia. Analogiczne oczekiwania stawiane są również wobec szko-
ły. Rozwijanie oferty, poprawa jakości jej funkcjonowania oraz dynamiczne 
dostosowanie sposobu działania do potencjalnych odbiorców stają się powoli 
standardem z perspektywy kierowniczej. Aby jakość funkcjonowania placó-
wek oświatowych była coraz wyższa, szczególne znaczenie ma kierownictwo 
szkoły na czele z dyrektorem, którego powinno charakteryzować zarządza-
nie nowoczesne, otwarte na zmianę i wysoce profesjonalne. 
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Rozdział  I I

Zarządzanie:  
edukacyjne implikacje

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie problematyki związanej 
z zarządzaniem organizacjami. Fundament rozważań stanowią nauki o zarzą-
dzaniu, których dorobek naukowy sięga ponad 100 lat. W rozdziale scharak-
teryzowano struktury organizacyjne oraz teorie zarządzania z perspektywy 
klasycznej. Poruszono także problematykę stylów przywództwa i wynikają-
cych z nich implikacji zarówno dla zespołu pracowniczego, jak i samego kie-
rownika. Następnie przeanalizowano wynikającą bezpośrednio z podejścia 
humanistycznego w zarządzaniu ideę zarządzania poprzez intuicję oraz siłę 
osobowości. Nadrzędnym celem rozdziału była również szczegółowa analiza 
oraz poszukiwanie inspiracji, cech wspólnych lub barier wynikających z kla-
sycznego wykorzystania teorii zarządzania na gruncie rozważań gospodar-
czych, w kontekście kierowania współczesną placówką oświatową. Podjęto 
również próbę przystosowania, konfrontacji z rzeczywistością oraz zawłasz-
czenia myśli wywodzących się z klasycznej nauki o zarządzaniu do kierowa-
nia w perspektywie polityki oświatowej.

2.1. Charakterystyka struktur organizacyjnych 

Nauki o organizacji i zarządzaniu wyodrębniły się w światowym systemie 
nauk w drugiej połowie XX w. Grupa ta jest tworzona przez wiele dyscyplin 
naukowych, takich jak socjologia oraz psychologia organizacji i kierowania, 
organizacja pracy, produkcji, wymiany dóbr, analiza systemowa organizacji, 
teoria podejmowania decyzji kierowniczych, projektowanie systemów infor-
macyjno-decyzyjnych, administracja itd. Nauki o organizacji i zarządzaniu 
mają więc charakter złożony i interdyscyplinarny. Od wielu lat rozwijają się 
bardzo dynamicznie, czerpią z dorobku naukowego i metodologicznego wie-
lu nurtów naukowych: nauk społecznych, ekonomii, prawa, teorii systemów 
czy cybernetyki. Są również źródłem inspiracji dla praktyków i teoretyków 
wielu zróżnicowanych dyscyplin. 
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Pierwsze adnotacje, które świadczą o intelektualnej refleksji nad proble-
matyką organizacji i zarządzania, pochodzą już z drugiej połowy I tysiącle-
cia p.n.e. i dotyczą formy szeroko pojętego życia publicznego – politycznego 
i społecznego. Tym samym fundamenty tematyki zarządzania znajdujemy 
w obrębie problematyki rządzenia państwem, aniżeli zarządzania gospodar-
ką w aktualnie spotykanym znaczeniu. Konfucjusz (551-479 p.n.e.) głosił, że 
właściwą drogą do samodoskonalenia jednostki jest wykonywanie obowiąz-
ków społecznych, czyli przestrzeganie norm życia społecznego i posłuszeń-
stwa wobec władzy. Myśl ta stała się również fundamentem chińskiej drabiny 
feudalnej. Z kolei Platon (427-347 p.n.e.) był twórcą utopijnej teorii idealnego 
państwa, która opierała się na ścisłym podziale funkcji społecznych. Również 
Arystoteles (384-322 p.n.e.) zajmował się zagadnieniami dotyczącymi orga-
nizacji życia społecznego. Stworzył koncepcję człowieka jako istoty politycz-
nej oraz pierwszego teoretycznego systemu nauki o państwie, rozpatrywa-
nej z pozycji zwolennika demokracji. Średniowiecze natomiast nie wniosło 
znaczącego dorobku w rozwój nauk o organizacji. Kolejne wątki ustrojowo-
-polityczne zostają wprowadzone w okresie renesansu u Niccolo Machiavel-
lego (1469-1527) w dziele Książę, następnie u Thomasa Morusa (1478-1535) 
w Utopii, w myśli Tommasa Campanelii, a także – w XIX wieku – u socjali-
stów takich jak Claude Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen. 
Rozważania dotyczące racjonalnej techniki kierowania różnymi dziedzinami 
administracji publicznej pojawiały się również u kameralistów i publicystów 
działających w Austrii i Niemczech w wiekach XVII i XVIII, takich jak Johann 
Joachim Becher, Philipp von Hörnigk, Joseph von Sonnenfels, a także u Lo-
renza von Steina i Henriego Fayola, którzy byli prekursorami współczesnej 
nauki o administracji, ukształtowanej w drugiej połowie XX w. Zagadnienia 
dotyczące organizacji i zarządzania z perspektywy działalności gospodarczej 
wprowadzone zostały do rozważań naukowych początkowo fragmentarycz-
nie. Pierwsze wzmianki na temat podziału pracy i specjalizacji produkcyjnej 
odnaleziono u Ksenofonta (430-355 p.n.e.) w Cyropedii oraz Ekonomikach. Jed-
nak skonkretyzowane rozważania naukowe na temat efektów zespołowego 
działania organizacyjnego w sferze produkcji podjął dopiero Adam Smith 
(1723-1790) w swoim dziele pt. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa naro-
dów oraz Karol Marks (1818-1883) w Kapitale. Wśród amerykańskich badaczy 
istotną rolę odegrali również Fryderyk Winslow Taylor (1856-1915), Frank 
Banker Gilbreth (1868-1924) oraz Mary Parker Follet (1868-1933). Społecz-
na potrzeba usystematyzowania wiedzy i doświadczeń w zarządzaniu pod 
względem naukowym, w zakresie produkcji, wymiany i podziału dóbr oraz 
usług materialnych pojawiła się dopiero na przełomie wieków XIX i XX jako 
konsekwencja dynamicznych zmian w strukturach społecznych [por. Krzyża-
nowski, 1999, s. 12-13; por. Griffin, 2002, s. 68-71; por. Banaszak, 2006, s. 15]. 
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Interesująca jest także myśl francuskiej grupy badaczy STRATEGOR, których 
idea wskazuje na nowy model decydowania, często nazywany modelem 
multiracjonalnym [por. STRATEGOR, 1996]. 

Z kolei w zakresie polskiego dorobku nauk o zarządzaniu na szczegól-
ną uwagę zasługują koncepcje autorstwa Karola Adamieckiego (1866-1933), 
Edwina Hausawalda (1863-1942), Zygmunta Rytla (1880-1947), Stanisława 
Bieńkowskiego (1882-1958), Adama Sarapaty (1921-1999), Aleksandra Ma-
tejki (1924-1999) oraz Kazimierza Doktóra (1935-2016). Bardzo znaczący jest 
również dorobek polskiej szkoły prakseologicznej, na czele z Tadeuszem Ko-
tarbińskim (1886-1981), a także koncepcje Jana Zieleniewskiego (1901-1973) 
i Tadeusza Pszczołowskiego (1922-1999). 

Jednym z kluczowych elementów nauk o organizacji i zarządzaniu jest 
pojęcie struktur organizacyjnych. Struktura organizacyjna to zestaw elemen-
tów konstrukcyjnych, które mogą zostać użyte do ukształtowania instytucji. 
Jest to również wynik ich wykorzystania w postaci konkretnego układu ele-
mentów organizacji i ich wzajemnych powiązań [Griffin, 2002, s. 330]. De-
finiowana jest także jako sposób podziału pracy na różne zadania oraz ich 
koordynacja [Mintzberg, 1993, s. 26]. W myśli innej definicji, struktura orga-
nizacyjna to całość funkcji i relacji określających w sposób sformalizowany 
misję, jaką każda komórka organizacyjna powinna wypełniać, a także zasa-
dy współpracy między poszczególnymi częściami organizacji [STRATEGOR, 
1996, s. 281]. Charakteryzowana jest również jako ogół stosunków między 
elementami jakiejś całości i między nimi a całością, rozpatrywany pod okre-
ślonym kątem [Zieleniewski, 1979, s. 43].

Struktura organizacyjna tworzy zbiór różnych elementów organizacyj-
nych: pojedynczych stanowisk pracy, komórek organizacyjnych i jednostek 
organizacyjnych oraz powiązań między nimi. Komórką organizacyjną nazy-
wa się zbiór ludzi, w którego skład wchodzi kierownik i podporządkowa-
ni mu członkowie zespołu. Komórkę organizacyjną tworzy więc menedżer 
i jego bezpośredni podwładni. Jednostka organizacyjna jest z kolei więk-
szym zabiorem komórek organizacyjnych, który tworzą kierownik wyższego 
szczebla oraz podległe mu komórki organizacyjne. Natomiast powiązania – 
inaczej więzi organizacyjne – są pewnymi relacjami współzależności w za-
kresie materialnym oraz informatycznym [por. Griffin, 2002, s. 330; Krupski, 
2004, s. 65-66; por. Kisielnicki, 2012, s. 106-107]. 

Struktury organizacyjne w szerokim ujęciu dzielone są na klasyczne i no-
woczesne. Te zwane klasycznymi są trwałe, stosunkowo proste, hierarchicz-
ne, przewidywalne, z trudem podlegające modyfikacji i poparte formalnymi 
przepisami. Wykorzystują stałe, klarowne drogi przepływu informacji, moż-
liwe jest przedstawienie ich w formie schematu organizacyjnego, zamykają-
cego pracowników w sztywnych, niezmiennych komórkach organizacyjnych, 
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z trwale podzielonymi zadaniami. Narzucają również utrwalone procesy 
i procedury pracy, które umożliwiają zarządzanie nimi [Fołtyn, 2007, s 118]. 
Z kolei struktury nowoczesne są elastyczniejsze, przez co mogą uwzględniać 
zmianę warunków otoczenia. Wyraża się to w trzech podstawowych tenden-
cjach, do których należy dekoncentracja struktury, wzmocnienie koordynacji 
poziomej i łączenie funkcji [Sikorski, 2002, s. 63]. 

Przyjęcie przez organizację danego typu struktury organizacyjnej jest 
uzależnione od różnych czynników, m.in. od systemu zarządzania, złożono-
ści działań, a także uwarunkowań kulturowych i historycznych. Wyróżnia się 
kilka typów struktur organizacyjnych. Pierwszym kryterium, wobec którego 
można dokonać klasyfikacji struktur jest tzw. rozpiętość kierowania. W tym 
kontekście wyróżnia się strukturę wysmukłą i płaską (spłaszczoną). Wśród 
głównych czynników, które wywierają wpływ na rozpiętość kierowania (czyli  
płaskość i wysmukłość organizacji) wskazuje się m.in. kompetencje przeło-
żonych i podwładnych (im większe, tym potencjalna rozpiętość jest szersza), 
fizyczne rozproszenie podwładnych (im większe, tym potencjalna rozpiętość 
jest węższa), zakres pracy kierownika innej niż nadzorcza oraz stopień pożą-
danej interakcji (im wyższy stopień, tym potencjalny zasięg jest węższy). Zna-
czenie ma również zasięg występowania standardowych procedur (im więcej 
procedur, tym szerszy potencjalny zasięg), podobieństwo nadzorowanych 
zadań (im są bardziej podobne, tym szerszy zasięg), częstość występowania 
nowych problemów oraz indywidualne preferencje przełożonych i podwład-
nych [Griffin, 2002, s. 345; por. Kisielnicki, 2012, s. 109-110]. 

Struktura wysmukła charakteryzuje się wąską rozpiętością kierowania 
i występuje w niej wiele szczebli zarządzania. Komórki organizacyjne z regu-
ły mają niewielką liczbę pracowników i sporą menedżerów różnego szczebla. 
Wśród zalet tego typu struktury wymienia się np. możliwość bieżącej kon-
troli pracy oraz szansę na bezpośrednie oddziaływanie na pracowników. 
Pracownicy mają również szansę na awans pionowy. Z kolei wśród wad tej 
struktury typuje się długotrwały przepływ informacji oraz możliwość ich 
zniekształcenia. Struktura wysmukła nie dostosowuje się również w szybkim 
tempie do zmian, występują także trudności w adaptowaniu się organizacji 
do nowych sytuacji. Drugim typem jest struktura płaska, którą charaktery-
zuje fakt, iż rozpiętość kierowania jest duża i istnieje niewiele szczebli za-
rządzania. Komórki organizacyjne są znacznie liczniejsze niż w przypadku 
struktury wysmukłej. Jej zaletą jest duża samodzielność pracowników, na-
tomiast główną wadę stanowi fakt, iż pracownik może nie być dostatecznie 
przygotowany do podejmowania decyzji. Skutkiem takiej sytuacji mogą być 
takie działania pracowników, które nie zawsze są zgodne z głównymi celami 
organizacji [Kisielnicki, 2012, s. 108; Griffin, s. 344-355; por. Stoner, Wankel, 
1992; por. Zimniewicz, 2006, s. 51; por. Staniszkis, 1972, s. 53].
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Ocenia się, iż w większości sytuacji struktura wysmukła jest kosztow-
niejsza niż struktura płaska. Zauważalna jest więc współczesna tendencja 
do spłaszczania się struktur organizacyjnych oraz zmniejszania liczebności 
szczebli pośrednich. Warto podkreślić, że wybór optymalnej dla organizacji 
rozpiętości kierowania jest uzależniony od wielu czynników, bywa niejedno-
znaczny i utrudniony. Zauważa się jednak, iż obecnie projektowanie struktur 
zostało ukierunkowane na dążenie do zróżnicowania, niestabilności, otwar-
tości na zmianę oraz elastyczności. 

Innym kryterium podziału struktur organizacyjnych jest relacja pomiędzy 
samymi kierownikami, a także między kierownikami i podwładnymi. Zwią-
zane jest to z pojęciami centralizacji i decentralizacji. Centralizacja polega na 
utrzymywaniu władzy przez najwyższe kierownictwo, natomiast decentrali-
zacja dotyczy delegowania władzy również na niższe szczeble hierarchiczne 
organizacji. W kontekście takiego kryterium wyróżnia się strukturę liniową, 
funkcjonalną, sztabowo-liniową, macierzową oraz amorficzną.

Struktura liniowa stanowi najstarszy rodzaj powiązań w organizacji. 
Opiera się na jedności rozkazodawstwa. Przywódca odpowiada za całokształt 
działania komórki, którą kieruje. Podwładni mają tylko jednego przełożone-
go, który wydaje im dyspozycje. W tego typu strukturze dominuje styl my-
ślenia hierarchicznego. Ma ona charakter struktury sztywnej, brak jest spe-
cjalizacji funkcji kierowniczych, a kierownicy muszą znać szeroki wachlarz 
problemów. Do zalet tego typu struktury zalicza się precyzję określania za-
kresu władzy, prostotę, a także optymalne warunki do sprawnego podejmo-
wania decyzji. 

Drugi typ struktury, czyli struktura funkcjonalna w swoim klasycznym 
ujęciu została zaproponowana przez Fredericka Winslowa Taylora jako spo-
sób na rozwiązanie trudności wynikających ze stosowania struktury liniowej. 
Zaproponowano, aby nadmiar zadań kierownika w strukturze liniowej roz-
wiązać poprzez powołanie wielu kierowników o różnych specjalnościach. 
Zrezygnowano z zasady jedności rozkazodawstwa, a dokładniej nadano jej 
nowe znaczenie: każdy pracownik otrzymuje polecenia tylko od jednego 
przełożonego, ale w zakresie jednego obszaru decyzyjnego. W praktyce za-
stosowanie takiego rozwiązania jest jednak skomplikowane, ponieważ jedno-
znaczne rozdzielenie uprawnień decyzyjnych jest bardzo trudne. Może wy-
stąpić również konsekwencja w postaci otrzymywania sprzecznych instrukcji 
od różnych przełożonych [Kisielnicki, 2012, s. 110-111; por. STRATEGOR, 
1996, s. 310-317]

Kolejnym typem jest struktura tzw. sztabowo-liniowa. Podobnie jak 
w przypadku struktury liniowej, występuje tutaj jedność rozkazodawstwa. 
Tworzą się w niej jednak specjalistyczne komórki sztabowe, które wspierają 
proces zarządzania. Kierownik jest odpowiedzialny za podejmowanie decy-
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zji, odpowiada również za funkcjonowanie organizacji. Zadaniem komór-
ki sztabowej jest natomiast zbieranie informacji, przygotowywanie decyzji, 
udzielanie rekomendacji oraz budowanie prognoz. W strukturze sztabowo-
-liniowej następuje również rozdzielenie kompetencji decyzyjnych od kom-
petencji fachowych. 

Kolejny typ struktury, tzw. macierzowa jest uważana za nowoczesną, 
a jednocześnie trudną do stosowania w praktyce. Struktura ta tworzona jest 
z kolumn i wierszy. W kolumnach umiejscowione są często powtarzalne 
funkcje, natomiast w wierszach: nietypowe, zmieniające się, określone zada-
nia. Pracownik ma dwóch kierowników, stosowana jest zasada podwójnego 
podporządkowania. Ten typ struktury zastosowano po raz pierwszy w ame-
rykańskim przemyśle lotniczym i kosmicznym. 

Wymienia się również strukturę amorficzną. Charakteryzuje się tym, iż 
poszczególne komórki organizacji są całkowicie niezależne i samodzielne. 
Nie ma powiązań poziomych i hierarchicznych. Występuje jedność rozkazo-
dawstwa i wykonawstwa. Kierownik jest także wykonawcą swoich poleceń, 
a organizacja jest bardzo często jednoosobowa. W efekcie zastosowania tego 
typu struktury występuje duża elastyczność organizacji oraz niskie koszty 
eksploracji związane z brakiem komórek koordynacji i obsługi [Kisielnicki, 
2012, s.109-111; Griffin, 2002, s. 353-365; por. Stoner, Wankel, 1992, s. 218-219; 
por. STRATEGOR, 1996, s. 309-310]. 

Warto zaznaczyć, że każdej organizacji funkcjonują obok siebie dwa ro-
dzaje struktur: formalna i o charakterze nieformalnym. Struktura formalna 
jest określona przez akty prawne organizacji i zatwierdzona przez organ kie-
rowniczy. Struktura nieformalna wynika natomiast z grupowych i osobistych 
potrzeb zespołu pracowniczego. Występuje również postać lidera niefor-
malnego, który w strukturze formalnej nie musi zajmować wysokiej pozycji. 
Wśród zalet struktury nieformalnej wskazać należy możliwość przyśpiesze-
nia procesu podejmowania decyzji i poprawę współpracy w sytuacjach kry-
zysowych. Niestety, niekiedy brak akceptacji decyzji ze strony nieformalne-
go lidera skutkuje tym, że pracownicy nie wykonują lub opóźniają realizację 
poleceń. Rozwiązaniem może być dążenie do zmniejszenia występujących 
różnić, a także identyfikacja lidera nieformalnego i niekiedy powołanie na 
stanowisko formalnego kierownika [por. Kisielnicki, 2012, s. 114; por. Bielski, 
1997, s. 173-174; por. Zakrzewska-Bielawska, 2012, s. 256-257]. 

Nawiązując do problematyki zarządzania placówkami oświatowymi, 
szkoły publiczne charakteryzują się klasyczną płaską strukturą zarządzania. 
Dyrektor szkoły jest liderem i główną osobą zarządzającą. W niektórych pla-
cówkach występują stanowiska wicedyrektorów, którym kierownik placówki 
deleguje poszczególne uprawnienia, jednak ostateczną odpowiedzialność za 
wszelkie decyzje, działania czy inicjatywy szkoły ponosi sam dyrektor. Przyj-
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muje się, że w płaskiej strukturze zarządzania menedżer powinien cechować 
się silną osobowością, charyzmą, dojrzałością emocjonalną. Nie sposób nie 
podkreślić konieczności występowania tych cech także u dyrektorów szkół, 
którzy również muszą umiejętnie delegować obowiązki współpracownikom, 
a także skutecznie identyfikować tych pracowników, którzy posiadają zdol-
ności koordynujące i przywódcze. 

Bardzo duże znaczenie w funkcjonowaniu szkoły nadać należy również 
strukturze o charakterze nieformalnym, która w naturalny sposób wytwa-
rza się pomiędzy nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi. 
W szkołach także występują nieformalni liderzy. Plusem wynikającym z tej 
sytuacji jest możliwość identyfikacji takiego lidera i nadanie mu przez dyrek-
tora roli swoistego koordynatora – przewodnika dla innych. Sytuacja ta może 
doprowadzić do wzrostu efektywności pracy szkoły, zwiększenia dynamiki 
działań, szybszego delegowania poleceń adekwatnie do posiadanych umie-
jętności. Niekiedy bowiem lider nieformalny posiada na ten temat większą 
wiedzę niż dyrektor szkoły (szczególnie taki, który jest na początku swojej 
drogi kierowniczej, krótko po objęciu stanowiska). Wówczas, występowanie 
liderów nieformalnych może okazać się dużym wsparciem. Niestety nale-
ży podkreślić również negatywnie konsekwencje występowania struktu-
ry nieformalnej w obrębie placówki oświatowej. Niekiedy jest to podstawą 
tworzenia się swoistych obozów, opozycyjnie nastawionych do wybranych 
nauczycieli lub nawet samego dyrektora. Może pojawiać się tendencja do 
deprecjonowania pomysłów, unikania lub opóźniania wykonywania dyspo-
zycji. Lider nieformalny może również ugruntowywać w pozostałych człon-
kach grupy tendencję do tego typu niekorzystnych zachowań, zachęcać do 
nich, samodzielnie prowokować. 

Ważną implikacją praktyczną dla skutecznego zarządzania szkołą jest 
więc przede wszystkim konieczność posiadania przez dyrektora świado-
mości istnienia struktury nieformalnej w szkole, a następnie skutecznie 
nią zarządzanie. Błędem i wyrazem pewnej ignorancji jest wykazywanie 
przeświadczenia, że w instytucji występuje wyłącznie struktura formalna 
i płaska – odgórne zarządzanie ze strony dyrektora i ścisłe delegowanie 
uprawnień. Taki sposób myślenia prowadzi do pułapki związanej z nie-
świadomością dynamiki procesu grupowego, upatrywania przyczyn róż-
nych trudności i konfliktów w niewłaściwych źródłach, jak również przyj-
mowania przez dyrektora różnego rodzaju reakcji obronnych czy postawy 
zewnątrzsterownej. Z kolei adekwatna znajomość struktury nieformalnej 
występującej w placówce, trafna identyfikacja liderów, nawiązanie z nimi 
współpracy i swoistego wsparcia, może stać się szczególnym zasobem 
w procesie zarządzania szkołą i doprowadzić do wzrostu jej efektywności 
oraz poprawy komunikacji.
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2.2. Teorie zarządzania – ujęcie klasyczne

Dorobek teoretyczny i praktyczny nauk o organizacji i zarządzaniu jest bogaty 
i interdyscyplinarny. Wyróżnia się w nim mnogość kierunków, podejść, szkół 
i podejmowanej problematyki. Za prekursorów nauk o zarządzaniu uważa 
się Sumerów, gdyż to właśnie oni ok. 3000 r. p.n.e. skodyfikowali regulacje 
prawne dotyczące zarządzania. Współczesne badania związane z tą proble-
matyką rozpoczęły się pod koniec XVIII w, – powstawały bowiem wówczas 
przedsiębiorstwa ukierunkowane na wzrost w wyniku ekspansji. Żyjący na 
przełomie XVIII i XIX w. Walijczyk Rober Owen podkreślał znaczenie zaso-
bów ludzkich i uważał, że większa dbałość o robotników przekłada się na 
wzrost i efektywność produkcji. Współczesny Owenowi angielski matematyk 
– Charles Babbage – twierdził, że harmonijne relacje pomiędzy kierownikami 
a robotnikami są pozytywne w skutkach dla obu grup. Jego prace dotyczyły 
efektywności produkcji. Jako pierwszy zaakcentował możliwość stosowania 
metod matematycznych w celu oszczędniejszego wykorzystywania zasobów 
[por. Griffin, 2002, s. 70-72; por. Kisielnicki, 2012, s. 45].

Literatura przedmiotu wyróżnia trzy główne szkoły zarządzania: kla-
syczną, behawioralną (stosunków międzyludzkich) oraz ilościowo-syste-
mową (nowoczesną). Niektóre opracowania wskazują także na konieczność 
włączenia w tę klasyfikację czwartej – zwanej szkołą zarządzania informa-
cją i wiedzą, związaną z technologią informacyjną oraz globalnymi sieciami 
komputerowymi. Duże znaczenie przypisywane jest także tzw. podejściu sy-
stemowemu, łączącemu wskazane szkoły [por. Doktór, 1975, s. 5-6; por. Ki-
sielnicki, 2002; 2012, s. 46; por. Krzyżanowski 1996, s.26-27]. 

Początek szkoły klasycznej datuje się na przełom wieków XIX i XX, co 
bezpośrednio wiąże się z ówczesnym, dynamicznym rozwojem przemysłu 
i bankowości. Pojawiło się duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na spo-
soby zarządzania, które umożliwią osiąganie jak największych zysków. W ra-
mach szkoły klasycznej rozwijały się dwa główne nurty zwane zarządzaniem 
naukowym i zarządzaniem administracyjnym.

Pierwszy nurt, zarządzanie naukowe (ang. scientific management) nazy-
wane jest również tayloryzmem z uwagi na twórcę podejścia – Fredericka 
Winslowa Taylora. Był on amerykańskim inżynierem, wynalazcą stali szyb-
kotnącej i młota parowego. To także pionier w dziedzinie wydajności pracy 
– wprowadzał liczne innowacje związane z projektowaniem stanowisk, szko-
leń pracowniczych. Sformułował również podstawowe zasady zarządzania 
naukowego. Kontynuatorami jego myśli byli m.in. Henry Louis Le Chatelier, 
Henry Laurence Gantt, Harrington Emmerson, Frank Bunker i Lillian Gil-
berthowie oraz Kazimierz Adamiecki. Taylor sformułował system czterech 
kroków postępowania, które miały na celu zwiększenie efektywności i wy-
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dajności siły roboczej. Kroki te obejmowały początkowe naukowe opraco-
wanie każdego elementu pracy na danym stanowisku, następnie naukowy 
dobór pracowników i właściwie przeszkolenie, nadzór pracowników, aby 
mieć pewność, że stosują się do zalecanych metod pracy, i wreszcie – dalsze 
planowanie pracy. Zasady zaproponowane przez Taylora przyczyniły się do 
wzrostu wydajności pracy w wielu organizacjach. Jednak jednocześnie spot-
kały się z liczną krytyką spowodowaną zmniejszeniem zapotrzebowania na 
siłę roboczą. Na uwagę zasługuje również dorobek Gilberthów, małżeństwa 
naukowców (inżynier i psycholog), którzy opracowali metodę badania i cza-
su trwania ruchów roboczych, a także ich przedstawienie graficzne. Byli oni 
również pionierami w zastosowaniu tzw. cyklografii, czyli badania toru ru-
chów pracownika z użyciem kamery filmowej. F.B. Gilberth udowodnił, że 
czynności robocze operacji technologicznych można ograniczyć do 17 podsta-
wowych ruchów i je zdefiniować [por. Griffin, 2002, s. 74; por. Doktór, 1975, 
s. 6-7; Kisielnicki, 2012, s. 47-48; por. Kurnal, 1972, s. 55; por. Martyniak, 1989, 
2000; por. Banaszak, 2006, s. 65]. 

Przedstawicielem nurtu zarządzania naukowego i zarazem współpra-
cownikiem Taylora był Gantt. Opracował on metodę budowy tzw. harmo-
nogramów stosowanych przy złożonych przedsięwzięciach (zwane obecnie 
harmonogramami Gantta). Stały się one podstawą bardziej złożonych tech-
nik, jak np. analiza ścieżki krytycznej (CMP) czy techniki oceny i kontroli 
programu (PERT). Przedstawicielem zarządzania naukowego w Polsce był 
natomiast Karol Adamiecki, który również opracował harmonogramy oraz 
tzw. prawo harmonii. Jego prace naukowe dotyczyły analizy i planowania 
pracy zespołowej. Harmonogramy Adamieckiego w założeniu były podobne 
do harmonogramów Gantta (często nazywane są harmonogramami Gantta-
-Adamieckiego), powstały jednak niezależnie od siebie [por. Adamiecki, 
1970; por. Martyniak, 2000; por. Kurnal, 1972; por. Banaszak, 2006, s. 66]. 
Za współtwórcę zarządzania naukowego uważany jest również amerykań-
ski przemysłowiec Henry Ford, praktyk i twórca nowoczesnego przemysłu 
samochodowego i właściciel firmy Ford Motor Company, w której stosował 
zasady właściwe dla tego nurtu zarządzania [por. Kisielnicki, 2012, s. 48; por. 
Griffin, 2002, s. 74-75]. 

Drugim nurtem charakterystycznym dla szkoły klasycznej jest zarządza-
nie administracyjne (ang. administation part of management). Za twórcę i czo-
łowego przedstawiciela uważany jest francuski inżynier, Henri Fayol. Wśród 
innych reprezentantów wskazywani są również Max Weber, Peter Ferdinand 
Drucker, Herbert Alexander Simon oraz Alfred DuPont Chandler. Nurt ten 
rozwijał się równolegle wobec zarządzania naukowego i koncentrował się 
na zarządzaniu całą organizacją. Badania prowadzone prze Fayola dotyczyły 
zasad zarządzania administracyjnego. Punktem wyjścia dla podjętej proble-
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matyki naukowej było stworzenie katalogu funkcji przedsiębiorstwa. Fayol 
wyróżnił następujące funkcje: techniczne (związane z produkcją), handlowe 
(kupno, sprzedaż), wymiany finansowej (poszukiwanie i obrót kapitałem), 
ubezpieczeniowe (związane z ochroną dóbr i majątku), rachunkowości (in-
wentaryzacja, analiza kosztów, statystyki) oraz administracyjne (dotyczące 
przewidywania, organizowania, rozkazodawstwa, koordynacji i kontroli). 
Badacz oddzielił również funkcje przedsiębiorstwa jako systemu ekonomicz-
nego prowadzącego działalność produkcyjną od funkcji administracyjnych, 
regulujących procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Sformułował 14 zasad 
sprawnego zarządzania. Zarządzanie administracyjne reprezentowane jest 
także przez niemieckiego socjologa, ekonomistę, prawnika i historyka – Maxa 
Webera. Jego praca dotycząca biurokracji stała się fundamentem współczes-
nej teorii organizacji. Koncepcja ta określana jest jako model instytucji biuro-
kratycznej lub idealny typ organizacji. Według Webera biurokracja jest za-
równo sposobem sprawowania władzy, jak i typem porządku społecznego, 
który jest nastawiony na bezosobowość, pewność działań i efektywność [por. 
Fayol, Teslar, 1947; por. Kisielnicki, 2012, s. 49-50; por. Griffin, 2002, s. 76-77; 
por. Mazurkiewicz, 2011, s. 25]. 

Podsumowując i zarazem poddając ocenie szkołę klasyczną, podkreślić 
należy, że jej założenia stały się fundamentem rozwoju wszystkich później-
szych teorii zarządzania, a wiele poglądów pozostaje do dziś aktualnych i sto-
sowanych przez praktyków zarządzania. Sporo elementów wskazywanych 
przez spojrzenie klasyczne ma duże znaczenie dla planowania, organizowa-
nia i sprawowania kontroli. Szkoła klasyczna zidentyfikowała kluczowe pro-
cesy, funkcje i umiejętności kierownicze. Skutecznie skoncentrowała uwagę 
na zarządzaniu jako przedmiocie badań naukowych. Niestety wskazać należy 
również jej wyraźne ograniczenia. Uznaje się bowiem, że podejście klasyczne 
jest skuteczne w przypadku stabilnych i prostych organizacji. Współczesne 
organizacje z reguły są natomiast bardzo dynamiczne, złożone i podlegające 
nieustannym zmianom. Szkoła klasyczna proponuje uniwersalne wytyczne, 
które nie będą skuteczne w przypadku każdej organizacji [Griffin, 2002, s. 78]. 
Bardzo wyraźnym mankamentem podejścia klasycznego jest również fakt, iż 
nie doceniało roli jednostki w organizacji. 

Kolejną z głównych szkół zarządzania jest szkoła behawioralna, zwana 
również jako szkoła stosunków międzyludzkich (ang. human relations, HR) 
lub szkoła psychologiczna. Podkreśla ona znaczenie czynników psycholo-
gicznych i społecznych w zachowaniu uczestników organizacji. Za najwy-
bitniejszego przedstawiciela uważany jest Elton Mayo, australijski psycho-
log i socjolog. Wśród innych przedstawicieli wskazywani są także Douglas 
McGregor, Mary Follet, Henry Mintzberg i Abraham Maslow. Za symboliczny 
początek szkoły stosunków międzyludzkich uznaje się eksperyment nauko-
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wy przeprowadzony w latach 1927-1932 w zakładach firmy Western Electric 
w Hawthorne przez Eltona Mayo i jego współpracowników. Eksperyment 
polegał za zmianie oświetlenia miejsca pracy wybranej grupy robotników 
i porównaniu konsekwencji tej zmiany w kontekście wydajności pracy, także 
w odniesieniu do grupy kontrolnej. Wyniki badań wskazały, iż po zmianie 
oświetlenia w jednej grupie wzrastała wydajność obu grup i utrzymywała 
się nawet po powrocie do pierwotnych warunków oświetlenia. Eksperyment 
unaocznił, że zachowania ludzkie w organizacji mają większe znaczenie, niż 
sądzono [Mayo, 1972, s. 341-345; Kisielnicki, 2012, s. 51; Griffin, 2002, s. 79-80; 
por. Doktór, 1975, s. 12; por. Banaszak, 2006, s. 65].

Ważną częścią składową szkoły behawioralnej jest wkład myśli Abrahama 
Maslowa, w szczególności jego teorii tzw. piramidy potrzeb, która zakłada, że 
jednostka motywowana jest przez potrzeby, ułożone w formie hierarchicz-
nej piramidy. Pierwotna wersja teorii zakładała, że ludzie muszą zaspokoić 
pięć podstawowych potrzeb: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, 
szacunku oraz potrzebę samorealizacji. Z czasem Maslow dokonał modyfi-
kacji piramidy, klasyfikując potrzeby następująco: (od najniższych) fizjolo-
giczne, bezpieczeństwa, przynależności (potrzeba afiliacji, więzi), szacunku 
(zaufanie do samego siebie, poczucie własnej wartości), poznawcze (wiedza, 
ukierunkowanie na nowość), estetyczne (piękno, harmonia), samorealizacji 
oraz na samym szczycie – potrzeby transcendentne, czyli duchowe. W myśl 
koncepcji Maslowa człowiek, który zaspokoił potrzeby fizjologiczne, będzie 
sukcesywnie realizował kolejne dążenia i piął się w górę. Szczyt hierarchii 
osiągają natomiast te jednostki, które wychodzą poza potrzeby podstawowe 
i poszukują najpełniejszego rozwoju swojego potencjału [por. Maslow, 1943; 
por. Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 380; por. Kisielnicki, 2012, s. 51-53; por. Grif-
fin, 2002, s. 80]. 

Na szczególną uwagę zasługuje także dorobek Douglasa McGregora, 
który w 1960 r. sformułował tzw. teorie X i Y, czyli dwa przeciwstawne mo-
dele pracownika organizacji. Według badacza odzwierciedlają one poglądy 
menedżerów dotyczące pracowników. W myśl teorii X, która ma wydźwięk 
negatywny, ludzie nie lubią pracować, dlatego aby ich praca była efektywna 
– konieczne jest wywieranie bezpośredniego nacisku i sprawowanie ścisłej 
kontroli. Kierownik powinien posługiwać się działaniami dyscyplinarnymi. 
Pracownicy przyjmują postawę pasywną, niechętnie podejmują odpowie-
dzialność. Teoria X zakłada również, że nagroda to jedyny bodziec, który 
skutkuje reakcją pracowników. Odmienny punkt widzenia uznaje natomiast 
teoria Y. Zakłada, że ludzie czerpią satysfakcję z pracy i pracują chętnie, gdy 
znają jej wartość. Pracownicy są zaangażowani, zmotywowani do osiągania 
i realizacji celów. Teoria ta podkreśla znaczenie odpowiedzialności, indywi-
dualizmu i odpowiedzialności podejmowania decyzji. Warto podkreślić, iż 
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w praktyce zarządzania teorie X i Y nie występują w czystej postaci, najczęś-
ciej dochodzi do wzajemnego mieszania się ich elementów składowych i zało-
żeń. Połączenie obu koncepcji określa się jako teoria Z [por. McGregor, 1960, 
s. 33-48; por. Griffin, 2002, s. 80-81; por. Kisielnicki, 2012, s. 53; por. Doktór, 
1975, s. 6]. 

Główne osiągnięcia podejścia szkoły stosunków międzyludzkich związa-
ne są ze sposobem, w jakim koncepcja ta zmieniła spojrzenie menedżerów na 
sytuację pracownika. Oddalono perspektywę traktującą pracowników jako 
narzędzia, uznając ich za cenne zasoby organizacji. Spojrzenie behawioralne 
zaakcentowało również ważne wnioski badawcze dotyczące znaczenia moty-
wacji, dynamiki procesu grupowego i relacji interpersonalnych. Jednocześnie 
jednak wobec podejścia behawioralnego stosowany jest zarzut, iż prezento-
wane poglądy nie ujmują problematyki zarządzania w sposób holistyczny 
i są znacznie uproszczone. 

Trzecią z głównych szkół zarządzania jest tzw. szkoła ilościowo-systemowa 
(zwana również podejściem ilościowym), która rozwinęła się w czasie II woj-
ny światowej. Do jej rozwoju przyczynili się m.in. Saul I. Gass, Wassily Le-
ontieff, Harvey M. Wagner, George Bernard Dantzig, Russell Lincoln Ackoff 
i Richard M. Allen. W ramach tego podejścia wyróżnia się dwa zasadnicze 
nurty: ilościową teorię zarządzania oraz analizę systemową. 

Pierwszy z nich, ilościowa teoria zarządzania, opiera się na modelach 
matematycznych, które stanowią uproszczony obraz rzeczywistości. Zaletą 
tej teorii jest możliwość wspomagania procesu podejmowania decyzji w sy-
tuacjach złożonych i gdy występują warunki niepewności. Ilościowa teoria 
zarządzania znajduje zastosowanie m.in. w sytuacjach sporządzania mate-
matycznych, ekonomicznych czy statystycznych opisów lub modeli decyzyj-
nych oraz analizy zależności, która określa prawdopodobne, przyszłe kon-
sekwencje wyboru określonej decyzji. Wśród charakterystycznych cech tego 
nurtu wskazuje się ukierunkowanie na podejmowanie decyzji, możliwość 
dokonania oceny działania na podstawie kryteriów efektywności ekonomicz-
nej oraz ich porównywanie. Znaczenie ma również zaufanie wobec modeli 
matematycznych oraz konieczność stosowania środków technicznych z za-
kresu informatyki. Teoria ta ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. 
Zwolennicy akcentują, iż z uwagi na to, że jest wspomagana przez techniki 
informatyczne i komputerowe, pozwala na szerokie zastosowanie w organi-
zacji. Przeciwnicy natomiast podkreślają, że teoria ta ma charakter złożony 
i często jest niezrozumiała dla osób bez specjalistycznego przygotowania me-
rytorycznego [Kisielnicki, 2012, s. 54-55; por. Wagner, 1980, s. 23; por. Griffin, 
2002, s. 83-84]. 

Drugim z nurtów podejścia ilościowo-systemowego jest tzw. analiza sy-
stemowa, zapoczątkowana przez Ludwiga von Bertalanffy – z wykształcenia 
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biologa, oraz Norberta Wienera – cybernetyka. W podejściu tym wykorzystu-
je się przede wszystkim metody ilościowe, takie jak symulacje komputerowe, 
systemy ekspertowe czy systemy wspomagania decyzji. Analiza systemowa 
definiuje organizację jako system celowy, który składa się z wielu podsyste-
mów, pomiędzy którymi zachodzą interakcje. Perspektywa menedżera po-
winna uwzględniać tą całą złożoność, a także tzw. sprzężenie zwrotne między 
organizacją a otoczeniem, w którym funkcjonuje. W teorii systemów określa 
się bowiem organizację jako system otwarty, czyli wchodzący w interakcję 
z otoczeniem. Zawsze funkcjonuje ona w określonym otoczeniu: społecznym, 
ekonomicznym, prawnym czy technicznym. Interakcja z każdym z typów 
otoczenia ma duże znaczenie w kontekście zarządzania organizacją. Ważnym 
elementem analizy systemowej jest sprzężenie zwrotne (ang. feedback), któ-
re może przyjmować postać dodatnią (np. wspomaganie ze strony banków 
w formie dalszego kredytowania) lub ujemną (np. wstrzymanie kredytowa-
nia). Innym ważnym pojęciem tego nurtu jest tzw. efekt synergii. Występuje 
wówczas, gdy dwa lub więcej współpracujących systemów przynosi więcej 
efektów, niż wynosiłaby suma efektów każdego z tych systemów, gdyby pra-
cowały osobno. Przykładem zastosowania efektu synergii jest koncern czy 
holding, czyli różnego typu powiązania pomiędzy organizacjami. Jeszcze jed-
nym istotnym terminem dla nurtu analizy systemowej jest pojęcie entropii, 
która oznacza proces prowadzący do rozpadu i upadku systemu. W praktyce 
oznacza on sytuację, w której organizacja nie wykorzystuje sprzężenia zwrot-
nego, nie dokonuje koniecznych modyfikacji, a w konsekwencji jej działania 
stają się niekonkurencyjne [Kisielnicki, 2012, s. 56-57; por. Griffin, 2002, s. 86-
86; por. Bertalanffy, 1984].

Warto podkreślić, że główne szkoły zarządzania, pomimo odmiennych 
założeń i prognoz, niejednokrotnie sprzecznych, nie muszą się wzajemnie 
wykluczać. Dogłębne i szerokie zrozumienie istoty zarządzania wymaga 
znajomości i docenienia osiągnięć każdego z nich. Ważnym wkładem w do-
robek myślenia o zarządzaniu jest tzw. podejście sytuacyjne. Główne szkoły 
zarządzania – klasyczna, behawioralna czy ilościowa – traktowane są jako 
podejścia uniwersalne. Spojrzenie sytuacyjne z kolei zakłada, że tego typu 
uniwersalizm nie ma zastosowania, ponieważ każda organizacja odznacza 
się (przynajmniej częściowo) elementami specyficznymi, niepowtarzalny-
mi, właściwymi tylko jej. Tym samym, zachowanie i postawa kierownicza, 
sposób zarządzania w danej sytuacji nie zawsze może zostać przeniesiony 
i uogólniony. 

Podejście klasyczne, behawioralne i ilościowe mogą się wzajemnie uzu-
pełniać. Coraz powszechniej dokonuje się ich połączenia za pomocą tzw. sche-
matu integrującego. Jego fundamentem jest przeświadczenie, że menedżer, 
zanim dokona wyboru skorzystania w praktyce z którejś koncepcji, powinien 
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po pierwsze dostrzec współzależność jednostek, które tworzą organizację, po 
drugie wpływ, jaki wywiera na nią otoczenie, a po trzecie dokonać oceny 
potrzeby reakcji na niepowtarzalne, specyficzne cechy każdej sytuacji. Wy-
chodząc z takich podstawowych przesłanek, kierownik może używać zróżni-
cowanych technik, narzędzi, pojęć i teorii zarówno podejścia klasycznego, jak 
również behawioralnego i ilościowego [por. Griffin, 2002, s. 90-91]. Co więcej, 
jak zauważa Kazimierz Doktór, nowe wzory zarządzania i sprawowania wła-
dzy wyrastają nie tylko z weberowskich czynników władzotwórczych (np. 
prawa czy tradycji), lecz także w następstwie zwiększonego strumienia kapi-
tału informacyjnego – dostępu do wiedzy i jej eksploracji. Jest to zatem nowy 
rodzaj władzy ekspertów, sztabowców i specjalistów [Doktór, 2009, s. 34].

Znajomość i świadomość dorobku klasycznych teorii zarządzania winna 
być obowiązkiem każdego współczesnego menedżera. Znajomości tej powin-
na jednak towarzyszyć głęboka refleksyjność i umiejętność skutecznego wy-
korzystywania ich dorobku w praktyce. Obecnie krytykowane jest podejście 
oparte na ścisłym wyborze tylko jednej koncepcji i postępowanie wyłącznie 
z zastosowaniem jej wytycznych. Sugeruje się natomiast korzystanie z moż-
liwości i dokonań wszystkich klasycznych szkół zarządzania oraz mieszanie 
ich w zależności od okoliczności. Przykładowo w wielu współczesnych sy-
tuacjach klasyczne badanie operacji roboczych oraz technik produkcji może 
skutecznie poprawić wydajność. Menedżer nie powinien jednak być skupio-
ny wyłącznie na tych elementach, ponieważ bardzo ważne jest także docenia-
nie zasobów ludzkich – co jest właściwe podejściu behawioralnemu. Ogrom-
ne znaczenie ma świadomość potrzeb i oczekiwań pracowników, motywacja, 
dynamika procesu grupowego czy wzajemna komunikacja. Wreszcie nie-
zbędne zdaje się być korzystanie również z osiągnięć podejścia ilościowego, 
które może dostarczyć menedżerowi wielu technik i narzędzi, np. z zakresu 
ilościowej teorii zarządzania, które w konsekwencji doprowadzą do poprawy 
skuteczności [por. Griffin, 2002, s. 90-91]. Złożoność i zwiększająca się odpo-
wiedzialność roli kierownika sprawia, że wobec współczesnych menedżerów 
stawiane są coraz wyższe i bardziej złożone wymagania. W nawiązaniu do 
tego faktu coraz powszechniej podkreślane jest również znaczenie przywódz-
twa, jego najskuteczniejszego stylu oraz konsekwencji praktycznych, które 
następują w wyniku jego stosowania. 

2.3. Style przywództwa i ich konsekwencje praktyczne 

Doświadczenie naukowe dotyczące kierowania i sposobów przywództwa 
rozwijało się na fundamencie organizacji pracy oraz zarządzania naukowe-
go w ramach takich specjalności jak psychologia społeczna, teoria dynami-
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ki małych grup czy socjologia władzy, której podstawy określił Max Weber 
(koncepcja uprawomocnienia władzy, teoretyczna analiza źródeł wpływu 
i mocy jako środka wywierającego presję określonych zachowań, będących 
zgodnych z wolą przywódcy). Stanowisko kierownicze jest niezbędnym 
czynnikiem występującym w systemie komunikacji oraz organizacji kontroli, 
dlatego wielokrotnie badacze interesujący się funkcjonowaniem organizacji 
zajmowali się problematyką władzy, przywództwa i kierowania [Doktór, 
1972; 1975; 2011, s. 32-35].

Przywództwo stanowi jedno z kluczowych pojęć rzeczywistości spo-
łecznej. Złożoność i różnorodność problemów, które stoją przed jednostką 
zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym powoduje, że ludzie 
instynktownie poszukują przywódców, czyli osób posiadających określone 
cechy osobowości i potrafiących skutecznie realizować cele współpracując 
z innymi. Ponadto podkreśla się również znaczenie przywództwa jako pro-
cesu. Właściwości osoby i wymogi procesu wzajemnie się warunkują [Kwiat-
kowski, 2010, s. 13; 2006, s. 37-46]. 

Elementami niezbędnymi dla funkcjonowania każdej organizacji jest 
koordynacja, kierowani i sami kierownicy. Menedżerowie są niezbędni do 
koordynowania działań, nadzorowania realizowanych przedsięwzięć oraz 
rozwijania umiejętności i kompetencji pracowników, co jest szczególnie istot-
ne w dobie aktualnego trendu organizacji uczącej się oraz idei kształcenia 
ustawicznego. W sferze kierowniczego oddziaływania znajduje się także sty-
mulowanie rozwoju osobowości i tożsamości pracowników. Sfera ta wiąże 
się z bardzo dużą odpowiedzialnością nie tylko z punktu widzenia realizo-
wania celów organizacyjnych, lecz również oddziaływań o charakterze socja-
lizacyjnym i wychowawczym. Co ważne i warte podkreślenia, we wszelkich 
stosunkach menedżerskich mamy to czynienia z tzw. zwrotnością funkcji 
kierowniczych. Oznacza to, że przy spełnieniu pewnych warunków i w okre-
ślonych okolicznościach dochodzi do sytuacji, w której to sami kierownicy są 
kierowani – podlegają bowiem presji grupowej oraz przejawiają zachowania 
zgodne z oczekiwaniami grupy [Banaszak, 2011, s. 29]. 

Przywództwo traktowane jest zarówno jako proces, jak i właściwość. Gdy 
mowa o procesie, dotyczy on wywierania wpływu bez sięgania po środki 
przymusu, z zamiarem kształtowania celów grupy i organizacji, motywowa-
nie działań i zachowań ukierunkowanych na osiąganie tych celów, a także 
wspieranie w zakresie definiowania kultury danej organizacji. Z kolei jako 
właściwość przywództwo stanowi zestaw cech przypisywany jednostkom, 
które są postrzegane przez innych jako przywódcy. Resumując, przywódca-
mi są ludzie, którzy potrafią wpływać na zachowanie innych, lecz bez ko-
nieczności używania siły i są akceptowani w tej roli przez innych [Griffin, 
2002, s. 491; por. Kwiatkowski, 2010, s. 13; 2006, s. 38]. Armstrong definiuje 
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przywództwo jako umiejętność przekonywania innych, aby zechcieli zmienić 
swoje zachowanie. Zadaniem przywódcy jest osiągnięcie wyznaczonego celu 
przy pomocy grupy [Armstrong, 2005]. Przywództwo określane jest również 
jako proces kierowania i wpływania na związaną z zadaniami działalność 
członków grupy. Wynika z tego, że po pierwsze – przywództwo musi wią-
zać się z obecnością innych ludzi; po drugie – przywództwo jest związane 
z nierównym podziałem władzy na linii przywódca – członkowie grupy; i po 
trzecie – przywództwo wiąże się nie tylko z uprawnieniem do wydawania 
poleceń, lecz także z wywieraniem wpływu na podwładnych [Stoner, Wan-
kel, 1992, s. 362; por. Kisielnicki, 2012, s. 150]. 

W literaturze przedmiotu najczęściej wskazuje się trzy podstawowe sty-
le przywództwa: autokratyczny, demokratyczny i nieingerujący (typologia 
autorstwa Kurta Lewina, Ronalda Lippitta i Ralpha K. White’a). Styl auto-
kratyczny oparty jest na sile ekonomicznej. Przywódca dominuje nad człon-
kami zespołu, którzy nie są dopuszczani do procesu decyzyjnego. Z reguły 
nie uzasadnia potrzeby realizacji danego zadania i swojej decyzji. Podwładni 
otrzymują dyspozycje i niekiedy sposoby, jakimi mają zrealizować cel. Rzad-
ko (lub w ogóle) mają możliwość przejawiania własnej inicjatywy. Występuje 
wysoka kontrola ze strony przełożonego. Cechą charakterystyczną autokra-
tycznego stylu kierowania jest duży dystans społeczny pomiędzy przywódcą 
a pracownikami. 

W stylu demokratycznym (nazywanym także intergratywnym) rów-
nież występuje podział na zadania kierownicze i wykonawcze, jednak 
w tym przypadku nie ma ścisłego różnicowania na przełożonych i pod-
władnych. Pracownicy mogą podejmować decyzje, dysponują również 
większą samodzielnością oraz możliwością przejawiania inicjatywy. Lider 
pozostaje w stałym kontakcie z pracownikami, angażuje ich w proces de-
cyzyjny, bierze pod uwagę ich spostrzeżenia. Stosowanie tego stylu zarzą-
dzania polega na czynnym angażowaniu się kierownika w sferę kształ-
towania postaw swoich podwładnych. Menedżer podejmuje więc trud 
sterowania całokształtem sił integrujących i dezintegrujących pracownika 
z zakładem pracy. Co ważne, nie może się to jednak odbywać kosztem 
sfery realizacji zadań [Kwiatkowski, 1977, s. 211-212; por. Kwiatkowski, 
1963, s. 8-9; por. Wołk, 2013, s. 222].

Styl nieingerujący natomiast utożsamiany jest często z bierną postawą 
lidera. Przywódca właściwie nie przewodzi zespołowi, grupa jest pozosta-
wiona sama sobie. Bardzo często styl nieingerujący skutkuje występowaniem 
chaosu organizacyjnego, brakiem lub niepełną realizacją zadań. Z reguły 
w takiej sytuacji występuje również tzw. organizacja nieoficjalna czy niefor-
malna – pojawiają się jednostki, które co prawda nie posiadają uprawnień 
ze strony formalno-prawnej do pełnienia funkcji przywódcy, jednak w świa-
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domości pracowników zyskują aprobatę, zaufanie i stają się tzw. liderami 
nieformalnymi [por. Lewin, Lippit, White, 1939, s. 271-301; por. Banaszak, 
2006, s. 83; por. Martyniak, 1996, s. 123; por. Januszek, Sikora, 1998, s. 126-127;  
por. Kwiatkowski, 2011, s. 14]. 

W niektórych opracowaniach teoretycznych wskazywany jest obok 
wcześniej wymienionych jeszcze czwarty styl, tzw. integracyjny, który bywa 
nazywany kierowaniem przez integrację. Styl ten jest związany z sytuacją, 
w której zespół pracowniczy utożsamia powodzenie swojego zakładu pracy 
z własnymi korzyściami. W przypadku tego stylu występuje z reguły wyso-
ki poziom identyfikacji z miejscem pracy, duże zaangażowanie oraz wysoka 
motywacja do realizacji zamierzonych celów i realizacji powierzonych zadań 
[Januszek, Sikora, 1998, s. 127]. 

Według innej typologii style przywództwa można podzielić również na: 
styl separujący, dyrektywny, towarzyski oraz idealny. Styl separujący wystę-
puje wówczas, gdy kierownik nie jest zaangażowany ani w realizację zadań 
organizacji, ani w kontakty międzyludzkie. Wchodzi w rolę biernego obser-
watora, podejmuje działanie dopiero w sytuacji, gdy jest do tego zmuszony 
przez występujące okoliczności. Styl dyrektywny (zwany również autokra-
tycznym) polega na tym, że kierownik jest nastawiony głównie na osiągnięcie 
celów, nie wykazuje dbałości o pracowników, ich pomysły i potrzeby. Styl 
towarzyski dotyczy sytuacji, w której kierownik zorientowany jest głównie 
na pracownikach – ich emocjach, potrzebach i nastrojach. Osiąganie celów 
znajduje się na drugim planie. Wreszcie styl idealny (nazywany także syste-
mowym) zakłada, że kierownik w podobnym stopniu nastawiony jest na re-
alizację celów oraz potrzeby społeczne i emocjonalne podwładnych. Uznano, 
że jest to styl idealny, ponieważ kierownik stara się zintegrować potrzeby 
i oczekiwania pracowników z potrzebami organizacji [Stoner, Freeman, Gil-
bert, 1999; por. Kisielnicki, 2012, s. 151-152]. 

Wspomnieć należy również o interesującej koncepcji nazywanej tzw. siat-
ką stylów zarządzania autorstwa Roberta Blake’a i Jane Mouton, która stano-
wi analizę preferencji kierowniczych w obrębie dwóch wymiarów: orientacji 
na ludzi i orientacji na produkcję (zadania) z pięcioma charakterystycznymi 
typami zarządzania: biernym, autokratycznym, demokratycznym, przywód-
czym i kompromisowym. Łącząc obie formy zachowania, siatka kierownicza 
umożliwia analizę zachowania przywódcy. Pole 1,1 na osi współrzędnych 
oznacza styl bierny. Taki przywódca charakteryzuje się małą troską o pra-
cowników, zadania i produkcję. Pole 1,9 to styl demokratyczny. Taka osoba 
przed podjęciem decyzji zasięga opinii u pracowników. Zwraca także dużą 
uwagę na potrzeby ludzi, dba o harmonijną pracę w zespole. Niestety, w nie-
wielkim stopniu interesują go zagadnienia związane z produkcją. Pole 9,1 
oznacza styl autokratyczny. Jest to przeciwieństwo stylu demokratycznego. 
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Przywódca autokratyczny koncentruje się przede wszystkim na sprawno-
ści i realizacji zadań. W niewielkim stopniu interesują go podwładni. Często 
nie umożliwia pracownikom możliwości samodzielnego działania. Pole 5,5 
to styl kompromisowy. Przywódca w podobnym stopniu wykazuje dbałość 
zarówno o pracowników, jak i o produkcję. Zadowalająca efektywność or-
ganizacji jest osiągana przez skuteczne wykonywanie zadań i troszczenie się 
o morale pracowników. Osiągnięcie punktu 9,9 na osi współrzędnych ozna-
cza styl przywódczy i interpretowane jest jako uniwersalne i właściwe po-
łączenie zachowań kierowniczych. Kierownik w podobnym, wysokim stop-
niu koncentruje się na zadaniach i na pracownikach. Harmonijne stosunki 
w zespole są w tej sytuacji tożsame z celem firmy i prowadzą do wysokich 
osiągnięć. Według koncepcji Blake’a i Mouton jest to najlepszy styl kierowa-
nia [por. Blake, Mouton, 1964, s. 25; Griffin, 2002, s. 501-501; por. Banaszak, 
2006, s. 83; por. Bielski, 2002, s. 204-213; por. Oleksiuk, 2007, s. 23-24].

Znana jest również skrzynka kierowania autorstwa Williama J. Reddina. 
W koncepcji tej przyjęto trzy rodzaje stylów: orientację na zadania, orientację 
na ludzi oraz orientację na efektywność. Obejmuje ona również osiem typów 
kierowania: bierny, autokratyczny, autokratyczno-życzliwy, biurokratycz-
ny, altruistyczny, kompromisowy, promocyjny oraz realizacyjny. Styl bierny 
charakteryzuje się niską troską ze strony kierownika zarówno o ludzi, jak i za-
dania czy efektywność. Styl autokratyczny oznacza dużą troską o produkcję 
i sprawność, jednak małą o pracowników. Kierownik oczekuje od podwład-
nych bezwzględnego posłuszeństwa, ściśle ich nadzoruje i kontroluje. Styl 
autokratyczno-życzliwy jest nastawiony na efektywność i kontakty między-
ludzkie. Kierownik potrafi stawiać wymagania, ale nie stwarza napiętej at-
mosfery. Styl biurokratyczny jest zorientowany wyłącznie na efektywność. 
Kierownik ściśle przestrzega zasad i przepisów przyjętych w swojej instytu-
cji, działa tylko w ramach przyjętych reguł. Styl altruistyczny charakteryzuje 
się nastawieniem głównie na kontakty międzyludzkie. Kierownik wykazuje 
dbałość o przyjazne stosunki z pracownikami. Problemy rozwiązywane są po-
przez dyskusję. Styl kompromisowy obejmuje nastawienie za ludzi i zadania. 
Kierownik uważa, że planowanie powinno opierać się na kompromisie. Styl 
promocyjny ukierunkowany jest na efektywność i kontakt z ludźmi. Ostatni 
ze wskazanych stylów – realizacyjny – zorientowany jest na wszystkie trzy 
wymiary: ludzi, zadania i efektywność. Kierownik stawia ambitne zadania 
przed pracownikami i wymaga od nich dużej efektywności, ale jednocześnie 
utrzymuje z nimi prawidłowy kontakt. Towarzyszy mu realne przeświadcze-
nie, że to ludzie tworzą organizację i determinują jej skuteczność [por. Red-
din, 1970; por. Martyniak, 1996, s. 124-128; por. Banaszak, 2006, s. 83-84]. 

Wyróżnia się także sytuacyjne podejście do przywództwa. W modelach 
sytuacyjnych przyjmuje się, że odpowiednie zachowanie przywódcze jest 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



78

zróżnicowane w zależności od sytuacji. Celem podejścia sytuacyjnego jest 
identyfikacja czynników sytuacyjnych, a następnie określenie sposobu ich 
wzajemnego oddziaływania w taki sposób, aby wskazać właściwe zacho-
wanie przywódcze [Griffin, 2002, s. 502]. Występują trzy najważniejsze i naj-
powszechniej akceptowane sytuacyjne teorie przywództwa: teoria NLW, teo-
ria ścieżki do celu oraz model Vrooma-Yettona-Jago. 

Teoria NLW została opracowana przez Freda Fiedlera i była pierwszą sy-
tuacyjną teorią przywództwa. Zakłada, że właściwy styl przywódczy zmie-
nia się wraz z sytuacją, która może być w mniejszym lub większym stopniu 
korzystna. Skrót NLW oznacza „najmniej lubianego pracownika”. Fiedler 
zidentyfikował dwa style przywódcze: zorientowany na zadania i zoriento-
wany na stosunki międzyludzkie. Według niego kluczowym czynnikiem sy-
tuacyjnym jest korzystność sytuacji z punktu widzenia przywódcy. Fiedler 
twierdził również, że dla dowolnej jednostki styl przywódczy jest zasadniczo 
stały, tzn. przywódcy nie mogą zmienić swojego zachowania, aby dostosować 
się do określonej sytuacji, ponieważ jest ono uwarunkowane ich szczególny-
mi cechami osobowościowymi. Dlatego też, jeśli występuje niezgodność sty-
lu przywódcy i sytuacji, powinna nastąpić odpowiednia zmiana sytuacji, tak 
aby dostosować ją do stylu przywódczego, który prezentuje dany przywódca 
[por. Fiedler, 1967; Griffin, 2002, s. 504-507; Chmiel, 2003, s. 314-315]. 

Kolejnym przykładem sytuacyjnego modelu przywództwa jest teoria 
ścieżki do celu, powiązanej z nazwiskami Martina Evansa i Roberta House’a. 
Teoria ta w odniesieniu do przywództwa sugeruje, że główną funkcją przy-
wódcy jest zapewnienie podwładnym dostępu w miejscu pracy do cenionych 
i pożądanych nagród oraz wyjaśnianie, jaki typ zachowania prowadzi do 
zrealizowania celu i w konsekwencji uzyskania tych wzmocnień. Przywódca 
powinien więc wyjaśnić „ścieżki” prowadzące do osiągnięcia celu. W ramach 
teorii wskazano cztery rodzaje zachowań przywódczych: nakazowe zacho-
wanie, wspierające zachowanie, partycypacyjne zachowanie i zachowanie zo-
rientowane na dokonania. Pierwsze z nich, nakazowe, ukazuje podwładnym, 
jakie są oczekiwania względem nich, daje wytyczne określające kierunek pra-
cy, tworzy harmonogramy. Z kolei wspierające zachowanie jest nastawione 
na troskę o dobrobyt członków grupy. Partycypacyjne zachowanie dotyczy 
przywódcy, który ceni sobie rozmowę i wymianę zdań z podwładnymi, za-
sięga ich rad, prosi o sugestie i dopuszcza współuczestnictwo w podejmo-
waniu decyzji. Wreszcie, zachowanie zorientowane na dokonania cechuje się 
wyznaczaniem ambitnych celów, wysokimi oczekiwaniami ze strony przy-
wódcy przy jednoczesnym zaufaniu co do możliwości podwładnych [por. 
Evans, 1970, s. 277-298; por. House, 1971; s. 321-328; por. House, Mitchell, 
1974; Chmiel, 2003, s. 316-317; Griffin, 2002, s. 507-509; Schulz, 2000, s. 247; 
Robbins, 2004, s. 259]. 
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Trzecią z najważniejszych teorii przywództwa sytuacyjnego jest model 
Vrooma-Yettona-Jago (VYJ), który stara się wskazywać jakiego stopnia party-
cypacji grupy wymagają określone typy sytuacji. Model ten ustala standardy 
i normy włączania podwładnych do procesu podejmowania decyzji. Zgodnie 
z modelem Vrooma-Yettona-Jago najlepszym miernikiem skuteczności decy-
zji jest jakość decyzji oraz jej akceptacja przez pracowników. Jakość decyzji 
jest obiektywnym wpływem tego ustalenia na wyniki. Akceptacja decyzji to 
z kolei zakres, w którym podwładni aprobują te postanowienia i angażują 
się w ich wykonanie. Model VYJ sugeruje, aby w celu maksymalizacji sku-
teczności decyzji kierownicy przyjęli, w zależności od sytuacji, jeden z pięciu 
stylów podejmowania decyzji: AI, AII, CI, CII lub GII (gdzie A oznacza auto-
kratyczny, C – konsultacyjny, G – grupowy). Styl AI dotyczy sytuacji, w której 
kierownik zupełnie sam podejmuje decyzję. W przypadku stylu AII – prosi 
pracowników o informację, jednak decyzję podejmuje samodzielnie. Stosując 
styl CI, kierownik informuje o sytuacji poszczególnych podwładnych, prosi 
o informację i ocenę. Podwładni nie spotykają się jednak jako grupa i mene-
dżer ostatecznie sam podejmuje decyzję. Podobnie jest w przypadku stylu 
CII, który różni się tym, że menedżer i podwładni spotykają się jako grupa 
w celu omówienia sytuacji (decyzję podejmuje jednak nadal kierownik). Do-
piero model grupowy GII zakłada, że oprócz spotkania menedżera z grupą 
i wspólnego omówienia sytuacji – ostateczną decyzję podejmuje grupa. Ana-
lizy wykazały, że model Vrooma-Yettona-Jago zdobył większe wsparcie na-
ukowe niż jakakolwiek inna teoria przywództwa [por. Vroom, Yetton, 1973; 
por. Griffin, 2002, s. 510-513; Szczepańska, 1999, s. 31; Chmiel, 2003, s. 515-
516; por. Zakrzewska-Bielawska, 2012, s. 415-416].

Pod koniec lat 80. XX w. pojawiła się koncepcja przywództwa transforma-
cyjnego, zwanego również charyzmatycznym, inspirującym lub symbolicz-
nym. Wywodzi się ona z podziału na dwa przeciwstawne rodzaje zachowań 
przywódczych – transakcyjne i transformacyjne. W przywództwie transak-
cyjnym przywódca wskazuje, co podwładni powinni zrobić, aby zrealizować 
cele organizacji i swoje własne. Dokonuje również klasyfikacji tych wyma-
gania i stara się wpłynąć na ludzi tak, żeby nabrali pewności, iż odpowiedni 
wysiłek pozwoli im zrealizować zadania. Przywództwo transformacyjne de-
finiowane jest z kolei jako wykraczające poza konwencjonalne oczekiwania, 
przekazujące poczucie misji, stymulujące proces uczenia się oraz indukujące 
nowe sposoby myślenia [Griffin, 2002, s. 515]. W przywództwie transforma-
cyjnym przywódca motywuje podwładnych do zrobienia więcej niż począt-
kowo zamierzali, potrafi rozbudzić poczucie własnej wartości. Uświadamia, 
że pracownicy wykraczają poza interes własny na rzecz zespołu, organizacji 
bądź społeczeństwa, wskazuje na konieczność podniesienia na wyższy po-
ziom własnych potrzeb, jak np. samorealizacja. Taki przywódca może być 
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jednak skuteczny tylko wtedy, kiedy potrafi wykorzystać własną wizję i sku-
tecznie zainspirować podwładnych. Przywództwo transformacyjne prze-
nosi na grupę poczucie posłannictwa, pobudza procesy uczenia się i nowe 
sposoby myślowe [Griffin, 2002, s. 515-516; Chmiel, 2003, s. 321-322; Stoner, 
Wankel, 1992, s. 402-403; Kisielnicki, 2012, s. 155-156]. Wiele wskazuje na to, 
że we współczesnym, bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu go-
spodarczym przywództwo transformacyjne sukcesywne będzie zdobywać 
znaczenie i popularność. Jego atutem jest zarówno wartość teoretyczna i me-
rytoryczna, jak i głęboki wymiar praktyczny. 

W sytuacji dynamicznych przemian technologicznych i gospodarczych 
oraz wzrostu kwalifikacji pracowników, coraz większe uznanie zdobywa 
także teoria samokierujących się grup oraz samoprzewodzenia. Przyjmuje 
się, iż obecnie do realizacji nowych i złożonych zadań należy wybierać osoby 
o różnych specjalizacjach. Realizacja zadań oraz ich docelowa efektywność 
wymaga również zwiększenia autonomii grup roboczych, samokontroli oraz 
zwiększenia poczucia odpowiedzialności. Maleje klasyczna rola kierowni-
ka, rośnie znaczenie tzw. kompetentnego wykonawcy. Sytuacja ta wymaga 
jednak odpowiednio wysokich kwalifikacji pracowników, a także ich reflek-
syjności, wglądu, poziomu aspiracji i motywacji. W ujęciu teorii samo prze-
wodzenia przywódca jest osobą, która ułatwia podwładnym poszukiwanie 
własnej drogi osiągania celów [por. Kisielnicki, 2012, s. 155; por. Pocztowski, 
2005; por. Szałkowski, 2005]. 

Autorytarne podejście, oparte na ścisłej kontroli zaczyna więc sukcesyw-
nie tracić na znaczeniu. Co więcej, zarządzanie ludźmi za pomocą regulacji 
wyłącznie nakazowych prowadzi do redukcji poczucia odpowiedzialności. 
Działania kontrolne, które są stosowane przez przełożonych, mogą przyczynić 
się do niepożądanych reakcji wśród podwładnych i w konsekwencji utrudnić 
funkcjonowanie całej organizacji. Instrumentalne podejście do pracowników 
powoduje również występowanie licznych zjawisk patologicznych w miej-
scu pracy. Zjawiska te prowadzą do wielu szkodliwych następstw zarówno 
dla ludzi, jak i dla procesu pracy oraz jego efektów. Z tego względu niezwy-
kle istotne staje się kształtowanie odpowiedzialności własnej pracownika za 
wszystkie aspekty podejmowanych przez niego działań zawodowych. Takie 
podejście może stanowić skuteczną drogę do podnoszenia ich poziomu zaan-
gażowania, redukowania zjawisk patologicznych oraz ich profilaktyki [Wołk, 
2012, s. 27]. 

Analiza wyróżnionych typologii przywództwa jednoznacznie wskazuje, 
że niezwykle istotnym wymiarem w zarządzaniu stał się stosunek wobec lu-
dzi. Stosowana nomenklatura jest odmienna – znajdziemy określenia typu 
„orientacja na ludzi”, „zorientowanie na stosunki międzyludzkie” czy „mo-
del grupowy”. Wszystkie jednak dotyczą obszaru związanego z dbałością 
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o poznanie perspektywy pracowników, identyfikowania ich potrzeb, zapew-
nienie przestrzeni dla bezpiecznego przekazywania pomysłów i spostrzeżeń. 
Na każdą bowiem sytuację związaną z kierowaniem składają się zarówno 
zadania, które prowadzą do osiągnięcia celów organizacji, jak również lu-
dzie, którzy daną organizację współtworzą. Dla efektywnej realizacji zadań 
i celów organizacji niezbędna jest spójność grupy pracowniczej, dlatego tak 
istotne jest zagadnienie kompetencji interpersonalnych. Co więcej, podkreśla 
się, że właściwa komunikacja i dbałość o relacje interpersonalne przekłada się 
również na sukcesy w sferze orientacji na zadania. Stopniowo wzrasta zna-
czenie sfery emocjonalno-motywacyjnej i społecznej. Skuteczny przywódz-
twa powinien więc odznaczać się pewnym zespołem cech osobowych o cha-
rakterze kierowniczym. Przykładowo wymienia się wśród nich takie obszary 
sfery emocjonalno-społecznej jak stałość charakteru, wysoki poziom moral-
ny, głęboką wiarę w ludzi, zdolność do sprawiedliwej oceny, respekt dla 
ludzkiej godności, zdecydowanie i odwagę czy szeroki horyzont myślowy  
[por. Pszczołowski, 1982, s. 82-83; por. Martyniak, 1996, s. 119-121; por. Dok-
tór, 2011, s. 32-33; por. Banaszak, 2006, s. 84; por. Lock, 2002, s. 283]. 

Kwestii związanej z zarządzaniem zorientowanym na stosunki między-
ludzkie nie należy jednak przeceniać i w niej uosabiać jedynej metody osiąga-
nia sukcesu. Organizacja, aby mogła sprawnie funkcjonować, musi realizować 
konkretne, zamierzone cele, dotyczące np. świadczenia usług czy produkcji. 
Co więcej, jak zauważa Sławomir Banaszak, przyjmowanie określonego sty-
lu kierowania może być także wynikiem pewnych uwarunkowań zewnętrz-
nych, związanych na przykład z kryzysem gospodarczym czy załamaniem 
się rynku. W obliczu takiej sytuacji, w której konieczna jest szybka reakcja 
i podjęcie decyzji, efektywniejszy z punktu widzenia organizacji może stać się 
styl ukierunkowany na realizację zadań. W sposobie kierowania menedżera 
niektóre elementy mogą więc przeważać w zależności od wielu zróżnicowa-
nych czynników [por. Banaszak, 2006, s. 84-85]. Kluczem do sukcesu zdaje się 
być zatem po pierwsze – podobny stopień dbałości o pracowników i o realiza-
cję zadań, po drugie natomiast – swoista elastyczność myślenia, podatność na 
dynamiczne reagowanie w zależności od sytuacji i wysoki stopień dojrzałości 
społeczno-emocjonalnej menedżera. 

2.4. Humanizacja pracy i jej współczesne przejawy

Podstawą organizacji pracy, właściwą dla początkowego okresu rozwoju 
nauk o organizacji i zarządzaniu, stało się prawo podziału autorstwa Adama 
Smitha. Prawo to zakłada, iż powtarzająca się praca jednostki lub zespołu jest 
dzielona w taki sposób, aby każdą czynność składową odseparować i wyko-
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nywać w postaci serii na określonym poziomie specjalizacji. W konsekwencji 
ogólny nakład pracy i środków wytwórczych ulega obniżeniu. Pozytywną 
konsekwencją stosowania tego prawa jest specjalizacja pracy, która powoduje 
wzrost wydajności pracy ogólnej. Jednocześnie jednak niewłaściwy podział 
pracy może doprowadzić np. do wzrostu kosztów produkcji. Ponadto mogą 
wystąpić także następstwa o charakterze psychologicznym i społecznym ta-
kie jak zmęczenie pracownika, dekoncentracja uwagi, brak zadowolenia czy 
satysfakcji z wykonywanej czynności [por. Bremond, Salort, 1997, s. 174-176; 
por. Heilbroner, 1993, s. 37-65; por. Lechinger, 2007, s. 26-37]. 

Praktyczne stosowanie prawa podziału Smitha, oparte m.in. na pracach 
F. Taylora czy F. i L. Gilberthów, przyczyniło się do degradacji pracy ludz-
kiej, która szczególnie mocno dotknęła nowoczesne gałęzie przemysłu w cza-
sie pierwszej połowy XX w., np. przemysł włókienniczy czy samochodowy. 
Eskalacja możliwości technicznych i daleko posunięty podział pracy, w któ-
rym cykl pracy obejmował bardzo często czas poniżej minuty, doprowadził 
m.in. do zaniku wymagań kwalifikacyjnych [Mikuła, Potocki, 1998, s. 27]. 
Istotne w omawianym kontekście stało się pojęcie sprawności, które w swojej 
nowożytnej formie pojawiło się w XIX w., początkowo w termodynamice. 
„Sprawność” oznaczała w terminologii inżynierów mierzenie zasilania ener-
gią i straty entropii w zakresie doświadczeń z maszynami o napędzie me-
chanicznym. Następnie sprawność zaczęła oznaczać maksymalną produkcję, 
którą można uzyskać przy minimalnym nakładzie energii, kapitału i siły ro-
boczej, w najkrótszym możliwym czasie. Osobą odpowiedzialną za spopula-
ryzowanie pojęcia sprawności na kanwie nauk ekonomicznych był Frederick 
W. Taylor. Za pomocą stopera dzielił każde zadanie robocze na najmniejsze 
operacje składowe, a następnie mierzył czas ich wykonywania, by móc ustalić 
możliwe jak najlepszy [por. Rifkin, 2003, s. 73-74; por. por. Griffin, 2002, 70-75; 
por. Banaszak, 2006, s. 65-66; por. Kisielnicki, 2012, s. 47-48]. 

Głęboka specjalizacja, duże rozdrobnienie pracy, stosowanie ścisłego 
nadzoru, nieuwzględnianie podczas rozpatrywania sprawności funkcjono-
wania przedsiębiorstwa potrzeb i perspektywy zatrudnionych ludzi, a także 
inne cechy charakterystyczne dla omawianego typu organizacji pracy, dopro-
wadziły do spojrzenia na człowieka jak na kolejną maszynę. Rozpatrywany 
typ organizacji pracy przyczyniał się niewątpliwie do postępu przedsiębior-
stwa, szczególnie w pierwszej fazie funkcjonowania, gdyż skutkował wzro-
stem wydajności pracy, ożywieniem gospodarczym. Przykładem jest sukces 
Henry’ego Forda, który zapoczątkował rewolucyjny rozwój komunikacji sa-
mochodowej. Jego pomysł wprowadzenia ruchomej taśmy montażowej stał 
się zarazem rewolucyjny dla postępu przemysłu samochodowego i destruk-
cyjny dla zasobów ludzkich. Wszystkie umiejętności, wiedzę i doświadczenie 
właściwe dla robotnikom przeniesiono na taśmę produkcyjną, co pozwalało 
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m.in. na sterowanie procesem produkcyjnym na odległość z minimalnym 
nadzorem bezpośrednim. Zminimalizowało również potrzebę interwencji, 
a wręcz obecności – tym samym znaczenia człowieka na stanowisku produk-
cyjnym. Henry Ford sprowadził swojego pracownika niejako do roli robota 
i stosował jako sposoby motywacji głównie wysokie wynagrodzenie lub sank-
cje. Na skutek takiej organizacji osiągnął w 1923 r. w ciągu trzech zmian pro-
dukcję 7000 samochodów, ustanawiając tym światowy rekord. Upływ czasu 
obnażył jednak bardzo złożone, negatywne skutki takiej organizacji pracy. 
Okazało się, iż monotypia ruchów prowadzi do jednostronnego obciążenia 
organizmu, a monotonia do znużenia i osłabienia koncentracji uwagi. Niewy-
korzystywanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności przez pracowników 
skutkowało spadkiem zainteresowania pracą. Spadek zainteresowania pro-
wadzi natomiast do kolejnych negatywnych konsekwencji, takich jak wysoki 
poziom absencji i fluktuacji czy obniżenie wydajności [Mikuła, Potocki, 1998, 
s. 28, Martyniak, 1993, s. 61-63, Rifkin, 2003, s. 96]. 

Obniżające się efekty wysokiej specjalizacji i podziału pracy oraz towa-
rzyszące im zjawiska o charakterze dehumanizacyjnym zwróciły uwagę te-
oretyków i praktyków nauk o zarządzaniu na potrzebę zmiany spojrzenia 
na organizację pracy i postawę wobec pracownika. Zauważono konieczność 
traktowania podmiotowego, uwzględnianie potrzeb, perspektywy rozwo-
ju oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej jednostki. Przeprowadzono szereg 
badań nad zjawiskiem dehumanizacyjnego oddziaływania pracy na czło-
wieka. Wśród nich wskazać należy np. badania Horacego Middletona Ver-
nona poświęcone problematyce mikroklimatu, monotonii i organizacji pracy 
na wydajność; badania Eltona Mayo: eksperymentu w zakładach włókien-
niczych w Filadelfii w 1922 r. oraz badań w Zakładach Hawthorne Works 
firmy Western Electric Co. (lata1927-1939); wieloletniego eksperymentu Ga-
stona Bardeta zapoczątkowanego w 1925 r., poświęconego dziedzinie stosun-
ków przemysłowych; badań autorstwa Vojtecha Ruffera, w efekcie których 
w 1930 r. sformułowano pierwsze zasady racjonalnego oświetlenia czy badań 
nad wpływem hałasu na wydajność pracowników, prowadzonych w latach 
30. przez Huberta Claude’a Westona i S.A. Adamsa [por. Mikuła, Potocki, 
1998, s. 29, Kozioł, 1992, s. 173; Martyniak, 1987, s. 45-54; por. Friedman, 1966]. 
Zainteresowanie wzbudziła idea humanizmu i swego rodzaju konieczność 
wprowadzenia tej problematyki na kanwę zarządzania i organizacji pracy. 

Humanizm, rozumiany jako prąd społeczny, na fundamentach którego 
utworzyło się pojęcie humanizacji pracy, zdobył rozgłos w XIX w. Począt-
kowo określenie to odnosiło się głównie do ruchu umysłowego związanego 
z odrodzeniem języka i kultury starożytnej. Humanistami określano ludzi, 
którzy zajmowali się tą problematyką oraz kształtowali postawę życiową we-
dług starożytnych ideałów. Z perspektywy etymologicznej, termin „huma-
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nizm” wywodzi się od słów pochodzących z języka łacińskiego: humanus, hu-
manitas i humaniora. Słowo humanus znaczy tyle co „ludzki”, „przynależny do 
gatunku ludzkiego” – terminem tym określa się również wytwory i przejawy 
działalności człowieka. Humanitas z kolei odnosi się do ludzkiej zbiorowości 
– oznacza gatunek ludzi, ród, człowieczeństwo. Wreszcie pojęcie humaniora 
oznacza pewne cechy świadomości człowieka oraz profil wykształcenia [Ko-
walewska, 1971, s. 8-9; por. Mikuła, Potocki, 1998, s. 9]. 

Ważnym krokiem w rozwoju idei humanizmu były również myśli głoszo-
ne przez Francisa Bacona, które stały się fundamentem dla powstania huma-
nizmu naukowego. Jego koncepcja podkreśla możliwości rozwoju jednostki, 
doskonalenia, zmiany stosunków społecznych w kontekście rozwoju nauki 
i techniki. W swoim dziele O bogactwie stawia akcent na rozróżnienie pracy 
fizycznej od duchowej (nazywanej również umysłową) [por. Pszczołowski, 
1966, s. 121]. 

Można wskazać dwie zasadnicze koncepcje humanizmu nazywane hu-
manizmem chrześcijańskim oraz humanizmem marksistowskim. Pierwszy 
z rodzajów rozwój jednostki osadza w kontekście wartości, norm i zasad ży-
ciowych definiowanych przez wiarę chrześcijańską. Z kolei humanizm mar-
ksistowski źródła rozwoju człowieka upatruje w przebudowie stosunków 
wartości w procesie produkcji, a także odpowiadającej mu roli człowieka 
w procesie wytwarzania. Człowiek traktowany jest jako twór społeczny, prze-
de wszystkim klasowy [Mikuła, Potocki, 1998, s. 10]. Wskazane koncepcje wy-
kluczają się wzajemnie i pozostają względem siebie w wyraźnej opozycji. 

Humanizacja pracy jest powiązana z różnymi koncepcjami ruchu hu-
manizmu. Jej głównym założeniem jest stwierdzenie, że jeśli praca jest tak 
ważnym elementem każdego człowieka, a jej oddziaływanie sięga również 
w życie prywatne, w czas odpoczynku i sytuacji osobistej, to może ona od-
działywać na człowieka w sposób dehumanizujący. Pojęcie dehumanizacji 
stanowi zaprzeczenie terminu humanizacja. Zawiera w sobie komponent pe-
joratywny, określa stany, sytuacje i czynniki „nieludzkie”, negatywnie od-
działujące i wpływające na jednostkę. 

Według Tadeusza Pszczołowskiego humanizacja pracy jest działaniem 
zapobiegającym uszczerbkom, jakie podmiot pracujący jako organizm, 
ogólnie człowiek rozumiany jako pewna całość psychofizyczna, może po-
nieść w pracy. Humanizacja pracy rozumiana z takiej perspektywy odnosi 
się do fazy, w której trwania człowiek przebywa w organizacji [Pszczołow-
ski, 1978, s. 79]. 

Humanizacja pracy jest rozumiana również jako skrócona nazwa procesu 
humanizowania pracy. Ten jest z kolei działaniem pozwalającym na harmo-
nizowanie warunków pracy i możliwości z ludzkimi dążeniami. Sytuacja ta 
wymaga wzajemnego przystosowania: warunków pracy do człowieka, czło-
wieka do warunków oraz człowieka do człowieka [Kowalewska, 1971, s. 39]. 
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Jak stwierdza Czesław Sikorski, 

humanizować pracę (…) to stwarzać warunki, w których człowiek może się samo-
realizować w procesie pracy, w więc w których będzie miał szansę rozwoju dzięki 
wykorzystaniu zarówno wrodzonych predyspozycji i uzdolnień, jak i nabytych umie-
jętności [Sikorski, 1983, s. 18]. 

Humanizację pracy rozumianą w taki sposób uczony sprowadza do 
trzech płaszczyzn stosunków. Wskazuje na: stosunki między człowiekiem 
i materialnym środowiskiem pracy, stosunki pomiędzy współpracownikami 
oraz na linii przełożony – podwładny (społeczne warunki pracy), a także sto-
sunek między umiejętnościami i predyspozycjami jednostki a czynnościami, 
które wykonuje w procesie pracy (treść pracy) [Sikorski, 1983; por. Mikuła, 
Potocki, 1998, s. 15]. 

W niektórych opracowaniach teoretycznych pojęcie humanizacji pracy 
zostaje zawężone do humanizacji organizacji pracy. Uznaje się, iż organizacja 
pracy, tworząc warunki i okoliczności do realizacji zadań i celów na określo-
nym poziomie i czasie, powinna gwarantować prawidłowe, adekwatne wy-
korzystywanie umiejętności pracowników. Proces humanizacji organizacji 
pracy jest ukierunkowany na eliminację oddziaływania czynników określa-
nych jako dehumanizacyjne (rozumianych bardzo szeroko – np. hałas, mo-
notonia, ograniczenie możliwości awansu zawodowego itd.). Humanizacja 
organizacji pracy powinna również być procesem dwukierunkowym, pole-
gającym na: po pierwsze odpowiednim doborze i przystosowaniu jednostki, 
wcześniej eliminując osoby, które w danych warunkach mogłyby odczuwać 
negatywny wpływ danej pracy; po drugie minimalizacji i eliminacji negatyw-
nego oddziaływania bodźców i czynników przebiegu pracy, a także mate-
rialnego i społecznego środowiska pracy [Mikuła, Potocki, 1998, s. 15-16; por. 
Kapecka, Marek, 1982, s. 63-65; por. Potocki, 1992]. 

Humanizacja pracy stanowi także świadomy, racjonalny i celowy kom-
pleks działań o charakterze technicznym, ekonomicznym, organizacyjnym 
i socjologicznym, których rezultatem jest fizyczny i osobowościowy rozwój 
jednostki, zgodnie z dynamicznym modelem człowieka. Humanizacja pracy 
ujmowana w takim kontekście odnosi się wprost do człowieka, jego indywi-
duum, a nie pojęcia zbiorowego [Jędrzycki, 1978, s. 65]. 

Rosnące zainteresowanie tematyką związaną z humanizacją pracy spowo-
dowało wykształcenie się na gruncie nauk o organizacji i zarządzaniu kilku 
interesujących koncepcji. Jedną z nich jest omawiana wcześniej szkoła stosun-
ków międzyludzkich (szkoła behawioralna), która powstała jako odpowiedź 
na skutki wynikające z dehumanizacji pracy, które ujawniły się w latach 20. 
i 30. XX w. Koncepcja human relations spowodowała wprowadzenie proble-
matyki zachowań ludzkich na stałe do zarządzania. Przyczyniła się również 
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do podkreślenia istotności warunków pracy i motywacji wewnętrznej, szcze-
gólnie formy motywacji związanej z zaspokojeniem potrzeby przynależno-
ści. W miejsce taylorowskiego nadzoru zaproponowała wprowadzenie de-
mokratycznego stylu kierowania, podkreślając, że w grupach pracowniczych 
zachodzą bardzo zróżnicowane zjawiska: poczucie wspólnoty grupowych 
celów, zadowolenie, przyjaźń. Kontrola kierownicza, krytyka i surowy nad-
zór wyłączają z kolei elementy o charakterze osobistym i zawierają wyłącznie 
merytoryczne [Mikuła, Potocki, 1998, s. 10-11; por. Wołk, 2013, s. 116-117; por. 
Zbiegeń-Maciąg, 1997, s. 21]. 

Godna uwagi jest również koncepcja rozwoju organizacyjnego (inaczej 
doskonalenia organizacji – ang. organizational development), w której poło-
żono silny nacisk na problematykę rozwoju osobowości człowieka. Rozwój 
ten dokonuje się po pierwsze poprzez eliminację czynników, które mogłyby 
przyczynić się do zniechęcenia lub przeszkodzenia pracownikom w rozwoju 
i aktywnym uczestnictwie w osiąganiu celów, po drugie natomiast poprzez 
akceptację konieczności zaspokojenia potrzeb i aspiracji pracowników. Kon-
cepcja ta podkreśla również, iż organizacja powinna dostosowywać się do 
stale zmieniającego się otoczenia – zmiany dotyczą m.in. struktury organiza-
cyjnej, stosowanych technologii, postaw i oczekiwań pracowników [Kozdrój, 
1998, s. 84; Lis, 1985, s. 66-67; Mikuła, Potocki, 1998, s. 12; Kownacki, Sterni-
czuk, Zach, 1985, s. 88-89]. 

Warto przytoczyć także szeroko uznawaną i ustawicznie rozwijaną kon-
cepcję zarządzania zasobami ludzkimi (ang. human resources management – 
HRM). Opiera się ona na założeniu, że ludzie są elementem najważniejszym 
dla skutecznego działania organizacji. Stanowią zasób strategiczny organiza-
cji i efektywnie kierowanie nimi jest rozumiane jako warunek powodzenia 
[por. Banaszak, 2016]. Podstawowym celem koncepcji zarządzania zasobami 
ludzkimi jest więc stworzenie takich warunków w organizacji, które umożli-
wiają osiągnięcie zamierzonych celów. Uznanie, że pracownicy są kluczowym 
elementem sukcesu przedsiębiorstwa spowodowało, że koncepcja HRM defi-
niuje szereg działań i zasad, które są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb 
osób zatrudnionych i poczucie zadowolenia z pracy. Duże znaczenie mają 
powiązania koncepcji z teorią motywacji [Armstrong, 1998, s.17-18; Mikuła, 
Potocki, 1998, s. 12-13; Stabryła, 1995, s.109]. 

Wyróżnia się także koncepcje „solidarności” i „oddzielenia czasu pracy 
od czasu wolnego”. W myśl koncepcji „solidarności” zakład pracy służy za-
spokojeniu potrzeb społecznych człowieka. Pracę rozumieć należy jako szcze-
gólny rodzaj służby społecznej. Założeniem tej koncepcji jest wzmocnienie 
w ludziach postawy zaangażowania w sprawy ich zakładów pracy. Zaanga-
żowanie to powinno być z kolei premiowane płacą proporcjonalną do wkładu 
poszczególnych pracowników. Z kolei koncepcja „oddzielenia czasu pracy 
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od czasu wolnego” zakłada, że z jednej strony praca nie zaspokaja wszystkich 
potrzeb pracownika, z drugiej natomiast jej rezultaty (np. wynagrodzenie) są 
środkiem kształtowania różnych aspektów życiowych (np. formy spędzania 
czasu wolnego) [Kowalewska, 1971, s. 25-26]. 

Wpływ czynników, które oddziałują na człowieka w środowisku pracy, 
jest zróżnicowany – czynniki te mogą bowiem oddziaływać pozytywnie, ne-
gatywnie bądź neutralnie. Oddziaływanie to kształtuje się ze względu na siłę, 
jakość, a także indywidualne właściwości jednostki. Dziedzina humanizacji 
pracy jest bardzo silnie powiązana z innymi dyscyplinami naukowymi, taki-
mi jak socjologia, psychologia, fizjologia czy ergonomia. Związek problema-
tyki z różnymi dziedzinami implikuje natomiast definiowanie i wskazywanie 
zróżnicowanych czynników o charakterze dehumanizacyjnym.

Janusz Reykowski traktuje instytucję jako środowisko psychologiczne, 
w którym jednostka poddawana jest oddziaływaniu czynników warunkują-
cych jej postawy i reakcje emocjonalne. Wśród składników tego środowiska 
wymienia zadania pracownika (to, co pracownik ma do wykonania w insty-
tucji), wymagania, jakie instytucja stawia wobec pracownika, warunki, ja-
kie instytucja stwarza pracownikowi do realizacji zadań, świadczenia, jakie 
instytucja czyni na rzecz pracownika oraz pozycja, jaką instytucja zapew-
nia pracowników w społeczeństwie [Reykowski, 1975, s. 61]. Z kolei Halina 
Piekarz uznaje, że praca stanowi środek do zaspokojenia potrzeb człowieka. 
Wśród elementów warunków pracy, które powinny być objęte humaniza-
cją, wskazuje: czynniki techniczne i środowiskowe, organizacyjne, społecz-
ne, socjalno-bytowe oraz ekonomiczne. W obrębie czynników technicznych 
i środowiskowych korzysta z nomenklatury ergonomicznej i obok ochrony 
organizmu pracownika przed zagrożeniami i dążeniem do komfortu wy-
mienia następujące działania na płaszczyźnie człowiek – maszyna: podział 
zadań na należące do człowieka i spełniane przez maszynę, przystosowanie 
maszyny do możliwości człowieka oraz przystosowanie warunków środowi-
ska do człowieka. Wśród czynników organizacyjnych wskazuje m.in. zasady 
tworzenia stanowisk pracy, przebieg dnia pracy czy kierowanie zespołami. 
Do podstawowych społecznych aspektów humanizacji pracy zalicza dostoso-
wanie pracy do struktury zawodowej, poziomu wykształcenia pracowników. 
Czynniki socjalno-bytowe obejmują z kolei działania związane z realizacją 
potrzeby opieki zdrowotnej, rekreacji, rozwoju kulturalnego. Wreszcie dzia-
łania humanizujące w obrębie warunków ekonomicznych dotyczą problema-
tyki płac, premii czy wynagrodzeń dodatkowych. [Piekarz, 1982, s. 10-11]. 

Bohdan Dudek wskazuje dwie grupy wśród czynników powodujących 
nieprzystosowanie człowieka do pracy i wywołujących skutki uboczne w for-
mie zmian w materialnym, społecznym otoczeniu, a także w sferze psycho-
logicznej pracownika. Pierwszą grupę stanowią właściwości jednostki, które 
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mogą być niedostosowane do wymogów pracy, drugą natomiast cechy pracy, 
które należy podzielić na: wynikające z treści zadania, jakie pracownik wyko-
nuje (powtarzalność, trudność, poziom odpowiedzialności itd.) i organizacji 
pracy (np. presja czasowa, rytm) oraz wynikające z warunków pracy, w ja-
kich zadanie jest wykonywane. Warunki te mogą być z kolei o charakterze 
fizyczno-chemicznym – hałas, temperatura, występujące substancje chemicz-
ne, oraz społecznym – konflikty interpersonalne, brak partycypacji itd. [Du-
dek, 1991, s. 259-261]. 

E. Kapecka i T. Marek wyróżnili z kolei cztery zasadnicze podsyste-
my potencjalnych czynników dehumanizacyjnych: obciążenie wynikające 
z czynności roboczych, obciążenie związane ze społecznymi warunkami 
pracy, obciążenie wynikające z cech konstrukcyjnych stanowiska pracy 
oraz obciążenie dotyczące cech psychofizjologicznych jednostki. Pierwszy 
podsystem związany jest z problematyką postępu technicznego, monoto-
nii, depersonalizacji pracy. Przykładowe czynniki dehumanizujące z tego 
zakresu to ograniczenia czasowe, złożoność i zmienność struktury czynno-
ści, stopień algorytmizacji działań. W drugim podsystemie czynniki dehu-
manizujące to z kolei brak harmonii pomiędzy strukturą władzy, elementy 
związane z komunikacją, forma struktury socjometrycznej, struktura awan-
su. W skład trzeciego podsystemu wchodzi przestrzeń pracy, organizacja 
płaszczyzny roboczej, cechy konstrukcyjne stanowiska, warunki akustycz-
ne, oświetlenie itd. Zaś w kontekście czwartego podsystemu, związanego 
z cechami psychofizjologicznymi człowieka, do czynników dehumanizują-
cych zalicza się cechy osobowości, potrzebę stymulacji i rozwoju, a także 
jakość funkcjonowania procesów poznawczych, np. spostrzegawczość, po-
jemność i trwałość pamięci operacyjnej, sprawność rozumienia, szybkość 
przetwarzania informacji [Kapecka, Marek, 1982, s. 64-74; por. Mikuła, Po-
tocki, 1998, s. 38-41]. 

Obecnie możemy mówić o ugruntowaniu się idei humanizmu we współ-
czesnych naukach o zarządzaniu i organizacji pracy. Konsekwencją jest sze-
reg implikacji praktycznych. Przykładowo w ramach zarządzania zasobami 
ludźmi koncepcja humanizacji pracy wyraża się szeregiem działań i metod, 
np. przyjęciu założenia o konieczności adekwatnego doboru człowieka pod 
względem rodzaju wykonywanej pracy, wprowadzeniu rotacji pracy oraz 
jej rozszerzania i wzbogacania. Tworzone są projekty sprawiedliwych sy-
stemów płac m.in. poprzez wykorzystywanie wartościowania pracy. Roz-
budowie podlegają systemy świadczeń pracowniczych, takich jak programy 
emerytalne, systemy kredytowe czy dodatkowe ubezpieczenia. Stawiany jest 
nacisk na kształtowanie i jakość stosunków interpersonalnych np. poprzez 
tworzenie kultury organizacyjnej, systemu partycypacji czy klimatu organi-
zacji. Wprowadzane są coraz bardziej obiektywne sposoby oceny pracowni-
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ków, szeroko wykorzystywane są również metody stymulowania rozwoju 
zawodowego. 

Idee związane z humanizacją pracy wyraźnie odznaczają się także na kan-
wie popularnej koncepcji organizacji uczącej się. W tym kontekście stawiany 
jest nacisk na ciągły proces rozwoju kompetencji pracowników, możliwość 
eksperymentowania, uczenia się na błędach i wykazywania wiedzą. Bardzo 
duże znaczenie przypisywane jest konieczności pełnego wykorzystywania 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz opieranie organizacji pracy na for-
mach zespołowych o dużej autonomii. Zaznacza się również koncentracja na 
realizacji procesów, a nie funkcji, co warunkuje zmianę charakteru podziału 
pracy i realizacji przez pracowników szerokiego zakresu zadań. Ważne jest 
zaspokajanie aspiracji podwładnych, np. poprzez otwarcie na dialog – umoż-
liwienie swobodnego, bezpiecznego wyrażania poglądów, twórczego uczest-
nictwa. Wreszcie stawiany jest nacisk na eliminację biurokratyzacji, partycy-
pację w zarządzaniu i dążenie do tworzenia i wprowadzania innowacji [por. 
Mikuła, 2009, s. 52-53]. 

Coraz popularniejsze staje się również wdrażanie programów poprawy 
jakości życia zawodowego. Ukierunkowane są one na ustawiczne podnosze-
nie stopnia zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, zwiększanie mo-
tywacji oraz poprawę wyników ekonomicznych. Ich celem jest ograniczanie 
czynników niekorzystnych dla pracowników (np. monotonii) poprzez inten-
syfikację odpowiedzialności i różnorodności zadań, konkretne delegowanie 
uprawnień, a także unikanie zjawisk, które generują wysoki poziom stresu 
u pracowników [por. Armstrong, 2005, s. 235]. 

Na uwagę zasługuje również tzw. koncepcja zdrowej organizacji będąca 
wyrazem idei zhumanizowanej organizacji. Zdrowa organizacja ma jasne po-
czucie celu, a kierowanie oparte jest na wizji przyszłości. Charakteryzuje ją 
efektywny system rozpoznawczy, który służy pozyskiwaniu aktualnych in-
formacji, a komunikacja wewnątrz organizacji cechuje się otwartością. Domi-
nującym trybem pracy jest zarządzanie zespołami. Systemy wynagradzania 
skorelowane są z wkładem pracy i wspierają indywidualny rozwój. Pracow-
nicy oceniani są według efektów swojej pracy oraz realizacji celów w kon-
tekście poprawy efektywności. W widoczny sposób wyrażane jest uznanie 
za innowacyjność, kreatywność, występuje także wysoka tolerancja wobec 
odmiennych stylów myślenia. Zaznacza się ponadto poszanowanie dla per-
spektywy życia rodzinnego i wymogów pracy [Beckhard, 1998, s. 358-360]. 

Pomimo coraz większego nacisku stawianego na przyjmowanie perspek-
tywy pracownika, uwzględniania jego potrzeb i specyfiki sfery emocjonalno-
-motywacyjnej, potrzeba wykorzystywania idei humanizmu nadal pozostaje 
bardzo silna, również w perspektywie polskiego rynku pracy i polskich orga-
nizacji. Dyskusję mogą wzbudzać choćby powszechnie występujące zjawiska 
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prekariatu i tzw. „biednych pracujących” (ang. working poor), a także wyni-
kających z tych tendencji zaburzeń i nieprawidłowości w zakresie szeroko 
pojętego bezpieczeństwa związanego z pracą (np. bezpieczeństwo dochodu, 
redukcji umiejętności, zatrudnienia) [por. Standing, 2014, s. 48-49]. Pewnym 
optymizmem napawać mogą natomiast wymogi stawiane ze strony np. Unii 
Europejskiej, która akcentuje konieczność wdrażania humanistycznych me-
tod oraz koncepcji organizacji i zarządzania. Coraz powszechniejsze jest prze-
konanie, że organizację tworzą zasoby ludzkie, a nie zaplecze technologiczne, 
maszyny i budynki, że to pracownicy nadają sens funkcjonowaniu organiza-
cji, a ich zadowolenie i zaangażowanie stanowią fundamenty sukcesu i po-
wodzenia w realizacji celów. Bardzo duże znaczenie przypisywane jest także 
roli menedżerów i wykorzystywaniu przez nich zhumanizowanych metod 
organizacji pracy. W tym kontekście interesującym zjawiskiem jest rosnące 
zainteresowanie problematyką siły osobowości i pojęcia intuicji menedżera 
jako znaczącego elementu nowoczesnego zarządzania. 

2.5. Intuicja i siła osobowości jako nowy dyskurs zarządzania

Zdolność, aby trafnie i adekwatnie ocenić sytuację otaczającej rzeczywistości 
i w konsekwencji podjąć właściwą, czyli zgodną z własnymi celami i oczeki-
waniami decyzję, to jedna z podstawowych aktywności człowieka. Każde-
go dnia ludzie muszą ocenić szanse, zagrożenia i zależności, które dotyczą 
zarówno codziennych spraw, jak i swego rodzaju przełomów, przewrotów 
życiowych i w konsekwencji tych ocen podejmować decyzje. Ludzie chcą jed-
nocześnie być przekonani o tym, że podjęcie decyzji poprzedzone jest racjo-
nalnymi przesłankami, jasnymi regułami i swego rodzaju sprawdzalnością 
działań. Prowadzi to do powstania przekonania, iż dokonany wybór został 
poddany rzetelnej, racjonalnej ocenie i w rezultacie jest najlepszy z możli-
wych. 

Zaakcentować należy jednak w tym miejscu zjawisko intuicji i występo-
wania tzw. procesów nieuświadomionych. Po pierwsze istnieje swego rodza-
ju społeczne przyzwolenie na kierowanie się impulsem, przeczuciem, czyli  
inaczej mówiąc – intuicją, w sytuacji, gdy podejmowane decyzje dotyczą 
spraw codziennych, błahych. Tymczasem, obserwacje i wyniki wielu badań 
zagranicznych oraz polskich [por. Gladwell, 2007; Ambady, Rosenthal, 1993; 
Dijksterhuis, Nordgren, 2006; Lewicki, 1986; Balas, Sweklej, Pochwatko, God-
lewska, 2009] wskazują na to, iż odwoływanie się to zjawiska tzw. przeczucia 
i podejmowanie szybkich, impulsywnych decyzji niejednokrotnie przynosi 
lepsze rezultaty niż długotrwała, wnikliwa analiza wszystkich dostępnych 
możliwości i racjonalny wybór najlepszej z nich. Badania psychologiczne syg-
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nalizują, iż ludzie, formułując swoje opinie i dokonując wyborów, korzystają 
z wiedzy, którą posiadają w swoich zasobach poznawczych, jednak bardzo 
często nie zdają sobie sprawy z jej istnienia. Dane te wskazują więc, że moż-
liwe jest znalezienie trafnego, właściwego rozwiązania złożonego problemu 
przy jednoczesnym braku świadomego dostępu do wiedzy, która jest jego 
podstawą [por. Balas i in., 2009, s. 8-10]. 

Pomimo istniejących przesłanek, że do podjęcia właściwej decyzji nie-
zbędna jest dokładna, mozolna analiza jak największej liczby danych, niejed-
nokrotnie pojawiają się sytuacje, w których wybór dokonany natychmiasto-
wo, impulsywnie, okazuje się trafny. Z reguły w takich sytuacjach ludzie nie 
potrafią precyzyjnie określić racjonalnych, konkretnych uwarunkowań i cha-
rakteru motywacji, na fundamencie których podjęli określoną decyzję, przy 
jednoczesnym przeświadczeniu, że podjęta decyzja jest właściwa. Bardzo 
często są również przekonani o pewności co do dokonanego wyboru. 

Pojęcie intuicji wywodzi się z zakresu psychologii i jest szeroko opisane 
zarówno w naukowej literaturze specjalistycznej, jak również w popularnej, 
która pomija dowody naukowe. Każdy człowiek mniej lub bardziej świa-
domie doświadczył działania intuicji, najczęściej w procesie podejmowania 
decyzji. Intuicja jest pojęciem wieloznacznym, a definiowana jest najczęściej 
z dwóch perspektyw: filozoficznej i psychologicznej. 

Wśród filozofów na szczególną uwagę zasługuje myśl Henryka Bergso-
na, który uważany jest za prekursora intuicjonizmu i popularyzatora intuicji 
filozoficznej. Bergson tworzył na przełomie wieków XIX i XX i twierdził, że 
intuicja stanowi szczególną postać wnioskowania, w której poszczególne og-
niwa łańcucha logicznego przenoszone są w świadomości mniej lub bardziej 
nieświadomie, a maksymalnie jasno uświadamiany jest właśnie wynik myśli, 
czyli tzw. prawda. Bergson wyróżnił około 20 typów intuicji jako uwarunko-
wania klasyfikacji, biorąc pod uwagę jej różne funkcje oraz cechy. Określał 
m.in. intuicję jako: spontaniczność, antycypowanie, odgadywanie, oczywi-
stość przeświadczeń, instynkt, specyficzną władzę poznawania „porządku 
życiowego”, w opozycji wobec intelektu, który według Bergsona przezna-
czony jest do poznawania zjawisk tzw. porządku materialnego [por. Berg-
son, 1910; por. Balas i in., 2009, s. 14; por. Bańka, 1985, s.37]. 

Procesy nieuświadomione, a związane ze zjawiskiem intuicji, są przed-
miotem zainteresowania psychologii od przełomu XIX i XX w. Największym 
ich propagatorem był Zygmunt Freud i inni przedstawiciele nurtu psycho-
dynamicznego. Następnie, powrót do idei procesów, które przebiegają poza 
świadomością pojawił się w pracach psychologów poznawczych. W latach 
60. XX w. wśród prowadzonych przez nich badań dotyczących funkcjono-
wania uwagi, percepcji, pamięci i innych funkcji poznawczych pojawiały 
się również prace sygnalizujące wpływ procesów nieuświadomionych na 
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działanie człowieka. Przykładem takich praktyk mogą być badania Roberta 
Zajonca nad efektem wielokrotnej ekspozycji polegającym na przedkładaniu 
bodźców, z którymi jednostka miała kontakt, nad nowe, pomimo braku świa-
domej pamięci o tym fakcie. Inną egzemplifikację stanowi zjawisko płynności 
percepcyjnej, opisanej przez Bruce’a Whittlesea, definiowane jako łatwiejsze 
rozpoznawanie takich bodźców, które pokrywają się z wcześniejszymi do-
świadczeniami, za pomocą wykorzystania tych samych szlaków pamięcio-
wych [por. Zajonc, 1968, 2001, Whittlesea, 1993; por. Balas i in, 2009, s. 10-11]. 

Termin intuicja z języka łacińskiego ituitio oznacza wejrzenie, przeczucie. 
Na płaszczyźnie psychologii intuicja definiowana jest jako zdolność lub fakt 
dochodzenia do pewnych sądów i przekonań bez świadomego wnioskowa-
nia, a nawet bez uświadomienia sobie przesłanek, które uzasadniają dane 
przekonanie. Podkreśla się, iż intuicja nie jest przeciwieństwem logiki – jest 
to proces cykliczny, holistyczny sposób poznawania życia, który obejmuje 
zarówno związane z lewą półkulą mózgu myślenie analityczne, jak i prawo-
półkulowe stany zjednoczenia [Peirce, 2002, s. 20]. 

Można wyróżnić cechy, które charakteryzują zjawisko intuicji. Wśród nich 
wskazywane są: bezpośredniość poznania, przeciwstawienie jej poznaniu ra-
cjonalnemu oraz ciągłe i całościowe odzwierciedlanie obiektów i zdarzeń. Do-
datkowo wyodrębnić można również wyznaczniki intuicji takie jak nagłe po-
jawienie się decyzji percepcyjnej, behawioralnej lub o rozwiązaniu problemu, 
trudność w nazwaniu przesłanek i innych czynników, które wpłyną na tę de-
cyzję, a także globalność, ujmowaną w sytuacji problemowej lub spostrzeganej 
[Kolańczyk, 1987, s. 902; por. Kolańczyk, 1999; Balas i in., 2009, s. 14]

Wśród teorii, które wyjaśniają zjawisko intuicji, wyróżnia się dwa główne 
podejścia. Pierwsze z nich ujmuje intuicję jako wymiar różnic indywidualnych. 
Zjawisko intuicji osadzone w kontekście problematyki różnic indywidualnych 
było przedmiotem prac m.in. Aliny Kolańczyk (1991), Edwarda Nęcki (1983) 
czy Czesława Nosala (1987). Z kolei drugie podejście próbuje wyjaśniać me-
chanizmy poznawcze i afektywne, które są ujmowane jako podstawy intui-
cji. Wśród teoretyków i badaczy zajmujących się tą tematyką wskazać należy 
Grahama Wallasa (1926), Kenetha Bowersa, Glenna Regehra, Claude’a Baltha-
zarda, Kevina Parkera (1990), Mednick i Mednick (1967), Daniea Kahnemana 
i Amosa Tversky’ego (2003) oraz prace autorstwa Roberta Balasa, Joanny Swe-
klej, Grzegorza Pochwatko i Małgorzaty Godlewskiej (2002, 2007, 2009). 

Warto zaznaczyć, iż wielu psychologów z jednej strony podkreśla znacze-
nie nieświadomego przetwarzania informacji, z drugiej natomiast utożsamia 
zjawiska nieuświadamiane z procesami automatycznymi. Wyróżnia się auto-
matyzmy pierwotne i wtórne. Pierwsze z nich, to uwarunkowane biologiczne, 
wrodzone typy reakcji na bodźce, np. odruch mrugania, modelowanie zacho-
wań (w kontekście społecznym). Automatyzmy wtórne to z kolei procesy, któ-
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re początkowo wymagają udziału świadomości, jednak dzięki wielokrotnym 
repetycjom, ćwiczeniu tych samych sekwencji motorycznych i percepcyjnych 
– ulegają automatyzacji. Wśród przykładów takich typów reakcji wskazuje się 
np. chodzenie, mycie rąk, prowadzenie samochodu. Występują empiryczne 
doniesienia badawcze, iż nieuświadamiane przetwarzanie informacji może 
znacząco wykraczać poza proste reakcje związane z automatyzmami [Balas, 
Sweklej, Pochwatko, Godlewska, 2007; Dijksterhuis, Nordgren, van Baaren, 
2006]. Automatyzmy prawdopodobnie stanowią jedną z podstaw intuicyjne-
go przetwarzania informacji. Charakteryzuje się ono tym, iż przebiega poza 
świadomością jednostki, z reguły również bez jej intencji. Równocześnie jest to 
proces elastyczny i złożony. Taka charakterystyka zjawiska intuicji powoduje, 
że człowiek jest w stanie reagować adekwatnie do sytuacji i podjąć właściwą 
decyzję także wtedy, gdy nigdy nie miał wcześniej do czynienia z podobnymi 
okolicznościami [Balas i in., 2009, s. 14-15].

Oprócz automatyzmów, za fundamenty intuicji uważa się również zjawi-
ska takie jak uczenie się mimowolne oraz hipotezę markerów somatycznych 
(HMS). 

Uczenie się mimowolne definiowane jest jako proces automatycznego na-
bywania wiedzy dotyczącej współzmienności występowania bodźców w oto-
czeniu [Reber, 1989; Balas, Wierzchoń, 2003]. Taki typ uczenia się nie wyma-
ga zaangażowania złożonych strategii poznawczych ani wysiłku związanego 
z intencjonalnym zapamiętywaniem informacji. Proces ten zachodzi w swoisty 
sposób – „mimochodem” – jednostka rejestruje nieświadomie zdarzenia, które 
zachodzą w jej otoczeniu. Pewnym wskazaniem dotyczącym złożoności wie-
dzy, która jest nabywana poprzez uczenie się mimowolne jest fakt, iż niektó-
rzy badacze wiążą uczenie się mimowolne z mechanizmem uczenia się pierw-
szego języka przez dzieci [por. Marcus, Vijayan, Bandi Rao, Vishton, 1999; 
Saffran, Johnson, Aslin, Newport, 1999]. Wykorzystanie wiedzy, którą została 
przyswojona poprzez uczenie się mimowolne, wydaje się być poza świadomą 
kontrolą człowieka. W konsekwencji wiedza ta automatycznie wpływa na po-
dejmowane decyzje i dokonywane wybory [por. Lewicki, 1986; Jacoby, 1998; 
Balas, Wierzchoń, 2003; Balas i in., 2009, s. 41]. 

Twórcą hipotezy markerów somatycznych jest Antonio Damasio i jego 
współpracownicy, którzy w 1994 r. sformułowali hipotezę dotyczącą udzia-
łu emocji w procesie decyzyjnym. Badacze założyli, że emocje, za pośredni-
ctwem pewnych stanów somatycznych ciała, wspomagają procesy decyzyjne 
człowieka. Ta cielesna podpowiedź to właśnie marker somatyczny. Zgodnie 
z hipotezą markera somatycznego emocje stanowią integralny składnik ro-
zumowania i są niezbędne przy podejmowaniu decyzji. Przesłanką dla hipo-
tezy są obserwacje i badania prowadzone wśród pacjentów z uszkodzeniem 
brzuszno-przyśrodkowej okolicy kory przedczołowej. Pacjentów tych charak-
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teryzuje zachowanie o wysokim stopniu ryzyka oraz przejawianie trudności 
w zakresie podejmowaniu decyzji. Obwody neuronowe odpowiadające za 
nabywanie systemu markerów somatycznych znajdują się w korze przedczo-
łowej i pokrywają się z rejonami odpowiedzialnymi za tzw. emocje wtórne. 
Hipoteza markera somatycznego jest wyrazem sprzeciwu dla panującego od 
setek lat przekonania dotyczącego nadrzędnej roli racjonalności kosztem de-
precjonowania emocji, jak również wskazuje na nieprawidłowość dualizmu 
kartezjańskiego, czyli poglądu, który zakłada podział pomiędzy tzw. nieroz-
ciągłą duszą myślącą a rozciągłym ciałem fizycznym. Wymownym podkre-
śleniem takiego stanowiska jest tytuł książki Antonio Damasio, która jako 
pierwsza wskazała problematykę markerów somatycznych, mianowicie Błąd 
Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Zdaniem Damasio i współpracowni-
ków, gdy w świadomości pojawiają się negatywne skutki danej decyzji, czło-
wiek doświadcza specyficznego, z reguły krótkotrwałego, nieprzyjemnego 
uczucia w ciele. Ponieważ takie doznanie odnosi się do sfery somatycznej 
i sygnalizuje pojawienie się określonego uczucia, zostało nazwane markerem 
somatycznym. To specjalny rodzaj doznań, generowany na podstawie tzw. 
wtórnych emocji, który niejako wymusza zwrócenie uwagi na negatywne 
skutki określonego działania. Tym samym w sytuacji, gdy negatywny marker 
somatyczny zostaje zestawiony z określonym przyszłym skutkiem danego 
działania, warunkuje się jako ostrzeżenie, sygnał alarmowy. Z kolei gdy takie 
zestawienie dokonane zostanie z markerem pozytywnym, staje się impulsem 
zachęty [por. Damasio, 1994/1999, Damasio, 1999; Bechara, Damasio, Tranel, 
1997; por. Kolańczyk, 2003; por. Sterczyński, Kolańczyk, 2009, s. 88-89]. 

Albert Jan Dijksterhuis i Loran F. Nordgren na podstawie przeprowadzo-
nych badań zaproponowali tzw. teorię nieuświadamianego myślenia (ang. 
unconscious thought theory – UTT), u której podstaw leży dychotomiczny po-
dział na myślenie uświadamiane i nieuświadamiane. Zasadnicza różnica po-
między wskazanymi procesami myślenia dotyczy ukierunkowania funkcji 
uwagi. O myśleniu uświadamianym mówimy wówczas, gdy uwaga skiero-
wana jest na aktualnie rozwiązywany problem. Z kolei myślenie nieuświa-
damiane występuje wtedy, gdy uwaga skierowana jest na inną czynność lub 
obiekt (a nie problem główny). Teoria UTT zakłada również, że pojemność 
świadomości ludzkiej jest ograniczona, co uniemożliwia przetwarzanie dużej 
liczby danych. O ile świadomość posługuje się regułami i tym samym lepiej 
sprawdza się w przypadku np. zadań o charakterze matematycznym, o tyle 
nieświadomość nadaje wagi poszczególnym aspektom danego problemu, 
co pozwala znaleźć właściwe rozwiązanie w sytuacjach niejednoznacznych. 
Dijksterhuis i jego zespół przedstawili badania empiryczne dotyczące tzw. 
myślenia bez udziału uwagi (ang. deliberation-without-attention). W toku prze-
prowadzonych badań doszli do wniosków, że taki typ myślenia prowadzi 
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do uzyskania lepszych wyników w przypadku skomplikowanych decyzji. 
Zadaniem osób badanych był wybór najlepszego – ich zdaniem – obiektu 
z czterech podanych opcji, z czego jedna była zdecydowanie najlepsza (miała 
najwięcej cech pozytywnych), dwie określono jako średnio atrakcyjne (taka 
sama liczba cech pozytywnych i negatywnych), a jedna opcja była najgorsza 
(przewaga cech negatywnych). Okazało się, iż najlepsze wyniki uzyskiwały 
osoby badane, które pomiędzy przeczytaniem opisu zadania a udzieleniem 
ostatecznej odpowiedzi musiały wykonać dodatkowe zadanie, niezwiązane 
z wyborem. Trafność dokonanych przez te osoby wyborów była podobna za-
równo w warunku łatwym, jak i trudnym. Z kolei badani, którzy zastanawiali 
się wyłącznie nad dokonaniem wyboru, nie wykonywali zadania dodatkowe-
go – poradzili sobie prawidłowo tylko w warunku łatwym. Zdaniem badaczy 
obciążenie osób badanych zadaniem, które zaangażowało pamięć roboczą, 
powoduje, że dane mogą być przetwarzane na poziomie nieuświadamianym. 
W konsekwencji w przypadku tego typu zadania, które charakteryzuje się 
złożonością i w którym należy wziąć pod uwagę wiele informacji, korzystniej 
jest zdać się na intuicję. Warto jednak zaznaczyć, że pod tym pojęciem nie na-
leży rozumieć potocznego „zgadywania”, lecz decyzji, która została podjęta 
na podstawie posiadanych przesłanek przetworzonych poza ludzką świado-
mością [Dijksterhuis, Nordgren, 2006, s. 95-109; Balas i in., 2009, s. 158-159; 
por. Pochwatko, Sweklej, Balas, Godlewska, 2009, s. 121-135; por. Dijkster-
huis, 2004, s. 586-598; por. Dijksterhuis, Smith, van Baaren, Wigboldus, 2005, 
s. 193-202]. 

Wreszcie wśród dowodów na możliwości intuicji wymienia się takie me-
chanizmy psychologiczne jak tzw. ślepowidzenie i prozopagnozja twarzy,  któ-
re polegają na tym, że osoby z uszkodzeniami mózgu reagują na przedmioty 
i twarze, których świadomie nie rozpoznają. Drugi mechanizm to codzienna 
percepcja, czyli natychmiastowe, jednoczesne przetwarzanie oraz integracja 
skomplikowanych strumieni informacji. Inny mechanizm to myślenie prawej 
półkuli, które polega na tym, że osoby z rozciętym spoidłem wielkim przeja-
wiają wiedzę, której nie potrafią zwerbalizować. Występuje również podwój-
ny system przekonań, mówiący o tym, że ludzie posiadają dwa rodzaje wiedzy 
– świadomą i nieświadomą, dwa rodzaje pamięci – utajoną i jawną, jak rów-
nież intuicyjne i racjonalne przekonania. Wreszcie w omawianym kontekście 
wskazywana jest również inteligencja społeczna oraz emocjonalna, czyli in-
tuicyjna wiedza pozwalająca rozumieć i postępować w sytuacjach społecz-
nych oraz postrzegać i wyrażać emocje. Kolejne z mechanizmów to intuicyjna 
wiedza specjalistyczna,  czyli zjawisko nieświadomego uczenia się, milczące-
go zrozumienia i geniuszu fizycznego oraz heurystyki – mentalne skróty lub 
przybliżenia [por. Markowski, 2012; por. Sacks, 2011, s. 101-131; por. Barton, 
2003, s. 521-548; por. Barton, 2008, s. 197-225; Brunsdon i in., 2006, s. 822-840]. 
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Interesującym pojęciem, szczególnie w perspektywie zarządzania, jest in-
teligencja intuicyjna. Według definicji jest to sprawność posługiwania się 
myśleniem intuicyjnym, które pozwala na rozwiązywanie problemów w sy-
tuacji deficytu niezbędnych informacji. Inteligencja tego typu z jednej strony 
pozwala na analizę posiadanej wiedzy, z drugiej zaś odczuć, domysłów 
i przeczuć [Dobrołowicz, 2002, s. 13]. Znaczeniem i rolą intuicji w organizacji 
zajmował się także Weston H. Agor. Według tego badacza, intuicja jest to 
dochodzenie do prawdy bez pomocy logicznego myślenia i czerpanie wie-
dzy z nieświadomych pokładów informacji oraz doświadczeń. Podkreśla on, 
że intuicja związana jest z prawą półkulą mózgu oraz z podświadomością. 
Podświadomość jest szybsza i bardziej elastyczna niż myślenie świadome, 
które ma charakter liniowy i prowadzi do tradycyjnych rozwiązań. Intuicja 
jest z kolei zdolna do  myślenia lateralnego, dotyczącego sytuacji, w której 
umysł w swobodny i nieskrępowany sposób może łączyć pozornie niezwią-
zane ze sobą fakty i wyszukiwać twórcze podejścia do problemów, które są 
trudne do rozwiązania dla świadomości [Agor, 1998, s. 153-154]. 

Wśród coraz większej liczby badaczy panuje przekonanie, że zdolność do 
intuicyjnej, prawidłowej oceny sytuacji, analizy i syntezy ogromnych ilości 
danych oraz podejmowanie decyzji w sytuacji braku lub nadmiaru informa-
cji, będzie miała nieocenioną, coraz większą wartość. Dzięki intuicji bowiem 
możliwe będzie szybsze i efektywniejsze rozwiązywanie problemów w co-
raz bardziej nieprzewidywalnym otoczeniu społecznym. 

Kolejnym wymiarem psychologicznym istotnym z perspektywy dyskursu 
zarządzania jest osobowość. Definiowana jest jako złożona całość myśli, emo-
cji i zachowań, nadająca kierunek i wzorzec (czyli spójność) życiu człowieka. 
Podobnie jak ciało, również osobowość składa się ze struktur i procesów oraz 
odzwierciedla działania natury (genów) i środowiska. Pojęcie osobowości 
obejmuje także czasowy aspekt funkcjonowania człowieka – wspomnienia 
przeszłości, reprezentacje mentalne teraźniejszości oraz wyobrażenia i ocze-
kiwania dotyczące przyszłości [Pervin, John, 2002, s. 416] Osobowość jest ze-
społem stałych właściwości i procesów psychicznych, specyficznych dla da-
nej jednostki i jednocześnie odróżniających ją od innych, które wpływają na 
organizację zachowania tej jednostki, a więc stałość w nabywaniu i porządko-
waniu doświadczeń, wiadomości i sprawności, w reagowaniu emocjonalnym 
w stosunkach z innymi ludźmi oraz na stałość w wyborze celów i wartości 
[Wołk, 2007, s. 25; por. Wołk, 2013, s. 41-42]. 

Ważny jest akcent stawiany na pojęcie czasu, a ściślej zwrócenie uwagi na 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Z jednej strony bowiem wiadome jest, 
iż osobowość działa, jest aktywna w czasie teraźniejszym – tu i teraz człowiek 
wykorzystuje strukturę swojej osobowości i przejawia określone cechy i re-
akcje (w postaci zachowania). Z drugiej jednak strony, co warto podkreślić, 
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wpływa na osobowość zarówno przeszłość – w formie wspomnień i struktur 
wcześniej ukształtowanych, jak i przyszłość – w postaci oczekiwań, planów 
i celów jednostki. Zarówno marzenia, jak i wspomnienia stanowią więc klu-
czowe elementy osobowości i tym samym warunkują sposób spostrzegania 
aktualnych wydarzeń. 

Ze stanu dzisiejszej wiedzy naukowej jednoznacznie wynika, iż dla ży-
cia człowieka znaczenie ma zarówno uposażenie genetyczne, jak i wpływy 
środowiska, w którym funkcjonuje. Obydwa aspekty oddziałują na siebie, na 
skutek czego ludzie częściowo są do siebie podobni, innymi cechami nato-
miast się różnią. Taka różnorodność jest z perspektywy biologicznej bardzo 
korzystna. Obecnie występują podobne poglądy w kontekście procesu kształ-
towania się osobowości – obejmujące współistnienie czynników genetycz-
nych i środowiskowych – jednak stanowisko to zostało wypracowane przez 
lata. Poglądy na temat znaczenia genów i wpływu środowiska dynamicznie 
się zmieniały i wzbudzały spore kontrowersje. 

Obecnie zauważalny jest renesans zainteresowania genetycznymi uwa-
runkowaniami osobowości. Niezależnie od faktu, czy dziedziczenie doty-
czy cech wspólnych dla wszystkich ludzi, czy cech indywidualnych, zawsze 
zachodzi za pośrednictwem genów. Każdy człowiek posiada 23 pary chro-
mosomów, które z kolei zawierają tysiące genów. Składają się z sekwencji 
cząsteczek DNA i kierują syntezą białkową. Stanowią one źródło informacji, 
która nadaje syntezie białka określony kształt, tym samym decydując o bio-
logicznym rozwoju organizmu. Warto jednak podkreślić, iż geny nie kierują 
bezpośrednio zachowaniem. Nie istnieje przykładowo „gen ekstrawersji”. 
Pomimo tego, że geny oddziałują na podstawowe właściwości struktury oso-
bowości, to odbywa się to poprzez kierowanie biologicznym funkcjonowa-
niem organizmu. Genetycy zachowania twierdzą, iż ok. 40-50% osobowości 
człowieka jest warunkowana genetycznie. Dodatkowo utrzymuje się, iż wiele 
z oddziaływań środowiskowych jest również zapośredniczonych przez pod-
łoże genetyczne. Przykładowo ludzie o odmiennych genach wzbudzają różne 
reakcje ze strony środowiska, niejednokrotnie wybierają również otoczenie, 
które jest dla nich odpowiednie [por. Pervin, 2002, s. 149; por. Oniszczenko, 
2011, s. 113-119]

Jednak pomimo akcentowania znaczenia genów, nie można pominąć 
wpływu środowiska i kontekstu kulturowego. Gdy człowiek zna tylko jedną, 
wybraną kulturę, trudno jest mu ocenić jej znaczenie, odrębność i potencjał 
różnorodności, który tkwi w danej jednostce. Spojrzenie zostaje zniekształ-
cone, ponieważ wiele myśli i sposobów zachowań wydaje się być naturalne, 
wręcz nawykowe i trudno o wyobrażenie, że mogłoby być inaczej. Tymcza-
sem zauważa się istnienie np. dużych różnic kulturowych w zakresie bodź-
ców, które wywołują emocje, a także sposobów ich subiektywnego przeży-
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wania i wyrazu społecznego. Kultura oddziałuje na każdy aspekt dotyczący 
osobowości. Cele, które człowiek odbiera, a także sposoby ich realizacji są 
uwarunkowane kulturowo. To od kontekstu kulturowego zależy np. w jakich 
kategoriach spostrzegany jest sukces – indywidualnych osiągnięć czy może 
dokonań grupy, wobec której występuje identyfikacja. Wreszcie kultura po-
przez normy określające, jakie zachowania są właściwie i stosowne, oddzia-
łuje na relacje interpersonalne z innymi ludźmi [por. Pervin, 2002, s. 420-421; 
por. Sapir, 1978]. 

Psychologia osobowości wyróżnia trzy główne tradycyjne badawcze, 
określające podejście do badania osobowości. Są to metody: kliniczna, korela-
cyjna i eksperymentalna. 

Metoda kliniczna polega na intensywnym poznawaniu człowieka po-
przez obserwację jego zachowań w warunkach naturalnych oraz analizę 
relacji o charakterze werbalnym, które dotyczą zdarzeń jakie miały miejsce 
w jego życiu. Kliniczne badania nad osobowością zapoczątkował w XIX 
w. francuski lekarz pracujący w klinice neurologicznej w Paryżu – Jean 
Charcot. Jego zainteresowania oscylowały wokół pacjentów z objawami hi-
sterii. Przykładowo pacjenci cierpieli na kłopoty ze wzrokiem, dla których 
nie było medycznego uzasadnienia (narząd wzroku pracował prawidłowo), 
zaniki pamięci, nagłe omdlenia. Charcot podjął się ich leczenia za pomocą 
hipnozy. Z kolei jeden z jego uczniów – Morton Prince – zajmował się opi-
sami przypadków osobowości wielorakich, czyli ludzi, którzy przejawiali 
równocześnie kilka typów osobowości. Bardzo znanym uczniem Charcota 
był również słynący z autorskiej teorii osobowości oraz psychoanalitycznej 
metody terapii Zygmunt Freud. Przypisywał on procesom nieświadomym, 
popędowi płciowemu oraz mechanizmom obronnym szczególne znaczenie 
w etiologii nerwic. Kontynuatorami myśli Jeana Charcota i tym samym ko-
lejnymi przedstawicielami metody klinicznej byli również Henry Murray – 
współtwórca (wraz z Christianą Morgan) testu diagnostycznego TAT (Test 
Apercepcji Tematycznej) oraz Carl Rogers – jeden z najbardziej wpływowych 
teoretyków osobowości, związany z Ruchem Potencjału Ludzkiego (ang. 
Human Potential Movement). Oceniając charakter metody klinicznej, wśród jej 
atutów wskazać należy możliwość zidentyfikowania znacznej liczby zjawisk 
oraz uchwycenia sposobu funkcjonowania jednostki jako pewnej całości psy-
chologicznej. Metoda kliniczna umożliwia również dokonywanie nowator-
skich obserwacji. Natomiast wadą tej metody jest fakt, iż nie pozwala ona na 
sprawdzenie trafności postawionych hipotez czy spostrzeżeń oraz poddanie 
jej weryfikacji empirycznej. 

Metoda korelacyjna jest związana z wykorzystaniem wskaźników staty-
stycznych w celu ustalenia związku (korelacji) pomiędzy cechami, którymi 
jednostki różnią się między sobą. Badania korelacyjne akcentują więc różnice 
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indywidualne w zakresie cech osobowości i dążą do zidentyfikowania relacji 
pomiędzy nimi. Omawiając historię metody korelacyjnej, rozpocząć należy 
od sir Francisa Galtona, który zajmował się badaniami ukierunkowanymi na 
weryfikację, czy różnice indywidualne pomiędzy ludźmi są dziedziczne. In-
spiracją do podjęcia takiej tematyki były dokonania Darwina dotyczące teorii 
ewolucji. Galton zajmował się zagadnieniem dziedziczenia cech osobowoś-
ciowych, a zwłaszcza zdolności umysłowych. Wyznawał pogląd, iż cechy 
jednostek są dziedziczne, warunkowanie genetycznie i można je poddawać 
systematycznym pomiarom. Opracował kryteria oceny tzw. geniuszu i wy-
bitnych uzdolnień. Badając historię rodzin, z których wywodziły się osoby 
wybitne, doszedł do wniosku, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy biolo-
gicznym pokrewieństwem a uzdolnieniami. Z uwagi na to, że posiadał do-
świadczenie w zakresie badań meteorologicznych, sądził, że nieodłącznym 
elementem badań naukowych jest pomiar ilościowy. Wprowadził pojęcie 
współczynnika korelacji, czyli ilościowej miary stopnia siły związku pomię-
dzy zmiennymi. Myśl Galtona kontynuowali również jego uczniowie: Karl 
Pearson (twórca procedury statystycznej zwanej korelacją Pearsona lub kore-
lacją według momentu iloczynowego) oraz Charles Spearman (twórca m.in. 
analizy czynnikowej). Wśród innych badaczy reprezentujących badania ko-
relacyjne na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia Raymonda B. Cattella, 
z wykształcenia również chemika, twórcy taksonomii cech osobowości oraz 
Hansa J. Eysencka, który na skutek prowadzonych badań wytypował trzy 
wymiary osobowości: introwersja/ekstrawersja, neurotyczność oraz psycho-
tyczność. Obaj badacze są autorami standaryzowanych testów do pomiaru 
osobowości stosowanych również obecnie w praktycznej diagnozie psycho-
logicznej. Podejście korelacyjne koncentruje się więc na różnicach indywidu-
alnych. Podobnie jak w przypadku metody klinicznej, również w tej sytuacji 
chodzi o zrozumienie funkcjonowania jednostki w różnych okolicznościach 
i uwzględnienie wszystkich elementów osobowości. Zasadnicza różnica po-
lega jednak na tym, że metoda kliniczna oparta jest zarówno na samoopisach, 
jak i obserwacjach zachowań rzeczywistych (np. podczas terapii), natomiast 
metoda korelacyjna obejmuje wyłącznie samoopis. Pytania w badaniach ko-
relacyjnych są ściśle określone. Zaletą badań korelacyjnych jest również fakt, 
iż umożliwiają określenie natężenia danej cechy i relacji pomiędzy cechą, a in-
nymi zmiennymi. Opierają się na analizach statystycznych. 

Na fundamencie rozważań dotyczących problematyki metody korelacyj-
nej powstał Pięcioczynnikowy Model Osobowości (ang. PMO/Five Factor Mo-
del – FFM) autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae, zwany również „Wiel-
ką Piątką”. Stworzony model jest rezultatem szeregu badań prowadzonych 
od początku lat 90., ukierunkowanych na badanie ocen i reakcji dotyczących 
odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe z użyciem analizy czynnikowej, 
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a faktyczną strukturą osobowości. Wypracowany został PMO obejmujący 
następujące wymiary: neurotyczność, ekstrawersję, sumienność, ugodowość 
oraz otwartość na doświadczenia. Neurotyczność (vs stałość emocjonalna) 
dotyczy przystosowania emocjonalnego lub emocjonalnego niezrównowa-
żenia, obejmuje skłonność do przeżywania negatywnych emocji (takich jak 
strach, gniew czy poczucie winy), a także podatność na tzw. stres psycholo-
giczny. Ekstrawersja (vs. introwersja) odnosi się do jakości i ilości interakcji 
społecznych, a także poziomu aktywności, energii i zdolności do doświadcza-
nia pozytywnych emocji. Wymiar otwartość na doświadczenia identyfikuje 
skłonność do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, toleran-
cję na nowość oraz stopień ciekawości poznawczej. Ugodowość (vs antago-
nizm) opisuje nastawienie jednostki do innych ludzi (pozytywne/negatyw-
ne), które przejawia się w altruizmie lub antagonizmie. Wreszcie sumienność  
(vs nieukierunkowanie) oddaje stopień zorganizowania, wytrwałości i moty-
wacji w działaniach, które są zorientowane na cel. Konsekwencją utworzenia 
Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości jest również skonstruowanie stan-
daryzowanego testu psychologicznego, zwanego Inwentarzem Osobowości 
NEO-FFI [por. Pevin, 2002, s. 30; por. Gasiul, 2012, s. 124-126; por. Beauval, 
Gałdowa, 1997, s. 235-255; por. Strelau, 2000, s. 525-560; por. Zawadzki, Stre-
lau, Szczepaniak, Śliwińska, 1998; por. Anastasi, Urbina, 1999]. 

Trzecią tradycją badawczą jest metoda eksperymentalna. Polega ona 
na systematycznym manipulowaniu zmiennymi, aby ustalić związek przy-
czynowy pomiędzy zjawiskami. Takich manipulacji nie stosuje się ani przy 
metodzie klinicznej, ani korelacyjnej. Historia badań eksperymentalnych 
rozpoczyna się od Wilhelma Wundta, który w 1879 r. założył w Niemczech 
pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej. Z wykształcenia był 
chemikiem i fizjologiem, podkreślał naukowy charakter psychologii. Uważał, 
że jest to nauka eksperymentalna, w której powinno się stosować procedury 
analogiczne do tych, które są wykorzystywane w naukach przyrodniczych. 
Definiował ją jako naukę o tzw. bezpośrednim doświadczeniu i zajmował 
się badaniem związków pomiędzy manipulowaniem za pomocą bodźca (np. 
dźwięku, światła) a reakcjami człowieka. Nazywany jest twórcą psycholo-
gii indywidualnej. Innym reprezentantem podejścia eksperymentalnego jest 
Hermann Ebbinghaus, który interesował się procesami pamięci. Badał wpływ 
powtórzeń na proces pamięciowy oraz związek pomiędzy upływem czasu 
a zapominaniem. Jest twórcą krzywej zapominania, która obrazuje właśnie 
tę zależność. Krzywa ta nie uwzględnia różnic indywidualnych pomiędzy 
jednostkami. Dokonania w obrębie omawianej metody ma również rosyjski 
uczony, Iwan Pawłow, który prowadził badania eksperymentalne poświęco-
ne warunkowaniu klasycznemu. Spośród eksperymentów Pawłowa szczegól-
ne znaczenie dla psychologii osobowości mają badania pomiędzy konfliktem 
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a nerwicą eksperymentalną. Eksperymenty prowadzone na psach wykazały, 
że stosowanie bodźców wywołujących konflikt, uniemożliwiających rozróż-
nienie pomiędzy sygnałami dotyczącymi zdarzeń pozytywnych i negatyw-
nych, prowadzi do zaburzeń emocjonalnych. Istotny wkład w obszar badań 
eksperymentalnych wniosły dokonania Burrhusa Frederica Skinnera, twórcy 
teorii warunkowania sprawczego. Jego koncepcja dotyczyła powstawania re-
akcji w efekcie różnych wzmocnień oraz konsekwencji w postaci modyfikacji 
zachowania. Poddając ocenie badania eksperymentalne, metoda ta zdaje się 
być bliska ideału postępowania badawczego. Badacz manipuluje określony-
mi zmiennymi i ustanawia ewentualny związek przyczynowo-skutkowy. 
Jednocześnie jednak sytuacja laboratoryjna związana jest także ze znacznymi 
ograniczeniami dotyczącymi przedmiotu badań – pojawia się bowiem wąt-
pliwość, w jakim stopniu wyniki otrzymane w laboratorium można przenieść 
na codzienne funkcjonowanie. 

Zauważyć można, iż współczesna psychologia, która swoje korzenie ma 
w tradycji eksperymentalnej Wundta, nadal silnie identyfikuje się z podej-
ściem właściwym dla nauk przyrodniczych. Takie stanowisko prowadzi do 
traktowania jako naukowych głównie tych rozważań, które odbywają się 
w przyrodniczym paradygmacie. Powoduje to wiele konsekwencji, nieko-
niecznie pozytywnych. Dostrzec należy również fakt, iż psychologia została 
w pewnym sensie zdominowana przez metodę – to znaczy, że jeśli nie da 
się czegoś zmierzyć ilościowo, to nie można tego traktować jako naukowe  
[por. Gasiul, 2012, s. 43]. Amadeo P. Giorgi [2002, s. 96] wymownie stwierdza, 
że pomiar w psychologii akademickiej poprzedza istnienie. W praktyce ozna-
cza to, że zjawisko istnieje w takim stopniu, w jakim jest mierzalne. 

Zasadne wydaje się w tym kontekście rozróżnienie dwóch „kultur psy-
chologicznych”: psychologii przyrodniczej i humanistycznej, a także wskaza-
nie płynących z nich zagrożeń oraz ich mocnych stron i zasobów. 

Wśród zalet podejścia przyrodniczego (inaczej pozytywnego, determini-
stycznego) wskazać należy jego jasność, klarowność, przejrzystość, możliwość 
kontroli zachowań, a także szansę na wskazanie jednoznacznych interpretacji 
badanych zjawisk, które można weryfikować za pomocą przyjętych metod. 
Należy jednak zwrócić uwagę na zasadniczą wadę tego modelu, dotyczącą 
ukierunkowania się psychologii na wytwarzanie wiedzy kosztem stosownej 
organizacji swojej wiedzy [Giorgi, 2002, s. 116]. Co więcej, podejście przy-
rodnicze może również prowadzić do swoistych zawężeń interpretacyjnych, 
ograniczać możliwość rozwoju i wnioskowania nieszablonowego.

Zaletą tym samym podejścia humanistycznego jest pewna otwartość, 
swoboda i śmiałość interpretacyjna, które umożliwiają uchwycenie szerszego 
kontekstu, a także głębsze zrozumienie specyfiki zachowań. Podejście to ma 
równocześnie swoje słabe strony, wśród których wymienia się małą precyzyj-
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ność pojęć, zbyt ogólnikowe formy interpretacji, trudność zarysowania po-
staw zachowania oraz ich przewidywalności, a także niedoskonałość metody 
pomiaru [Gasiul, 2012, s. 44]. 

Te dwie swoiste „kultury psychologiczne” sprowadzić można po pierw-
sze do korelacjonizmu, czyli ujęcia przyczynowo-skutkowego, przyjmującego 
za podstawowe kryterium prawdy analizy empiryczne i statystyczne, które 
zmierza do badania faktów natury (ujęcie to ma więc charakter przyrodni-
czy, oparty na wyjaśnianiu, przewidywaniu i kontroli przebiegu zdarzeń). Po 
drugie natomiast do interpretyzmu dążącego do wyjaśniania sensu, przyjmu-
jącego za podstawowe kryterium prawdy doświadczenie i znaczenie, a także 
prowadzącego do badania faktów kultury, poszerzenia świadomości i popra-
wy jakości życia, uwzględniając przy tym poznanie o charakterze kontekstu-
alnym [por. Straś-Romanowska, 2000; por. Gasiul, 2012, s. 42-43]. 

Optymalnym sposobem zdaje się więc być po prostu połączenie tych 
dwóch podejść w postępowaniu badawczym, starając się w jak największym 
stopniu ukierunkować się na ich mocne strony i wykorzystywać w najbar-
dziej odpowiednim dla danego stanowiska kontekście. Fundamentem dzia-
łań badawczych powinna być również świadomość specyfiki tych dwóch po-
dejść – ich mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, co w pewnym stopniu 
zminimalizuje postępowanie błędne oraz w konsekwencji zmniejszy ryzyko 
nieprawidłowego, nieadekwatnego wnioskowania badawczego. 

Interesujące jest ujęcie tematyki dotyczącej osobowości w problematyce 
nowoczesnego zarządzania. W tym specyficznym kontekście szczególne zna-
czenie przypisać należy pojęciu samorealizacji, które wywodzi się z kanwy 
psychologii osobowości i jednocześnie jest wyjątkowo trafnym i użytecznym 
obszarem korespondującym z płaszczyzną zarządzania. 

Teorie, które postulowały samorealizację, swoją popularność odniosły 
w latach 60. XX w., a propagowane były przez tzw. Ruch Potencjału Ludzkie-
go. Korzenie tego ruchu odnajdujemy w specyfice społecznych i politycznych 
uwarunkowań wspomnianej dekady, które cechował idealizm oraz głęboka 
wiara w rozwój i realizację ludzkich zdolności. Ruchowi przewodzili Carl 
Rogers i Abraham Maslow. Rogers twierdził, iż pragnienie samorealizacji to 
zasadniczy, a nawet jedyny motyw działań jednostek. Maslow natomiast ujął 
ludzkie motywacje w strukturę hierarchiczną. 

Kontynuację myśli wspomnianych badaczy odnaleźć można w pracach 
autorstwa Edwarda Deciego i Richarda Ryana [1985, 1991], które dotyczą 
zagadnienia motywacji wewnętrznej i tzw. teorii samodeterminacji. Według 
autorów ludzie posiadają pewną wrodzoną, naturalną tendencję do rozwija-
nia uzdolnień, zainteresowań i podejmowania wyzwań. Skłonność tę nazwali  
motywacją wewnętrzną, która polega na dążeniu do wykonania zadania 
z powodu zainteresowania samym zadaniem – nie towarzyszą temu żadne 
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formy motywacji zewnętrznej (np. pochwała innej jednostki, nagroda ma-
terialna itd.). Specyfika motywacji zewnętrznej polega na angażowaniu się 
w działanie w sytuacji, w której wystąpią spodziewane, zewnętrzne korzyści. 
Co więcej, Deci i Ryan rozszerzyli swoje poglądy o bardzo interesującą tezę, 
która głosi, że jeżeli jakiś typ działania odbywa się pod presją (np. oceny, 
rywalizacji, groźby itd.) to wówczas motywacja wewnętrzna ulega osłabie-
niu. Jeżeli natomiast jednostka sama w pewien sposób wyznacza sobie zada-
nia i monitoruje jego realizację – wewnętrzna motywacja wzrasta [por. Deci, 
Ryan 1985; 1991; por. Pervin, 2002, s. 138]. Właściwości te zdają się być nie-
zwykle ważne z perspektywy problematyki zarządzania, zarówno kierowa-
nia innymi i doborem sposobu motywowania pracowników, jak również do-
tyczącym samego lidera – jego autorefleksji i zarządzania własnym systemem 
emocjonalno-motywacyjnym. 

Nawiązaniem do omówionych teorii jest również koncepcja doświadczeń 
optymalnych oraz uczucia przepływu (ang. flow), których autorem jest wę-
gierski psycholog Mihaly Csíkszentmihályi [1975]. Koncepcja akcentuje sytu-
acje, w których jednostka wykonuje różnego typu działania, pomimo faktu, 
że nie odnosi z niego żadnych potencjalnych korzyści (w tradycyjnym rozu-
mieniu). Przyczyną podejmowania tego typu zadań i działalności jest tzw. 
czysta przyjemność, np. tworzenie muzyki dla samej przyjemności grania na 
instrumencie, realizowanie badań przez naukowca zafascynowanego samym 
procesem odkrywania itd. Ludzie, którzy są zaangażowania w tego typu ak-
tywności, często przytaczają stan emocjonalny nazywany „natchnieniem”. 
Jest to egzemplifikacja wspomnianego pojęcia przepływu (ang. flow) – to stan 
umysłu, gdy ludzie są całkowicie skupieni podczas danego zadania, które 
z kolei wykonywane jest dla czystej przyjemności czerpanej z samej aktywno-
ści. Jednostka odczuwa przyjemność i jest zmotywowana do kontynuowania 
działania, odmiennie niż w sytuacji presji czasowej, zagrożenia i pewnych 
zewnętrznych obostrzeń [por. Csíkszentmihályi, 1975, 2005; por. Pervin, 2002, 
s. 139]. 

W tym miejscu warto przytoczyć również interesujące spojrzenie dotyczą-
ce funkcjonowania jednostek i społeczeństw, które wskazał David Riesman, 
pisząc od wewnątrzsterowności i zewnątrzsterowności. 

Wewnątrzsterowność to typ życia zbiorowości, który dotyczy sposobu 
przystosowania. Zastąpiła wcześniej występujący typ osobowości sterowanej 
tradycją. W społeczeństwach wewnątrzsterownych występuje zwiększona 
ruchliwość jednostek, szybka akumulacja kapitału (idąca w parze również 
z zmianami technik i produkcji), nieustająca ekspansja wewnętrzna (w za-
kresie towarów i ludzi) oraz zewnętrzna (np. odkrywcze wyprawy, koloni-
zacja, imperializm). Jest to typ społeczeństwa stwarzającego wiele wyborów, 
szeroki zakres inicjatyw, prowokujący powstawanie nowych zagadnień. 
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W takim kontekście efektywnie funkcjonują tylko ludzie wewnąrzsterowni, 
czyli tacy, którzy potrafią żyć w danej zbiorowości bez ścisłych dyrektyw, 
oczywistych nakazów tradycji. Źródło tej jednostkowej sterowności, w tym 
przypadku „wewnętrzne”, zostało prawdopodobnie zaszczepione w jed-
nostkach już we wczesnym dzieciństwie i ukierunkowuje działania w stronę 
ogólnych, lecz nie zawsze mocno skonkretyzowanych celów. Konsekwencją 
wynikającą z osłabienia dozoru ze strony zbiorowości pierwotnych jest kom-
pensacja tej sytuacji w postaci wynalezienia pewnego psychicznego mechani-
zmu, który Riesman nazywa „psychicznym żyroskopem”. Takim terminem 
określa swoisty przyrząd, który gdy zostanie raz wprawiony w ruch przez 
rodziców i inne autorytety z dzieciństwa, ustawicznie utrzymuje jednostki 
wewnątrzsterowne na właściwym kursie. Jednostka potrafi utrzymać rów-
nowagę pomiędzy wymaganiami dotyczącymi celów życiowych a naporem 
otoczenia zewnętrznego [Riesman, 2011, s. 41-43]. Wewnątrzsterowność jest 
więc typem osobowości, charakterystycznym dla społeczeństw nowożytnych 
i nowoczesnych, w których na skutek wzrostu ludności wykształciła się silna 
potrzeba niezależności i samowystarczalności. Ludzie, którzy tworzą takie 
społeczeństwo, we wczesnym okresie życia nabywają pewien zespół celów 
i wartości, którymi kierują się w swoim życiu. Wpojone normy i wartości 
umożliwiają jednostkom funkcjonowanie w zbiorowości bez pomocy ścisłych 
nakazów tradycji. Ludzie wewnątrzsterowni posiadają tym samym wysokie 
poczucie panowania nad własnym życiem.

Wspólną cechą ludzi zewnątrzsterownych jest natomiast fakt, iż siłą ste-
rującą działaniami jednostki są „inni”. Mogą to być ludzie, których zna bez-
pośrednio, pośrednio poprzez swoich znajomych lub jedynie poprzez środki 
masowego przekazu. Ten typ przewodnictwa również został wpojony we 
wczesnych latach życia. Cele, ku którym kieruje się człowiek zewnątrz ste-
rowny, mogą być modyfikowane, jednak samo dążenie i nawyk zwracania 
pilnej uwagi na sygnały płynące z zewnątrz, od „innych” pozostają niezmien-
ne. Warto podkreślić, iż wiele zależy od tego, kim są owi „inni” – czy to bez-
pośredni krąg znajomych, „lepszych”, czy też anonimowy głos mass mediów. 
Ważne jest również to, czy jednostka obawia się niechęci także przypadko-
wych osób, czy jedynie jednostek z najbliższego kręgu. Wykształcenie, spo-
soby spędzania czasu wolnego, usługi wzrastają jednak sukcesywnie wraz ze 
wzrostem konsumpcji słów i obrazów, przekazywanych przez środki maso-
wego przekazu. Zarówno stosunki ze światem zewnętrznym, jak i z samym 
sobą zachodzą coraz powszechniej również za pośrednictwem mediów. Lu-
dzie zewnątrzsterowni również zdarzenia o charakterze politycznym prze-
żywają poprzez ekran słów i obrazów, kreowany przez media (który zresztą 
nadaje im cechy jednostkowe, emocjonalne i pseudoosobiste). Te tendencje 
rozwojowe powodują w skali masowej zmianę dróg, które prowadzą do suk-
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cesu, zmian dotyczących życia rodzinnego, praktyk wychowywania dzieci 
[por. Riesman, 2011, s. 48-50]. Typ zewnątrzsterowny jest charakterystycz-
ny dla współczesnych społeczeństw postprzemysłowych, które dysponując 
dużą ilością wolnego czasu i dóbr materialnych, umożliwiają konsumpcję. 
Ludzie w tych społeczeństwach żyją w taki sposób, by sprostać nakazom 
„innych”, by zdobyć ich akceptację. Zewnątrzsterowność charakteryzuje się 
zwiększoną wrażliwością na oczekiwania i preferencje innych. Człowiek ze-
wnątrzsterowny poszukuje nowych doświadczeń, niejednokrotnie w sposób 
impulsywny. 

Pojęcie wewnątrz i zewnątrzsterowności znajdziemy również u Waltera 
Recklessa, w teorii kontroli społecznej jego autorstwa. Wewnątrzsterowność 
jest w jego rozumieniu postawą, w której jednostka kieruje swoim zachowa-
niem samodzielnie. Jest niezależna, aktywna, zdolna do podejmowania de-
cyzji oraz brania za nie odpowiedzialności. W radykalnej wersji wewnątrz-
sterowność może prowadzić do całkowitego nieliczenia się z wymaganiami 
otoczenia, zachowań społecznie nieaprobowanych oraz poczucia alienacji. 
Natomiast w przypadku człowieka zewnątrzsterownego czynniki zewnętrz-
ne (takie jak nacisk społeczny, rozkazy, sugestie, wskazówki innych ludzi, 
nagrody, kary, instytucje) są głównym sprawcą zachowań i przekładają się 
bezpośrednio na jego zachowanie. Osoba zewnątrzsterowna jest podporząd-
kowana, zachowuje się konformistycznie, oczekuje, że inni będą podejmo-
wać za nią decyzje. Prezentuje postawę bierności, z trudem toleruje niejedno-
znaczność. Zwykle jest lojalna wobec tych, którzy nią kierują, wobec władzy, 
lecz równocześnie mało twórcza. Jednostki zewnątrzsterowne mają również 
tendencję do spostrzegania świata w sposób jednowymiarowy [por. Reckless, 
1981, s. 67-75; por. Sęk, Brzeziński, Domachowski, Kowalik, 1998]. 

Wskazane koncepcje bywają niekiedy mylone z poczuciem umiejscowie-
nia kontroli, opisanym przez Juliana Rottera. Podstawową różnicą jest jednak 
fakt, iż zewnątrz i wewnątrzsterowność opisywana przez Recklessa stawia 
nacisk na pochodzenie informacji, które kierują ludzkim zachowaniem, na-
tomiast teoria Rottera akcentuje procesy atrybucji, które człowiek tworzy, 
by zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Koncepcja poczucia umiejscowienia 
kontroli (ang. locus of control – LOC) Rottera zakłada, że człowiek dąży do 
zaspokojenia swoich potrzeb poprzez rożne formy zachowań instrumental-
nych, które dostarczają mu wzmocnień i sprawiają, że w przyszłości, po takim 
zachowaniu zawsze oczekiwane będzie takie samo wzmocnienie. Natomiast 
gdy możliwe są alternatywne sposoby zachowania, wybrane zostanie takie 
rozwiązanie, które dostarczy wzmocnień najbardziej wartościowych i ocze-
kiwanych. Odbieranie wzmocnień jako konsekwencji własnych działań pro-
wadzi do powstania poczucia wewnętrznego umiejscowienia kontroli, które 
jest określane jako „wewnątrzsterowność”. Jednostki o wewnętrznym LOC,  
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posiadając świadomość wpływania na swój los i przebieg wydarzeń, mają 
wyższe aspiracje i wyżej oceniają prawdopodobieństwo osiągnięcia. Bez 
trudu tolerują wieloznaczność, są samodzielniejsze w podejmowaniu decy-
zji. Z kolei w sytuacji, gdy uzyskiwane wzmocnienia są odbierane jako efekt 
działania otoczenia, występuje tzw. zewnętrzne umiejscowienie kontroli 
wzmocnień, nazywane „zewnątrzsterownością”. Jednostka o zewnętrznym 
LOC uważa, że to, co ją spotyka, jest niezależne od podejmowanych dzia-
łań i pozostaje poza jej kontrolą. Taka postawa sprzyja powstawaniu takich 
zachowań jak bierność, zależność, nietolerancja wieloznaczności. Osoby tego 
typu charakteryzują się niskim stopniem zaufania wobec siebie i swoich moż-
liwości, są niepewne, silnie przeżywają zagrożenia, a w sytuacjach trudnych 
często stosują reakcje obronne oparte na mechanizmie wyparcia [por. Rotter, 
1966, s. 1-28; 1990, s. 59-70; por. Drwal, 1995, s. 199-227; por. Juczyński, 2001, 
s. 72-84; por. Fiszer, Sobów, 2013, s. 294]. 

Z zagadnieniem osobowości wiąże się również pojęcie motywacji. Z punk-
tu widzenia problematyki dotyczącej zarządzania szczególnie istotny wydaje 
się być termin motywacji świadomej, która przybiera formę planów działa-
nia. W świadomej motywacji zachowania szczególną rolę odgrywa wiedza 
człowieka (podmiotu) o samym sobie, w tym znajomość przyczyn leżących 
u źródeł podejmowanych decyzji i wyborów życiowych. Jednostka, która 
podejmuje i realizuje działanie, może postrzegać samego siebie z dwojakiej 
perspektywy: albo jako wykonawcę działania, który właściwych źródeł upa-
truje poza samym sobą, albo też jako inicjatora i sprawcę, czyli autora danego 
działania [Martynowicz, 2003, s. 116; por. Wojciszke, Plopa, 2003]. 

Jerzy Trzebiński opisał (na podstawie badań własnych z 2001 r.) zjawisko 
autonarracji oraz ich związku ze stylem zachowania i skutecznością działa-
nia. Według definicji autonarracje to opowieści (narracje), które dotyczą włas-
nej osoby, w których dana jednostka jest głównym bohaterem. Wyróżnia się 
autonarracje proaktywne i defensywne. Autonarracje proaktywne dotyczą 
sytuacji, w której własne intencje podmiotu (np. dążenie do zamierzonego 
celu, system wartości) są początkiem biegu wydarzeń. W tym typie autonar-
racji wydarzenia, które są ważne dla podmiotu to konsekwencja własnych 
decyzji, planów i obaw. Autonarracje defensywne z kolei opisują pewien ciąg 
wydarzeń, który obejmuje komplikacje, kłopoty, trudności życiowe i próby 
sprostania takim sytuacjom. Odnoszą się do zewnętrznych kryteriów postę-
powania („należy to zrobić, ponieważ…”). Według Trzebińskiego ludzie, 
którzy są skłonni do konstruowania autonarracji proaktywnych częściej (niż 
osoby stosujące autonarracje defensywne) spostrzegają rzeczywistość i włas-
ne życie jako ciąg własnych, planowanych i celowych działań, które prowa-
dzą do uzyskania założonych celów. Ogląd samego siebie i swojego życia 
w perspektywie poznawczej „jestem kowalem własnego losu” zwiększa 
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prawdopodobieństwo wytworzenia i zrealizowania przez człowieka pewnej 
„autorskiej linii działania” i poniesienie konsekwencji, również korzystnych, 
pozytywnych i prorozwojowych [Trzebiński, 2001, s. 75; por. Martynowicz, 
2003, s. 116-117]. 

Nawiązaniem do wspomnianej „autorskiej linii działania” jest koncep-
cja poziomów osobistego działania autorstwa Robina R. Vallachera i Danie-
la M. Wegnera, którą również warto przytoczyć w kontekście problematyki 
osobowości i zarządzania. Koncepcja ta wywodzi się z teorii identyfikacji 
działania, gdzie identyfikacja ta oznacza uchwycenie, rozpoznanie lub nada-
nie znaczenia określonej czynności. W teorii Vallachera i Wegnera nadanie 
znaczenia czynności jest równoznaczne z jej identyfikacją. Wśród podstawo-
wych założeń leży przeświadczenie, że różne osoby mogą nadawać tej samej 
czynności znaczenia, które wywodzą się z różnych poziomów identyfikacji: 
niskiego (ang. low-level identity) oraz wysokiego (ang. high-level identity). Ni-
ski poziom dotyczy identyfikacji, które określają działanie pobieżne, w termi-
nach jego mechanizmów i szczegółów. Z kolei wysoki poziom identyfikacji 
łączy się ze skłonnością do formułowania szerokiego, wyczerpującego rozu-
mienia zdarzeń – uwzględniania przyczyn, skutków, znaczenia społecznego, 
implikacji dla samooceny itd. Poziom identyfikacji umożliwia podzielenie lu-
dzi na dwie zasadnicze grupy: osoby typu „jak” (działam) oraz osoby typu 
„dlaczego” (działam). 

Osoby typu „jak” formułują identyfikacje działania na poziomie niskim. 
Podczas czynności koncentrują się na aspektach techniczno-wykonawczych. 
Mają tendencję do popełniania wielu błędów, przerywania działania, przeży-
wania silniejszego poczucia trudności, niższej satysfakcji z czynności, które 
wymagają biegłości i wprawy. Bywają częściej określane jako impulsywne, 
mniej zmotywowane, charakteryzuje je również zewnętrzna kontrola źródła 
wzmocnień. Łatwo ulegają wpływom otoczenia.

Osoby typu „dlaczego” to jednostki formułujące identyfikacje działania 
na poziomie wysokim. Są skoncentrowane na znaczeniu czynności, dzięki 
czemu ich działanie staje się efektywniejsze, rzadziej ulega dezorganizacji 
i zakłóceniom zewnętrznym. W obliczu sytuacji nowych i nieznanych sku-
teczniej podtrzymują obrany sposób działania. Podejmując dane działanie, 
wizualizują i wyobrażają sobie jego skutki oraz ukryte implikacje, także mo-
ralne. Ich zachowanie cechuje większa spójność i stałość. Są również bardziej 
odporne na nacisk i ocenę społeczną. Przeważa u nich wewnętrzna kontrola 
zachowania, która opiera się na systemie celów osobistych [Vallacher, We-
gner, 1989, s. 660-671; por. Martynowicz, 2003, s. 117-119]. 

Z kontekście problematyki talentu menedżerskiego oraz cech psychicz-
nych i osobowościowych jednostki, na szczególną uwagę zasługuje również 
tzw. teoria wybitnej jednostki (Great Person Theory). Podkreśla ona, że z per-
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spektywy historycznej przywódcami były osoby o ponadprzeciętnej osobo-
wości, a także dużym prestiżu nabytym, co wiąże się z sukcesami zawodo-
wymi. Dla przywódcy może być pomocny również prestiż osobisty, który jest 
związany z ujmowaniem uroku osobistego jako źródła wpływu na innych. 
Wielokrotnie zjawisko to jest nie do przecenienia. Rodzajem prestiżu zarów-
no nabytego, jak i osobistego jest charyzma, która pozwala na wywieranie 
istotnego wpływu na otoczenie. Co warte podkreślenia, w sytuacji niejedno-
znacznej – zagrożenia, chaosu, niepewności i ryzyka – ludzie instynktownie 
poszukują przywódców charyzmatycznych [Kwiatkowski, 2010, s. 13; por. 
Wren, 2005, s. 98-100]. 

Poddając analizie i podsumowując wskazaną powyżej problematykę intui-
cji i osobowości w dyskursie zarządzania, wyłonić można pewien obraz pożą-
danego, modelowego typu przywódcy (czyli swoistego talentu menedżerskie-
go), w tym również dyrektora szkoły. Warto zastanowić się na ile perspektywa 
ta koresponduje z praktyką zarządzania w środowisku oświatowym. 

Stosując poglądy Rottera dotyczące umiejscowienia kontroli, nie sposób 
nie zgodzić się z przekonaniem, że dyrektor szkoły winien być osobą we-
wnątrzsterowną, czyli o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli. Jak wiado-
mo, osoby tego typu charakteryzują się wyższymi aspiracjami, tolerują wie-
loznaczności. Podczas podejmowania decyzji są samodzielne, autonomiczne, 
wyżej oceniają również prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego celu. 
Są również bardziej skłonne do ponoszenia odpowiedzialności za swoje decy-
zje, osobistego doświadczania negatywnych konsekwencji podjętych działań. 
Z kolei osoby o zewnętrznym poczuciu kontroli bardzo często są bierne, za-
leżne od innych, skore do przerzucania odpowiedzialności. Pozostaje jednak 
otwartym dyskurs, czy obecna sytuacja i swoista pozycja dyrektora szkoły 
sprzyja tej pożądanej postawie, czyli wewnątrzsterowności. Sztywność pra-
wa oświatowego, oczekiwania organu prowadzącego, nadzorującego oraz 
jednostki samorządu lokalnego bardzo często stanowią bowiem czynniki 
wywierające presję na dyrektorów, aby postępowali oni w określony sposób, 
podejmowali jasno zdefiniowane decyzje. W wielu sytuacjach potrzeba sporej 
dyplomacji i odwagi, aby niektórym oczekiwaniom się przeciwstawić. 

Vallacher i Wegner wskazali dwa poziomy identyfikacji: niski (ang. low-
-level identity) i wysoki (ang. high-level identity). Ponownie, najbardziej oczeki-
wanym poziomem identyfikacji w przypadku dyrektora szkoły byłby poziom 
wysoki. Z perspektywy nowoczesnego zarządzania placówką oświatową 
ogromne znaczenie ma bowiem przyjęcie szerokiego spojrzenia na różnorod-
ne problemy, uwzględnianie przyczyn, skutków oraz znaczenia społecznego. 
Niestety, pewną pokusą jest nadal funkcjonowanie na niskim poziomie iden-
tyfikacji – w formie działań pobieżnych, mechanicznych i przewidywalnych. 
Taka postawa zapewnia bowiem (choć zafałszowane reakcjami obronnymi) 
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poczucie bezpieczeństwa, spokoju i stabilizacji, co w kontekście współczesnej 
dynamiki życia i wielości zmian może być dla wielu dyrektorów kuszące, 
szczególnie w sytuacji, gdy na zawodowym horyzoncie pozostało zwyczajo-
we „kilka lat do emerytury”. 

Wreszcie, zaryzykować można stwierdzenie, że talent menedżerski cha-
rakteryzuje nieustanny flow – z jednej strony wobec własnej pracy zawodo-
wej, z drugiej natomiast, gdyby pójść o krok dalej – do własnego życia. Krótko 
mówiąc, taki przywódca – dyrektor szkoły – odczuwa względem swojej pracy 
swoistą pasję, zaangażowanie emocjonalne. Zarówno w życiu zawodowym, 
jak i prywatnym cechuje go wysoka ciekawość poznawcza, chęć dociekania, 
poszerzania swoich horyzontów. Postawa tego typu staje się więc u takiej 
osoby holistyczna, obejmuje różne obszary działania. Co więcej, osoby o ta-
kim podejściu bardzo często postrzegane są jako charyzmatyczne, warte na-
śladowania. Swoim zaangażowaniem, starannością i pasją zarażają więc in-
nych, np. swój zespół pracowniczy. Być może właśnie taka postawa, zgodna 
z koncepcją uczucia przepływu (flow) – zakładająca działanie bez nastawienia 
głównie na wymierne, policzalne rezultaty – okazuje się kluczem do sukcesu. 
Znaczenie ma przede wszystkim pasja, emocjonalne zaangażowanie, zafascy-
nowanie samym tworzeniem i osiąganiem celów. Jeśli w konsekwencji tego 
występują wymierne efekty, w postaci np. dydaktycznych, wychowawczych 
czy organizacyjnych sukcesów szkoły – tym lepiej. 

2.6. Podsumowanie 

O sukcesie każdej organizacji, zarówno placówki gospodarczej, jak i oświa-
towej, decyduje szereg czynników i przyjętych rozwiązań. Ludzie stale są 
poddawani procesowi zarządzania lub w określonych sytuacjach – sami za-
rządzają. Pozostaje aktualną dyskusja i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, 
czy zarządzanie to nauka, czy może sztuka? Teoretycy zarządzania starają 
rozstrzygnąć ten dylemat, z kolei praktycy bez zastanowienia odpowiadają, 
iż jedno i drugie [por. Kisielnicki, 2012, s. 13]. 

Pierwszym determinantem sukcesu może być przyjęta struktura zarzą-
dzania, a także implikacje praktyczne i umiejętność wykorzystania zasobów, 
które z niej wynikają. Ważna jest także świadomość słabych stron określonej 
struktury, tak aby dynamicznie modyfikować, udoskonalać oraz ukierunko-
wywać działania i sposoby pracy. Żadna bowiem ze wskazanych w literatu-
rze przedmiotu struktur nie jest idealna, wyzbyta słabych stron. To dojrzałość 
i refleksyjność menedżera decydują o tym, w jakim stopniu i zakresie potrafi 
z określonej struktury zarządzania zrobić użytek i poprawić efektywność or-
ganizacji. 
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Doniosłe znaczenie ma również znajomość klasycznych teorii zarządza-
nia. Teorie stale ewoluują, pojawiają się również nowe perspektywy, jednak 
wiedza i swoiste poszanowanie podejść klasycznych świadczy o przygoto-
waniu merytorycznym, fachowości i profesjonalizmie kierownika. Posiada-
nie odpowiedniej wiedzy merytorycznej może być wówczas fundamentem 
kluczowych rozwiązań praktycznych – niekiedy konwencjonalnych, lecz 
nieustająco trafnych i skutecznych; innym razem z kolei nowatorskich, sta-
nowiących swego rodzaju konsolidację tego co normatywne, w zupełnie od-
miennych warunkach. 

Szczególną rolę we współczesnym zarządzaniu, niezwykle dynamicz-
nym i zróżnicowanym w oczekiwaniach odbiorców, odgrywają również style 
zarządzania. Każdy z przytoczonych w niniejszym rozdziale ma swoją cha-
rakterystykę, następstwa praktyczne oraz mocne i słabe strony. Niekwestio-
nowaną rolą skutecznego menedżera jest wybór właściwego, adekwatnego 
do sytuacji stylu zarządzania. Niemniej jednak literatura podmiotu coraz 
częściej podkreśla znaczenie i zakres pozytywnych konsekwencji stosowania 
stylu zarządzania o charakterze demokratycznym, który zwraca uwagę na 
podmiotowość pracowników, włączanie ich w proces decyzyjny, umiejętne 
stosowanie systemów motywacyjnych, a także dbałość o sferę komunikacyjną 
i emocjonalno-społeczną. Koresponduje to z ideą humanizacji w zarządzaniu, 
która sukcesywnie zyskuje na popularności. Styl demokratyczny wymaga 
jednak od menedżera sporej dojrzałości emocjonalnej, wglądu w siebie, kry-
tycyzmu wobec własnych przemyśleń i osobistej perspektywy. Z praktyczne-
go punktu widzenia, jego stosowanie w pełni i w każdej sytuacji jest niezwy-
kle trudne. Dojrzałość menedżera bowiem stanowi tylko jeden z istotnych 
warunków. Drugim natomiast jest swoista dojrzałość grupy pracowniczej. 
Ponadto koniunktura formalna wielu organizacji, zarówno przedsiębiorstw, 
jak i szkół publicznych, w wielu sytuacjach nakłada na menedżerów bardzo 
dużą odpowiedzialność. Niekiedy również jednoosobową – jak w przypadku 
dyrektorów szkół publicznych, którzy ostatecznie ponoszą odpowiedzialność 
za wszystkie działania i projekty, które realizuje szkoła. Taka sytuacja bardzo 
często wiąże się z koniecznością wprowadzenia choćby fragmentarycznego 
zarządzania w stylu autorytarnym. 

W kontekście wspomnianego wyżej zróżnicowania, rosnących oczekiwań 
i bardzo dynamicznych zmian, które towarzyszą współczesnym organiza-
cjom, wyjątkowe znaczenie należy przypisać również problematyce intuicji 
oraz siły osobowości w zarządzaniu. Te dwa wymiary psychologiczne, ma-
jące swoje znaczące następstwa w funkcjonowaniu społecznym jednostki, 
znajdują swoje odzwierciedlenie w charyzmie i zdecydowaniu menedżera, 
otwartości na zmianę, elastyczności myślenia czy podejściu do drugiego czło-
wieka. Jak wielokrotnie pokazała historia świata w obrębie różnorodnych 
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okoliczności: społecznych, gospodarczych, religijnych itd., specyficzna kon-
strukcja osobowościowa jednostki i zdolność myślenia intuicyjnego stają się 
niejednokrotnie podstawą niekonwencjonalnych rozwiązań i przełomowych 
zmian. Współczesne zarządzanie organizacjami jest również uzasadnioną 
płaszczyzną dla wykorzystywania tych psychologicznych wymiarów. Specy-
ficzną wśród organizacji, nacechowaną wysokimi wymaganiami pod wzglę-
dem edukacyjnym wychowawczym czy społecznym, jest również współczes-
na szkoła. Szczególnego znaczenia nabiera tym samym zarówno struktura 
polskiego systemu szkolnictwa, samych placówek oświatowych, jak również 
kompetencje i postać dyrektora. 
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Rozdział  I II

Nowoczesne nauki  
o edukacji wobec talentu  
w organizacjach 

Celem rozdziału jest przedstawienie oraz wnikliwa analiza problematyki za-
rządzania talentami. Wśród wielości zagadnień, którymi zajmuje się zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, szczególne znaczenie przypisywane jest tematyce 
dotyczącej zarządzania najbardziej utalentowanymi pracownikami. Osoby te 
określa się mianem talentów. Rozdział zawiera przedstawienie istoty pojęcia 
talent – jego etymologię oraz obowiązujące definicje. Następnie wskazane zo-
stały sposoby rekrutacji i selekcji talentów. Podjęto również próbę skonfron-
towania obecnej procedury rekrutacji dyrektorów, czyli postępowania kon-
kursowego, z możliwością identyfikacji talentów w tym zakresie. Wreszcie na 
koniec przeanalizowano stanowisko dyrektora szkoły jako menedżera, z jego 
specyficznymi cechami. Wyniki analiz skonfrontowano również z zagadnie-
niem kompetencji i umiejętności w kontekście cech talentów. 

3.1. Pojęcie talentu 

Przełom wieków XX i XXI niejednokrotnie określany jest w literaturze przed-
miotu jako złota era zarządzania zasobami ludzkimi. Szerokie zainteresowa-
nie wskazaną problematyką poskutkowało szeregiem publikacji natury teo-
retycznej i praktycznej. Wśród najnowszych obszarów rozważań pojawiło się 
również zarządzanie pracownikami wyjątkowo uzdolnionymi, wyróżniają-
cymi się, najlepszymi, których określa się mianem talentów. 

Pojęcie talentu jest definiowane na wiele sposobów. Samo słowo „talent” 
wywodzi się z czasów antycznych i była to jednostka monetarna dla starożyt-
nych Greków, Rzymian oraz Żydów. Pochodzi od greckiego słowa talanton, 
które pierwotnie oznaczało ciężar możliwy do udźwignięcia przez pojedyn-
czego człowieka. Waga takiego obciążenia mieściła się w przedziale od 25 do 
50 kilogramów. Z tych uwarunkowanych kulturowo oraz w postaci archety-
pów określeń wynika pewna implikacja dotycząca problematyki talentów. Po 
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pierwsze wskazuje na zróżnicowanie talentów (złoto lub srebro). Po drugie 
talenty odznaczają się innym ciężarem, więc są wewnętrznie zróżnicowane 
pod względem swojej intensywności. Wreszcie po trzecie, co symboliczne 
i niezwykle istotne, talent się dźwiga, więc trzeba mu sprostać. Sam w sobie 
ma określoną wagę, więc z jednej strony stanowi brzemię, z drugiej natomiast 
to czynnik wyróżniający spośród innych ludzi [Chełpa, 2005, s. 28; por. In-
gram, 2011, s. 13; por. Długosz-Kurczabowa, 2005]. 

Koniec lat 90. XX w. w Stanach Zjednoczonych przyniósł hasło „wojna 
o talent” (ang. The War of Talent), czego powodem stało się zwiększone zainte-
resowanie pracownikami o wysokim potencjale. Zainteresowanie to, począt-
kowo skoncentrowane głównie na poszukiwaniu talentów, stopniowo zaczę-
ło się rozwijać i obejmować również zarządzanie nimi. Wskazywano także, że 
ranga tej problematyki będzie sukcesywnie wzrastać. Przewidywania te zo-
stały potwierdzone [Listwan, 2005, s. 19; por. Buckingham, Vosburgh, 2001]. 

Stworzenie jednej organizacyjnej definicji talentu jest niezwykle istotne 
z punktu widzenia etycznego, politycznego oraz kulturalnego. Po pierwsze 
pozwala precyzyjnie wskazać, czym jest i w jakim kierunku zmierza zarzą-
dzanie talentami, kto jest bezpośrednio zaangażowany w ten proces, a kto 
włączany. Po drugie wskazuje optymalny sposób przydzielania zasobów do 
potrzeb, a po trzecie – konkretnie określa kryteria oceny [Ingram, 2011, s. 13; 
por. Cannon, McGee, 2007]. 

W literaturze przedmiotu wskazano wiele definicji talentu. Już Jan Wła-
dysław Dawid na początku XX w. określił talent jako „spotęgowanie uzdol-
nienia” [Dawid, 1966, s. 253]. Lence A. Berger [2004] twierdzi, że talenty są to 
jednostki demonstrujące ponadprzeciętne osiągnięcia, inspirujące inne osoby 
do działania, rozumiejące kluczowe kompetencje i wartości organizacji. Utra-
ta lub nieobecność talentów powoduje ograniczenie wzrostu organizacyjnego, 
a wynika to z ich nieproporcjonalnego wpływu na obecne i przyszłe wyniki 
organizacji. Roberto DiGeorgio [2004] uważa z kolei, że talent to sposób myśle-
nia, odczuwania i zachowania. Według niego każdy przejawia te cechy, tworzą 
one pewien zbiór albo w sposób naturalny, albo w drodze rozwoju. Jednak aby 
osiągnąć maksymalną efektywność, człowiek musi odkryć, a następnie skon-
centrować się na swoim talencie i użytkować go do realizacji celów, które są 
przed nim stawiane. C. Transey, J. Stewart, P. Turner, H. Lynette [2006] stwier-
dzają, że talent jest jednostką, która posiada zdolność wpływania na efektyw-
ność organizacji albo poprzez bezpośredni wpływ na poprawę jej funkcjono-
wania, albo w dłuższym czasie, poprzez demonstrację najwyższego potencjału 
w tym zakresie. Talent może być postrzegany jako zbiór umiejętności, wiedzy, 
zdolności poznawczych oraz potencjału. Istotne są również wartości pracow-
ników oraz preferencje zawodowe [por. Berger, 2004, s. 3-21; por. DiGeogrio, 
2004; por. Transley, Stewart, Lynette, 2006; por. Ingram, 2011, s. 14-16]. 
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Wśród polskich badaczy Stanisława Borkowska [2005] charakteryzuje ta-
lenty jako osoby kreatywne, przedsiębiorcze, posiadające wysoki potencjał 
rozwojowy, stanowiące swego rodzaju dźwignię wzrostu wartości firmy. 
Aleksy Pocztowski [2008] uważa, że talent to osoba kierująca się celem we-
wnętrznym, który pozostaje niezmienny przez dłuższy czas, wnosząca włas-
ny cel do organizacji. Talenty są zasilane wewnętrznie, wolne od wzmoc-
nień zewnętrznych. Stanisław Chełpa [2005] zauważa, że talent tworzy kilka 
czynników: zdolności ogólne, czyli ponadprzeciętny potencjał intelektualny, 
zdolności kierunkowe, czyli sprawności, które odnoszą się do specyficznych 
obszarów funkcjonowania danej jednostki, a także czynniki niezwiązane 
z myśleniem, takie jak motywacja osiągnięć, dojrzałość emocjonalna oraz 
odporność psychiczna. Wreszcie Tomasz Ingram [2011] definiuje talent jako 
osobę charakteryzującą się potencjałem, zdolnościami, motywacją i wiedzą, 
która poprzez swoje działania istotnie wpływa na funkcjonowanie organiza-
cji, osiągając ponadprzeciętne wyniki, realizując powierzone cele przy jed-
noczesnej trosce o rozwój własny [Ingram, 2011, s. 19; por. Borkowska, 2005, 
s. 12; por. Pocztowski, 2008; por. Chełpa, 2005; por. Ingram, 2011, s. 14-16]. 

Talent jest to osoba, która na tle grupy społecznej, w której funkcjonuje 
zawodowo lub edukacyjne, wyróżnia się wybitnymi zdolnościami zarówno 
w zakresie jednej przestrzeni, jak i kilku dziedzin. Charakteryzują ją wysokie 
możliwości poznawcze, umiejętność rozwiązywania problemów, konceptu-
alność, wysoki poziom myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego, ot-
wartość na nowość i nieszablonowe rozwiązania. 

W celu uporządkowania specyfiki definicji talentu Tomasz Ingram pod-
jął próbę analizy definicji na podstawie słów kluczowych, z wykorzystaniem 
programu do analizy danych jakościowych NVIVO7. Podzielono rozważania 
definicyjne na trzy zasadnicze kategorie: charakterystykę talentu jako osoby, 
działania typowe dla talentu oraz przedmiot oddziaływania talentu. 

W zakresie pierwszej kategorii, tj. charakterystyki talentu jako osoby, wy-
różnikami okazały się takie pojęcia jak szeroko pojęty potencjał (12 wskazań), 
zdolności (8 wskazań). Istotna była także motywacja (6 wskazań), zdolności 
przedsiębiorcze, kreatywność i innowacyjność (6 wskazań), szczególna wie-
dza i umiejętności (5 wskazań), wartości (4 wskazania), zdolności intelektual-
ne (4 wskazania) oraz szeroko rozumiane doświadczenie (4 wskazania). Z ko-
lei w obrębie drugiej kategorii, czyli działań typowych dla talentu, analiza 
wskazała takie terminy jak: kreowanie, tworzenie i wnoszenie czegoś nowego 
(6 wskazań), inspirowanie, wpływanie lub ułatwianie osiągania (5 wskazań), 
realizowanie (4 wskazania), a także zrozumienie, postrzeganie i odczuwanie 
(4 wskazania). W mniejszym stopniu istotne okazały się zorientowanie i kon-
centracja, dysponowanie zasobami i inwestowanie, utrzymywanie i kształto-
wanie czy podejmowanie nowych wyzwań (po 2 wskazania). Wreszcie w za-
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kresie trzeciego obszaru – przedmiotu oddziaływania talentu – wyróżniono 
następujące kategorie: organizacja (14 wskazań), osiągnięcia, wyniki, szeroko 
pojęta efektywność (9 wskazań). Ponadto wytypowano także cele (3 wskaza-
nia), rozwój w połączeniu z pasją (3 wskazania) oraz pracę samą w sobie (2 
wskazania) [por. Ingram, 2011, s. 17-18]. Również w ww. analizie wyraźnie 
zaznacza się nacisk na takie kategorie jak potencjał, zdolności, kreatywność 
i tworzenie. Obszarem oddziaływań talentu jest głównie organizacja oraz wy-
niki, efektywność i osiągnięcia. 

Sposób definiowania talentu stanowi więc pewne continuum, na którego 
krańcach mieści się z jednej strony rozumienie talentu jako uzdolnień wy-
bitnych i równocześnie rzadkich, natomiast z drugiej uznawanie wszystkich 
pracowników firmy za talenty, które opiera się na założeniu trafności doboru 
pracowników. Pomiędzy tymi krańcowymi obszarami znajduje się rozumie-
nie za talenty: pracowników-konceptualistów, którzy mają niezwykłe, ory-
ginalne pomysły, ale nie potrafią ich wykorzystać w praktyce; pracowników 
kluczowych, którzy stale przyczyniają się do utrzymania i wzrostu wartości 
organizacji, a także potrafią przełożyć pomysły konceptualistów na efektyw-
ne, konkretne działania oraz pracowników o talencie jednorodnym w jakiejś 
konkretnej dziedzinie lub wielorakim w wielu dziedzinach, którzy są uży-
teczni w realizacji celów firmy [Borkowska, 2005, s. 11-12; por. Chełpa, 2005, 
28-36]. Talenty mogą być ukierunkowane jednorodnie, gdy dotyczą jednej, 
konkretnej, wąskiej dziedziny. Nazywane są wówczas monouzdolnieniami 
lub zdolnościami specjalnymi. Występują również jednostki, u których po-
nadprzeciętne uzdolnienia obejmują kilka różnych dziedzin wiedzy i dzia-
łania. Mówimy wówczas o multiuzdolnieniach i osobach wszechstronnie 
utalentowanych [Chełpa, 2005, s. 28-29; por. Sękowski, 2004; por. Szmidt, 
Piotrowski, 2005]. 

Poprzez talent należy więc rozumieć osobę, która posiada wybitny poten-
cjał. Zgodnie z trójpierścieniowym modelem wybitnych zdolności, autorstwa 
Josepha Renzulliego, talent tworzony jest przez trzy wymiary. Pierwszy z nich 
to ponadprzeciętne umiejętności, które obejmują ogólne zdolności (podwyż-
szony potencjał intelektualny) oraz zdolności specyficzne, które dotyczą kon-
kretnych dziedzin. Drugi wymiar to tzw. twórczość. Zawiera w sobie takie 
aspekty jak: oryginalność, nowość, płynność i giętkość myślenia, skłonność 
do podejmowania nowych i niekonwencjonalnych wyzwań, otwartość na 
wieloznaczność i niepewność, podejmowanie ryzyka, wrażliwość oraz bogatą 
emocjonalność. Wreszcie trzeci wymiar – zaangażowanie w pracę – obejmuje 
dyscyplinę wewnętrzną, wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, wy-
trzymałość, pracowitość, fascynację pracą, skłonność do poświęceń oraz wia-
rę we własne możliwości. W modelu podkreślana jest również dodatkowa, 
ważna umiejętność, czyli inteligencja personalna, ze szczególnym naciskiem 
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na zdolności w obrębie samokontroli emocjonalnej, empatii, motywowania 
oraz umiejętności wywierania wpływu [por. Renzulli, 1986, 2005, s. 246-279; 
por. Listwan, 2005, s. 20; por. Sękowski, 2004, s. 35-36]. 

Odpowiedzi na pytania, jakie elementy tworzą spotęgowane uzdolnienia 
oraz jaka jest ich struktura, dostarczają koncepcje talentu autorstwa Abraha-
ma Tannenbauma [1986] oraz Jozepha Renzulliego [1986]. Porównanie czyn-
ników tworzących talent oraz ich strukturę w obu koncepcjach przedstawio-
no poniżej:

Tabela 1. Czynniki talentu

CZYNNIKI TALENTU

Tannenbaum (1986) Renzulli (1986)

Zdolności ogólne – ponadprzeciętny poten-
cjał intelektualny

Zdolności kierunkowe – sprawności odno-
szące się do specyficznych obszarów funk-
cjonowania 

Czynnik niezwiązany z myśleniem – mo-
tywacja osiągnięć, dojrzałość emocjonalna 
i odporność psychiczna 

Ponadprzeciętne zdolności, w których skład 
wchodzą:
–  ogólne zdolności – podwyższony potencjał 

intelektualny,
–  zdolności specyficzne – dotyczące konkret-

nych dziedzin i wiążące się z konkretnymi 
działaniami.

Zaangażowanie w pracę – wytrwałość 
w dążeniu do celu, pracowitość, dyscyplina 
wewnętrzna, wytrzymałość, fascynacja reali-
zowanymi zadaniami, skłonność do poświę-
ceń, wiara we własne możliwości.

Twórczość – oryginalność, płynność i gięt-
kość myślenia, podejmowanie nowych i nie-
konwencjonalnych problemów, otwartość na 
wieloznaczność i niepewność, podejmowa-
nie ryzyka, bogata emocjonalność

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Tannenbaum [1986], Renzulli [1986]; por. Chełpa, 2005, s. 30. 

Zauważa się, iż każda z koncepcji w swojej strukturze wyraźnie akcentuje 
znaczenie sprawności intelektualnych. Ponadto w skład konstrukcji talentu 
wchodzą również inne, pozaintelektualne czynniki. Łączą się one bezpośred-
nio z cechami osobowości oraz elementami motywacyjnymi. Istotną częścią 
składową są także zdolności kierunkowe, związane z obszarem konkretnej 
specjalizacji. 

Dla scalenia i wyjaśnienia istoty wskazanej struktury talentu pomocna 
może być koncepcja Howarda Gardnera dotycząca wielowymiarowej inte-
ligencji [2001]. Gardner wyróżnił siedem różnych i względnie niezależnych 
od siebie rodzajów inteligencji: językową (która umożliwia werbalne porozu-
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miewanie się), muzyczną (tworzenie, przekazywanie oraz rozumienie istoty 
dźwięku), matematyczno-logiczną (rozumienie relacji abstrakcyjnych i umie-
jętność posługiwania się nimi), przestrzenną (percepcja informacji wzroko-
wych, odtwarzanie ich, transformowanie i modyfikowanie), kinestetyczną 
(kontrola i koordynacja motoryczna ciała oraz manipulowanie przedmiota-
mi, tzw. zdolność motoryki małej), intrapersonalną (rozumienie i kontrola 
własnych reakcji emocjonalnych) oraz interpersonalną (rozpoznawanie, ro-
zumienie oraz kontrola przekonań i emocji innych osób). Koncepcja ta wy-
raźnie różnicuje zakres i rozbieżność różnych zdolności kierunkowych oraz 
pozaintelektualnych [Gardner, 2001; por. Chełpa, 2005, s. 30-31]. 

Znaczenie mają również zagadnienia społeczne i socjalizacyjne. Na roz-
wój talentu oraz jego ukierunkowanie mają bowiem wpływ także czynniki 
środowiskowe oraz grupy społeczne, w których dana jednostka uczestni-
czy (pierwotna grupa wsparcia, szkoła, grupa rówieśnicza, organizacje). 
Co interesujące, Tannenbaum twierdzi, iż proces ten jest dodatkowo deter-
minowany przez tzw. przypadek, czyli pewien niekontrolowany splot oko-
liczności, przysłowiowy uśmiech losu [Tannenbaum, 1986; Chełpa, 2005; 
s. 30-31]. 

Jak wynika z powyższych rozważań, literatura z zakresu zarządzania za-
sobami ludzkimi nie jest jednoznaczna w określaniu definicji talentu. Warto 
dodać, iż poza typowym pojęciem talentu równolegle funkcjonują również 
inne, zbliżone znaczeniowo terminy. Wśród nich wyróżnia się takie pojęcia 
jak: kategoria „pracownika o wysokim potencjale” (ang. high-potential em-
ployee) [por. Burke, 1996], „kluczowi pracownicy” (ang. core empolyees) [por. 
Lepak, Taylor, Tekleab, Marrone, Cohen, 2007], czy „pracownicy osiągający 
najlepsze wyniki” (ang. best performers, elite performers, top performers) [por. 
Kwon, Bae, Lawler, 2010]. 

„Pracownik o wysokim potencjale” to osoba charakteryzująca się celem 
zewnętrznym, zinternalizowanym, zmiennym, który zostaje zastąpiony 
nowym po jego realizacji. Jest zasilana zewnętrznie, poprzez czynniki mo-
tywacyjne, z zewnętrznym oraz wewnętrznym umiejscowieniem kontroli, 
z niewielkim przesunięciem ku sterowności na zewnątrz. Kryterium oceny 
osiągnięć w przypadku takiej osoby stanowi informacja zwrotna, która jest 
otrzymywana z systemu ocen pracowników, natomiast kryterium oceny 
rozwoju – możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia [por. Burke, 1997;  
por. Pocztowski, 2008; por. Ingram, 2011, s. 20]. 

„Kluczowy dla każdej firmy pracownik” stanowi swego rodzaju trzon 
każdej organizacji. Kluczowi pracownicy to jednostki, które stanowią central-
ną i zasadniczą grupę, dostarczającą kompetencji niezbędnych dla przetrwa-
nia i dalszego rozwoju organizacji [Ingram, 2011, s. 20; por. Marylin, Helms, 
2006; por. Lepak i in., 2007]. 
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Ostatnia wymieniona grupa to „pracownicy osiągający najlepsze wyni-
ki”. Literatura przedmiotu niejednoznacznie ukazuje w tym przypadku ich 
charakterystykę. Najczęściej są to takie osoby, które powierzone zadania rea-
lizują najlepiej, najszybciej i najefektywniej. Poprzez swoją wysoką efektyw-
ność bezpośrednio przyczyniają się również do tworzenia przewagi konku-
rencyjnej organizacji [Ingram, 2011, s.20; por. Kwon, Bae, Lawler, 2010]. 

O osobie, która posiada talent (lub talenty), kształtuje go i dba o jego 
rozwój, można powiedzieć, że się samorealizuje. Funkcjonuje na miarę 
swojego potencjału. Mimo zmian, które zachodzą w niej samej oraz śro-
dowisku zewnętrznym, pozostaje sobą. Może przechodzić metamorfozy, 
jednak modyfikacje te nie zmieniają jej natury, nie zachodzą wbrew posia-
danemu potencjałowi. Przed każdym człowiekiem stoi wobec tego ważne 
zadanie – uświadomienie sobie własnych zasobów zawodowych, posia-
danych talentów, szczególnie w zakresie zdolności kierunkowych. Warto 
pamiętać jednak, że jednorazowa, nawet niezwykle rzetelnie przeprowa-
dzona autodiagnoza zdolności, może być niewystarczająca. Dla skutecz-
nego rozpoznania talentu powinna być systematycznie powtarzana. Może 
bowiem okazać się, że pewien niekontrolowany rozwój okoliczności wy-
łoni zupełnie nowe możliwości rozwoju, które w przypadku braku takiej 
ponownej autodiagnozy mogłyby zostać niezauważone. Bywa również, 
że dotychczasowa działalność aktywizująca określone obszary potencjału 
zawodowego już nie przynosi satysfakcji, zadowolenia i spodziewanych 
rezultatów, co w konsekwencji prowadzi do wypalenia zawodowego. Po-
nowna autorefleksja nad własnymi zdolnościami może więc stanowić do-
skonałe działanie profilaktyczne przeciwko ewentualnemu wypaleniu za-
wodowemu [Chełpa, 2005, s. 32]. 

Na szereg cech intrapersonalnych, które mogą ułatwić identyfikację i roz-
wijanie talentów, zwraca uwagę charakterystyka osób samorealizujących się, 
przeprowadzona przez Abrahama Maslowa [1990]. Wśród cech osób samore-
alizujących się Maslow wskazuje: 

- szybką, przenikliwą i trafną percepcję, cechującą się świeżością spoj-
rzenia,

- otwartość i lubienie niejasności, brak sztywnej struktury i niepewności, 
- poczucie wewnętrznego dystansu wobec otoczenia i spraw doraźnych,
- akceptację samego siebie oraz innych ludzi (wraz z immamentnymi 

niedoskonałościami i ułomnościami natury ludzkiej),
- dążenie do samostanowienia,
- dążenie do doskonałości w rozwiązywaniu problemów, coraz pełniej-

szego rozwoju i ekspresji,
- postawę pokory wobec ogromu i złożoności wiedzy o ludziach, rze-

czach i ideach oraz świadomość własnej niewiedzy i ciekawość świata, 
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- posiadanie indywidualnego, silnie zinternalizowanego systemu prze-
konań i ocen etycznych,

- gotowość do obrony osobistych, zwłaszcza fundamentalnych racji,
- niezależność od ocen i opinii ze strony otoczenia społecznego; natural-

ność i spontaniczność zachowań,
- przeżywanie tzw. doznań szczytowych, czyli poczucia uniesienia, ot-

wierania się na nowe horyzonty, utraty poczucia czasu i przestrzeni,
- niezłośliwe, zdepersonalizowane poczucie humoru,
- identyfikację z istotami ludzkimi jako ogółem (z ludzkością jako ga-

tunkiem) oraz z wybranymi, nielicznymi osobami [por. Maslow, 1990; 
por. Chełpa, 2005, s. 33; por. Szczepańska, 1997, s. 13-18]. 

Można przypuszczać, że do cech szczególnie istotnych w kontekście 
identyfikacji i rozwoju talentu zaliczyć można nastawienie na refleksję i sa-
moświadomość własnych możliwości, a także poczucie wewnętrznego dy-
stansu wobec siebie oraz podejmowanej aktywności. Dodatkowo wskazać 
należy również samoocenę, która będzie charakteryzowała się po pierwsze 
wysokim poziomem, po drugie adekwatnością. Dzięki takiej samoocenie po-
dejmowanie zadania będą odpowiednio ambitne i zawierać w sobie mogą 
duże prawdopodobieństwo pomyślnej realizacji. Osiągnięte powodzenie wa-
runkuje z kolei wzmocnienie samooceny, podniesienie stopnia jej pewności. 
W konsekwencji powstaje samoakceptacja oraz poczucie własnej wartości. Te 
dwa wymiary przyczyniają się natomiast bezpośrednio do odważnej konty-
nuacji rozpoczętych zadań, pomimo przeciwności czy destruktywnej krytyki  
[por. Chełpa, 2005, s. 33; por. Fila-Jankowska, 2009; por. Kubin, 2007; s. 30-35; 
por. Szmagaj, 2007, s. 36-39]. 

Kolejną cechą, którą można wymienić wśród bazowych, intrapersonal-
nych wymiarów talentu, jest odporność na stres. Powoduje ona, że w sytu-
acjach szczególnie trudnych, niejednoznacznych, w których występuje de-
prywacja, deficyt, zagrożenie, przeciążenie, konflikt czy jakiekolwiek inne 
utrudnienie w drodze do realizacji celu – jednostka zachowuje wysoki sto-
pień sprawności i nadal efektywnie realizuje zamierzone przedsięwzięcia 
[por. Selye, 1956; por. Selye, 1978; por. Chełpa, 2005, s. 33; por. Cieślak, 
Łuszczyńska-Cieślak, 2001]. 

Następną, niezwykle istotną cechą jest tzw. poczucie sprawstwa. To 
przekonanie o autorstwie podejmowanych działań i zdarzeń, które zacho-
dzą w najbliższym otoczeniu jednostki. Z poczuciem sprawstwa połączona 
jest gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za konsekwencje własnego 
postępowania i zdarzenia, na które wywarło się pośredni lub bezpośred-
ni wpływ. Poczucie sprawstwa, jeżeli jest realistyczne oraz wzmacniane 
konkretnymi osiągnięciami, wiąże się z nadzieją na oczekiwane ukształ-
towanie własnego losu oraz zdarzeń, które będą zachodzić w najbliższym 
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otoczeniu [por. Kulczycki, 1994; por. Chełpa, 2005, s. 34; por. Kowalczuk-
-Walędziak, 2012]. 

Obok facylitatorów talentu wskazać można równolegle czynniki, które 
mogą zablokować jego identyfikację, a także dalszy rozwój. Jednym z głów-
nych elementów, które mogą sprzyjać zablokowaniu talentu, są nieprawid-
łowości związane z obszarem samooceny. Możemy wskazać dwa główne 
wymiary nieprawidłowo funkcjonującej samooceny: sytuacja, w której samo-
ocena jest niska i towarzyszy jej zaniżona, nietrafna ocena własnego poten-
cjału oraz dominacja myślenia życzeniowego na temat samego siebie, które 
zawyża autoocenę. Samowyobrażenie, które powstaje w jego wyniku, jest 
fikcyjne, a fakt niedostrzegania i niedoceniania u jednostki wyimaginowa-
nych talentów przez innych ludzi wywołuje frustrację oraz poczucie głębokiej 
krzywdy i niesprawiedliwości. 

Kolejnym elementem blokującym odkrycie talentów, a wynikającym bez-
pośrednio z nieprawidłowej samooceny, jest poczucie braku sprawstwa. Ob-
jawia się ono przekonaniem, że jednostka jest samotna i bezradna w obliczu 
organizacji, a wszelkie decyzje i oddziaływania mają charakter zewnętrzny. 
Człowiek uważa, że wydarzenia dzieją się poza jego kontrolą. Niejednokrot-
nie postawie tego typu towarzyszy również niska akceptacja samego siebie 
oraz poczucie winy, w tym kontekście rozumiane jako konsekwencja niezre-
alizowania oczekiwań stawianych samemu sobie.

Kolejną blokadę stanowi niepewność samooceny, czyli bardzo niski sto-
pień jej utrwalenia i ugruntowania. W takiej sytuacji samoocena jest bardzo 
chwiejna, łatwo dezorganizuje się pod wpływem niepowodzeń czy krytyki 
[por. Kulczycki, 1994; por. Sękowski, 2004; por. Chełpa, 2005, s. 34]. 

Podsumowując, warto zaznaczyć, iż z perspektywy praktycznej identy-
fikacja talentu jest skomplikowana i możliwa dopiero po dogłębnym pozna-
niu danej osoby i sprawdzeniu jej w różnych, niespecyficznych sytuacjach 
zawodowych. Jednak nie istnieje jedyny skuteczny i słuszny system zarzą-
dzania talentami. Zarządzanie różnorodnością niesie także za sobą potrzebę 
odmiennego zarządzania talentami w odniesieniu do różnych grup pracow-
ników stanowiących talenty, np. menedżerów. Odmienne podejście i sposoby 
oddziaływania są uwarunkowane również rodzajem działalności, specyfiką 
czy wielkością danej organizacji. Niezwykle istotna jest, z punktu widzenia 
czynników blokujących rozpoznanie i rozwój potencjalnych talentów, tro-
ska i systematyczne budowanie własnej samooceny, szczególnie w kontek-
ście możliwości zawodowych. Poszukiwanie swoistego feedbacku, informacji 
zwrotnej dotyczącej własnych osiągnięć, w tym również konstruktywnej kry-
tyki, umożliwia realną ocenę samego siebie i swojego potencjału zawodowe-
go, co prowadzi do prawidłowego, adekwatnego kształtowania wyobrażenia 
o sobie i tym samym wykorzystania potencjalnego talentu osobistego. 
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3.2.  Rekrutacja i selekcja talentów oraz modele zarządzania 
talentami 

Sukcesywnie zyskuje na uwadze przekonanie o konieczności świadomego 
ukierunkowywania rozwoju pracowników o najwyższym potencjale, co po-
strzegane jest również jako czynnik przewagi konkurencyjnej organizacji. Ta-
lent uznawany jest jako swego rodzaju czynnik krytyczny, zarówno w per-
spektywie krótko- jak i długoterminowej. Talenty bowiem podnoszą przewagę 
konkurencyjną, a także różnicują i dynamizują kulturę organizacyjną. Takie 
podejście wymaga przyjęcia szerszej perspektywy, nie zaś wyłącznie z punktu 
widzenia zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie talentami wymaga bo-
wiem zapewnienia odpowiedniego poziomu talentów oraz umożliwienia im 
przepływu w obrębie organizacji. Konieczność zapewnienia pewnej podaży 
talentów na właściwych stanowiskach oraz w odpowiednim czasie wynika 
z założonych celów strategicznych. Z tego powodu programy pozyskiwania 
talentów oraz zarządzania nimi mogą różnić się pomiędzy organizacjami, 
ponieważ funkcjonowanie przedsiębiorstw różnicują założenia strategiczne, 
cele, priorytety i potrzeby [Kaczmarska, Sienkiewicz, 2005, s. 53-54]. 

Problematyka pozyskiwania pracowników w literaturze dotyczącej zarzą-
dzania jest nierozerwalnie związana z dwoma pojęciami: rekrutacją i selekcją. 
Pomimo faktu, że często są traktowane łącznie, to z perspektywy działu za-
rządzania zasobami ludzkimi rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma pojęciami 
ma jednak istotne znaczenie. U uwarunkowań tej odmienności znajdują się 
cele, którym służą poszczególne procesy. 

W przypadku rekrutacji głównym celem jest z reguły identyfikacja oraz 
przyciągnięcie do firmy potencjalnych, interesujących pracowników. Z kolei 
głównym celem selekcji jest wybranie tych osób, które najlepiej opowiadają 
potrzebom danej organizacji. Ponadto, o ile tematyka rekrutacji i selekcji jest 
szeroko i niemal wyczerpująco opisywana w literaturze i skoncentrowana jest 
na jej zasadniczych obszarach, czyli źródłach rekrutacji, realizmie informa-
cji o pracy, roli rekrutera oraz relacji rekruter – kandydat, o tyle na temat 
procesu pozyskiwania talentów jest o wiele mniej precyzyjnych informacji  
[por. Ingram, 2011, s. 51; por. Barber, 1998; por. Ployhart, 2007; por. Breaugh, 
Starke, 2000]. 

Według Aleksego Pocztowskiego rekrutacja personelu to jeden z pierw-
szych etapów wchodzących w zakres zarządzania zasobami ludzkimi i sta-
nowi on podstawę dalszego kształtowania kadr. Zatrudnienie odpowiednich 
pracowników ma decydujący wpływ na kształt i funkcjonowanie organizacji, 
ponieważ stanowią oni najważniejszy zasób firmy. Rekrutacja pracowników 
łączy się z działaniami przedsiębiorstwa, które są ukierunkowane na poin-
formowanie potencjalnych kandydatów o firmie i warunkach podjęcia w niej 
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pracy, a także wytworzeniem pozytywnych postaw i chęci zatrudnienia. Re-
krutacja jest więc procesem polegającym na kwalifikowaniu i pozyskiwaniu 
spośród kandydatów do pracy, którzy posiadają cechy i kompetencje przy-
datne dla danej organizacji [Pocztowski, 1998]. Według innej definicji rekru-
tacja to pozyskiwanie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych kandydatów, 
tak aby zlokalizować i uzyskać takich, którzy odznaczają się wysokim pozio-
mem dopasowania pomiędzy jednostką a organizacją [Ferris, Berkson, Har-
ris, 2002]. Rekrutacja spełnia swoje zadanie w sytuacji, gdy zapewni dopływ 
wykwalifikowanych pracowników, dotrze do odpowiednich kandydatów, 
a także skłoni ich do przyjęcia oferty pracy [Janowska, 2002]. Celem rekru-
tacji jest wreszcie obsadzenie stanowisk odpowiednimi kandydatami, czyli 
takimi, którzy w przyszłości będą wywiązywać się ze swoich obowiązków 
zawodowych adekwatnie do stawianych oczekiwań [Suchar, 2005]. 

Odmiennym pojęciem jest selekcja. Według definicji to proces zbierania 
informacji o kandydatach na pracowników i dokonywania wyboru najod-
powiedniejszego na wakujące stanowisko [Armstrong, 1998, s. 164]. Selekcja 
obejmuje procedury dopasowywania kandydatów do organizacji, które są 
niezbędne do pozyskania pracowników stających się źródłem przewagi kon-
kurencyjnej [por. Greer, 2001]. Selekcja jest także zbiorem czynności, które 
zmierzają do wyboru najodpowiedniejszej osoby na dane stanowisko [por. 
Serafin, 1996]. Selekcja to także obustronne podejmowanie decyzji – zarówno 
poprzez organizację, jak i przez kandydata, a także proces zbierania infor-
macji o kandydatach, którzy zgłosili się w wyniku przeprowadzonej akcji re-
krutacyjnej oraz dokonania wyboru najodpowiedniejszych osób na wakujące 
stanowiska [por. Wajda, 2003]. 

Należy podkreślić, iż pomimo braku jednoznacznej definicji, która od-
nosiłaby się do pozyskiwania talentów, wiele wytycznych oraz niezbędnych 
informacji na ten temat można uzyskać poprzez analizę definicji rekrutacji 
i selekcji. Taka analiza dostarcza również danych na temat złożoności pro-
cesów, które przy pierwszym zetknięciu zwykle są postrzegane jako łatwe. 
W świetle definicji talentu, a także problematyki rekrutacji i selekcji można 
zatem stwierdzić, że istotą rekrutacji talentów jest koncentracja na dopasowa-
niu pomiędzy talentem a organizacją. Bardzo często sam potencjalny talent 
odpowiada na ofertę danej firmy, jeżeli oceni ją jako atrakcyjną. Istota selekcji 
polega natomiast na postrzeganiu dopasowania, wzajemnej wymianie infor-
macji, a także obustronnemu procesowi podejmowania decyzji dotyczącej 
podjęcia współpracy [por. Ingram, 2011, s. 55]. 

Koncepcja dopasowania pomiędzy kandydatem a organizacją jest obec-
na w literaturze przedmiotu od wielu lat. To właśnie dopasowanie, z jednej 
strony pomiędzy kompetencjami i oczekiwaniami pracownika, a z drugiej 
wymogami stanowiska pracy oraz organizacji, powinno stanowić fundament 
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decyzji o przyjęciu kandydata do pracy lub jego odrzuceniu. W ten sposób 
rozumiane dopasowanie jest związane z tzw. przyciąganiem kandydatów, 
a także zaakceptowaniem oferty pracy, gotowością podjęcia zatrudnienia, 
złożeniem oferty pracy oraz wynikami, które występują po zatrudnieniu. 
Ważne są również kryteria jednostkowe, takie jak ponadprzeciętne osiągnię-
cia, pozytywne nastawienie, chęć lub niechęć odejścia z organizacji, napięcie 
– stres, stałość zatrudnienia, chęć do pozostania w danej pracy itd. [Ingram, 
2011, s. 58-59; por. Catlin, Matthews, 2002]. 

Istnieje kilka modeli dotyczących koncepcji pozyskiwania talentów. Jed-
nym z nich jest model zaproponowany przez R.T. Muchę [2004]. Model ten 
składa się z trzech kół o następujących tytułach: „Jaką pracę pracownik wy-
konuje dobrze?”, „Jakiej pracy potrzebuje firma?” oraz „Jaka praca sprawia 
radość pracownikowi?”. Koła w jednym miejscu nachodzą na siebie i sta-
nowią wizualizację docelowego kandydata – to obszar, z którego powinien 
pochodzić potencjalnie utalentowany pracownik. Podstawowymi wskazów-
kami w obszarze rekrutacji jest w tym przypadku poszukiwanie osób dopa-
sowanych do profilu stanowiska oraz adresowanie oferty do zróżnicowanej 
puli kandydatów. Bardzo istotne jest również dostosowanie metod selekcji 
do aktualnej sytuacji, ponieważ nawet w okolicznościach, gdy wystąpi od-
powiedź pozytywna na wszystkie trzy pytania, to niestaranne i niewłaściwie 
przeprowadzone postępowanie selekcyjne może doprowadzić do zniechęce-
nia kandydata i wycofania jeszcze w trakcie procesu selekcyjnego. W koncep-
cji R.T. Muchy wyraźnie podkreślone jest opisane wcześniej dopasowanie. 
W modelu tym dopasowanie jest charakterystyczne dla pracowników, którzy 
pochodzą z pewnej idealnej puli kandydatów. Model Muchy nie jest jednak 
pomysłem nowatorskim, gdyż ściśle opiera się na koncepcjach dopasowania 
stosowanych wcześniej w zarządzaniu zasobami ludzkimi (przykładem może 
być m.in. model Michigan) [por. Mucha, 2004; por. Ingram, 2011, s. 56-57]. 

Drugi paradygmat to propozycja praktyków biznesu: Katherine Catlin oraz 
Jana Matthewsa [2002]. Model ten ma charakter liniowy i obejmuje kilka kro-
ków postępowania. Rozpoczyna się od stworzenia właściwego profilu, czyli 
opisu stanowiska pracy. Ważne jest, aby opis ten nie był ani zbytnio szczegó-
łowy, ani nadmiernie ogólny. Drugim krokiem jest użycie najlepszych źródeł 
i metod rekrutacji tak, aby znaleźć najlepszych kandydatów, czyli takich, któ-
rzy już na tym wstępnym etapie rekrutacji najbardziej pasują do wymogów 
stanowiska. Kolejny krok stanowi decyzja, kogo należy objąć rozmową kwali-
fikacyjną. W tym miejscu warto zauważyć, że o ile pewna ogólna natura opisu 
stanowiska pracy lub dobór najlepszych metod i źródeł rekrutacji są akcepto-
walne i zgodne z teorią zarządzania zasobami ludzkimi, o tyle podejmowanie 
decyzji o zatrudnieniu wyłącznie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej nie 
wydaje się do końca zasadne [por. Suchar, 2004]. Następnym działaniem jest 
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stworzenie i prowadzenie efektywnego procesu rozmów kwalifikacyjnych. 
W dalszej kolejności następuje wybór najlepszych kandydatów oraz sprawdze-
nie ich referencji. Kolejny krok to złożenie oferty. Zakończeniem procesu rekru-
tacji i selekcji jest podpisanie umowy z daną osobą. Ostatnim etapem postępo-
wania w ramach tego modelu jest wyszczególnienie, jakie będą konsekwencje 
przyjęcia propozycji pracy przez kandydata. Wybór najbardziej odpowiednie-
go pracownika w świetle konstrukcji tego modelu oznacza osobę najbardziej 
dostosowaną do stawianych wymogów. Z tego względu omawiany model 
czasami spotyka się z zarzutem, czy najlepiej dopasowany kandydat jest obiek-
tywnie najlepszy i czy faktycznie jest talentem. Przedstawiony model zapowia-
dał interesujące i niestandardowe rozwiązania, jednak ostatecznie oceniono go 
jako nieodbiegający od typowego podejścia z zakresu zarządzania zasobami 
ludzkimi. Co więcej, niejednokrotnie podkreśla się, iż propozycje specjalistów 
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi są bardziej rozwijające, nośne, a na-
wet poszerzające ww. model [por. Catlin, Matthews, 2002; por. Ingram, 2011, 
s. 58-59; por. Searle, 2003]. 

Kolejnym modelem pozyskiwania talentów jest koncepcja Michaela 
H. Morrisa i Donalda F. Kuratko, którzy stworzyli listę zaleceń praktycznych, 
służących wskazaniu priorytetów w pozyskiwaniu pracowników. Zalecenia 
te są następujące: 

1) rekrutacja i selekcja powinny być oparte na źródłach zewnętrznych 
i wewnętrznych; 

2) kandydatom należy ofertować szerokie ścieżki karier; 
3) kandydatom należy oferować wielopłaszczyznowe „drabiny” – moż-

liwości osiągnięcia sukcesu i realizacji zamierzeń wynikających z ka-
riery; 

4) powinno się stosować ogólne, domniemane i stosunkowo mało sfor-
malizowane kryteria selekcji; 

5) konieczne jest zwrócenie uwagi na ekstensywną socjalizację; 
6) rekrutacja i selekcja powinny być prowadzone przy użyciu otwartych 

procedur; 
7) sumienność potencjalnego pracownika jest lepszym zwiastunem wy-

sokiej wydajności od jego inteligencji, więc testy selekcyjne powinny 
koncentrować się na ocenie sumienności; 

8) inteligencja jest lepszym wskaźnikiem wysokiej wydajności niż zbiór 
wartości wyznawanych przez pracownika, zatem testy selekcyjne po-
winny umożliwiać pomiar inteligencji ogólnej kandydatów; 

9) testy integralności są mocną, lecz często niedoskonałą wskazówką 
tego, czy ktoś będzie kradł, unikał pracy lub w inny sposób wykorzy-
stywał pracodawcę; jeśli zatem nie jest to konieczne, nie ma potrzeby 
ich stosowania. 
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Zbiór zaleceń praktycznych jest jednym z wielu prezentowanych w lite-
raturze. Odmienne oraz prowokujące do intensywnej analizy modele pre-
zentowane są zazwyczaj przez badaczy, którzy lokują swoje zainteresowania 
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz innych społecznych dzie-
dzin nauki [por. Morris, Kuratko, 2002; por. Ingram, 2011, s. 61]. 

Inny model pozyskiwania pracowników dla firmy, związany z obsza-
rem społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB) to propozycja autorstwa 
C.B. Bhattacharya, Sankara Sen i Daniela Korschun [2008]. Został on opra-
cowany pod kątem potrzeb przedsiębiorstw, które bezpośrednio uczestniczą 
w swego rodzaju walce o talenty. Zgodnie z tym modelem organizacja może 
wygrać walkę o talenty, jeśli właściwie i świadomie połączy dwa rozdziel-
nie rozpatrywane aspekty: pierwszy z nich to społeczna odpowiedzialność 
biznesu (SOB) natomiast drugi: właściwie prowadzenie rekrutacji i selekcji – 
wewnętrznej i zewnętrznej. Dzięki temu, że model ma charakter systemowy, 
jego odbiór jest przystępny, czytelne pozostają również przyczyny i skutki 
realizowanych działań. W ramach procesu transformacji jednostka ocenia, na 
ile jej potrzeby są zaspokajane przez system SOB, który obowiązuje w danym 
przedsiębiorstwie. Za pracownika identyfikującego się z organizacją postrze-
gany jest taki, który ma zaspokajane następujące potrzeby: samozaangażo-
wanie, godzenie sprzeczności pomiędzy życiem prywatnym a pracą oraz  
tzw. tarcza reputacyjna. Jest ona zbiorem zasad działania organizacji, który 
chroni samą organizację oraz jej pracowników przed konsekwencjami wy-
nikającymi np. z zarzutów dotyczących rasizmu oraz innych, negatywnie 
ocenianych zjawisk społecznych. Warto podkreślić również, że proces oceny 
swojej sytuacji przez pracownika pozostaje pod wpływem wielu czynników, 
które wynikają po pierwsze z właściwości organizacji, a ponadto z indywi-
dualnych cech pracownika. Efektem identyfikacji zatrudnionego z przedsię-
biorstwem jest więc uzyskanie wysokich wyników na poziomie indywidu-
alnym, zewnętrznym i wewnętrznym. W myśl tego modelu to właśnie tacy 
pracownicy – zadowoleni i silnie zidentyfikowani z firmą – poprawiają ak-
tywność organizacji oraz przyciągają inne, potencjalnie utalentowane osoby  
[por. Bhattacharya, Sen, Korschun, 2008; por. Ingram, 2011, s 62-63]. 

Wskazywane z literaturze modele pozyskiwania talentów stanowią zbiór 
wskazówek, popartych z reguły badaniami empirycznymi, w jaki sposób 
powinien przebiegać proces rekrutacji i selekcji wyjątkowych pracowników. 
Wiele z propozycji jest skonstruowanych dla konkretnych typów organizacji, 
jednak często pozostają skuteczne również w innych okolicznościach. Warto 
jednak podkreślić, iż modele te są często na tyle abstrakcyjne, że niejedno-
krotnie ich praktyczne zastosowanie jest znacząco utrudnione. Może wystą-
pić bowiem sytuacja, w której nadmiernie wzbogacone zapleczem teoretycz-
nym rozwiązania są dalekie od oczekiwań praktyków. Pojedyncze, proste 
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wskazówki są możliwe do wykorzystania, jednak pełna realizacja zapropo-
nowanych koncepcji z reguły wymaga skorzystania z usług profesjonalnej 
firmy doradztwa personalnego lub poświęcenia znacznych nakładów finan-
sowych i zasobów czasu kadry menedżerskiej, aby wprowadzić je wyczerpu-
jąco i prawidłowo. 

Co ważne, podkreśla się, iż talent nie jest własnością organizacji, lecz jej 
pracowników. Z tego powodu działania związane z zarządzaniem talentami 
powinny być ukierunkowane na uzyskanie korzyści zarówno dla organiza-
cji, jak i dla jednostek. Wymaga to odpowiedniej organizacji i jakości pracy, 
równowagi na płaszczyźnie praca – życie prywatne, odpowiednich inspira-
cji, przychylnej postawy środowiska, a także właściwych wartości material-
nych i możliwości promocji. Właściwe wykorzystanie talentu, szczególnie 
w perspektywie długoterminowej, wymaga uwzględnienia spostrzegania 
przyszłościowego, czyli związanego z indywidualnym rozwojem kariery 
pracowników. Ze względu na takie założenia, program zarządzania talen-
tami powinien mieć charakter holistyczny, bazować na współzależnościach 
wielu procesów, takich jak planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, 
ich utrzymanie (w tym systemy motywacyjne), rozwój potencjału, ocena 
efektów pracy czy planowanie kariery. Prawidłowa weryfikacja talentów jest 
natomiast fundamentem możliwości zbudowania rozwiązania o charakterze 
zintegrowanym [por. Kaczmarska, Sienkiewicz, 2005, s. 55-56].

Proces identyfikacji talentu powinien umożliwiać określenie, jakiego typu 
utalentowanych osób potrzebuje dana organizacja (aktualnie i w przyszłości), 
poznanie źródeł pozyskania potencjalnych talentów, rozpoznania właściwe-
go talentu w drodze rekrutacji i selekcji, a także zatrudnienia go i wdrożenia 
w celu uzyskania optymalnego efektu. Pełen proces rozpoznania i pomiaru 
talentów powinien wobec tego składać się z kilku współzależnych etapów. 
Do najważniejszych z nich zalicza się: określenie podstawowych celów pro-
gramu zarządzania talentami; zdefiniowanie pojęcia „talent” – czyli osoby 
o wysokim potencjale dla danej organizacji; określenie struktury wymagań 
(matrycy ról i wymagań stawianym pracownikom, kryteriów zaliczania pra-
cownika do grupy talentów) oraz ocenę i rotacje osób o wysokim potencjale. 
Pierwszym krokiem jest identyfikacja i wskazanie rzeczywistych powodów 
wprowadzenia programu zarządzania talentami. Fundamentem przyjęcia 
określonego rozwiązania, zdefiniowania kształtu takiego programu musi być 
realna potrzeba, wynikająca wewnętrznie z danej organizacji. To właśnie rea-
lizacja tej potrzeby będzie ukierunkowywać i definiować sposób poszukiwa-
nia talentów. Następnie bardzo ważnym elementem procesu identyfikacji jest 
wybór swego rodzaju formalnej definicji talentu oraz zarządzania talentami 
adekwatnie do potrzeb organizacji. Definicje powinny być wynikową odpo-
wiedzi na kilka pytań: czy talent jest rozpatrywany w perspektywie indywi-
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dualnej czy organizacyjnej? czy talent to pojęcie uniwersalne, czy uzależnio-
ne od kontekstu danej organizacji? czy zarządzanie talentami jest stosowane 
tylko do wybranych, czy wszystkich pracowników danej organizacji? Często 
podkreśla się również, iż aby strategia utrzymania i wykorzystania talentów 
była skuteczna, musi mieć jasno określone oczekiwania, które będą stawiane 
pracownikom. Dodatkowo, szczegółowe określenie wymagań jest także pod-
stawą właściwej identyfikacji talentów w organizacji [Kaczmarska, Sienkie-
wicz, 2005, s. 56-58; por. Duttagupta, 2005]. 

Warto podkreślić, że dla wielowymiarowej, profesjonalnej oceny proces 
analizy talentów powinien być zakończony konfrontacją informacji, która 
pochodzi z wewnątrz organizacji z oceną, która mogą wykonać osoby z ze-
wnątrz, najczęściej konsultanci wyspecjalizowani w obszarze oceny i rozwoju 
potencjału kompetencyjnego. Ocena tego typu może być przeprowadzona za 
pomocą metody ośrodka oceny lub wywiadu behawioralnego. Osoby określa-
ne mianem talentów często są delegowane w organizacji do pełnienia funkcji 
o dużej zmienności zadań i sporej odpowiedzialności, a czasem do działania 
w odmiennej kulturze organizacyjnej. W związku z tym niezwykle ważne 
jest zbadanie sposobu funkcjonowania talentów w sytuacjach nowych i nie-
znanych, z odmiennym od codziennego zakresem odpowiedzialności. Istotna 
jest także jakość interakcji z osobami, z którymi na co dzień nie mają bezpo-
średnio do czynienia. Jeżeli w taki sposób zostaną skonstruowane zadania 
ośrodka oceny i rozwoju, to jest możliwość określenia właściwego, rzeczy-
wistego zakresu potencjału kompetencyjnego osoby, często również takiego, 
który nie jest wykorzystywany podczas codziennych obowiązków. Ponadto 
konfrontacja oceny pracownika pochodząca z wewnątrz organizacji z oceną 
konsultantów zewnętrznych znacznie zwiększa prawdopodobieństwo z jed-
nej strony trafnego doboru talentów do danej organizacji, a z drugiej ukierun-
kowanie dalszych, indywidualnych oraz grupowych działań o charakterze 
prorozwojowym. Wyniki w taki sposób przeprowadzonego audytu powinny 
być bowiem uwzględniane przy planowaniu ścieżek kariery zawodowej dla 
pracowników [Kaczmarska, Sienkiewicz, 2005, s. 68-69].

Proces wyłaniania i rozwoju pracowników charakteryzujących się wy-
sokim potencjałem stał się współcześnie jednym z kluczowych elementów 
zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni dobór i przygotowanie kadry 
umożliwia obsadzanie stanowisk wysoko wyspecjalizowanych i kierowni-
czych poprzez właściwe osoby. Z kolei zatrudnianie pracowników rzetelnie 
dobranych i właściwie przeszkolonych zapewnia obniżenie kosztów oraz 
oszczędność czasu związanego z rekrutacją. Warto zauważyć, że konsekwen-
cją doboru takiej grupy pracowniczej powinno być zapewnienie im przez 
organizację odpowiednich warunków rozwoju i doskonalenia zawodowego 
poprzez system szkoleń, staży i rotacji [por. Woińska, Szmidt, 2005, s. 71]. 
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Równocześnie bardzo istotną kwestią pozostaje podmiotowe podejście do 
pracowników i związane z ową tematyką dostosowanie oczekiwań zawo-
dowych do ich indywidualnych możliwości. Wbrew pozorom jest to zada-
nie niezwykle trudne, wymagające bardzo dobrej znajomości predyspozycji 
pracowników. Wśród ważnych elementów tej problematyki wskazać należy 
m.in. różnorodność cech osobowych. Odmienne są bowiem typy tempera-
mentu, zdolności, zainteresowania, poziom odporności psychicznej, a nawet 
kondycja fizyczna. Wszystkie te cechy powinny być brane pod uwagę przy 
delegowaniu zadań pracownikom oraz dobieraniu ich w zespoły zadaniowe 
[por. Wołk, 2007, s. 76-77; 2009, s. 96-97; 2013, s. 90-91].

Należy pamiętać, że przyciąganie talentów do organizacji, a w konse-
kwencji ich prawidłowa identyfikacja i zatrudnienie, jest procesem, który jest 
warunkowany wieloma czynnikami. Po pierwsze proces ten ma charakter 
społeczny, a jego istotą w początkowym okresie jest dostrzeganie i uzgadnia-
nie stanowisk oraz podstawowych wyobrażeń o samym sobie. Wynika z tego, 
że informacja dostarczana potencjalnym kandydatom nie powinna kreować 
obrazu organizacji, który bywa odmienny od rzeczywistego. Po drugie można 
zauważyć, że przyciąganie stanowi pierwszy krok do stworzenia specyficznej 
wspólnoty osoby i organizacji w działaniu, co sprzyja zaistnieniu wspólnoto-
wego charakteru współpracy [Ingram, 2011, s. 85]. Problematyka zarządzania 
talentami konsekwentnie nabiera więc coraz większego znaczenia i obejmuje 
coraz szerszy zakres zagadnień oraz określonych miejsc pracy. Wywodząca 
się bezpośrednio z płaszczyzny instytucji gospodarczych, obecnie zaczyna 
obejmować także organizacje o odmiennym charakterze. 

3.3. Szkoła jako organizacja 

Przez pojęcie organizacji rozumiany jest pewien rodzaj całości ze względu 
na stosunek do niej jej własnych elementów, więc taką całość, której skład-
niki współprzyczyniają się do istnienia całości [Kotarbiński, 1955, s. 74]. We-
dług Leszka Krzyżanowskiego organizacja i system zarządzania organizacją 
stanowią dwa podstawowe elementy przedmiotowej i podmiotowej nauki 
o zarządzaniu [Krzyżanowski, 1985, s. 165; por. Gabara, 1989, s. 54-55; por. 
Otręba, 2012, s. 11]. Organizacja rozumiana jest również jako grupa ludzi, 
którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany i uporządkowany, 
aby osiągnąć zamierzony zestaw celów [Griffin, 2004, s. 5] oraz traktowana 
jako wielość części, z których każda dąży do osiągnięcia konkretnego celu 
i które z jednej strony utrzymują się dzięki wzajemnym powiązaniom, z dru-
giej natomiast przystosowują się do środowiska zewnętrznego [Argyris, 1965, 
s. 198]. We współczesnych definicjach pojęcia organizacji akcentuje się reali-
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zację wspólnych celów składowych organizacji jako główny cel istnienia orga-
nizacji. Chociaż cel interpretowany jest jako antycypowany obraz przyszłości 
i dotyczy indywiduum (człowiek), to jednak nie ma na gruncie prakseologii 
przeszkód, aby mówić w tym kontekście także o celach organizacji, której 
celem jest również jakieś zdarzenie w przyszłości, czyli wywołanie, stworze-
nie lub zachowanie niezmienionego stanu rzeczy [Pszczołowski, 1982, s. 56; 
Sikorski, 2009, s. 15]. 

Opisując organizacje, można wymienić pewne ich charakterystyczne 
cechy. Są to twory człowieka (artefakty), stworzone do wykonywania okre-
ślonych celów, stąd często określane są jako systemy samotwórcze, natural-
ne lub systemy sztuczne [Krzyżanowski, 1996, s. 170]. W skład organizacji 
wchodzą ludzie oraz środki materialne (aparatura), którymi te osoby się 
posługują i z tego względu określa się organizacje jako systemy społeczno-
-techniczne lub systemy społeczne, gdy eksponuje się znaczenie zasobów 
ludzkich. Organizacje to systemy zachowujące się rozmyślnie, posiadające 
umiejętność korygowania lub zmiany pierwotnie wyznaczonych celów. Or-
ganizację wyodrębnia się z otoczenia i równocześnie zachowuje jej otwarty 
charakter. Jest strukturalizowana, czyli w pewien sposób uporządkowana 
wewnętrznie i zhierarchizowana w podwójnym znaczeniu: inkluzji, czyli 
zawierania się podsystemów w systemie oraz podporządkowania. Organi-
zacje są złożone w sposób szczególny, swoisty, co uniemożliwia do końca 
odwzorowanie i opisanie ich struktury. Zawsze mają wyodrębniony człon 
kierowniczy. Są stabilne, potrafią utrzymać równowagę wewnętrzną, mimo 
zmian, które zachodzą w ich otoczeniu. Organizacje są również ekwifinalne, 
czyli zdolne do osiągania określonych rezultatów przy różnych warunkach 
początkowych oraz odmiennymi sposobami. Są również samoorganizujące 
się, zdolne do windowania stopnia swojego uporządkowania wewnętrznego, 
a także utrwalają sposoby zachowania się ludzi i funkcjonowania organizacji 
w kierunku instytucjonalizacji i formalizacji [Peszko, 2005, s. 39; Bielski, 1983; 
s. 77-82; Krzyżanowski, 1996, s. 170-171; 1999, s. 28; Otręba, 2012, s. 18; Tu-
drej, 1988, s. 135-136]. 

Obecnie, coraz częściej jako organizacje charakteryzuje się również pla-
cówki oświatowe. W latach 70. XX w. pojawiła się tendencja do bezpośred-
niego, arbitralnego przeniesienia terminologii charakterystycznej dla ogólnej 
teorii organizacji i zarządzania na grunt realiów oświatowych, jednak jak 
podkreśla Józef Pielachowski, przy jednoczesnym niedostatku badań empi-
rycznych w tym zakresie [Pielachowski, 1980, s.64]. Jak wskazuje literatura 
przedmiotu, wzrost zainteresowania tymi zagadnieniami był uwarunkowa-
ny pojawieniem się nowych możliwości w zakresie teorii zarządzania oświa-
tą. Przed ówczesnymi, nowoczesnymi naukami pedagogicznymi postawiono 
wymogi i oczekiwania, aby w coraz większym stopniu otworzyły się na ko-
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rzystanie z dorobku innych nauk, w tym również teorii zarządzania i organi-
zacji. Skuteczność działalności szkolnej miała, oprócz aspektów pedagogicz-
nych, zostać oparta także na zagadnieniach organizacyjnych. Te rozważania 
stały się fundamentem oświatowej teorii organizacji [Homplewicz, 1982, s. 12; 
Pielachowski, 1980, s. 64; Smołalski, 1975, s. 75; Podoski, 1980, s. 64; Radwan, 
1994, s. 24]. 

Roman Schultz [1993] podjął próbę charakterystyki szkoły jako systemu 
organizacyjnego. Stwierdził, że na skutek rozwoju organizacyjnego polskie-
go szkolnictwa w kontekście instytucjonalnym oraz ilościowym, stało się ono 
złożonym, specyficznym systemem organizacyjnym. Współczesna szkoła ce-
chuje się odmienną jakością niż ta z przeszłości. Biorąc pod uwagę podejście 
systemowe wobec organizacji, zakłada się stosowanie schematu obejmujące-
go warunki wejściowe, procesy transformacji energii oraz produkt, ponieważ 
koncepcje teoretyczne powinny być tworzone od strony wejść, wyjść i funk-
cjonowania organizacji jako systemu, a nie od celów jej przywódców [Katz, 
Kahn, 1979, s. 603; por. Schultz, 1993]. Do elementów szkoły jako organizacji 
w znaczeniu czynnościowym Schultz zalicza następujące moduły: 

- specjalistyczny cel, który wynika z roli, jaką szkoła pełni w szerszym 
systemie działania; 

- skład społeczności, specyficzny pod względem ilościowym i jakościo-
wym, który jest zależny od systemowego i środowiskowego usytuo-
wania placówki; 

- program działania szkoły, czyli pewien ogół zadań specjalistycznych, 
rozpatrywanych z perspektywy układu przekrojowego (poszczególne 
przedmioty) oraz rozwojowego (lata nauki); 

- technologię działania, czyli ogół przyjętych środków i metod osiąga-
nia celów oraz strukturę działania rozumianą jako specyficzny sposób 
zespolenia członków organizacji (nauczycieli i uczniów) w przedsię-
wzięciu kolektywnym. 

Powyższe elementy prowadzą do organizacji działań szkolnych, które po-
zwolą osiągać zamierzone cele, nazywane niejednokrotnie procesami szkol-
nymi [Schultz, 1993, s. 24; por. Pielachowski, 2007, s. 52; por. Pęcherski, 1986, 
s. 108]. 

Elementy systemu organizacyjnego szkoły wskazał również J. Orzechow-
ski. Wymienia wśród nich: wejścia organizacyjne szkoły, wyposażenie, czyn-
ności ludzkie (np. kadra kierownicza, uczniowie, infrastruktura), przebieg 
organizacyjny (proces organizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, 
zróżnicowanie ról, klimat społeczny szkoły, jej kultura organizacyjna itd.), 
wyjścia organizacyjne szkoły (efekty indywidualne, czyli osiągnięcia ucz-
niów, efekty systemowe – wpływ na kulturę środowiska, efekty wewnątrz-
organizacyjne (np. wyniki egzaminów) oraz zewnątrzorganizacyjne (sy-
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stem wartości, kwalifikacje zawodowe), efekty bezpośrednie (np. wyniki 
badań testowych) oraz dalekosiężne (dalsze losy absolwentów), a także od-
działywania ze strony otoczenia szkoły (czyli pozycja szkoły w środowisku 
lokalnym oraz w ogólnopolskim systemie szkolnym). W modelu tym pod-
kreślony jest wyraźnie element funkcji podstawowej szkoły, czyli procesu 
nauczania i wychowania. Funkcja ta została narzucona poprzez zewnętrzne 
otoczenie zadaniowe i również w nim jest realizowana [Orzechowski, 1977, 
s 4-5]. 

Ważnym zagadnieniem jest również otoczenie przedsiębiorstwa. Są to 
wszelkie zjawiska, procesy, podmioty, które nie wchodzą w skład organiza-
cji, ale są z nią związane poprzez wzajemne oddziaływania. Otoczenie stwa-
rza więc szanse bądź zagrożenia dla jego dalszego przetrwania lub rozwo-
ju. Kompatybilny rozwój z otoczeniem i dynamiczne sprzężenie pozwalają 
budować wartość przedsiębiorstwa [por. Banaszak, Doktór, 2008, s. 386-390; 
por. Urbanowska-Sojkin, 2004, s. 138]. Wymowną egzemplifikacją pojęcia 
otoczenia organizacji jest metafora pływaka, którą zastosował Ricky W. Grif-
fin [2002, s. 101]. Organizacja, podobnie jak pływak zmagający się z dostoso-
waniem do różnych czynników, które towarzyszą podczas pływania, musi 
rozumieć podstawowe elementy swojego otoczenia, by skutecznie pomiędzy 
nimi manewrować. 

Stosowane jest rozróżnienie na wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie or-
ganizacji. Otoczenie wewnętrzne tworzone jest przez siły i warunki będące 
wewnątrz przedsiębiorstwa. Otoczenie zewnętrzne z kolei dotyczy tego, co 
znajduje się na zewnątrz danej organizacji. Warto podkreślić, że granica, 
która oddziela organizację od otoczenia zewnętrznego nie zawsze jest jasno 
określona. Na otoczenie zewnętrzne składają się dwa obszary: otoczenie ogól-
ne i celowe. 

Otoczenie ogólne dotyczy warunków i wydarzeń, które mogą oddziały-
wać na organizację na wiele różnych sposobów. Tworzone jest przez kilka 
wymiarów: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny 
oraz międzynarodowy. Wymiar ekonomiczny to ogólna jakość systemu go-
spodarczego, w którym działa dana organizacja. Wymiar techniczny doty-
czy metod, które umożliwiają przekształcanie zasobów w produkty i usługi. 
Wymiar socjokulturowy obejmuje wartości, nawyki, obyczaje i pewne demo-
graficzne cechy społeczeństwa, w którym funkcjonuje organizacja. Wymiar 
prawno-polityczny dotyczy państwowej regulacji działalności organizacji 
oraz stosunków pomiędzy systemem gospodarki a państwem. Wreszcie wy-
miar międzynarodowy stanowi zakres, w jakim organizacja pozostaje pod 
wpływem działalności gospodarczej innych krajów. 

Otoczenie celowe składa się natomiast z konkretnych organizacji lub 
grup, które mogą oddziaływać i wpływać na organizację. Otoczenie to może 
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więc obejmować np. klientów, konkurentów, dostawców, związki zawodowe 
czy sojuszników strategicznych [por. Griffin, 2002, s. 103-107].

Pojęcie otoczenia, w którym funkcjonuje dana organizacja, można podzie-
lić na tzw. mikrootoczenie obejmujące zewnętrzne grupy odbiorców, mające 
wpływ na zdolność organizacji do pomyślnego funkcjonowania (klienci, in-
westorzy, dostawcy, dystrybutorzy, prawodawcy, konkurenci, liderzy opinii, 
niektóre media) oraz makrootoczenie, czyli czynniki określające szeroki kon-
tekst działalności organizacji (np. polityczne, prawne, ekonomiczne, społecz-
ne, kulturowe, techniczne, środowiskowe). Otoczenie organizacji może mieć 
charakter statyczny lub dynamiczny. Pierwsze z nich sprzyja rutynie i prze-
widywaniu poprzez ekstrapolację na podstawie wcześniejszych doświad-
czeń. Może również stanowić uwarunkowanie samozadowolenia, które pro-
wadzi do niedostatecznej czujności i lekceważenia szczegółów. Taka postawa 
prowadzi często do pogorszenia wyników i spadku wydajności. Otoczenie 
dynamiczne jest z kolei złożone i podlega częstym zmianom, które wynikają 
z postępu wiedzy, nowych technologii oraz wahań popytu na dobra i usługi. 
Wymaga ono wyjątkowo uważnej obserwacji i jest szczególnie wrażliwe na 
błędne podstępowanie [Davis, 2007, s. 82-83; por. Urbanowska-Sojkin, 2004, 
s. 138; por. Borowiecki, Kwieciński, 2003, s. 23-24; por. Kosińska, 2008, s. 40]. 

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia każdej organizacji, w tym 
również placówki oświatowej, jest pojęcie interesariuszy (ang. stakeholders). 
Teoria interesariuszy została po raz pierwszy opisana w latach 70. i rozbu-
dowana w latach 80. XX w. przez R. Edwarda Freemana [por. Freeman, 1984] 
- choć niektóre źródła wskazują, iż tę problematykę akcentował również w la-
tach 50-tych Silbert [por. Andriof, Waddock, 2002; por. Marcinkowska, 2011, 
s. 855-869]. Od tego czasu jest jednym z najistotniejszych nurtów rozwoju 
nauk o zarządzaniu. Koncepcja ta identyfikuje oczekiwania otoczenia przed-
siębiorstwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, poprzez jednostki 
lub grupy, które je reprezentują. Samo pojęcie stakeholders pojawiło się w lite-
raturze anglojęzycznej jako odpowiedź na termin shareholders, który oznacza 
udziałowców. Interesariusze są to więc grupy lub osoby, które bezpośrednio 
lub pośrednio są zainteresowane działalnością organizacji w jej dążeniach do 
osiągania celów. W tradycyjnym ujęciu najczęściej rozróżniani są interesariu-
sze wewnętrzni (np. pracownicy) oraz zewnętrzni (np. klienci), którzy bardzo 
często reprezentują sprzeczne cele. Interesariusze zewnętrzni są tymi osobami 
w otoczeniu organizacji, które wywierają wpływ na jej działania. Natomiast 
interesariusze wewnętrzni to grupy lub osoby, wobec których lub za które kie-
rownik ponosi odpowiedzialność. W innym ujęciu rozróżnia się także dwie 
odmienne grupy interesariuszy: głównych oraz drugorzędnych (określanych 
również jako rynkowych i pozarynkowych). Ich cele nie są jednak konkuren-
cyjne, lecz komplementarne. Grupę interesariuszy głównych tworzą m.in.: 
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pracownicy, klienci, konkurenci i dostawcy, natomiast drugorzędnych: spo-
łeczność lokalna, regionalna i globalna (np. media, instytucje samorządowe 
itd.). Idea interesariuszy jest związana z tradycją pojmowania biznesu jako 
integralnej części społeczeństwa, a nie jako odseparowanej instytucji. War-
to podkreślić, iż role interesariuszy mogą ulegać zmianom w miarę ewolucji 
i rozwoju środowiska danej organizacji. Bardzo ważne jest, aby kierowni-
cy byli na to zjawisko szczególnie wyczuleni, zwłaszcza gdy śledzą wpływ 
różnych czynników na zachowania występujące w organizacji, a także gdy 
proponują reakcje na zmiany otoczenia [por. Stoner, Freeman, Gilbert, 1999, 
s. 81]. Co ważne, interesariusze są związani nie tylko z konkretną organiza-
cją, lecz również pomiędzy sobą – w sieci wzajemnych stosunków. Określone 
działania i zjawiska mogą jednoczyć różnych interesariuszy w aprobacie lub 
sprzeciwie wobec danego postępowania organizacji. Niezwykle istotna jest 
w tym kontekście rola kierowników. Kierownictwo bowiem ponosi odpowie-
dzialność za organizację jako całość. Bardzo często wymaga ona zajmowania 
się wieloma różnorodnymi interesariuszami i godzenia sprzecznych żądań 
i oczekiwań [Stoner, Freeman, Gilbert, 1999, s. 80-91; por. Freeman, 1984,  
por. Banaszak, Doktór, 2008, s. 209, 335; por. Marcinkowska, 2011, s. 856-860; 
por. Paliwoda-Matiolańska, 2009; por. Łudzińska, Zdziarski, 2013, s. 41-42]. 

Dyrektor szkoły, pełniący funkcję jej kierownika, również podczas swo-
jej pracy ma do czynienia z bardzo szerokim gronem interesariuszy. Analo-
gicznie jak w przypadku problematyki dotyczącej przedsiębiorstw gospo-
darczych, także interesariuszy placówki oświatowej można podzielić na 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

Interesariusze wewnętrzni w przypadku instytucji szkolnej to nauczycie-
le oraz pracownicy administracji i obsługi. Grupy te, pomimo faktu, iż two-
rzą grupę współpracowników danej placówki, charakteryzuje wiele różnic 
– odmienne zadania do realizacji, inny czas i godziny pracy czy wymaga-
nia zawodowe i stawiane cele. Taka sytuacja determinuje niekiedy szereg 
rozbieżnych oczekiwań. Szczególną grupą interesariuszy wewnętrznych są 
oczywiście nauczyciele. Zwykle interesariusze wewnętrzni mają konkretne 
oczekiwania wobec jakości funkcjonowania placówki i postępowania same-
go dyrektora. Bardzo często oczekiwania te są od siebie odmienne, a funda-
mentem tej różnorodności może być chociażby realizowany stopień awansu 
zawodowego, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe zatrudnienie w innym 
miejscu pracy, a także elementy wynikające z subiektywnej sfery emocjonal-
no-motywacyjnej: zaangażowanie, ambicja, zmęczenie, poziom motywacji 
czy poczucie zadowolenia z realizowanej pracy. Interesariuszami wewnętrz-
nymi (i równocześnie zewnętrznymi) szkoły są także jej uczniowie, którzy 
również mogą (przynajmniej częściowo) brać czynny udział w działalności 
organizacji szkolnej. 
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Kategorię interesariuszy zewnętrznych w przypadku szkoły można ująć 
bardzo szeroko. Pierwsze skojarzenie dotyczy oczywiście, co jest niewąt-
pliwie słuszne, uczniów i ich rodziców, czyli potencjalnych klientów i bez-
pośrednich odbiorców usług placówki. Jednak na zjawisko interesariuszy 
zewnętrznych spojrzeć należy z szerszej perspektywy – grupę tę tworzą bo-
wiem także przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzorującego, 
społeczność lokalna, media, samorząd. Zwrócić należy uwagę również na 
inwestorów (np. najemcę sklepiku szkolnego, stołówki, dostawcę owoców 
lub obiadów), organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), a także 
instytucje współpracujące bezpośrednio ze szkołami – biblioteki, poradnie  
psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki interwencyjne, miejsca pomocy socjal-
nej i społecznej. Warto podkreślić, iż interesariusze szkoły podlegają ciągłym, 
dynamicznym zmianom (szczególnie w zakresie oczekiwań), co stanowi po-
ważne wyzwanie. W świetle tych rosnących oczekiwań wobec współczesnych 
szkół determinuje to również konieczność bieżącego ewaluowania potrzeb 
interesariuszy, w szczególności zewnętrznych, lecz – w ramach profilakty-
ki wypalenia zawodowego i spadku zaangażowania u pracowników – także 
wewnętrznych. 

Organizację szkolną charakteryzuje złożony cel, u którego podstaw 
znajdują się działania dydaktyczno-wychowawcze. Podział pracy następuje 
według planu i programów nauczania, poziomu kształcenia, rodzajów na-
uczania oraz kompetencji pracowników. Występuje łączność pomiędzy ele-
mentami szkoły. Swoistą cechą organizacji szkolnej jest formalizacja, ponie-
waż określony jej stopień umożliwia trwałość organizacji, a także względną 
jednolitość zachowań jej członków. Występuje wyraźna hierarchia władzy 
– dotyczy to funkcji kierowniczej dyrektora szkoły, sterowania całokształ-
tem procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz koordynowania działań 
pracowników i procesów szkolnych. Szkoła operuje specyficzną techno-
logią, a także technologią komunikowania. Wreszcie struktura szkoły jest 
uwarunkowana zróżnicowaniem ról na osoby „kształcące” i „kształcone” 
[Schultz, 1993, s. 177-178; Pielachowski, 2007, s. 55-57; Otręba, 2012, s. 28-29; 
Katz, Kahn, z 607-609]. 

Struktura organizacyjna szkoły w ujęciu prakseologicznym to ogół wza-
jemnych relacji, które zachodzą pomiędzy elementami szkoły jako systemu 
i rozpatrywanych z uwagi na ich udział w jej efektywnym funkcjonowaniu. 
Biorąc pod uwagę założenia teorii organizacji i zarządzania w kontekście sy-
stemu szkolnego, przyjmuje się, że struktura organizacyjna charakteryzuje 
się kilkoma cechami. Przede wszystkim rozdzielenie zadań i obowiązków na-
stępuje w taki sposób, aby każdy pracownik był obciążony pracą zgodnie ze 
swoimi kwalifikacjami, zainteresowaniami i możliwościami, a także czuł się 
zobowiązany do podejmowania samodzielnych decyzji, adekwatnie do posia-
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danych kompetencji. Nauczyciele, ich wiedza, umiejętności i predyspozycje 
powinni być w pełni i racjonalnie zaangażowani jako specjaliści przedmiotowi 
lub problemowi. Wewnętrzny system informacji szkolnej powinien zapewniać 
utrzymanie prawidłowej łączności pomiędzy wszystkimi komórkami organi-
zacyjnymi szkoły, a także wobec otoczenia instytucjonalnego. Należy również 
umożliwić wszystkim zespołom współpracującym podczas realizacji zadań 
efektywną kooperację oraz przystosowanie się do dynamicznych zmian i ocze-
kiwań społecznych [Otręba, 2012, s. 34; Tudrej, 1988, s. 136-137]. 

Zatem rolą dyrektora szkoły w kontekście podjętych powyżej rozważań 
– kierującego organizacją – jest zwrócenie uwagi i dbałość o zachowanie rów-
nowagi pomiędzy takimi elementami jak wartości, związki międzyludzkie, 
struktura czy środowisko lokalne. Badania empiryczne poświęcone efektyw-
ności funkcjonowania szkół niejednokrotnie wskazały, że sposób kierowania 
i zarządzania szkołą to jeden z najistotniejszych czynników warunkujących 
jakość kształcenia i funkcjonowania szkoły na każdej płaszczyźnie. Prioryte-
tem natomiast nadal powinien pozostać wszechstronny rozwój dziecka i taka 
organizacja zarządzania, która ten proces zoptymalizuje. Jak bowiem zauwa-
ża Kazimierz Przyszczypkowski: 

edukacja szkolna przypada w okresie kształtowania się poglądu na świat i poszuki-
wania sensu życia. Umysł młodego człowieka jest w tym okresie elastyczny i bardzo 
otwarty. Zamknięcie instytucjonalne edukacji i towarzyszące temu zamknięcie para-
dygmatyczne nie pozostaje bez wpływu na dalsze życie młodych ludzi, a w konse-
kwencji na rozwój kultury i cywilizacji [Przyszczypkowski, 2012, s. 19]. 

Biorąc pod uwagę współczesne, coraz bardziej złożone oczekiwania wo-
bec placówek oświatowych ze strony członków jej otoczenia (uczniów i ro-
dziców, osób współpracujących, przedstawicieli środowiska lokalnego itd.), 
warto podjąć rozważania, czy obecna procedura rekrutacji dyrektorów oraz 
kształt polskiego systemu oświaty stwarzają szansę identyfikacji potencjalnej, 
wybitnej jednostki (tzw. talentu) i tym samym objęcia przez nią stanowiska 
dyrektora szkoły. 

3.4.  Procedura rekrutacji i selekcji dyrektorów a poszukiwanie 
talentów

Nastawienie organizacji na aktywne poszukiwanie talentów jest jednym 
z najnowocześniejszych aspektów zarządzania i bywa prognozowane jako 
warunek jej sukcesu w przyszłości. Warto podjąć próbę oceny, czy po-
dobne tendencje dotyczą również współczesnych placówek oświatowych. 
Wymagania stawiane współczesnym szkołom są bowiem coraz bardziej 
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zróżnicowane. Oczekiwania ze strony potencjalnych odbiorców, uczniów, 
rodziców, członków samorządu lokalnego czy samego społeczeństwa, 
ustawicznie rosną i zmieniają swój charakter. Sytuacja ta dotyczy również 
roli lidera, czyli dyrektora szkoły. Warto podjąć rozważania, czy obecnie 
obowiązujący system rekrutacji i selekcji dyrektorów ma szanse wyłonić 
talenty. 

Coraz częściej dyrektorzy szkół nazywani są menedżerami oświaty. 
W powszechnym rozumieniu określenie „menedżer” powoduje skojarzenie 
z instytucją gospodarczą. Jest to jednakże osoba, która ma bardzo wysoką po-
zycję w hierarchii osób zarządzających, a niekiedy najwyższą [por. Banaszak, 
2006, s. 21]. Takie ujęcie funkcji dyrektora szkoły stanowi dodatkowe potwier-
dzenie dla zmieniającej się atmosfery oczekiwań i swoistego porównania, po-
wiązania z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Menedżerowie są przedstawi-
cielami istotnej kategorii społecznej w nowoczesnym społeczeństwie i pełnią 
różnorodne funkcje, zarówno ściśle organizacyjne (dotyczące kierowania 
ludźmi i zachodzącymi procesami), jak i edukacyjne, kulturotwórcze, w ob-
rębie norm społecznych, a także związane z przewodzeniem inicjatywom 
obywatelskim i działaniom oddolnym, które ujawniają się w społecznościach 
lokalnych [Banaszak, 2011, s. 15]. 

Regulacje prawne dotyczące stanowiska dyrektora zawiera ustawa o sy-
stemie oświaty, ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne sta-
nowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodza-
jach publicznych placówek [Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436] oraz rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zaj-
mująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszcze-
gólnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek [Dz.U. 
z 2011 r. Nr 254, poz. 1526].

Jak wynika z prawa oświatowego, stanowisko dyrektora szkoły może 
objąć osoba, która spełnia określone warunki formalne. Na obszar ten jest 
stawiany szczególny nacisk. Jak wskazuje rozporządzanie, stanowisko dy-
rektora przedszkola czy szkoły może być powierzone nauczycielowi miano-
wanemu lub dyplomowanemu, który: 

1)  ukończył: studia wyższe magisterskie i ma przygotowanie pedago-
giczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w da-
nym przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej, studia wyższe lub 
studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny 
z zakresu zarządzania oświatą; 
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2)  posiada: co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku na-
uczyciela akademickiego; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwska-
zań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

3)  w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dy-
rektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole 
lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytyw-
ną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyż-
szej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu za-
trudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed 
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozy-
tywną ocenę dorobku zawodowego; 

4)  nie był karany: karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie dyscyplinarne, za przestępstwo popełnione umyślnie 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, zakazem peł-
nienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi [Rozp. MEN 27.10.2009, § 1, pkt. 1-9]. 

Ustawa o systemie oświaty dopuszcza także możliwość powierzenia 
przez organ prowadzący stanowiska dyrektora osobie, która nie jest nauczy-
cielem, ale posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe, które odpo-
wiada kierunkowi kształcenia w danej placówce. Warto jednak podkreślić, 
że taka osoba nie ma uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego, 
który w takiej sytuacji stanie się obowiązkiem nauczyciela zajmującego inne 
stanowisko w placówce [UoSO, art. 36, ust. 2; por. Pielachowski 2007, por. 
Goriszowski, 2008; por. Michalak, 2006; Bednarska-Wnuk, 2006, s. 33-35].

Stanowisko dyrektora szkoły najczęściej powierzane jest osobie wyłonio-
nej poprzez konkurs, który przeprowadza organ prowadzący danej placów-
ki. Forma ta nie dotyczy szkół i placówek publicznych, które są prowadzone 
przez osoby fizyczne lub prawne, niebędące jednostkami samorządu teryto-
rialnego. Konkurs jest przeprowadzany, gdy organ sprawujący nadzór pe-
dagogiczny nie zgłosi właściwie umotywowanych zastrzeżeń w ciągu 14 dni 
od przedstawienia danego kandydata na stanowisko. Stanowisko dyrektora 
szkoły powierza się najczęściej na okres pięciu lat szkolnych [UoSO, art. 36a, 
ust.13]. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość powierzenia sta-
nowiska na okres krótszy, nie więcej jednak niż o jeden rok szkolny, a decyzja 
ta wymaga wówczas uzasadnienia ze strony kuratora oświaty. Po upływie 
kadencji organ prowadzący może przedłużyć dyrektorowi kadencję na kolej-
ne pięć lat. Przed podjęciem decyzji zasięga jednak opinii rady pedagogicznej 
danej placówki oraz kuratora oświaty [UoSO, art. 36a, ust.14; por. Pawelski, 
2006, s. 36-38; por. Elsner 2008, s. 7-8; por. Jones, 2008, s. 16-18; por. Kazimie-
rowicz, 2007, s. 19-23].
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Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły musi być wcześniej oficjalnie 
ogłoszony przez organ prowadzący. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się 
w co najmniej dwóch dziennikach – o zasięgu wojewódzkim oraz lokalnym. 
Ogłoszenie powinno wskazywać również na termin składania ofert przez 
kandydatów do konkursu. Termin ten powinien wynosić co najmniej 14 dni 
od dnia ukazania się ogłoszenia. 

Konkurs przeprowadzany na stanowisko dyrektora szkoły można po-
dzielić na kilka etapów. Pierwszy etap dotyczy formalnej oceny zgłoszeń. 
Polega na sprawdzeniu przez komisję, czy oferty złożone przez kandydatów 
wpłynęły we wskazanym terminie oraz czy zawierają wszystkie wymagane 
dokumenty. Sprawdzane jest również, czy na podstawie złożonej dokumen-
tacji kandydat ma uprawnienia i kwalifikacje do zajmowania stanowiska dy-
rektora szkoły lub placówki. Oferty kandydatów powinny zawierać m.in.: 

- uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjono-
wania i rozwoju szkoły lub placówki,

- życiorys kandydata wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, za-
wierający zwłaszcza informację o stażu pracy pedagogicznej (w przy-
padku nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku na-
uczyciela akademickiego),

- akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 
oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształce-
nia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,

- dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdza-
jące posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygoto-
wania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. 

Kandydaci, których zgłoszenia zostaną określone jako niepełne lub nie-
spełniające wymagań, nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkur-
sowego. O tym, czy kandydat zostanie dopuszczony do dalszej części kon-
kursu, informuje przewodniczący komisji. Drugim etapem jest bezpośrednia 
ocena kandydatów wykonywana przez komisję konkursową. Aktualny skład 
osobowy komisji wskazuje pkt. 31 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 11 lipca 
2016 r.] 

Komisja po zaakceptowaniu wybranej grupy dokonuje merytorycznej oce-
ny osób dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego. Ocenie 
podlega przede wszystkim przedstawiona przez kandydata koncepcja funk-
cjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. Pod tym kątem komisja przepro-
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wadza z kandydatem rozmowę. Trzecim etapem postępowania konkursowe-
go jest głosowanie. Po wyłonieniu kandydatów, którzy otrzymali pozytywną 
ocenę merytoryczną, komisja wybiera kandydata na stanowisko dyrektora 
w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem. 
Konkurs zostaje rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy 
co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji. Jeśli żaden 
z kandydatów nie uzyskał takiej większości głosów, komisja przystępuje do 
drugiego głosowania [UoSO, art. 36a, ust. 1-12; por. Rozp. MEN z 8.04.2010]. 

W świetle obowiązującej procedury rekrutacyjnej na stanowisko dyrek-
tora szkoły oraz rosnących oczekiwań wobec współczesnych szkół nasuwa 
się pytanie o szansę wyłonienia potencjalnych talentów. Przydatna może być 
w tym miejscu definicja rekrutacji, podkreślająca duże znaczenie tzw. dopa-
sowania pomiędzy talentem a organizacją. Rekrutacja jest procesem polega-
jącym na kwalifikowaniu i pozyskiwaniu spośród kandydatów do pracy ta-
kich, którzy posiadają cechy i kompetencje przydatne dla danej organizacji 
[Pocztowski, 1998]. Rekrutacja to pozyskiwanie odpowiedniej liczby wykwa-
lifikowanych kandydatów tak, aby zlokalizować i uzyskać takich, którzy od-
znaczają się wysokim poziomem dopasowania pomiędzy jednostką a organi-
zacją [Ferris, Berkson, Harris, 2002]. Rekrutacja będzie spełniać swoje zadanie 
w sytuacji, gdy zapewni dopływ wykwalifikowanych pracowników, dotrze 
do odpowiednich kandydatów, a także skłoni ich do przyjęcia oferty pracy 
[Janowska, 2002]. 

W obowiązującej procedurze rekrutacji dyrektorów duży nacisk kładzio-
ny jest na kwalifikacje formalne dotyczące pełnienia tego stanowiska. Jesz-
cze przed właściwą rozmową kwalifikacyjną, podczas selekcji dokumentów 
aplikacyjnych, sprawdzane są warunki formalne i kwalifikacje do zajmowa-
nia stanowiska dyrektora. Z jednej strony jest to gwarancją przeprowadze-
nia rozmowy tylko z osobami, wobec których kuratorium oświaty nie będzie 
miało formalnych zastrzeżeń. Z drugiej strony warto jednak zastanowić się, 
czy tego typu podejście, oparte na nacisku na kwalifikacje formalne, nie po-
woduje ryzyka przeoczenia potencjalnego talentu do zajmowania stanowi-
ska dyrektora. Jak wiadomo, uzyskanie określonych wymogów formalnych  
(np. stopnia nauczyciela mianowanego) wymaga czasu, określonej liczby lat 
pracy. Dyskwalifikuje to możliwość ubiegania się o stanowisko dyrektora 
przez pracowników młodszych, np. posiadających ok. pięcioletnie doświad-
czenie pracy pedagogicznej. 

W 1999 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło „Program 
Ramowego Kursu Kwalifikacyjnego dla Oświatowej Kadry Kierowniczej”, 
który stanowi podstawę kształcenia przyszłych dyrektorów szkół. Program 
ten zawiera następujące zagadnienia: komunikacja społeczna, kierowanie 
zespołem ludzkim, stosowanie prawa oświatowego i finansowego, kierowa-
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nie procesem wspierania jakości pracy szkoły, kierowanie rozwojem szkoły, 
samokształcenie i planowanie własnego rozwoju, wspieranie rozwoju za-
wodowego nauczyciela, stosowanie nowoczesnych technik informacyjnych 
w zarządzaniu, organizacja pracy administracyjno-biurowej oraz współpraca 
z otoczeniem szkoły [Karcz, 2009, s. 142-143; Otręba, 2012, s. 197; Bedarska-
-Wnuk, 2010].

Z kolei w 2006 r. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w War-
szawie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową podjął próbę wypraco-
wania modelu kompetencji dyrektora szkoły. Model ten miał połączyć sferę 
oświatową z najnowszymi osiągnięciami teorii zarządzania organizacjami. 
W modelu wytypowano następujące obszary kompetencyjne dyrektora: 

- zarządzanie procesem dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym, 
czyli umiejętność skutecznego podejmowania i dokumentowania dzia-
łań służących realizacji zadań statutowych placówki; 

- zarządzanie procesami pomocniczymi, czyli umiejętność skutecznego 
podejmowania i dokumentowania działań wspomagających realizację 
zadań statutowych; 

- stosowanie prawa, czyli umiejętność posługiwania się przepisami pra-
wa w praktyce oświatowej; 

- zarządzanie zasobami ludzkimi oraz umiejętność kierowania zespo-
łem pracowniczym; zarządzanie jakością, czyli zdolność spełniania 
oczekiwań klientów placówki w ramach przyjętych standardów jako-
ści; 

- zarządzanie zmianą, czyli umiejętność kierowania procesem zmian 
w sposób, który gwarantuje ich efektywne wdrażanie; 

- zarządzanie w sytuacjach kryzysowych; zarządzanie pracą własną, 
czyli umiejętność działania w taki sposób, który gwarantuje podnosze-
nie jakości pracy własnej;

- komunikowanie się i zarządzanie przepływem informacji; 
- współpraca, czyli umiejętność podejmowania wspólnie z innymi oso-

bami i instytucjami działań zapewniających prawidłowe funkcjonowa-
nie szkoły oraz jej rozwój; 

- podejmowanie decyzji; 
- proinnowacyjność, objawiająca się zdolnością tworzenia warunków 

do podejmowania nowatorskich działań na terenie szkoły oraz etyka 
postępowania, czyli przestrzeganie norm i zasad etycznych we wszyst-
kich obszarach funkcjonowania placówki [por. Sielatycki, 2006, s. 11]. 

Omawiany model zaakcentował nowoczesne ujęcie funkcji dyrektora 
szkoły, np. związane z proinnowacyjnością, zarządzaniem w sytuacjach kry-
zysowych czy kwestiami etycznymi. Model miał w praktycznym zastosowa-
niu stanowić podstawę kształcenia dyrektorów szkół. Kompetencje, które 
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stanowią bazę dla stworzenia modelu, mogą być uznawane za wspólne dla 
większości dyrektorów. Fundamentem i wspólnym mianownikiem dla tego 
modelu są składowe czynniki procesu zarządzania. Model ten może więc być 
typologią pożądanych umiejętności na stanowisku dyrektora szkoły, nieza-
leżnie od typu placówki, jej wielkości czy kontekstu środowiskowego [Siela-
tycki, 2006, s. 11; por. Otręba, 2012, s. 192-193]. Nie pojawiły się jednak do tej 
pory implikacje praktyczne w stronę samego procesu rekrutacji dyrektorów 
i takiego ukierunkowania tego procesu, aby w każdej sytuacji rekrutacyjnej 
sprawdzał wskazane w modelu umiejętności. 

Godną uwagi, ciekawą inicjatywą wydaje się być projekt realizowany od 
2013 r. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współpracy z Wydziałem Za-
rządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Przy-
wództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu 
kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”. Inicjatywa orga-
nizatorów wynikała z potrzeby stworzenia przestrzeni do dyskusji, refleksji 
i wymiany doświadczeń nad stanem obecnym oraz perspektywami rozwoju 
sposobów przygotowania i doskonalenia kadr kierowniczych oświaty w Pol-
sce. Główny cel projektu to wzmocnienie systemu zarządzania oświatą po-
przez wypracowanie rozwiązań w zakresie kształcenia, rozwoju i wsparcia 
kadry kierowniczej w edukacji. Przedmiot projektu to z kolei wzmocnienie 
systemu zarządzania oświatą poprzez stworzenie i ukierunkowanie rozwią-
zań w zakresie kształcenia, rozwoju i wsparcia dyrektorów szkół. W ramach 
projektu realizowane są badania naukowe dotyczące diagnozy kompetencji 
przywódczych. Dodatkowo odbywają się również konferencje, seminaria, 
szkolenia i warsztaty przeznaczone dla praktyków i teoretyków zarządzania 
oświatą. Poprzez współpracę i wymianę doświadczeń wypracowywane są 
sposoby przygotowania i wprowadzania w rolę dyrektora oraz formy dosko-
nalenia. Nacisk kładziony jest również na wspólną wymianę doświadczeń 
i prezentację wiodących przykładów dobrych praktyk w zakresie przygoto-
wania i doskonalenia liderów oświatowych na świecie [por. Ośrodek Roz-
woju Edukacji i in., Przywództwo edukacyjne, 2015]. Szczególnym zasobem 
wskazanego projektu jest jego interdyscyplinarny charakter, a także nacisk 
kładziony na kompetencje przywódcze dyrektorów oraz silny aspekt prak-
tyczny i pragmatyczny. 

Trudno o jednoznaczną, klarowną ocenę, czy obecny system rekrutacji 
dyrektorów w polskiej oświacie jest nastawiony na pozyskiwanie talentów. 
Nietrudno jednak oprzeć się wrażeniu, jak istotne są aspekty formalne i jak 
mocno koncentruje się na osobach posiadających doświadczenie zawodowe 
i pomysł na koncepcję prowadzenia placówki oświatowej. Obowiązujące akty 
prawne nie wskazują na konieczność posiadania określonych kompetencji 
psychologicznych i społecznych. Nasuwa się wobec tego refleksja, iż bardzo 
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wiele zależy od składu komisji rekrutacyjnej, jej nastawienia oraz swego ro-
dzaju pomysłu na rekrutację i selekcję. 

Prawdopodobnie weryfikacja potencjalnego talentu wśród kadry kie-
rowniczej oświaty jest uzależniona głównie od składu komisji rekrutacyjnej, 
a ściślej jej sposobu i pomysłu na przeprowadzenie rekrutacji. Skład komisji 
jest z kolei ściśle warunkowany przez literę prawa. W 2016 r. wprowadzo-
no zmiany w zakresie składu osobowego komisji oraz liczebności jej człon-
ków, która została zwiększona. Obecnie, od 1 września 2016 r., powołuje się 
komisję w następującym składzie: po trzech przedstawicieli organu prowa-
dzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedago-
giczny; po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i Rady Rodziców; po 
jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących 
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych 
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami or-
ganizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji 
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego, zrzeszających nauczycieli [Ustawa z dnia 23.06.2016 o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw, art. 1, pkt. 31, Dz.U. 2016, 
poz. 1010]. To członkowie komisji decydują o doborze dodatkowych pytań, 
rozważeniu przez kandydata potencjalnej sytuacji zadaniowej. Jeżeli komi-
sja będzie koncentrować się głównie na elementach formalnych, nie poszerzy 
procesu rekrutacji o zagadnienia związane np. z zarządzaniem ludźmi czy 
perspektywą psychologiczną, rozwiązywania konfliktów istnieje ryzyko, że 
potencjalne, wybitne umiejętności kandydata nie zostaną rozpoznane [por. 
Cieślińska, 2015, s.20-27]. 

Osoby określane mianem talentów niejednokrotnie delegowane są do peł-
nienia ról, które cechuje duży stopień odpowiedzialności i zmienność zada-
niowa. Podobna sytuacja dotyczy dyrektorów szkół, wobec których stawiane 
są coraz większe i bardziej zróżnicowane wymagania. W tej sytuacji niezbęd-
ne wydaje się sprawdzenie sposobu funkcjonowania kandydatów w nowych 
sytuacjach, z odmiennym od codziennego zakresem odpowiedzialności. Jeżeli  
w taki sposób zostaną skonstruowane wytyczne oceny, umożliwia to zwe-
ryfikowanie i określenie rzeczywistego zakresu potencjału kompetencyjnego 
jednostki, również takiego, który nie jest wykorzystywany podczas codzien-
nych obowiązków [Kaczmarska, Sienkiewicz, 2005, s. 68-69]. W tej sytuacji 
pojawia się refleksja, iż w obecnym systemie rekrutacji i selekcji dyrektorów, 
główne od indywidualnego, subiektywnego sposobu przeprowadzenia tego 
procesu, indywidualnych cech rekruterów, sposobu doboru pytań i stawia-
nia przez kandydatem potencjalnych sytuacji problemowych i zadaniowych 
do rozwiązania zależy fakt, czy proces rekrutacji i selekcji ma szansę wyło-
nić potencjalny talent. Jeżeli natomiast nacisk postawiony będzie głównie na 
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aspekty formalno-organizacyjne (co jest powszechne, jak wskazują informa-
cje z rozmów z dyrektorami) istnieje ryzyko przeprowadzenia postępowania 
konkursowego z pominięciem indywidualnych predyspozycji kandydatów 
– zarówno w zakresie zarządzania, jak również cech osobowościowych i spo-
łecznych. Struktura obecnej procedury rekrutacji i selekcji dyrektorów pozba-
wiona jest więc jednolitej, przemyślanej strategii identyfikacji kompetencji 
menedżerskich, społecznych czy psychologicznych.

3.5.  Dyrektor jako menedżer:  
funkcje, role organizacyjne, kompetencje

System edukacji w Polsce sukcesywnie przechodzi kolejne przeobrażenia 
uwarunkowane m.in. rosnącymi wymaganiami i oczekiwaniami społecz-
nymi. Konsekwencją tych zwiększonych wymagań jest także wysoka ranga 
stawiana wobec realizacji funkcji kierowniczych. Podnoszenie jakości funkcji 
lidera stanowi bowiem jeden z fundamentów efektywnego funkcjonowania 
organizacji szkolnej, a tym samym zwiększania szans edukacyjnych i życio-
wych poszczególnych jednostek, co w długoterminowej perspektywie prze-
kłada się na rozwój społeczności lokalnej oraz całego kraju. 

Aby sprostać temu zadaniu, szkoły muszą być właściwie zarządzane, 
a spośród szeregu obszarów tego procesu na pierwszy plan wysuwa się prob-
lematyka zarządzania zasobami ludzkimi, w tym kierowanie specyficzną pod 
względem organizacyjnym grupą, jaką stanowią nauczyciele. Aby wydobyć 
potencjał tkwiący w ludziach, należy podejmować działania specyficzne, zło-
żone, które wymagają wiedzy i umiejętności kształtowania relacji interper-
sonalnych tak, aby możliwe było osiągnie celów organizacyjnych oraz stwo-
rzenie klimatu organizacji, który sprzyja wszechstronnemu rozwojowi [por. 
Tołwińska, 2011, s. 9]. 

Grzegorz Mazurkiewicz sformułował definicję „przywódcy edukacyj-
nego”. Przyjmuje się, iż przywódca edukacyjny to osoba, która posiada siłę 
przekonywania i uzewnętrzniania potencjału innych. Jest to możliwe, po-
nieważ taki lider potrafi przyjąć odpowiednią postawę wobec siebie, świata 
oraz szkoły poprzez samopoznanie i refleksję, a także świadomość własnej 
roli [Mazurkiewicz, 2011, s. 55]. Słusznie zauważa się również, że przywódca 
edukacyjny, aby mógł sprawnie pełnić swoją funkcję, powinien uwewnętrz-
niać określone wartości i umiejętności. Nie można bowiem kierować szkołą 
bez świadomości kontekstu jej funkcjonowania. Każda decyzja powinna wy-
nikać z przeświadczenia, że podejmowane działania służą nie tylko danej pla-
cówce, lecz wszystkim osobom i instytucjom, które są z nią powiązane [por. 
Mazurkiewicz, 2011, s. 38-39]. 
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Z perspektywy etapów rozwoju zawodowego, dyrektor szkoły, z uwa-
gi na posiadane doświadczenie i liczbę lat pracy (uwarunkowaną m.in. for-
malnie, poprzez wymóg posiadania stopnia awansu minimum nauczyciela 
mianowanego), znajduje się na etapie tzw. stabilizacji zawodowej. Okres ten 
poprzedza etap identyfikacji z zawodem, charakteryzujący się postanowie-
niem, że obrany kierunek zawodowy jest właściwy. Niejednokrotnie pojawia 
się również więź emocjonalna z zakładem pracy. Konsekwencją takiej iden-
tyfikacji i więzi emocjonalnej jest natomiast stabilizacja zawodowa. Na tym 
etapie pracownik z reguły jest świadomy swoich kompetencji, korzysta z na-
bytego wcześniej doświadczenia. Warto jednak podkreślić, że w okresie sta-
bilizacji zawodowej występuje również największe zagrożenie rutyną [Wołk, 
2013, s. 80-81; por. Wołk, 2007, s. 98-99]. 

W tym miejscu wskazać należy funkcje dyrektora szkoły. Termin funkcja 
w prakseologii oznacza zakres powtarzających się działań, które są wykony-
wane w ramach podziału pracy na rzecz organizacji, której dana osoba jest 
członkiem. Elementarnymi składnikami funkcji danego stanowiska pracy są 
działanie i czynność [Pszczołowski, 1978, s. 70; por. Kobyliński, 1990, s. 7-8; 
por. Otręba, 2012, s. 173-174]. Działanie jest dowolnym zachowaniem, któ-
re zmierza do osiągnięcia określonych celów, natomiast czynność to każde 
działanie jednoosobowe, różniące się od innych działań tym, że każde z nich 
absorbuje inny komplet wrodzonych lub nabytych cech umysłowych i cie-
lesnych wykonawców, ich umiejętności – zestawiony w innych proporcjach 
[Zieleniewski, 1979, s. 165, s. 399; por. Otręba, 2012, s. 174].

Henri Fayol wyróżnił pięć funkcji kierowniczych, właściwych dla wszyst-
kich kierowników:

- przewidywanie (planowanie), czyli obmyślanie kierunku działań któ-
ry umożliwi realizację celów,

- organizowanie, czyli mobilizacja materialnych oraz personalnych za-
sobów organizacji do wprowadzania zamierzonych planów w życie,

- rozkazywanie, czyli wyznaczanie kierunków działania dla pracowni-
ków oraz doprowadzanie do tego, aby zadania były wykonywane,

- koordynowanie, polegające na zapewnieniu harmonijnego funkcjo-
nowania zasobów i działań organizacji dla osiągnięcia oczekiwanych 
efektów,

- kontrola, czyli sprawdzanie przebiegu realizacji zamierzonych celów 
dla zapewnienia właściwego ich wykonywania. 

Najpowszechniej i najczęściej reprezentowane w literaturze poglądy doty-
czące funkcji kierowniczych nawiązują do koncepcji Fayolowskiej, współcześ-
nie uznając jako funkcje kierownicze: planowanie, organizowanie, motywo-
wanie oraz kontrolowanie [por. Fayol, Teslar, 1947, s. 34-37; por. Kowalewski, 
1984, s. 405-407; por. Otręba, 2012, s. 174; por. Sokołowska, 2004, 111-112]. 
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Funkcje dyrektora szkoły charakteryzują się dużą różnorodnością. Wie-
lość koncepcji określających funkcje kierownika szkoły to z jednej strony 
wyraz złożoności jego roli w organizacji szkolnej, natomiast podkreślić na-
leży, iż nie wypracowano do tej pory jednolitego stanowiska w tej sprawie. 
Część teoretyków i badaczy zarządzania oświatą, charakteryzując funkcje 
dyrektora szkoły, uznaje za fundament koncepcję Fayola. Gdy połączymy 
funkcję regulacyjną z merytoryczną, otrzymamy funkcję planowania. Z ko-
lei funkcja wychowawcza jest bezpośrednio związana z motywowaniem 
[por. Kobyliński, 1990; por. Wlazło, 1987, s. 111, por. Sikorski, 2006, 23-34; 
por. Otręba, 2012, s. 177]. 

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele typologii funkcji kie-
rowniczych dyrektora. Przykładowo Władysław Kobyliński dzieli funkcje 
na: podstawową (dotyczącą zadań dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych), pomocniczą (funkcje administracyjne, finansowe, gospodarcze), 
regulacyjną (motywacja, kontrola, planowanie, organizowanie) oraz tzw. 
uboczną, która dotyczy działalności warsztatowej szkoły, funkcji kulturalno- 
-oświatowych oraz usługowych [Kobyliński, 1984, s. 37]. Z kolei Lucjan 
Goik wskazuje następująco: programowanie pracy (czyli analiza potrzeb, 
formułowanie celów i precyzowanie zadań, opracowanie koncepcji rozwo-
jowych), organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego (stworzenie 
i aktualizacja struktury organizacyjnej szkoły, dbałość o zapewnienie ma-
terialnych warunków); kontrola (obserwacja, sondaże, analiza dokumen-
tacji, kontrola realizacji zadań w zakresie spraw finansowo-budżetowych) 
oraz bieżące zarządzanie w odniesieniu do elementów rdzenia i rodziców 
(np. sprawy kadrowe, selekcja i przekazywanie informacji, ocena pracy, 
współpraca z rodzicami, kontakt z uczniami) [Goik, 1980, s. 32-33]. Stefan 
Witek wśród funkcji dyrektora szkoły wymienia: programowanie i plano-
wanie pracy szkoły, tworzenie i modyfikację struktury organizacyjnej szko-
ły, przewodniczenie zespołowi nauczycielskiemu, organizację środowiska 
wychowawczego, wsparcie, inspirację i pomoc nauczycielom w ich rozwoju 
zawodowym, sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, two-
rzenie i rozwój infrastruktury materialnej szkoły, reprezentowanie szkoły 
na zewnątrz [Witek, 2000, s. 87-91]. 

Obok funkcji należy również wspomnieć o rolach organizacyjnych dy-
rektora szkoły. W naukach społecznych rola jest najczęściej definiowana jako 
względnie stały i wewnętrznie spójny system zachowań, który stanowi reak-
cję na zachowania innych jednostek, przebiegający według mniej lub bardziej 
ustalonego wzorca [Szczepański, 1970, s. 31]. Rola organizacyjna jest zwią-
zana z przystąpieniem jednostki do określonej organizacji i podjęciem obo-
wiązku odgrywania roli, która wynika z miejsca zajmowanego z formalnej 
strukturze organizacyjnej. Role organizacyjne dotyczące stanowiska dyrek-
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tora szkoły są przedmiotem różnorodnych rozważań teoretyków i badaczy 
zarządzania oświatą. Wskazywane są takie role jak pedagog, administrator, 
menedżer, przywódca, strateg czy zarządca [por. Otręba, 2012, s. 182]. 

Pierwsze kompleksowe ujęcie ról organizacyjnych dyrektora szkoły 
wskazał Władysław Kobyliński. Wskazuje on dyrektora szkoły jako organi-
zatora procesu dydaktyczno-wychowawczego, opiekuna i wychowawcy per-
sonelu szkolnego oraz realizatora polityki oświatowej państwa [Kobyliński, 
1984, s. 100-107; 1986, s. 18-36]. Z kolei Czesław Plewka wprowadza podział 
ról organizacyjnych dyrektora na interpersonalne, informujące i decyzyjne. 
Pierwsza z nich, interpersonalna, jest związana z formalnym reprezentowa-
niem szkoły. Druga – informująca – dotyczy faktu, iż dyrektor jest odpowie-
dzialny za występujący w szkole system przepływu informacji. Wreszcie rola 
decyzyjna dotyczy całokształtu powinności dyrektora, który jest związany 
z ustawicznym podejmowaniem decyzji [Plewka, Bednarczyk, 2000, s. 65]. 
Józef Pielachowski zaproponował natomiast podział ról organizacyjnych dy-
rektora w oparciu o różne zadania, które spełnia on w organizacji szkolnej i za 
które ponosi odpowiedzialność. Według niego dyrektor jest kierownikiem 
instytucji pedagogiczno-opiekuńczej, liderem i promotorem zmian, szkol-
nym organem nadzoru pedagogicznego, pracodawcą, kierownikiem zakładu 
pracy, organem administracji państwowej oraz nauczycielem [Pielachowski, 
2007, s. 115; por. Otręba, 2012, s. 182]. 

Od lat 90. XX w. promowana jest w Polsce idea menedżeryzmu oświato-
wego, związana z przypisywaniem dyrektorowi ról menedżerskich. Biorąc 
za podstawę teoretyczną model funkcji menedżerskich Henry’ego Mintzber-
ga, należy w tym kontekście wskazać trzy grupy funkcji, jakie pełnią mene-
dżerowie, w tym również dyrektorzy szkół. Koncepcja Mintzberga zakłada 
podział ról na interpersonalną, informacyjną i decyzyjną. Rola interpersonal-
na jest związana z funkcją reprezentacyjną oraz pełnieniem roli przywódcy. 
Rola informacyjna dotyczy monitorowania, przekazywania informacji oraz 
pełnienia funkcji rzecznika w organizacji. Natomiast rola decyzyjna obejmuje 
działalność dyrektora jako swego rodzaju przedsiębiorcy, osoby, która prze-
ciwdziała zagrożeniom, dysponuje zasobami i prowadzi negocjacje. W sy-
tuacjach, w których występują ograniczone zasoby finansowe, odznacza się 
również rola dyrektora związana z alokacją i pozyskiwaniem zasobów ludz-
kich, kapitałowych oraz rzeczowych [por. Mintzberg, 1998; por. Otręba, 2012, 
s. 183; por. Gorczycka, 2008, 112-114]. 

Zauważalny jest obecnie również wzrost oczekiwań dotyczących tego, 
aby dyrektor szkoły odgrywał rolę przywódcy. Przywództwo definiuje się 
w socjologii jako spontaniczne i oddolne obdarzenie jednego z członków gru-
py uprawnieniami władczymi – decyzyjnymi oraz koordynującymi – w sto-
sunku do pozostałych członków [Sztompka, 2004, s. 385]. Przywództwo jest 
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bowiem związane z tworzeniem swego rodzaju wizji, a także kultury zmian, 
natomiast typowe kierowanie organizacją przez menedżera dotyczy skutecz-
nej realizacji celów zamierzonych przez organizację. Przywództwo związane 
jest z procesem grupowym, nie może bowiem odbywać się bez uczestnictwa 
i obecności innych osób. Charakterystyczny dla przywództwa jest nierówny 
podział władzy, obejmujący przywódcę oraz innych członków. Nierówność 
podziału polega na tym, że lider kieruje niektórymi działaniami swoich pod-
władnych, jednak podwładni nie mogą kierować działaniami przywódcy. 

Obecnie w literaturze pojawia się zagadnienie tzw. kierownictwa (przy-
wództwa) pedagogicznego (an. educational leadership). Przez kierownictwo 
pedagogiczne rozumie się działania dyrektora szkoły związane z precyzowa-
niem celów, rozwiązywaniem problemów oraz rozwijaniem zajęć lekcyjnych. 
Zostało ono rozszerzone również o pojęcie kierownictwa skoncentrowanego 
na procesie uczenia się (ang. learning-centred leadership). Ponadto w odpowie-
dzi na postulaty coraz silniejszego włączania nauczycieli w proces rozwo-
ju szkoły, a także promocji zarządzania opartego na współpracy grupowej, 
coraz częściej dyrektor szkoły jest charakteryzowany jako przywódca trans-
formacyjny (ang. transformational leader), do którego głównych zadań należy 
kierowanie organizacją szkolną w taki sposób, aby posiadała ona zdolność 
do dalszego postępu innowacyjnego. Przywództwo o charakterze transfor-
macyjnym w szkole jest związane z pojęciem rozwoju organizacyjnego szko-
ły, dotyczącym zapewnienia innowacyjnego charakteru organizacji szkolnej 
oraz polepszaniem jakości pracy. Przywództwo transformacyjne jest również 
związane z wspieraniem stopnia identyfikacji oraz potencjałem osiągania 
wyników przez pracowników w systemie społecznym [Kwiatkowski, 2008, 
s. 435-443; por. Otręba, 2012, s. 185-186; por. Michalak, 2006, s. 68; por. Bro-
niewska, 2006, s. 56]. 

Ważnym zagadnieniem są również kompetencje dyrektora współczes-
nej szkoły. Najczęściej są one definiowane poprzez wymagania, które wią-
żą się z pracą na określonym stanowisku. Ponadto atrybuty kompetencji są 
poszerzane o staż pracy, poziom inteligencji oraz niektóre cechy osobowości 
[Terelak, 1999, s. 157-158]. Kompetencje to zakres uprawnień, obowiązków 
i odpowiedzialności, które są przypisane danemu stanowisku w organizacji 
[Chełpa, 2003, s.12]. Za podstawę kompetencji uznaje się najczęściej wiedzę, 
która jest rozpatrywana na trzech poziomach: wiedzy w potocznym rozumie-
niu (tzw. wiedza deklaratywna – „wiem co…”), konkretnych umiejętności 
(wiedza proceduralna, czynnościowa – „wiem jak i potrafię…”) oraz posta-
wy mówiące o gotowości wykorzystania tej wiedzy [Kossowska, Sołtysińska, 
2002, s. 14]. Kompetencje to zakres wiedzy, umiejętności, doświadczenia, po-
staw i zachowań oraz inne cechy psychofizyczne ważne w danej pracy, a tak-
że gotowość pracownika do działania w określonych warunkach, zdolność 
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przystosowania do zmian oraz formalne wyposażenie w możliwości działa-
nia i podejmowania decyzji związanych z pracą [Oleksyn, 2001, s. 154] 

W literaturze podkreśla się również, że kompetencje są pojęciem szer-
szym, niż kwalifikacje i umiejętności, jednak istnieją pomiędzy tymi poję-
ciami wyraźne powiązania. Umiejętności są tworzone przez postawy, cechy 
osobowości, zdolności oraz wiedzę, która jest wynikiem edukacji formalnej 
(czyli kwalifikacji) i doświadczenia. Wszystkie te pojęcia są wobec tego skła-
dowymi kompetencji [Rakowska, 2005, s. 94; por. Otręba, 2012, s. 189-190]. 
Biegłość wykonywania różnych czynności wiąże się ze zdolnościami. Są one 
tym większe, im wyższa jest sprawność określonego działania. Rozwój zdol-
ności jest zdeterminowany wrodzonymi właściwościami układu nerwowego, 
wpływem kształcenia i wychowania, poziomu motywacji, zainteresowań, po-
staw czy własnej aktywności człowieka [Wołk, 2007, s. 29]. 

Z każdym zawodem wiążą się kwalifikacje pracownicze. Jak zauwa-
ża Zdzisław Wołk, stanowią one układ celowo ukształtowanych cech psy-
chicznych i fizycznych człowieka, który warunkuje jego skuteczne działanie 
zawodowe. O kwalifikacjach mówić można również w dwóch kategoriach: 
kwalifikacji formalnych (potwierdzonych w sposób formalny, np. uzyska-
nym dyplomem) oraz rzeczywistych (związanych z działaniem). Optymalna 
sytuacja następuje wówczas, gdy kwalifikacje formalne pokrywają się z rze-
czywistymi [Wołk, 2007, s. 118; por. Wołk, 2013, s. 231-232]. Kategorie kwa-
lifikacji i kompetencji często są ze sobą zestawiane, konfrontowane, a przez 
niektórych autorów traktowane jako syntonicznie [por. Robbins, 2004; por. 
Janowska, 2002]. Większość badaczy i teoretyków dokonuje jednak rozróż-
nienia pomiędzy tymi terminami. Trafnym, syntetyzującym te rozważania 
stwierdzeniem wydaje się być sentencja, że „kompetencje (…) to kwalifikacje 
urzeczywistnione w działaniu” [Banaszak, 2011, s. 75].

Kompetencje warto rozpatrywać w trzech układach, obejmujących zdol-
ności poznawcze, inteligencję emocjonalną oraz predyspozycje społeczne. Ta-
kie podejście pozwala odróżnić osoby wybitnie uzdolnione od przeciętnych. 
Zdolności poznawcze dotyczą m.in. myślenia systemowego, przyczynowo-
-skutkowego, rozwiązywania sytuacji problemowych. Warunkują one wzor-
ce działania. Inteligencja emocjonalna jest związana z pojęciem samoświado-
mości, samokontrolą własnych zachowań. Z kolei predyspozycje społeczne 
dotyczą świadomości społecznej i umiejętności pracy zespołowej [Boyatzis, 
2008, s. 6-11; por. też Banaszak, 2011, s. 76]. 

Zauważyć można, iż w polskim systemie oświaty w stosunku do dyrek-
tora szkoły nieprzerwanie dominuje podejście zadaniowe. Wynika to z faktu, 
iż prawo oświatowe wskazuje na powinności dyrektora w poszczególnych 
obszarach funkcjonowania placówki [por. UoSO, art. 39]. Analizując zadania, 
które nakłada na dyrektora ustawodawca, nie można dostrzec opisu funkcji, 
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ponieważ brakuje wskazania kompetencji, które byłyby swoistym ogniwem 
łączącym zadania dyrektora szkoły ze szkolnym pragmatyzmem [Otręba, 
2012, s. 192; por. Sielatycki, 2006, s. 11]. 

Teoretycy i badacze zarządzania oświatą do oczekiwanych kompeten-
cji dyrektora szkoły zaliczają: szybką orientację w zakresie analizy sytuacji 
i problemów, nabycie sprawnych technik komunikacyjnych, umiejętności 
przywódcze, wysoki stopień samoregulacji, sprawną analizę skuteczności 
planowania i realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych w placówce [Ata-
mańczuk, Przybyszewski, 2001, s. 43]. Coraz częściej wskazuje się również 
na znajomość i umiejętne posługiwanie się prawem, zdolność pozyskiwania 
środków Unii Europejskiej, oszczędne gospodarowanie majątkiem szkolnym, 
a także wprowadzanie zmian i ustawiczne uczenie się [Bednarska-Wnuk, 
2010, s. 91]. 

W literaturze można spotkać różnorodne typologie kompetencji. We-
dług jednej z nich rozróżnia się kompetencje osobiste, interpersonalne, spo-
łeczne, dydaktyczne, merytoryczne, zarządcze oraz instytucjonalne. Pod-
kreśla się, że kompetencje społeczne to jeden z istotniejszych elementów 
swoistego wyposażenia osobowościowego dyrektora szkoły. Kompetencja 
społeczna określana jest jako umiejętność, która umożliwia wywoływanie 
u innych ludzi określonych reakcji i zachowań w sytuacjach społecznych 
[Kordziński, 2005, s. 50]. 

Do wspomnianych wcześniej kompetencji coraz częściej dodaje się rów-
nież tzw. kompetencję strategiczną. Dotyczy ona myślenia w kategoriach 
wizjonerskich, wskazywania koncepcji długoterminowych oraz strategicz-
nego planowania zasobów organizacji w taki sposób, aby przyczynić się do 
trwałego utrzymywania jakości w organizacji szkolnej [Otręba, 2012, s.194]. 
Podkreśla się także szczególne znaczenie kompetencji związanych z wiedzą 
dotyczącą organizacji i zarządzania. Już badania przeprowadzone w latach 
70. XX w. przez Władysława Kobylińskiego potwierdziły konieczność posia-
dania tego typu wiedzy przez dyrektorów szkół. Uzyskano wówczas wnioski 
świadczące o tym, że najważniejsze w pracy dyrektora są aspekty związane 
z organizacją pracy oraz kierowaniem zespołem pracowniczym, choć ok. 15% 
ówczesnych badanych niezbyt wysoko oceniło poziom swoich umiejętności 
w tym zakresie [por. Kobyliński, 1981, s. 70-73]. Do podobnych wniosków 
doprowadziły badania prowadzone w latach 2006-2007 przez Izabelę Bed-
narską-Wnuk. Jak wynikało z powyższych badań, średnia siła wskazań, któ-
re dotyczyły wiadomości z zakresu organizacji i zarządzania została przez 
grupę badaną (dyrektorzy szkół) oceniona najwyżej [Bednarska-Wnuk, 2010, 
s. 71; por. Otręba, 2012, s. 197]. 

Podejmując problematykę wzajemnych relacji pomiędzy kwalifikacjami 
a kompetencjami, zauważyć należy, że pomimo wzajemnego uzupełniania 
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się i warunkowania tych pojęć, w obecnym społeczeństwie wiedzy ważniej-
sze zdają się być kompetencje. To one stanowią odzwierciedlenie realnych 
zdolności jednostek, otwartości na pozyskiwanie wiedzy i wykorzystywanie 
jej w działaniach praktycznych, a nie jej bezrefleksyjnego gromadzenia. Taka 
praktyczna umiejętność wykorzystywania różnorodnych zasobów wiedzy 
wydaje się być również jednym z najistotniejszych elementów funkcjonowa-
nia współczesnych organizacji. Równocześnie warto podkreślić, że pojęcie 
kwalifikacji nadal pozostaje wysoce użyteczne, ponieważ umożliwia usta-
lenie wspólnego punktu wyjścia indywidualnej, jednostkowej zdolności do 
pracy oraz ułatwia identyfikację relacji pomiędzy tym, co zostało zgromadzo-
ne w zasobach a tym, co efektywnie jest wykorzystywane w praktycznym 
działaniu [Banaszak, 2011, s. 77-78]. 

Na szczególną uwagę zasługuje zagadnienie Krajowych Ram Kwalifika-
cji, bezpośrednio związane z Europejskimi Ramy Kwalifikacji. Jest to układ 
odniesienia dla kwalifikacji, które zostały zdobyte uzyskiwanych w po-
szczególnych krajach Unii Europejskiej. Ich kluczowym celem jest większa 
przejrzystość pozyskanych kwalifikacji, co w konsekwencji przyczyni się do 
zwiększenia mobilności osób uczących się i pracowników pomiędzy pań-
stwami Wspólnoty, a także promocji idei uczenia się przez całe życie (LLL). 
Priorytetem jest więc jest powiązanie różnorodnych systemów kwalifika-
cji, które występujących w krajach europejskich do jednego uniwersalnego 
wzorca. Dzięki zastosowaniu takiego wspólnego układu odniesienia szkoły, 
uczelnie oraz pracodawcy mogą dokonać porównania i połączenia kwalifi-
kacji zdobytych w różnych krajach i systemach edukacji. Na uwagę zasłu-
guje również fakt, iż Europejskie Ramy Kwalifikacji koncentrują się przede 
wszystkim na konkretnych, subiektywnych efektach uczenia (danej osoby), 
a nie na definiowaniu kwalifikacji ze względu na czas trwania nauki, typ 
instytucji kształcącej itp. Stanowi to zupełnie odmienne spojrzenie za za-
gadnienie kwalifikacji i uzyskiwanych umiejętności [por. Krajowe Ramy 
Kwalifikacji, 2016].

Wobec współczesnej szkoły stawiane są coraz wyższe i bardziej zróż-
nicowane oczekiwania zarówno ze strony potencjalnych odbiorców usług 
edukacyjnych, jak i instytucji współpracujących oraz całego środowiska 
społecznego. Wymagania te dotyczą także w szczególności osoby dyrektora 
szkoły, który jako lider i przedstawiciel danej placówki może stać się swego 
rodzaju gwarantem podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjno- 
-wychowawczych oraz wysokiej pozycji szkoły na rynku edukacyjnym. Z tego 
względu wyróżnia się szereg funkcji, ról organizacyjnych oraz kompetencji, 
którymi powinien odznaczać się skuteczny dyrektor. Co więcej, podkreśla się 
konieczność ustawicznego doskonalenia tych umiejętności oraz dostosowy-
wania do ciągłych, zróżnicowanych zmian. 
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3.6. Podsumowanie

Jednym z podstawowych czynników warunkujących zmiany w edukacji są 
jej liderzy, którzy przejawiając różne zachowania i reakcje nadają kierunek 
zmianom służącym oczekiwaniom ze strony potencjalnych odbiorców usług 
edukacyjnych. Jak zauważają Stefan M. Kwiatkowski i Joanna Madalińska-
-Michalak, przywództwo w oświacie ma charakter interdyscyplinarny oraz  
interdyscyplinarne konsekwencje. Wiedza dotycząca przywództwa eduka-
cyjnego pochodzi wobec tego z różnych nauk, w tym również teorii organiza-
cji i zarządzania [Kwiatkowski, Michalak, 2010, s. 7; por. Błajet, Przyborow-
ska, 2011, s. 76-77]. 

Dyrektor szkoły odgrywa wiele zróżnicowanych ról, w tym w obrębie 
tworzenia i kształtowania zespołu pracowniczego, jaki stanowią nauczyciele. 
Aby prawidłowo spełniać tę rolę, dyrektor powinien odznaczać się cechami 
świadczącymi o swego rodzaju talencie: być nie tylko formalnym przełożo-
nym, lecz przywódcą – liderem odznaczającym się autorytetem osobistym, 
zaufaniem. Taka sytuacja pozwala mu na korzystanie nie tylko z sankcji 
o charakterze formalnym, lecz również władzy wynikającej z wzajemnej 
współpracy, sympatii i szacunku [Stoner, Wankel, 1992, s. 383-403; por. Wi-
tek, 2010, s. 34-35]. 

Skuteczny, nowoczesny dyrektor szkoły opiera swoją władzę na kom-
petencjach osobistych i walorach, które są cenione przez pracowników, mi-
nimalizując tym samym konieczność korzystania z uprawnień formalnych. 
Można przypuszczać, że dyrektor posiadający tzw. talent potrafi umiejętnie 
dobrać zespół pracowniczy, zgodnie z potrzebami szkoły i zainteresowania-
mi nauczycieli. Zapewnia to prawidłową specjalizację przedmiotową oraz 
problemową. W zarządzaniu zasobami ludzkimi stosuje partnerskie, niedy-
rektywne metody współpracy i oddziaływania. Obserwuje swój zespół pra-
cowniczy, biorąc pod uwagę dynamikę procesu grupowego, poznaje jego 
mocne i słabe strony. Dynamicznie i adekwatnie do swoich obserwacji sto-
suje coraz mniej oddziaływań dyrektywnych, a częściej stymuluje doradz-
two, wzajemną wymianę doświadczeń. Nowoczesny dyrektor pozostaje na 
bieżąco ze zmianami i tendencjami o charakterze społecznym, cechuje go 
wysoka ciekawość poznawcza i otwartość na zmianę. Poszukuje dodatko-
wych źródeł finansowania dla szkoły w celu zwiększenia jej atrakcyjności, 
np. poprzez umiejętność aplikowania o fundusze Unii Europejskiej. Usta-
wicznie podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje, doskonali umiejętności 
retoryczne, przywódcze, w zakresie zarządzania i rozwiązywania konflik-
tów. Posiada bogatą i aktualną wiedzę dotyczącą teorii organizacji i zarzą-
dzania, psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa oświatowego czy tematy-
ki finansowo-organizacyjnej. 
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Trudno oprzeć się wrażeniu, że polska szkoła cały czas wymaga swego 
rodzaju innowacyjnej zmiany, dotyczącej przede wszystkim sposobów my-
ślenia i spostrzegania pewnych struktur, przemiany znaczeń. Jedną z naj-
ważniejszych, oczekiwanych zmian jest nowoczesne przywództwo w szkole. 
Gdyby przywództwo to zostało oparte na ideach i wartościach społecznych 
związanych z humanizacją pracy, takich jak życzliwość, skuteczność, otwar-
tość i wydajność, to zwiększa się szansa na wzrost jego efektywności oraz 
uwzględnianie perspektywy interdyscyplinarnej. Taka postawa zapewnia 
również poczucie bezpieczeństwa różnym grupom związanym ze szkołą – 
uczniom, rodzicom, nauczycielom. Sprzyja to wzajemnej współpracy, moty-
wacji i wysokiemu poczuciu sprawstwa. Te czynniki prowadzą z kolei do 
poprawy jakości funkcjonowania placówki. Siłę napędową takich tendencji 
stanowi jednak dyrektor – jego postawy, zaangażowanie, otwartość na do-
świadczenie. Poszukiwanie talentów wśród potencjalnych kandydatów na 
dyrektorów szkół powinno być więc priorytetowym zagadnieniem związa-
nym z funkcjonowaniem współczesnych placówek edukacyjnych. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



153

Rozdział  4

Talent menedżerski  
w oświacie w świetle  
własnych badań empirycznych

Celem rozdziału jest rzetelna i szczegółowa prezentacja własnego postępowa-
nia badawczego, która umożliwia weryfikację dzięki zastosowaniu idei inter-
subiektywnej kontrolowalności. W rozdziale przedstawiono przyjęte założe-
nia metodologiczne, uzasadniono wybór tematyki badań i wskazano źródła 
motywacji. Następnie zaprezentowano eksplikację problematyki badawczej 
oraz wybrane metody, procedury i narzędzia badawcze. Scharakteryzowano 
również zbiorowość badaną. W rozdziale zawarto ponadto omówienie ba-
dań pilotażowych. W sposób szczegółowy przeanalizowano wyniki badań 
ilościowych oraz jakościowych. Nadrzędnym celem niniejszego rozdziału 
jest również analiza wniosków, ich konfrontacja z rzeczywistością, wskaza-
nie rekomendacji praktycznych wynikających z przyjętego postępowania ba-
dawczego oraz propozycja kolejnych perspektyw empirycznych, które warto 
podjąć w przyszłości. 

4.1. Założenia metodologiczne, motywacja badawcza

Bezpośrednią inspiracją dla podjętych badań empirycznych i zarazem pod-
stawą konstrukcji problematyki badawczej były zróżnicowane koncepcje te-
oretyczne związane z pedagogiczną ideą przywództwa edukacyjnego oraz 
tematyką dotycząca zarządzania oświatą i polityki oświatowej, poruszaną 
m.in. w pracach autorstwa Stefana Michała Kwiatkowskiego, Grzegorza Ma-
zurkiewicza, Joanny Madalińskiej-Michalak, Jana Fazlagić czy Kazimierza 
Przyszczypkowskiego.

Rozważania badawcze zostały także osadzone w teoriach systemu spo-
łecznego autorstwa Talcotta Parsonsa [2009] oraz Niklasa Luhmanna [2007]. 
Szkoła stanowi bowiem, nawiązując do koncepcji Parsonsa, system społeczny, 
który charakteryzuje się występowaniem wielu podmiotów indywidualnych 
wchodzących we wzajemne interakcje w sytuacji posiadającej przynajmniej 
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aspekt fizyczny lub środowiskowy. Powiązania podmiotów z sytuacją są zde-
finiowane i zapośredniczone przez kategorie symboli ustrukturyzowanych 
kulturowo. Równocześnie szkoła jest również – jak definiuje system Luh-
mann – pewnym sensownym związkiem społecznych oddziaływań, które 
nawzajem się do siebie odnoszą i są wzajemnie dla siebie oraz dla własnych 
środowisk odróżnialne od działań, które do tego systemu nie należą.

Wśród kolejnych koncepcji teoretycznych, będących podstawą podjęcia 
określonej problematyki badawczej, stały się teorie dotyczące stylów przy-
wódczych i stylów zarządzania: typologia stylów przywództwa autorstwa 
Kurta Lewina, Ronalda Lippitta, Ralpha White’a [1939], siatka stylów zarzą-
dzania Roberta Blake’a i Jane Mouton [1964], skrzynka kierowania Reddina 
[1970], a także teoria samokierujących się grup i samoprzewodzenia. Ważnych 
inspiracji badawczych dostarczyły również takie koncepcje jak teoria funkcji 
kierowniczych Henri Fayola [1945], model funkcji menedżerskich Henry’ego 
Mintzberga [1998], teoria interesariuszy [m.in. Freeman, 1984] a także idea 
przywództwa transformacyjnego, zapoczątkowana w latach 90. XX w. 

Z perspektywy problematyki konstrukcji psychicznej oraz konsekwen-
cji w zakresie funkcjonowania społecznego dyrektora szkoły, które mogą 
z niej wynikać, fundamentem przyjętych założeń badawczych stały się takie 
koncepcje jak pięcioczynnikowy model osobowości zwany „Wielką Piątką” 
autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae [1980], koncepcja stylów radzenia 
sobie ze stresem Endler i Parkera [1990], teoria orientacji życiowej Michaela 
Scheiera, Charlesa Carvera, Michaela Bridgesa [1994], teoria poczucia umiej-
scowienia kontroli Juliana Rottera [1966], teoria kontroli społecznej związa-
na z pojęciem wewnątrz i zewnątrzsterowności Waltera Recklessa, a także 
wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność w ujęciu Riesmana, koncepcja 
poziomów osobistego działania Vallachera i Wegnera [1989] oraz teoria do-
świadczeń optymalnych uczucia przepływu (ang. flow) autorstwa Mihaly’ego 
Csíkszentmihályi [1975].

Natomiast ze względu na tematykę związaną z zagadnieniem talentu, in-
spiracji badawczych dostarczył trójpierścieniowy model wybitnych zdolno-
ści autorstwa Renzulliego [1976], teoria talentu Tannenbauma [1986], teoria 
wielowymiarowej inteligencji Gardnera [2001], teoria dopasowania pomię-
dzy kandydatem a organizacją oraz modele pozyskiwania talentów: Muchy 
[2004], Catlin i Matthewsa [2002], Morris i Kuratko [2002], Bhattacharya, Sen 
i Korschun [2008]. 

Motywacja do podjęcia badań związanych z problematyką talentu me-
nedżerskiego w oświacie pojawiała się w mojej pracy sukcesywnie i pocho-
dzi z różnych źródeł. Zagadnienia dotyczące nowoczesnej edukacji, funkcjo-
nowania współczesnego szkolnictwa w Polsce i ról każdego z podmiotów 
tworzących szkołę: dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców i innych osób, 
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które współtworzą społeczność szkolną sięgają początku moich studiów z za-
kresu pedagogiki oraz równolegle z psychologii. Ważnych inspiracji dostar-
czyła mi również szeroka i wszechstronna współpraca ze szkołami wynika-
jąca z bycia specjalistą w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
Systematyczna obserwacja codzienności szkolnej, pojawiających się trudności 
i wyzwań – zarówno o charakterze wewnętrznym (np. spadek motywacji na-
uczycieli, trudności rozwojowe i edukacyjne uczniów, eskalacja problemów 
natury wychowawczej i związanych np. z zaburzeniami lękowymi), a także 
zewnętrznym (oczekiwania rodziców, zmiany w zakresie prawa oświatowe-
go, projekty edukacyjne, doskonalenie zawodowe itd.) zaowocowała moim 
zwiększonym zainteresowaniem tematyką zarządzania placówką oświato-
wą jako tym elementem działalności szkoły, który stanowi jedną z najważ-
niejszych determinant efektywnego funkcjonowania placówki i odnoszenia 
przez nią sukcesów – zarówno z perspektywy edukacyjnej, jak i wychowaw-
czej i społecznej – co w tym kontekście rozumiane jest jako uzyskanie wyso-
kiego zaufania w oczach społeczności lokalnej.

Równocześnie wzrastało moje zainteresowanie tematyką talentu we 
współczesnych organizacjach. Wśród współczesnych obszarów rozważań 
dotyczących funkcjonowania organizacji oraz zarządzania zasobami ludz-
kimi szczególne miejsce zajmuje problematyka zarządzania pracownikami 
wyjątkowo uzdolnionymi. W świetle warunków rynku pracy, dynamicznych 
przemian dotyczących zarówno życia zawodowego, jak i osobistego ludzi, 
elastycznych form zatrudnienia, konkurencyjności, rosnących wymagań ze 
strony pracodawców, a także egalitarności i upowszechnienia wykształcenia 
wyższego – pojawiło się moje szczególne zaciekawienie jednostkami ponad-
przeciętnie uzdolnionymi, wybitnymi w swojej specjalizacji, wyróżniającymi 
się spośród innych osób (o podobnym rodzaju wykształcenia i typie zatrud-
nienia).

Z połączenia tych dwóch obszarów tematycznych w konsekwencji ufor-
mowało się moje zainteresowanie problematyką talentu menedżerskiego 
w oświacie oraz roli dyrektorów szkół kierujących dzisiejszymi placówkami 
oświatowymi. Współcześnie wobec szkół stawiane są coraz większe oczeki-
wania oraz wymogi, nie tylko z perspektywy dydaktyczno-wychowawczej, 
lecz również w kontekście zarządzania. Skuteczny dyrektor powinien bo-
wiem posiadać wszechstronną i interdyscyplinarną wiedzę. W świetle dy-
namiki zróżnicowanych zmian i oczekiwań wobec współczesnych instytucji 
oświatowych, a także wysokich wymagań stawianych wobec dyrektorów, 
postanowiłam podjąć próbę identyfikacji kategorii określonej jako talent me-
nedżerski w oświacie – wskazania jego charakterystycznych cech osobowych, 
poziomu wybranych obszarów psychologicznych (np. struktury osobowości, 
typu reakcji w sytuacjach stresowych), a także swoistego profilu społeczno-
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-edukacyjno-zawodowego (np. dotyczącego ścieżki edukacyjnej i doskonale-
nia zawodowego, stylu zarządzania, sposobu rozwiązywania konfliktów czy 
dystansu z zespołem pracowniczym). Dołożyłam starań, by wskazaną prob-
lematykę ująć w sposób wielowymiarowy i holistyczny, łącząc kategorię i za-
lety zarówno metodologii badań ilościowych, pomiaru psychometrycznego, 
jak i metod badań jakościowych. 

4.2. Eksplikacja i operacjonalizacja problematyki badawczej 

Bardzo ważnym etapem badań empirycznych jest eksplikacja problematyki 
badawczej. Polega ona na jej wyjaśnieniu i uszczegółowieniu. Przyjmuje się, 
że badania społeczne mogą służyć wielu celom. Trzy najczęściej wymieniane 
to eksploracja, opis i wyjaśnianie. Większość badań w naukach społecznych 
jest ukierunkowana na eksplorację – zaspokojenie ciekawości poznawczej ba-
dacza i lepsze zrozumienie przedmiotu badań, zbadanie możliwości podjęcia 
szerszych badań oraz wypracowanie metod, które zostaną użyte w kolejnych 
badaniach. Następnie jednym z głównych celów wielu badań społecznych 
jest opis jakiejś sytuacji lub wydarzenia. Z uwagi na to, że obserwacja nauko-
wa ma charakter przemyślany, jest staranna i ustrukturyzowana, pozwala 
na trafniejszy i pełniejszy opis. Wreszcie trzecim z głównych celów badań 
społecznych jest wyjaśnianie, czyli poszukiwanie przyczyn i uwarunkowań 
badanych zjawisk [por. Babbie, 2013, s. 107-109]. 

Cele badań są ukierunkowane na uświadomienie, po co badania zostały 
podjęte i w jakim kontekście uzyskane w nich wyniki mogą okazać się przy-
datne, również dla praktyki. Klasyczna klasyfikacja celów badawczych wska-
zuje podział na cele poznawcze, teoretyczne i praktyczne. Poniżej wskazano 
cele badań, które zostały sformułowane na potrzebę wybranego postępowa-
nia badawczego.

Cele poznawcze:
1. Określenie cech osobowych, konstrukcji psychologicznej oraz profilu 

społeczno-edukacyjno-zawodowego kategorii talentu menedżerskie-
go w oświacie.

2. Poznanie opinii nauczycieli szkół publicznych dotyczącej postaci dy-
rektora szkoły w kontekście talentu menedżerskiego.

3. Zweryfikowanie czy obecna procedura rekrutacji i selekcji dyrektorów 
jest ukierunkowana na identyfikację talentów.

Cel teoretyczny:
1. Opracowanie cech charakterystycznych dla kategorii określonej jako 

talent menedżerski w oświacie. 
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Cele praktyczne:
1. Ustalenie dyrektyw praktycznych dotyczących kształcenia i doskona-

lenia zawodowego dyrektorów.
2. Wskazanie rekomendacji związanych z konkursem na stanowisko dy-

rektora szkoły.
3. Zarekomendowanie działań praktycznych wspierających czynnych 

zawodowo dyrektorów. 
Kolejnym elementem eksplikacji postępowania badawczego jest sformu-

łowanie problemów badawczych. Słusznie wyartykułowano, iż „problem ba-
dawczy to bodziec intelektualny, który wywołuje reakcję w postaci badań na-
ukowych” [Frankfort-Nachmias, Nachmias, 2001, s. 67]. Problem badawczy 
jest pytaniem o naturę badanego zjawiska, o istotę związków między zdarze-
niami lub istotami i cechami procesów, cechami zjawiska, to uświadomienie 
sobie trudności z wyjaśnieniem i zrozumieniem określonego fragmentu rze-
czywistości, jak również deklaracja o niewiedzy badacza zawarta w grama-
tycznej formie pytania [Pilch, Bauman, 2001, s. 43].

Na potrzebę zaplanowanych badań empirycznych sformułowano nastę-
pujące problemy badawcze:

I główny problem badawczy: Jakie są komponenty talentu menedżerskie-
go w oświacie, rozumianego jako wysoki stopień kompetencji w reprezento-
wanej dziedzinie?

Problemy szczegółowe:
1) Czy i w jaki sposób wybór wcześniejszej ścieżki edukacyjnej determi-

nuje skuteczność menedżera oświaty?
2) Czy i w jaki sposób doświadczenie zawodowe warunkuje efektywność 

pracy menedżera oświaty?
3) Jaki jest średni staż pracy na stanowisku dyrektora u menedżerów 

oświaty?
4) Czy i w jaki sposób menedżerowie oświaty rozwijają swoją wiedzę 

psychologiczno-pedagogiczną, prawną, ekonomiczną, w zakresie za-
rządzania?

5) Jakie są główne organizacje wspierające dyrektorów w aktualizacji 
wiedzy na temat realizacji zadań statutowych i pozastatutowych pla-
cówki oświatowej?

6) Jaki styl zarządzania jest preferowany przez menedżerów oświaty?
7) Jaki jest stosunek menedżerów oświaty wobec integracji z zespołem 

pracowniczym?
8) Jaki sposób rozwiązywania konfliktów jest najczęściej stosowany przez 

menedżerów oświaty?
9) Czy i w jaki sposób szkoły uczestniczą w projektach edukacyjnych (po-

wiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich)?
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10) Czy i w jaki sposób menedżerowie oświaty pozyskują dla swojej pla-
cówki dodatkowe środki finansowe?

11) Jaki jest dominujący typ osobowości wśród badanych menedżerów 
oświaty?

12) Jaki jest poziom w zakresie wymiaru otwartość na doświadczenia 
u badanych menedżerów oświaty?

13) Jaki jest poziom w zakresie wymiaru sumienność u badanych mene-
dżerów oświaty?

14) Jaki jest dominujący styl w zakresie odporności na stres u badanych 
menedżerów oświaty?

15) Jaki jest poziom dyspozycyjnego optymizmu wśród badanych mene-
dżerów oświaty?

II główny problem badawczy: Jak przedstawia się stosunek nauczycieli 
wobec talentu menedżerskiego w oświacie?

Problemy szczegółowe:
1) Jakie kompetencje według nauczycieli są właściwe dla skutecznego 

dyrektora szkoły?
2) Jaki cechy osobowe według nauczycieli są najbardziej pożądane u dy-

rektora szkoły?
3) Jakie typy zachowań przejawianych przez dyrektora szkoły są według 

nauczycieli najuciążlwsze?
4) Jakie są poglądy nauczycieli na temat cech wybitnego dyrektora szkoły?
5) W jaki sposób nauczyciele definiują talent menedżerski w oświacie?
W ramach zaplanowanego postępowania badawczego zostały sformuło-

wane również hipotezy. Hipoteza jest to określone, weryfikowalne oczeki-
wanie co do rzeczywistości, sformułowane na bazie jakiegoś ogólniejszego 
twierdzenia, a także – w szerszym ujęciu – przewidywanie dotyczące natury 
rzeczy wyprowadzone z teorii [Babbie, 2013, s. 547]. Hipoteza jest więc pro-
ponowaną przez badacza odpowiedzią, jaką można udzielić na pytanie ba-
dawcze. Hipotezy można wyprowadzać dedukcyjnie – z teorii, indukcyjnie 
– na podstawie obserwacji oraz intuicyjnie. Ważne jest, aby wszystkie hipo-
tezy badawcze były do siebie podobne pod czterema względami: były jasno 
sformułowane, konkretne (specyficzne), poddające się weryfikacji empirycz-
nej za pomocą metod badawczych i nie były wartościujące [por. Frankfort-
-Nachmias, Nachmias, 2001, s. 77-78]. 

Sformułowano następujące hipotezy badawcze:
1) w obszarze badań z udziałem dyrektorów szkół:

a) wybór ścieżki edukacyjnej determinuje skuteczność menedżera 
oświaty,

b) posiadane doświadczenie zawodowe warunkuje efektywność pra-
cy menedżera oświaty,
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c) menedżerowie oświaty preferują demokratyczny styl zarządzania,
d) menedżerowie oświaty deklarują potrzebę zachowania dystansu 

w zakresie integracji z zespołem pracowniczym,
e) menedżerowie oświaty najczęściej stosują sposób rozwiązywania 

konfliktów oparty na współpracy,
f) dominującym typem osobowości wśród badanych menedżerów 

oświaty jest ekstrawersja, 
g) badani menedżerowie oświaty wykazują wysoki poziom w zakre-

sie wymiaru otwartość na doświadczenia,
h) badani menedżerowie oświaty wykazują wysoki poziom w zakre-

sie wymiaru sumienność, 
i) badani menedżerowie oświaty wykazują wysoki poziom dyspozy-

cyjnego optymizmu,
j) badani menedżerowie oświaty w zakresie odporności na stres wy-

kazują preferencje w kierunku stylu skoncentrowanego na zadaniu; 
2) w obszarze badań z udziałem nauczycieli:

a) badani nauczyciele deklarują, że w szkole, w której aktualnie pracu-
ją dyrektor jasno precyzuje oczekiwania wobec ich pracy, 

b) badani nauczyciele oceniają, że dyrektor wspiera rozwój ich kariery 
zawodowej, 

c) badani nauczyciele deklarują, że ich stopień satysfakcji dotyczący 
relacji z bezpośrednim przełożonym jest wysoki (lub bardzo wy-
soki),

d) w opiniach badanych nauczycieli najczęstszym sposobem rozwią-
zywania konfliktów przez dyrektora ich placówki jest natychmia-
stowa reakcja, próba wyjaśnienia sporu, podjęcie dyskusji, 

e) istnieją różnice pomiędzy badanymi nauczycielami szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół średnich pod względem postrzegania 
wsparcia ich kariery zawodowej przez dyrektora, 

f) istnieją różnice pomiędzy badanymi nauczycielami szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół średnich pod względem poziomu sa-
tysfakcji z bezpośrednim przełożonym,

g) istnieją różnice pomiędzy badanymi nauczycielami szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół średnich pod względem postrzegania 
integracji dyrektora z zespołem pracowniczym,

h) istnieje związek pomiędzy typem szkoły a oceną dyrektora jako 
specjalisty w danej dziedzinie, 

i) istnieje związek pomiędzy typem szkoły a preferowanym stylem 
rozwiązywania konfliktów, jakim jest współpraca,

j) istnieje związek pomiędzy typem szkoły a poczuciem, że praca na-
uczyciela wpływa na ogólny sukces szkoły.
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Problemy i hipotezy badawcze zawsze są formułowane przy pomo-
cy określonych pojęć. Muszą zostać określone w postaci jasnych, ostrych, 
konkretnych i jednoznacznych terminów. Aby przejść natomiast z pozio-
mu pojęciowego na empiryczny – pojęcia muszą zostać przekształcone 
w zmienne. 

Zmienne są to właściwości empiryczne przyjmujące dwie lub więcej war-
tości. Zmienna, którą badacz chce wyjaśnić, to tzw. zmienna zależna (inaczej 
objaśniana), natomiast zmienna, za pomocą której badacz podejmuję próbę 
wyjaśnienia zmiany wartości zmiennej zależnej, to zmienna niezależna (ina-
czej objaśniająca). Warto zaznaczyć również, że rozróżnienie na zmienne za-
leżne i niezależne ma charakter analityczny i związane jest z celem badania. 
W rzeczywistości zmienne nie są ani zależne, ani niezależne – to badacz po-
dejmuje decyzję, w jaki sposób je interpretować, a decyzja ta jest podyktowa-
na celem badania. W praktyce oznacza to, że zmienna niezależna w jednym 
postępowaniu badawczym może stać się zmienną zależną w innym [por. 
Frankfort-Nachmias, Nachmias, 2001, s. 70-71]. Ze zmiennymi wiąże się także 
pojęcie wskaźnika. Wskaźnikiem nazywamy wybraną obserwację, którą trak-
tujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać [Babbie, 2013, 
s. 553]. Wskaźnik zdarzenia (własności) to takie zdarzenie (taka własność), 
że stwierdzenie jego (jej) istnienia, pojawienia się lub stopnia intensywności 
bądź faktycznie jest wykorzystane jako przesłanka, bądź zasadnie nadaje się 
na przesłankę wnioskowania, iż w określonych przypadkach z pewnością, 
z określonym prawdopodobieństwem lub przynajmniej z prawdopodobień-
stwem wyższym niż przeciętne wystąpiło zdarzenie (własność) [Nowak, 
2007, s. 165]. 

Operacjonalizację zmiennych oraz wskaźniki dotyczące zaplanowanego 
postępowania badawczego zawiera poniższa tabela:

Tabela 2. Operacjonalizacja zmiennych i wskaźniki

ZMIENNA ZALEŻNA ZMIENNA NIEZALEŻNA WSKAŹNIK

 Subiektywna ocena uży-
teczności wyboru dotych-
czasowej ścieżki edukacji

Stanowisko pracy – menedżer 
placówki oświatowej 

Deklarowana odpowiedź 
(narzędzie własne – kwe-
stionariusz wywiadu)

Subiektywna ocena po-
siadanego doświadczenia 
zawodowego

Stanowisko pracy – menedżer 
placówki oświatowej

Deklarowana odpowiedź 
(narzędzie własne – kwe-
stionariusz wywiadu)

Preferowany styl zarzą-
dzania

Stanowisko pracy – menedżer 
placówki oświatowej

Deklarowana odpowiedź 
(narzędzie własne – kwe-
stionariusz wywiadu)
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Integracja z zespołem 
pracowniczym

Stanowisko pracy – menedżer 
placówki oświatowej

Deklarowana odpowiedź 
(narzędzie własne – 
kwestionariusz wywiadu)

Preferowany sposób roz-
wiązywania konfliktów

Stanowisko pracy – menedżer 
placówki oświatowej

Deklarowana odpowiedź 
(narzędzie własne – 
kwestionariusz wywiadu)

Typ osobowości
Stanowisko pracy – menedżer 
placówki oświatowej

Wynik testu 
standaryzowanego 
NEO-FFI

Otwartość na doświad-
czenia 

Stanowisko pracy – menedżer 
placówki oświatowej

Wynik testu 
standaryzowanego 
NEO-FFI

Sumienność 
Stanowisko pracy – menedżer 
placówki oświatowej

Wynik testu 
standaryzowanego 
NEO-FFI

Styl skoncentrowany na 
zadaniu (w zakresie od-
porności na stres)

Stanowisko pracy – menedżer 
placówki oświatowej

Wynik testu 
standaryzowanego 
CISS

Poziom dyspozycyjnego 
optymizmu 

Stanowisko pracy – menedżer 
placówki oświatowej

Wynik testu 
standaryzowanego LOT-R

Źródło: opracowanie własne

Eksplikacja i operacjonalizacja zmiennych stanowią bardzo istotne części 
składowe postępowania badawczego. Pozwalają na uporządkowanie i struk-
turyzację procedury działania, skłaniają również do przemyśleń nad stopniem 
skonkretyzowania przyjmowanych pojęć, akcentują ewentualne zagrożenia 
i trudności, które mogą wystąpić podczas etapu zbierania danych, a także 
procesu ich analizy. Wnikliwa, głęboka refleksja nad elementami eksplikacji 
i operacjonalizacji, które dotyczą planowanego badania empirycznego, szero-
ka wiedza merytoryczna z zakresu metodologii i co ważne, stale aktualizowa-
na w oparciu o najnowsze paradygmaty i doniesienia metodologiczne oraz 
studia nad praktycznymi raportami badawczymi, winny być obowiązkiem 
i powinnością każdego badacza nauk społecznych. 

4.3. Metody, procedury, techniki i narzędzia badawcze 

Zaplanowane badania empiryczne zostały zrealizowane w oparciu o połą-
czenie strategii badawczych metodach badań ilościowych i jakościowych. 
Strategie ilościowe to metody badań, w których określa się parametry licz-
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bowe dotyczące badanego zjawiska. Odwołują się do światopoglądu pozyty-
wistycznego. Istotną podejścia ilościowego jest pomiar, aby w konsekwencji 
móc dokonać porównania zebranych wyników. Jedną z kluczowych strategii 
badawczych podejścia ilościowego są badania sondażowe. Dostarczają one 
ilościowych – czyli wyrażonych liczbami – opisów postaw, tendencji i opinii 
społeczeństwa, uzyskanych z jego próby. Są to badania o charakterze prze-
krojowym i dynamicznym, realizowane bardzo często za pomocą kwestiona-
riuszy ankiet lub wywiadów z zamiarem uogólnienia wyników otrzymanych 
w próbie [Creswell, 2013, s. 37-38; Babbie, 2013, s. 274; Frankfort-Nachmias, 
Nachmias, 2002, s. 241]. 

Cechą charakterystyczną badań jakościowych jest z kolei opis. W tych 
badaniach nacisk położony jest na to, aby za pomocą określonych technik 
badawczych możliwe jak najgłębiej i dokładnie zrozumieć analizowane zja-
wisko. W ostatnich latach badania te przechodziły sukcesywną przemianę. 
Jak zauważają badacze, nie są już one badaniami „nieilościowymi”, lecz wy-
pracowały swoją własną tożsamość. Metody jakościowe pozwalają na bliższe 
przyjrzenie się światu zewnętrznemu (w miejsce sytuacji laboratoryjnych, 
często występujących w eksperymentach ilościowych), a także opis, interpre-
tację, a w niektórych sytuacjach również wyjaśnienie zjawisk społecznych. 
Często stosowaną strategią badań ilościowych jest indywidualny wywiad 
ustrukturyzowany. Wywiad jakościowy jest interakcją pomiędzy prowadzą-
cym wywiad a respondentem za pomocą określonego układu pytań [Flick, 
2007, s. 12-13; Silverman, 2007, s. 52-54; por. Gibbs, 2007, 13; Creswell, 2013, 
s. 38-39; Babbie, 2013, s. 342-343].

Podejścia ilościowe i jakościowe odmiennie rozumieją więc sens procesu 
badawczego. W podejściu jakościowym cel jest odmienny niż w przypadku 
podejścia ilościowego, gdzie priorytetem staje się wyjaśnianie i kontrola. 
Podejście jakościowe ukierunkowane jest bowiem na dogłębne zrozumie-
nie badanego zjawiska, do którego dochodzi się poprzez odtworzenie we-
wnętrznej perspektywy uczestniczących w nim osób [por. Stemplewska-
-Żakowicz, 2010, s. 88]. W badaniach empirycznych dotyczących talentu 
menedżerskiego w oświacie zdecydowano się wykorzystać obydwa z omó-
wionych podejść badawczych. Jak zauważa wielu badaczy i teoretyków, 
metody jakościowe i ilościowe mogą współwystępować i wzajemnie się 
uzupełniać [por. Paluchowski, 2010, s. 18; por. Paluchowski, 2009, s. 13-19; 
Stemplewska-Żakowicz, 2010, s. 94-95; Flick, 2007, s. 154-157; por. Gephart, 
1988; por. Shoda, Mischel, Wright, 1994, s. 674-687]. Jednym z walorów wy-
boru takiego postępowania jest skorzystanie z metody triangulacji, która 
umożliwia wyższą jakość przeprowadzonych badań i zmniejsza ryzyko 
błędów pomiarowych. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania mocnych 
stron obu podejść, tj. mówiąc ogólnie – pomiaru i kontroli podejścia iloś-
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ciowego oraz głębokiej analizy orientacji jakościowej. Takie zróżnicowanie 
podejścia badawczego stwarza więc szansę na poznanie badanego zjawiska 
w sposób zróżnicowany i holistyczny. 

Pierwszą z technik wykorzystaną w ramach zaplanowanego postępo-
wania badawczego były pogłębione wywiady indywidualne (ang. IDI –  
individual in-depth interview), które stanowią jedną z podstawowych tech-
nik badań jakościowych. Polegają na rozmowie badacza z respondentem. 
Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od konkretnych 
osób, spełniających określone przez badacza kryteria doboru próby. IDI 
wykorzystuje się również w celu wyjaśnienia natury badanego zjawiska, 
dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, których trudno byłoby 
uzyskać innymi technikami, np. ankietą. Niewątpliwą zaletą tego postę-
powania badawczego jest brak negatywnego wpływu ze strony grupy, co 
może mieć miejsce w wywiadach grupowych – konformizmu, dominacji 
w grupie niektórych osób, próżniactwa społecznego itd. Ma to szczególne 
znaczenie przy tematach kontrowersyjnych czy intymnych, jak również 
w przypadku wywiadów z ekspertami w jakiejś dziedzinie. W przypadku 
respondentów trudnodostępnych unika się problemu z zebraniem grupy 
w określonym czasie w jednym miejscu. Średni czas trwania wywiadu to 
1-1,5 godziny. W zależności od tematyki i problemu badawczego realizu-
je się wywiady ustrukturyzowane, w których zadaje się respondentom te 
same pytania, częściowo ustrukturyzowane, w których punktem wyjścia 
jest lista pytań, ale dopuszczalne, a nawet wskazane jest rezygnowanie 
z niektórych i generowanie nowych w trakcie rozmowy zależnie od jej 
przebiegu oraz wywiady swobodne, dla których charakterystyczny jest 
tylko ogólnie zarysowany scenariusz [Babbie, 2013, s. 342-345; Urbaniak-
-Zając, Kos, 2013, s. 91-98; por. Flick, 2007, s. 44-45; por. Nikodemska- 
-Wołownik, 1999]. Indywidualne wywiady grupowe, realizowane w ra-
mach postępowania badawczego, były przeprowadzane z dyrektorami 
szkół publicznych. Miały charakter częściowo ustrukturyzowany. Prze-
bieg rozmowy był rejestrowany za pomocą dyktafonu, a następnie doko-
nywano pisemnej transkrypcji zapisu. Lista dyspozycji do wywiadu z dy-
rektorami była następująca:

1. Jaki jest Pana/Pani staż pracy pedagogicznej?
2. Ile lat pełni Pan/Pani funkcję dyrektora szkoły?
3. Jaki jest Pana/Pani dotychczasowy przebieg ścieżki edukacyjnej?
4. Jakie jest Pana/Pani dotychczasowe doświadczenie zawodowe?
5. Jak ocenia Pan/Pani jakość kształcenia na studiach podyplomo-

wych z zarządzania oświatą? Czy dużo poznanych tam treści 
wykorzystywał/a Pan/Pani później w praktyce? 
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6. Jak wspomina Pan/Pani konkurs na stanowisko dyrektora? Jego prze-
bieg, jakość pytań? Czy ten konkurs jest nastawiony na poszukiwanie 
ludzi utalentowanych?

7. Skąd na bieżąco czerpie Pan/Pani wiedzę dotyczącą aktualności z za-
kresu prawa oświatowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
zarządzania placówką oświatową?

8. Jaki Pana/Pani zdaniem styl kierowania szkołą powinien przyjąć sku-
teczny dyrektor? Czym taki styl się charakteryzuje?

9. Gdzie Pana/Pani zdaniem znajduje się równowaga pomiędzy dystan-
sem ze strony dyrektora a integracją z zespołem pracowniczym? Czy 
dyrektor powinien się integrować z pracownikami?

10. W jaki sposób nauczyciele mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia dotyczą-
ce funkcjonowania szkoły?

11. Jaki jest Pana/Pani zdaniem najbardziej skuteczny sposób rozwiązywa-
nia konfliktów w Radzie Pedagogicznej oraz na linii nauczyciel – rodzic?

12. Czy w szkole prowadzone są jakieś dodatkowe zajęcia dla uczniów, 
oprócz tych, które wynikają z rozporządzania o pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej?

13. Czy szkoła bierze udział w projektach powiatowych, wojewódzkich, 
ogólnopolskich?

14. Czy dla szkoły były dotychczas pozyskiwanie środki z funduszy Unii 
Europejskiej, dodatkowe sposoby finansowania? Jeśli tak, na co były 
przeznaczone?

Drugą z wykorzystywanych technik było badanie sondażowe w formie 
ankiety – charakterystyczne dla strategii badań ilościowych. Badania son-
dażowe mogą być zastosowane do celów opisowych, wyjaśniających i eks-
ploracyjnych. Sondaż zakłada użycie kwestionariusza – specjalnie zaprojek-
towanego narzędzia do zbierania danych. W kwestionariuszach występują 
pytania i stwierdzenia. Najprostsza klasyfikacja zakłada podział na pytania 
zamknięte i otwarte. W przypadku pytań zamkniętych prosi się responden-
ta o wybór odpowiedzi z listy nakreślonej przez badacza. W pytaniach ot-
wartych natomiast respondent samodzielnie formułuje wypowiedź. Pomi-
mo tego, że pojęcie kwestionariusza przywodzi na myśl zbiór pytań (ang. 
questionnaire i questions), zawiera on również stwierdzenia. Jest to podyk-
towane faktem, iż badacz często chce się dowiedzieć, w jakim stopniu re-
spondenci podzielają jakąś określoną postawę, pogląd czy punkt widzenia. 
Bardzo ważne jest, aby wszystkie treści zawarte w kwestionariuszu były 
jasne i pozbawione dwuznaczności. Zmniejsza to ryzyko udzielania przez 
respondentów nieprawidłowych, nieadekwatnych wypowiedzi, a także po-
wstanie zniechęcenia spowodowanego nieprecyzyjnością pytań czy stwier-
dzeń. Aby osiągnąć tę jednoznaczność i precyzję, należy unikać budowania 
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długich i skomplikowanych pytań, które są ryzykowne [por. Babbie, 2013, 
s. 275-282].

Badania ankietowe mają szereg zalet. Przede wszystkim charakteryzuje je 
niski koszt, co jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy grupa badana rozproszo-
na jest po dużym obszarze geograficznym. Posługiwanie się ankietą (szcze-
gólnie pocztową lub internetową) obniża błąd stronniczości, którego źródłem 
są indywidualne cechy ankieterów. Zapewnia również respondentom dużą 
anonimowość i poczucie bezpieczeństwa. Niestety jedną z najistotniejszych 
wad badań ankietowych jest trudność w uzyskaniu wysokiego odsetka odpo-
wiedzi – szacuje się go na przedział około 20-40% [por. Frankfort-Nachmias, 
Nachmias, 2002, s. 242-243]. 

Jednym z rodzajów techniki ankietowej są badania w formie ankiety 
internetowej CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview). Ten typ ankiety 
wykorzystano również w ramach postępowania badawczego dotyczącego 
talentu menedżerskiego w oświacie. Technika ta polega na udostępnieniu 
respondentom kwestionariusza internetowego. W takim przypadku wy-
stępuje bardzo duże poczucie anonimowości wśród osób badanych. Do-
datkową zaletą jest fakt, iż zarządzanie takim projektem badawczym jest 
uproszczone (ze względu na wykorzystanie technologii informatycznej), 
występuje także możliwość stałej obserwacji przebiegu badania. Najsłab-
szą stroną ankiety CAWI jest fakt, że dociera ona tylko do grupy korzy-
stającej z internetu. Bardzo licznej, jednak nadal stanowiącej fragment po-
pulacji.

Respondentami ankiety CAWI wykorzystywanej w badaniach talentu 
menedżerskiego w oświacie byli nauczyciele szkół publicznych. Zastosowa-
no klasyczny trójdzielny podział na formalno-organizacyjną część wstępną, 
metryczkę oraz część zasadniczą kwestionariusza. Ankieta zawierała 26 py-
tań, wprowadzono zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte, wykorzystano 
również formę stwierdzeń. Badania ankietowe przeprowadzano za pośredni-
ctwem portalu internetowego www.survio.com. 

Dodatkowo w badaniach wykorzystano również standaryzowane testy 
psychologiczne, które przeprowadzono wśród dyrektorów szkół (poza wy-
wiadami IDI). Zastosowano następujące narzędzia:

- Inwentarz Osobowości NEO-FFI (Costy i McCrae),
- Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS (En-

dler, Parker),
- Test Orientacji Życiowej LOT-R (Scheier, Carver, Bridges).
Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę każdego z nich. 
Inwentarz Osobowości NEO-FFI (autorzy: Costy i McCrae) to kwestiona-

riusz służący do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym 
modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki. Pozycje 
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kwestionariusza stanowi 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, któ-
rych prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na skali pię-
ciostopniowej. Pozycje te tworzą pięć skal mierzących: neurotyczność, ekstra-
wersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność.

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS (autorzy: 
Endler, Parker) to kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie 
ze stresem. CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, 
jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 
pięciostopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sy-
tuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ 
– styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; 
SSU – styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować 
dwie formy: ACZ – angażowanie się w czynności zastępcze i PKT – poszuki-
wanie kontaktów towarzyskich.

Test Orientacji Życiowej LOT – R (Scheier, Carver, Bridges) – kwestiona-
riusz zawiera 10 stwierdzeń, a 6 z nich ma diagnostyczną wartość dla dyspo-
zycyjnego optymizmu. Dyspozycyjny optymizm traktuje się jako względnie 
trwałą cechę osobowości, a więc element uwarunkowany genetycznie. Wyni-
ki testu oscylujące w okolicy 1-4 stena traktuje się jako niskie, wskazujące 
na skłonność do pesymizmu. Z kolei wyniki w granicach 7-10 stena trak-
towane są jako wysokie i wskazują na nastawienie optymistyczne [por. 
Pracownia Testów Psychologicznych, 2015; por. Hornowska, 2007; por. Ju-
czyński, 2001, por. Anastasi, Urbina, 1999]. 

Planując postępowanie badawcze w ramach realizowanego badania em-
pirycznego, będące połączeniem metodologii badań ilościowych i jakościo-
wych, przyjęto za fundament coraz powszechniej występujące założenie, iż 
„metody jakościowe i ilościowe powinno się postrzegać jako komplemen-
tarne, a nie konkurencyjne” [Jick, 1983, s. 135, za Flick, 2007, s. 154]. Zasto-
sowano jeden z czterech projektów badawczych integrujących metody iloś-
ciowe i jakościowe, zaproponowany w klasyfikacji Miles’a i Hubermana, 
zakładający równoczesne i nieprzerwane gromadzenie obydwu rodzajów 
danych w tym samym czasie [Miles, Huberman, 2000, s. 43; por Flick, 2007, 
s. 157]. Refleksyjne wykorzystywanie badań ilościowych może przyczynić 
się do podniesienia jakości badań jakościowych i odwrotnie. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na fakt, iż priorytetem i przedmiotem zaintereso-
wania badacza nauk społecznych powinna być przede wszystkim szeroka 
wiedza merytoryczna i wysokie kompetencje w zakresie stosowania meto-
dologii obu podejść badawczych, użyteczność i przydatność realizowanych 
badań oraz realny, praktyczny wkład w problematykę badanego zjawiska, 
a nie rygorystyczny czy ideologiczny wybór określonego paradygmatu me-
todologicznego. 
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4.4.  Wybór zbiorowości badanej, organizacja badań  
i badania pilotażowe

Wybór zbiorowości badanej podyktowany był celem zaplanowanych badań. 
Wszystkie osoby badane tworzą strukturę współczesnej szkoły publicznej, są 
więc w pewnym stopniu związane z przedmiotem badania – czyli talentem 
menedżerskim – obserwują jednak i rejestrują te same zjawiska z różnych 
perspektyw. Cechy te uznano za atuty tak skonstruowanego spojrzenia na 
zbiorowość badaną. 

Pierwszą z grup badanych stanowili dyrektorzy szkół publicznych. 
W oparciu o strategię badań jakościowych przeprowadzono wywiady pogłę-
bione z 18 dyrektorami (grupa obejmowała 7 kobiet i 11 mężczyzn). W bada-
niach jakościowych dobór uczestników jest zawsze celowy i podporządkowa-
ny przedmiotowi badania. Polega na poszukiwaniu osób, które ze względu 
na posiadaną wiedzę i doświadczenie mogą udzielić informacji niezbędnych, 
aby znaleźć odpowiedź na pytania badawcze. Dlatego precyzyjne określe-
nie przedmiotu i celów badania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego 
określenia kryteriów doboru respondentów [por. Silverman, 2007, s. 272-273;  
por. Flick, 2007, s. 184]. 

Wszyscy dyrektorzy reprezentowali szkoły publiczne (podstawowe, gim-
nazja i ponadgimnazjalne) z powiatu gnieźnieńskiego oraz miasta Poznania. 
Objęto badaniami ośmiu dyrektorów szkół podstawowych, dwóch gimna-
zjów oraz ośmiu szkół ponadgimnazjalnych. Każda z wybranych osób reali-
zowała co najmniej drugą kadencję na stanowisku dyrektora szkoły. Uznano, 
że co najmniej pięcioletnia praktyka na stanowisku dyrektora oraz kontynu-
owanie kariery zawodowej na tymże stanowisku stanowią ważne wskaźniki 
dotyczące posiadanego przez osobę doświadczenia, zaangażowania i zwięk-
szają prawdopodobieństwo występowania pewnej wizji na zarządzanie szko-
łą oraz planowania w jej obrębie długoterminowych działań. 

Przed nawiązaniem kontaktu z dyrektorem i propozycją udzielenia wy-
wiadu dokonywano również analizy źródeł wtórnych (ang. desk research) – 
analizowano treści zawarte na stronach internetowych szkół. W obrębie zain-
teresowań znajdowały się m.in. udziały w projektach edukacyjnych, również 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej, dodatkowa oferta edukacyjna, 
wychowawcza i w zakresie rozwoju zainteresowań – zajęcia dla uczniów, 
przyznane placówce nagrody i certyfikaty czy dostępność informacji doty-
czących organizacji i funkcjonowania szkoły dla uczniów i rodziców. Anali-
za desk reserach okazała się wartościową wstępną fazą projektu badawczego, 
dostarczyła bowiem wielu dodatkowych informacji o działalności placówki 
– m.in. poprzez zamieszczone na stronach internetowych sprawozdania, ra-
porty, komentarze nauczycieli i rodziców oraz relacje fotograficzne. 
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Drugą grupę badaną stanowili nauczyciele publicznych szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Badania z udziałem 
nauczycieli miały charakter sondażu, oparte były więc o metodologię iloś-
ciową. Zastosowano arbitralny dobór respondentów. Istotą doboru celowe-
go jest fakt, iż do próby trafiają te jednostki, które w opinii prowadzącego 
badania dostarczą optymalnych informacji z punktu widzenia celu bada-
nia. Zatem prowadzący badanie dobiera jednostki do próby na podstawie 
ogólnej znajomości badanego zjawiska [Wasilewska, 2008 s. 30; por. Babbie, 
2013, s. 212-213; por. Lissowski, Haman, Jasiński, 2008, s. 510]. Posłużono 
się następującą procedurą pozyskiwania respondentów: na adresy mailo-
we wszystkich publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu gnieźnieńskiego, 
miasta Gniezna, powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania wysłano za-
proszenie do udziału w badaniu wraz z załączonym pismem przewodnim. 
W sumie informacja została przesłana do 346 placówek. Ostateczna liczba 
wypełnień kwestionariusza ankiety, a tym samym liczebność grupy bada-
nej nauczycieli wyniosła 264 (179 kobiet i 85 mężczyzn). Ankietę wypełni-
ło 114 nauczycieli ze szkół podstawowych, 63 z gimnazjów i 87 ze szkoły 
ponadgimnazjalnej. Analiza danych GUS, które dotyczyły roku szkolnego 
2014/2015 wskazała, że liczebności nauczycieli z powiatów gnieźnieńskie-
go i poznańskiego wybranych typów placówek oświatowych wynoszą: dla 
szkół podstawowych – 2949, gimnazjów – 1518 oraz ponadgimnazjalnych 
– 1204 osoby. Tym samym daje to sumę 5671 osób, stanowiącą populację 
generalną. W konsekwencji grupa badana, której liczebność wynosiła 264 
osoby, stanowi 4,7% populacji generalnej. 

Jak wynika z powyższych informacji, zarówno w przypadku dyrekto-
rów, jak i nauczycieli, badania nie objęły placówek przedszkolnych. Była 
to świadoma rezygnacja, podyktowana po pierwsze odmienną organizacją 
dotyczącą tych typów placówek, innym charakterem zajęć odbywających się 
poza głównymi godzinami dydaktycznymi (w przypadku zajęć przedszkol-
nych są to głównie propozycje o charakterze kompensacyjnym, np. zajęcia 
logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, natomiast w innych typach placó-
wek oprócz oferty podobnego typu mamy propozycje z zakresu np. rozwo-
ju uzdolnień, doradztwa zawodowego, socjoterapii itp.). Po drugie znaczna 
różnica organizacyjna wynika przede wszystkim z braku wymogów oceny 
w formie egzaminów zewnętrznych w przypadku przedszkoli, co z kolei 
w czasie przeprowadzania badań (rok 2015) było właściwe dla wszystkich 
szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów. 

Badania empiryczne dotyczące talentu menedżerskiego w oświacie prze-
biegały wobec ustalonej wcześniej, konkretnej organizacji. Harmonogram ba-
dań zamieszczono w poniższej tabeli.
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Tabela 3. Organizacja badań empirycznych

DZIAŁANIA TERMIN

Przeprowadzenie badań pilotażowych styczeń – luty 2015 r.

Przesłanie zaproszeń do udziału w badaniach właściwych i pisma 
przewodniego do szkół za pośrednictwem poczty e-mail 1 marca 2015 r.

Badania właściwe - równoległe w oparciu o metodologię jakościową 
(wywiady IDI z dyrektorami szkół) oraz ilościową (ankieta CAWI 
wśród nauczycieli)

1 marca –  
30 czerwca 2015r.

Źródło: opracowanie własne

Skonkretyzowany i przejrzysty harmonogram jest jedną z kluczowych 
kwestii organizacji badań naukowych. Po pierwsze przyczynia się do dyscy-
pliny działań i ich subordynacji. Po drugie pozwala na skuteczną kontrolę 
przebiegu badań i przegląd uzyskiwanych danych badawczych. Po trzecie 
informuje osoby zaznajamiające się z raportem, że badania miały charakter 
przemyślany, skrupulatny i spójny.

Bardzo ważne z perspektywy powodzenia planowanych badań empirycz-
nych są również badania pilotażowe, które przeprowadza się przed głównym 
badaniem na mniejszej grupie respondentów. Ich celem jest sprawdzenie po-
prawności założonej procedury badawczej np. doboru badanych osób, przy-
jętych wskaźników, zmiennych, użytych narzędzi badawczych. Wyniki bada-
nia pilotażowego dostarczają również cennych informacji, czy jakiś element 
w badaniu głównym należałoby zmienić zanim rozpoczęte zostanie badanie 
główne. Badania pilotażowe mają więc na celu wyeliminowanie ewentual-
nych wad w procedurze badawczej [por. Babbie, 2013, s. 290; por. Nowak, 
2007, s. 59-61]. 

Przed rozpoczęciem badań właściwych dotyczących talentu menedżer-
skiego został więc również przeprowadzony pilotaż narzędzia. Wykonano 
trzy pilotażowe wywiady indywidualne z dyrektorami oraz pilotaż kwestio-
nariusza ankiety, który wypełniło 34 nauczycieli. Wybrane osoby były ba-
daczowi znane pośrednio lub bezpośrednio, np. z grup szkoleniowych czy 
współpracy w ramach pracy zawodowej z ramienia poradni psychologiczno-
-pedagogicznej. Celem pilotażu była weryfikacja adekwatności sporządzo-
nych narzędzi badawczych, to jest listy dyspozycji do wywiadu oraz kwe-
stionariusza ankiety pod względem ich komunikatywności. Wnioski, które 
pojawiły się po przeprowadzeniu badania pilotażowego, okazały się źródłem 
cennych wskazówek i przyczyniły się do ważnych przeobrażeń w obrębie 
narzędzi badawczych, a tym samym zwiększenia prawdopodobieństwa gro-
madzenia rzetelnych i trafnych informacji podczas pomiaru właściwego. 
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Najważniejsze wnioski dotyczące konstrukcji narzędzi były następujące:
- w kwestionariuszu wywiadu z dyrektorem dodano dwa istotne pyta-

nia: pierwsze dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora (subiek-
tywnych spostrzeżeń i uwag dotyczących przebiegu/organizacji itd.), 
drugie związane z subiektywną oceną jakości studiów podyplomo-
wych z zarządzania oświatą i ich wymiaru praktycznego;

- w pytaniu kwestionariusza ankiety dla nauczycieli, dotyczącym okreś-
leń konfliktu rozbudowano listę kafeterii, ponieważ uznano, że w pier-
wotnej wersji była zbyt okrojona; 

- w kwestionariuszu ankiety wyraźnie oddzielono od siebie pytania 
o subiektywną definicję talentu menedżerskiego oraz cechy „wy-
bitnego dyrektora szkoły”  – pierwotnie pytania te znajdowały się 
obok siebie, na samym końcu ankiety. Zauważono, że w takiej sy-
tuacji nauczyciele bardzo często niejako repetują swoje wcześniej-
sze wypowiedzi. Uwzględniono oczywiście, że respondenci mogą 
mieć podobną percepcję w obrębie tej tematyki. Jednak aby zmi-
nimalizować ryzyko reprodukowania i perseweracji spostrzeżeń, 
dokonano zwiększenia fizycznej odległości pomiędzy tymi pyta-
niami;

- dokonano również przeformułowania kilku pytań, niektóre skróco-
no i doprecyzowano, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich przejrzystość 
i adekwatność. 

Wszystkie elementy składające się na przemyślany wybór zbiorowości 
badanej, szczegółowy i konkretny harmonogram organizacji badań oraz pi-
lotaż narzędzi badawczych, przyczyniający się do zwiększenia ich spójności, 
stanowią bardzo istotne aspekty całego projektu badawczego. 

4.5. Talent menedżerski w oświacie – perspektywa nauczycieli 

4.5.1. Charakterystyka respondentów 

Badania sondażowe z wykorzystaniem ankiety CAWI realizowano za po-
średnictwem strony internetowej survio.com. Podobnie było w przypadku 
badań pilotażowych, co pozwoliło sprawdzić funkcjonalność portalu. Kwe-
stionariusz ankiety był dostępny do wypełniania od 1 marca 2015 r., a wyłą-
czony 30 czerwca 2015 r. Liczebność odwiedzin strony z ankietą wyniosła 407, 
natomiast ostateczna liczba wypełnień to 264. Największy odsetek odwiedzin 
strony internetowej z kwestionariuszem ankiety zarejestrowano pomiędzy  
9 a 20 marca. 
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Czas poświęcony na wypełnienie ankiety przed respondentów przed-
stawia się następująco: największa grupa, bo ok. 45% ankietowanych, wy-
pełniała kwestionariusz w przedziale czasowym 5-10 minut, następnie 
ok. 28% – od 2 do 5 minut, ok. 22% – ponad 10 minut (lecz mniej niż 30), 
natomiast około 4% respondentów odpowiadało na pytania kwestionariu-
szowe powyżej 30 minut. Pismo przewodnie, które wysyłano na adresy 
mailowe szkół z początkiem marca wraz z zaproszeniami dla nauczycieli 
do wzięcia udziału w badaniu, zawierało informację, że czas wypełnienia 
ankiety wynosi około 10 minut (podstawą dla oszacowania takiego czasu 
były badania pilotażowe). Pomiar właściwy potwierdził te przypuszczenia, 
ponieważ około 70% respondentów wypełniało ankietę w takim wymiarze 
czasowym. 

Po części formalno-organizacyjnej ankiety, która zawierała m.in. wskaza-
nie celu badań i problematyki badawczej, a także zapewnienie o amoniowości 
i wykorzystaniu wyników wyłącznie w celach naukowo-badawczych, znaj-
dowała się metryczka. Respondenci byli proszeni o zaznaczenie typu szkoły, 
w której pracują, płci, stażu pracy oraz stopnia awansu zawodowego. Staty-
styki dotyczące rodzaju reprezentowanej przez nauczyciela szkoły prezentują 
się następująco:

Wykres 2. Typ szkoły reprezentowany przez respondentów 
Źródło: opracowanie własne

Ponad 43% respondentów to nauczyciele publicznych szkół podstawo-
wych, a ok. 33% – szkół ponadgimnazjalnych. Najmniej liczna grupa to na-
uczyciele reprezentujący placówki gimnazjalne – ok. 24%. 

Prawie 70% osób badanych stanowiły kobiety – ankietę wypełniło bo-
wiem 179 respondentek. Liczebność mężczyzn wyniosła natomiast 85. W su-
mie tworzy to grupę respondentów o liczebności 264 osób. 

Jeśli chodzi o stopień awansu zawodowego, największą grupę tworzyli 
nauczyciele dyplomowani – 112 osób – stanowiąc tym samym ponad 40% 
respondentów. Szczegółowe wyniki zamieszczono na wykresie nr 3.
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Wykres 3. Stopień awansu zawodowego respondentów
Źródło: opracowanie własne

Analizując powyższe statystyki dotyczące awansu zawodowego bada-
nych nauczycieli-respondentów, wyraźnie zaznacza się interesująca tenden-
cja, iż rozłożyły się one podobnie do ogólnej struktury awansu zawodowego 
polskich nauczycieli. Jak wskazują bowiem informacje zawarte w Raporcie 
o stanie edukacji 2013 „Liczą się nauczyciele”, zrealizowanym przez Instytut 
Badań Edukacyjnych na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, statystyki 
dotyczące stopnia awansu zawodowego nauczycieli w szkołach i zespołach 
szkół przedstawiają się następująco:

Wykres 4. Stopień awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013
Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych, Raport o stanie edukacji 2013, 2015, s. 65.

Z powyższych danych wynika, że również w skali ogólnopolskiej najlicz-
niejszą grupą nauczycieli w polskich szkołach są nauczyciele dyplomowani 
– stanowią oni ok. 51% populacji (ankietowani respondenci o stopniu nauczy-
ciela dyplomowanego – ok. 43%). Kolejna pod względem liczebności grupa, 
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to podobnie jak w przypadku respondentów badania ankietowego dotyczą-
cego talentu menedżerskiego (ok. 32%) – nauczyciele mianowani; statysty-
ki ogólnopolskiej dla tej grupy wynoszą ok. 28%. Analogiczna sytuacja ma 
się w przypadku stopnia nauczyciela kontraktowego: grupa respondentów-
-nauczycieli kontaktowych stanowiła ok. 21% badanych, natomiast wskaź-
nik ogólnopolski dla tej grupy przyjmuje wartość 17%. Podobnie jest rów-
nież w przypadku nauczyciela – stażysty: udział procentowy osób badanych 
posiadający ten stopień awansu zawodowego wynosił ok. 4%. Jak wiadomo, 
nauczyciele stażyści stanowią najmniej liczną grupę w polskich szkołach – 
również w statystykach ogólnopolskich jest to zaledwie 3% populacji nauczy-
cielskiej. 

Ostatni punkt metryczki, związany ze stażem pracy pedagogicznej, 
miał on formę pytania otwartego. Na potrzeby niniejszej analizy wprowa-
dzone wartości połączono jednak w następujące przedziały: poniżej 1 roku,  
od 1 roku do 5 lat, od 6 do 10 lat oraz powyżej 10 lat. Taka klasyfikacja jest 
związana z realizacją stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w szcze-
gólności z wymiarami czasowymi poszczególnych etapów. 10 respondentów 
zaznaczyło pierwszy przedział, co koresponduje z wynikami pytania doty-
czącego stopnia awansu zawodowego – nauczyciele posiadający powiem taki 
wymiar stażu pracy pedagogicznej to najczęściej stażyści. W przypadku ko-
lejnych przedziałów: tj. od 1 roku do 5 lat – taką odpowiedź wybrało 51 osób, 
od 6 do 10 lat – 79, a powyżej 10 lat – 134 respondentów. Realizacja awansu 
zawodowego wiąże się z określonym wymiarem czasowym (w tym z prze-
rwami pomiędzy kolejnymi stopniami awansu) nie ma jednak charakteru 
jednolitego w przypadku każdego nauczyciela – występują bowiem indywi-
dualne zmiany wynikające np. z przebywania na urlopach macierzyńskich, 
wychowawczych czy dla poratowania zdrowia, podczas których awans nie 
jest realizowany i czas realizacji określonego etapu podlega wydłużeniu. Czas 
trwania awansu zawodowego może być także skrócony, co występuje np. 
w sytuacji, gdy nauczyciel posiada (lub uzyskuje) co najmniej stopień naukowy 
doktora lub jest nauczycielem akademickim [por. KN, art. 9a, ust. 2 i 3]. 

4.5.2. Kompetencje i cechy osobowe dyrektora 

Poszukiwano poglądów nauczycieli dotyczących znaczenia określonych kom-
petencji dyrektora. Poproszono respondentów o uszeregowanie wskazanych 
kompetencji dyrektora szkoły oraz ich subiektywną ocenę, które z nich są 
najistotniejsze w przypadku zajmowania tego stanowiska. Wskazane w pyta-
niu obszary kompetencyjne były zróżnicowane. Wśród obligatoryjnie wska-
zanych typów kompetencji wytypowano następujące kompetencje: meryto-
ryczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotów, wychowawcze, w zakresie 
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przywódcze, w zakresie znajomości 
języków obcych, rozwiązywania konfliktów, planowania i zarządzania szko-
łą, dotyczące komunikacji interpersonalnej, z zakresu pozyskiwania środków 
z funduszy unijnych oraz dotyczące znajomości multimediów i technologii 
informacyjnej. Wyniki uzyskane w pytaniu przedstawiono na wykresie: 

Wykres 5. Ocena znaczenia kompetencji dyrektora
Źródło: opracowanie własne

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, iż badani nauczyciele ocenili, że 
najistotniejsze w przypadku dyrektora szkoły są kompetencje w zakresie pla-
nowania i zarządzania szkołą oraz przywódcze. Wyraźnie łączą te elementy 
(również w swoim systemie skojarzeniowym) ze stanowiskiem dyrektora. 
Wysoko typowano także znaczenie kompetencji w zakresie rozwiązywania 
konfliktów, pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz interpersonal-
ne. W pewnym stopniu może prezentować to specyfikę funkcjonowania dzi-
siejszych szkół: z jednej strony obserwuje się tendencję do eskalacji sytuacji 
konfliktowych, szczególnie na linii rodzic – nauczyciel, z drugiej zaś pomię-
dzy nauczycielami i dyrektorem. Kompetencje w zakresie rozwiązywania sy-
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tuacji konfliktowych zdają się być w tej sytuacji szczególnie istotne – zarówno 
w kontekście profilaktyki konfliktu (w tym miejscu znaczenie ogrywają rów-
nież wysoko wytypowane przez respondentów kompetencje interpersonalne 
dyrektora), jak i późniejszego zarządzania nim w takiej formie, aby szybko 
i efektywnie doprowadzić do jego rozwiązania. Nauczyciele przypisali duże 
znaczenie również umiejętnościom pozyskiwania środków z funduszy unij-
nych. Nie sposób nie podkreślić, iż dostarczają one dzisiejszym szkołom bar-
dzo wielu możliwości do rozwoju, poprawy bazy materialnej czy dydaktycz-
nej. Badani nauczyciele zauważają ten fakt i wysoko oceniają znaczenie tej 
kompetencji. 

Co interesujące, rzadziej typowano kompetencje wychowawcze, meryto-
ryczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotów czy kompetencje w zakresie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Być może wynika to z faktu, że te 
właściwości są charakterystyczne dla samych nauczycieli i stanowią obszary 
ich pracy. Można przypuszczać, że dyrektora postrzegają bardziej w roli „za-
rządcy”, przywódcy, który planuje i organizuje działania szkoły, koncentru-
je się na pozyskiwaniu dodatkowych funduszy i przeciwdziała konfliktom, 
a w mniejszym stopniu jest wychowawcą i dydaktykiem. Jak wiadomo, liczba 
godzin dydaktycznych dyrektora jest niższa niż pozostałych nauczycieli, a jej 
redukcja uwarunkowana jest m.in. liczbą oddziałów szkoły oraz decyzją or-
ganu prowadzącego. Istnieje również możliwość, że dyrektor jest zwolniony 
z realizacji zajęć dydaktycznych [por. UoSO, art. 42; ust. 3, ust. 3a, ust. 6, ust. 7].  
Co ważne, badani nauczyciele najniżej ocenili przydatność takich kompeten-
cji dyrektora jak znajomość języków obcych oraz multimediów i technologii 
informacyjnej. Nie sposób jednak zgodzić się z tą oceną – obecnie coraz więk-
sze znaczenie ma współpraca międzynarodowa, wymiany pomiędzy szkoła-
mi, realizacja programów takich jak Comenius czy Youth For Understanding. 
Jednocześnie technologie informacyjne są powszechnie wykorzystywane 
w szkolnictwie – w formie organizacji zajęć dydaktycznych (programy, tab-
lice multimedialne) czy choćby dziennika elektronicznego. Co więcej, więk-
szość uczniów swobodnie i biegle korzysta z technologii i multimediów. Być 
może taka ocena respondentów wynika z faktu, iż bardzo często w szkołach 
do zadań związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych dyrek-
tor deleguje określone osoby, np. nauczyciela informatyki czy nauczycieli 
języków obcych, i w związku z tym w systemie skojarzeniowym badanych 
nauczycieli te kompetencje (w kontekście pozostałych kafeterii) funkcjonują 
jako najmniej istotne. 

Respondentów zapytano również o ocenę, w jakim stopniu wskazane cechy 
osobowe lub zdolności są ważne w pełnieniu roli dyrektora szkoły. Zadaniem 
odpowiadających na pytania była ocena każdej z wskazanych cech/zdolności 
na pięciostopniowej skali (gdzie 1 oznaczało zupełnie nieważne, a 5 – bardzo 
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ważne). Lista kafeterii do wyboru zawierała takie cechy jak: przedsiębiorczość, 
komunikatywność, empatia, zdecydowanie, umiejętności retoryczne, opano-
wanie, adekwatna samoocena, pewność siebie, łatwość nawiązywania kontak-
tu oraz ekstrawertyzm. Wyniki przedstawia poniższy wykres:

Wykres 6. Ocena ważności cech osobowych/zdolności
Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość respondentów (ponad 70%) oceniła, że takie 
cechy jak przedsiębiorczość i komunikatywność są bardzo ważne w sytua-
cji pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Wysoko typowano również znaczenie 
opanowania, zdecydowania i łatwości nawiązywania kontaktu – ponad 60% 
respondentów wskazywało te cechy jako bardzo ważne. Około 50% badanych 
oceniło również, iż istotne są umiejętności retoryczne, empatia, adekwatna 
samoocena oraz pewność siebie. Pewne zróżnicowanie w zakresie rozkładu 
odpowiedzi wystąpiło natomiast w przypadku wymiaru, jakim jest ekstra-
wertyzm. Profil psychologiczny osoby ekstrawertywnej wskazuje takie cechy 
jak towarzyskość, otwartość, żywość czy poszukiwanie doznań. Ekstrawer-
tycy to osoby komunikatywne, łatwo nawiązujące kontakt, często wykazu-
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jące cechy przywódcze. Ponad 40% respondentów oceniło, iż ważne jest, aby 
dyrektor szkoły wykazywał cechy ekstrawertywne, a około 27% uznało, że 
jest to bardzo ważne. Pojawiły się natomiast również odpowiedzi odmienne 
(co było rzadkością w przypadku pozostałych kafeterii) – około 20% ocenia 
ważność tej cechy na poziomie przeciętnym, natomiast łącznie około 8% (co 
stanowi 18 osób badanych) uznało, że jest to cecha nieistotna. 

4.5.3. Wybitny dyrektor szkoły według pracowników 

Bardzo interesujące jest spojrzenie respondentów na pojęcie „wybitnego 
dyrektora szkoły” (charakterystyka, cechy, typy zachowań itd.). Pytanie an-
kietowe poświęcone temu zagadnieniu miało konstrukcję otwartą, badani 
wpisywali więc swoje własne, subiektywne spostrzeżenia na ten temat. Na 
wstępie analizy wypowiedzi warto wskazać kilka znaczących terminów, któ-
re dominowały w wypowiedziach nauczycieli. Na potrzebę analizy tego pyta-
nia posłużono się oprogramowaniem typu CAQDAS (ang. Computer-Assisted 
Qualitative Data Analysis Software), czyli programów komputerowych wspo-
magających analizę danych jakościowych. Aż 98 razy w wypowiedziach osób 
badanych pojawiało się słowo „odpowiedzialny”, 84 razy „przedsiębiorczy”, 
76 razy „skuteczny” (lub „efektywny”) i 72 razy „nowatorski”. Co szczegól-
nie interesujące, bardzo często w wypowiedziach respondentów pojawiało 
się również słowo „odważny” (lub „odwaga”) – aż 67 razy. Wielokrotnie wy-
stępowały również takie pojęcia jak „merytoryczny” (42 razy), „wyróżniają-
cy” (39 razy) i „refleksyjny” (28 razy). Wyznacza to w pewien sposób charak-
ter wypowiedzi badanych i cechy, które tworzą ich system spostrzeżeniowy 
dotyczący pojęcia wybitnego dyrektora szkoły.

Analiza wypowiedzi nauczycieli w kontekście pytania o cechy wybitnego 
dyrektora szkoły wskazała kilka wyróżniających się obszarów, które szcze-
gólnie często pojawiały się w ich sformułowaniach. Pierwszy z nich określono 
jako skuteczna organizacja pracy szkoły. Wielokrotnie bowiem nauczyciele 
wskazywali na konieczność jasnego i konkretnego formułowania oczekiwań 
i delegowania zadań, a także ścisłą współpracę i rozumienie przez dyrektora 
perspektywy różnych odbiorców: nauczycieli, rodziców, uczniów itd. Przy-
kładem takiego definiowania wybitnego dyrektora szkoły mogą być wybrane 
wypowiedzi:

Wybitny dyrektor tak prowadzi swoją placówkę, że jej pracownicy, nauczyciele do-
brze wiedzą, jakie mają obowiązki i jak je wykonywać. Wspomaga tych nauczycieli 
radą, wspiera w razie potrzeby, potrafi zrozumieć ich rodzinne sytuacje oraz ich 
wpływ na pracę. W miarę możliwości uwzględnia prośby przy tworzeniu planu za-
jęć. Rozbudowuje i unowocześnia szkołę, zdobywając na to pieniądze np. unijne, ale 
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z innych programów także. Potrafi wysłuchać ucznia i rodzica, jeśli zachodzi taka 
potrzeba. Nie faworyzuje i jest sprawiedliwy.
To osoba, która jest dobrym organizatorem pracy i sama jest dobrze zorganizowa-
na, potrafi jasno sprecyzować cele, zadania, delegować uprawnienia, jest komuni-
katywna, wymagająca, ale jednocześnie elastyczna, potrafi przekazać informację 
zwrotną (docenia sukcesy, mówi o trudnościach, o tym co jeszcze warto by popra-
wić) w atmosferze szacunku i uczciwości.

Zna swoją szkołę, pracowników, uczniów. Wie, do czego chce ich doprowadzić 
i umie o tym z nimi rozmawiać. Potrafi przyznać się do błędu. Nie obawia się zmian. 
Wspiera wchodzenie zmian w pracy szkoły. Pozwala działać aktywnym, daje za-
dania pasywnym. Łączy ludzi wokół działań. Nagradza i zauważa postępy. Jest 
wzorem do naśladowania. Lubi swoją pracę. Wciąż się rozwija i doskonali. Umie 
słuchać. Nie ucieka przed decyzjami, potrafi je uzasadnić. Szuka sposobów na roz-
wój szkoły. Dba o porządek w dokumentacji. Potrafi delegować uprawnienia. Jest 
konsekwentny. Posługuje się technologiami. Ma poczucie humoru.
Traktuje szkołę jako „swoją” szkołę, pozyskuje fundusze, na forum nigdy nie powie 
złego słowa o swoich nauczycielach, jest znany przez uczniów i oceniany przez nich 
jako uczciwy, zna przepisy prawa i je respektuje, nie okłamuje swoich pracowni-
ków, wypowiada słowa zachęty do dodatkowej pracy i docenia rzetelną pracę, dzię-
kuje za pracę, potrafi przyznać się do błędu.

WSPÓŁPRACUJE, a nie tylko zarządza. Rozumie, że szkoła jest pracą zespołu ludz-
kiego. Składa się na ten zespół dyrektor, nauczyciel, administracja (i sekretariat, 
i ekipa sprzątająco-konserwatorska). Wszyscy wspólnie pracują na rzecz ucznia. 
Potrafi planować pracę szkoły i przewidywać konsekwencje takich, a nie innych 
podejmowanych działań. Jest w miarę przewidywalny i stabilny emocjonalnie, a nie 
– działa akcyjnie.
Dba o swoją szkołę, czuje się odpowiedzialny za jej los. Rozumie potrzeby dzieci, 
mimo uwikłania w papierologię cały czas uważa, że uczeń i jego rozwój jest naj-
ważniejszy.

Wielokrotnie w swoich wypowiedziach nauczyciele podkreślali, że ko-
nieczne jest, aby dyrektor traktował szkołę holistycznie, jako pewną całość 
– współpracę i koordynację działań wszystkich członków społeczności szkol-
nej, co w konsekwencji prowadzi do prawidłowego funkcjonowania placówki 
i wysokiego stopnia zadowolenia wśród wszystkich odbiorców. Akcentowa-
no precyzję i jasność delegowanych zadań oraz realizowanych celów, a tak-
że elementy motywacyjne i pozytywnie wzmacniające – takie jak pochwały, 
zauważanie dodatkowego zaangażowania, docenianie pracy, która została 
rzetelnie wykonana. 

Drugim z zakodowanych obszarów tematycznych, który koresponduje 
z wypowiedziami związanymi ze skuteczną organizacją pracy, w których 
również zostało to zaakcentowane, są kompetencje społeczne i emocjonalne. 
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Respondenci charakteryzując z subiektywnej perspektywy wybitnego dyrek-
tora szkoły podkreślali znaczenie cech związanych z konstrukcją osobowoś-
ciową i charakterologiczną dyrektora, a także wysokim stopniem internaliza-
cji norm społecznych, czego wyrazem są wymierne zachowania i określony 
sposób traktowania innych ludzi. Wybrane wypowiedzi badanych nauczy-
cieli są następujące:

Konsekwentny, serdeczny, mający poczucie odpowiedzialności społecznej i zmysł 
pracy zespołowej; posiadający wizję rozwoju szkoły i konieczności wprowadzania 
zmian będących podstawą kreatywnych i pożądanych działań oraz umiejętności 
łączenia zagadnień bieżących z perspektywicznymi.

Wybitny dyrektor charakteryzuje się umiejętnością zarządzania i kierowania zaso-
bami ludzkimi. Posiada duże kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej. 
Musi być kreatywny, otwarty na zmiany, przedsiębiorczy. Bardzo ceni sobie pracę 
w zespole.

Jest zarówno ciepły, ludzki, obiektywny, jak i potrafi kierować ludźmi. Ma poczucie 
sprawiedliwości w ocenie pracowników, jest uczciwy, ma poczucie humoru i dy-
stans do problemów.

Dobry dyrektor powinien być osobą: wyróżniającą się indywidualnym, niepowta-
rzalnym stylem, charakterystycznym stylem tylko dla niego, dynamiczną, nasta-
wioną pozytywnie wobec ludzi, życzliwą postawą czyli zdolnością widzenia ludzi 
i sytuacji w sposób pozytywny.

Cierpliwy, opanowany, nie dający się ponieść emocjom w sytuacjach stresowych 
(zachowuje zimną krew). Jest otwarty na różne nowości, współpracuje z różnymi 
placówkami (szkoły, przedsiębiorstwa), pozwala uczniom nabywać wiedzę i do-
świadczenie w różnorodnych warunkach (nie tylko w klasie szkolnej).

Ma wizję funkcjonowania szkoły, ale potrafi słuchać. Jest osoba komunikatywną, 
odważną i zdecydowaną w działaniu, potrafi zarządzać tak zasobami ludzkimi jak 
i szkołą jako instytucją.

Nie przyjmuje zachowań ukazujących skrajne emocje, jest przywódcą grupy, umie 
motywować do działania. Jest empatyczny, ale stanowczy.

Wybitny dyrektor szkoły jest osobą refleksyjną wobec siebie i własnej pracy, stara 
się realnie oceniać działania i cele do osiągnięcia. Potrafi wysłuchać innych, bez 
oporu korzysta z czyjś porad i doświadczeń. Nauczyciele są włączani w decyzje do-
tyczące szkoły. To osoba, która cieszy się szacunkiem ze strony innych, jednak ten 
szacunek wypracowała nie za pomocą groźby, lecz swoim merytorycznym przygo-
towaniem i kompetencjami społecznymi.
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Kompetencje społeczne i emocjonalne stanowiły część składową wypo-
wiedzi wielu nauczycieli. Nazywano je i definiowano różnorodnie, jednak 
nie sposób nie zauważyć znaczenia, jakie nauczyciele przypisują tym obsza-
rom w kontekście cech wybitnego dyrektora szkoły. Pojawiały się sformuło-
wania dotyczące życzliwości, odpowiedzialności społecznej, odporności na 
stres, stabilności emocjonalnej, serdeczności. W połączeniu tworzy to pewien 
uogólniony obraz dojrzałości społeczno-emocjonalnej, która w myśl nauk 
o zarządzaniu i teorii przywództwa winna być właściwa każdej osobie kie-
rującej. W kontekście funkcjonowania szkoły, odbiorców jej usług i znacze-
nia, jakie odpowiednie zarządzanie może mieć dla tak wrażliwej sfery, jakim 
jest rozwój dziecka, akcent stawiany na kompetencje społeczne i emocjonalne 
u dyrektora wydaje się być szczególnie zasadny. 

Z wypowiedzi nauczycieli bardzo wyraźnie wybrzmiewa również zna-
czenie pojęcia odpowiedzialności i odwagi. Odpowiedzialność i odwaga osa-
dzane są w różnych kontekstach, zarówno w prostych wyliczeniach cech wy-
bitnego dyrektora szkoły, jak również odpowiedzialności i odwagi dotyczącej 
podejmowanych decyzji oraz – co szczególnie interesujące – odwagi postę-
powania w określony sposób, czasami odmienny niż wynika to z oczekiwań 
organu prowadzącego czy nadzorującego. Zobrazowaniem tych tendencji są 
przykładowe, poniższe wypowiedzi:

Odwaga wypowiedzi i obrony własnego zdania szczególnie wówczas gdy jest ono 
inne niż organu prowadzącego szkołę czy kuratorium – to niezwykle ważna umie-
jętność, odróżniająca wybitnego dyrektora szkoły od innych.

Jest osobą bardzo odpowiedzialną, podejmuje decyzje (czasem ryzykowne) w spo-
sób świadomy. Ma charyzmę, umiejętności retoryczne, potrafi zjednać sobie ludzi 
i sprawić, że go słuchają, są zaciekawieni pomysłami.

Powinien być rozsądny, podejmować przemyślane, asertywne decyzje. Nie być uza-
leżniony decyzyjnie od organu prowadzącego, potrafić dyplomatycznie, lecz sta-
nowczo się niekiedy postawić. Powinien również interesować się innowacjami: czy 
to w nauczaniu, zarządzaniu, być na bieżąco z prawem oświatowym, odkryciami 
psychologii dziecka i pedagogiki.

Odważny w swoich działaniach i decyzjach, niepodporządkowujący się biernie 
(często absurdalnym) decyzjom organów, negocjujący. Otwarty na inicjatywy na-
uczycieli, potrafiący ich zmotywować do pracy, docenić osiągnięcia, wesprzeć do-
brym słowem.

Gotowy do podejmowania odważnych, często oryginalnych decyzji. Zaangażowany 
w sprawy szkoły, słuchający nauczycieli. Nie przejawiający jedynie postawy nad-
zorcy, lecz czynnego uczestnika życia szkoły.
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To osoba odważna, niebojąca się powiedzieć swojego zdania i niekiedy sprzeciwić 
organowi prowadzącemu.

Taki dyrektor stara się być niezależny, konsekwentny i niekiedy odważny w swoich 
decyzjach (np. musi czasem postawić opór wobec instytucji nadzorujących). Jest 
charyzmatyczny, ma szeroką wiedzę, którą stale doskonali.

Szczególnie interesująca jest wybrzmiewająca wielokrotnie opinia, że 
ważną cechą wybitnego dyrektora jest odwaga polegająca na umiejętności 
przeciwstawienia się organowi prowadzącemu czy kuratorium. Pojawiały się 
również wśród nauczycieli bezwzględne i radykalne oceny osądzające decy-
zje ze strony tych instytucji jak: „absurdalne”, „wątpliwe” czy „nieadekwat-
ne”. Odkąd na skutek reformy z 1999 r. szkoły zostały objęte nadzorem i opie-
ką samorządów lokalnych, temat ten wzbudza wiele kontrowersji. Zwracana 
jest uwaga, że bardzo często rolę odgrywają cechy osobowe i nastawienie 
wobec edukacji i placówek oświatowych ze strony starostów, prezydentów 
miast czy wójtów. Znaczenie, jakie przypisują oni szkołom i ich rozwojowi, 
niekiedy przekłada się na otwartość dotyczącą nowych inicjatyw, często zwią-
zanych z dodatkowymi źródłami finansowania. Nie sposób jednak częściowo 
stanąć w obronie organów prowadzących, ponieważ zauważalne są rosnące 
koszty utrzymania szkół przez samorządy. Wydatki na edukację stanowią 
bardzo często dla samorządów najbardziej znaczącą pozycję w budżecie. 
W niektórych sytuacjach opór ten może więc wydawać się uzasadniony. Co 
ważne jednak, nauczyciele wyraźnie zauważają i obserwują współpracę na  
linii dyrektor szkoły – organ prowadzący. Ważną implikacją praktyczną, któ-
ra z tego wynika, może być fakt, iż żadna ze stron nie powinna tego ignoro-
wać, lecz skoncentrować się na jakości wzajemnej współpracy i porozumienia. 
Każdą bowiem polemikę wynikającą z niezgodności interesów i wzajemnych 
oczekiwań można rozwiązać w sposób aprobowany, życzliwy oraz w pew-
nym stopniu korzystny. Nawet jeśli korzyścią nie jest np. wymierne otrzyma-
nie oczekiwanych środków finansowych. Korzyścią taką, niezwykle ważną 
w perspektywie długoterminowej, jest obraz układu współpracy dyrektor – 
organ prowadzący w oczach nauczycieli, jawiący się jako odpowiedzialny, 
dojrzały i otwarty na dialog. W takich kategoriach powinni móc postrzegać 
owy układ nauczyciele, tak aby mieć poczucie bezpieczeństwa, motywację 
i chęć do działania. 

Kolejny z obszarów, który unaocznił się w trakcie analizy wypowiedzi 
respondentów, określono jako autorytet i merytoryczność. Na jego kształt 
składa się wiele zasobów i umiejętności, m.in. znajomość prawa oświatowe-
go, problematyki związanej z pedagogiką i psychologią dziecka oraz zarzą-
dzaniem, umiejętnością pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 
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i materialnych dla szkoły, a także szeroko pojęte samodoskonalenie oraz roz-
wój osobisty i zawodowy. Respondenci definiowali to w sposób następujący:

Wybitny dyrektor charakteryzuje się umiejętnością efektywnego wykorzystywania 
swoich kompetencji dla kształtowania jak najlepszego wizerunku szkoły w środo-
wisku lokalnym. Dyrektor powinien być niekwestionowanym autorytetem wśród 
uczniów, rodziców i nauczycieli, dążyć do rozwoju szkoły, zapewniać uczniom jak 
najlepsze warunki nauki, współpracować z rodzicami oraz z instytucjami działają-
cymi na rzecz edukacji.

Jest autorytetem dla swoich pracowników (znajomość przepisów, prawa oświa-
towego itp.), pozwala swoim pracownikom na realizację swoich pomysłów (oczy-
wiście po pewnej ich weryfikacji), co przyczynia się do większego zaangażowania 
w pracę.

Jest aktywny na wielu polach dotyczących szkoły, stale się rozwija. Dba o kontak-
ty z nauczycielami, rodzicami, uczniami. Potrafi pozyskać dodatkowe fundusze na 
rozwój szkoły.

Wybitny dyrektor ma wysoką ciekawość poznawczą, interesuje go wiele rzeczy, 
dzięki czemu znajduje wiele inspiracji i aktywnie zarządza placówką.

Wybitny, to znaczy szczególny, wyróżniający się, nieschematyczny. Takie są właśnie 
jego cechy i zachowania – nie boi się nowych wyzwań, wysłuchuje pomysłów na-
uczycieli. Nawiązuje kontakty, np. z innymi szkołami (w tym zagranicznymi), insty-
tucjami gospodarczymi, stowarzyszeniami itd. Dzięki temu pozyskuje dodatkowe 
środki dla szkoły i uczniów, zajęcia, materiały dydaktyczne itd.

Bardzo dobrze potrafi określić potrzeby i kierunek zmian dla swojej placówki. 
W oparciu o takie rozpoznanie tworzy plan działania – w co warto zainwestować 
(np. jakie szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów, pomoce dydaktyczne, mul-
timedia itd.), żeby udało się te zamierzone cele jak najlepiej zrealizować.

Posiada pewien pomysł, wizję funkcjonowania szkoły, ale jednocześnie potrafi słu-
chać innych, dzięki temu zarządza w sposób dynamiczny, nieszablonowy, nowator-
ski.

Taki dyrektor wykazuje się dużą dbałością o swoją placówkę, dąży do jej ciągłego 
rozwoju. Stara się tak zorganizować pracę w szkole, aby sprzyjała ciągłej współ-
pracy, aktywności poznawczej i doskonaleniu. Przedsiębiorczy, zaradny, potrafi po-
zyskać dodatkowe środki materialne na rozwój bazy szkoły. 

Merytoryczny, świetny specjalista i psycholog, cieszący się szacunkiem i zaufaniem 
dzieci, rodziców i nauczycieli. Jest roztropny, sprawiedliwy, ambitny, chętnie podej-
muje nowe wyzwania.
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Powinien być multiuzdolniony i posiadać wiedzę z zakresu: zarządzania, prawa 
oświatowego i prawa pracy, psychologii zarządzania, psychologii dziecka, peda-
gogiki itd.

Realnie patrzący na szkołę, nieulegający modzie na zmiany za wszelką cenę. Jest 
co prawda zainteresowany innowacjami pedagogicznymi, zachęca nauczycieli do 
stałego rozwoju jak również sam doskonali swoje umiejętności, jednak nie jest im-
pulsywny i zmienny w podejmowaniu decyzji, ufa również sprawdzonym sposobom 
pracy.

Potrafi pozyskać dodatkowe środki dla szkoły, zachęca nauczycieli do ustawiczne-
go rozwoju. Jest osobą kompetentną, wymagającą choć wyrozumiałą, jest autory-
tetem dla swoich podwładnych.

Planuje z wyprzedzeniem, myśli i patrzy wieloaspektowo i perspektywicznie. Jest 
nowatorski, czasami odważny, nie podporządkowuje się utartym schematom, gdy 
uważa, że są nieefektywne.

Jest aktywnie zainteresowany sprawami dotyczącymi edukacji zarówno z perspek-
tywy środowiska lokalnego, jak i ogólnopolskiej oraz europejskiej. Czyta literaturę, 
czasopisma specjalistyczne dotyczące oświaty, zarządzania, psychologii itd. Stale 
doskonali swoje umiejętności. Jest konkretny i jednoznaczny w wyznaczaniu celów 
dla szkoły i samego siebie.

W opiniach badanych nauczycieli i ich spojrzeniu na charakterystykę wy-
bitnego dyrektora szkoły wielokrotnie pojawia się pojęcie autorytetu, w któ-
rego podłoża znajduje się jednak – co warto podkreślić – merytoryczność i in-
spirowanie innych, a nie siła wynikająca z pozycji władzy czy generowanie 
lęku. Wybitny dyrektor szkoły to według nauczycieli znakomity specjalista 
w swoim fachu, posiadający szeroką wiedzę z wielu dziedzin. Stale dosko-
nali swoją wiedzę i umiejętności, podnosi posiadane kwalifikacje i kompe-
tencje. Taką postawą inspiruje innych, m.in. nauczycieli, którzy w tym po-
dejściu ze strony dyrektora znajdują dla siebie źródło inspiracji i motywacji 
do własnego rozwoju oraz wzbogacania jakości pracy. Z analizowanych wy-
powiedzi mocno wybrzmiewa również znaczenie planowania, przemyślane 
podejmowanie decyzji dotyczących działań, które będą realizowane przez 
szkołę w przyszłości, często również odległej. Impulsywność, gwałtowność 
i tendencja do podejmowania pochopnych, nieostrożnych decyzji postrze-
gana jest przez respondentów w sposób negatywny. Można przypuszczać, 
że taki sposób funkcjonowania dyrektora, który charakteryzuje się potrzebą 
planowania, przemyślanego, roztropnego podejmowania decyzji i myślenia 
perspektywicznego, zapewnia nauczycielom poczucie bezpieczeństwa i spra-
wia, że postrzegają swojego kierownika jako osobę odpowiedzialną, poukła-
daną i godną zaufania.
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4.5.4. Cechy i zachowania dyrektora destrukcyjne dla funkcjonowania szkoły 

Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie dotyczące potencjalnych ne-
gatywnych cen i zachowań dyrektora, które mogą w sposób destruktywny 
oddziaływać na ogólne funkcjonowanie szkoły. Pytanie ankietowe zawierało 
listę cech i zachowań o charakterze negatywnym. Zadaniem badanych na-
uczycieli była ocena, które z nich są najbardziej destruktywne dla ogólnego 
funkcjonowania szkoły (można było zaznaczyć dowolną liczbę wypowiedzi). 
Pytanie miało charakter półotwarty, tj. zawierało listę gotowych kafeterii do 
wyboru oraz formułę „inne” – do dodatkowych, subiektywnych spostrzeżeń. 
Wyniki przedstawia poniższy wykres:

Wykres 7. Cechy i zachowania dyrektora destrukcyjne dla funkcjonowania szkoły
Źródło: opracowanie własne

Wśród najczęściej typowanych negatywnych zachowań (udział procen-
towy powyżej 80%) pojawiły się kolejno: „niesprawiedliwość, nierówne trak-
towanie pracowników” (209 respondentów zaznaczyło taką odpowiedź), 
„sztywność myślenia i działania, brak otwartości na zmiany” (198 respon-
dentów) oraz „lekceważenie pracowników” – ponad 70% osób badanych. 
Często wskazywano również obszar: „krytykanctwo, krytyka o charakterze 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



185

emocjonalnym, uwagi osobiste” (ok. 64% wyborów) oraz „zrzucanie włas-
nych obowiązków na innych pracowników” – 139 nauczycieli, czyli ok. 59% 
badanych wybrało taką odpowiedź. Najniższy wynik wśród wskazanych ka-
feterii został osiągnięty w obszarze „brak punktualności” – takiego wyboru 
dokonało ok. 12% badanych, czyli 29 osób. Kilkanaście osób zdecydowało się 
również na wskazanie swoich subiektywnych spostrzeżeń dotyczących nega-
tywnych cech i zachowań dyrektora, co ukazało pewne interesujące kwestie. 
Wśród wszystkich wypowiedzi znalazły się bowiem sformułowania, które 
można scalić w 3 obszary tematyczne: uczestnictwo w polityce, brak znajo-
mości prawa oraz lenistwo. Osiem osób badanych dodatkowo wskazało, że 
jedną z cech negatywnych jest nieznajomość (lub niedostateczna znajomość) 
prawa oświatowego. Stanowi to dodatkowe potwierdzenie informacji, że dla 
nauczycieli jest to jeden ze wskaźników poziomu merytoryczności dyrektora. 
10 osób wskazało wśród dodatkowych negatywnych cech obszar „lenistwo”. 
Prawdopodobnie wynika to z faktu, że dyrektor prezentujący taką postawę 
ma szczególną tendencję do zrzucania obowiązków na innych pracowników, 
co może być dla nauczycieli szczególnie uciążliwe. Co nadzwyczaj interesu-
jące, aż 12 spośród badanych nauczycieli wśród właściwości dyrektora, które 
mogą w sposób destruktywny wpłynąć na funkcjonowanie szkoły sponta-
nicznie wskazało uczestnictwo w polityce. Sformułowania były różnorod-
ne – od „zaangażowania politycznego”, „działalności politycznej” poprzez 
„upolitycznienie” czy „udział w polityce” aż do kolokwialnych określeń typu 
„politykowanie” czy „praca jako polityk”. Biorąc pod uwagę liczebność całej 
grupy badanej, czyli 264 osób, liczba 12 stanowi oczywiście nieznaczny pro-
cent. Jednak sygnalizowanie tej problematyki w kilkunastu spontanicznych 
skojarzeniach, które nie były częścią gotowych kafeterii, budzi zainteresowa-
nie i dyskusję. Bardzo zastanawiające jest, dlaczego nauczyciele kojarzą udział 
dyrektora w polityce (np. jako radny) jako element zagrożenia dla szkoły? Być 
może taka sytuacja sprawia, że jest on jeszcze bardziej w swoich działaniach 
i decyzjach uzależniony od opinii i oczekiwań innych osób, choćby partii po-
litycznej, w obrębie której funkcjonuje. Przypuszczać można również, że tego 
typu swoiste uwikłanie może stanowić także kluczową barierę dla tak często 
akcentowanej przez nauczycieli (jak wskazały wcześniejsze odpowiedzi na 
pytania ankietowe) odwagi u dyrektora i jej skutecznego stosowania. Pytanie 
to pozostaje otwarte, godne dalszych weryfikacji i badań empirycznych, gdyż 
może mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania współczesnych szkół. 

4.5.5.  Oczekiwania wobec nauczycieli, wsparcie w rozwoju kariery zawodowej 

Respondentów zapytano również, czy w szkołach, w których pracują, dyrek-
tor jasno precyzuje oczekiwania wobec ich pracy. Było to pytanie zamknię-
te, skonstruowane w oparciu o pięciostopniową skalę autorstwa Rensisa 
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Likerta. Najwięcej, bo ponad 67% badanych (czyli 178 osób), odpowiedziało 
„raczej tak” na wskazane pytanie. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybra-
ło natomiast około 13% badanych (36 osób). Podobna grupa nauczycieli (ok. 
12% badanych) uznała, że dyrektor raczej nie precyzuje swoich oczekiwań 
dotyczących pracy (odpowiedź „raczej tak”). Zaledwie około 2% badanych 
(4 osoby) kategorycznie uznało, że zasadny jest wybór odpowiedzi „zdecy-
dowanie nie”, a 5% respondentów (14 osób) wybrało odpowiedź „nie mam 
zdania”. Dominuje więc wśród badanych nauczycieli opinia, że dyrektorzy 
szkół, w których aktualnie pracują, jasno precyzują oczekiwania wobec ich 
pracy – w sumie odpowiedź twierdzącą na to pytanie wybrało około 80% 
respondentów. 

Kolejne zagadnienia dotyczyły kwestii rozwoju kariery zawodowej na-
uczycieli oraz udziału dyrektora szkoły w tym obszarze. W pierwszej kolej-
ności zapytano respondentów, również w formie zamkniętego pytania skon-
struowanego w oparciu o skalę Likerta, czy przełożony wspiera ich rozwój 
kariery zawodowej. Wybór odpowiedzi ilustruje wykres: 

Wykres 8. Wsparcie dyrektora w zakresie rozwoju kariery zawodowej nauczycieli
Źródło: opracowanie własne

Ponad 63% badanych wybrało odpowiedź „raczej tak”, a ok. 15% – „zde-
cydowanie tak”. Tworzy to zarazem grupę ponad 78% respondentów, któ-
rzy deklarują, że dyrektor szkoły wspiera rozwój ich kariery zawodowej. 
Odmiennego zdania jest w sumie około 17% badanych: ponad 14% wybrało 
odpowiedź „raczej nie”, a około 2% – „zdecydowanie nie”. 

Ciekawą tendencję ujawniło jednak dopiero kolejne pytanie, powiązane 
tematycznie z powyższym, które miało charakter pytania otwartego. Doty-
czyło ono subiektywnego sformułowania, w jaki sposób przełożony wspie-
ra rozwój kariery zawodowej respondenta. Co szczególnie interesujące, dla 
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wszystkich badanych nauczycieli „rozwój kariery zawodowej” utożsamiany 
jest z nabywaniem nowych kwalifikacji, szkoleniem i udziałem w różnych 
formach doskonalenia zawodowego. Na podstawie analizy odpowiedzi na-
uczycieli wyróżniono cztery główne obszary tematyczne, będące fuzją pew-
nych dominujących w wypowiedziach tendencji. Otóż zdecydowana więk-
szość wypowiedzi respondentów była ukierunkowana na obszar związany 
z organizacją doskonalenia zawodowego przez dyrektora. Wielokrotnie poja-
wiały się sformułowania zawierające informację o cyklicznych, systematycz-
nych radach szkoleniowych, zespołach samokształceniowych czy udziale na-
uczycieli w szkoleniach organizowanych przez SORE. Skrót SORE oznacza 
„Szkolnego organizatora rozwoju edukacji” – jest to osoba, która pracuje na 
rzecz szkoły w ramach realizowanego w powiecie projektu wdrożeniowego 
(Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Jest zewnętrznym 
specjalistą zatrudnionym w ramach projektu przez powiatowego koordyna-
tora. Wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolej-
nych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania. Do jego zadań 
należy m.in. pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły, wsparcie 
w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określe-
niu obszaru do rozwoju, pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje 
taka potrzeba) czy organizowanie we współpracy ze szkołą zaplanowanych 
form wspomagania [por. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Szkolni organizatorzy 
rozwoju edukacji, 2015] Analiza wypowiedzi za pomocą oprogramowania 
CAQDAS wykazała, że sformułowanie „zespoły” lub „rady samokształcenio-
we” pojawiało się w wypowiedziach respondentów aż 194 razy, natomiast 
„SORE” – 107 razy. 

Wielokrotnie w odpowiedziach badanych nauczycieli występowało rów-
nież określenie „dofinansowanie” (według wskazań CAQDAS – 204 razy). 
Analiza wypowiedzi unaoczniła, że chodzi zarówno o dofinansowanie krót-
kich szkoleń czy kursów, jak również studiów podyplomowych. Niektóre 
wypowiedzi wskazywały również, że w niektórych sytuacjach dyrektorzy 
zwracają koszty całego kursu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie 
z art. 12 ust. 3 Karty Nauczyciela nauczyciel jest zobligowany do pogłębia-
nia swojej wiedzy ogólnej i zawodowej, korzystając z prawa pierwszeństwa 
do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na naj-
wyższym poziomie. Jest on więc w szczególny sposób zobowiązany do pod-
noszenia swoich kwalifikacji. Osiąganiu tego celu mają służyć zapewnione 
ustawowo środki finansowe – organy prowadzące szkoły są bowiem zobo-
wiązane do wyodrębniania w swoich budżetach środków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego. Do 30  
listopada każdego roku szkolnego dyrektor składa do organu prowadzącego 
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wniosek o dofinansowanie określonych form doskonalenia nauczycieli [por. 
KN, art.12, ust. 3; por. Rozp. MENiS 22.03.2002].

Kolejny wyróżniający się w analizie wypowiedzi obszar można określić 
jako doradztwo i motywacja. Okazuje się, że dla wielu nauczycieli sposobem 
wsparcia ich kariery zawodowej jest doradztwo ze strony dyrektora – w jakim 
zakresie, gdzie oraz w jakiej formie warto się dokształcać, a także motywowa-
nie i zachęcanie do dalszego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia 
posiadanych kwalifikacji. Przykładowe wypowiedzi, będące ilustracją takiej 
tendencji są następujące:

Doradza, z jakiego zakresu warto się dokształcać oraz gdzie poszerzać wiedzę 
i umiejętności.

Mobilizuje, motywuje, a także stawia zadania będące elementami rozwoju kariery 
oraz ułatwiające realizować poszczególne etapy rozwoju zawodowego.

Proponuje atrakcyjne formy dokształcania na które warto zwrócić uwagę, przesyła 
mailowo informację o ciekawych kursach itd.

Doradza i pomaga w przebiegu tej kariery. Wyjaśnia trudne sprawy, zachęca do 
wykonania danych prac. Pokazuje cele, które mogę osiągnąć. Zawsze można do nie-
go podejść, spytać się o coś, poradzić.

Proponuje mi nowe zadania, w których wie, że mam możliwość się wykazać. Ufa mi.

Takie i podobne sformułowania pojawiały się w wypowiedziach bada-
nych nauczycieli wielokrotnie. Dyrektor szkoły postrzegany jest więc często 
przez nauczycieli jako kompetentny doradca, z którego konsultacji warto 
skorzystać w sytuacji poszukiwania kolejnych form o obszarów doskonalenia 
zawodowego. Co więcej, jego zachęta, motywacja i inspiracja stanowią dla 
nauczycieli ważne czynniki mobilizujące do dalszego rozwoju.

Czwarty z obszarów problemowych określono jako inne formy wsparcia. 
Z wypowiedzi respondentów wynika, że dyrektorzy przejawiają takie róż-
ne dodatkowe cechy i zachowania, które nauczyciele poczytują jako formy 
wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego. Egzemplifikacją są wybrane wy-
powiedzi nauczycieli:

Daje przestrzeń do rozwoju, nie obciąża dodatkowymi obowiązkami niezwiązany-
mi z pracą.

Dostosowuje grafik zajęć dydaktycznych do form rozwoju zawodowego, w których 
aktualnie uczestniczę (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne).
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Jest otwarty na rożne inicjatywy związane z rozwojem zawodowym, dostosowuje 
plan lekcji do pracy w innej szkole.

Prenumerata czasopism o tematyce edukacyjnej (np. Uczyć lepiej, Remedium, Dy-
rektor Szkoły). 

Prenumeruje czasopisma specjalistyczne dla szkoły.

Zawsze służy wsparciem i dobrym słowem w zakresie rozwoju zawodowego. 

Daje dodatkowe zadania przydatne do awansu zawodowego. 

Wskazuje propozycje dalszych kierunków kształcenia, nie utrudnia (nie zakazuje) 
uczestnictwa w dodatkowych formach kształcenia, wyraża pozytywną opinię. 

Daje przestrzeń dla rozwoju kariery, tzn. organizuje szkolenia, rady samokształce-
niowe, dostosowuje grafik pracy do studiów podyplomowych, w miarę możliwości 
dofinansowuje itd.

Wyraża gotowość pomocy w ramach swoich możliwości, okazuje zainteresowanie, 
nie przeciąża dodatkowymi obowiązkami, zachęca do szkolenia się.

Wsparcie ze strony dyrektora w zakresie rozwoju kariery zawodowej, 
postrzegane głównie z perspektywy doskonalenia zawodowego, rozu-
miane jest również jako umożliwianie swoistej przestrzeni do rozwoju, 
otwartość na nowe formy dokształcania czy wsparcie w postaci „dobrego 
słowa”. To również różnego rodzaju udogodnienia organizacyjne i mate-
rialne (poza wcześniej omówionym wsparciem finansowym) takie jak do-
stosowanie grafiku zajęć, prenumerata czasopism czy dodatkowe zadania 
nawiązujące do awansu zawodowego. Wymownym i pozytywnym frag-
mentem wyników jest również kilka wypowiedzi respondentów w podob-
nym tonie jak niniejsza: z uwagi na to, że sam ciągle się dokształca i rozwija 
swoją karierę zawodową – inspiruje. To bardzo optymistyczny i obiecujący 
akcent. 

4.5.6. Informacja zwrotna, szacunek i poziom satysfakcji ze współpracy 

Kolejne poszukiwania badawcze były związane z zagadnieniem, jak często 
dyrektor dostarcza badanemu nauczycielowi informacji zwrotnej dotyczącej 
wyników jego pracy. Było to pytanie z zamkniętą kafeterią odpowiedzi. Wy-
niki przedstawiają się następująco:
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Wykres 9. Informacja zwrotna od dyrektora dotycząca wyników pracy nauczyciela
Źródło: opracowanie własne

Ponad połowa badanych nauczycieli uznała, że taką informację zwrot-
ną od dyrektora otrzymują raz na 2-3 miesiące, natomiast 11% oceniło, że 
bardzo często, czyli kilka razy w miesiącu. Ponad 20% respondentów odpo-
wiedziało, że taka sytuacja ma miejsce rzadko, czyli raz na pół roku, a ok. 
13% nie pamięta, kiedy ostatnio otrzymało taką informację. 3 z badanych 
osób kategorycznie stwierdziły również, że nigdy nie otrzymały takiej in-
formacji. Pomimo faktu, że największy procent badanych ocenia, że otrzy-
mują informację zwrotną od dyrektora dotyczącą wyników pracy raz na 2-3 
miesiące, trudno ocenić to w sposób optymistyczny. Jedynie 29 z wszystkich 
badanych osób deklaruje, że taka sytuacja ma miejsce często, czyli kilka razy 
w miesiącu. Pracownik każdej profesji potrzebuje wzmocnień, natomiast 
w przypadku nauczycieli może być to szczególnie istotne – bardzo często 
pracują bowiem w okolicznościach, w których gratyfikacja w postaci suk-
cesu jest odroczona w czasie (np. postępy edukacyjne uczniów – potrzeba 
niekiedy wiele czasu i wielokrotnych repetycji, aby osiągnąć zamierzony cel 
i odnieść sukces) – dlatego motywacja, pochwała i sukcesywne dostrzeganie 
zaangażowania nauczyciela w pracę przez dyrektora może mieć tu kluczo-
we znaczenie. 

Poruszono również problematykę szacunku i traktowania z szacunkiem 
ze strony dyrektora. W pierwszej kolejności poproszono respondentów o oce-
nę, czy w ich odczuciu przełożony traktuje ich z szacunkiem. Pytanie miało 
charakter zamknięty i było skonstruowane w oparciu o pięciostopniową skalę 
Likerta. Wyniki były następujące:
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Wykres 10. Traktowanie nauczyciela przez dyrektora z szacunkiem
Źródło: opracowanie własne

Wyniki mogą napawać pewnym optymizmem. Przynajmniej na pozio-
mie deklaratywnym, ponad 50% osób badanych (czyli 152 respondentów) 
wybrało odpowiedź „raczej tak”, a 28% nauczycieli deklaruje, że zdecydowa-
nie czują się traktowani przez dyrektora z szacunkiem. Jedynie 6% badanych 
stwierdziło, że „raczej nie”, nikt z badanych nauczycieli nie wybrał również 
odpowiedzi „zdecydowanie nie”. Odpowiedź „nie mam zdania” zaznaczyło 
21 osób, czyli 8% badanych. 

Z powyższym pytaniem korespondowało kolejne, które również poru-
szało problematykę szacunku, jednak tym razem miało charakter otwarty, 
a zadaniem nauczycieli było wpisanie subiektywnej opinii związanej z za-
gadnieniem, w jaki sposób nauczyciel rozumie szacunek ze strony swojego 
przełożonego. Analiza wypowiedzi respondentów dostarczyła kilka intere-
sujących wniosków. Po pierwsze wykorzystanie do analizy oprogramowa-
nia CAQDAS wskazało częstotliwość występowania pewnych określonych 
słów. Aż 112 razy występowało wyrażenie „kultura osobista”, 94 razy „opa-
nowanie” (do tego warto dodać również użycie 42 razy słowa „spokój”), 72 
razy „uwaga” (w tym „uważnie”), 67 razy „taktowny” (lub „takt”), a 64 razy 
„życzliwość”. Oprócz tego 47 razy wystąpiło sformułowanie „wysłuchiwa-
nie” („wysłuchiwać”) i 24 razy „kontakt wzrokowy”. 

Wnikliwa analiza wypowiedzi respondentów pozwoliła wyłonić 4 ob-
szary problemowe, w obrębie których badani nauczyciele definiowali w su-
biektywnym odczuciu szacunek ze strony dyrektora szkoły. Pierwszy obszar 
określono jako uwaga – czas – bezpośredniość. Ilustrują go następujące, wy-
brane wypowiedzi respondentów:
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Poprzez szacunek rozumiem pokazywanie uwagi i zrozumienia, punktualność, 
równe traktowanie a zarazem indywidualne podejście do każdego, jasne i precy-
zyjne przekazywanie informacji oraz uwag.

Częste rozmowy w gabinecie bez świadków, zwrócenie się na „pani”, mimo dużej 
różnicy wieku, niepodważanie autorytetu nauczyciela przy uczniach czy rodzicach.

Uwagi o mojej pracy kieruje bezpośrednio do mnie, a nie do osób postronnych.

Cierpliwie poświęca mi czas, przekazuje konstruktywne rozwiązania w sytuacjach 
problemowych, docenia moje starania.

Nie krytykuje przy dzieciach i innych pracownikach.

Gdy chce ze mną rozmawiać zaprasza mnie do swojego gabinetu. Zawsze odnosi się 
do mnie z szacunkiem. Rozumie sytuacje, kiedy nie mogę wyjątkowo czegoś zrobić, 
ponieważ mam jakieś inne zobowiązania.

Poświęcanie uwagi i czasu podwładnemu, docenieni jego starań – pochwałą, zwy-
kłym „dziękuję”, które znaczy dla mnie bardzo dużo.

Szacunek ze strony przełożonego wyraża się poprzez znalezienie czasu dla pracow-
nika, otwartość na inicjatywy nauczycieli.

Z wypowiedzi nauczycieli wyraźnie wybrzmiewa, że duże znaczenie ma 
dla nich zadbanie przez dyrektora o samą formułę i otoczenie rozmów. Czu-
ją się komfortowo, gdy przełożony poświęca im uwagę i organizuje rozmo-
wę tak, by przebiegała w bezpiecznej i spokojnej atmosferze, np. w swoim 
gabinecie, bez obecności osób trzecich. Zwracają uwagę również na fakt, że 
szacunek w ich rozumieniu to nie podważanie autorytetu nauczyciela przy 
uczniach lub ich rodzicach.

Drugi z obszarów problemowych analizowanego zagadnienia określono 
jako aktywne słuchanie. W tym przypadku, egzemplifikacją mogą być poniż-
sze, wybrane wypowiedzi respondentów: 

Nie narzuca swojego zdania. Wysłuchuje mojej opinii, docenia moje starania. Cza-
sem dopowie, że można coś zrobić inaczej, ale nie krytykuje mojego sposobu myśle-
nia i postępowania.

Jest otwarty na sugestie, słucha, prowadzi konstruktywny dialog. Nie wywyższa się, 
nie obraża i nie krytykuje emocjonalnie. Nie wykorzystuje swojego stanowiska do 
wywierania wpływu, tylko przekonuje siłą argumentów.

Kulturalna rozmowa, nawet o sprawach trudnych. Nie dominuje i nie narzuca swo-
jego zdania, słucha mojej opinii.
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Słucha tego, co mam do powiedzenia, reaguje na uwagi, nie pozostawia pytań bez 
odpowiedzi.

Uprzejmy, zawsze wysłucha mojego stanowiska, życzliwy i otwarty na dialog. Po-
święca dostatecznie dużo czasu na rozmowę, nie śpieszy się, nie zerka na zegarek.

Nie narzucanie swojego zdania, słuchanie czyjejś opinii, szanuje mój czas, okazuje 
zrozumienie, że jestem początkującym nauczycielem i mam różne pytania i wątpli-
wości.

Mój przełożony okazuje mi szacunek poprzez to, że mogę zawsze zgłosić się z prob-
lemem. Jestem wysłuchana. Wspólnie dochodzimy do konstruktywnych rozwiązań. 
Potrafi zachować dyskrecję.

Respondenci akcentowali również znaczenie słuchania czy wysłuchiwa-
nia ich stanowisk, otwartości ze strony dyrektora na dialog, wymianę spo-
strzeżeń zamiast autorytarnego narzucania wyłącznie gotowych dyspozycji 
i rozwiązań. Ukazuje to pewną interesującą i zarazem ważną z perspektywy 
praktycznego zarządzania oświatą zależność – jak niezwykle istotne jest za-
pewnianie przez dyrektora nauczycielom pewnej przestrzeni do rozmowy 
– swobodnej zarówno pod względem psychologicznym (możliwość werba-
lizowania własnego zdania, zadawania pytań, formułowania wątpliwości), 
jak również fizycznym, obejmującym komfortowe, dyskretne miejsce do owej 
rozmowy. Okazuje się, że prawdopodobnie ma to dla nauczycieli ogromne 
znaczenie i jest wyraźnym przejawem szacunku ze strony przełożonego. 

Trzeci z wyróżnionych obszarów określono jako docenianie – wzmocnie-
nia. Obejmuje on zagadnienie pochwał i zauważanie przez dyrektora zaanga-
żowania ze strony nauczycieli, zainteresowanie ich pracą. Obrazują to nastę-
pujące wypowiedzi:

Zauważa moją pracę i ją docenia. Bierze pod uwagę sytuację rodzinną przy planowa-
niu pracy i moje możliwości czasowe do wykonywania danych zadań. Nie krytykuje, 
potrafi wyrazić nawet negatywną opinię z szacunkiem. Zawsze znajdzie coś, co moż-
na pochwalić. Mówi mi, co robię dobrze.

Docenia mój wkład w funkcjonowanie szkoły, moje doświadczenie, wysłuchuje 
z uwagą moich propozycji zmian, szanuje mój czas, okazuje zrozumienie.

Nie traktuje siebie z wyższością, uważa mnie za kompetentną osobę na właściwym 
miejscu, staje po mojej stronie w przypadku np. konfliktów z rodzicami.

Taktowne, merytoryczne formułowanie uwag czy zastrzeżeń co do pracy, bezpo-
średnie komunikaty bez angażowania osób trzecich, docenianie pracy, pochwały.
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Jest osobą kulturalną i uprzejmą, interesuje się moimi wątpliwościami dotyczącymi 
pracy oraz docenia sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.

Otrzymuję wsparcie, pomoc w różnych sytuacjach, porady, mogę porozmawiać 
o problemach (dydaktyczno-wychowawczych) i dobrych doświadczeniach; wiem, 
czego się ode mnie oczekuje, mam jasno określone zadania.

Wzmocnienia pozytywne, pochwały i sygnały świadczące o zauważaniu 
zaangażowania pracownika w pracę przez przełożonego są nieodłącznym 
elementem skutecznego zarządzania, niezależnie od typu organizacji. Jest to 
właściwe również dla zarządzania instytucją oświatową. Okazuje się jednak, 
że taka postawa ze strony dyrektora rozumiana jest i odbierana przez nauczy-
cieli jako objaw szacunku z jego strony. Może to stanowić istotną wskazówkę 
praktyczną.

Wreszcie czwartym z obszarów, który wyróżniono poprzez analizę wy-
powiedzi nauczycieli dotyczącej szacunku, jest opanowanie w sytuacjach 
trudnych. Ilustrują go poniższe, wybrane wypowiedzi:

Dyrektor mojej szkoły to osoba o ogromnej kulturze osobistej i takcie. Nigdy nie 
zauważyłam, by kogokolwiek zlekceważył, okazał niechęć, nawet w sytuacjach 
konfliktowych czy trudnych. Zawsze znajduje czas by wysłuchać, używa zwrotów 
grzecznościowych, jest uprzejmy i opanowany.

Jest opanowany, nawet w sytuacjach trudnych, stresujących, nie krytykuje bez po-
wodu, nie stosuje krytyki emocjonalnej czy uwag osobistych.

Cechuje go bardzo wysoka kultura osobista, nawet podczas sytuacji stresujących 
zachowuje zimną krew i nie wyżywa się na pracownikach.

Zawsze zachowuje się w sposób taktowny i uprzejmy, niezależnie od sytuacji. Rów-
nież krytykę, uwagi co do pracy nauczyciela potrafi przekazać merytorycznie i kon-
kretnie, lecz ze spokojem i bez krytykanctwa.

Nawet w sytuacjach stresujących pozostaje opanowany, nie towarzyszą mu silne 
emocje. Nie krzyczy, nie atakuje pracowników. Jest cierpliwy i tolerancyjny.

Jest zawsze życzliwy i opanowany. Nie atakuje, nie wyżywa się podczas sytuacji 
trudnych. Jest zainteresowany postępami w pracy, dopytuje o ewentualną pomoc 
(np. zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych itd.).

Niezależnie od sytuacji, w tym również w takich, które są stresujące, zachowuje 
spokój i opanowanie. Krytyka ma charakter życzliwy, nie zawiera krytykanctwa 
i uprzedzeń.
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Opanowanie w sytuacjach stresujących i niejednoznacznych, wybrzmie-
wające często w wypowiedziach nauczycieli jako trudne oraz zachowanie 
przez dyrektora przysłowiowej „zimnej krwi”, to ważne czynniki determinu-
jące poczucie bezpieczeństwa u nauczycieli. W sytuacji, w której szkoła staje 
przed pewnymi wyzwaniami, konfliktami i sytuacjami złożonymi, które ge-
nerują napięcie i lęk, kluczowe jest, aby dyrektor posiadał takie kompetencje 
emocjonalne i społeczne, które pozwolą mu zachować spokój. Musi pamiętać, 
że jest dla swoich nauczycieli przewodnikiem i taki stan emocjonalny, jaki on 
sam będzie prezentował – w swoisty sposób przeniesie się również na grono 
pedagogiczne i innych pracowników. Jeśli zareaguje napięciem, zdenerwo-
waniem – u podwładnych również jeszcze bardziej wzrosną te objawy. Co 
gorsza, jeśli sposobem kompensacji stresu, który dyrektor będzie stosował 
okaże się krytykanctwo lub jak to określali respondenci: „wyżywanie się” 
– sprowokuje to kolejne negatywne stany emocjonalne i odczucia, takie jak 
niechęć, poczucie niesprawiedliwości, żal czy dalsza eskalacja poczucia lęku. 
Jeżeli natomiast kierownik zachowa spokój i pozostanie opanowany nieza-
leżnie od sytuacji, taki komponent emocjonalny i nastawienie udzieli się rów-
nież pozostałym pracownikom. Szybciej i łatwiej przebiegnie wówczas moty-
wowanie ich do podjęcia wyzwania, włożenia wysiłku w pokonanie trudnej 
sytuacji i osiągnięcia celu. Co więcej, taką postawę ze strony dyrektora na-
uczyciele postrzegają również jako wyraz szacunku. 

Badanych nauczycieli zapytano również o ocenę poziomu satysfakcji doty-
czącego relacji z przełożonym. Pytanie miało charakter zamknięty, respondenci 
zaznaczali odpowiedź na pięciostopniowej skali (gdzie 1 oznaczał najniższy, 
a 5 – najwyższy poziom satysfakcji). Wyniki przedstawiają się następująco:

Wykres 11. Poziom satysfakcji z relacji z przełożonym
Źródło: opracowanie własne
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Największa część grupy badanej, ponad 45%, na podanej skali oceniła 
poziom satysfakcji z relacji z dyrektorem na 4/5. Najwyższy stopień zade-
klarowało natomiast 57 osób, czyli ok. 22% badanych. Podobna grupa wska-
zała, że poziom satysfakcji ocenia jako przeciętny (3/5), a ok. 9% respon-
dentów jedynie jako 2/5. Najmniejsza grupa, bo tylko 11 osób badanych  
(ok. 4%) zadeklarowała najniższy poziom satysfakcji z relacji z bezpośred-
nim przełożonym. 

4.5.7. Konflikty w placówkach oświatowych – spojrzenie nauczycieli 

Bardzo ważnym zagadnieniem poruszonym podczas badań empirycznych, 
szczególnie istotnym z punktu widzenia zarządzania współczesną placówką 
oświatową, był blok pytań poświęcony problematyce konfliktów. Pierwsze 
z nich miało charakter wprowadzający i było pytaniem zamkniętym. Zawie-
rało gotową kafeterię odpowiedzi do wyboru, przy równoczesnej możliwości 
zaznaczenia ich dowolnej liczby (pytanie wielokrotnego wyboru). W pytaniu 
przedstawiono wybrane określenia konfliktu: „jest zdeterminowany ludzką 
naturą”, „na umiarkowanym poziomie jest potrzebny każdej organizacji”, 
„powinien być jak najszybciej rozwiązany”, „wyłącznie szkodzi organiza-
cji”, „pozwala zaznaczyć własne, subiektywne stanowisko w danej spra-
wie”, „może motywować do działania”, „pogłębia uprzedzenia i stereotypy”, 
„może zwiększać efektywność”, „prowadzi do pogorszenia atmosfery w pra-
cy”, „odwraca uwagę od realizowanych celów”. Zadaniem respondentów był 
wybór odpowiedzi, które w ich ocenie najpełniej go charakteryzują. Wyniki 
przedstawia wykres 12.

Jak wskazują wyniki, wyróżniają się szczególnie dwie kwestie w opiniach 
badanych nauczycieli, charakteryzujące konflikt. Ponad 80% badanych uzna-
ło, że konflikt „powinien być jak najszybciej rozwiązany” i „odwraca uwa-
gę od realizowanych celów”. Ok. 55% skojarzeń dotyczyło faktu, że konflikt 
„prowadzi do pogorszenia atmosfery w pracy”, natomiast ponad 40% dekla-
racji wskazuje, iż konflikt „na umiarkowanym poziomie jest potrzebny każ-
dej organizacji” oraz „jest zdeterminowany naturą ludzką”. Warto zwrócić 
również uwagę, że dla ok.37% badanych konflikt „może zwiększać efektyw-
ność”, a dla ok. 35% „pozwala zaznaczyć własne, subiektywne stanowisko 
w danej sprawie”. Tylko 17% respondentów kategorycznie uznało, że kon-
flikt „wyłącznie szkodzi organizacji”. Wyniki obrazują ciekawe spojrzenie na 
konflikt ze strony badanych nauczycieli. Przede wszystkim, co może napa-
wać pewnym optymizmem, w zdecydowanej większości zauważają oni dy-
chotomiczny charakter konfliktu, nie dostrzegając jedynie jego słabych stron 
i płynących z jego występowania zagrożeń. Równocześnie mają poczucie, że 
może on prowadzić do poprawy efektywności, daje przestrzeń do zaznacze-
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nia własnego spojrzenia na całą sytuację i na umiarkowanym poziomie jest 
wręcz potrzebny organizacji. Nie sposób odmówić słuszności także w przy-
padku najczęściej typowanych spostrzeżeń, związanych z koniecznością jak 
najszybszego rozwiązania konfliktu oraz trudności polegającej na tym, że 
jego wystąpienie odwraca uwagę od realizowanych celów. Rzeczywiście, 
problematyka zarządzania konfliktem wyraźnie wskazuje na korzyści płyną-
ce z szybkiego rozwiązania sytuacji konfliktowej, w przeciwnym wypadku 
prowadzi ona bowiem do eskalacji zachowań nieaprobowanych i swoistego 
przenoszenia się konfliktu na całą grupę pracowniczą. 

Wykres 12. Charakterystyczne cechy konfliktu w opinii nauczycieli
Źródło: opracowanie własne

W kolejnym pytaniu dotyczącym problematyki konfliktu, które miało cha-
rakter zamknięty, zapytano nauczycieli, jak często bywają świadkiem konflik-
tów w swojej szkole. Odpowiedzi respondentów przedstawia wykres 13.

Największa część badanej grupy, ok. 52% zadeklarowała, że świadkami 
sytuacji konfliktowych w swoich placówkach są „raz na kilka miesięcy”. Na 
odpowiedź „raz w miesiącu” zdecydowało się natomiast 16% respondentów. 
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Tylko 9 osób (ok. 3%) uważa, że nigdy takie sytuacje nie występują. W pew-
nym stopniu niepokoić mogą natomiast pozostałe wskaźniki. Co prawda 
zaledwie 8 osób (3% badanych) uznało, że świadkiem konfliktów w swojej 
szkole jest „co najmniej raz w tygodniu”, jednak już 25% nauczycieli (66 bada-
nych) deklaruje, że takie sytuacje zdarzają się „kilka razy w miesiącu”. 

Wykres 13. Częstotliwość występowania konfliktów w szkołach w opinii nauczycieli
Źródło: opracowanie własne

Bardzo istotne z punktu widzenia postępowania badawczego było rów-
nież poznanie opinii nauczycieli na temat działań, które dyrektor ich szkoły 
podejmuje w sytuacji trwania konfliktu. Pytanie, które dotyczyło tej proble-
matyki, miało charakter półotwarty: zawierało listę gotowych wypowiedzi 
do wyboru (dowolna ilość zaznaczeń) oraz kategorię „inne” (do samodziel-
nego wpisania informacji). Wyniki uzyskane w tym pytaniu przedstawiono 
na wykresie 14.

Analiza wyników wskazuje, iż ponad 56% badanych osób stwierdziło, że 
w przypadku zaistnienia w szkole sytuacji konfliktowej u dyrektora pojawia 
się natychmiastowa reakcja, której towarzyszy próba wyjaśnienia sporu oraz 
podejmowana jest dyskusja. Ok. 24% nauczycieli uznało natomiast, że ze stro-
ny dyrektora dochodzi do ignorowania tej sytuacji, a ok. 22%, że następuje 
wyciszenie konfliktu, bez podjęcia próby jego rozwiązania. Na wybór odpo-
wiedzi dotyczącej narzucenia sposobu rozwiązywania konfliktu, bez prowa-
dzenia dyskusji, zdecydowało się 51 osób badanych, czyli ok. 19%. Pytanie 
to miało jednak charakter półotwarty, co ujawniło interesujące spostrzeżenie. 
Co prawda tylko kilkanaście z badanych osób zdecydowało się samodzielnie 
wpisać określoną wypowiedź, jednak aż 10 z nich – co warte podkreślenia 
– miało skojarzenie sygnalizujące sytuację, że dyrektor prawdopodobnie nie 
ma świadomości istnienia konfliktu. 
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Wykres 14. Działania podejmowane przez dyrektora w sytuacji konfliktu
Źródło: opracowanie własne

Wreszcie w kontekście tematyki konfliktów w instytucjach oświato-
wych, zapytano również nauczycieli o to, jaki ich zdaniem jest najskutecz-
niejszy sposób rozwiązywania konfliktów w radzie pedagogicznej. Pytanie 
zawierało listę kafeterii zamkniętych (możliwy był wybór tylko jednej z po-
danych odpowiedzi) i zostało skonstruowane w oparciu o model stylów 
rozwiązywania konfliktów w ujęciu Kenetha Thomasa i Ralpha Kilmanna 
(który wskazuje takie style jak: Rywalizacja, Współpraca, Kompromis, Uni-
kanie, Dostosowanie). Wyniki uzyskane w tym pytaniu przedstawiają się 
następująco:

Wykres 15. Najskuteczniejszy sposób rozwiązywania konfliktu
Źródło: opracowanie własne
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W opiniach badanych nauczycieli najskuteczniejszym sposobem roz-
wiązywania konfliktów w radach pedagogicznych jest współpraca – taką 
odpowiedź zadeklarowało 167 osób, czyli ponad 63% badanych. Drugi 
pod względem liczebności wybór padł na styl kompromisowy – za zasad-
ny uznało go ok. 31% badanych, czyli 83 osoby. 12 spośród badanych osób 
stwierdziło, że najlepszym sposobem jest dostosowanie, polegające na za-
spokajaniu potrzeb. Pozostałe sposoby – rywalizacja i unikanie – nie zostały 
w ogóle wskazane. 

Również z perspektywy teorii zarządzania konfliktem styl oparty na 
współpracy oceniany jest jako szczególnie skuteczny. Jest on jednak bar-
dzo trudny w praktycznym stosowaniu, wymagający od przełożonego 
wysokiej dojrzałości emocjonalnej, kontroli emocji i wglądu w siebie. Jed-
nakże umiejętnie i refleksyjnie stosowany przynosi bardzo wymierne, po-
zytywne rezultaty. Umożliwia również osiągnięcie jak największej liczby 
pomyślnych następstw sytuacji konfliktowych (np. poprawa komunikacji, 
jakości relacji międzyludzkich) oraz w dużym stopniu pozwala uniknąć 
konsekwencji o charakterze negatywnym, np. zaburzenia dynamiki pro-
cesu grupowego, tworzenia się antagonistycznie nastawionych względem 
siebie „obozów” czy utrudnień komunikacyjnych na linii przełożony – 
podwładni.

4.5.8. Udział szkół w projektach edukacyjno-wychowawczych 

Ważną kwestią poruszoną w badaniach ankietowych było również zagad-
nienie udziału szkół w projektach edukacyjnych i wychowawczych. Sta-
nowią one bardzo istotny obszar wspomagania placówek oświatowych 
zarówno pod względem materialnym, jak i dydaktyczno-wychowawczym 
oraz organizacyjnym. Pytanie poświęcone tej problematyce miało charak-
ter półotwarty – sporządzono listę wybranych projektów edukacyjnych 
(istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby kafeterii) oraz wprowa-
dzono kategorię „inne” tak, aby nauczyciele mogli swobodnie wpisywać 
te projekty, których na liście nie uwzględniono. Był to bardzo ważny za-
bieg z punktu metodologicznego – obecnie występuje tak ogromna liczba 
dostępnych możliwości udziału szkół w projektach edukacyjnych, iż aby 
uwzględnić je wszystkie – pytanie musiałoby zawierać co najmniej kilka-
dziesiąt odpowiedzi do wyboru. Równocześnie, ograniczenie tej liczby i nie 
wprowadzenie funkcji półotwartej „inne”, pozbawiło by części znaczącego 
materiału badawczego. Wyniki w zakresie tej problematyki przedstawiają 
się następująco:
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Wykres 16. Uczestnictwo w projektach edukacyjnych
Źródło: opracowanie własne

Na wstępie analizy warto rozpocząć od projektów uwzględnionych w ka-
feteriach. Bowiem drugim bardzo istotnym źródłem informacji na ten temat 
okazały się projekty dopisane przez nauczycieli. Z listy wskazanych w py-
taniu, najczęściej typowano projekt „Bezpieczna szkoła” – ok. 46% respon-
dentów, „Owoce w szkole” – 43% , „Szklanka mleka” – ok. 40% oraz „Szkoła 
z klasą 2.0” – ok. 39%. Często wybór respondentów padał również na pro-
jekty takie jak „Cyfrowa szkoła” – ok. 35%, oraz „Krok w przedsiębiorczość” 
– ok. 34%. W opiniach badanych nauczycieli są najczęstsze projekty, w jakich 
szkoła, w której pracują, bierze udział (lub brała w przeszłości). W tym miej-
scu przedstawiona zostanie krótka charakterystyka każdego z nich. 
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Projekt „Bezpieczna szkoła” jest programem rządowym, zapoczątkowa-
nym w 2008 r. i kontynuowanym (obecnie pod hasłem „Bezpieczna i przyja-
zna szkoła” zaplanowanym na lata 2014-2016). Celem programu jest zwięk-
szenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz 
bezpieczeństwa oraz tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach. Pro-
jekt zakłada, że warunkiem zmniejszania agresji i przemocy w szkole jest 
m.in. kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu społeczne-
go w środowisku szkolnym opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu 
uczniów, nauczycieli i rodziców, a także otwartości szkoły na współpracę ze 
środowiskiem zewnętrznym. Koordynatorem Programu jest Minister Edu-
kacji Narodowej [Ministerstwo Edukacji Narodowej, „Bezpieczna i przyja-
zna szkoła”, 2015]. 

Projekty „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole” są obecnie bardzo po-
pularne w szkołach, co jest odpowiedzią na zmianę stylu życia i odżywania, 
a także konieczność kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych 
od najmłodszych lat. Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej 
„Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych 
dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej die-
cie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzy-
szące o charakterze edukacyjnym. Uczniowie uczestniczący w programie 
otrzymują dwa, trzy razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki 
owocowe i warzywne. Nie mogą one zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru 
lub substancji słodzących. Dodatkowo dzieci uczestniczą w działaniach edu-
kacyjnych, które informują o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każ-
da szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje 
różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu. Z kolei projekt 
„Szklanka mleka” skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawo-
wych, gimnazjów i liceów. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci 
i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spoży-
cia mleka i przetworów mlecznych. Projekt jest administrowany przez Agen-
cję Rynku Rolnego [Agencja Rynku Rolnego, „Owoce i warzywa w szkole”, 
„Mleko w szkole”, 2015]. 

Projekt „Szkoła z Klasą 2.0” jest koordynowany przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. To kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, 
nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów 
edukacyjnych z całej Polski. Realizowany jest nieprzerwanie od 2002 r. W każ-
dej szkole, która bierze udział w programie, tworzony jest tzw. Zespół 2.0, 
składający się z dyrektora i minimum trojga nauczycieli dowolnego przed-
miotu. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zada-
niem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 
2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania oraz wspólnie 
planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku 
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szkolnym. Uczniowie realizują zadania wspólnie z nauczycielami (mogą 
m.in. prowadzić bloga, na którym relacjonują, jak realizują zadania) [Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, „Szkoła z klasą 2.0”, 2015].

„Cyfrowa Szkoła” to rządowy projekt dotyczący rozwijania kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych. Udział w projekcie umożliwia placówce otrzymanie dofinan-
sowania na wyposażenie szkoły w sprzęt multimedialny, oprogramowanie 
edukacyjne i inne nowoczesne pomoce dydaktyczne. Ideą przewodnią i ce-
lem projektu jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informa-
cyjnym. Realizując ten cel, zakłada się rozwinięcie umiejętności posługiwania 
się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi zarówno wśród uczniów, 
jak i nauczycieli. Założenie projektu jest również takie, aby wspierał on 
zmianę modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętno-
ści krytycznego myślenia, a także wyszukiwania, oceny i aktywnego wyko-
rzystywania dostępnych źródeł wiedzy [Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
„Cyfrowa Szkoła”, 2015].

Głównym celem projektu „Krok w przedsiębiorczość” jest stworzenie 
i wprowadzenie innowacyjnego programu kształtowania postaw przedsię-
biorczych, rozwijania kompetencji matematycznych, a także umiejętności 
komputerowych. Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych. Za-
kłada on m.in. tworzenie przez uczniów wirtualnej firmy (zlokalizowanej na 
otwartej platformie edukacyjnej) oraz konkurowania na wirtualnym rynku. 
Może być wykorzystany jako wiodąca metoda kształcenia w realizacji zajęć 
pozalekcyjnych lub w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. 
W ramach projektu udostępniono również wiele pomocniczych materiałów 
edukacyjnych dla nauczycieli (takich jak scenariusze zajęć, poradniki) oraz 
uczniów [Nowa Era, „Krok w przedsiębiorczość”, 2015]. 

Na dodatkową uwagę zasługują również projekty, które nauczyciele wpi-
sywali dobrowolnie. W odpowiedziach pojawiło się ponad 20 innych progra-
mów, natomiast przytoczone zostaną w tym miejscu te z nich, które typowano 
najczęściej. Wsparcie w zakresie analizy ponownie umożliwiło oprogramo-
wanie typu CAQDAS. Jak wynika ze statystyk, aż 42 razy w wypowiedziach 
respondentów pojawił się projekt „Mistrzowie Kodowania”, 39 razy – „Edu-
Science”, a 35 razy – „Szkoła Odkrywców Talentów”. Ponadto wielokrotnie 
wskazywano również takie projekty jak „Comenius” (31), „WF z klasą” (21), 
„Kulthurra” (19) oraz „Włącz się – młodzi i media” (17 wskazań).

Najczęściej wskazywany, czyli projekt „Mistrzowie Kodowania” to kolej-
na odpowiedź na zainteresowanie technologiami informatyczno-komunika-
cyjnymi oraz programowaniem i informatyką. To projekt edukacyjny mający 
na celu upowszechnienie nauki programowania. Skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programo-
wania w intuicyjnym języku Scratch. Nauczyciele biorący udział w progra-
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mie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by przez kolejnych osiem tygodni 
prowadzić zajęcia programowania w swoich szkołach. Udział w programie 
jest bezpłatny. Program koordynowany jest przez Samsung Electronics Pol-
ska we współpracy z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu 
grupy SuperBelfrzy RP [Ministerstwo Edukacji Narodowej i in., „Mistrzowie 
Kodowania”, 2015].

Kolejnym z projektów jest „EduScience”. Jego pełny tytuł brzmi: „Pod-
noszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przy-
rodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i techno-
logii – EDUSCIENCE”. Jest to jeden z największych projektów realizowany 
w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych. Współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Skierowany jest do uczniów na każdym etapie edukacyjnym zarówno szkół 
podstawowych, jak również gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Celem pro-
jektu jest wzrost zainteresowania wśród dzieci i młodzieży naukami mate-
matyczno-przyrodniczymi, informatycznymi, technicznymi oraz językami 
obcymi. W ramach projektu uczniowie realizują różnorodne projekty i do-
świadczenia badawcze, biorą udział wycieczkach, korzystają z platformy e-
-learningowej. Projekt zapewnia również wsparcie metodyczne dla nauczy-
cieli [EduScience, 2015]. 

„Szkoła odkrywców talentów” jest nie tyle projektem, co certyfikatem, 
który mogą uzyskać szkoły, które w szczególny sposób realizują zajęcia roz-
wijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Prowadzone działania reali-
zowane są w ramach projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem 
zdolnym”. Tytuł „Szkoły odkrywców talentów” nadaje dyrektor Ośrodka 
Rozwoju Edukacji takiej placówce, która podejmuje systemowe działania na 
rzecz ucznia zdolnego. Szkoła, której przyznano powyższy certyfikat, zostaje 
umieszczona na ogólnopolskiej mapie szkół oraz witrynie internetowej. Tytuł 
stanowi wyróżnienie dla placówek, które w istotny sposób przyczyniają się 
do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży 
[Ośrodek Rozwoju Edukacji, „Szkoła odkrywców talentów”, 2015]. 

Projekt „Comenius” obejmuje współpracę dwóch lub więcej szkół z róż-
nych krajów Unii Europejskiej, która skutkuje wymianą doświadczeń i ucze-
niem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskie-
go wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, 
w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw 
członkowskich. Wśród celów i priorytetów tego programu wskazuje się m.in. 
rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności 
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kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości, a także poma-
ganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompeten-
cji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia 
i aktywnego obywatelstwa europejskiego [Comenius, 2015]. 

Projekty „WF z klasą”, „Kulthurra” oraz „Włącz się – młodzi i media” są 
koordynowanie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. „WF z Klasą” jest 
realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” oraz portalu Sport.pl. Pro-
gram jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Mi-
nistra Edukacji Narodowej. Projekt wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury 
fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowo-
czesne i ciekawe lekcje m.in. poprzez dostęp do poradników i materiałów 
eksperckich, bezpłatne warsztaty, lokalne spotkania szkoleniowe z liderami 
programu czy tematyczne akcje sportowe. [Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
WF z klasą”, 2015r.]. „Kulthurra” to z kolei program edukacji kulturalnej, 
w którym uczniowie podczas zajęć artystycznych przygotowują pod opieką 
nauczyciela różnorodne projekty artystyczne. Tematem przewodnim jest za-
gadnienie „Moje miejsce – moja historia” [Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
„Kulthurra”, 2015].

„Włącz się – młodzi i media” to wspólny projekt Centrum Edukacji Oby-
watelskiej oraz Fundacji Evens, który jest realizowany od 2012 r. Stanowi od-
powiedź na potrzebę rozwijania kompetencji medialnych dzieci i dorosłych. 
W ramach projektu uczniowie m.in. poznają język mediów, wyszukują i ana-
lizują przekazy internetowe, a także w prasie, radiu, telewizji. Uczą się kry-
tycznego i świadomego odbioru treści. Próbują odpowiedzialnie uczestniczyć 
w komunikacji na portalach społecznościowych. a także tworzą własne ma-
teriały, teksty, filmy, animacje, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, dotyczące życia 
szkolnego, społeczności lokalnej lub zjawisk globalnych [Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, „Włącz się – młodzi i media”, 2015].

Projekty edukacyjne są szeroko wykorzystywane w szkołach. Płynie 
z tego szereg korzyści - projekty zwiększają szansę prawidłowego rozwo-
ju uczniów poprzez dostępność aktywności pozalekcyjnych, uatrakcyjniają 
również zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej. Umoż-
liwiają rozbudowanie bazy materialnej szkoły, wyposażenia sal lekcyjnych, 
zakup sprzętu multimedialnego, komputerowych programów komunikacyj-
nych, a także organizację wycieczek i projektów badawczych. Stanowią rów-
nież doskonałe wsparcie organizacyjne dla dyrektora oraz metodyczne dla 
nauczycieli – dostarczają wielu wartościowych materiałów dydaktycznych, 
pozwalają pozostać na bieżąco z innowacjami technologicznymi oraz peda-
gogicznymi. Są ogromną szansą dla polskich szkół i warto, aby placówki jak 
najczęściej wykorzystywały dostępne w ramach projektów możliwości w or-
ganizacji swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
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4.5.9. Integracja dyrektora z zespołem pracowniczym – spojrzenie nauczycieli 

Kolejnym zagadnieniem, które poruszano podczas badania, była problema-
tyka dotycząca integracji dyrektora szkoły z zespołem pracowniczym i po-
znania subiektywnego spojrzenia nauczycieli na ową kwestię. W pierwszej 
kolejności zapytano nauczycieli, czy ich zdaniem dyrektor powinien integro-
wać się z zespołem pracowniczym (radą pedagogiczną, pracownikami admi-
nistracji i obsługi). Było to pytanie zamknięte, jednokrotnego wyboru. Odpo-
wiedzi nauczycieli prezentują się następująco:

Wykres 17. Integracja dyrektora z zespołem pracowniczym w opiniach nauczycieli
Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość badanych nauczycieli, bo ponad 69% (co stano-
wi 184 respondentów) uważa, że dyrektor powinien integrować się z zespo-
łem pracowniczym. Odmiennego zdania jest 24% badanych. Ponadto ok. 6%  
ankietowanych uznało, że nie mają zdania w tej kwestii. 

Zapytano również, w jakiej formie zdaniem nauczycieli dyrektor powi-
nien integrować się ze swoimi pracownikami. Na potrzebę niniejszego py-
tania skonstruowano cztery typy integracji wraz z charakterystyką, która 
obejmowała różne natężenie i głębokość integracji. Zadaniem responden-
tów był wybór jednej z dostępnych odpowiedzi. Wyniki zamieszczono na 
wykresie 18.

Prawie 60% badanych respondentów, czyli 157 osób uważa, że właściwym 
typem integracji dyrektora z zespołem pracowniczym jest tzw. „przeciętna 
integracja”. Obejmuje ona wysoką znajomość spraw osobistych pracowników 
przez dyrektora, mieszanie sposobów komunikacji i używanie form grzecz-
nościowych w zależności od sytuacji lub konkretnych osób, a także organi-
zowanie spotkań nieformalnych poza miejscem pracy, jednak bez tworzenia 
wyraźnej grupy koleżeńskiej. Około 30% badanych nauczycieli twierdzi nato-
miast, że najodpowiedniejszy jest typ tzw. „niskiej integracji”, polegający na 
wykazywaniu zainteresowania lecz powierzchownej znajomości osobistych 
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Wykres 18. Typy integracji dyrektora z zespołem pracowniczym
Źródło: opracowanie własne 

spraw pracowników, a także sporadycznych spotkaniach poza miejscem 
pracy – głównie całą grupą pracowniczą wraz z zachowaniem form grzecz-
nościowych i formalnych podczas komunikacji. Rozwiązania skrajne wy-
typowały grupy ok. 5% badanych, tzn. jedynie 14 badanych uważa, że 
najlepszym rozwiązaniem jest całkowita rezygnacja z integracji, a 12 osób 
twierdzi, że właściwa jest „głęboka integracja” polegająca na swobodnych 
i koleżeńskich relacjach pomiędzy dyrektorem a nauczycielami, szerokiej 
znajomości spraw osobistych pracowników i całkowitej rezygnacji z ko-
munikacji o charakterze formalnym i zwrotów grzecznościowych. Na pod-
stawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że wśród badanych na-
uczycieli dominuje opinia o konieczności integrowania się przełożonego 
z pracownikami, jednak w określonej formie oraz z zachowaniem pewnych 
ram formalnych i dystansu. 

4.5.10. Dyrektor jako specjalista 

W ramach przeprowadzonych badań poruszono również kwestię związaną 
ze spostrzeganiem nauczycieli swojego dyrektora jako specjalisty. Pytanie 
miało konstrukcję zamkniętą, w oparciu o pięciostopniową skalę Likerta, 
możliwy był wybór jednej odpowiedzi. Respondentów pytano, czy dyrektor 
ich placówki jest według nich specjalistą w swojej dziedzinie. Instrukcja pyta-
nia zawierała również wyjaśnienie, że przez specjalistę rozumiana jest osoba, 
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która dobrze zna się na swojej pracy, posiada zarówno szeroką wiedzę mery-
toryczną, jak i praktyczną oraz potrafi generować nowe rozwiązania sytuacji 
problemowych. Wyniki prezentują się następująco:

Wykres 19. Postrzeganie przez nauczycieli osoby dyrektora jako specjalisty
Źródło: opracowanie własne

Analiza powyższych wyników wskazuje, że większość badanych na-
uczycieli postrzega swojego dyrektora jako specjalistę: około 49% badanych 
zdecydowało się na wybór odpowiedzi „raczej tak”, a prawie 27% „zdecy-
dowanie tak”. W sumie tworzy to grupę ponad 76% badanych nauczycieli. 
Negatywną opinię wyraziło natomiast ok. 13% badanych: 32 osoby twierdzą, 
że ich dyrektor nie jest specjalistą w swojej dziedzinie, a odpowiedź „zdecy-
dowanie nie” wybrały się tylko dwie badane osoby. Odpowiedź „nie mam 
zdania” zaznaczyło natomiast ok. 14% badanych. 

Zapytano również, częściowo nawiązując do poprzedniego pytania, czy 
w opinii nauczycieli cele są jasno zdefiniowane przez dyrektora. Pytanie, 
które było poświęcone tej problematyce, miało analogiczną konstrukcję jak 
poprzednie (pytanie zamknięte, kafeteria odpowiedzi w oparciu o skalę 
Likerta, jednokrotnego wyboru). Odpowiedzi respondentów ilustruje wy-
kres 20.

W sumie ok. 71% badanych nauczycieli ocenia, że w przypadku szkół, 
w których pracują, cele są jasno definiowane przez dyrektora: ok. 22% bada-
nych jest całkowicie do tego przekonanych (wybrało odpowiedź „zdecydo-
wanie tak”), a 129 osób (ok. 49% respondentów) uznało za właściwą odpo-
wiedź „raczej tak”. Odmiennego zdania jest w sumie około 23% nauczycieli 
– wybór na odpowiedź „raczej nie” padł w przypadku 42 osób badanych, 
a 19 (ok. 7%) stwierdziło, że ich zdaniem cele nie są jasno definiowane przez 
dyrektora placówki, w której pracują. 
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Wykres 20. Definiowanie celów przez dyrektora w opiniach nauczycieli
Źródło: opracowanie własne

Kwestionariusz ankiety zawierał również pytanie ukierunkowane na po-
znanie opinii nauczycieli, czy według ich opinii ich praca wpływa na ogólny 
sukces szkoły. Było to pytanie zamknięte z możliwością wyboru tylko jednej 
odpowiedzi. Wyniki przedstawiają się następująco: 

Wykres 21. Ocena nauczycieli, czy ich praca wpływa na ogólny sukces szkoły
Źródło: opracowanie własne

Przeświadczenie, że codzienna praca dydaktyczno-wychowawcza wpły-
wa na ogólny sukces szkoły posiada bardzo duża grupa respondentów –  
ok. 80%. Ponad 48% badanych nauczycieli zdecydowało się bowiem na wybór 
odpowiedzi „raczej tak”, a prawie 32% jest o tym całkowicie przekonanych. 
W innych kategoriach ocenia to zaledwie ok. 3% badanych, jak wskazują wy-
bory odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie”. Warto również zwrócić 
uwagę, że ok. 17%, czyli 45 osób badanych, nie ma zdania w tej kwestii. 
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4.5.11.  Sposoby definiowania talentu menedżerskiego  
w oświacie przez nauczycieli 

Kluczowym przesłaniem, które towarzyszyło badaczowi podczas konstruo-
wania badania ankietowego, było poznanie spojrzenia nauczycieli na zagad-
nienie talentu menedżerskiego w oświacie – sposobu definiowania, wskazy-
wania charakterystycznych cech czy zachowań. Poświęcono temu ostatnie 
z pytań ankiety, które miało charakter otwarty i w którym poproszono re-
spondentów o wpisanie, czym według nich jest talent menedżerski w oświa-
cie oraz jak można go zdefiniować. 

Na wstępie ponownie przeprowadzono analizę najczęściej występujących 
słów. Słowo „wybitny” pojawiło się w wypowiedziach badanych nauczycieli 
aż 73 razy, a dodatkowo niewiele mniej, bo 71 – określenie „wyróżniający”. 
Często występowało również sformułowanie „odważny” (lub „odwaga) –  
56 razy, „nowy” (w kontekście wyzwań, inicjatyw, działań) – 51, „planowa-
nie” – 48 razy, „środki” lub „fundusze” (w znaczeniu materialnym) – 42 razy, 
„zaangażowany” (lub „zaangażowanie”) – 41 razy oraz termin „rzadko” –  
37 razy. Jak zauważono, koresponduje to z wynikami w pytaniu otwartym, 
które dotyczyło subiektywnej definicji pojęcia wybitnego dyrektora szkoły. 
System skojarzeniowy nauczycieli dotyczący tego obszaru i talentu mene-
dżerskiego w oświacie jest więc podobny.

Na podstawie szczegółowej analizy wypowiedzi respondentów dokonano 
kategoryzacji i wyodrębniono kilka głównych, silnie zaznaczających się ob-
szarów w definiowaniu talentu menedżerskiego w oświacie przez badanych 
nauczycieli. Pierwszą z wyróżnionych kategorii określono jako unikatowość 
– wyróżnianie się. W bardzo wielu wypowiedziach nauczycieli wyraźnie wy-
brzmiewa, że talent menedżerski ma charakter unikatowy, sporadyczny i rzad-
ko spotykany. W porównaniu z innymi dyrektorami jest to także człowiek 
wyróżniający się, wysoko wyspecjalizowany i wręcz wybitny w swojej profesji 
(w niektórych definicjach określono to również mianem mistrzostwa):

Talent to osoba wybitna, taka, która wyróżnia się na tle innych dyrektorów w swo-
im sposobie działania i zarządzania szkołą. Ten sposób zarządzania powoduje, że 
kierowana przez talent szkoła odnosi wiele sukcesów na różnych polach (edukacyj-
nym, wychowawczym, interpersonalnym, organizacyjnym itd.).

To naprawdę szczególny dyrektor, tacy pewnie bywają w mniejszości. Bardzo dba 
o szkołę, jest zainteresowany losem uczniów, potrafi skutecznie motywować na-
uczycieli. To sprawny negocjator w sprawach szkoły.

Talent to osoba wybitna, która wyraźnie wyróżnia się spośród innych dyrektorów – 
jest bardziej pomysłowa, przedsiębiorcza, zdeterminowana.
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Talent menedżerski w oświacie to taki dyrektor, którego działania i wizerunek or-
ganizacyjny wypadają korzystniej, niż innych dyrektorów szkół publicznych. Jest 
odważny w swoich działaniach, przedsiębiorczy. W kontaktach z innymi – kultural-
ny, taktowny. Jest sprawnym negocjatorem i mediatorem, potrafi skutecznie zała-
godzić konflikty.

To dyrektor bardzo profesjonalny, rzadko spotykany. Chętnie podejmuje nowe ini-
cjatywy, zarządza szkołą w sposób nieszablonowy. Stara się pozyskiwać nowe środ-
ki dla szkoły, np. z UE (w miarę możliwości).

Talent to coś rzadko spotykanego, to osoba, która wyróżnia się w grupie ludzi po-
dobnych do siebie (np. ze względu na zajmowane stanowisko). Nie boi się wyzwań, 
jest odważny w działaniach. Pomimo absurdów dotyczących polskiej oświaty dzia-
ła tak, że szkoła osiąga wiele sukcesów.

Na tle innych dyrektorów często taki talent się wyróżnia – w sposobie zarządzania, 
traktowania ludzi, podejmowania ryzyka, wprowadzania zmian.

To szczególny dyrektor, prowadzący szkołę w wyjątkowy sposób. Pozyskuje w miarę 
możliwości dodatkowe środki, negocjuje z organem prowadzącym. Motywuje na-
uczycieli, stoi po ich stronie.

To dyrektor wybitny, wyróżniający się spośród innych i bardzo skuteczny – dzięki 
czemu szkoła osiąga wiele sukcesów i funkcjonuje na wysokim poziomie.

To dyrektor wychodzący poza schematy – zarówno myślowe, jak i organizacyjne. 
Jest autorytetem dla swoich nauczycieli, a autorytet ten zbudował na wiedzy me-
rytorycznej, a nie władzy. Potrafi aktywnie słuchać, bierze pod uwagę inne stano-
wiska. Włącza nauczycieli w prowadzenie szkoły. Często rozmawia z uczniami, jest 
zainteresowany ich codziennością, nie zamyka się wyłącznie w gabinecie z papie-
rami (choć ma ich coraz więcej...).

Talent, czyli coś wybitnego, ponad normę – w przypadku dyrektora takie prowa-
dzenie szkoły, że funkcjonuje znacznie lepiej od innych (na tym samym poziomie 
edukacyjnym).

To osoba na swój sposób wybitna, wyróżniająca się spośród innych dyrektorów. Za-
rządza w taki sposób, że szkoła funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie, a ucz-
niowie i rodzice są bardzo zadowoleni z jakości świadczonych usług edukacyjnych.

Niewielu jest takich dyrektorów, wyróżniają się spośród innych pomysłowością 
i charyzmą. Prowadzone przez nich szkoły są podziwiane i odnoszą wiele sukce-
sów. Talent menedżerski zarządza w sposób rozsądny i przemyślany, ale odważny 
i nowatorski – idzie własną drogą, nie daje się zdominować dokumentacji, działa 
z ludźmi i dla ludzi, nie zapominając, że najważniejsze jest dobro i edukacja ucz-
niów.
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Osiągnął swego rodzaju mistrzostwo w zarządzaniu szkołą, co skutkuje wysokim 
stopniem zadowolenia ze świadczonych przez nią usług edukacyjnych i wychowaw-
czych. W miarę możliwości zdobywa dodatkowe środki materialne dla placówki – 
na dodatkowe zajęcia, pomoce dydaktyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 
Skutecznie zarządza zespołem nauczycieli (bardzo trudnym w zarządzaniu), rozu-
mie ich perspektywę. Wzbudza zaufanie i szacunek dzieci i ich rodziców.

Z wypowiedzi nauczycieli wybrzmiewa również druga ważna perspek-
tywa, którą określono jako kompleksowość uzdolnień i umiejętności. Według 
respondentów talent menedżerski w oświacie to dyrektor wszechstronny, 
posiadający interdyscyplinarną wiedzę i bardzo zróżnicowane kompetencje. 
Nauczyciele dostrzegają, że kierowanie współczesną placówką oświatową, 
aby mogło być ujmowane jako wynik talentu menedżerskiego dyrektora, wy-
maga kompleksowości, stałego doskonalenia i poszerzania swoich umiejętno-
ści oraz ujmowania problematyki zarządzania szkołą z różnych perspektyw 
i łączenia różnorodnych obszarów wiedzy: pedagogicznej, psychologicznej, 
prawnej, administracyjnej itd.: 

Talent menedżerski w oświacie to wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych, 
przedsiębiorczych, merytorycznych. To osoba otwarta na zmiany, kreatywna, ce-
niąca sobie pracę w zespole. Zainteresowana innowacyjnymi metodami edukacyj-
nymi, które wprowadza w swojej placówce po to, by rozwijać w uczniach kreatyw-
ność, zainteresowania i pasje.

Talent menedżerski wykracza poza typowe umiejętności, które kandydat na dyrek-
tora zdobywa na studiach podyplomowych z zarządzania oświatą. To osoba wybit-
na, bardzo kompetentna, wysoce merytoryczna. Talent to refleksyjny, zaangażowa-
ny specjalista, otwarty na nowe inicjatywy i podejmujący złożone wyzwania.

Moim zdaniem dyrektor mojej szkoły posiada ów talent menadżerski m.in. dlatego, 
że doskonale radzi sobie z rozbudową placówki, zdobywaniem funduszy dla szkoły, 
zarządzaniem personelem i potrafi rozmawiać z rodzicami i stawiać warunki, być 
asertywny, a nie ulegać ich namowom.

Talent menedżerski można zdefiniować jako posiadanie bardzo wysokich kompe-
tencji w swojej dziedzinie. Jeśli placówka prowadzona jest przez osobę, którą moż-
na określić jako talent menedżerski, to świetnie prosperuje, odnosi sukcesy eduka-
cyjne i wychowawcze, jest pozytywnie odbierana w środowisku lokalnym.

Talent menedżerski odznacza się postawą zadaniową, ukierunkowaniem na zmia-
nę, innowacje pedagogiczne oraz w zakresie zarządzania. Taka osoba dobrze zna 
się na psychologii, prawie, jest świetnym negocjatorem, rozumie ludzi, posiada wy-
soki stopień empatii. Jest bardzo merytoryczna, posiada szeroką wiedzę, jest kul-
turalna i taktowna niezależnie od sytuacji, nie daje się wyprowadzić z równowagi. 
Dzięki temu jest poważana przez nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.
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Wybitny, mocno zaangażowany w sprawy swojej szkoły dyrektor. Ma do niej oso-
bisty, emocjonalny stosunek, nie traktuje szkoły wyłącznie jako pracę „od – do”, 
stale myśli i pracuje nad poprawą jej funkcjonowania – zarówno pod względem 
dydaktyczno-wychowawczym, jak i relacji interpersonalnych (np. między na-
uczycielami, nauczycielami i rodzicami itd.) czy współpracy ze środowiskiem lo-
kalnym.

To osoba rzeczowa, racjonalnie myśląca o edukacji i osiągnięciach szkoły. Stara 
się motywować nauczycieli, jest wymagająca, ale jednocześnie jest pragmaty-
kiem, jest osobą zdroworozsądkową która zna obecne realia szkół publicznych. 
Takie pragmatyczne i zdroworozsądkowe podejście sprawia, że nauczyciele 
czują się rozumiani, wspierani i dopingowani w swoich działaniach dydaktycz-
no-wychowawczych, dzięki czemu szkoła funkcjonuje na coraz lepszym pozio-
mie.

Wyrazem działania takiego dyrektora jest prowadzona przez niego szkoła – w sen-
sie jakości jej funkcjonowania. Nie chodzi tylko o wyniki egzaminów zewnętrznych 
czy nabór, lecz również ogólne zadowolenie uczniów (i ich rodziców), poczucie bez-
pieczeństwa, chęć uczęszczania do tej szkoły.

Jest wszechstronnie uzdolniony, utalentowany. Posiada szeroką wiedzę z pedago-
giki, psychologii, prawa itd. Cały czas podejmuje nowe wyzwania, poszerza hory-
zonty.

Talent menedżerski to człowiek bardzo refleksyjny – interesuje się sprawami edu-
kacyjnymi w Polsce, stale rozwija i doskonali swoje umiejętności. Jest wzorem i in-
spiracją dla innych, posiada wysoki autorytet. Jest lubiany przez uczniów. Rozumie 
nauczycieli, potrafi z nimi rozmawiać i konstruktywnie rozwiązywać konflikty. 
Prowadzona przez niego szkoła jest nowoczesna, innowacyjna, jest prekursorem 
w wielu inicjatywach.

Talent menedżerski to dyrektor wybitny, będący inspiracją i przykładem dla in-
nych. Myśli w sposób nowatorski, jest nieszablonowy i nowoczesny. Posiada boga-
tą wiedzę z różnych dziedzin i jednocześnie stale poszerza swoje umiejętności. Ma 
wysokie kompetencje społeczne, zna obyczaje i normy zachowania. Objawem jest 
sympatia i szacunek ze strony ludzi z otoczenia takiego dyrektora.

Kolejny z wyodrębnionych obszarów problemowych określono jako od-
waga – nietuzinkowość. To połączenie dwóch, względnie niezależnych cech, 
które jednak w wypowiedziach badanych nauczycieli były bardzo mocno 
akcentowane, również tuż obok siebie. Problematyka odwagi u kierownika 
szkoły wybrzmiewała już w kontekście pytania o charakterystykę wybitnego 
dyrektora. Drugim z istotnym elementów jest natomiast nietuzinkowość, nie-
przeciętność działań i wyjątkowe spojrzenie na zarządzenie szkołą:
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To odważny, nieszablonowy dyrektor, który podejmuje ciekawe, nieoczywiste ini-
cjatywy. Dzięki takiemu podejściu szkoła, którą kieruje, jest atrakcyjna dla odbior-
ców, rozwija się, liczy sie w środowisku.

To bardzo szczególny dyrektor, wyraźnie wyróżnia się w swoich działaniach na tle 
innych dyrektorów, którzy z reguły są biernie podporządkowani organowi prowa-
dzącemu, nie wychylają się przed szereg, nie podejmują nowych, często odważnych 
inicjatyw. Talent menedżerski to osoba odważna, zdeterminowana, pewna siebie 
i przekonana co do wartości swoich działań. Potrafi skutecznie negocjować.

Bardzo skuteczny, oryginalny, nieszablonowy w swoich działaniach dyrektor. 
Sprawnie radzi sobie w gąszczu przepisów prawnych (również absurdów), dobrze 
nawiązuje kontakt z dziećmi i rodzicami, potrafi motywować nauczycieli do pracy 
i dalszego rozwoju.

To bardzo efektywny, dobrze zorganizowany dyrektor. Postępuje w sposób nowo-
czesny, nietuzinkowy. Docenia inicjatywy nauczycieli, pomaga w ich organizacji. 
Sprawnie nawiązuje kontakt z uczniami, interesuje się ich codziennością, zaintere-
sowaniami. Wzbudza zaufanie i szacunek rodziców.

Talent menedżerski to inaczej kompetencje zarządzania ludźmi i placówką; umie-
jętność organizacji pracy nauczycieli tak, aby była ona efektywna, umiejętność or-
ganizacji szkoleń i np. rad wyjazdowych, pozyskiwania środków na rozwój pracow-
ników i poszerzenie bazy szkoły, umiejętność dialogu.

To prowadzenie szkoły w szczególny sposób, wykazywanie otwartości na nowe cele 
i pomysły. Ścisła współpraca z nauczycielami, motywowanie ich, chęć poznania ich 
stanowiska w różnych sprawach. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych 
dla szkoły (w miarę potrzeb i oczywiście możliwości)

Interesuje go praca, codzienność nauczycieli, monitoruje sukcesy edukacyjne. Po-
trafi wprowadzić do szkoły nowe inicjatywy (np. zajęcia dla uczniów poszerzające 
umiejętności), nie boi sie nowych wyzwań.

Nie boi się ryzyka, czasami podejmuje oryginalne, ryzykowne decyzje. Nie boi się 
nowości, zmiany, nowych pomysłów i inicjatyw. Wspiera swoich nauczycieli w roz-
woju zawodowym, dopinguje do dalszej, efektywnej pracy. Nigdy nie zapomina, że 
w stosie druków i wymagań wobec szkoły, najważniejsze nadal pozostaje dobro 
dziecka.

Następnie wyróżnić należy także obszar określony jako planowanie na 
przyszłość. Wyraża się ono w projektowaniu z wyprzedzeniem nowych ini-
cjatyw, przewidywaniu warunków działania w ramach określonych granic 
czasowych oraz wyznaczaniu celów i zadań oraz środków i sposobów ich 
najkorzystniejszej realizacji. Analiza wypowiedzi respondentów wyraźnie 
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wskazała, że zagadnienie związane z projektowaniem działań dotyczących 
szkoły zorientowanych na przyszłość, a nie swego rodzaju mentalne osadze-
nie jedynie w teraźniejszości jest dla nich wyraźnym wskaźnikiem nieprze-
ciętnego dyrektora oraz wyrazem jego talentu menedżerskiego: 

To osoba, która ma pewien plan na rozwój szkoły – długoterminowy – nie działa 
jedynie tu i teraz. Planuje działania z wyprzedzeniem, nawet na kilka lat wprzód. 
Dzięki temu nauczyciele mają jasno określoną wizję szkoły, wiedzą jak pracować, 
jakie cele są do osiągnięcia. Takie podejście sprawa, że współpraca jest efektywna, 
występuje prawidłowa komunikacja i motywacja do pracy.

To dyrektor, który ma jakąś wizję dotyczącą szkoły, myśli dalekosiężnie, a nie tylko 
tu i teraz. Jest refleksyjny, bezpośredni, konsekwentny w działaniu. Wzbudza szacu-
nek i poważanie.

Ma bardzo wysokie kompetencje społeczne i z zakresu komunikacji – potrafi kon-
kretnie i świadomie przekazywać informacje, skutecznie motywować pracowni-
ków, docenić ich pracę. Patrzy na szkołę z perspektywy długoterminowej, nie tylko 
tu i teraz.

Planowanie pracy z wyprzedzeniem przynajmniej dwóch lat; odpowiedni dobór 
pracowników; konsekwencja w działaniu po uprzednim jasnym przedstawieniu 
wymagań względem pracownika.

To dyrektor „przyszłości i zmiany”, ponieważ patrzy na szkołę perspektywicznie, 
planuje na przyszłość, jest refleksyjny, śledzi oczekiwania wobec szkół i stara się 
wyprzedzać zmiany.

Analiza wyłoniła również ciekawy obszar, w obrębie którego objawia się 
talent menedżerski w oświacie, a który na potrzeby niniejszych rozważań 
określono jako specyfika zarządzania zespołem nauczycielskim. Okazuje się, 
iż sami nauczyciele oceniają, że jest to bardzo specyficzna grupa podwład-
nych, przy współpracy z którą – jeśli chce się osiągnąć sukces związany z pla-
cówką i jeśli mówimy o zarządzaniu przez talent menedżerski – wymagane 
są określone umiejętności, zdolności negocjacyjne oraz kompetencje społecz-
ne i komunikacyjne:

Umiejętność kierowania dość specyficznym gronem pracowników (zwykle zbiór in-
dywidualności) w sposób jasny, stabilny, w miarę przewidywalny. Potrafi wyżebrać 
(bo jak to inaczej nazwać) fundusze na finansowanie placówki, nie daje się zawojo-
wać roszczeniowym rodzicom i potrafi zauważyć i docenić pracownika.

Potrafi skutecznie zarządzać nauczycielami (którzy są specyficzną grupą do za-
rządzania ze względu na swoją „nieomylność”), pozyskuje dodatkowe środki dla 
szkoły, np. z funduszy europejskich, potrafi dobrze dobrać zespół pracowniczy.
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Nauczyciele pracujący w szkole zarządzanej przez talent menedżerski są odpo-
wiednio zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę. Taki dyrektor wydaje jasne 
komunikaty, precyzyjne cele. Potrafi docenić starania, pomysły i inicjatywę ze stro-
ny nauczycieli. Nie ma potrzeby sztucznego dystansu, wyraźnego podkreślania per-
spektywy przełożony – podwładny. Stale podnosi swoje umiejętności i kompetencje, 
dokształca się, czyta specjalistyczną literaturę.

Dyrektor w placówce oświatowej powinien brać pod uwagę, że podwładnymi są 
osoby szczególnie wrażliwe na punkcie swoich kompetencji – każdy czuje się wy-
bitnym specjalistą. Dlatego dyrektor musi być osobą inteligentną, wyróżniającą się 
profesjonalizmem przede wszystkim w sferze merytorycznej. Każdy dyrektor powi-
nien znać i stosować zasady współpracy z zespole. Nie może być osobą ulegającą 
zaspokajaniu własnych ambicji, które nie wiążą się z dobrem szkoły.

Na koniec warto odnotować jeszcze jedno spostrzeżenie. Nie występowa-
ło ono wielokrotnie w wypowiedziach badanych nauczycieli, jednak pojawiło 
się kilkakrotnie, co wydaje się szczególnie interesujące i wymaga zasygnali-
zowania. Obszar ten określono jako przyjemność ze współpracy. W niektó-
rych wypowiedziach respondentów pojawiła się bowiem definicja talentu 
menedżerskiego, w której wspomniano, że współpraca z takim dyrektorem to 
swoista przyjemność dla nauczycieli i dodatkowe źródło motywacji do pracy. 
Obrazują to następujące, wybrane wypowiedzi:

Praca z takim dyrektorem to przyjemność. Jest konceptualny, nieszablonowy, nie 
myśli schematycznie. Stara się pozyskać dodatkowe fundusze dla szkoły. Jest kultu-
ralny i ciepły w kontaktach z dziećmi i rodzicami, ale kiedy trzeba – broni nauczy-
ciela (jeśli jest to zasadne) w sytuacji sporów.

To dyrektor, z którym współpraca to przyjemność. Jest wymagający, ale wymaga 
po pierwsze od siebie, następnie od innych. Poszerza, aktualizuje swoją wiedzę, jest 
krytyczny wobec własnego sposobu myślenia, prowadzi dialog z innymi. Nauczy-
ciele czują się częścią szkoły, identyfikują się z nią, nie pozostają bierni. Dyrektor 
potrafi odpowiednio ich docenić, pochwalić i tym samym zmotywować, wzmocnić 
zaangażowanie.

To taka cecha, która powoduje, że placówka rozkwita i utrzymuje się na wysokim 
poziomie. Do której chcą przychodzić uczniowie, także spoza obwodu szkoły. W któ-
rej chcą pracować nauczyciele. Gdzie dyrektor jest doceniany przez pracowników, 
uczniów, rodziców, władze. Takiego dyrektora nie chce sie zmieniać.

Warto podjąć próbę podsumowania, czym dla badanych nauczycieli jest 
talent menedżerski w oświacie oraz w jakich kategoriach go definiują. Okazuje 
się, że pojęcie talentu menedżerskiego w oświacie z perspektywy nauczycieli 
jest fuzją kilku znaczących kategorii. Z jednej strony, dyrektor, którego określili 
by takim mianem zdarza się bardzo rzadko i ma charakter unikatowy. Obec-
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ność takich dyrektorów według nauczycieli nie jest zbyt powszechna. Trudno 
ich natomiast nie zauważyć, ponieważ wyraźnie wyróżniają się spośród innych 
kierowników placówek oświatowych – zaangażowaniem, pewnością siebie, no-
woczesnością i nowatorskim spojrzeniem na zarządzanie. Wyrazem ich talentu 
jest przede wszystkim funkcjonowanie szkoły, której przewodniczą i odnosze-
nie przez nią wielu sukcesów – edukacyjnych, wychowawczych, organizacyj-
nych, a także zaskarbienie sympatii i podziwu ze strony środowiska lokalnego. 
Następnie ważną kategorią warunkującą talent menedżerski dyrektora szkoły 
jest kompleksowość i wszechstronność jego uzdolnień, a także sukcesywne po-
szerzanie i doskonalenie swoich umiejętności. Takie podejście idealnie wpisuje 
się również w ideę całożyciowego uczenia się. Talent menedżerski w oświacie 
to również dyrektor odważny i nietuzinkowy – podejmujący czasami ryzyko 
i postępujący w sposób nieszablonowy. Co interesujące, po raz kolejny – w po-
równaniu ze sposobami charakteryzowania przez nauczycieli wybitnego dy-
rektora szkoły – sygnalizują oni, że odwaga objawia się m.in. umiejętnością 
przeciwstawienia się i podjęcia negocjacji z organem prowadzącym. Bardzo 
ważnym wymiarem tworzącym talent menedżerski jest również zdolność pla-
nowania na przyszłość oraz refleksja nad działaniami i inicjatywami dotyczą-
cymi szkoły z pewnym wyprzedzeniem (często kilkuletnim). Duże znaczenie 
ma także znajomość i świadomość zarządzania zespołem nauczycielskim, czyli 
grupą pewnych indywidualności, niekiedy nieproporcjonalnie reagujących na 
krytykę i stosujących szereg reakcji obronnych. Co ciekawe, objawem talentu 
menedżerskiego dla wybranej grupy badanych nauczycieli jest również czer-
panie przyjemności ze współpracy z dyrektorem – poczucie bezpieczeństwa, 
inspirowanie, motywowanie do zmian i dalszych działań. 

Reasumując, w pewnym stopniu zasmucać może spostrzeżenie, iż – przy-
najmniej w opiniach badanych nauczycieli – talent menedżerski w oświacie 
jest zjawiskiem rzadko występującym i unikatowym. Jednak z drugiej strony, 
można spojrzeć na to zjawisko również optymistyczniej – świadomość i po-
znanie perspektywy oraz spojrzenia nauczycieli na pojęcie talentu menedżer-
skiego, znajomość sposobów definiowania go i postrzegania, a także uzmy-
słowienie sobie ich oczekiwań – może stanowić dla obecnych i przyszłych 
dyrektorów szkół swego rodzaju inspirację do budowania kształtu swojej 
tożsamości zawodowej. 

4.6.Talent menedżerski w oświacie – perspektywa dyrektorów

4.6.1. Charakterystyka respondentów 

Ważnym elementem zaplanowanych badań empirycznych poświęconych 
problematyce talentu menedżerskiego w oświacie była część badań obejmują-
ca wywiady pogłębione (IDI) z dyrektorami szkół. Poznanie ich perspektywy, 
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spojrzenia zarówno na zarządzanie placówką, jak również na etapy poprze-
dzające objęcie funkcji (doświadczenie edukacyjno-zawodowe, studia pody-
plomowe z zakresu zarządzania oświatą czy konkurs na stanowisko dyrekto-
ra) stanowią niezwykle ważny aspekt prowadzonych badań empirycznych. 
Wywiady przeprowadzane były w tym samym czasie, co badania ankietowe 
nauczycieli, czyli od początku marca do końca czerwca 2015 r. 

Badaniami objęto grupę 18 dyrektorów, kierowników placówek oświa-
towych z terenu miasta Poznania oraz powiatu gnieźnieńskiego. Wszyscy 
dyrektorzy byli kierownikami szkół publicznych. Takiego wyboru dokonano 
w sposób świadomy i celowy. W tym miejscu niezasadne jest ocenianie i war-
tościowanie, czy placówką prywatną zarządza się łatwiej, czy trudniej, lepiej 
bądź gorzej, natomiast z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że inaczej 
– chociażby z uwagi na odmienne źródła finansowania, co z perspektywy 
rozwoju placówki, dodatkowej oferty dydaktycznej czy posiadanej bazy ma-
terialnej, jest niezwykle istotne i może uwydatnić różnice. Dokładne statysty-
ki dotyczące badanej grupy zamieszczono w poniższej tabeli. 

Tabela 4. Podstawowe informacje dotyczące badanych dyrektorów

LP PŁEĆ TYP SZKOŁY STAŻ PRACY  
PEDAGOGICZNEJ

STAŻ PRACY  
JAKO DYREKOR

1 K szkoła podstawowa 33 20
2 K szkoła podstawowa 31 21
3 K szkoła podstawowa 26 6
4 K szkoła podstawowa 29 8
5 K szkoła ponadgimnazjalna 38 15
6 K szkoła podstawowa 38 13
7 K szkoła ponadgimnazjalna 19 10
8 M szkoła ponadgimnazjalna 30 18
9 M szkoła ponadgimnazjalna 23 8

10 M szkoła ponadgimnazjalna 25 7
11 M szkoła podstawowa 34 9
12 M szkoła ponadgimnazjalna 25 7
13 M szkoła podstawowa 29 10
14 M gimnazjum 32 16
15 M szkoła ponadgimnazjalna 30 7
16 M szkoła podstawowa 15 8
17 M gimnazjum 25 13
18 M szkoła ponadgimnazjalna 23 8

ŚREDNIA 28 lat 11 lat

Źródło: opracowanie własne
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W sumie przebadano 7 kobiet i 11 mężczyzn. 8 spośród badanych dyrek-
torów kierowało szkołami podstawowymi, 2 – gimnazjami oraz 8 – szkołami 
ponadgimnazjalnymi. Średnia pracy pedagogicznej dla grupy badanych dy-
rektorów wynosi 28 lat, natomiast średnia pracy jako dyrektor szkoły: 11 lat. 

Ci z dyrektorów, którzy wyrazili zgodę na przeprowadzenie wywia-
du (bowiem sporadycznie, ale niestety spotkano się jednak z sytuacją od-
mowy wzięcia udziału w badaniach, co oczywiście zostało uszanowane) 
z reguły bardzo entuzjastycznie podchodzili do tematyki badań. Zawsze 
przed rozpoczęciem wywiadu definiowano cel i zakres realizowanych 
badań empirycznych. Wszystkie wywiady były przeprowadzane na tere-
nie szkół, w gabinetach dyrektorów. Dodatkowo stwarzało to możliwość 
krótkiej, lecz interesującej obserwacji otoczenia szkolnego, np. treści, które 
zawarte są na gazetkach szkolnych, posiadanych certyfikatów, dyplomów 
czy medali i pucharów potwierdzających osiągnięcia sportowe, relacji fo-
tograficznych ze zorganizowanych imprez czy odbytych wycieczek. Sta-
nowiło to uzupełniającą inspirację do dalszej rozmowy. Wszyscy badani 
dyrektorzy odznaczali się wysoką kulturą osobistą, taktem i dużą dozą 
życzliwości. Zauważono, że zadbali również o aspekty organizacyjne 
spotkania, dokonali starań, aby zniwelować różnego rodzaju dystrakto-
ry, które mogłyby zakłócić sytuację badawczą i wpłynąć na pozyskiwane 
dane. Z punktu widzenia badacza jest to niezwykle wspierająca, pomocna 
i cenna postawa. 

4.6.2. Ścieżka edukacyjna, doświadczenie zawodowe 

Badanych dyrektorów pytano o przebieg dotychczasowej ścieżki edukacyj-
nej. Wszyscy dyrektorzy ukończyli studia magisterskie – w różnymi okresie 
ich życia zawodowego – w związku ze zmianami w zakresie prawa oświato-
wego i wymogów kwalifikacyjnych. Niektórzy z dyrektorów o najdłuższym 
stażu pracy pedagogicznej ukończyli bowiem w pierwszej kolejności tzw. SN, 
czyli Studium Nauczycielskie. Dopiero w kolejnych latach pracy, w związku 
ze zmianami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli, uzupełniali wykształcenie 
o studia magisterskie. Typ wykształcenia badanych dyrektorów jest zróżnico-
wany, przeważają natomiast studia humanistyczne i nauki społeczne. Badani 
dyrektorzy w większości są absolwentami Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu – różnych wydziałów i kierunków, np. historii (3 osoby), 
biologii (3 osoby), nauczania początkowego (2 osoby), filologii polskiej, fizy-
ki, gospodarki przestrzennej oraz teologii. Pozostali dyrektorzy ukończyli 
Politechnikę Poznańską (byli to dyrektorzy zespołów szkół ponadgimnazjal-
nych obejmujących im. technikum i szkołę zawodową), Uniwersytet Przyrod-
niczy (dawną Akademię Rolniczą) w Poznaniu, Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
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w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski) oraz Uniwersytet im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Wszyscy badani dyrektorzy uzupełniani i poszerzali posiadaną wiedzę 
oraz umiejętności również na studiach podyplomowych. Oprócz obligatoryj-
nych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, które kandy-
daci na dyrektorów szkół są zobowiązani zrealizować, ubiegając się o stano-
wisko kierownika placówki oświatowej, występowały również inne kierunki 
o bardzo zróżnicowanej tematyce. Badani dyrektorzy deklarowali, że okre-
ślone studia podyplomowe realizowali głównie ze względu na ciekawość po-
znawczą, choć zdarzały się okoliczności, gdy wymuszała to sytuacja kadro-
wa w placówce, w której wówczas pracowali lub zmiany w zakresie prawa 
oświatowego. Dyrektorzy uczestniczyli m.in. w studiach podyplomowych 
z zakresu wychowania do życia w rodzinie, nauczania matematyki w zrefor-
mowanej szkole, informatyki, prawa handlowego, zarządzania jednostkami 
publicznymi, wychowania fizycznego, wiedzy o społeczeństwie i przedsię-
biorczości, wiedzy o Europie i integracji europejskiej, gimnastyki korekcyjnej, 
pedagogiki leczniczej czy technologii kształcenia. Ponadto uzupełniali i nadal 
sukcesywnie poszerzają wiedzę na różnego rodzaju kursach kwalifikacyjnych 
i doszkalających. Kursy te i szkolenia, co podkreślają sami badani dyrektorzy, 
z reguły są realizowane w odpowiedzi na różnego rodzaju zmiany dotyczące 
współczesnej oświaty – zarówno w zakresie nauczania, wychowania, orga-
nizacji placówki szkolnej, zarządzania zasobami ludzkimi, jak i współpra-
cy ze środowiskiem zewnętrznym. Przykładowe, wybrane szkolenia i kur-
sy, w których dyrektorzy uczestniczyli, dotyczyły m.in. tematyki związanej 
z ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną placówki, realizacji kontroli zarządczej 
i nadzoru pedagogicznego, problematyki ochrony danych osobowych, wdro-
żenia podstawy programowej na określonym poziomie edukacyjnym, two-
rzenia IPET-ów (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny) i PDW 
(Program Działań Wspierających) dla uczniów, a także mediacji, komunikacji 
interpersonalnej czy neurodydaktyki. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych 
bardzo często są również egzaminatorami maturalnymi z zakresu określo-
nych przedmiotów specjalnościowych. 

Podczas wywiadu poruszono zagadnienie związane z dotychczasowym 
doświadczeniem zawodowym dyrektorów. Analizując wypowiedzi respon-
dentów, można dokonać podziału na dwie grupy doświadczeń: związane 
wyłącznie ze środowiskiem oświatowym oraz doświadczenia pozoaświato-
we. Dziesięcioro z badanych dyrektorów deklaruje, że z perspektywy zawo-
dowej posiadają doświadczenia związane tylko z dziedziną edukacji. Tuż po 
ukończeniu studiów rozpoczęli pracę dydaktyczną w jakiejś placówce oświa-
towej. Niewielu z nich natomiast nieprzerwanie pracuje w tych samych szko-
łach, często dokonywano w tym zakresie modyfikacji, zarówno jeśli chodzi 
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o etap kształcenia, jak i nauczane przedmioty (co wiąże się z doskonaleniem 
zawodowym i nabywaniem nowych kwalifikacji). Z kolei ośmioro dyrekto-
rów podczas wywiadu zrelacjonowało również swoje doświadczenia zawo-
dowe niezwiązane z edukacją. Są one bardzo zróżnicowane. 

Z perspektywy technologicznej i usługowej, wskazywano między in-
nymi własną działalność gospodarczą, pracę w zakładzie rzemieślniczym, 
w przedsiębiorstwach elektronicznych i telekomunikacyjnych, jako konstruk-
tor w zakładzie automatyki przemysłowej, jako pracownik przedsiębiorstwa 
wodociągów i kanalizacji w dziale ochrony środowiska, pracownik banku 
czy jako kierowca zawodowy. Dyrektorzy, którzy pracowali w przedsiębior-
stwach gospodarczych, poczytują to jako szczególnie istotne i przydatne do-
świadczenie w ich dalszej pracy zawodowej, z którego elementy skutecznie 
wykorzystują również obecnie, jako dyrektor szkoły: 

To dało mi ogromne doświadczenie, takie – co się dzieje w przemyśle. W trakcie 
pracy przebywałem w wielu firmach. To była taka bardzo dynamiczna firma, ta 
w której pracowałem. Poznałem to, jakie potrzeby ma gospodarka, jakie potrzeby 
i oczekiwania mają zakłady produkcyjne. Dzięki tym doświadczeniom potrafię dzi-
siaj rozmawiać z pracodawcami i to jest bardzo cenne doświadczenie, które prze-
kładam też na pracę pedagogiczną (…) tak, to bardzo sobie cenię [dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Kolejny obszar, w którym dyrektorzy zdobywali doświadczenie zawodo-
we, można określić jako dziedzina nauk humanistycznych i społecznych. Tu-
taj wymieniano działalność w różnego rodzaju fundacjach, stowarzyszeniach 
i organizacjach pozarządowych (w kilku przypadkach aktywność ta jest re-
alizowana równocześnie z pracą jako dyrektor), pracę jako redaktor i dzien-
nikarz (radiowy oraz prasowy), współpracę z wydawnictwem, prowadzenie 
ogniska muzycznego, pracę jako wykładowca akademicki, działalność poli-
tyczną jako radny, a także aktywność związaną z harcerstwem. W tym miej-
scu położono akcent również znaczenie takiego doświadczenia dla właściwie 
każdego nauczyciela, jak również dyrektora szkoły oraz podkreślono fuzję, 
w jakim zakresie metody i sposoby pracy stosowane w harcerstwie od lat są 
wykorzystywane we współczesnej szkole, a czasem sukcesywnie wprowa-
dzane jako innowacje: 

Dwadzieścia lat pracy w harcerstwie – zdecydowanie – zarządzanie drużyną, 
szczepem, praca w komisjach instruktorskich, praca w komisjach stopni harcer-
skich (…) to samo przekłada się później na wszystkie działania szkolne, oświato-
we. Poza tym te doświadczenia, które zaczęły się od założenia harcerstwa przez 
Baden-Powella w 1909 r., te wszystkie metody pracy, biegi terenowe, formy war-
sztatowe, zadania zespołowe to nic innego jak dzisiejsze zadania oparte o me-
todę projektów, te wszystkie warsztaty, które wchodzą dopiero teraz (…) wizja 
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szkoły oparta o metody harcerskie – to zawsze daje dużo pomysłów i inspiracji 
do pracy [dyrektor szkoły podstawowej, ośmioletni staż pracy stanowisku dy-
rektora szkoły].

Podczas rozmowy dotyczącej doświadczenia zawodowego spontanicz-
nie wybrzmiewały również pewne dodatkowe kwestie, które wymagają za-
akcentowania. Przede wszystkim zwracano uwagę na fakt, iż według kilku 
dyrektorów posiadających dłuższe doświadczenie zawodowego, przed laty 
prężnie działała funkcja swoistej opieki przez bardziej doświadczonych na-
uczycieli nad młodszymi, przy równoczesnym nacisku na praktyki zawo-
dowe. Nie stosowano żadnej specjalistycznej nomenklatury na to zjawisko 
– przykładowo określono to jako „ciąg pokoleniowy”. Dyrektorzy podkre-
ślali, jak wiele wsparcia i inspiracji do pracy uzyskali, a także jak znaczące 
poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu psychicznego dostarczała młodemu 
nauczycielowi taka sytuacja: 

(…) to były takie praktyki konkretne – rzeczywiście solidna dawka godzin i takich 
z prawdziwego zdarzenia konspektów, naprawdę to rzemiosło mógł człowiek po-
znawać. Przede wszystkim miałem ten zaszczyt, przyjemność i szczęście, że ja pra-
cowałem w takim ciągu pokoleniowym. Młody świeżak po studiach i miałem przed 
sobą ludzi którzy byli trochę ode mnie starsi, ale byli też profesorowie, którzy mo-
gliby być moimi nauczycielami i od wszystkich można się było uczyć. I ta atmosfera 
rzeczywiście była taka, że młody powinien szanować, ale równocześnie młodego 
trzeba przyjąć i trzeba go nauczyć. Dzisiaj się robi dziura potężna. Dzisiaj jesteśmy 
starszymi, ale niewielu jest tych młodszych [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, 
siedmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły]. 

Sytuacja ta miała charakter naturalnego, spontanicznego wsparcia, wy-
nikającego z subiektywnego poczucia bardziej doświadczonych nauczycieli, 
że młodsi potrzebują wsparcia rozumianego jako konsultacje merytoryczne 
czy wskazówki związane z organizacją zajęć lub rozwiązywaniem proble-
mów wychowawczych. Obecnie awans zawodowy nauczycieli zakłada, że 
na każdym etapie awansu nauczyciel ma swojego opiekuna (osobę bardziej 
doświadczoną i o wyższym stopniu awansu zawodowego), jednak jak po-
kazuje praktyka, rzadko ma to charakter rzeczywistego wsparcia, a częściej 
jedynie pisemnej deklaracji, która jest rezultatem obostrzeń formalnych, wid-
niejących w zapisach prawa oświatowego. 

Inna interesująca kwestia wynika z praktyki najbardziej doświadczonych 
badanych dyrektorów z długoletnim doświadczeniem. Zwracali oni uwagę 
na fakt zdobywania doświadczenia w tzw. klasach łączonych, czyli zrzesza-
jących dzieci z etapów różnych klas. Taka sytuacja miała miejsce w latach 
90., najczęściej w mało licznych szkołach wiejskich, choć zdarzała się również 
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w miastach. Badani zaakcentowali szczególny typ doświadczenia, jakie pły-
nęło z takich sytuacji, a które silnie koresponduje z dzisiejszym priorytetem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, podkreślającym znaczenie indywiduali-
zacji pracy z uczniem i posiadaniem tej kompetencji przez nauczyciela, rów-
nież młodego i jeszcze niedoświadczonego: 

Zdobywało się również niezwykłą umiejętność pracy w klasach łączonych, co wy-
magało od nauczyciela dużej kreatywności, dlatego że należało realizować pewne 
zagadnienia programowe z podziałem na poziom klasy np. II i III. Równocześnie, 
należało także integrować treści, ponieważ dzieci w naturalny sposób chłonęły to, 
co się działo w klasie – więc trzeba było skoncentrować się i dokładnie przeanali-
zować program nauczania, aby zidentyfikować to, co nie jest częścią wspólną tylko 
rozszerzoną, a także te elementy, których uczymy indywidualnie dla każdej klasy. 
(…) To była taka indywidualizacja pracy naprawdę szeroko pojęta, dlatego że w ta-
kich małych grupach oprócz tego, że musieliśmy te treści programowe odpowiednio 
dopasować do klasy, należało równocześnie dostosować je do konkretnego ucznia. 
Grupy były mało liczne, ale bardzo zróżnicowane: były dzieci bardzo zdolne, ale 
również mające trudności edukacyjne lub np. posiadające orzeczenia o kształceniu 
specjalnym. I z takimi dziećmi należało pracować na różnych poziomach, więc taka 
praca w klasach łączonych wymagała od nauczyciela ogromnego zaangażowania 
i refleksyjności, ażeby uzyskać odpowiednie efekty. (…) Młody nauczyciel w takich 
warunkach naprawdę zdobywał ogromne i niezwykłe doświadczenie zawodowe 
[dyrektor szkoły podstawowej, dwudziestojednoletni staż pracy stanowisku dy-
rektora szkoły].

4.6.3. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą

Ważnym obszarem problemowym, który poruszono podczas wywiadu 
z dyrektorami, było zagadnienie studiów podyplomowych z zakresu za-
rządzania oświatą – badanych dyrektorów pytano, jak oceniają oni jakość 
kształcenia podczas tych studiów oraz fakt, czy wiele z poznanych tam 
treści wykorzystywali w praktyce w późniejszym życiu zawodowym. 
Uczelnie, na których badani realizowali studia podyplomowe, to m.in. 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznań-
ska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Koninie oraz Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty 
w Gnieźnie. Z reguły dyrektorzy deklarowali, że są zadowoleni z prze-
bytych studiów podyplomowych. Często sygnalizowali jednak, że studia 
te oparte są głównie o wiedzę teoretyczną, w ich konstrukcji brakuje na-
tomiast nacisku stawianego na aspekty praktyczne. Wybrane wypowiedzi 
badanych dyrektorów obrazują, jakie komponenty studiów podyplomo-
wych z zarządzania oświatą oceniają oni z perspektywy czasu jako szcze-
gólnie wartościowe i użyteczne:
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Bardzo dobrze oceniam te studia, dlatego że mieliśmy tam wiele elementów właś-
nie z prawa oświatowego, z pedagogiki, dydaktyki, z zarządzania, psychologii itd., 
także te studia oceniam bardzo dobrze jako takie powiedzmy adekwatne przygoto-
wanie właśnie na to stanowisko [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, ośmioletni 
staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Studia podyplomowe ułatwiły mi zdobycie ogólnej orientacji w zakresie prawa 
pracy, prawa oświatowego. Dzięki nim poznałam podstawy prawne działalności 
dyrektora szkoły. Zdobyta podczas studiów wiedza teoretyczna dotycząca pro-
cedur awansu, organizacji pracy w szkole, wynagrodzeń pracowniczych, ubez-
pieczeń, ochrony zdrowia pracowników, bezpieczeństwa, higieny pracy, nadzoru 
pedagogicznego pomogła mi w praktycznym działaniu. Myślę, że studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania nie są gwarantem sukcesu na stanowisku dyrektora 
(bardzo ogólny zakres i mocno teoretyczny edukacji), ale wskazują kierunek dzia-
łań przyszłego menedżera. Uważam je za wartościowe [dyrektor szkoły podsta-
wowej, czternastoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Jak każde studia na pewno teoretycznie, merytorycznie dobrze przygotowują – 
natomiast warto zwrócić uwagę, że w przypadku zarządzania placówką każda 
ma swoja specyfikę. Część na pewno tych treści, które tam poznałam – chociażby 
budżet, konstruowanie budżetu szkoły – to była dla mnie nowa zupełnie sprawa 
i w tym zakresie tak z perspektywy czasu oceniam, że najwięcej tak naprawdę to 
wniosło do mojej pracy już na stanowisku dyrektora szkoły. Wcześniej nie miałam 
z tym żadnej styczności, żadnego kontaktu [dyrektor szkoły podstawowej, ośmio-
letni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Z punktu widzenia zarządzania oświatą ja sobie cenię kurs kwalifikacyjny, ten 
który przed laty zrealizowałem, prowadzony zresztą przez wymieniającą się gru-
pę osób z różnych środowisk: uniwersyteckiego, ale również np. z kuratorium. 
Myślę że ten kurs kwalifikacyjny, mimo że to nie studia podyplomowe, to dał mi 
zdecydowanie więcej niż te późniejsze teraz studia podyplomowe z zarządzania 
oświatą. Być może oceniam to tak dlatego, że już tyle rzeczy miałem opanowane 
[dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrek-
tora szkoły].

To by było prawie dziesięć lat temu (…) Natomiast to, co akurat mnie spotkało 
było bardzo praktyczne. I muszę powiedzieć, że my mieliśmy świetną kadrę, kadrę 
praktyków, osób które zarządzały oświatą, osób specjalistów w ogóle z ekonomii, 
osób które znały się na prawie oświatowym, specjalistów od prawa oświatowego 
(…) I też w zakresie kwestii finansowej, bo jeśli chodzi o kwestie finansowe w szko-
le mieliśmy zajęcia ze Skarbnikiem miasta, który paragraf po paragrafie, dział po 
dziale tłumaczył co gdzie jest, co można – co nie można i oczywiście cały czas towa-
rzyszyła nam informacja o dyscyplinie finansów publicznych. Także gdzieś tam ten 
dreszczyk zawsze był. I powiem tak, że z perspektywy tych siedmiu lat mojej pracy, 
a szczególnie początków tej pracy, to bardzo dużo bazowałem na tych studiach 
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podyplomowych, doświadczeniach, możliwości kontaktu, zweryfikowania tego co 
mnie spotykało, a co tam było prezentowane [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, 
siedmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Częściowo tak, ale najlepszym warsztatem jest rzeczywistość. Ale wiedzę trzeba 
mieć, troszeczkę taką orientację. Studia zawsze dają tylko mały posag z którym idzie 
się w świat i wiadomo, że tak jak ruszamy w świat po studiach i w życie zawodowe, 
wiedzę mamy, natomiast nie posiadamy jeszcze tego doświadczenia praktycznego. 
Życie weryfikuje wszystkie teorie i wszystkie zasoby. (…) Mnie dużo te studia dały 
dlatego, że nie miałam wiedzy na ten temat chociażby struktury, funkcjonowania, 
prawa które jest też tam posegregowane, bo i prawo oświatowe, i prawa autorskie, 
i prawo budowlane, dalej kadry, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, 
także chociażby z tego względu – polityka zatrudnienia, np. żeby wiedzieć jakie są 
filary tej instytucji, którą się ma kierować i za co się odpowiada [dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej, piętnastoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

To było szesnaście lat temu. Zacznę od tego, że jeżeli chodzi o wymagania w stosun-
ku do nas to się błyskawicznie zmieniają i te studia podyplomowe które skończyłem 
szesnaście lat temu na pewno mi nie nadały tych kwalifikacji, które są w tej chwili 
potrzebne. Więc uzupełniałem je studiami, szkoleniami różnego typu. A jeżeli cho-
dzi o te sprzed szesnaście lat, to dobrze je wspominam przede wszystkim dlatego, 
że spotykaliśmy się w gronie dyrektorów i te doświadczenia które mieliśmy szansę 
wymieniać to bardzo dużo nam dawało [dyrektor gimnazjum, szesnastoletni staż 
pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Ogólnie dobrze oceniam, ale jak wiadomo, to, co człowiek tam dostaje, to jakaś 
treść konkretna, teoretyczna, a resztę wypracowuje poprzez praktykę. Wiadomo, 
że nie polega na tym, żeby pamiętać wszystko. Umiejętność znajdywania jest bar-
dzo istotna [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, siedmioletni staż pracy stano-
wisku dyrektora szkoły].

Ja gdy byłem na tych studiach, to nie myślałem jeszcze o tym, żeby zostać dyrekto-
rem za bardzo, po prostu były to kolejne studia podyplomowe, które miałem w pla-
nie zrobić. Z perspektywy czasu, jak przypominam sobie np. wykłady z finansów to 
myślę sobie, że te notatki które wtedy poczyniłem to dzisiaj są mi bardzo potrzebne 
i są bardzo cenne, i nie ukrywam, że czasami szczególnie w pierwszych latach pracy 
sięgałem do tych notatek, do książek które w trakcie studiów zakupiłem (…) także 
uważam, że te studia były wartościowe i wskazywały jakiś taki kierunek działań [dy-
rektor szkoły podstawowej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Te studia to już kilkanaście lat temu były, jeżeli chodzi o mnie. Powiem tak, to są 
dwa różne aspekty. Przede wszystkim dobór treści w sensie merytorycznych, dla 
młodego nauczyciela tak jak dla mnie w pewnych zakresach był bardzo potrzebny. 
Tu mam na myśli np. prawo oświatowe, interpretację Karty Nauczyciela, interpre-
tację ustawy o systemie oświaty. Jakość zależała w dużej mierze od prowadzących. 
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Jeżeli prowadzący był znawcą prawa i potrafił umiejętnie tłumaczyć niuanse pra-
wa oświatowego i zaakcentować to, na co dyrektor powinien zwracać uwagę, jak 
interpretować prawne zapisy, to w moim przypadku bardzo mi to dużo dało. Nato-
miast warto podkreślić, że studia podyplomowe nie przygotowują nauczyciela do 
pełnienia funkcji dyrektora. Nic nie mówią, a jeżeli tak to w bardzo małym stopniu, 
o dokładnym zakresie obowiązków dyrektora. Nie tylko jako kierującego rada pe-
dagogiczną, (…) dyrektor jest także urzędnikiem i musi biegle znać np. wszystkie 
rozporządzenia dotyczące prowadzenia zakładu pracy, dokumentacji osobowych, 
prowadzenia takich spraw jak inwentaryzacja, zakupy, przetargi. Tego nie wskazu-
ją studia podyplomowe, natomiast mnie się przydały głównie jeżeli chodzi o prawo 
oświatowe. Reszta to jest zdobywanie doświadczenia właściwie z miesiąca na mie-
siąc [dyrektor szkoły podstawowej, dwudziestojednoletni staż pracy stanowisku 
dyrektora szkoły].

Dyrektorzy w swoich wypowiedziach dotyczących jakości kształcenia 
na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą oraz później-
szej użyteczności prezentowanych tam treści, spontanicznie zwracali uwagę 
również na to, jakie ich zdaniem są najsłabsze strony tych studiów, a także 
konkretnie wskazywali pewne braki, które z perspektywy czasu są dla nich 
najistotniejsze:

Na zasadzie tak jak każde studia – idzie ktoś na studia, uczy się teorii na studiach, 
a pracować uczy się dopiero jak zaczyna pracę. Brakuje podczas tych studiów do-
świadczeń praktycznych, bardzo, jakiś spotkań, rozmów z długoletnimi dyrekto-
rami, w ogóle tego nie było [dyrektor szkoły podstawowej, ośmioletni staż pracy 
stanowisku dyrektora szkoły].

Przede wszystkim nie ma informacji, przynajmniej ja nie spotkałem się z informa-
cją taką, która by mi pokazywała umiejętność rozmów z przyjęciem kogokolwiek do 
pracy. (…) Ja bardzo często muszę rozmawiać teraz z nauczycielami którzy starają 
się o pracę. Muszę z tej opowiastki, którą wysnuwa wyciągnąć to, co mnie interesuje 
i wyciągnąć prawdę. Bo on mówi mi jaki jest, relacjonuje swoje mocne strony, ale ja 
wiem, że do pracy z dziećmi trzeba być naprawdę specyficzną osobą. Nie może to 
być każdy. Ktoś może być świetnym metodykiem, świetnym znawcą przedmiotu, ale 
niestety jeśli nie przejawia np. umiejętności wychowawczych, to nie będzie dobrym 
nauczycielem. Na tych studiach zabrakło informacji jak skutecznie rekrutować, 
selekcjonować, jak nie wpaść w różne złudzenia i pułapki [dyrektor gimnazjum, 
trzynastoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Przyznam szczerze, że częściowo mi pomogły. No owszem, jest to jakieś takie zaple-
cze teoretyczne... trudno zresztą na studiach podyplomowych nabyć praktyki siłą 
rzeczy, no bo to jest głównie taka wiedza teoretyczna, ale potem jest kwestia już 
podejmowania decyzji. Nieraz to są takie decyzje, które trzeba dość szybko podej-
mować, no a tego żadne studia podyplomowe i innego rodzaju kursy nie nauczą... 
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także myślę, że gdybym miał oceniać, to tak 50% można wiadomości z tych stu-
diów wykorzystać. Na dodatek teraz jest taka dynamika tych zmian… my jesteśmy 
w takiej nieustającej reformie [dyrektor szkoły podstawowej, dziesięcioletni staż 
pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Było to głównie przygotowanie teoretyczne i w sumie obowiązkowe, jak na obec-
na chwilę dla wszystkich kandydatów, którzy będą się ubiegali o takie stanowisko, 
będą przystępowali do konkursu, czyli był to wymóg. Natomiast jeśli chodzi o przy-
gotowanie praktyczne, nie ma nic lepszego jak tylko praktyka, wiadomo, że nowe 
trendy zawsze są potrzebne na to, żeby udoskonalić swoją pracę [dyrektor szkoły 
podstawowej, dziewięcioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Myślę, że tak treści które tam były podane zapewne byłyby przydatne, gdybym te 
studia robił w momencie kiedy byłbym dyrektorem, albo krótko przed. Tak się nato-
miast złożyło, że ja je robiłem trzy lata przed objęciem stanowiska, zanim stanąłem 
do konkursu. I nie ukrywam, że ta wiedza teoretyczna która tam trochę wyblakła... 
coś zostało, ale generalnie rzecz biorąc, gdzieś to się oddaliło [dyrektor szkoły po-
nadgimnazjalnej, siedmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Z ubolewaniem stwierdzam, że organizacja studiów podyplomowych z zarządza-
nia oświatą powinna być bardziej praktycznie związana z oświatą. To nie mogą być 
zajęcia dane wykładowcy, tylko dlatego że jest po prostu psychologiem, czy jest so-
cjologiem. Tego na przykład mi bardzo brakowało, bo wykłady z pożółkłych kartek 
to już naprawdę nieporozumienie, to już nauczycieli chcących zostać dyrektorami 
nie interesuje. Nas najbardziej ciekawiły zawsze zajęcia ze stypendystami z ZUS-u, 
na których zawsze było mnóstwo wiedzy praktycznej. Prowadzący to był praktyk 
z prawdziwego zdarzenia i on przekazywał zawsze wiedzę praktyczną. Nie ukry-
wam, powiem szczerze, że czasami brak było również aktualnych treści prawnych, 
zauważało się zaległości w tym zakresie wśród kadry naukowej uniwersytetu, oni 
nie nadążali co w danej chwili jest w oświacie, mieli czasami materiały z nieaktual-
nymi przepisami prawnymi [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, ośmioletni staż 
pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Z wypowiedzi wybrzmiewa także tak ważny element, jak nieprzygoto-
wanie prowadzących i niedokonywanie aktualizacji wiadomości z zakresu 
prowadzonych przedmiotów. Nie sposób znaleźć wytłumaczenia dla takiej 
sytuacji. Obowiązkiem kadry akademickiej, a także powinnością etyczną 
i moralną związaną z nauczaniem, jest stałe wzbogacanie posiadanej wiedzy 
i umiejętności, a uaktualnianie prezentowanych na zajęciach treści i materia-
łów rzeczą absolutnie niezbędną. To sprawa oczywista dla wielu dydakty-
ków akademickich. Niestety, jak pokazują choćby powyższe, wybrane wypo-
wiedzi – nie dla wszystkich. Dlatego również w tym miejscu warto tę sprawę 
zasygnalizować. Odbiorcy usług edukacyjnych, np. słuchacze studiów pody-
plomowych, doskonale zauważają bowiem te uchybienia i nieprawidłowości, 
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co często rzutuje na odbiór i negatywną opinię dotyczącą całej organizacji 
studiów. 

Na szczególną uwagę zasługuje również zwrócenie uwagi na proble-
matykę rekrutacji i selekcji. Analiza dziesięciu programów studiów po-
dyplomowych zarządzania oświatą, najwyżej wypozycjonowanych przez 
wyszukiwarkę internetową wskazała, że tylko jedna uczelnia (na dziesięć 
analizowanych) oferuje w programie studiów przedmiot zatytułowany „Re-
krutacja i szkolenie personelu”. Pozostałe oczywiście mają w swoich blokach 
tematycznych przedmioty typu psychologia zarządzania, jednak po pierwsze 
rekrutacja i selekcja stanowią tylko jeden z komponentów tego zagadnienia, 
po drugie – w tej sytuacji w dużej mierze od postawy i doboru tematyki do-
konanej przez wykładowcę zależy, w jakim stopniu i które treści będą na za-
jęciach realizowane. Jak również po trzecie – nie ma obligatoryjnego, osobne-
go przedmiotu poświęconego problematyce rekrutacji i selekcji. Są to ważne 
wnioski, które warto rozważyć w kontekście działań praktycznych i organi-
zacji studiów podyplomowych z zarządzania oświatą. 

4.6.4. Postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora 

Istotnym zagadnieniem poruszanym podczas wywiadu, mającym także spo-
re znaczenie w kontekście praktycznym, była tematyka związana z konkur-
sem na stanowisko dyrektora. Osoby badane pytano o osobiste wspomnienia 
dotyczące sytuacji konkursowych, w których uczestniczyli, a także o subiek-
tywną ocenę, czy konkurs ten – z założenia, w swojej obligatoryjnej formule – 
jest nastawiony na poszukiwanie ludzi utalentowanych. Odpowiedzi dyrek-
torów można skodyfikować w obrębie dwóch głównych grup tematycznych. 
Pierwszą z nich można określić jako umiarkowany optymizm – dyrektorzy 
bowiem oceniają konkurs ogólnie pozytywnie, jednak równocześnie wskazu-
ją jego niedociągnięcia i słabsze strony:

Myślę że tak, dlatego że ta osoba ma możliwość zaprezentować swoja koncepcję, 
czyli wizję, pomysły itd. I tu już można jak gdyby nie tylko te merytoryczne cechy, 
czy umiejętności poznać, ale też właśnie chociaż częściowo osobowość tej osoby. 
Więc konkurs tak, jest w stanie, powiedzmy, wykazać, natomiast tak już z perspek-
tywy czasu, ja dochodzę do takiego wniosku – konkurs to jest ogromne wyzwanie, 
to jest ogromny stres, to jest ogromne zawirowanie w życiu dyrektora takiego funk-
cjonującego, i ja mam takie zdanie, że osoba – organ prowadzący, ma decydujące 
zdanie o tym kto będzie dyrektorem, i jeśli dyrektor, który kieruje placówką, robi to 
w sposób sprawny – to nie powinno się organizować konkursów. Szczerze powie-
dziawszy, ja to tak odbieram, jak gdyby taki brak zaufania. Uważam, że konkursy 
powinny być organizowane wtedy, gdy chce się zmienić dyrektora bądź dyrektor 
rezygnuje z funkcji, że jeżeli jednostka funkcjonuje właściwie to nie powinno się or-
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ganizować. (…) Mam jeszcze pewne wątpliwości co do składu komisji, to znaczy jest 
tam na pewno przekrój osób, które powiedzmy w jakiś sposób stykają się ze szkołą, 
natomiast jeśli chodzi o ich znajomość tematyki oświaty, to tutaj miałbym wątpli-
wości – szczególnie osoba, która np. nigdy nie była dyrektorem i nie ma większego 
pojęcia o tym, na czym polega jego praca. Więc tutaj miałbym duże wątpliwości, 
czy właściwie ta komisja potrafi trafnie ocenić osobę [dyrektor szkoły ponadgim-
nazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Konkurs polega na tym, że zadają nam pytania dotyczące prawa pracy, wiado-
mo. Potem Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty… Ale np. menedżeryzm 
w oświacie – rozumiem, że gdybym ja zarabiał pieniądze, które byłyby przekazane 
dla mojej placówki – bo na tym polega zarządzanie – wówczas zarabiam na konto 
zakładu. A jeżeli moje pieniądze mają być przekazane komuś innemu, to nie mam 
motywacji do tego. W związku z tym ja uważam, że pytania na ten czas, w którym 
to było, czyli w 2002 r., to były trafne pytania i to były pytania dotyczące mojej 
pracy – jak widzę konserwację szkoły, co zrobić żeby zmienić opinie o tej szkole, bo 
szkoła była w takim, a nie w innym miejscu, miała taki, a nie inny dobór uczniów 
i rodziców. (…) Czasy się jednak zmieniają i musimy być konkurencyjni na rynku 
jako system oświatowy, musimy stwarzać pewne propozycje dla klientów, którzy 
będą mówili o tym jakie są ich oczekiwania wobec szkoły, muszę tego wysłuchać. 
Gdy słucham moich kolegów, jak wyglądają obecnie konkursy, to więcej czasu po-
święca się na temat managementu, jak możesz wykorzystać swoją bazę do tego, 
żeby zarobić pieniądze. Dla mnie to jest trochę dziwne, bo oświata nie powinna 
zarabiać pieniędzy. No niestety budżet to jest budżet, oświata jest w budżecie i za-
rabianie pieniędzy przez oświatę mija się z celem, bo ja muszę się skupić przede 
wszystkim na wychowaniu i dydaktyce. To jest moja główna praca [dyrektor gim-
nazjum, trzynastoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Ja poszłam na ten konkurs w takim komforcie psychicznym, ponieważ ja już miałam 
pracę, którą uwielbiałam i naprawdę miałam ogromny dylemat, czy podjąć to wy-
zwanie. Wyszłam wówczas z założenia, że należy wszystkiego w życiu spróbować, 
jeżeli tak mnie oceniają najbliżsi współpracownicy i uważają, że jest to stanowisko 
dla mnie, to podejmę wyzwanie. (…) To było jeszcze to stare postępowanie kon-
kursowe, wiele lat temu, dwunastoosobowy skład komisji bodajże. (…) Oczywiście 
tak jak w tradycyjnej formule, najpierw trzeba przedstawić swoja wizję, koncepcję 
kierowania placówką oraz odpowiedzieć na związane z tym pytania. I pamiętam 
to cały czas, to pytanie tkwi gdzieś tam w głowie, ilekroć wspominam ten konkurs, 
wiceprezydent, który był przewodniczącym komisji konkursowej, zadał mi pytanie: 
jak odnajdę się po tylu latach pracy w gronie i teraz z gronem po tej drugiej stro-
nie. Inaczej to wygląda z perspektywy koleżanki, a inaczej osoby zarządzającej. To 
pytanie najbardziej mi utkwiło w pamięci, było w moim odczuciu niezwykle trafne 
i adekwatne do sytuacji. (…) To był konkurs, który tak naprawdę pokazał mnie jako 
człowieka, nie osobę przygotowaną tylko merytorycznie. Ja ze swojej perspekty-
wy właśnie tak to wspominam. Nie przypominam sobie stricte takich pytań, które 
związane by były z „wykuciem” na pamięć. Owszem, gdzieś też było zasygnalizowa-
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ne, ale nie na tyle, żebym musiała odwołać się do dokumentu czy do rozporządzeń, 
do ustawy [dyrektor szkoły podstawowej, trzynastoletni staż pracy stanowisku 
dyrektora szkoły].

Pytania są różne. Dociekliwe na pewno. Myślę, że ten pierwszy konkurs, który prze-
szedłem, był dla mnie takim poligonem. Przyjmuję założenie, że przegrani mogą 
być niespodziewani, że niekiedy pytania mogą być celowo tendencyjne, nakierowy-
wane. (…) W każdym razie – tak, pytania są różne. Myślę, że też ważna tutaj jest 
reakcja, czy obserwowanie reakcji, jak sobie kandydat radzi z pytaniem, nawet tym 
dziwnym. (…) Myślę, że brane jest również pod uwagę to, w jaki sposób się kandy-
dat zachowuje, na ile radzi sobie z sytuacją, no jakby nie było – podekscytowaniem, 
nie chce mówić stresem, tak, ale z jakimś podekscytowaniem [dyrektor szkoły po-
nadgimnazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Jeśli chodzi o merytorykę zadawanych pytań ze strony organu prowadzącego, ze 
strony nauczycieli, ze strony związków zawodowych to tutaj ta merytoryka jest 
dość wysoka. Tutaj widać, że organ prowadzący szkołę, czy nauczyciele i rodzice 
będący w komisji, mają jakiś określony cel i widzą tę szkołę z własnej perspektywy. 
Gdzieś ta wizja szkoły jest w ich wyobraźni zbudowana. I te pytania są merytorycz-
ne, nawet bym powiedział bardzo merytoryczne. (…) Natomiast co do pytań zwią-
zanych z organem nadzorującym, to tu trochę miałbym zastrzeżenia, ponieważ być 
może osoby będące z tamtej strony też mają wyidealizowany obraz szkoły pod ką-
tem dydaktycznym, ale to się niestety nie zawsze przekłada na rzeczywistość, która 
nas otacza [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, siedmioletni staż pracy stanowi-
sku dyrektora szkoły].

Bardzo często wybrzmiewała jednak w wypowiedziach dyrektorów ne-
gatywna, czasem wręcz dość radykalna, opinia na temat obecnej formuły 
konkursu na stanowisko dyrektora. Ważnymi elementami, które dyrektorzy 
wskazywali jako szczególnie pejoratywne w obrębie aktualnej formy postę-
powania konkursowego, były m.in. brak odpowiedniej wiedzy merytorycznej 
oraz realnego spojrzenia na edukację wśród członków komisji, upolitycznie-
nie konkursów, powierzchowność stawianych pytań, subiektywność oceny, 
a także osobiste i emocjonalne nastawienie członków komisji wobec kandy-
data. Krytyka obecnej formuły konkursu pojawiła się przykładowo w nastę-
pujących wypowiedziach dyrektorów:

Myślę, że jest to takie spotkanie, które gdy się nie zna osoby przystępującej do kon-
kursu, nie jest miarodajne co do jego talentu i umiejętności, dlatego że czas, który 
jest poświęcony na to spotkanie, nie jest wystarczający. Zwykle jeszcze towarzyszy 
komisji znajomość osoby i jest jej wtedy łatwiej, bo patrzy na siedzącą przed komi-
sją osobę jako ta, która już gdzieś funkcjonuje w ich świadomości, bo w środowisku 
tutaj najbliższym też jest postrzegana pozytywnie. (…) Natomiast pytania, które 
komisja zadaje – o ile się ktoś przygotuje z tej komisji i wie po co tam jest, to są to 
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pytania, które są bardzo powierzchowne i nie wiem, co tak de facto sprawdzają 
[dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, piętnastoletni staż pracy stanowisku dy-
rektora szkoły].

Wydaje mi się, że stanowisko dyrektora powinno być przyznawane osobie, która się 
czymś wykaże przez wiele, wiele lat, natomiast odnoszę wrażenie, że ten konkurs 
polega na tym, że jeżeli już ktoś się zgłosi, to gdzieś ktoś przygląda się temu i spraw-
dza, no ten może by się nadawał albo my go znamy lub nie, on jest w takiej opcji 
politycznej, a nie innej i tak dalej [dyrektor szkoły podstawowej, ośmioletni staż 
pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Ten pierwszy konkurs mogę jedynie powiedzieć, że po prostu był no konkursem 
stricte politycznym, gdzie należało znaleźć jakiegoś tam haka, czy po prostu póź-
niej przystępujemy do głosowania w sensie takim, że ten musi wygrać [dyrektor 
szkoły ponadgimnazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Chyba nie, tak szczerze, chyba nie. (…) Założenie powinno być takie, że ludzie rze-
czywiście zasiadający w komisji realnie wiedzą, co w tej szkole się dzieje i jaką dro-
ga szkoła idzie, jak jest prowadzona. Natomiast… no cóż, oczywiście przedstawicie-
le Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców to są te najbardziej zainteresowane osoby, 
te które naprawdę znają szkołę od podszewki i znają dyrektora. (…) Być może po-
winien tam siedzieć też uczeń w takiej komisji, też móc się wypowiedzieć i zadać 
pytanie skoro to jest klient i skoro jest pełnoprawnym uczestnikiem życia szkolnego 
i tę społeczność szkolną tworzy. (…) Natomiast kuratorium, owszem pełni nadzór 
pedagogiczny, bardzo istotną funkcję – ocenia wcześniej dyrektora – tylko ja też 
mam wątpliwości, czy ta ocena, która jest prowadzona, powiedzmy trzy miesiące 
wcześniej, czy jest w stanie ktoś przyjechać, na jeden, dwa, trzy dni – zależy pro-
ceduralnie jak to długo potrwa, i tak naprawdę ocenić człowieka, ocenić to, co się 
dzieje w szkole. To jest taki ogląd moim zdaniem bardzo powierzchowny. (…) Bar-
dzo niewiele również potrzeba, żeby zaszufladkować kogoś skoro w tak krótkim 
okresie się go ocenia i rzeczywiście mieć albo jednoznacznie negatywne, albo jed-
noznacznie pozytywne spojrzenie, które też może być tylko wrażeniem [dyrektor 
szkoły podstawowej, dziewięcioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Absolutnie nie, ludzie niekompetentni oceniają, ludzie o często niższych kwalifi-
kacjach niż osoba występująca w konkursie, często ludzie, którzy nie mają wiele 
wspólnego z edukacją, no i, co ciekawe, formuła konkursu wygląda w ten sposób, że 
organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego ma bezgraniczną większość 
jakby nie patrzeć i będzie miał zawsze tę większość – bez względu na to, ile będzie 
nawet członków grupy związków zawodowych itd. i to powoduje, że tak naprawdę 
te dwa organy decydują. Co gorsza, organ prowadzący, jednostka samorządu tery-
torialnego, mają trzech członków komisji i zazwyczaj to jest najsłabsze ogniwo tej 
komisji. (…) To kwestia przygotowania dokumentacji konkursowej, często też ta 
dokumentacja konkursowa jest źle oceniana i ludzie są niedopuszczani do konkur-
su ze względu na złą ocenę dokumentacji konkursowej [dyrektor szkoły podsta-
wowej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].
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Powiem tak, nie ma szans wychwycenia talentu. W ogóle nasza oświata w bardzo 
małym stopniu jest nastawiona na wychwytywanie talentów. Jest ukierunkowana 
na przeciętność, jest sformalizowana, jest obarczona setkami różnych przepisów, 
które już na samym starcie ograniczają osoby, które nie mogą być dyrektorami 
szkół, ponieważ odpadną od strony formalnej. Bo dlaczego ktoś założył, że tylko na-
uczyciel mianowany może być dyrektorem? Przecież może być świetny nauczyciel 
kontraktowy, który ma fantastyczne predyspozycje, bardzo dobre zdolności organi-
zacyjne i jest już jakiś czas pracy, bo żeby przejść ten okres od nauczyciela stażysty 
do nauczyciela kontraktowego to przecież zajmuje, więc to jest pierwsza sprawa. 
Pierwszy etap tego konkursu, to sprawdzenie teczki pod względem formalnym. 
Wtedy faktycznie sprawdzana jest od strony takiej formalnej, te wszystkie kwali-
fikacje i wykształcenie, to rozumiem, bo tym kandydat musi się charakteryzować. 
(…) Natomiast skład komisji… skład komisji może z założenia jest dobry, natomiast 
z praktyki ja miałam trzy konkursy – tutaj stawiane pytania, rozwiązywania na 
tym konkursie, one są bardzo powierzchowne i o dużym stopniu ogólności, w bar-
dzo małym stopniu odnoszą się do tego, żeby wyłonić kandydata, który faktycznie 
będzie skutecznym, utalentowanym dyrektorem [dyrektor szkoły podstawowej, 
dwudzistojednoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Z wypowiedzi badanych dyrektorów wyłania się obraz postępowania 
konkursowego wysoko sformalizowanego, a także w dużym stopniu na-
cechowanego subiektywną oceną członków komisji. Ukierunkowanie na 
identyfikację potencjalnego talentu, zadawanie pytań nieszablonowych, 
niekonwencjonalnych i problemowych jest znikome i takie sytuacje mają 
charakter incydentalny. Szczególnie niepokoi i pewnym sensie zasmuca 
zarzut dotyczący upolitycznienia konkursów i wyboru kandydatów, któ-
rzy reprezentują określoną partię polityczną. Warto w tym miejscu zwró-
cić również uwagę na fakt, że sytuacja związana z „udziałem dyrektora 
w polityce” była spontanicznie sygnalizowana przez kilkunastu nauczycie-
li w kontekście właściwości dyrektora, które mogą w sposób destruktywny 
wpłynąć na funkcjonowanie szkoły – jak wskazały wyniki badań ankieto-
wych. 

Podczas jednego z wywiadów zwrócono również uwagę na potrzebę mo-
dyfikacji składu komisji konkursowej, na wprowadzenie osób „z zewnątrz”, 
posiadających odmienne kompetencje, w większym stopniu ukierunkowa-
nych na zdolności twórcze, kreatywność i nieszablonowość: 

Moim zdaniem powinna być też w składzie komisji osoba, która ma umiejętności 
do rozpoznawania kreatywności danej osoby, poprzez stawiane pytania potrafi 
chociaż w pewnym stopniu ocenić, czy ta osoba ma predyspozycje społeczne i ko-
munikacyjne, czy potrafi nawiązać kontakt z różnymi odbiorcami, a także czy ma 
jakąś nietypową wizję kierowania szkołą, obrany styl kierowania. To jest też bar-
dzo ważne, ponieważ ona wchodzi i zaczyna kierować szkołą, współpracować ro-
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dzicami, uczniami, z radą pedagogiczną, z organem prowadzącym – musi mieć ku 
temu wszystkiemu predyspozycje. Sama znajomość chociażby prawa, naprawdę to 
jest tylko jedna cząstka. Także konkurs, tak jak jest obecnie prowadzony, nie wyło-
ni kandydata, który naprawdę powinien spełniać wszelkie oczekiwania będąc dy-
rektorem szkoły [dyrektor szkoły podstawowej, dwudziestojednoletni staż pracy 
stanowisku dyrektora szkoły].

Zaakcentowano również, iż bardzo rzadko występuje sytuacja, w której 
na stanowisko dyrektora zatrudniane są osoby o wykształceniu typowo me-
nedżerskim, a nie spośród nauczycieli: 

Przede wszystkim rzadko się korzysta z sytuacji takiej, kiedy dyrektorem szkoły 
mogłaby zostać osoba nie będąca nauczycielem, szczególnie w dużych szkołach, 
gdzie dyrektorem mógłby zostać nie nauczyciel, lecz ktoś o stricte menedżer-
skim wykształceniu, będący świetnym menadżerem, który by właśnie tą stro-
ną menedżerską, promocją szkoły się zajął, zarządzaniem zasobami ludzkimi 
w fantastyczny sposób. Natomiast wicedyrektor, może być ich nawet dwóch, 
zajmuje się nadzorem pedagogicznym. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, 
żeby dyrektor nie był nauczycielem, a jednak z tego się tak rzadko korzysta, tak 
się organy prowadzące panicznie boją tych menedżerów, takich z krwi i kości 
menedżerów, a osobiście uważam, że ci ludzie potrafiliby świetnie prowadzić 
wiele szkół [dyrektor szkoły podstawowej, ośmioletni staż pracy stanowisku 
dyrektora szkoły]. 

Podsumuwując, można zaryzykować stwierdzenie, że konkurs na stano-
wisko dyrektora w obecnej formie jest w bardzo niskim stopniu ukierunko-
wany na pozyskiwanie potencjalnych talentów. Zaznacza się silne nastawie-
nie na aspekty formalne, związane choćby z uzyskanym stopniem awansu 
zawodowego. Obowiązująca w latach 2015-2016 procedura silnie koncentruje 
się na osobach posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe. Akty 
prawne nie wskazują natomiast konieczności posiadania kompetencji o cha-
rakterze psychologicznym czy społecznym. W takiej formie mamy do czy-
nienia więc z sytuacją, w której weryfikacja potencjalnego talentu wśród ka-
dry kierowniczej oświaty jest uwarunkowana składem komisji rekrutacyjnej, 
a dokładniej obranego przez nią sposobu czy pomysłu na przeprowadzenie 
rekrutacji [por. Cieślińska, 2015, s. 20-28].

4.6.5. Źródła informacji wykorzystywane w pracy zawodowej 

W ramach prowadzonych badań podjęto również próbę identyfikacji głów-
nych źródeł informacji, z których dyrektorzy na bieżąco czerpią i aktualizują 
swoją wiedzę z interesującej ich problematyki: prawa oświatowego, pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, zarządzania placówką oświatową itd. 
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Na podstawie analizy wypowiedzi osób badanych wskazać można kil-
ka najczęściej wskazywanych form. Przede wszystkim wszyscy dyrektorzy 
zgodnie deklarowali, że podstawowym źródłem informacji, które na bieżąco 
studiują, są witryny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Ku-
ratorium Oświaty w Poznaniu oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej – 
szczególnie te, na których zamieszczone są akty prawne. Dyrektorzy deklarują 
również, że regularnie zapoznają się z najnowszymi rozporządzeniami, a także 
projektami ustaw i rozporządzeń, jeszcze zanim pojawiają się one w Dzienni-
ku Ustaw. Wśród pozostałych portali internetowych, które badani wymieniali, 
wskazać należy również witrynę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Ośrod-
ka Rozwoju Edukacji, strony poświęcone pozyskiwaniu aktualnych funduszy 
europejskich (np. witrynę www.efs.men.gov.pl czy www.orpeg.pl), portale:  
oswiata.abc.com.pl i nadzorpedagogiczny.pl a także vulcan.edu.pl, czyli wi-
trynę firmy zajmującej się m.in. projektowaniem oprogramowania dla szkół 
i kreowaniem standardów zarządzania polską oświatą (projekty ich autorstwa, 
takie jak np. arkusz organizacyjny, elektroniczny nabór, elektroniczne wypeł-
nianie świadectw, zdalny plan lekcji – są dziś powszechnie wykorzystywane 
w szkołach). Wyróżnić można także kilka czasopism, które najczęściej wy-
mieniali dyrektorzy, argumentując zasadność ich prenumeraty wysoką war-
tością merytoryczną. Najczęściej wskazywano czasopismo „Dyrektor szkoły” 
oraz miesięcznik „Szkoła”. Kilkakrotnie w wypowiedziach typowano również 
„Monitor Dyrektora Szkoły”, „Pieniądze w szkole” – czasopismo w którym 
poruszana jest tematyka funduszy europejskich dla oświaty oraz „Poradnik 
Pedagogiczny”. Wskazywano także czasopisma metodyczne oraz o tematyce 
psychologiczno-pedagogicznej i dydaktycznej, takie jak „Wychowawca”, „Re-
medium” „Uczyć lepiej”, „Doradztwo zawodowe” czy „Życie szkoły”. Niektó-
rzy dyrektorzy zaznaczali, że z ich perspektywy wygodniejsza jest prenumera-
ta czasopism w formie zdalnej i zrezygnowali z klasycznej wersji papierowej. 
Z wypowiedzi respondentów wybrzmiała również wysoka ocena merytorycz-
na dwóch wydawnictw: Wolters Kluwer oraz wydawnictwa prawniczego Ofi-
cyna MM. Wśród firm szkoleniowych, w obrębie przydatności oferty oraz rze-
czowości szkoleń wymieniano najczęściej grupę Eko-Tur, a także konferencje 
i szkolenia organizowane pod patronatem Kuratorium Oświaty oraz Ośrodka 
Rozwoju Edukacji. Ponadto dyrektorzy deklarowali, iż cenne są dla nich spot-
kania z kuratorem oświaty w Poznaniu, organizowane dla wszystkich dyrek-
torów oraz rozmowy z metodykami nauczania.

4.6.6. Preferowany styl kierowania 

Ważnym zagadnieniem poruszonym podczas wywiadu z dyrektorami była 
problematyka związana ze stylem kierowania. Respondentów zapytano, jaki 
ich zdaniem styl kierowania powinien przyjąć skuteczny dyrektor oraz czym 
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taki styl się charakteryzuje. Na podstawie analizy wypowiedzi dyrektorów 
wyróżnić można dwa główne podejścia: pierwsze z nich to typowy styl de-
mokratyczny, drugie natomiast – wybrzmiewające w wypowiedziach więk-
szości badanych – określono jako styl mieszany, nazywany również w swoi-
stych kategoriach przez samych dyrektorów. W wybranych wypowiedziach 
wystąpiła również ocena, że styl kierowania jest zdeterminowany z jednej 
strony cechami osobowościowymi, charakterologicznymi oraz predyspozy-
cjami psychologicznymi i społecznymi samego dyrektora, z drugiej natomiast 
właściwościami samych pracowników. Jak deklarują niektórzy dyrektorzy, 
ich zdaniem od dynamiki procesu grupowego i układu relacji pomiędzy pra-
cownikami w pewnym stopniu zależy również fakt, jaki styl kierowania obie-
rze dyrektor danej placówki.

Jak wspomniano, pierwsze z wyróżnionych podejść to klasyczny styl 
demokratyczny. Wśród jego charakterystyki dominuje podejście oparte na 
partnerstwie, włączaniu pracowników w proces decyzyjny, konsultowaniu 
działań i podejmowanych inicjatyw. Wśród dyrektorów, którzy deklarowali 
kierowanie szkołą w formie demokratycznej, pojawiały się wypowiedzi:

Myślę, że to bardzo zależy od osobowości dyrektora. Nie ma tutaj złotej reguły. Są 
dyrektorzy, którzy są powiedzmy dyktatorami i ten styl się sprawdza. Ja preferuję, 
może to wynika z mojej osobowości, taki styl demokratyczny (…), czyli wiele rzeczy 
robimy i organizujemy wspólnie, często rozmawiam z radą pedagogiczną, propo-
nuję – robimy głosowanie, konsultujemy. (…) Właśnie dzięki tej dobrej współpracy, 
ta pewna transparentność szkoły, tzn. że my mówimy, przekazujemy informacje, 
co się dzieje, co planujemy i wspólnie razem wypracowujemy pewne decyzje, jest 
bardzo korzystna. Więc ja uważam, że dla mnie, dla mojej osobowości, to jest dobry 
styl kierowania – właśnie takie podejście demokratyczne [dyrektor szkoły ponad-
gimnazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Jestem zwolenniczką demokratycznego i zintegrowanego stylu zarządzania szko-
łą. Uważam, że moją powinnością jest być blisko ludzi, słuchać uważnie tego, co 
mają do powiedzenia, właściwie dzielić zadania, jasno określać swoje wymagania, 
kształtować emocjonalny stosunek pracowników, uczniów i rodziców wobec szkoły 
i dzielić się władzą. Nie przypisuje sobie patentu na doskonałość. Staram się, by 
w procesach decyzyjnych uczestniczyli zarówno rodzice, dzieci, nauczyciele, rodzi-
ce, jak i pracownicy administracji i obsługi. Wszelkie sprawy sporne wyjaśniam od 
razu. szanuję ludzi, staram się być przyjazna, ale też wymagająca i konsekwentna 
[dyrektor szkoły podstawowej, czternastoletni staż pracy stanowisku dyrektora 
szkoły].

Styl kierowania musi w moim odczuciu wynikać z mentalności człowieka. Ja nie 
jestem zwolennikiem takiego stricte autokratyzmu i kontrolowania. Jak już Pani 
wspomniałem, bardziej mi odpowiada styl takiego kreowania współpracy. To może 
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jest za dużo powiedziane, ale żeby nie było takiego sztywnego dystansu, układu 
pracodawca – pracownik. Nauczyciel musi czuć się podmiotowo w tym wszystkim 
i przede wszystkim trzeba umieć, przynajmniej ja tak staram, zachęcić nauczycieli 
do realizacji celów, które uważam za sensowne. (…) Myślę, że tutaj ta kreatywność, 
partnerstwo, to takie zachęcanie do rozwoju, do tego, żeby się edukowali i aby to 
też przekuwali w sukces. Wszystko musi być moim zdaniem czytelne i w moim od-
czuciu trzeba mieć styl stały [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, siedmioletni 
staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Dyrektor nie powinien być autokratą, myślę, że dobrym sposobem kierowania jest 
podejście demokratyczne. Ale to się sprawdza, dlatego że – jak sam praktykuję – 
daje to bardzo dużą samodzielność. Przez samodzielność wyzwala się inicjatywę, 
daje się satysfakcję z zaplanowania, z realizacji, z wyniku konkretnej osobie. Z mo-
jej strony podkreślam zespołowy charakter pracy w szkole [dyrektor szkoły pod-
stawowej, dziewięcioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Uważam, że ten styl powinien być oparty na autorytecie dyrektora, a ten z kolei 
na kompetencjach. Dyrektor powinien być liderem zmian, tych systemowych, które 
mają miejsce w tej chwili w oświacie. Powinien być też doradcą, szczególnie dla 
tych młodych nauczycieli, ale i wsłuchiwać się w to, co mają do powiedzenia na-
uczyciele i wspólnie z nauczycielami te wszystkie problemy, z którymi mamy do 
czynienia w szkole – a jest ich niemało – rozwiązywać [dyrektor gimnazjum, szes-
nastoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Tylko i wyłącznie demokratyczny. Żaden inny nie, bo cóż może zrobić dyrektor, kiedy 
z drugiej strony ma opór, ścianę, prawda? Fundamentem każdej szkoły jest nauczy-
ciel. Dyrektor to jedynie może pokazywać – pójdziemy może tą drogą, i powinien 
podyskutować, czy ta droga jest właściwa. To, co z waszej wiedzy, którą posiadacie, 
czy chcecie za mną podążać, jeśli nie, no to szukajmy innych dróg. Nie ma innej 
możliwości, narzucanie czegokolwiek czy wymuszanie prędzej czy później skończy 
się po prostu typowym oślim staniem, z którego nic nie wynika, żaden postęp, roz-
wój ani działanie. To tylko bierne czekanie na gotowe dyspozycje [dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej, siedmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Drugie podejście określić można jako mieszane. Dominuje w nim nadal na-
cisk na zasadność wykorzystywania stylu demokratycznego, jednak zaznacza 
się również pewien pierwiastek autokratyczny, oparty na konkretnym, ewi-
dentnym delegowaniu uprawnień i dyspozycji, występujący w określonych 
sytuacjach. Badani dyrektorzy spontanicznie tytułowali to podejście w nieco 
odmienny sposób, który jednak w znaczeniu semantycznym odnosi się do ana-
logicznej sytuacji. Padały takie nazwy jako „kontrolowana demokracja”, „de-
mokracja sterowana”, „demokracja z domieszką władztwa” czy „umiarkowana 
demokracja”. Charakterystykę podejścia nazwanego na potrzeby niniejszego 
opracowania mieszanym zawierają wybrane wypowiedzi respondentów:
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Moje zdanie z doświadczenia związanego z zarządzaniem oświatą mogę określić 
tak: w zarządzaniu strategicznym, wyznaczaniu kierunków, w których chcemy iść, 
sprawdza się taki styl demokratyczno-partnerski. Bo chodzi o to, żeby wytworzyć 
jakby poczucie zespołu, że idziemy w jednym kierunku. Nie ma nic gorszego niż 
mieć jakąś tylko swoją wizję i pchać wszystkich w tę stronę. Więc w zarządzaniu 
strategicznym, w określaniu celów jakie mamy realizować, każdy musi czuć że to 
jest jego cel. (…) Natomiast później przychodzi takie bieżące zarządzanie, w któ-
rym już konkretnie realizujemy te cele, które sobie ustaliliśmy. Tutaj myślę, że musi 
być przede wszystkim ścisłe określenie zadań. Każdy musi wiedzieć, czego się od 
niego oczekuje. Musi to być również w jakimś sensie wyegzekwowane, ta kontrola 
musi być kontrolą, ważne jest również docenienie tego, co ludzie robią. To jest tak 
w tym bieżącym zarządzaniu. Czyli tu już jakby nie jest to całkiem takie demokra-
tyczne partnerstwo, musi być troszeczkę ten element autokratyzmu. Ale ustaliliśmy 
sobie wspólne cele, bo to jest bardzo ważne, a teraz dyrektor jest odpowiedzialny 
za bieżącą realizację tych zamierzeń. Ja jestem zwolennikiem tego, że nauczyciel, 
pracownik w ogóle, musi wiedzieć konkretnie, co ma zrobić. Nie ma nic gorsze-
go w szkole niż chaos. Chaos wyzwala złe emocje [dyrektor szkoły podstawowej, 
dwudziestoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

To jest trudna sprawa, pogodzenie mojej funkcji, którą muszę realizować: równocześ-
nie wymagać, nagradzać i karać, a także łączyć to z funkcją bycia kolegą. W związku 
z tym na początku próbuję być takim trochę liberałem, ale to szybko się kończy, bo 
trudno być takim doradcą – ostatecznie to ja jestem za wszystko rozliczany, a nie oni, 
ponoszę za to odpowiedzialność, bo szkołę oceniają przez pryzmat dyrektora, nie da 
się ukryć. (…) Trudno moim zdaniem wytyczyć taką ścieżkę tylko otwartą, bo czasa-
mi dyrektor musi być konkretny i musi powiedzieć: koniec tego i ma być tak jak chcę, 
bo uważam, że mam rację. Oczywiście, dyrektor powinien wysłuchiwać swoich pra-
cowników, poznawać ich perspektywę, ale są takie sytuacje podbramkowe, kiedy ja 
muszę podjąć decyzję i wówczas muszę być niestety autokratą [dyrektor gimnazjum, 
trzynastoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Ja myślę, że tak naprawdę, tak po trochu trzeba korzystać z każdego. Natomiast 
jeśli chodzi o moją osobę, to ja zdecydowanie preferuje ten styl demokratyczny, acz-
kolwiek nie odżegnuję się od pozostałych. Każda szkoła ma swoją specyfikę, każde 
grono ma swoja specyfikę – w określonych sytuacjach różnie trzeba się zachować. 
Wszyscy tworzymy szkołę, wszyscy budujemy jej wizerunek, wszystkim powinno 
zależeć – dlatego ja wsłuchuję się w głosy grona, wychodzę również z takiego za-
łożenia, że to wy szukajcie, bo ja nie jestem w stanie, to wy jesteście specjalistami 
w danej dziedzinie, przychodźcie do mnie z propozycjami, przeanalizujemy wspól-
nie i wtedy będziemy podejmować decyzje [dyrektor szkoły podstawowej, trzyna-
stoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Na użytek własny zdefiniowałem to mianem takiej kontrolowanej demokracji. 
Partnerstwo, dialog z nauczycielami jak najbardziej, ale ostatecznie ktoś musi tą 
decyzję podjąć i ta odpowiedzialność spada na dyrektora. Niezależnie od tego, jak 
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się porozdziela te zadania, w ostatecznym rozrachunku to i tak odpowiedzialność 
dyrektora. Tej odpowiedzialności nie można przekazać [dyrektor szkoły podsta-
wowej, dziesięcioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Moim zdaniem w szkole nie ma jednego stylu kierowania, te teorie odłóżmy sobie 
na bok. Ja wyznaję taką zasadę: mam duże zaufanie do swoich współpracowników, 
dobieram sobie sam kadry wicedyrektorów i kierownictwa, dobieram sam sobie 
przewodniczących komisji przedmiotowych, to nie oni wybierają tylko ja wybie-
ram, po to żeby tworzyć jeden zespół, który będzie miał pewną wizję szkoły. Moją 
dewizą od początku jak podjąłem tutaj pracę jest po prostu wyprzedzać o krok to, 
co nastąpi. To jest moja zasadą [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, ośmioletni 
staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Styl ma być skuteczny i to jest najważniejsze, czyli żeby osiągać zakładane cele. 
I teraz, czy on będzie miał charakter taki bardziej autorytarny, bardziej liberalny, 
czy też, powiedzmy, związany z pewnym przekazywaniem kompetencji, z pewnym 
współdziałaniem, to już jest kwestia osobowości dyrektora i nauczycieli. (…) Bar-
dzo ważną rolę odgrywają pewne predyspozycje, szczególnie predyspozycje osoby 
kierującej [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku 
dyrektora szkoły].

Autokrata w żadnym momencie. Demokrata tak, ale z pewnymi takimi czynnoś-
ciami, z pewnymi takimi tendencjami autokratycznymi. Dlatego że nie do końca 
można być uległym, kiedy są pewnego rodzaju naciski pojedynczych osób, a wtedy 
kiedy grupa jest bardzo duża, to tyle ile jest głów to każdy ma swoją jakąś koncep-
cję i chce ją w pełni zrealizować. Dlatego też należy słuchać, wybierać to, co jest 
właściwe i podejmować decyzje [dyrektor szkoły podstawowej, dziewięcioletni 
staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Jestem typem dyrektora, który ma jasno wytyczone cele, ale te cele wytycza ra-
zem z radą pedagogiczną. Muszę mieć pewną wizję, ale to musi być wizja, którą 
będę miała z kim realizować. Więc zawsze wychodzę z założenia, że należy prze-
dyskutować sprawę. Na pewno jestem osobą, która stara się, bo jednoznacznie nie 
powiem, że umiem to robić, ale staram się słuchać i staram się rozmawiać, bo to 
jest kwintesencja moim zdaniem również kierowania ludźmi. Potrafię, chociaż cały 
czas jeszcze się uczę, delegować uprawnienia, a to jest trudne [dyrektor szkoły po-
nadgimnazjalnej, dziesięcioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

W zależności od tego jakie jest grono, bo to zdecydowanie zależy od tego, jakim się 
dysponuje materiałem. (…) Najbardziej pożądany w tej chwili jest dyrektor jako 
menedżer, czyli ten, który ma ideały żeby zmienić coś w systemie oświaty, wie, że 
ten system nie jest doskonały. Funkcjonuje w nim, ale uważa, że zmiany są koniecz-
ne i dąży do tych zmian. Poza tym przede wszystkim otwartość. Takiego dyrek-
tora, który ma styl menedżerski charakteryzuje otwartość na zmiany, wręcz na-
cisk, on jest takim motorem, a nie hamulcem do zmian. Jego wizerunek siebie, ale 
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i wizerunek szkoły jako instytucji, próbuje w jakiś sposób tworzyć PR wewnętrzny 
szkoły, który idzie też na zewnątrz. Próbuje z tymi ludźmi w taki sposób funkcjo-
nować, żeby ci ludzie czuli się odpowiedzialni za tę szkołę. Żeby nie było tak, że 
tylko jest twarde zarządzanie – jest szef, są pracownicy, oni słuchają. Pracownicy 
muszą mieć możliwość wypowiedzi, ingerowania w działalność szkoły, w zmiany 
jakie istnieją w szkole. Wszystkie właściwie organy działające w szkole: i samorząd 
uczniowski i Rada Rodziców – oni wszyscy muszą mieć wpływ na szkołę. (…) To 
jest demokracja, ale tak troszeczkę mimo wszystko demokracja z domieszką jed-
nak tego władztwa. To wszystko rozbija się o odpowiedzialność dyrektora. Zawsze 
mówię: proszę się mi nie dziwić, że to robię, ponieważ to ja za to odpowiadam, nie 
pan czy pani [dyrektor szkoły podstawowej, ośmioletni staż pracy stanowisku 
dyrektora szkoły].

W moim przekonaniu nazwałabym to umiarkowaną demokracją. Są pewne obszary 
pracy dyrektora, gdzie decyzyjność dyrektora jest wymagana bezwzględnie i wręcz 
wszyscy pracownicy tej decyzyjności oczekują, ponieważ np. dotyczy to organizacji 
pracy szkoły. Są zastępstwa, są choroby, są dyżury – tutaj dyrektor musi być kompe-
tentny i zdecydowany, musi na bieżąco organizować pracę szkoły. (...) Bardzo waż-
na jest również forma, w jaki sposób się dyspozycje przekazuje nauczycielom. Musi 
być jasny komunikat, musi być klarowna organizacja, musi być ustalenie zasad na 
samym początku. Jeżeli grono wie, że w momencie np. zmiany w organizacji pracy 
szkoły pojawi się pewien instruktaż w pokoju nauczycielskim, w określonym miej-
scu, że te osoby zastępują te osoby, że działamy w ten sposób, to nikt tego nie przyj-
muje jako narzucająca formę pracy, tylko jest to przyjęte jako dobra organizacja 
pracy. Komunikat pochodzący od dyrektora musi być czytelny, bezpośredni i powi-
nien uzyskać w pewien sposób akceptację, aprobatę. Nie może to być działanie na 
siłę. Zresztą ja nie jestem zwolennikiem w ogóle takiego działania czy wymuszania 
pewnych działań. (...) Autokratyzm pojawia się również chociażby przy dbaniu o to, 
żeby szkoła spełniała wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Tutaj nawet 
nie powinno się wymagać od nauczycieli decyzyjności, bo za wszystko co się dzieje 
w szkole, odpowiada dyrektor. Natomiast są obszary pracy szkoły, gdzie powin-
no się te sprawy konsultować z nauczycielami, np. pewne decyzje nawet dotyczące 
planu lekcji. Uważam, że każdy dyrektor powinien posłuchać jakie są oczekiwania, 
nie tylko ze względów osobistych nauczycieli, ale też organizacyjnych. (…) Dlatego 
w kierowaniu szkołą nie można przyjąć takiego jednolitego systemu kierowania. To 
opiera się na ogromnym wyważeniu, z jednej strony na przydziale pewnych zadań, 
funkcji gronu pedagogicznemu, z drugiej na zdaniu sobie sprawy, że odpowiedzial-
ność za całe działanie ponosi dyrektor [dyrektor szkoły podstawowej, dwudzie-
stojenoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Argumentując słuszność stosowania takiego podejścia w kierowaniu szko-
łą, dyrektorzy wielokrotnie zwracali uwagę na odpowiedzialność. Podkreślali, 
że zarówno z punktu widzenia moralnego, jak i formalnego ostateczną odpo-
wiedzialność (również prawną) za wszelkie działania szkoły oraz podjęte de-
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cyzje ponosi w każdej placówce oświatowej dyrektor. Ta sytuacja powoduje, 
że istotnie, zastosowanie wyłącznie demokratycznego stylu kierowania, w kla-
sycznym rozumieniu, może nastręczać pewne trudności. Istnieje bowiem ryzy-
ko wystąpienia zjawiska tzw. dyfuzji odpowiedzialności, inaczej rozproszenia 
odpowiedzialności (ang. diffusion of responsibility), wywodzącej się w tradycyj-
nym ujęciu z sytuacji niesienia pomocy innym (zakłada, że poczucie zobowią-
zania do udzielenia pomocy zmniejsza się u każdego ze świadków wypadku, 
gdy zwiększa się liczba świadków), jednak mającym swoje odzwierciedlenie 
również w codziennych sytuacjach społecznych związanych z dynamiką pro-
cesu grupowego. Do innych zagrożeń płynących z wykorzystywania wyłącz-
nie stylu kierowania opartego na dialogu, dyskusji i wymianie wzajemnych 
spostrzeżeń, zaliczyć można chociażby syndrom myślenia grupowego (ang. 
groupthink – uleganie ograniczającej sugestii i naciskowi grupy, której jest się 
członkiem, zjawisko powoduje również zubożenie intelektualne potencjału 
grupowego) czy tzw. próżniactwa społecznego (ang. social loafing). Również 
w sytuacjach skomplikowanych, niejednoznacznych i niekiedy nacechowanych 
postawą lękową ludzie w naturalny sposób poszukują przewodników – osób, 
które ukierunkują działania, wydadzą dyspozycje i poniosą odpowiedzialność 
za podjęte decyzje. Współczesna szkoła funkcjonuje w sposób bardzo złożony, 
codziennie wychodząc naprzeciw zmianom i oczekiwaniom, które są wobec 
niej stawiane. Taka sytuacja może generować poczucie lęku i chaosu wśród 
pracowników. Kolejnym z argumentów przemawiającym za tzw. podejściem 
mieszanym w zakresie kierowania szkołą jest fakt, że czasami konceptualizacja 
i tworzenie pomysłów niebezpiecznie się wydłuża, co powoduje skrócenie cza-
su na działanie a także odwlekanie realizacji celów. Tymczasem, jak zauważają 
sami nauczyciele, również podczas badań ankietowych w ramach niniejszego 
postępowania empirycznego, grono pedagogiczne to „zbiór indywidualności”, 
niekiedy niełatwy w komunikacji i samym zarządzaniu. W takich sytuacjach 
nie sposób odmówić słuszności wykorzystywania tego tzw. autokratycznego 
pierwiastka, który najpierw uporządkuje pomysły, czasem autorytarnie wy-
bierze określone z nich i w konsekwencji rozpocznie realizację zamierzonych 
celów oraz zainicjuje konkretne działania. 

 4.6.7. Integracja dyrektora z zespołem pracowniczym – spojrzenie dyrektorów 

Zarówno poprzez badania ankietowe nauczycieli, jak i podczas wywiadów 
z dyrektorami poruszano tematykę integracji kierownika z pracownikami. 
Dyrektorów pytano, gdzie ich zdaniem znajduje się równowaga pomiędzy 
dystansem ze strony dyrektora, a integracją z zespołem pracowniczym. Po-
szukiwano odpowiedzi także na pytanie, czy ich zdaniem dyrektor w ogóle 
powinien integrować się ze swoimi pracownikami. 
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Poruszenie tematu związanego z integracją w przypadku obu zbioro-
wości badanych miało charakter świadomy i zamierzony – nadrzędnym 
celem było poznanie oceny tej sytuacji z dwóch odmiennych perspektyw, 
a także z dwóch zainteresowanych stron. Jak wynika z wypowiedzi dyrek-
torów, w większości są oni zwolennikami integracji, jednak równocześnie 
zaznaczają, iż integracja ta musi przyjmować określoną formę, tzn. z za-
chowaniem odpowiednich granic i jednak pewnego dystansu. Wyraźnie 
odróżniają również integrację od tzw. spoufalania, które uważają za zjawi-
sko o charakterze pejoratywnym i w konsekwencji dezorganizującym pracę 
szkoły. Z ich wypowiedzi wybrzmiewa również przeświadczenie, iż duże 
znaczenie w przypadku formy integracji ma także sytuacja, czy dyrektor 
wywodzi się z grona nauczycieli i zaznał wcześniej układu koleżeńskiego 
z grupą osób, którą obecnie zarządza (choćby częściowo), czy też jest oso-
bą, która pochodzi z zewnątrz placówki. Dyrektorzy zwrócili także uwagę, 
że w kontekście integracji dyrektora z pracownikami znaczenie ma stopień 
dojrzałości emocjonalnej nauczycieli, czyli fakt, w jakim stopniu rozumieją 
oni układ relacji zawodowej i towarzyskiej, czy nie wykorzystują sytuacji 
integracyjnych do realizacji swoich dodatkowych zamierzeń, a także czy 
skrócenie dystansu ze strony dyrektora pod postacią np. integracyjnego 
spotkania nie jest odbierane jako przyzwolenie na wybiórcze realizowa-
nie późniejszych dyspozycji. Wszyscy badani dyrektorzy w tej kwestii byli 
zgodni i odpowiadali z zauważalną konsekwencją. Egzemplifikacją ich oce-
ny dotyczącej problematyki dystansu – integracji z zespołem pracowniczym 
mogą być następujące, wybrane wypowiedzi:

Przede wszystkim zintegrowanie i spoufalanie to są dwie różne rzeczy. Nigdy nie 
pozwalam sobie na to, żeby doszło do takiego spoufalania, nigdy nie pozwalam, 
żeby przekroczyć pewne granice. (…) Zatem spoufalanie – nie, integrowanie – tak, 
ale na zdrowych zasadach, żeby nie wymazać, gdzieś tam nie zamglić linii, któ-
ra przebiega między pracodawcą a pracownikiem. Bo jak się to zatraci, to każda 
decyzja będzie rodziła dyskusje których nie powinno być w pewnych oczywistych 
kwestiach [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, siedmioletni staż pracy stanowi-
sku dyrektora szkoły].

Integracja z zachowaniem granic. Bardzo mi się podoba określenie tych granic jako 
szacunek, bo muru absolutnie nie chcę budować i nie buduję. Ktoś powiedział, że za-
mknięte drzwi są tutaj w szkole rzadkością, zazwyczaj są one po prostu otwarte i fak-
tycznie każdy, kto potrzebuje, może wchodzić. (…) Mądrze rozumiane partnerstwo, 
współpraca, integracja są jak najbardziej potrzebne. W momencie, kiedy trzeba jed-
nak podejmować decyzje ostateczne, to wtedy jestem z tym sam i to nie na zasadzie 
żalu, po prostu tak to jest skonstruowane. I tutaj już nie może być integracji, tutaj 
musi być po prostu jedno zdanie i jest to zdanie dyrektora [dyrektor szkoły ponad-
gimnazjalnej, siedmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].
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To też zależy od sytuacji, z której dyrektor pochodzi. Co mam na myśli – jeżeli dyrek-
tor jest z grona pedagogicznego, w którym był już x lat – to jest kolegą, koleżanką 
i nagle staje się pracodawcą, przełożonym itd. Ale przecież nie przestaje być koleżan-
ką i kolegą, bo jeżeli wychodzi z takiego pułapu, to też będzie sztuczny w tych swoich 
zachowaniach. Co innego jest w przypadku konkursu i gdy zupełnie osoba z zewnątrz 
przychodzi – wtedy, jeżeli chce zachować jakiś dystans. (…) Myślę, że pewna granica 
musi być, ale uważam, że każdy nauczyciel jako człowiek kulturalny z założenia pew-
nie zna te granice, do których można się w takich służbowych posunąć, a dokąd nie. 
(…) Sądzę, że taka cienka granica musi być, taka wyczuwalna dla wszystkich dobrym 
smakiem, która podyktowana jest jakąś taką uprzejmością [dyrektor szkoły podsta-
wowej, dziesięcioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Bezwzględnie tak. (…) Muszę powiedzieć na początku miałem bardzo trudno, bo moi 
nauczyciele, którzy również mnie uczyli, nagle stali się moimi podwładnymi, to było 
po prostu dla mnie bardzo trudne. Ale powiem szczerze – oni też mi bardzo dużo 
pomogli. Byli bardzo wyrozumiali dla mnie i pomogli mi przez to przejść [dyrektor 
szkoły ponadgimnazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Tak, powinien się integrować, oczywiście pewien dystans i zrozumienie swojej po-
zycji powinno zawsze istnieć, ten autorytet powinien być, na który się pracuje. Ja 
uważam, że tak, że powinien się dyrektor z gronem integrować. My wiele działań 
różnych wykonujemy razem – wspólnie się bawimy czy robimy takie zajęcia inte-
gracyjne. (…) Uważam, że ta integracja powinna być, ale nie należy przekraczać 
pewnych granic. Powinno zachować się jakiś dystans, natomiast ten pracownik, on 
powinien czuć właśnie takie wsparcie ze strony szefa, a nie, że to jest żandarm, 
który od niego wymaga, nakazuje itd., karze, nagradza, ale również ten partner, 
u którego mogę znaleźć wsparcie w swoim działaniu [dyrektor szkoły ponadgim-
nazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Uważam, że w zależności od szkoły, bo trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś jak ma 
stu pracowników będzie z wszystkimi się bardzo blisko zapoznawał. (…) Integro-
wać się, jak najbardziej, natomiast nie spoufalać. Tutaj to trzeba wyczuć tę gra-
nicę. Ja myślę, że dobry dyrektor wyczuje to, ponieważ nie wyobrażam sobie za-
rządzania bez poznania swoich pracowników, poznania ich w sytuacjach różnych, 
niekoniecznie tylko służbowych. Żeby poznać pracownika, to trzeba się spotkać na 
różnym gruncie. Dyrektor według mnie jest członkiem zespołu. I on musi znać tych 
członków swojego zespołu [dyrektor szkoły podstawowej, dwudziestoletni staż 
pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Integrować się jak najbardziej, zobaczyć się w sytuacji nie tylko formalnej, ale takiej 
półformalnej to jak najbardziej. Ale jedna zasada – wtedy nie rozmawiamy o pracy. 
Oni mnie oczywiście zaczepiają, ale wtedy to ucinam – na początku próbowali mnie 
namawiać na takie rozmowy: teraz pogadamy sobie jak będzie przyszły rok szkolny 
wyglądał itd. Nie, ja nie uważam, że to jest sytuacja właściwa na takie rozmowy 
[dyrektor gimnazjum, trzynastoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].
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To jest pytanie, jak ma ta integracja wyglądać – jak zawsze, cały problem zale-
ży od zbiorowości konkretnych ludzi. I to działa w dwie strony. Myślę, że trzeba 
takiego wyważenia i uważam, że to muszą być takie relacje, które są właściwe 
dla obu stron. W szkole tutaj np. też zdarzyło mi się że uznałem, że z niektórymi 
osobami możemy sobie mówić po imieniu, ale jednak nauczyciel stwierdził, że nie. 
Że wygodniej, bardziej komfortowo będzie mu zachować formułę taką, a nie inną. 
Więc to jest kwestia indywidualna i tez nie narzucam żadnego z tych zachowań 
[dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrek-
tora szkoły].

Na pewno, ale tutaj mówię przy zachowaniu pewnych granic. A gdzie jest granica? 
Trudno ją tak po prostu wytyczyć – powinniśmy sobie wzajemnie pomagać, ale to 
powinno być na takiej stopie, wzajemnego zachowania jakiejś pewnej hierarchii 
[dyrektor gimnazjum, szesnastoletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

To zależy od tego, jak rozumiemy słowo „integracja”. Ja wyszłam z tego grona 
i na pewno są tacy, którzy twierdzą, że źle się kieruje szkołą, jak się wszyst-
kich gdzieś tam poznało z innej perspektywy. Ja uważam, że to mnie wzmoc-
niło i pozwoliło świadomiej kierować pracą Rady Pedagogicznej i działaniami 
wszelkimi podjętymi w szkole i wychodzę z założenia, że należy się integrować 
[dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, dziesięcioletni staż pracy stanowisku 
dyrektora szkoły].

Powinien się integrować jak najbardziej. Ale oddzielamy tę część zawodową od 
części integracyjnej, tzn. organizujemy spotkania integracyjne i jeżeli grupa 
ludzi jest na tyle inteligentna i na tyle dojrzała, to tę granicę potrafią rozpo-
znać. I nigdy nie rozmawiam o sprawach zawodowych na spotkaniach integra-
cyjnych. Jak zaczynają temat szkoły to mówię: słuchajcie nie ma tematu szkoły, 
jesteśmy na swobodnym spotkaniu, nie w pracy, tutaj nie ma dyrektora. (…) Ale 
musi być ta dojrzałość u nauczycieli – dzisiaj mamy się świetnie bawić i jest 
dobrze, ale jutro wracamy do pracy i wszystko jest normalnie, są określone wy-
magania [dyrektor szkoły podstawowej, ośmioletni staż pracy stanowisku 
dyrektora szkoły].

Powinny być w umiarkowane elementy integracji. Jeżeli dyrektor sobie wypracuje 
taki sposób pracy z gronem, kiedy nauczyciele przychodzą do dyrektora po poradę, 
żeby np. zaplanować pewne działania, to świadczy o takim wzajemnym zaufaniu. 
(…) Dyrektor powinien sie integrować tylko i wyłącznie na poziomie zawodowym, 
czyli wzbudzać zaufanie u pracowników. Ja nie jestem zwolennikiem jakiejś inte-
gracji pozazawodowej z gronem, bo musi być zachowany pełen obiektywizm przy 
współpracy. (…) Myślę że od kompetentnego dyrektora nie wymaga się kumplo-
stwa. Raczej oczekuje się pewnej stabilności, pewności, inicjowania do działania 
[dyrektor szkoły podstawowej, dwudziestojednoletni staż pracy stanowisku dy-
rektora szkoły].
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Zależy, jak pojmujemy słowo „integrować”, bo słowo to może mieć wydźwięk ne-
gatywny, ale też pozytywny. Ja jestem za tym, żeby się integrować w sensie pozy-
tywnym tzn. podkreślać przynależność. Przywiązuję też dużą wagę do lojalności. 
Podkreślać taką integrację, która jest pozytywnie postrzegana – ja się identyfikuję 
z pracownikami, oni ze mną, a my wszyscy z naszą placówką. Czyli dbamy o to, żeby 
na zewnątrz i od wewnątrz była jakaś jedność. Tak ja pojmuję integrację. Nato-
miast nie jestem zwolenniczką takiej równości, która nie pokazuje jednak pewnej 
hierarchii, która musi wystąpić, bo każdy za co innego odpowiada, a ja za całość. 
(…) To jest właśnie integracja, nie jestem zwolenniczką takiej nonszalancji w rela-
cjach osobowych [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, piętnastoletni staż pracy 
stanowisku dyrektora szkoły].

Badani dyrektorzy nie są więc zwolennikami głębokiej, spontanicznej 
integracji z zespołem pracowniczym. Argumentując zasadność takiej po-
stawy, podkreślają jej znaczenie związane z późniejszym zarządzaniem 
współpracownikami i realizacją celów. Co interesujące i wymagające szcze-
gólnego podkreślenia, te preferencje związane z „umiarkowaną integracją”, 
„integracją z zachowaniem granic” czy „integracją z zachowaniem dystan-
su” korespondują z wypowiedziami nauczycieli, którzy w ankiecie byli 
pytani o swoją ocenę dotyczącą integracji na linii dyrektor – pracownicy 
szkoły. Przypomnijmy, że wśród badanych za pomocą kwestionariusza an-
kiety CAWI nauczycieli dominowała opinia o zasadności integrowania się 
przełożonego z pracownikami, jednak w określonej formie, a także z zacho-
waniem pewnego dystansu. Ponad 69% badanych uznało, że dyrektor po-
winien integrować się z zespołem pracowniczym. Jednocześnie około 60% 
respondentów uważa, że właściwym typem integracji dyrektora z zespołem 
pracowniczym jest tzw. „przeciętna integracja”. Dotyczy ona wysokiej zna-
jomości spraw osobistych pracowników, mieszania sposobów komunikacji 
i używania form grzecznościowych w zależności od sytuacji lub konkret-
nych osób, a także organizowania spotkań nieformalnych poza miejscem 
pracy. Jednak, co warte podkreślenia, bez tworzenia wyraźnej grupy kole-
żeńskiej. Około 30% nauczycieli stwierdziło natomiast, że najbardziej od-
powiednia tzw. „niska integracja”, która polega na powierzchownej zna-
jomości osobistych spraw pracowników, sporadycznych spotkaniach poza 
miejscem pracy – jednak głównie całą grupą pracowniczą – oraz wyraźnym 
zachowaniem formalnej komunikacji. Co więcej, tylko około 4% badanych 
twierdzi, że powinna występować „głęboka integracja” polegająca na swo-
bodnych i koleżeńskich relacjach pomiędzy dyrektorem a nauczycielami 
i całkowitej rezygnacji z komunikacji o charakterze formalnym oraz zwro-
tów grzecznościowych. Wyniki te pokazują, że oczekiwania badanych na-
uczycieli względem integracji na linii dyrektor – pracownicy są więc zgodne 
z preferencjami dyrektorów. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



245

4.6.8. Współpraca z zespołem: zgłaszanie potrzeb, uwag i pomysłów 

Podczas badań próbowano nakreślić formę organizacji szkoły, która obejmu-
je zgłaszanie przez nauczycieli swoich spostrzeżeń, uwag i pomysłów doty-
czących funkcjonowania placówki. Zapytano dyrektorów, w jaki sposób na-
uczyciele w ich szkołach mogą takie spostrzeżenia sygnalizować. Celem tego 
pytania było zweryfikowanie, czy odbywa się to w sposób swobodny, czy też 
charakteryzuje się określoną organizacją lub bardziej sformalizowanym spo-
sobem postępowania. Analizując wypowiedzi dyrektorów, wskazać można 
dwa podejścia do wskazanej problematyki: pierwsze z nich określono jako 
spontaniczne – i takie występowało w przypadku większości kierowników. 
Można jednak wyróżnić jeszcze drugie podejście, które na potrzebę niniejszej 
analizy nazwano: ustrukturalizowane. Kilkoro spośród badanych dyrekto-
rów wskazało bowiem konkretne formy organizacji współpracy, które wska-
zują na to, że system zgłaszania swoich pomysłów i uwag przez nauczycieli 
ma charakter pewnej trwałej struktury. 

Częściej jednak dyrektorzy deklarowali korzystanie ze swobodnego po-
dejścia do zgłaszania pomysłów przez nauczycieli. Zdecydowanie dominuje 
formuła oparta na dyskusji podczas rad pedagogicznych, a konkretnie swo-
istego rytuału, że podczas każdego spotkania jest czas zaplanowany właśnie 
na taką wymianę spostrzeżeń. Oprócz tego dyrektorzy sygnalizowali, że nie 
przeszkadza im, gdy nauczyciele dzielą się uwagami i pomysłami sponta-
nicznie – przychodząc na dobrowolną rozmowę do ich gabinetów. Z wypo-
wiedzi respondentów wybrzmiewa więc przede wszystkim system oparty na 
bezpośrednich rozmowach z zainteresowanymi.

W mniejszości, ale jednak pojawiają się, systemy oparte na pewnej ustruk-
turyzowanej formule. Wskazano między innymi pomysł nazwany jako „arkusz 
aktywności zawodowej”, w którym nauczyciele corocznie przedstawiają swoje 
dotychczasowe działania, lecz równocześnie definiują potrzeby, spostrzeże-
nia czy uwagi. Kolejną koncepcją jest „skrzynka uwag” lub „koncert życzeń” 
– w różnoraki sposób określono bowiem w dwóch osobnych placówkach ana-
logiczną inicjatywę – jest to idea skrzynki, która znajduje się w pokoju nauczy-
cielskim, do której to nauczyciele mogą wrzucać kartki ze swoimi pomysłami 
i spostrzeżeniami (również anonimowo). Podkreślono także formułę pracy ze-
społów przedmiotowych, których spotkania oprócz planowania bieżącej pra-
cy i podsumowania zrealizowanych dotychczas działań, są również miejscem 
na wymianę doświadczeń i sugestii. Ciekawą inicjatywą jest także wskazany 
w jednym z wywiadów „zespół do spraw strategii szkoły”, który pozwala na 
budowanie obrazu działania placówki i swobodną rozmowę na temat obecne-
go kształtu szkoły i oczekiwanych zmian. Wreszcie na szczególną uwagę zasłu-
guje również inicjatywa określona jako „realizacja projektów szkolnych”. Po-
mysł ten opowiada się za pewną strukturalizacją działań, bowiem koncepcja ta 
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ma precyzyjnie określoną strukturę, a jej nadrzędnym celem jest zdefiniowanie 
konkretnego działania szkoły, wraz z ramami czasowymi, celami do osiągnię-
cia, osobami za nią odpowiedzialnymi itd.: 

My to określamy realizacją projektów szkolnych. (…) Nasze zaplanowane działania 
przy realizacji właśnie tych projektów to przede wszystkim określenie celowości 
działań i wówczas zostaje to sformalizowane jako konkretny dokument. Wszyscy 
zgłaszają swoje pomysły i uwagi, określa się cele, czas realizacji, jaki jest przebieg, 
kto jest odpowiedzialny, do jakiej grupy się odnosi, a także jakie są oczekiwania, 
jeżeli chodzi działania dyrektora. Bo to jest bardzo ważne, czy np. inicjatywa ma się 
to kończyć nagrodami – dyrektor wtedy musi zabezpieczyć budżet na te nagrody, 
czy włączamy w to określone środowisko, a jeżeli tak to jakie – trzeba nawiązać 
z nim współpracę itd. Ułatwia nam to sposób organizowania, mamy wtedy prze-
myślane działanie i nie wprowadza to dezorganizacji pracy. Bo jeśli, przykładowo, 
realizacja projektów obejmuje klasy, np. 0-III, IV-VI to daje to obraz pozostałym 
nauczycielom, że np. w danej godzinie, określonego dnia będzie się odbywało takie 
i takie działanie. Nikt nie jest w tym przypadku zaskoczony, nikt sobie nie zapla-
nuje np. wycieczki, sprawdzianu – ponieważ wszyscy wiedzą i mają świadomość, 
jakie w tym czasie w szkole będą takie wydarzenia. To bardzo korzystnie wpływa 
na organizację pracy. Ponieważ spotykamy się z radą co najmniej raz w miesiącu, 
to zawsze następuje wówczas takie jakby przypomnienie, że np. w tym miesiącu 
realizujemy takie i takie działanie, np. w ramach tego działania wyjeżdżamy do 
teatru, a tutaj np. zapraszamy rodziców na zajęcia itd. To jest nasz taki wypra-
cowany system [dyrektor szkoły podstawowej, dwudziestojednoletni staż pracy 
stanowisku dyrektora szkoły]. 

Utworzenie przez dyrektora swoistej przestrzeni dla spontanicznej i swo-
bodnej werbalizacji pomysłów, uwag i spostrzeżeń jest z punktu widzenia za-
rządzania zasobami ludzkimi bardzo ważne. Zapewnia poczucie bezpieczeń-
stwa, zachęca do kreatywności, tworzy wizerunek przywódcy otwartego na 
doświadczenie i ufającego swoim podwładnym. Jednak w wielu sytuacjach 
warto rozważyć stosowanie bardziej ustrukturalizowanych form dzielenia 
się pomysłami pracowników. Taka forma często przesądza bowiem o poczu-
ciu odpowiedzialności za dane zadanie (formuła pisemna w wielu sytuacjach 
często silniej obliguje ludzi do realizacji wcześniejszych zamierzeń), mobili-
zuje do zastanowienia się nad całościowym, holistycznym ujęciem danego 
działania, a nie wyłącznie spontaniczne przekazywanie urywkowych, cza-
sem jeszcze nie do końca przemyślanych informacji. 

4.6.9. Konflikty w placówkach oświatowych – spojrzenie dyrektorów 

Kolejnym obszarem tematycznym poruszanym w rozmowach z dyrektora-
mi oraz podczas badania ankietowego wśród nauczycieli była problematyka 
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rozwiązywania konfliktów. Dyrektorów pytano, jaki jest ich zdaniem najsku-
teczniejszy sposób rozwiązywania konfliktów w radzie pedagogicznej oraz 
na linii nauczyciel – rodzic. 

Przede wszystkim z wypowiedzi badanych dyrektorów wynika, że z re-
guły stosują oni podobny system w obu tych sytuacjach. Oczywiście są one 
mocno zróżnicowane, jednak według respondentów zachowanie się w okre-
ślony sposób i przejęcie pewnych ram postępowania umożliwia skuteczne 
rozwiązanie trudnej sytuacji i zażegnanie konfliktu. Analiza wypowiedzi 
dyrektorów wskazuje również, że nadrzędnym celem jest stworzenie swo-
istej przestrzeni do dialogu dla skonfliktowanych stron. Bardzo często do-
piero gabinet dyrektora jest miejscem, w którym zwaśnione strony mogą się 
spotkać, na swój sposób skonfrontować i bez towarzyszenia silnych emocji 
porozmawiać o nurtujących ich zdarzeniach generujących konflikt. Dyrek-
torzy podkreślają także znaczenie opanowania emocji, uspokojenia, przemy-
ślenia pewnych spraw i nabrania dystansu. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż 
jak pokazuje dorobek psychologii poznawczej, silne emocje, afekt zaburzają 
ocenę poznawczą materiału i powodują zniekształcenia spostrzegania i my-
ślenia. W wypowiedziach badanych dyrektorów wielokrotnie padały słowa 
takie jak „mediator” czy „dyplomata”, definiujące tym samym rolę, w jaką 
według respondentów dyrektor powinien wejść podczas konfliktu pomiędzy 
zwaśnionymi stronami. Wielokrotnie, poruszając tematykę konfliktu na linii 
nauczyciel – rodzic, podkreślano również, iż w tej specyficznej sytuacji pod-
czas spotkania w trójkę dyrektorzy mają skłonność do stawania w obronie 
nauczyciela, wskazywania rodzicowi argumentów wybrzmiewających na 
korzyść pracownika. Ewentualne konsekwencje i negatywne sankcje, któ-
re ponosi nauczyciel wskazywane są przez dyrektora już bez obecności ro-
dzica. Nadrzędnym celem jest więc unikanie deprecjonowania pracownika 
w oczach rodzica. Wybrane wypowiedzi dyrektorów ilustrują ich stosunek 
wobec tematyki zarządzania konfliktem w placówkach oświatowych:

Przede wszystkim dialog. To jest podstawa. Atmosfera to jest coś, na czym mi za-
leży od pierwszego dnia, gdy tutaj zostałem dyrektorem i w zasadzie na ten te-
mat mówię bardzo dużo: że budowanie autorytetu nawzajem, szacunek do siebie 
nawzajem są bardzo ważne. To jest coś, co uczniowie obserwują i kopiują. Jeżeli 
jest nauczyciel, który powiedzmy w jakiś sposób nie szanuje innego nauczyciela, to 
podważa jego autorytet. Podważa autorytet innego nauczyciela, ale również nie 
buduje swojego [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, ośmioletni staż pracy sta-
nowisku dyrektora szkoły].

Rola dyrektora polega na tym, żeby w odpowiednim momencie zareagować. Nie 
dopuścić do eskalacji, nie dopuścić do tego, żeby potworzyły się jakieś grupy wspar-
cia itd., żeby nie doszło do takiego głębokiego konfliktu [dyrektor szkoły podsta-
wowej, dziewięcioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].
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Jak najszybsza reakcja. Nie można zwlekać. Z reguły robię to na zasadzie rozmowy, 
która polega na tym, że jedna i druga strona musi wyrazić swój żal, niechęć. Żal 
który ma podstawy lub nie ma podstaw, ale to jest żal i jeżeli jest otwarcie wyrażo-
ny, to bardzo często konflikt zostaje rozwiązany. Bo im dłużej to trwa, im bardziej 
narasta otoczka plotek, tym gorzej [dyrektor gimnazjum, trzynastoletni staż pra-
cy stanowisku dyrektora szkoły].

Moim zdaniem pierwsze to opanowanie emocji. Jeżeli opanujemy emocje i szcze-
rze porozmawiamy, to już mamy prawie rozwiązany konflikt, nie ma zamiatania 
pod dywan. (…) Ważna jest szczera rozmowa, poza tym zawsze wysłuchujemy dwie 
strony i wysłuchujemy ich oddzielnie, zanim dojdzie do konfrontacji [dyrektor 
szkoły ponadgimnazjalnej, 1ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Uważam, że tu trzeba być przede wszystkim dyplomatą. Moje stanowisko jest takie, 
że ja odpowiadam za moich uczniów i za moją kadrę. Muszę to starać się pogodzić 
choć czasami jest to szalenie trudne. Zawsze będę bronił nauczyciela na zewnątrz, 
wewnątrz to już jest kwestia dalsza co zrobię. I jeżeli rodzic ma jakieś zastrzeże-
nia, nie mówię, że nie ma, czasami takie rzeczy występują, czyli jeżeli się pojawia 
jakiś konflikt, to oczekuję z jednej i z drugiej strony merytorycznych uzasadnień. 
Także nie przyjmuję do wiadomości anonimów, nie przyjmuję do wiadomości tego, 
że rodzice np. przychodzą, bo ten nauczyciel źle uczy – ok, to proszę mi to jakoś 
uzasadnić – ja wtedy mogę wziąć metodyka, mogę szereg różnych mechanizmów 
uruchomić, żeby ocenić pracę nauczyciela pod kątem zarzutów, które się pojawią. 
W związku z tym moją rolą w tym wypadku jest sprowadzić ten konflikt do jakiś 
merytorycznych argumentów – [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, siedmiolet-
ni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Zależy czego dotyczy ten konflikt. Jeżeli jest osobowościowy, to muszą się dogadać. 
Jeżeli dotyczy spraw, które są w sieci, w tej pajęczynie naszej to myślę, że gdy osoby 
się nie potrafią ze sobą porozumiewać to musi wejść dyrektor. I musi rozpoznać 
jedną stronę, drugą stronę, potem obydwie razem i wtedy po prostu widzi swoje 
i jak się na to zapatrują osoby, które są w konflikcie [dyrektor szkoły ponadgimna-
zjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły]

Wchodzić, zdecydowanie wchodzić w ten konflikt, ale nigdy nie być stroną. Zdecy-
dowanie rozmowa, jeżeli jest konflikt nauczyciel – nauczyciel, zapraszam na roz-
mowę, (…) zadaję dodatkowe pytania np. jak pani uważa, jak pani widzi to teraz 
dalej, bez żadnego oceniania absolutnie. Podobna sytuacja właśnie z rodzicami, 
chociaż nie ukrywam, że staram się bronić nauczycieli [dyrektor szkoły podstawo-
wej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Najistotniejszym elementem jest wejście dyrektora w rolę mediatora, doprowadze-
nie do zbliżenia między tymi stronami i wysłuchania przede wszystkim i zrozu-
mienia tego, co ta druga strona chciała przekazać, bo tu jest największy problem. 
Zresztą w większości przypadków na szczęście to właśnie jest największy problem. 
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To błędy wynikające z komunikacji językowej i pozawerbalnej, które są odebrane 
odmiennie niż były „wysyłane”, czyli na gruncie teorii komunikacji jest to sprawa 
oczywista [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku 
dyrektora szkoły].

Dyrektor ma zawsze trudne zadanie, bo musi przede wszystkim działać tak, by do-
prowadzić do kompromisu. Trzeba poznać argumenty i takie sytuacje się zdarzają. 
I wiadomo, że dyrektor powinien dbać o to, żeby atmosfera w pracy sprzyjała roz-
wojowi szkoły i przy tym bardzo stresującym zawodzie nie dochodziło do dodatko-
wych stresów. Ale poza tym trzeba mieć świadomość, że nauczyciel jest funkcjona-
riuszem publicznym, że wykonuje pracę, że to są też usługi na rzecz tego nazwijmy 
klienta i ten klient powinien być zadowolony [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, 
siedmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Tylko rozmowa, bo innej możliwości nie ma, no i kiedy rozmawia się z rodzicami 
trzeba mieć argumenty. Albo to muszą być słowne argumenty, albo też argumen-
ty w postaci „materiału papierowego”. Czyli jeśli są jakieś zastrzeżenia dotyczące 
oceny, słownie to jest trudno tak ocenić, jeśli chodzi o kwestie rodzica, natomiast 
pisany materiał jest zawsze dowodem na potwierdzenie tego jaki jest stan wiedzy. 
(…) Rodzice są wymagający, mają coraz większe oczekiwania wobec szkoły, wobec 
nauczycieli, nie do końca te wymagania przekładają się na nich samych, ale tego 
typu rzeczy, tego typu relacje występują [dyrektor szkoły podstawowej, dziewię-
cioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Zazwyczaj jest tak, że rodzice pomijają drogę rozwiązania konfliktu z nauczycielem, 
tylko przychodzą bezpośrednio do dyrektora i wtedy tutaj już jest rola dyrektora. 
Ja przyjmuje takie stanowisko, że przede wszystkim należy poznać sprawę z dwóch 
stron. To jest zawsze dwubiegunowość sytuacji. Nigdy nie jest tak, że jest tylko i wy-
łącznie jedna racja. Więc poznaję stronę rodzica, często ogromnie emocjonalną, 
często również przejaskrawioną. Zazwyczaj jest to obrona własnego dziecka i niski 
obiektywizm, jeśli chodzi o osobę nauczyciela. Zapraszam później na rozmowę oby-
dwie strony i tę rozmowę prowadzę ja. Przedstawiam moją wiedzę na temat tego 
problemu. I podaję propozycję rozwiązania tego problemu, staram się nie dopuścić 
do takich zdarzeń, żeby nastąpiła jakby walka na argumenty między obydwoma 
stronami. Propozycja zazwyczaj, w większości przypadków jest przyjęta pozytyw-
nie i w tej mojej propozycji są określone oczekiwania. (…) Konflikt zostaje w jakiś 
sposób zażegnany, rozwiązany, obie strony są w jakimś stopniu zadowolone i to 
jest optymalna sytuacja. Ale bywają też okoliczności, w których nie mamy wpływu 
na pewne zachowania i nauczycieli, których niekiedy ponoszą ich emocje, choć nie 
powinny, a także ze strony rodziców, gdzie, np. można się spotkać z określeniem – 
moje dziecko jest takie i nie życzymy sobie pewnych zmian. Niekiedy proszę także 
o pomoc specjalistów, np. pracowników poradni, pedagoga i wtedy w ten proces są 
już włączeni specjaliści i ma on już długi przebieg. To właśnie zależy od charakteru 
sytuacji [dyrektor szkoły podstawowej, dwudziestoletni staż pracy stanowisku 
dyrektora szkoły].
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Jak wynika z analizy wypowiedzi dyrektorów, są oni zwolennikami 
organizowania przestrzeni przeznaczonej na dialog, unikają sytuacji po-
legających na ignorowaniu konfliktu – przynajmniej na poziomie deklara-
tywnym. W pewnym stopniu koresponduje to z opiniami wynikającymi 
z badania ankietowego nauczycieli, którzy ocenili, że najskuteczniejszym 
sposobem rozwiązywania konfliktów w radach pedagogicznych jest współ-
praca – taką odpowiedź zadeklarowało ponad 63% badanych. Drugi pod 
względem liczebności wybór padł z kolei na styl kompromisowy – za za-
sadny uznało go około 31% nauczycieli. Świadomie ocenia się, że wyniki 
ankiet i wywiadów korespondują w obrębie tej problematyki tylko w pew-
nym stopniu, ponieważ co prawda z wypowiedzi badanych dyrektorów 
wybrzmiewają opinie świadczące o preferowaniu stylu opartego na współ-
pracy i kompromisie, jednak nacechowane jest to dużym stopniem ogól-
ności, co powoduje, że należy zachować ostrożność w porównywaniu tych 
wyników. Analiza wypowiedzi dyrektorów unaoczniła też pewne zjawi-
sko, które zarówno z punktu widzenia wniosków badania empirycznego, 
jak i praktyki zarządzania oświatą ocenia się jako warte zaakcentowania. 
Mianowicie dyrektorzy w swoich wypowiedziach często określają swoją 
postawę w sytuacji konfliktu pomiędzy stronami mianem mediatora, jed-
nak w tym miejscu podkreślić należy pewną nieprawidłowość ich toku ro-
zumowania i definiowania tej sytuacji, a także swoistego nadużywania tego 
sformułowania. Dyrektorzy wielokrotnie wskazują bowiem, że co prawda 
– podobnie jak zakłada stanowisko mediatora – w pierwszej kolejności wy-
słuchują osobno zwaśnionych stron, następnie doprowadzają do ich spot-
kania na pewnym neutralnym gruncie (jakim może być gabinet dyrektora), 
by wreszcie utworzyć przestrzeń dla wzajemnej konfrontacji, a następnie 
podsumowania ustaleń. Jednak podkreślić należy bardzo wyraźnie, iż pro-
fesjonalny mediator w założeniu wystrzega się oceny i narzucania pew-
nych gotowych rozwiązań. Może oczywiście proponować ogólne sposoby, 
będące choćby częściową fuzją oczekiwań obu stron, jednak nie wskazuje 
w sposób obligatoryjny gotowych dyspozycji. Również postawa niektórych 
dyrektorów, polegająca na obronie nauczyciela w sytuacji konfliktu na linii 
nauczyciel – rodzic, nie jest zgodna z ideą mediacji. Nie sposób odmówić 
jej rzecz jasna szlachetności, a także swego rodzaju wysokiej dbałości o wi-
zerunek nauczyciela – taka obrona ze strony dyrektora w wyraźny sposób 
zapobiega dewaluowaniu postaci nauczyciela w oczach rodzica – jednak 
cały czas jest to wyraźne opowiedzenie się po jednej ze stron, które nie jest 
właściwe dla podejścia opartego na mediacji. Rolą mediatora jest bowiem 
poznanie problemu z przeciwległych horyzontów i przyjęcie swoistej posta-
wy ambasadora każdej ze skonfliktowanych stron równocześnie i w takim 
samym stopniu.
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4.6.10. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, baza materialna, projekty edukacyjne 

Ważnym zagadnieniem, prezentującym częściowo jakość funkcjonowania 
placówki, jest jej oferta zajęć pozalekcyjnych, baza materialna oraz udział 
w projektach edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych. Badanych dy-
rektorów zapytano więc, czy w ich szkołach prowadzone są jakieś dodatkowe 
zajęcia dla uczniów (oprócz tych, które obligatoryjnie wynikają z rozporzą-
dzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli np. zajęcia dydaktycz-
no-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne itd.). Proszono 
również o wskazanie, czy szkoła bierze udział w projektach (powiatowych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich), a także czy dla placówki były pozyskiwa-
nie dodatkowe środki finansowe (np. z funduszy europejskich, od sponso-
rów itd.). Aby zwiększyć przejrzystość otrzymanego materiału empirycznego 
i dokonać jego właściwej syntezy, połączono te zagadnienia w jeden obszar 
problemowy. 

Zajęcia pozalekcyjne silnie zakorzeniły się w funkcjonowaniu współczes-
nych szkół. Jest to odpowiedź na oczekiwania odbiorców usług edukacyj-
nych, a także całego społeczeństwa. Słowem wstępu warto zidentyfikować 
szanse i pewne zagrożenia, które z sytuacji tak bogatej oferty tego typu zajęć 
w szkołach wynikają. Mocną stroną jest niewątpliwie możliwość wszech-
stronnego rozwoju dziecka, a także stymulowanie jego zainteresowań. Sta-
nowi to również nieoceniony zasób w przypadku uczniów, którzy wykazują 
trudności edukacyjne lub mają obniżone możliwości intelektualne – pozy-
tywne skutki nie tyczą się jednak wyłącznie wyrównywania szans i braków 
edukacyjnych. Niejednokrotnie bowiem właśnie na zajęciach dodatkowych, 
np. sportowych, artystycznych itd., dzieci te mają szansę odkryć swoje uzdol-
nienia, a w konsekwencji wzmocnić poczucie własnej wartości i budować 
adekwatną samoocenę. Niestety, należy w tym miejscu również wspomnieć 
o pewnym zagrożeniu, które nie wynika co prawda z samej problematyki za-
jęć pozalekcyjnych, lecz jest odpowiedzią na pewne modyfikacje w konstruk-
cji psychicznej współczesnych rodziców, a które skutkują zmianą nastawie-
nia wobec szkoły, własnego poczucia odpowiedzialności i organizacji czasu 
wolnego dla dzieci. Po pierwsze niektórzy rodzice uważają, że udział dziecka 
w zajęciach dodatkowych jest gwarantem sukcesu w przyszłym życiu zawo-
dowym – posyłają więc dzieci na różnorodne zajęcia, często o intensywnym 
przebiegu, wywołując u dziecka zniechęcenie, zmęczenie i brak satysfakcji 
z wykonywanych działań. Po drugie wielu zapracowanych rodziców w za-
jęciach pozalekcyjnych upatruje również swego rodzaju kompensację opieki 
nad dzieckiem, w czasie gdy oni pozostają w pracy, często do późnych go-
dzin popołudniowych. Zjawisko to sygnalizowali również dyrektorzy pod-
czas wywiadów, szczególnie ci, którzy kierują szkołami podstawowymi. 
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Skupiając się na analizie rodzaju dostępnych zajęć, w pierwszej kolejno-
ści dostrzec można ich mnogość i zróżnicowanie. Większość badanych szkół 
zamieszcza na swoich witrynach internetowych wykazy aktualnie realizowa-
nych zajęć pozalekcyjnych, co również ukazała wcześniejsza analiza desk rese-
arch. Przedstawienie tak bogatej oferty szkół w tym zakresie wymagało więc 
wcześniejszej kategoryzacji i utworzenia pewnych obszarów tematycznych. 

Pierwszy z nich określić można ogólnie jako zajęcia artystyczne. Znaj-
dziemy tutaj kółka plastyczne, wokalne, chóry szkolne, zajęcia rytmiczno-
-muzyczne, warsztaty teatralne (w tym np. teatr w języku angielskim), naukę 
gry na różnych instrumentach, koła filmowe, fotograficzne, warsztaty radio-
we i telewizyjne, taniec towarzyski, hip-hop czy zajęcia związane z orgiami, 
szydełkowaniem oraz techniką decoupage. 

Kolejny dział to oczywiście szereg zajęć rekreacyjno-sportowych i w tym 
miejscu, oprócz tradycyjnych treningów związanych właściwe z każdą dy-
scypliną sportu oraz klasycznych Szkolnych Klubów Sportowych, wskazać 
można również takie nowatorskie inicjatywy jak: zajęcia z brydża sportowe-
go, sudoku, z wykorzystaniem kostki Rubika, kółka szachowe, warcabowe, 
zajęcia z zakresu gry w badmintona czy strzelectwa sportowego. Wiele z nich, 
oprócz rozwoju fizycznego, stymuluje także funkcjonowanie procesów po-
znawczych, takich jak myślenie, uwaga, spostrzeganie, wyobraźnia czy ucze-
nie się. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują również takie for-
my zajęć dodatkowych jak zajęcia z budowania i programowania robotów, 
konstruowanie budowli z klocków w ramach zajęć pod patronatem projektu 
Lego Logos czy wykorzystywanie pedagogiki cyrku. 

Kolejnym obszarem jest stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalne-
go i tutaj w ofercie szkół znajdziemy m.in. zajęcia ukierunkowane na roz-
wój kompetencji społecznych, treningi zastępowania agresji, problematykę 
zdrowego stylu życia, wolontariat, kluby wychowawcze oraz współpracę 
z tzw. tutorami. Ponadto w zależności od etapu edukacyjnego oraz profi-
lu danej szkoły znajdziemy szereg zajęć adekwatnych do ukierunkowania 
placówki, np. klub smakosza, klub konsumenta, kółka biologiczne, histo-
ryczne, matematyczne, informatyczne, polonistyczne, językowe itd., zajęcia 
związane z turystyką, ogniska misyjne i kółka liturgiczne. Istotnym akcen-
tem, który jest właściwy dla wielu placówek (na różnych poziomach edu-
kacyjnych) są również zajęcia w ośrodkach akademickich, np. laboratoria 
z fizyki czy chemii. 

Kolejnym niezwykle istotnym obszarem funkcjonowania współczesnych 
szkół jest realizacją projektów edukacyjnych i wychowawczych. Wiele z nich 
realizowanych jest przy współpracy z rożnymi partnerami (np. urzędami, 
stowarzyszeniami, prywatnymi przedsiębiorstwami itd.). Większość jest  
finansowana – w całości lub częściowo – z środków funduszy europejskich. 
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Mnogość dostępnych projektów dla szkół jest imponująca. Tym bardziej na-
pawa optymizmem fakt, że szkoły bardzo często i chętnie z owych progra-
mów korzystają. Poniżej przedstawiono alfabetyczną listę tych projektów, 
które skategoryzowano z wypowiedzi badanych dyrektorów, a także wyko-
rzystując desk research stron internetowych szkół:

Aktywna edukacja
Bezpieczny Internet 
Bezpieczny Puchatek
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrażanie zmodernizowanego systemu 
doskonalenia zawodowego nauczycieli (SORE)
Błękitna krew
Cała Polska czyta dzieciom 
Comenius 
Czas na profesjonalistów 
Czas na zdrowie 
Człowiek – najlepsza inwestycja
Czytamy Fredrę 
Dzień drzewa
Edukacja globalna
Edukacja włączeniowa
EduScience
E-fizyka
Erasmus+ 
e-SWOI
Fizyka dla smyka
Gdzieśmy się porodzili 
Góra Grosza
Insta.Ling
Interaktywna droga do wiedzy 
Jabłka na 12 sposobów 
Jestem – myślę – wyrażam siebie
Kolorowy Uniwersytet 
Komputery za tonery 
Książka naszych marzeń
Kuchnia mojej babci
Lego Logos
Leonardo da Vinci
Link do przyszłości
Magiczny świat chemii
Mali odkrywcy
Mam haka na raka
Mądra szkoła czyta dzieciom 
Uzależnia mnie tylko sport
Miasta – Okręty
Mini Euro
Mistrzowie Kodowania 
Młoda krew ratuje życie
Młodzi dla wolności
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Moja biblioteka 
Moje miasto bez elektrośmieci
Stań po zielonej stronie mocy 
Muzyczny kogel-mogel 
Najlepiej jest w przedszkolu
Narkotyk – wróg czy przyjaciel 
Nauczyciel mistrzem swoich uczniów
Nauczyciel z klasą 
Oscylotronik – Wirtualna firma
Owoce w szkole
Palić, nie palić – oto jest pytanie
Perspektywa (przy współpracy z Urzędem Pracy) 
Picasso – to ja 
Pływanie – recepta na sukces
Promocja dziedzictwa kulturowego przewodnika 
Pro Sinfonika 
Przedsiębiorczość bez barier 
Radosna szkoła
Ratujemy, uczymy ratować 
Sprzątanie Świata
Szacunek i pamięć
Szklanka mleka 
Szkolne kasy oszczędności 
Szkoła bez przemocy 
Szkoła młodych sportowców 
Szkoła myślenia
Szkoła odkrywców talentów 
Szkoła w ruchu
Szkoła z klasą 2.0
Śladami Powstania Wielkopolskiego 
Uczeń z klasą
UNICEF – baw się i bądź bezpieczny 
Uniwersytet w Twojej szkole
WF z klasą
Wiarygodna Szkoła
Wiem, umiem, potrafię 
Wyższe kwalifikacje – lepszy start
Z fizyką za pan brat
Z legendą na średniowiecznym szlaku 
Zagrajmy razem
Zawód moich marzeń
Zdrowo jem, więcej wiem
Zrozumieć świat
Tematyka projektów jest bardzo zróżnicowana i dotyczy właściwe każdej 

sfery rozwoju i zainteresowań dziecka. Udział w tego typu projektach przy-
nosi wiele wymiernych korzyści dla szkół, m.in. zajęć dodatkowych, szkoleń 
dla nauczycieli, wzbogacenie bazy materialnej i dydaktycznej, organizację 
wycieczek. Obecnie, ponad 10 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 
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ocenić można, iż polskie placówki oświatowe nabrały już pewnej wprawy 
i biegłości w aplikowaniu o środki europejskie i udział w projektach unijnych. 

Na podstawie analizy wywiadów z dyrektorami dokonano również ko-
dyfikacji instytucji, z którymi współpracują badane szkoły. Poprzez instytucje 
rozumie się ośrodki akademickie, stowarzyszenia i fundacje, przedsiębiorstwa 
oraz inne organizacje o charakterze prywatnym czy państwowym. Wśród 
uczelni wskazywano współpracę z takimi uczelniami wyższymi, jak Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwer-
sytet Rolniczy w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersy-
tet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższa 
Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Państwowe Wyższe Szkoły 
Zawodowe w Koninie i Gnieźnie. Szkoły współpracują również – adekwatnie 
do profilu placówki – z takimi organizacjami jak 33. Baza Lotnictwa Transpor-
towego w Powidzu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Komenda Po-
wiatowa Policji w Gnieźnie, Centrum Kształcenia Kulinarnego w Warszawie, 
MOPS, MOPR, Sanepid, Caritas, poradnie zdrowia psychicznego, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, agencje rozwoju gospodarczego, rozgłośnie ra-
diowe, biura turystyczne czy zakłady usługowe. W rozmowach padały nazwy 
takich przedsiębiorstw jak Unity Line, Velux czy Trepko. Wśród ośrodków 
kulturalno-historycznych wskazywano Narodowe Centrum Kultury, Instytut 
Pamięci Narodowej, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego oraz Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Jeśli 
chodzi natomiast o stowarzyszenia i fundacje, w wypowiedziach dyrektorów 
przykładowo typowano takie jak: Patria, Kasztelania Ostrowska czy Stowarzy-
szenie Młodych Wielkopolan. Natomiast współpraca międzynarodowa oraz 
szkoły partnerskie badanych placówek znajdują się m.in. innymi na terenie ta-
kich krajów jak Anglia, Niemcy, Belgia, Holandia, Ukraina, Chorwacja, Rumu-
nia, Grecja, Tahiti, Szkocja, Francja, Włochy czy Węgry. 

Dyrektorów pytano również o dodatkowe środki finansowe i material-
ne – czy były pozyskiwanie, z jakich źródeł a także w jakiej formie zosta-
ły wykorzystane. Analiza materiału empirycznego wskazuje, że głównym 
źródłem dodatkowej pomocy finansowej dla szkół są fundusze europejskie. 
Wsparcie finansowe i materialne w ich ramach jest bardzo szerokie i zróżni-
cowane – dotyczy właściwie każdego obszaru funkcjonowania szkoły. Po-
cząwszy od faktu, że zapewniają możliwość organizacji dodatkowych zajęć 
dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, bardzo zróżnicowane środki na wypo-
sażenie (meble, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, zabaw-
ki) itd., poprzez rewitalizację budynków, zmiany architektoniczne związane 
np. z dostosowaniem placówek dla osób niepełnosprawnych, doposażenie 
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pracowni komputerowych, zawodowych (np. gastronomiczno-hotelarskich) 
czy sal gimnastycznych aż po dodatkowe kursy dla uczniów (np. kurs kelner-
ski, kurs kuchni molekularnej) oraz wycieczki i warsztaty poza szkołą. Przy-
kładowo, w ramach projektu „Radosna szkoła” uzyskiwano środki na place 
zabaw, meble, wyposażenie klas i świetlic, zabawki i pomoce dydaktyczne, 
a w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrażanie 
zmodernizowanego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli” – or-
ganizowano cykliczne szkolenia dla nauczycieli, w obszarach tematycznych 
wskazanych przez szkołę (czyli adekwatnie do potrzeb danej placówki).

Poza środkami unijnymi, dyrektorzy podkreślali znaczenie współpracy 
z Radą Rodziców oraz ich wsparcie w zakresie pozyskiwania dodatkowych 
finansów. W wywiadach typowano również kilka konkretnych organizacji, 
np. firmę Velux, która wspomogła szkoły w formie doposażenia sal lekcyj-
nych oraz mebli do bibliotek, firmę Orange (zakup sprzętu multimedialnego), 
bank BPH (dofinansowanie wyjazdów i wycieczek, materiały dydaktyczne), 
BZ WBK (Bank Ambitnej Młodzieży), bank PKO BP (system elektronicznego 
dostępu do szkoły) a także Wydział Chemii UAM, który przekazał do jed-
nej ze szkół stół laboratoryjny o wartości ok. 50 tysięcy złotych. Oprócz tego 
wskazywano również wielu prywatnych sponsorów, którzy wspomagali 
szkoły m.in. poprzez zakup sprzętu sportowego czy pomocy dydaktycznych. 

Współczesne, polskie szkoły bardzo szeroko wykorzystują dostępne moż-
liwości dodatkowego finansowania. Subwencja oświatowa jest ograniczona, 
często podkreśla się również, iż nadal pozostaje zbyt niska na obecne potrze-
by placówek. Interesująca oferta zajęć pozalekcyjnych, dostępność nowo-
czesnych pomocy dydaktycznych i technologii stwarzają natomiast szerokie 
możliwości dla rozwoju uczniów. W pewnym stopniu są również wyrazem 
sposobu organizacji pracy szkoły oraz swoistej zaradności dyrektora. Ukazu-
ją fakt, jakie znaczenie ma atrakcyjna i zmodernizowana baza dydaktyczna 
i materialna placówki. Obrazują, że nie jest zaprzepaszczana szansa na pro-
gres szkoły, rozwój pracowników i w konsekwencji zadowolenie odbiorców 
usług edukacyjnych. 

4.6.11. Spontaniczne refleksje na temat Karty Nauczyciela 

Wielokrotnie podczas przeprowadzanych wywiadów pojawiały się sponta-
niczne refleksje dyrektorów dotyczące zarządzania szkołą w kontekście do-
kumentu prawnego, jakim jest Karta Nauczyciela. Komentowano, w jakim 
stopniu ona realnie służy nauczycielom, a w jakim utrudnia dyrektorowi 
sprawne zarządzanie placówką.

Dokument ten od lat wywołuje żywiołową dyskusję i ma zarówno zwo-
lenników, jak i przeciwników. Kontrowersje wzbudza wiele zapisów zawar-
tych w Karcie, jednak w tym miejscu pojawi się odniesienie to jej wybrane-
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go fragmentu, a mianowicie problematyki zwalniania nauczycieli o stopniu 
awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, co jest szczególnie 
istotne z punktu zarządzania, a także co było przedmiotem spostrzeżeń bada-
nych dyrektorów. Słowem wstępu warto przypomnieć, iż obecnie nauczycie-
le ci mogą zostać zwolnieni tylko w sytuacjach, które określa Karta Nauczy-
ciela. To m.in. całkowita lub częściowa likwidacja szkoły, która powoduje, 
że dyrektor szkoły nie może kontynuować zatrudnienia w pełnym wymia-
rze zajęć. Karta Nauczyciela nie daje więc podstaw do rozwiązania stosunku 
pracy z nauczycielem według dowolnych kryteriów, jakie przyjmie dyrektor 
szkoły. Ponadto dyrektor szkoły, w której redukuje się liczbę etatów, musi 
spełnić szereg czynności, zanim postanowi, że zwolniony zostanie nauczyciel 
dyplomowany lub mianowany [por. KN, art. 20 ust. 1; art. 23 ust. 1]. Z punktu 
widzenia zarządzania – sytuacja ta stanowi poważne utrudnienie w obszarze 
kadrowym. Spontaniczne spostrzeżenia dyrektorów na ten temat były nastę-
pujące:

Jeszcze ta cała sprawa z Kartą Nauczyciela, choć oczywiście punkt widzenia zależy 
od punktu siedzenia. Na pewno z pozycji nauczyciela jest to jakaś ochrona intere-
sów pracowniczych itd. przez lata wypracowanych. Natomiast z pozycji mojej, jako 
dyrektora, jeżeli chodzi o te kwestie zwalniania, to na pewno utrudnia. Utrudnia 
tym bardziej w sytuacji kiedy jakiś pracownik, powiedzmy… minął się z powoła-
niem, minął się z zawodem. Teraz jest może taka możliwość, ale gdy mamy do czy-
nienia z nowozatrudnionym, no bo wtedy faktycznie po tych dziewięciu miesiącach 
rozstajemy się i albo ktoś tam usilnie będzie jeszcze w to brnął, albo faktycznie 
obierze jednak inną drogę. Ale w przypadku niektórych takich starszych nauczy-
cieli, którzy gdzieś już tam spoczęli na laurach albo najzwyklej w świecie czekają 
na emeryturę, która się oddaliła, no to jest to spore utrudnienie [dyrektor szkoły 
podstawowej, dziesięcioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Karta Nauczyciela należy do przeszłości. Ja się bardzo dziwię, że państwo sobie 
pozwala na to, że po prostu w określonych sytuacjach młodzież może być skazana 
ma fatalne zajęcia z jakiegoś przedmiotu. Niektórych się po prostu nie zmobilizuje, 
jak wiedzą, że i tak nie mogą być zwolnieni. To prowokuje do takich zachowań. 
(…) A ochrona nauczycieli? Dobry nauczyciel zawsze się obroni, a poza tym jeżeli 
jest wolny, bo była np. jakaś narzucona redukcja etatów, to ja dzwonię do kolegi 
i mówię: słuchaj mam świetnego nauczyciela, nie mam go gdzie teraz zatrudnić, 
możesz mi pomóc? I u nas to jest naturalne, że my się wymieniamy i tak wspieramy 
[dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, ośmioletni staż pracy stanowisku dyrekto-
ra szkoły].

Karta Nauczyciela powinna już być dawno zlikwidowana, bo to jest 1982 r. Jak 
weźmiemy sobie tę Kartę i przeczytamy, to od razu widzimy, że jest to dokument 
z okresu stanu wojennego. (…) To jest zbyt znaczący zawód społecznie, aby jakiś 
nierozważny, złośliwy, a wręcz przepraszam za kolokwializm – głupi nauczyciel 
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– to mamy np. 600, rzucam tutaj przykładowo, uczniów którzy przejmują jego po-
stawę i to jest grupa mająca spaczone spojrzenie na rzeczywistość. (...) Kartę po-
winno się zlikwidować, zostawić ten system jak gdyby np. nauczyciel mianowany 
na chwile obecna powinien mieć kontrakt na jakiś tam czas, dyplomowany o ten 
rok czy dwa lata dłuższy kontrakt… i cały czas zmobilizowani [dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej, siedmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Dodam tu temat Karty Nauczyciela – dyrektor ma związane ręce, dlatego też za-
wsze twierdziłem, od samego początku, że najlepszą formą byłby kontrakt na dwa 
lata, na trzy, na pięć, powiedzmy do pięciu lat i wówczas taki pracownik nie ma 
innej możliwości jak przez cały czas być aktywnym [dyrektor szkoły podstawowej, 
dziewięcioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Osobiście uważam, ze Karta Nauczyciela w obecnej formie, jakiej jest – ona tak 
naprawdę chroni miernotę. Bo dobrzy nauczyciele, skuteczni, ambitni, oni tego nie 
potrzebują. Oni pracują jak należy i nikt nawet nie pomyśli, żeby ich pozbawiać 
pracy, bo są świetni w tym, co robią, refleksyjni, zaangażowani. Karta Nauczyciela 
natomiast to jest przykrywka tych tzw. żółtych zeszytów. Naprawdę to powinniśmy 
chronić we współczesnej szkole? Nie sądzę [dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, 
ośmioletni staż pracy stanowisku dyrektora szkoły].

Problematyka Karty Nauczyciela i wynikających z niej przywilejów dla na-
uczycieli oraz pewnych obostrzeń, np. dla dyrektora, od lat jest przedmiotem 
burzliwej dyskusji zarówno środowiska politycznego, naukowego, jak i prak-
tyków. Dyskusje te toczą się na różnym poziomie merytoryczności, czasami 
są również silnie afektywne, nacechowane emocjami i subiektywnym spoj-
rzeniem na zjawisko. Ocenić tę sytuację jednoznacznie jest niezwykle trudno. 
Na pewno Karta Nauczyciela stanowi bowiem pewną ochronę interesów pra-
cowniczych. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia. 
Podkreślić należy jednak, że analogiczne zjawisko nie występuje w żadnej 
innej grupie zawodowej, nie znajdziemy też podobnych zapisów w Kodeksie 
pracy. W przypadku umowy o pracę przysługuje po prostu okres wypowie-
dzenia, z wyprzedzeniem określonym wcześniej w umowie. Na takich za-
sadach funkcjonują pozostałe środowiska pracownicze, poza nauczycielami. 
Nie sposób również nie podkreślić znaczenia ogromnego utrudnienia, które 
sytuacja związana z Kartą Nauczyciela generuje w obrębie polityki kadrowej 
szkoły, na co zwracali uwagę podczas wywiadów również dyrektorzy. Poza 
sytuacjami wskazanymi w dokumencie, a które są jednak dość specyficzne, 
dyrektor nie ma możliwości zwolnienia nauczyciela o określonym stopniu 
awansu. Tymczasem takie przesłanki jak obniżenie zaangażowania w pracę, 
brak podnoszenia swoich kwalifikacji i aktualizowania wiedzy czy prowa-
dzenie zajęć dydaktycznych w sposób szablonowy, mechaniczny i pozbawio-
ny innowacji pedagogicznych czy technologicznych – nie stanowią podstaw 
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dla zwolnienia nauczyciela. Takiej sytuacji nie ma w przypadku żadnej innej 
grupy pracowniczej. Z podobną trudnością nie boryka się żaden kierownik 
instytucji gospodarczej. Jest ona jednak problemem wielu dyrektorów szkół, 
a co najgorsze – przekłada się również na jakość nauczania dzieci, a czasem 
również negatywny stosunek nauczyciela wobec nich (np. postawy oparte na 
frustracji). Nie sposób nie zauważyć, że są to bardzo wysokie koszty psycho-
logiczne i społeczne. 

4.6.12.  Wyniki badań psychologicznych 

Elementem, który stanowił uzupełnienie przeprowadzonych wywiadów in-
dywidualnych z dyrektorami było wykorzystanie standaryzowanych testów 
psychologicznych. Do pomiaru zdecydowano się wykorzystać trzy narzę-
dzia: Inwentarz Osobowości NEO-FFI (Costy i McCrae) – do pomiaru cech 
osobowości uwzględnionych w modelu pięcioczynnikowym, następnie Test 
Orientacji Życiowej LOT-R (Scheier, Carver, Bridges) – do badania tzw. dys-
pozycyjnego optymizmu oraz kwestionariusz CISS (Endler, Parker) służący 
do pomiaru stylu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych. 

Analiza wyników uzyskanych przez badanych dyrektorów wskazuje, 
że większość z nich jest typem ekstrawertywnym. 16 spośród 18 badanych 
osób uzyskało wysokie wyniki w tym wymiarze – powyżej 8. stena. Eks-
trawersja wiąże się z optymizmem, towarzyskością, preferowaniem prze-
bywania wśród ludzi, pogodnym nastrojem i pobudzeniem energetycz-
nym. W świetle dokonanego pomiaru wszystkie osoby badane osiągnęły 
również najwyższy przedział wyników (8-10. sten) w obszarach: otwartość 
na doświadczenia oraz sumienność. Otwartość na doświadczenia to wy-
miar, który opisuje skłonność do poszukiwania doświadczeń życiowych 
oraz nadawania im pozytywnego znaczenia. Osoby o wysokim natężeniu 
tej cechy charakteryzują się otwartością, ciekawością poznawczą, szeroki-
mi horyzontami intelektualnymi. Sumienność z kolei charakteryzuje mo-
tywację, zaangażowanie, konsekwentną realizację celów a także stosunek 
jednostki do wykonywania zadań. Z wymiarem tym wiążą się cechy takie 
jak rzetelność i punktualność. W większości, badani dyrektorzy osiągnęli 
również wysokie wyniki w wymiarze dyspozycyjny optymizm (16 osób 
w granicach 7-10. stena, dwie osoby na poziomie 5-6. stena). Jednym z me-
chanizmów regulacyjnych, który decyduje o wyborze celów i ukierunko-
waniu aktywności człowieka, jest skłonność do optymizmu, którą w tym 
przypadku określa się jako dyspozycyjny optymizm. Poziom optymizmu 
pełni funkcję modyfikującą w różnych zachowaniach i działaniach jedno-
stek. Na ogół pozytywnie koreluje z wysoką samooceną, przekonaniem co 
do własnej skuteczności i wartości, poczuciem wewnętrznej kontroli. Ne-
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gatywne korelacje zauważono natomiast w stosunku do poziomu lęku czy 
stopnia bezradności. 

Badano również style radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Większość 
badanych dyrektorów – 14 osób – wykazuje tendencję w stronę stylu rea-
gowania skoncentrowanego na zadaniu (3 osoby – styl skoncentrowany na 
emocjach, 1 osoba – styl skoncentrowany na unikaniu). Styl skoncentrowany 
na zadaniu opiera się na podejmowaniu działania, które ma na celu skutecz-
ne rozwiązanie problemu lub zmianę istniejącej sytuacji stresowej poprzez 
wykorzystywanie procesów poznawczych, takich jak myślenie, wyobraźnia, 
percepcja, koncentracja uwagi itd. 

Wykorzystanie testów psychologicznych miało wyłącznie formułę uzu-
pełniającą dla pozostałych narzędzi badawczych. Ze względu na niską li-
czebność grupy objętej badaniami psychologicznymi nie można sformułować 
żadnych uogólnień. Pomimo tego udało się uchwycić pewne interesujące ce-
chy wspólne, zaprezentowane powyżej. 

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów indywidualnych z dyrekto-
rami szkół publicznych ukształtował się pewien zarys spojrzenia na zarządza-
nie współczesną placówką oświatową. Zaakcentowano trudności i problemy, 
które stanowią codzienność dzisiejszej szkoły, takie jak m.in. zwiększające 
się oczekiwania rodziców, zrzucanie poczucia odpowiedzialności na szko-
łę, nacisk na wyniki egzaminów zewnętrznych oraz postrzeganie placówki 
głównie przez ich pryzmat, mnogość dyspozycji i rozporządzeń prawnych 
(zmieniających się również podczas roku szkolnego) czy ograniczenia dla za-
rządzania, wynikające z zapisów Karty Nauczyciela. 

Spotkania z dyrektorami były niezwykłym doświadczeniem. Pomimo 
złożoności zarządzania dzisiejszą placówką oświatową, intensyfikacji i zmia-
ny oczekiwań, a także mnogości obszarów problemowych, z którymi współ-
czesna szkoła się boryka, wyraźnie zauważa się u nich pasja do wykonywa-
nego zawodu i troska o szkołę jako całość. I najważniejsze – co wielokrotnie 
wybrzmiewało w wypowiedziach badanych dyrektorów, pomimo natłoku 
spraw związanych z dokumentacją, formalizacją dzisiejszej szkoły i naci-
skiem na szeroko pojęte wyniki – bardzo często w świadomości dyrektorów 
i nauczycieli nadal najważniejszy pozostaje uczeń. 

4.7. Sprawdzenie hipotez i wnioskowanie

Badania empiryczne dotyczące talentu menedżerskiego w oświacie przepro-
wadzano w oparciu zarówno o metodologię badań jakościowych, jak i iloś-
ciowych. Badania jakościowe obejmowały wywiady pogłębione IDI z 18 
dyrektorami szkół publicznych. Uzupełniono je o wykorzystanie standary-
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zowanych testów psychologicznych do pomiaru typu osobowości, dyspozy-
cyjnego optymizmu oraz stylu radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Ba-
dania ilościowe były z kolei realizowane za pomocą kwestionariusza ankiety 
internetowej CAWI. Grupę badaną stanowili nauczyciele szkół publicznych, 
a ostateczna liczebność grupy wyniosła 264 osoby. Wszechstronność i zróż-
nicowanie w zakresie zastosowanej metodologii pozwoliło na uzyskanie zna-
czącej ilości materiału badawczego, w subiektywnej ocenie bardzo wartoś-
ciowego. Na jego podstawie wysnuć można kilka interesujących wniosków 
dotyczących problematyki zarządzania współczesną szkołą i talentu mene-
dżerskiego w oświacie. 

W opiniach nauczycieli wyraźnie zarysował się kształt konstrukcji psy-
chicznej i społecznej skutecznego dyrektora. Za najistotniejsze uznano kom-
petencje w zakresie planowania i zarządzania szkołą, zdolności przywódcze, 
w zakresie rozwiązywania konfliktów, a także pozyskiwania środków z fun-
duszy unijnych oraz interpersonalne. Przedsiębiorczość i komunikatywność 
to bardzo ważne cechy w przypadku pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Wy-
soko typowano również znaczenie opanowania, zdecydowania i łatwości na-
wiązywania kontaktów. Istotne są również umiejętności retoryczne, empatia, 
adekwatna samoocena oraz pewność siebie. Większość nauczycieli oceniła 
również, że dyrektor szkoły powinien wykazywać cechy ekstrawertywne. 
Koresponduje to z wynikami testów psychologicznych badanych dyrektorów 
w tym obszarze – zdecydowana większość z nich osiągnęła wysoki wynik 
w pomiarze tego obszaru osobowości. 

Wybitny dyrektor szkoły odznacza się kilkoma właściwościami. Pierwsza 
z nich to skuteczna organizacja pracy szkoły – znaczenie ma klarowne i kon-
kretne formułowanie oczekiwań i delegowanie zadań, współpraca i rozu-
mienie przez dyrektora perspektywy różnych odbiorów. Drugą właściwość 
stanowią kompetencje społeczne i emocjonalne. Respondenci charakteryzując 
wybitnego dyrektora szkoły, wielokrotnie podkreślali znaczenie cech zwią-
zanych z konstrukcją osobowościową i charakterologiczną dyrektora, a także 
wysokim stopniem internalizacji norm społecznych. Szczególnie istotnymi 
właściwościami są również odpowiedzialność i odwaga. Nie jest to jednak 
wyłącznie odpowiedzialność i odwaga w kontekście podejmowanych decy-
zji, lecz czasem również postępowania w określony sposób, niż wynika to 
z oczekiwań organów nadzorczych. Wielokrotnie pojawiała się wśród bada-
nych nauczycieli opinia, że ważną cechą dyrektora jest odwaga polegająca na 
umiejętności przeciwstawienia się organowi prowadzącemu czy nadzorujące-
mu. Ważną właściwością dyrektora jest również autorytet i merytoryczność. 
Obszar ten tworzy wiele umiejętności, m.in. znajomość prawa oświatowego, 
problematyki związanej z zarządzaniem pedagogiką i psychologią dziecka, 
zdolność pozyskiwania dodatkowych środków finansowych i materialnych 
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dla szkoły, a także szeroko pojęte samodoskonalenie oraz rozwój osobisty. 
U podłoża autorytetu dyrektora, jak ukazały wypowiedzi nauczycieli, znaj-
duje się merytoryczność i inspirowanie, a nie siła, która wynika z zajmowanej 
pozycji władzy. 

Wskazać można również cechy i zachowania postrzegane przez nauczy-
cieli jako najbardziej negatywne. Wśród nich występuje m.in. niesprawiedli-
wość i nierówne traktowanie pracowników, sztywność myślenia i działania 
oraz brak otwartości na zmiany, lekceważenie podwładnych, a także kryty-
kanctwo, krytyka o charakterze emocjonalnym i uwagi osobiste.

Większość badanych nauczycieli uważa, że dyrektor wspiera ich rozwój 
kariery zawodowej. Jednak, co szczególnie interesujące, dla respondentów 
rozwój ten utożsamiany jest głównie z nabywaniem nowych kwalifikacji, 
udziałem w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Wie-
lokrotnie pojawiały się sformułowania zawierające informację o cyklicznych, 
systematycznych radach szkoleniowych, zespołach samokształceniowych 
czy udziale nauczycieli w szkoleniach. Natomiast istotnym obszarem towa-
rzyszącym temu zagadnieniu jest doradztwo i motywacja. Okazuje się, że dla 
wielu nauczycieli sposobem wsparcia ich kariery zawodowej jest doradztwo 
merytoryczne ze strony dyrektora – w jakim zakresie, gdzie oraz w jakiej for-
mie warto się dokształcać, a także motywowanie i zachęcanie do dalszego do-
skonalenia swoich umiejętności. Dyrektor postrzegany jest więc często przez 
pracowników jako kompetentny doradca w obszarze form doskonalenia za-
wodowego.

Ważnym zagadnieniem była również problematyka szacunku ze strony 
dyrektora wobec nauczycieli. Większość badanych nauczycieli deklaruje, że 
czują się traktowani przez dyrektora z szacunkiem. Przejawem tego szacun-
ku jest m.in. dbałość dyrektora o formułę i otoczenie rozmów. Respondenci 
akcentowali również znaczenie aktywnego słuchania, wysłuchiwania w sku-
pieniu ich stanowiska, otwartości na dialog, nienarzucanie w sposób auto-
rytarny gotowych dyspozycji. Ponadto ważną rolę odgrywają wzmocnienia 
pozytywne, pochwały i sygnały świadczące o zauważaniu zaangażowania 
pracownika. 

Opanowanie w sytuacjach trudnych i stresujących to ważne czynniki 
determinujące poczucie bezpieczeństwa u nauczycieli. W sytuacji, w której 
szkoła staje przed różnorodnymi wyzwaniami, konfliktami i złożonymi sytu-
acjami, które generują napięcie i postawy lękowe, kluczowe jest, aby dyrek-
tor posiadał takie kompetencje emocjonalne i społeczne, które pozwolą mu 
zachować spokój i tym samym zainspirować nauczycieli do prezentowania 
podobnej postawy. 

W opiniach badanych nauczycieli najskuteczniejszym sposobem rozwią-
zywania konfliktów w radach pedagogicznych jest współpraca. Drugi pod 
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względem liczebności wybór padł na styl kompromisowy. Jak wskazała ana-
liza wypowiedzi dyrektorów, nadrzędnym celem w przypadku wystąpienia 
konfliktu jest według nich stworzenie przestrzeni do dialogu dla skonflikto-
wanych osób. Bardzo często bowiem dopiero gabinet dyrektora jest miejscem, 
w którym zwaśnione strony mogą się spotkać, skonfrontować i porozmawiać 
o zdarzeniach będących źródłem konfliktu. Przyjąć można w tej sytuacji hi-
potezę, że „menedżerowie oświaty najczęściej stosują sposób rozwiązywania 
konfliktów oparty na współpracy”. Dyrektorzy podkreślają również, iż duże 
znaczenie ma opanowanie emocji, zachowanie spokoju oraz nabranie dystan-
su. W obrębie tematyki konfliktu na linii nauczyciel – rodzic akcentowano 
natomiast, iż w tej specyficznej sytuacji dyrektorzy mają skłonność do stawa-
nia w obronie nauczyciela, wskazywania rodzicowi argumentów wybrzmie-
wających na korzyść swojego pracownika. Nadrzędnym celem jest unikanie 
deprecjonowania go w oczach rodzica.

Badania unaoczniły również stosunek badanych wobec problematyki 
integracji dyrektora szkoły z pracownikami. Zdecydowana większość ba-
danych nauczycieli uważa, że dyrektor powinien integrować się z zespołem 
pracowniczym. Odmiennego zdania jest zaledwie 6% badanych. Nauczyciele 
najczęściej ocenili również, że właściwym typem integracji dyrektora z ze-
społem pracowniczym jest przeciętna integracja. Dotyczy ona wysokiej znajo-
mości spraw osobistych pracowników przez dyrektora, mieszanie sposobów 
komunikacji i używanie form grzecznościowych w zależności od sytuacji 
lub konkretnych osób, a także organizowanie spotkań nieformalnych poza 
miejscem pracy, jednak z zachowaniem pewnego dystansu, bez utworzenia 
wyraźnej grupy koleżeńskiej. Deklaracje te są kompatybilne z opiniami dy-
rektorów w tym zakresie. Badani dyrektorzy nie są bowiem zwolennikami 
głębokiej, spontanicznej integracji z zespołem pracowniczym. Argumentując 
zasadność takiej postawy, podkreślają jej znaczenie związane z późniejszym 
zarządzaniem współpracownikami oraz realizacją celów. Określenia sponta-
nicznie stosowane w wywiadach, takie jak „umiarkowana integracja”, „in-
tegracja z zachowaniem granic” czy „integracja z zachowaniem dystansu” 
korespondują z obszarem wskazywanym najczęściej przez nauczycieli, czyli 
tzw. przeciętną integracją. Przyjąć należy w tej sytuacji postawioną hipotezę, 
która zakładała, że „menedżerowie oświaty deklarują potrzebę zachowania 
dystansu w zakresie integracji z zespołem pracowniczym”. 

Analiza materiału badawczego wskazała, iż wszyscy dyrektorzy ukoń-
czyli studia magisterskie oraz szereg studiów podyplomowych, szkoleń oraz 
kursów specjalistycznych. Typ wykształcenia badanych dyrektorów jest 
zróżnicowany: przeważają studia humanistyczne i nauki społeczne, nato-
miast występują również studia o charakterze technicznym. Tym samym hi-
poteza, która brzmiała: „wybór ścieżki edukacyjnej determinuje skuteczność 
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menedżera oświaty” nie potwierdziła się. Ścieżki edukacyjne dyrektorów są 
bowiem bardzo zróżnicowane i oprócz obligatoryjnych studiów podyplomo-
wych w zakresie zarządzania oświatą – trudno wyróżnić kolejne wspólne 
części składowe. Z reguły dyrektorzy deklarowali, że są zadowoleni z prze-
bytych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Bez wy-
jątku wszyscy sygnalizowali jednak, że są one oparte są głównie na wiedzy 
teoretycznej i w ich konstrukcji brakuje większego nacisku na problematykę 
natury praktycznej.

Poruszono również zagadnienie związane z dotychczasowym doświad-
czeniem zawodowym dyrektorów. Analizując wypowiedzi respondentów, 
można dokonać podziału na dwie grupy doświadczeń: pierwsze związane są 
wyłącznie ze środowiskiem oświatowym, natomiast drugie to doświadczenia 
pozoaświatowe. Sformułowano hipotezę, że „posiadane doświadczenie za-
wodowe warunkuje efektywność pracy menedżera oświaty”. Bez wątpienia 
wcześniejsze doświadczenie zawodowe jest jednym z elementów determinu-
jących efektywność pracy dyrektora. Jednak nie można jednoznacznie okre-
ślić, jakiego typu ma być to doświadczenie. Analizując chociażby z dwóch 
perspektyw, które skategoryzowano na podstawie wywiadów (czyli do-
świadczenie oświatowe i pozoaświatowe): z jednej strony długoletnia prakty-
ka pedagogiczna jest niewątpliwym zasobem, ponieważ z reguły powoduje 
bardzo wysoki stopień specjalizacji. Jednak z drugiej nie sposób nie docenić 
również doświadczenia o charakterze pozaoświatowym – dyrektorzy, którzy 
nabywali doświadczenie przedsiębiorstwach gospodarczych czy organiza-
cjach pozarządowych, poczytują i celnie argumentują ten fakt jako szczegól-
nie istotny i przydatny w dalszej pracy zawodowej, z którego czerpią również 
obecnie jako dyrektorzy szkół. 

Bardzo często wybrzmiewała w wypowiedziach dyrektorów negatyw-
na, czasem wręcz dość radykalna opinia na temat obecnej formuły konkursu 
na stanowisko dyrektora. Ważnymi elementami, które dyrektorzy wskazy-
wali jako szczególnie negatywne w obrębie aktualnej formy postępowania 
konkursowego, były m.in. brak odpowiedniej wiedzy merytorycznej oraz 
realnego spojrzenia na edukację wśród członków komisji, upolitycznienie 
konkursów, powierzchowność stawianych pytań, subiektywność oceny, 
a także osobiste i emocjonalne nastawienie członków komisji wobec kandy-
data. Z wypowiedzi badanych dyrektorów wyłania się obraz postępowania 
konkursowego wysoko sformalizowanego, a także w dużym stopniu nace-
chowanego subiektywną oceną członków komisji. Ukierunkowanie na iden-
tyfikację potencjalnego talentu, zadawanie pytań nieszablonowych, niekon-
wencjonalnych i problemowych jest niewielkie i takie sytuacje mają charakter 
znikomy. Szczególnie niepokoi kwestia upolitycznienia konkursów i wyboru 
kandydatów, którzy reprezentują określoną partię polityczną. Warto w tym 
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miejscu podkreślić, że sytuacja związana z „udziałem dyrektora w polityce” 
była spontanicznie sygnalizowana przez kilkunastu nauczycieli w kontekście 
właściwości dyrektora, które mogą w sposób destruktywny wpłynąć na funk-
cjonowanie szkoły. 

Postawiono również hipotezy związane z obszarami psychologicznymi, 
mierzonymi za pomocą standaryzowanych testów. Jedna z nich zakładała, 
że „dominującym typem osobowości wśród badanych menedżerów oświa-
ty jest ekstrawersja”. Przewidywanie to potwierdziło się, ponieważ 16 na 18 
badanych dyrektorów wykazuje ekstrawertywny typ osobowości. Następnie 
przewidywano, że „badani menedżerowie oświaty wykazują wysoki poziom 
w zakresie wymiaru otwartość na doświadczenia”. Hipotezę tę należy przy-
jąć, ponieważ wszyscy badani dyrektorzy osiągnęli w tym obszarze wysokie 
wyniki. Analogiczna sytuacja jest również w przypadku kolejnej hipotezy, 
która zakładała, że „badani menedżerowie oświaty wykazują wysoki poziom 
w zakresie wymiaru sumienność” – tutaj również występowały głównie wy-
sokie wyniki. Hipoteza związana z poziomem optymizmu, która zakładała, 
że „badani menedżerowie oświaty wykazują wysoki poziom dyspozycyjnego 
optymizmu” – także potwierdziła się – u większości badanych osób pomiar 
wykazał najwyższy przedział stenowy. Ostatnią z hipotez związanych po-
miarem cech za pomocą testów psychologicznych było założenie, że „badani 

menedżerowie oświaty w zakresie odporności na stres wykazują preferencje 
w kierunku stylu skoncentrowanego na zadaniu”. Przewidywanie potwier-
dziło się w przypadku większości dyrektorów (14 osób). 

Sformułowano również hipotezę, która zakładała, że „menedżerowie 
oświaty preferują demokratyczny styl zarządzania”. Na podstawie otrzyma-
nych wyników można odpowiedzieć na nią twierdząco, jednak z pewnych 
zastrzeżeniem. Z wypowiedzi dyrektorów wyróżniają się bowiem dwa głów-
ne podejścia: typowy styl demokratyczny oraz swoisty styl mieszany, czyli 
demokratyczny, ale zwierający w sobie również pierwiastek autokratyzmu. 
Ponadto występuje również ocena, że styl kierowania jest zdeterminowany 
z jednej strony cechami osobowościowymi, charakterologicznymi, a także 
predyspozycjami psychologicznymi i społecznymi samego dyrektora, z dru-
giej natomiast właściwościami samych pracowników. Jak twierdzą niektórzy 
dyrektorzy, preferowany styl kierowania, który stosuje dyrektor danej pla-
cówki zależy również od dynamiki procesu grupowego oraz układu relacji 
pomiędzy pracownikami.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, szkoły bardzo szeroko wykorzy-
stują dostępne możliwości dodatkowego finansowania, w tym również te po-
chodzące z funduszy europejskich. Interesująca jest szeroka oferta zajęć poza-
lekcyjnych, dostępność nowoczesnych pomocy dydaktycznych i technologii. 
Stwarza to duże możliwości dla rozwoju uczniów i w pewnym stopniu jest 
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również wyrazem sposobu organizacji pracy szkoły oraz swoistej zaradności 
dyrektora. 

Większość badanych nauczycieli oceniła, że dyrektor szkoły, w której ak-
tualnie pracują, raczej jasno precyzuje swoje oczekiwania wobec ich pracy 
– 67% ankietowanych. Zdecydowanie potwierdziło to 14% badanych osób. 
Przyjąć można w tej sytuacji hipotezę, że „badani nauczyciele deklarują, że 
w szkole, w której aktualnie pracują dyrektor jasno precyzuje oczekiwania 
wobec ich pracy”. Potwierdziła się również hipoteza, że „badani nauczyciele 
oceniają, że dyrektor wspiera rozwój ich kariery zawodowej” – wskazała tak 
większość ankietowanych – ok. 64%. Równocześnie 14% respondentów z peł-
nym przekonaniem potwierdziło występowanie wsparcia ze strony przeło-
żonego.

Założono również, że „badani nauczyciele deklarują, że ich stopień sa-
tysfakcji dotyczący relacji z bezpośrednim przełożonym jest wysoki (lub bar-
dzo wysoki)”. Hipotezę tę można również przyjąć. Większość badanych osób 
stwierdziła bowiem, że raczej jest traktowana z szacunkiem przez przełożo-
nego, natomiast 28% badanych osób zdecydowanie to potwierdziło. Blisko 
8% badanych osób nie miało zdania na ten temat, natomiast szacunku raczej 
nie odczuwało jedynie 6% respondentów. W tabeli poniżej przedstawiono 
statystyki opisowe dla oceny poziomu satysfakcji dotyczącej relacji z bezpo-
średnim przełożonym według badanych osób (w skali od 1 do 5, gdzie 1 – 
bardzo niska satysfakcja; 5 – bardzo wysoka satysfakcja).

Tabela 6. Statystyki opisowe dla oceny poziomu satysfakcji dotyczącej relacji  
z bezpośrednim przełożonym

Zmienna M SD Min Max

Satysfakcja z relacji z bezpośrednim przełożonym 3,71 1,03 1 5

M – średnia
SD – odchylenie standardowe
Min –wynik najniższy
Max – wynik najwyższy

Minimalna ocena poziomu satysfakcji dotyczącej relacji z bezpośrednim 
przełożonym według badanych osób wyniosła 1 pkt., a maksymalna – 5 pkt. 
Średnia ocena poziomu satysfakcji z relacji z bezpośrednim przełożonym ba-
danych osób wyniosła M = 3,7 pkt. (z odchyleniem standardowym SD = 1 pkt).

Jedna z hipotez brzmiała: „w opiniach badanych nauczycieli najczęst-
szym sposobem rozwiązywania konfliktów przez dyrektora ich placówki jest 
natychmiastowa reakcja, próba wyjaśnienia sporu, podjęcie dyskusji”. Zało-
żenie to zostało potwierdzone. Wśród badanych osób ponad połowa (56%) 
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zadeklarowała bowiem, że w czasie trwania konfliktu dyrektor ich szkoły re-
aguje natychmiast, próbuje wyjaśniać spór oraz podejmuje dyskusję. 

W celu weryfikacji hipotezy, czy badane osoby pracujące w odmiennych 
typach szkół różnią się między sobą pod względem oceny wsparcia rozwo-
ju swojej kariery zawodowej przez przełożonego (w skali od 1 do 5, gdzie  
1 – „zdecydowanie tak” i 5 – „zdecydowanie nie”) przeprowadzono analizę 
testem Kruskala-Wallisa. W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane w bada-
niu wyniki.

Tabela 7. Typ szkoły a ocena wsparcia rozwoju kariery zawodowej przez 
przełożonego 

Zmienna Typ szkoły Średnia
Odchyle-
nie stan-
dardowe

Wynik 
testu
K-W

Poziom 
istotności

Ocena wsparcia rozwo-
ju kariery zawodowej 
przez przełożonego

Szkoła 
podstawowa 2,16 0,89

3,68 0,159Gimnazjum 2,46 1,04

Szkoła 
ponadgimnazjalna 2,25 0,93

Analiza statystyczna nie wykazała istotnych statystycznie różnic. Ozna-
cza to, że badane osoby pracujące w odmiennych typach szkół nie różnią się 
między sobą pod względem oceny wsparcia rozwoju swojej kariery zawo-
dowej przez przełożonego. Hipoteza „istnieją różnice pomiędzy badanymi 
nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich pod wzglę-
dem postrzegania wsparcia ich kariery zawodowej przez dyrektora” nie po-
twierdziła się.

W celu sprawdzenia, czy badane osoby pracujące w odmiennych typach 
szkół różnią się między sobą pod względem oceny poziomu satysfakcji doty-
czącej relacji z bezpośrednim przełożonym (w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo 
niska satysfakcja; 5 – bardzo wysoka satysfakcja), również przeprowadzono 
analizę testem Kruskala-Wallisa. W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane 
w badaniu wyniki.

Analiza statystyczna przeprowadzona testem Kruskala-Wallisa nie wy-
kazała w tym przypadku istotnych statystycznie różnic. Oznacza to, że ba-
dane osoby pracujące w odmiennych typach szkół nie różnią się między sobą 
pod względem oceny poziomu satysfakcji dotyczącej relacji z bezpośrednim 
przełożonym. Hipoteza zakładająca, że „istnieją różnice pomiędzy badanymi 
nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich pod wzglę-
dem poziomu satysfakcji z bezpośrednim przełożonym” również nie została 
przyjęta. 
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Tabela 8. Typ szkoły a ocena poziomu satysfakcji dotyczącej relacji z bezpośrednim 
przełożonym 

Zmienna Typ szkoły Średnia
Odchyle-
nie stan-
dardowe

Wynik 
testu 
K-W

Poziom 
istotności

Ocena poziomu 
satysfakcji dotyczącej 
relacji z bezpośrednim 
przełożonym

Szkoła 
podstawowa 3,82 0,97

2,70 0,260Gimnazjum 3,54 1,13

Szkoła 
ponadgimnazjalna 3,69 1,03

W celu weryfikacji założenia, czy badane osoby pracujące w odmiennych 
typach szkół różnią się między sobą pod względem oceny powinności dyrek-
tora szkoły dotyczącej integracji z zespołem pracowniczym, przeprowadzo-
no analizę testem niezależności chi-kwadrat. W tabeli poniżej przedstawiono 
uzyskane w badaniu wyniki.

Tabela 9. Typ szkoły a ocena powinności dyrektora szkoły dotyczącej integracji z ze-
społem pracowniczym 

Odpowiedź

Typ szkoły

Szkoła podstawowa Gimnazjum
Szkoła 

ponadgimnazjalna

N % z grupy N % z grupy N % z grupy

Tak 93 81,58 31 49,21 60 68,97

Nie 16 14,04 24 38,10 24 27,59

Nie wiem 5 4,39 8 12,70 3 3,45

Analiza statystyczna przeprowadzona testem niezależności chi-kwadrat 
wykazała istotne statystycznie różnice: chi2(4) = 21,86; p < 0,001. Oznacza to, 
że osoby pracujące w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadgim-
nazjalnych częściej niż nauczyciele w szkołach gimnazjalnych byli zdania, 
że dyrektor szkoły powinien integrować się z zespołem pracowniczym (radą 
pedagogiczną, pracownikami administracji i obsługi). Hipoteza brzmiąca, iż 
„istnieją różnice pomiędzy badanymi nauczycielami szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich pod względem postrzegania integracji dyrektora 
z zespołem pracowniczym” została potwierdzona. 

W celu weryfikacji hipotezy, czy badane osoby pracujące w odmiennych 
typach szkół różnią się między sobą pod względem oceny dyrektora placówki 
jako specjalisty w danej dziedzinie (w skali od 1 do 5, gdzie 1 – „zdecydowa-
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nie tak” oraz 5 – „zdecydowanie nie”), przeprowadzono analizę statystyczną 
za pomocą testu Kruskala-Wallisa. W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane 
w badaniu wyniki.

Tabela 10. Typ szkoły a ocena dyrektora placówki jako specjalisty w danej dziedzinie 

Zmienna Typ szkoły Średnia
Odchyle-
nie stan-
dardowe

Wynik 
testu
K-W

Poziom 
istotności

Ocena dyrektora 
placówki jako specjalisty 
w danej dziedzinie

Szkoła 
podstawowa 2,01 0,93

7,81 0,020Gimnazjum 2,41 0,99

Szkoła 
ponadgimnazjalna 2,16 0,94

Analiza testem Kruskala-Wallisa wykazała istotne statystycznie różnice. 
Porównania wielokrotne ujawniły, że osoby pracujące w szkołach podstawo-
wych były bardziej przekonane o tym, że dyrektor placówki jest specjalistą 
w danej dziedzinie niż nauczyciele w szkołach gimnazjalnych (p = 0,029). 
W tej sytuacji można przyjąć hipotezę, że „istnieje związek pomiędzy typem 
szkoły a oceną dyrektora jako specjalisty w danej dziedzinie”. 

W celu sprawdzenia hipotezy, czy badane osoby pracujące w odmien-
nych typach szkół różnią się między sobą pod względem wskazania najsku-
teczniejszego sposobu rozwiązywania konfliktów w radzie pedagogicznej, 
przeprowadzono analizę testem niezależności chi-kwadrat. W tabeli poniżej 
przedstawiono wyniki.

Tabela 11. Typ szkoły a wskazanie najbardziej skutecznego sposobu rozwiązywania 
konfliktów w radzie pedagogicznej 

Odpowiedź

Typ szkoły

Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła 
ponadgimnazjalna

N % z grupy N % z grupy N % z grupy

Współpraca 
(rozwiązywanie 
sporu)

77 67,54 36 57,14 54 62,07

Kompromis  
(dzielenie się) 31 27,19 23 36,51 29 33,33

Dostosowanie 
(zaspokajanie potrzeb) 4 3,51 4 6,35 4 4,60

Unikanie (wycofanie) 2 1,75 0 0,00 0 0,00
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Analiza wykonana testem niezależności chi-kwadrat nie wykazała w tym 
przypadku istotnych statystycznie różnic: chi2(6) = 4,60; p = 0,586. Oznacza to, 
że badane osoby pracujące w odmiennych typach szkół nie różnią się między 
sobą pod względem wskazania najbardziej skutecznego sposobu rozwiązy-
wania konfliktów w radzie pedagogicznej. Hipoteza „istnieje związek pomię-
dzy typem szkoły a preferowanym stylem rozwiązywania konfliktów, jakim 
jest współpraca” nie została potwierdzona. 

W celu weryfikacji, czy badane osoby pracujące w odmiennych typach 
szkół różnią się między sobą pod względem oceny poczucia wpływu własnej 
pracy na ogólny sukces szkoły (w skali od 1 do 5, gdzie 1 – „zdecydowanie 
tak” i 5 – „zdecydowanie nie”), przeprowadzono analizę testem Kruskala-
-Wallisa. W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane wyniki.

Tabela 12. Typ szkoły a ocena poczucia wpływu własnej pracy na ogólny sukces szkoły 

Zmienna Typ szkoły Średnia
Odchyle-
nie stan-
dardowe

Wynik 
testu 
K-W

Poziom  
istotności

Ocena poczucia wpływu 
własnej pracy na ogólny 
sukces szkoły

Szkoła 
podstawowa 1,87 0,76

2,98 0,225Gimnazjum 2,05 0,79

Szkoła 
ponadgimnazjalna 1,90 0,86

Analiza przeprowadzona za pomocą testu Kruskala-Wallisa nie wyka-
zała istotnych statystycznie różnic. Oznacza to, że badane osoby pracujące 
w odmiennych typach szkół nie różnią się między sobą pod względem oceny 
poczucia wpływu własnej pracy na ogólny sukces szkoły. Ostatnia z hipo-
tez, zakładająca, że „istnieje związek pomiędzy typem szkoły a poczuciem, 
że praca nauczyciela wpływa na ogólny sukces szkoły” nie potwierdziła się. 

Podsumowując, na podstawie dokonanej analizy i kategoryzacji wy-
ników badania ankietowego wyodrębnić można kilka głównych obszarów 
w definiowaniu talentu menedżerskiego w oświacie. Pierwsza z kategorii, 
która jest jego komponentem to unikatowość – wyróżnianie się. W bardzo 
wielu wypowiedziach nauczycieli wyraźnie wybrzmiewa, że talent mene-
dżerski ma charakter unikatowy, sporadyczny i rzadko spotykany. Drugim 
komponentem jest kompleksowość uzdolnień i umiejętności. Talent mene-
dżerski w oświacie to dyrektor wszechstronny, posiadający interdyscypli-
narną wiedzę i zróżnicowane kompetencje. Nauczyciele dostrzegają również, 
że kierowanie współczesną placówką oświatową, aby mogło być rozumia-
ne jako talent menedżerski, wymaga kompleksowości, stałego doskonalenia 
i poszerzania swoich umiejętności, łączenia różnorodnych obszarów wiedzy 
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oraz ujmowania problematyki zarządzania szkołą z różnych perspektyw. 
Kolejnym z wyodrębnionych obszarów jest odwaga – nietuzinkowość. Tym 
samym problematyka odwagi w kontekście zarządzania oświatą wybrzmie-
wa po raz kolejny. Wreszcie, ostatnim komponentem talentu menedżerskiego 
jest planowanie na przyszłość. Wyraża się ono w refleksji na temat przyszło-
ści, wyprzedzaniu nowych inicjatyw, przewidywaniu warunków działania 
w ramach określonych granic czasowych, a także wyznaczaniu celów, zadań, 
środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji.

4.8. Podsumowanie 

Wnioski, które wynikają w przeprowadzonych badań empirycznych po-
święconych problematyce talentu menedżerskiego w oświacie, jawią się jako 
obiecujące dla praktyki edukacyjnej i obszaru zarządzania oświatą. Niekwe-
stionowanym walorem tak zaplanowanych i przeprowadzonych badań jest 
bowiem ich kompleksowość i zróżnicowanie, a także spojrzenie na badaną 
tematykę z dwóch odmiennych, lecz jednakowo ważnych perspektyw – 
dyrektorów szkół z długoletnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz 
czynnych zawodowo nauczycieli. Badania ukazały, w których obszarach wy-
stępuje pomiędzy tymi grupami pewna zgodność – w definiowaniu zjawisk 
czy oczekiwaniach, lecz równocześnie unaoczniły, gdzie pożądane i oczeki-
wane są zmiany – zarówno z perspektywy nauczycieli (np. kwestia dotyczą-
ca udziału dyrektora w życiu politycznym, potrzeba dbałości o swobodną, 
życzliwą atmosferę pracy i rozmów, jasna i konkretna organizacja pracy itd.), 
jak również samego dyrektora (np. problematyka zarządzania kadrowego 
w kontekście Karty Nauczyciela, obciążenie emocjonalne i stawianie wy-
magań w sytuacji związanej z jednoosobową odpowiedzialnością formalną 
i prawną za działania szkoły itd.). 

Uzyskane wnioski i spostrzeżenia badawcze silnie korespondują również 
z założeniami koncepcji interesariuszy, których w kontekście instytucji edu-
kacyjnych można traktować zarówno jako podmiot i czynnik, na który dy-
rektor szkoły orientuje swoje działania. Współcześnie bowiem, co wymaga 
szczególnego podkreślenia, priorytetem w zarządzaniu szkołą jest w pew-
nym sensie zaspokajanie potrzeb, interesów oraz oczekiwań niezwykle sze-
rokiego grona interesariuszy. Na pierwszym planie winny pozostać potrzeby 
i oczekiwania ze strony rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 
szkoły. Natomiast grono interesariuszy zewnętrznych szkoły jest o wiele 
szersze, niż sugerowałyby to pierwsze skojarzenia. Obejmuje bowiem rów-
nież społeczność lokalną, organy prowadzące i nadzorujące, władze lokalne 
czy media. 
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W tym miejscu warto również rozważyć, którą z kategorii interesariuszy 
szkoły jest sam uczeń. Pierwsze skojarzenie bowiem, sugerujące interesariu-
sza zewnętrznego (odbiorcę usług placówki), nie wydaje się być do końca za-
sadne. Uczeń jest bowiem także czynnym uczestnikiem życia szkolnego oraz 
działalności organizacji szkolnej. Przynajmniej z założenia, choćby poprzez 
działalność samorządu uczniowskiego (np. konieczność opiniowania w sy-
tuacji wydalenia ucznia ze szkoły) uczniowie posiadają więc również cechy 
właściwie dla interesariuszy wewnętrznych. Wobec tych okoliczności sytua-
cja uczniów jest zatem specyficzna i właściwe zdaje się być charakteryzowa-
nie ich jako interesariuszy obu kategorii. 

Współpraca i dynamiczne wychodzenie naprzeciw potrzebom takich 
zróżnicowanych i licznych interesariuszy jest zadaniem niezwykle trudnym, 
wymagającym od dyrektora dużej pomysłowości, determinacji i odwagi. 
Przedstawione wnioski i spostrzeżenia mogą więc być źródłem ważnych in-
spiracji dla obecnych i przyszłych dyrektorów szkół oraz stanowić czynniki 
optymalizujące proces zarządzania w placówkach edukacyjnych. 

1 
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Rozdział  5

Implikacje praktyczne

Celem ostatniego rozdziału jest wskazanie implikacji praktycznych wynika-
jących ze zrealizowanego postępowania badawczego. W pierwszej kolejności 
podjęto próbę skonstruowania kategorii, jaką jest talent menedżerski w oświa-
cie. Dokonano nakreślenia profilu społeczno-edukacyjno-zawodowego oraz 
charakterystycznych cech, które można uznać jako właściwe dla tego zjawi-
ska. Rozdział zawiera również odniesienia do praktyki edukacyjnej i prob-
lematyki współczesnego zarządzania oświatą. Zawarto w nim bowiem re-
komendacje związane ze stanowiskiem dyrektora szkoły, które rozumiane 
są bardzo szeroko: począwszy od kształcenia kandydatów na dyrektorów, 
poprzez konkurs na to stanowisko, aż do problematyki doskonalenia zawo-
dowego i swoistej codzienności już po objęciu stanowiska. 

5.1. Talent menedżerski w oświacie – próba konstrukcji kategorii 

Nadrzędnym celem zaplanowanych i zrealizowanych badań empirycznych 
było podjęcie próby skonstruowania kategorii, którą określono mianem talen-
tu menedżerskiego w oświacie. Menedżeryzm oświatowy nie jest zjawiskiem 
nowym, co więcej – współcześnie coraz częściej właśnie takim sformułowa-
niem określa się dyrektorów szkół. Jednak procedura badawcza ukierunko-
wana była na głębokie poznanie kierowania w oświacie, a także zestawienia 
problematyki z zagadnieniem zarządzania talentami, które już od wielu lat 
jest powszechne i szeroko komentowane w naukach o zarządzaniu. 

Wnikliwa analiza uzyskanego materiału badawczego, obejmująca wy-
niki badań ankietowych, transkrypcje wywiadów indywidualnych, ele-
menty desk research oraz pewien zarys pomiarów cech psychologicznych, 
pozwoliła na podjęcie próby zbudowania kategorii, jakim jest talent me-
nedżerski w oświacie. Uznano, że w perspektywie tego zjawiska wyróżnić 
można sześć głównych komponentów, które ów talent menedżerski two-
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rzą: odwaga, kompleksowość oraz wszechstronna wiedza i umiejętności, 
dojrzałość emocjonalna, odpowiedzialność, planowanie na przyszłość oraz 
świadomość specyfiki zespołu nauczycielskiego. W tym miejscu omówiona 
zostanie charakterystyka i zakres każdego z nich, a także merytoryczna ar-
gumentacja takiego wyboru. 

Pierwszym z komponentów talentu menedżerskiego w oświacie uczy-
niono odwagę. Ta cecha charakterologiczna dyrektora wielokrotnie wy-
brzmiewała w wypowiedziach nauczycieli w najróżniejszych kontekstach. 
Akcentowano odwagę w podejmowaniu decyzji, często nowatorskich, nie-
szablonowych i tym samym niepopularnych. Podkreślano znaczenie swoi-
stej odwagi w przeciwstawianiu się pewnym oczekiwaniom ze strony orga-
nu prowadzącego czy nadzorującego. Zakłada się jednak, że nie chodzi tutaj 
o zjawisko pewnego pyskatego buntownika. Przeciwnie – odważny dyrektor 
pozostaje wyważony, opanowany, lecz stanowczy, konsekwentny i asertyw-
ny w swoich działaniach. Przełożony, który odznacza się talentem mene-
dżerskim, potrafi więc iść własną drogą. Ma wizję szkoły, którą wypracował 
wspólnie ze swoimi nauczycielami i potrafi ten obrany kierunek negocjo-
wać. Nie pozostaje biernie podporządkowany narzuconym standardom i ze-
wnętrznym oczekiwaniom. Potrafi zaznaczyć swoje stanowisko, nie obawia 
się oporu, nacisków czy ataków. Stara się podjąć wyzwanie postępowania 
zgodnie z własnym przekonaniem. Podkreślić należy, że taka postawa wy-
maga sporej odwagi. W przypadku takich zachowań istnieje również ryzyko 
utraty pewnego spokoju psychicznego i narażanie się na nieprzyjemne sytu-
acje. Talent menedżerski w oświacie odznacza się jednak gotowością na pod-
jęcie takiego wyzwania. To odwaga i niesztampowość myślenia są bowiem 
bardzo często podwaliną prekursorskich inicjatyw. 

Drugi z komponentów to natomiast kompleksowość oraz wszechstronna 
wiedza i umiejętności. Talent menedżerski w oświacie stale się rozwija, do-
skonali posiadane kompetencje i poszerza wiedzę. Wiedza ta z kolei ma cha-
rakter interdyscyplinarny, czasami również niekonwencjonalny. Idea ta jest 
zgodna również z perspektywą life-long learning, czyli całożyciowego uczenia 
się. Przyjmuje się, że współczesny dyrektor szkoły powinien mieć bogatą zna-
jomość nie tylko z zakresu metodyki nauczania czy pedagogiki, lecz również 
rozbudowywać wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania zasobami 
ludzkimi, prawa, ekonomii, technologii, gospodarki, polityki społecznej, neu-
rologii oraz najnowszych badań z zakresu psychologii, socjologii czy innowa-
cji pedagogicznych. Bogata wiedza może stanowić źródło inspiracji dla za-
rządzania szkołą i polepszania jakości jej pracy. Ludzie, którzy odznaczają się 
potrzebą ciągłego doskonalenia, zachowują również pewną pokorę wobec już 
posiadanej wiedzy. To niezwykle cenna cecha, która chroni jednostkę przed 
pewnym złudnym wyspecjalizowaniem i przyjęciem niebezpiecznej postawy 
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„wszystko już wiem”. To jedna z najgorszych i najniebezpieczniejszych puła-
pek intelektualnych. 

Trzeci z komponentów talentu menedżerskiego w oświacie to dojrzałość 
emocjonalna. Wymiar ten obejmuje wiele obszarów i predyspozycji psycho-
logicznych, takich jak opanowanie afektywne czy empatia. Przede wszyst-
kim jednostka jest świadoma specyfiki własnych stanów emocjonalnych, 
reaktywności, podatności na frustrację i sposobów reagowania w sytuacjach 
trudnych. Prawidłowo identyfikuje swoje zasoby i mocne strony, prowadzi 
ustawiczną pracę nad sobą i doskonali kompetencje emocjonalne. Dojrzałość 
emocjonalna obejmuje jednak również wymiar ja – inni, jest bowiem związa-
na ze stopniem empatii oraz wyraża się w jakości funkcjonowania społecz-
nego jednostki. Człowiek potrafi przyjąć perspektywę drugiego człowieka, 
również w sytuacjach konfliktowych, skomplikowanych, co jest niezwykle 
trudne i wymaga ogromnego wglądu w siebie, samoświadomości i stopnia 
dojrzałości. Dyrektor dojrzały emocjonalnie odznacza się tymi wszystkimi ce-
chami. Rozumie różne grupy interesariuszy, z którymi pracuje z perspekty-
wy swojego stanowiska – nauczycieli, uczniów, rodziców, innych pracowni-
ków, przedstawicieli samorządu lokalnego, mediów oraz całego środowiska 
otaczającego szkołę. Wysoka dojrzałość emocjonalna jest również wyrazem 
ustawicznej pracy nad swoją konstrukcją psychologiczną i kompetencjami 
społecznymi.

Czwartym z komponentów jest odpowiedzialność. Wymiar ten wy-
brzmiewał bardzo często w rozmowach z dyrektorami, którzy jednoznacznie 
akcentują sytuację dzisiejszych placówek oświatowych, w której pod wzglę-
dem formalnym i prawnym ostatecznie za wszystkie działania i inicjatywy 
szkoły odpowiada dyrektor. Takie okoliczności mogą być niestety znaczącym 
źródłem obciążenia emocjonalnego. Wobec tak stawianych oczekiwań, za-
gadnienie odpowiedzialności w kontekście talentu menedżerskiego w oświa-
cie znajduje swoje głębokie uzasadnienie. Talent menedżerski odznacza się 
bowiem bardzo wysokim stopniem odpowiedzialności, a także pewnej troski 
i dbałości o szkołę. Poczucie odpowiedzialności bardzo często jest determi-
nantem zaangażowania i w omawianym kontekście oddania sprawom szko-
ły. Praca dyrektora nie trwa bowiem w określonych godzinach. Oczywiście, 
cechuje ją pewna godzinowa struktura, obejmująca choćby zajęcia dydaktycz-
ne czy godziny przeznaczone na przyjmowanie petentów, jednak planowania 
oraz wizualizacji pewnych pomysłów i zamierzeń nie da się realizować tylko 
w godzinach pracy. To z kolei wymaga specjalnego zaangażowania, którego 
jednym z fundamentów jest wysokie poczucie odpowiedzialności.

Kolejnym z komponentów talentu menedżerskiego w oświacie jest pla-
nowanie na przyszłość. Dyrektor utalentowany myśli perspektywicznie, da-
lekosiężnie. Na bieżąco stara się śledzić nowości, a także miarę możliwości 
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wyprzedzać pewne standardy. Nie jest osadzony wyłącznie w perspektywie 
teraźniejszej, dotyczącej konkretnego dnia, miesiąca czy nawet roku szkol-
nego. Specyfika zarządzania współczesną szkołą wymaga bowiem zdolności 
spojrzenia daleko w przyszłość, strategicznie i długoterminowo, w spostrze-
ganiu kilkuletnim. Planowanie na przyszłość wyraża się w skutecznym wy-
znaczaniu celów, zadań, a także środków i sposobów ich najkorzystniejszej 
realizacji. Pozwala na taką organizację pracy szkoły, że jest ona postrzegana 
jako placówka nowatorska, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom, a także 
wyprzedzająca pewne standardy. To sprawia, że może stanowić źródło in-
spiracji dla innych, jest pionierem w wielu działaniach i wyznacza kierunek 
zmian. 

Wreszcie za ostatni z komponentów talentu menedżerskiego w oświa-
cie uznano dość osobliwy i być może zaskakujący wymiar, jakim jest świa-
domość specyfiki zespołu nauczycielskiego. Ta świadomość bowiem może 
mieć fundamentalne znacznie w komunikacji i zarządzaniu pracownikami. 
Podkreśla się jednak, że nie jest to równoznaczne z podejściem, że dyrektor 
musi się wywodzić ze środowiska nauczycieli, tj. sam musi posiadać takie 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Nadal uznaje się, że z powodze-
niem stanowisko kierownicze może zajmować również osoba niebędąca na-
uczycielem. W tym komponencie chodzi jednak o inny wymiar – specyfiki 
zarządzania grupą zawodową, jaką są nauczyciele. Sami jej przedstawiciele, 
formułując te refleksje zupełnie spontanicznie w kwestionariuszach ankiet, 
oceniają, że współpraca z nauczycielami jest bardzo specyficzna. Specyfika 
ta obejmuje np. na skłonność do pewnej nadwrażliwości na krytykę, a tak-
że obecności przekonania dotyczącego pewności, swoistej niepodważalno-
ści posiadanej wiedzy i poglądów. Oczywiście, nie są to cechy właściwe 
wszystkim nauczycielom. Jednak sam fakt zwrócenia na to uwagi przez 
samych przedstawicieli tego środowiska zawodowego stanowi ważną prze-
słankę, iż nie ma to również charakteru marginalnego. Dyrektor powinien 
skutecznie identyfikować i rozumieć potrzeby nauczycieli, analizować ich 
perspektywę, wysłuchiwać subiektywnych spostrzeżeń. Jak wiadomo, nie 
musi się do nich dostosowywać, jednak sam fakt włączenia nauczycieli 
w pewne procesy zarządzania szkołą jest dla nich bardzo istotny. Co więcej, 
taka sytuacja zawsze, niezależnie od okoliczności, generuje u ludzi poczu-
cie przynależności i odpowiedzialności za organizację. Świadomość spe-
cyfiki zarządzania zespołem nauczycieli, czyli zbiorem pewnych indywi-
dualności, niekiedy przesadnie przeświadczonych o własnej nieomylności 
oraz nadwrażliwych na krytykę – może okazać się jednym z kluczowych 
determinantów skutecznego zarządzania szkołą przez dyrektora. Szczegól-
nie istotne wydaje się to być również w kontekście znaczących ograniczeń, 
które stawiane są przed dyrektorem, a wynikających chociażby z regulacji 
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zawartych w Karcie Nauczyciela i uniemożliwiających w określonych sytu-
acjach swobodne zatrudnianie i zwalnianie pracowników. 

Podejmując więc próbę definicji, talent menedżerski w oświacie określić 
można jako zestaw cech psychicznych, uzdolnień oraz właściwości społecz-
nych, które obejmują predyspozycje w kierunku podejmowania odważnych 
decyzji oraz konsekwencję w ich realizacji, kompleksowość i wszechstron-
ność posiadanej wiedzy i umiejętności, wysoki poziom dojrzałości emocjonal-
nej, wysokie poczucie odpowiedzialności, kompetencje w zakresie perspekty-
wicznego planowania na przyszłość, a także znajomość specyfiki zarządzania 
zespołem nauczycielskim. 

Wskazanym powyżej, głównym komponentom towarzyszy również sze-
reg dodatkowych właściwości. Przewidywać można, że znaczenie w tym 
kontekście ma także zdolność aktywnego słuchania, stosowanie (przynaj-
mniej w większym stopniu) elementów demokratycznego stylu zarządzania 
czy rozwiązywanie sytuacji konfliktowych poprzez wykorzystywanie modeli  
opartych na współpracy i kompromisie. Istnieją również pewne wstępne 
przesłanki, które wskazują, że istnieje prawdopodobieństwo, iż talent mene-
dżerski w oświacie jest typem ekstrawertyka, odznaczającego się wysokim 
poziomem dyspozycyjnego optymizmu oraz wykazującego preferencje reak-
cji w sytuacjach stresowych w kierunku stylu opartego na zadaniu. Z uwagi 
jednak na liczebność badanej grupy nie należy w tym zakresie wysnuwać 
zbyt pochopnych wniosków. Przypuszczalnie w kontekście zagadnienia ta-
lentu menedżerskiego w oświacie większego znaczenia nie ma natomiast 
posiadane wykształcenie (humanistyczne, społeczne vs. techniczne) oraz do-
tychczasowe doświadczenie zawodowe. Zarówno bowiem długoletnia prak-
tyka w środowisku edukacyjnym, jak i nabywanie doświadczenia w zupełnie 
innych okolicznościach zawodowych mogą być źródłem wielu inspiracji dla 
późniejszej praktyki kierowania szkołą. Prawdopodobnie sukces jest zdeter-
minowany psychologią różnic indywidualnych oraz wskazanymi powyżej 
komponentami, aniżeli typem formalnego wykształcenia czy dotychczasowej 
ścieżki zawodowej.

5.2. Rekomendacje związane ze stanowiskiem dyrektora szkoły

Istotnym walorem zastosowanego podejścia metodologicznego oraz uzyska-
nia interesujących wniosków badawczych są również implikacje praktyczne, 
które z tak zrealizowanego postępowania wynikają. Wśród sformułowanych 
celów praktycznych zaplanowanych badań wyróżniono m.in. takie zagad-
nienia jak: ustalenie dyrektyw praktycznych dotyczących kształcenia i do-
skonalenia zawodowego dyrektorów, wskazanie rekomendacji związanych 
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z konkursem na stanowisko dyrektora szkoły jak również wskazanie dzia-
łań praktycznych wspierających czynnych zawodowo dyrektorów. Implika-
cje praktyczne, które opierają się na wnioskach z przeprowadzonych badań 
można więc ująć z bardzo wielu perspektyw: począwszy od kształcenia za-
wodowego kandydatów na dyrektorów, poprzez formę konkursu na stano-
wisko, aż do codziennej praktyki jako kierownik placówki oświatowej. 

Pierwsza, bardzo ważna perspektywa, to problematyka kształcenia za-
wodowego kandydatów na dyrektorów. W polskim systemie, oprócz obliga-
toryjnych studiów podyplomowych, nie ma sztywnej struktury, jeśli chodzi 
o wykształcenie kandydatów oraz późniejszych, czynnych zawodowo dyrek-
torów. Panuje tutaj całkowita swoboda, oczywiście z zachowaniem wymogu 
posiadania wykształcenia wyższego. Pewnego rozważenia wymaga wpro-
wadzenie formy specjalistycznych studiów menedżerskich przeznaczonych 
dla potencjalnych dyrektorów, realizowanych na wcześniejszych etapach 
studiów wyższych. Warto zaznaczyć, że pojawiają się już pewne prekursor-
skie działania obejmujące utworzenie specjalności związanej z zarządzaniem 
placówkami oświatowymi także na etapie studiów uzupełniających magi-
sterskich. Tego typu propozycje miały w swojej ofercie na rok akademicki 
2015/2016 m.in. takie jednostki i szkoły wyższe jak Wydział Studiów Edu-
kacyjnych UAM w Poznaniu, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
czy Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Cechą wspólną dla wszyst-
kich dyrektorów placówek oświatowych jest natomiast realizacja studiów po-
dyplomowych zarządzania oświatą. Do realizacji tej formy studiów obligują 
kandydatów konkretne regulacje prawne. Jak wynika z przeprowadzonych 
badań, dyrektorzy z reguły są zadowoleni z odbytych studiów podyplo-
mowych w tym zakresie i oceniają je jako przydatne, choć o ich przebiegu 
i walorach wypowiadają się na dużym poziomie ogólności. Pojawia się tak-
że wiele zarzutów dotyczących niskiego nacisku na aspekty praktyczne za-
wodu, a zbyt dużą dbałość o treści teoretyczne. Ocena ta wymaga pewnego 
komentarza. Po pierwsze każde studia podyplomowe muszą oznaczać się 
określoną strukturą i doborem treści merytorycznych, również o takich cha-
rakterze teoretycznym. Jest to obostrzone regulacjami prawnymi oraz wymo-
gami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poza tym, jak twierdził 
sam Albert Einstein: nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Treści 
teoretycznych nie należy więc lekceważyć, ponieważ stanowią one podsta-
wę budowania swojego systemu wiedzy. Istotnym natomiast elementem są 
spostrzeżenia dyrektorów, dotyczące być może zachwiania równowagi po-
między zagadnieniami teoretycznymi a praktycznymi – na niekorzyść tych 
drugich. Faktem jest, iż na studiach podyplomowych treści teoretyczne nie 
powinny dominować. Być może pewnym rozwiązaniem byłyby zajęcia dy-
daktyczne prowadzone przez wieloletnich dyrektorów praktyków. Ich bo-
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gate doświadczenie zawodowe oraz wiarygodność mogłyby być kluczowym 
elementem wprowadzenia większej ilości praktyki na studia z zakresu zarzą-
dzania oświatą i spowodować wzrost zadowolenia słuchaczy. 

Druga ważna rekomendacja, która dotyczy obszaru kształcenia dyrek-
torów, związana jest z pomiarem poziomu oczekiwań, ale nie tylko samych 
słuchaczy studiów podyplomowych (co zapewne jest realizowane w postaci 
ankiet ewaluacyjnych na większości uczelni) lecz również w formie wyko-
rzystania pewnej retrospekcji – ankiet i wywiadów z dyrektorami już pracu-
jącymi na tym stanowisku. Dopiero oni bowiem mogą dostarczyć ważnych 
wskazówek praktycznych związanych z modyfikacją i wzbogacaniem pro-
gramu studiów. Właśnie ta grupa mogłaby precyzyjniej określić oczekiwania 
i te obszary tematyczne, które z punktu widzenia praktycznego zarządzania 
oświatą są szczególnie przydatne. Oczywiście obok tego pomiaru powinny 
występować również konsultacje i dyskusje oraz w konsekwencji zmiany 
w obrębie programów studiów. Taki system pozwoliłby uchwycić np. bardzo 
ważne oczekiwanie, które zgłaszali dyrektorzy w przeprowadzonych wywia-
dach, mianowicie związane z umiejętnościami rekrutacji i selekcji pracow-
ników. Zagadnienie to jest obecnie bardzo często pomijanie w programach 
studiów podyplomowych zarządzania oświatą. Tymczasem okazuje się, że ta 
problematyka jest interesująca i wysoko oceniania w znaczeniu praktycznym 
przez dyrektorów szkół. 

Nie sposób pozostawić bez komentarza, szczególnie w kontekście re-
komendacji praktycznych związanych ze stanowiskiem dyrektora, obecnej 
formy postępowania konkursowego na to stanowisko. W tym miejscu oce-
nia się, że system ten wymaga zmiany. W swojej obecnej formie jest bowiem 
w bardzo wysokim stopniu sformalizowany i praktycznie redukuje do mini-
mum szansę na identyfikację potencjalnego talentu menedżerskiego w oświa-
cie [por. Cieślińska, 2015, s. 13-28]. Obecna procedura silnie koncentruje się 
bowiem na osobach posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe. 
Obowiązujące akty prawne nie wskazują natomiast na konieczność posiada-
nia kompetencji o charakterze psychologicznym czy społecznym. Można za-
ryzykować stwierdzenie, że weryfikacja potencjalnego talentu wśród kadry 
kierowniczej oświaty jest uzależniona głównie od składu komisji rekrutacyj-
nej, a ściślej jej sposobu czy pomysłu na przeprowadzenie rekrutacji. Obecna 
procedura rekrutacji i selekcji w swoim formalnym założeniu nie jest ukie-
runkowana na identyfikację kompetencji z zakresu zarządzania, zdolności 
kierowania zespołem ludzkim, poziomu aspiracji czy planów zawodowych 
kandydata na dyrektora. To członkowie komisji decydują o doborze dodat-
kowych pytań, wprowadzeniu potencjalnej sytuacji zadaniowej czy pytania 
problemowego dla kandydata. Jeżeli komisja skoncentruje się głównie na ele-
mentach formalnych, nie poszerzy ze swojej strony procesu rekrutacji o za-
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gadnienia związane np. z zarządzaniem czy perspektywą psychologiczną, 
istnieje ryzyko, że potencjalne, wybitne umiejętności kandydata nie zostaną 
zidentyfikowane. Pojawia się wobec tego refleksja, iż w perspektywie obec-
nej procedury postępowania konkursowego dla dyrektorów w największym 
stopniu od sposobu przeprowadzenia rekrutacji i selekcji, a także indywidu-
alnych cech osób rekrutujących, doboru pytań, taktyki stawiania przez kan-
dydatem potencjalnych sytuacji problemowych do rozwiązania zależy to, czy 
proces konkursu zidentyfikuje potencjalny talent. Gdy tego zabraknie, a na-
cisk postawiony będzie głównie na aspekty formalno-organizacyjne (co jak 
wynika z rozmów prowadzonych z dyrektorami, jest powszechne) istnieje 
ryzyko przeprowadzania rekrutacji w sposób, w którym pominięte zostaną 
indywidualne predyspozycje kandydatów – zarówno osobowościowe, jak 
i społeczne czy w zakresie zarządzania. 

Dyskusyjny i do pewnego stopnia kontrowersyjny jest również obecny 
skład komisji konkursowej. Czy rzeczywiście przedstawiciele organu pro-
wadzącego oraz organu nadzorującego winni stanowić tak liczną grupę gło-
sujących w postępowaniu konkursowym? Zmiany prawne z 2016 r. w tym 
zakresie zwielokrotniły obecność ich członków. Czy taka sytuacja nie stwarza 
ryzyka, że gdy kandydat jest nowatorski w sposobie patrzenia na szkołę, pre-
zentuje pomysły niepopularne, nie identyfikuje się z określoną opcją politycz-
ną, a także jest odważny – co w niektórych okolicznościach nie koresponduje 
z oczekiwaniami tych organów (np. co do wydatków finansowych, w myśl 
sformułowania – większe plany, większe oczekiwania finansowe), to zosta-
nie automatycznie odrzucony? Zdaje się, iż obowiązkowego rozważenia wy-
magają zmiany polegające na wprowadzeniu innych, bardziej niezależnych 
członków do komisji konkursowych – specjalistów w swojej dziedzinie, lecz 
zupełnie bezstronnych, które nie współpracują w jakiekolwiek formie z kon-
kretną szkołą. Przykładowo wskazać tutaj można m.in. specjalistę z zakresu 
psychologii, zarządzania, ekonomii, socjologii gospodarki, prawa, być może 
przedstawiciela mediów. Koniecznością zdaje się być również swoiste „od-
politycznienie” konkursów. Być może trafnym rozwiązaniem okazałoby się 
przeniesienie metody tzw. ośrodka oceny (ang. assessment center), powszech-
nie stosowanego w rekrutacji i selekcji pracowników, na płaszczyznę kon-
kursu dla dyrektorów szkół. Odpowiednia organizacja przebiegu metody 
AC, dobór sytuacji zadaniowych i obszarów stymulacji, a także wzajemna 
konfrontacja kandydatów mogąca wskazać różnice indywidualne, sposoby 
rozwiązywania problemów, jak również radzenie sobie z sytuacjach streso-
wych, mogłaby okazać się kluczowa do identyfikacji wybitnie uzdolnione-
go kandydata na dyrektora. Stworzyłaby również szansę na szersze ujęcie 
kompetencji psychologicznych, społecznych czy zarządzania w kontekście 
dynamiki procesów grupowych. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że 
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wszelkie modyfikacje związane z postępowaniem konkursowym na stano-
wisko dyrektora wiążą się bezpośrednio z bardzo szeroką i znaczącą zmianą 
w zakresie regulacji prawa oświatowego, które w obecnej formie nie pozwala 
na autonomiczny, swobodny dobór metod selekcji. Konsekwencją tej swoistej 
sztywności postępowania jest fakt, iż w procedurze aktualnego postępowa-
nia konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły brakuje niestety skutecz-
nej, strategii identyfikacji kompetencji psychologicznych, społecznych oraz 
menedżerskich. 

Wreszcie trzecim obszarem związanym z rekomendacjami praktyczny-
mi jest codzienna działalność zawodowa dyrektorów szkół, podejmowanie 
odpowiedzialnych decyzji i ponoszenie ich konsekwencji. Dyrektorzy sygna-
lizują występowanie obciążenia emocjonalnego w związku z jednoosobową 
odpowiedzialnością za wszystkie działania, które są realizowane w szkole. 
Ciekawą inicjatywą, wartą przywołania w tym miejscu wydaje się być nato-
miast projekt realizowany od 2013 r. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy 
współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego pt. „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowa-
nie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/pla-
cówek”. Zamysłem organizatorów było stworzenie swoistej przestrzeni do 
dyskusji i refleksji nad stanem obecnym oraz perspektywami rozwoju spo-
sobów przygotowania i doskonalenia kadr kierowniczych w sferze edukacji 
w Polsce. Główny cel projektu to wzmocnienie systemu zarządzania oświatą 
poprzez wypracowanie rozwiązań w zakresie kształcenia, rozwoju i wspar-
cia kadry kierowniczej oświaty. Realizowane są badania dotyczące diagnozy 
kompetencji przywódczych. W ramach projektu odbywają się również konfe-
rencje, seminaria, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla praktyków i teore-
tyków zarządzania oświatą [por. Ośrodek Rozwoju Edukacji i in., Przywódz-
two edukacyjne, 2015]. Ważnym elementem jest nacisk kładziony na wspólną 
wymianę doświadczeń i prezentacja wiodących przykładów dobrych prak-
tyk w zakresie przygotowania i doskonalenia liderów oświatowych na świe-
cie. Taka inicjatywa napawa optymizmem, jednak pozostaje świadomość, iż 
prawdopodobnie nadal są to jeszcze działania niewystarczające. 

Propozycją kluczowego rozwiązania, będącego równocześnie rekomen-
dacją wyprowadzoną na podstawie przeprowadzonych badań, jest przenie-
sienie na płaszczyznę placówek oświatowych inicjatywy oficjalnego mento-
ringu, który z powodzeniem stosowany jest obecnie w przedsiębiorstwach 
gospodarczych i korporacjach, również w Polsce. Mentoring zakłada układ 
wzajemnej współpracy pomiędzy mentorem – osobą bardzo doświadczoną, 
wyspecjalizowaną, osiągającą wiele sukcesów w swojej branży, a mantee, czyli 
podopiecznym mentora – osobą z mniejszym doświadczeniem zawodowym 
(choć niekoniecznie młodszą wiekiem metrykalnym) i potrzebującą wspar-
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cia merytorycznego oraz inspiracji do dalszej pracy zawodowej. Mentoring 
nie polega jednak na doradztwie, podawaniu gotowych dyspozycji i rozwią-
zań. Oczywiście, mentor może na swoim własnym przykładzie prezentować 
rozwiązania i pomysły, które sprawdziły się w jego przypadku, jednak bar-
dziej jako inspirację, a nie gotową dyspozycję do wykonania. Głównym ce-
lem mentoringu jest swoiste otwieranie umysłu, przeciwdziałanie sztywności 
myślenia, motywowanie jak również stosowanie feedbacku – informacji zwrot-
nej. Obowiązuje raczej swobodna, nieformalna specyfika relacji pomiędzy 
mentorem a podopiecznym. Swobodna atmosfera pozwala na generowanie 
nowych pomysłów. Mantee nie ma być również przytłoczony doświadcze-
niem swojego mentora, lecz czerpać z niego pozytywną inspirację. Mentor 
ma być autorytetem, zapewniać nacechowane życzliwością wsparcie, które 
pomoże zrealizować podopiecznemu zamierzone cele w sposób efektywny. 
Mentoring to nie tylko rady i dyskusja na konkretne tematy, lecz także korzy-
ści płynące z przebywania w otoczeniu osoby charyzmatycznej, odnoszącej 
sukcesy. Taki element bardzo często stanowi dodatkową siłę napędową do 
działania. Warto również podkreślić, że mentoring jest procesem dwustron-
nym – również bardziej doświadczony specjalista z powodzeniem powinien 
czerpać z doświadczenia swojego podopiecznego – umożliwia to bowiem 
spojrzenie na wiele spraw i zagadnień w sposób odświeżony i rozwijający. 
Mentor modeluje również – tak wielokrotnie wskazywanej wśród cech po-
żądanych u dyrektora i jednocześnie jednego z komponentów talentu mene-
dżerskiego – poziom odwagi. Swoją postawą, konsekwencją, niekiedy ryzy-
kownym postępowaniem odniósł bowiem sukces, który przekłada się obecnie 
na jakość funkcjonowania placówki. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
mentoring sprawdziłby się również w obszarze zarządzania oświatą. Układy 
wzajemnego wsparcia pomiędzy dyrektorami doświadczonymi, często z wie-
loletnim doświadczeniem, których placówki odnoszą wiele sukcesów, a oso-
bami z mniejszym doświadczeniem, wciąż poszukujących swojej skutecznej 
strategii na zarządzanie szkołą, mogłyby być zjawiskiem przełomowym pod 
wieloma względami. Wymiana doświadczeń, która płynie z mentoringu 
umożliwiłaby rozwój i poprawę funkcjonowania wielu szkół, a dyrektorom 
z dłuższym stażem stworzyłaby szansę na odświeżenie swojego spojrzenia 
na zarządzanie i problemy edukacji w Polsce. 

5.3. Podsumowanie

Współcześni dyrektorzy, obciążeni mnogością i zróżnicowaniem wymagań, 
które są stawiane wobec ich roli i organizacji pracy szkoły, oczekują pra-
widłowo rozumianego wsparcia. Wsparcia, które zapewni im poczucie bez-
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pieczeństwa i stabilności emocjonalnej w tak dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości szkolnej. Jednoosobowa odpowiedzialność za wszystkie dzia-
łania placówki może bowiem generować poczucie obciążenia psychicznego 
i przytłoczenia. Natomiast w dalszej perspektywie może prowadzić nawet do 
zaniechania nowych inicjatyw, w myśl zasady, iż lepiej koncentrować się na 
sytuacjach przewidywalnych i tym samym bezpiecznych. 

Wzmożonej uwagi wymaga system szkoleń i doskonalenia zawodowego 
dla dyrektorów oraz nauczycieli, szczególnie pod względem kryterium me-
rytoryczności. Oferta, która jest kierowana do środowiska nauczycielskiego, 
a zwłaszcza do dyrektorów, powinna spełniać bowiem najwyższe standardy 
merytoryczne. Narażanie specjalistów na udział w formach doskonalenia za-
wodowego prezentujących materiały nieaktualne, czysto teoretyczne i nie-
adekwatne do obowiązującego stanu wiedzy i przede wszystkim oczekiwań 
słuchaczy, nie powinno mieć miejsca. Taka sytuacja powoduje bowiem fru-
strację, utratę zaufania do instytucji kształcących oraz zniechęcenie do korzy-
stania z podobnych form dokształcania w przyszłości. 

Dyrektorzy poszukują również możliwości konsultowania swoich spo-
strzeżeń i działań, w charakterze sieci wsparcia i przekazywania dobrych 
praktyk. Znaczącym rozwiązaniem mogłaby okazać się idea związaną 
z mentoringiem i podjęcie próby jej przeniesienia na grunt środowiska 
edukacyjnego. Obustronna relacja zawodowa i wynikające z niej wsparcie 
prawdopodobnie stworzyłyby możliwość wymiany oczekiwań i doświad-
czeń na bardzo korzystnych zasadach dla obu stron – osoby z mniejszym 
stażem oraz dyrektora z większym doświadczeniem zawodowym w kiero-
waniu szkołą. 

Dyrektorzy powinni być systematycznie wysłuchiwani, zachęcani do ofi-
cjalnego dzielenia się własnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Codzien-
ny kontakt z praktyką zarządzania placówką edukacyjną generuje bowiem 
spojrzenie zupełnie odmienne od perspektywy ustawodawcy, organów nad-
zorujących i prowadzących czy naukowców. Pozwala na ustawiczną kon-
frontację z rzeczywistością różnych dyspozycji, które są nakładane na szkoły. 
W wielu sytuacjach to właśnie dyrektorzy są w stanie najlepiej ocenić, jakie 
są szanse na realne powodzenie kolejnej wprowadzanej do szkół inicjatywy, 
bądź jakiego potrzeba dodatkowego wsparcia, nie zaplanowanego obligato-
ryjnie, które o powodzeniu owego przedsięwzięcia przesądzi. Wiele z reflek-
sji, które towarzyszą dyrektorom praktykom zarządzania oświatą, stanowi 
więc bogate źródło wiedzy o praktyce codzienności szkolnej, często również 
wyprzedzające obowiązujące wymogi i standardy, co ma nieocenione zna-
czenie dla mądrej, nowoczesnej, skutecznej i adekwatnej do oczekiwań społe-
czeństwa polityki oświatowej państwa. 
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Zakończenie

Przywództwo jest jednym z kluczowych pojęć dotyczących współczesnej 
rzeczywistości społecznej. Jego ważną częścią jest natomiast przywódz-
two edukacyjne związane ze współczesnymi organizacjami oświatowymi. 
Sukcesywnie zmienia się postrzeganie zarządzania oświatą w ujęciu trady-
cyjnym, gdzie nadrzędną rolą dyrektora było planowanie, egzekwowanie 
i przede wszystkim sprawowanie kontroli. Zauważyć można, że coraz częś-
ciej pojawia się perspektywa prospołeczna, która zwraca uwagę na takie 
komponenty jak satysfakcja z pracy i poziom zadowolenia, poczucie spraw-
stwa, więzi między pracownikami, inteligencja emocjonalna i społeczna, 
odporność na stres czy poziom optymizmu. Coraz powszechniej elementy 
te uznawane są za determinanty powodzenia i sukcesu, a także budowania 
konstruktywnych relacji pomiędzy pracownikami, skutecznej realizacji za-
dań oraz wzrostu poczucia identyfikacji ze swoją pracą.

Perspektywa korzyści jest jednak o wiele szersza, procentuje bowiem wy-
sokim stopniem zadowolenia interesariuszy, usatysfakcjonowanymi rodzi-
cami i uczniami, wymianą doświadczeń, podejmowaniem nowych inicjatyw 
oraz ogólnym wzrostem jakości świadczonych usług edukacyjnych. Jak za-
uważa Stefan M. Kwiatkowski, specyfika przywództwa w szkole polega na 
rozszerzeniu typowego układu przywódca – podwładny o sytuację uczniów 
i rodziców, których nie można zaliczyć do kategorii podwładnych w sto-
sunku do dyrektora szkoły. Są to jednak grupy, które w nieformalny sposób 
decydują o charakterze placówki, a także jej opinii w środowisku lokalnym. 
Ważnym elementem jest również kwestia zaufania rodziców wobec szkoły 
[por. Kwiatkowski, 2010, s. 15-16].

Uzdolniony i skuteczny dyrektor szkoły opiera i buduje swoją władzę 
na kompetencjach osobistych i walorach, które są cenione przez jego pra-
cowników, minimalizując równocześnie konieczność korzystania ze swoich 
uprawnień formalnych. W zarządzaniu zasobami ludzkimi stosuje partner-
skie, niedyrektywne metody współpracy i oddziaływania. Obserwuje swój 
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zespół pracowniczy, biorąc pod uwagę dynamikę procesów grupowych, 
sukcesywnie poznaje jego mocne i słabe strony. Adekwatnie do swoich ob-
serwacji i wynikających z nich wniosków stosuje coraz mniej oddziaływań 
dyrektywnych, częściej wykorzystując doradztwo czy wzajemną wymianę 
spostrzeżeń. Stwarza się tym samym pracownikom przestrzeń dla inicjaty-
wy, swobodnego rozwoju, a także buduje fundament grupowego poczucia 
odpowiedzialności za instytucję. 

Utalentowany, nowoczesny dyrektor systematycznie poszerza swoją wie-
dzę i umiejętności, pozostaje również na bieżąco ze zmianami i tendencjami 
o charakterze społecznym. Charakteryzuje go wysoka ciekawość poznawcza 
i otwartość na zmianę, hołduje idei całożyciowego uczenia się, a w konse-
kwencji taką postawą inspiruje również swoich pracowników. Posiada bo-
gatą i aktualną wiedzę dotyczącą zróżnicowanej tematyki. Poszukuje dodat-
kowych źródeł finansowania dla szkoły w celu zwiększenia jej atrakcyjności, 
np. poprzez skuteczne aplikowanie o fundusze Unii Europejskiej czy pozy-
skiwanie sponsorów. 

Polska szkoła cały czas wymaga swego rodzaju zmiany, która związa-
na jest przede wszystkim z elastycznością myślenia i spojrzenia nie tylko na 
proces dydaktyczno-wychowawczy (bo w tym obszarze już wiele zmian jest 
zauważalnych), lecz także jej organizacji pracy i specyfiki zarządzania. Jedną 
z najważniejszych, oczekiwanych i pożądanych zmian jest bowiem nowo-
czesne przywództwo w szkole. Sukcesywnie zmieniają się oczekiwania wo-
bec współczesnych dyrektorów. Ludzie, którzy odgrywają rolę przywódców, 
działają dzisiaj coraz częściej jako koordynatorzy wspomagający komunika-
cję i współpracuję grupy, stymulujący zaangażowanie, a także funkcjonujący 
jako pewien katalizator zmian. Wyraźnie zauważa się więc ciągłą potrzebę 
rewidowania założeń dotyczących przywództwa [Mazurkiewicz, 2012, s. 13]. 

Przeprowadzone w obszarze problematyki talentu menedżerskiego 
w oświacie badania empiryczne ukształtowały wiele interesujących wnio-
sków dla praktyki zarządzania. Stały się również fundamentem sformułowa-
nia konkretnych rekomendacji praktycznych związanych zarówno z eduka-
cją kandydatów na dyrektorów, procedurą konkursową, jak i późniejszym 
codziennym zarządzaniem instytucją już na stanowisku dyrektora. Żywiona 
jest nadzieja, że staną się one inspiracją do dyskusji nad koniecznością wpro-
wadzenia pewnych zmian i modyfikacji, które mogłyby zapewnić nie tylko 
poprawę skuteczności samych dyrektorów, lecz także jakości funkcjonowa-
nia całej placówki oświatowej. Siłę napędową szkoły stanowi bowiem jej lider 
– dyrektor. Swoją postawą, zaangażowaniem i motywacją, czyli posiadanym, 
swoistym talentem menedżerskim, służy nowoczesnemu, efektywnemu, pro-
gresywnemu zarządzaniu współczesną instytucją edukacyjną. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



286

Bibliografia

Monografie, artykuły: 

Acman G., Ryll R. (2004), Awans zawodowy nauczyciela. Praktyczny poradnik, Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Adamczyk E., Gęsicki J., Matczak E. (2001), Samorządowy model oświaty: koncepcje i realia, 
Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych. 

Adamiecki K. (1970), O nauce organizacji, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Agor W.H. (1998), Intuicja w organizacji: jak twórczo przewodzić i zarządzać, Kraków, Wydaw-

nictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Ambady N., Rosenthal R. (1997), Half a minute: Predicting teacher evaluations from thin slices 

of nonverbal behavior and physical attractiveness, “Journal of Personality and Social Psy-
chology”, nr 64.

Anastasi A., Urbina S. (1999), Testy psychologiczne. Warszawa, Pracownia Testów Psycholo-
gicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Andriof J., Waddock S. (2002), Unfolding stakeholder engagement, Sheffield, Greenleaf Pub-
lishing.

Argyris Ch. (1965), Zrozumienie zachowania ludzkiego w organizacji: jeden punkt widzenia, [w:] 
Nowoczesna teoria organizacji, M. Haire (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN.

Armstrong M. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków, Wydaw-
nictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. 

Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
Aronson E. (1997), Psychologia społeczna – serce i umysł, Poznań, Zysk i Spółka.
Arrow K.J. (1985), Granice organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Atamańczuk K., Przybyszewski R. (2001), Edukacja i szkoła u progu XXI wieku, Olsztyn, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Babbie E. (2013), Podstawy badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bachara A., Damasio H., Tranel D., Damasio A.R. (1997), Deciding Advantageously Before 

Knowing the Advantageous Strategy, “Science”, nr 275.
Balas R., Pochwałko G., Sweklej J., Godlewska M. (2009), Poznawcze i afektywne mechanizmy 

intuicji, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. 
Balas R., Wierzchoń M. (2003), Selektywność wpływu instrukcji na automatyczne i kontrolowane 

aspekty uczenia mimowolnego, „Studia Psychologiczne”, nr 41(4). 
Balicki A., Pyter M. (2011), Prawo oświatowe, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



287

Banach Cz. (1995), Cechy – właściwości osobowościowe nauczycieli [w:] Edukacja i rozwój: jaka 
szkoła? jaki nauczyciel? jakie wychowanie?, A. Jopkiewicz (red.), Kielce, Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna. 

Banach Cz. (2002), Polska szkoła i system edukacji: przemiany i perspektywy, Toruń, Wydaw-
nictwo A. Marszałek.

Banach Cz. (2005), Szkoła w reformie systemu edukacji – teoria i praktyka [w:] Edukacja – szkoła 
– nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Kraków, Wy-
dawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. 

Banach Cz. (2006), Zadania i cechy dobrej szkoły jako organizacji uczącej się i doskonalącej [w:] 
Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, T. 1, B. Suchacka (red.), Kraków, Impuls. 

Banaszak S. (2006), Menedżerowie w strukturze społecznej, Poznań, Wydawnictwo WSKiZ 
w Poznaniu. 

Banaszak S. (2011), Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretycz-
no-empiryczne, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Banaszak S. (2013), Zarządzanie oświatą w turbulentnym otoczeniu, „Studia Edukacyjne”, nr 
27/2013. 

Banaszak S. (2016) Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle wybranych strategii rozwoju pol-
skich uczelni publicznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2 (109).

Banaszak S., Doktór K. (2008), Problemy socjologii gospodarki, Poznań, Wydawnictwo WSKiZ 
w Poznaniu. 

Banaszak S., Doktór K. (2009), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organiza-
cji i zarządzania, Poznań, Wydawnictwo WSKiZ w Poznaniu. 

Bańka A. (2005), Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyj-
nych oraz strukturalnych rynku pracy, [w:] Współczesna psychologia pracy i organizacji, 
Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (red.), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego.

Bańka J. (1985), Intuicjonizm Henryka Bergsona, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego. 

Baran A. (2004), Edukacja w Polsce wobec zmian systemowych i demograficznych, „Polityka Spo-
łeczna”, nr 5/6.

Barber A.E. (1998), Recruiting employees: Individual and organizational perspectives, Sage Pub-
lications, London, Thousand Oaks. 

Barbour R. (2011), Badania focusowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej 

dzięki ludziom, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
Barton J.J. (2008), Structure and function in acquired prosopagnosia: lessons from a series of 10 

patients with brain damage, “J Neuropsychol”, nr 2, s. 197–225.
Barton, J. J. (2003), Disorders of face perception and recognition. “Neurologic clinics”, nr 21(2), 

s. 521-548. 
Bauman Z. (1996), Socjologia, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka. 
Beauval A., Gałdowa A. (red.) (1997), Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Czynniko-

we ujęcie osobowości (osobowość w świetle różnic indywidualnych. Kraków, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Beckhard R. (1998), Zdrowa organizacja, [w:] Organizacja przyszłości, F. Hesselbein i in. (red.), 
Warszawa, Business Press. 

Bednarska-Wnuk I. (2006), Dyrektor – pedagog i menedżer, „Edukacja i Dialog”, nr 2, s. 33-35.
Bednarska-Wnuk I. (2008), Czas na planowanie, „Dyrektor Szkoły”, nr 9, s. 18. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



288

Bednarska-Wnuk I. (2010), Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska, Warsza-
wa, Wolters Kluwer. 

Berger, L.A. (2004), Creating a Talent Management System for Organization Excellence: Con-
necting the Dots, [w:] The talent management handbook. Creating organizational excellence 
by identifying, developing, and promoting your best people, L. A. Berger, R.B. Berger (red.), 
New York, McGraw-Hill.

Bergson H. (1910/2001), Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness, 
New York, Dover Publications.

Bertalanffy L. von (1984), Ogólna teoria systemów, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne. 

Bhattacharya C.B., Sen S., Korschun D. (2008), Using corporate social responsibility to win the 
war for talents, “MIT Sloan Management Review”, No. 1. 

Biegeleisen-Żelazowski B. (1967), Zarys psychologii pracy, Warszawa, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN.

Biela A., (1990), Stres w pracy zawodowej, Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

Bielski M. (1997), Organizacja. Istota, struktury, procesy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa, Wydawnictwo  
C.H. BECK.

Bieniok K. (2009), Zarządzanie talentami jako strategiczna szansa budowania przewagi konku-
rencyjnej organizacji, [w:] Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, J. Rokita 
(red.), Katowice, GWSH. 

Blake R.; Mouton J. (1964), The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence, Houston, 
Gulf Publishing Co.

Błajet P., Przyborowska B. (2011), Integralna zmiana w edukacji – rola lidera, [w:] Przywódz-
two edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak, I. Nowosad 
(red.),Warszawa, Engram.

Błaszczyk K., Drzewoski M., Maliszewski W. (2009), Komunikacja społeczna a zarządzanie we 
współczesnej szkole, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Boć J., Kuta T. (1984), Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Wrocław, Kolonia Li-
mited.

Bogaj A. (2007), Polityka edukacyjna w Polsce na tle priorytetów Unii Europejskiej, „Edukacja 
Ustawiczna Dorosłych”, nr 3, s. 11-19. 

Borkowska S. (2005), Motywowanie dziś i jutro; główne problemy, [w:] Motywować skutecznie, 
S. Borkowska (red.) Warszawa, IPiSS. 

Borkowska S. (1994), Zarządzanie partnerskie, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, 
nr 2, Warszawa.

Borkowska S. (red.) (2005), Zarządzanie talentami, Warszawa, IPiSS.
Borowiecki R., Kwieciński M. (red.) (2003), Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeń-

stwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Kraków, Zakamycze.
Bowers K.S., Regehr B., Balthazard C., Parker K. (1990), Intuition in context of discovery, 

„Cognitive Psychology”, nr 22, s. 72-110.
Boyatzis R.E. (2008), Competencies in the 21th century, “Journal of Management Develop-

ment”, nr 1. 
Breaugh J.A., Starke M. (2000), Research on employee recruitment: So many studies, so many 

remaining questions, “Journal of Management”, nr 26. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



289

Bremond J., Salort M.M. (1997), Leksykon wybitnych ekonomistów, Warszawa, Wydawnictwo 
Naukowe PWN.

Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne. 

Broniewska G. (2006), Poszukiwania skutecznego stylu kierowania, [w:] Przywództwo w szkole, 
J.M. Michalak (red.) Kraków, Impuls. 

Brunsdon R., Coltheart, M. Nickels, L., Joy P. (2006), Developmental prosopagnosia: A case 
analysis and treatment study, “Cognitive neuropsychology”, nr 23(6), s. 822-840. 

Brzeziński J. (2011), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa, Wydawnictwo Nauko-
we PWN.

Buckingham V., Vosburgh R. (2001), The 21st Century Human Resources Function: It’s the 
Talent, “Human Resource Planning”, nr 24 (4). 

Budzianowska K. (2001), Rola opiekuna stażu w szkole, „Gazeta Szkolna”, nr 23, s. 8. 
Burke L.A. (1996), Developing high-potential employees in the new business reality, “Business 

Horizons”, nr 40. 
Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości 

konkurujących, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
Cannon J.A., McGee R. (2007), Talent management and succession planning, London, CIPD. 
Catlin K., Matthews J. (2002), Building the awesome organization. Six essential components that 

drive entrepreneurial growth, New York, Hungry Minds. 
Centrum Badania Opinii Społecznej (2013), raport nr BS/164/2013 Prestiż zawodów, War-

szawa. 
Chałas K. (2005), Wychowanie ku wartościom czynnikiem wzmacniającym podstawowe funkcje 

szkoły, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, J. Kuźma, J. Mor-
bitzer (red.), Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Chełpa S. (2003), Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych: kierunki i dy-
namika zmian, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 

Chełpa S. (2005), Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia intrapersonalne, [w:] Za-
rządzanie talentami, S. Borkowska (red.), Warszawa, IPiSS.

Chmiel N. (2003), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne. 

Chmiel P. (2003), Myśl polityczna i prawna Herberta Spencera, „STUDIA IURIDICA”,  
nr XLI/2003.

Chojnacki W., Balasiewicz A. (2006), Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy 
doradztwa zawodowego i personalnego, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Cholewiński M. (2007), Dyrektor szkoły zawodowej jako menedżer i przywódca w okresie zmian, 
[w:] Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej, B. Baraniak (red.), Warsza-
wa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Cieślak R., Łuszczyńska- Cieślak A. (2001), Zarządzanie stresem w pracy. Promocja Zdrowia, 
„Nauki Społeczne i Medycyna”, nr 4.

Cieślińska J. (2013), Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek 
oświatowych, „Studia Edukacyjne”, nr 27/2013. 

Cieślińska J. (2014) Styl przywództwa dyrektora szkoły a rozwiązywanie konfliktów. Zwiad ba-
dawczy, „Studia Edukacyjne”, nr 33/2014.

Cieślińska J. (2015) Talent menedżerski w oświacie – czy obecna procedura rekrutacji i selekcji 
umożliwia jego identyfikację?, [w:] Talent jako czynnik sukcesu organizacji, A. Springer 
(red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 3 (2015), Wydaw-
nictwo WSB. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



290

Ciężka B. (2005), Ewaluacja – kwestie ogólne, Warszawa, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.
Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Warszawa, Gebethner i Ska.
Cooper C.L., Marshall J. (1987), Źródła stresu w pracy kierowniczej i umysłowej, [w:] Stres 

w pracy, C.L. Cooper, R. Payne (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Creswell J. (2013), Projektowanie badań naukowych, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.
Csíkszentmihály M. (1975), Beyond boredom and anxiety, San Francisco, CA Jossey-Bass. 
Csíkszentmihály M. (2005), Przepływ: jak poprawić jakość życia: psychologia optymalnego do-

świadczenia, Taszów, Biblioteka Moderatora. 
Czajka Z., Jacukowicz Z., Januchowicz M. (1998), Wartościowanie pracy a zarządzanie płaca-

mi, Warszawa, Difin. 
Czarnecka D. (2006), Rola awansu w rozwoju zawodowym nauczycieli, „Remedium”, nr 10, 

s. 10.
Dalin P. (1999), Theorie Und Praxis der Schulentwicklung, Neuwied, Luchterhand.
Damasio A.R. (1994/1999), Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Poznań, REBIS.
Davis A. (2007), Public relations, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Dawid J. Wł. (1927), O duszy nauczycielstwa, Warszawa, Nasza Księgarnia, Związek Pol-

skiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. 
Dawid J.W. (1966), Inteligencja, wola i zdolność do pracy, Warszawa, Ossolineum. 
Deci E.L, Ryan R.M. (1985), Intrinsic motivation and self determination in human behavior, New 

York, Plenum. 
Deci E.L, Ryan R.M. (1991), A motivational approach to self: Integration in Personality, Nebras-

ka Symposium on Motivation, nr 38, s. 237-288. 
Denek K. (2004), Szkoła na miarę społeczeństwa wiedzy, „Wychowanie na co dzień”, nr 9, 

s. 6-12.
DiGeorgio R. (2004), Winning with your strengths: an interview with Ken Tucker of the Galop 

Organization, “Journal of Change Management”, nr 32. 
Dijksterhuis A. (2004), Think different: The merits of unconscious thought in preference develop-

ment and decision making, “Journal of Personality and Social Psychology”, nr 87, s. 586-
598. 

Dijksterhuis A., Nordgren L.F., (2006), A theory of unconscious thought, “Perspectives on 
Psychological Science”, nr 1, s. 95-180. 

Dijksterhuis A., Smith P.K., van Baaren R.B., Wigboldus D.H.J. (2005), The unconscious con-
sumer: Effects of environment on consumer behavior, “Journal of Personality and Social 
Psychology”, nr 15, s. 193-202. 

Dłubak E. (1999), Zadania opiekuńcze współczesnych szkół w transformacji ustrojowej, [w:] Piot-
rkowskie Studia Pedagogiczne. Tom 6, H. Cudak (red.), Piotrków Trybunalski, Wydaw-
nictwo WSP.

Długosz-Kurczabowa K. (2005), Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN. 

Dobrołowicz W. (2002), W stronę treningu inteligencji intuicyjnej, [w:] W stronę kreatywności, 
W. Dobrołowicz, M. Karwowski (red.), Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedago-
giki Specjalnej.

Dobrowolska B. (2009), Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów: pedagogiczne uwarunko-
wania kompetencji zawodowych, Toruń, Akapit.

Doktór K. (1972), Socjologia organizacji i kierownictwa, Warszawa, Naczelna Organizacja 
Techniczna. 

Doktór K. (1975), Socjologia organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



291

Doktór K. (1998), Szkic portretu polskiego zarządcy, „Przegląd Socjologiczny”, tom XLVII/1. 
Doktór K. (2001), Beneficjenci transformacji, [w:] Niepokojąca współczesność, A. Misztalska, 

K. Kowalkiewicz (red.), Łódź, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Doktór K. (2009), Zarządcy bez wiedzy – specjaliści bez władzy? Socjologiczne, pedagogiczne 

i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Po-
znań, Wydawnictwo WSKiZ w Poznaniu. 

Domachowski W., Kowalik S., Miluska J. (1984), Z zagadnień psychologii społecznej, Warsza-
wa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drucker P.F. (2004), Zawód menedżer, Czarnów, Wydawnictwo MT Biznes. 
Drwal R. (1995), Poczucie kontroli jako wymiar osobowości – podstawy teoretyczne, techniki ba-

dawcze i wyniki badań, [w:] Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia 
i techniki, R. Drwal (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dudek B. (1991), Źródła i skutki nieprzystosowania pracowników do warunków pracy, [w:] Psy-
chologiczny model efektywności prac, praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej, Warsza-
wa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Durkheim E. (1999), O podziale pracy społecznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Duttagupta R. (2005), Identifying and managing your assets: talent management, London, 

PricewaterhouseCoopers. 
Dzierzgowska I. (2004), Zadania dyrektora szkoły w polskim systemie oświaty, „Dyrektor Szko-

ły” nr 2, s. 29-30.
Dzierzgowska I. (2005), Nauczyciel stażysta, Warszawa, Fraszka Edukacyjna.
Dzierzgowska I. (2005), Nowy system awansu, „Dyrektor Szkoły”, nr 1, s. 45-46. 
Dzierzgowska I. (2006), Nauczyciel mianowany, Warszawa, Fraszka Edukacyjna.
Dzierzgowska I. (2007), Statut szkoły, „Dyrektor Szkoły” nr 3, s. 45.
Elsner D. (1997), Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, Antologia I, Radom, 

Instytut Technologii Eksploatacji. 
Elsner D. (1999), Doskonalenie kierowania placówką oświatową. Wśród nowych pojęć i znaczeń, 

Chorzów, Mentor. 
Elsner D. (2005), Role i zadania dyrektora szkoły: od menedżera do ucznia, „Nowa Edukacja 

Zawodowa”, nr 3, s. 8-11. 
Elsner D. (2008), Komisja konkursowa, „Dyrektor Szkoły”, nr 5, s. 7-8. 
Elsner D., Taraszkiewicz M. (2002), Opiekun stażu jako refleksyjny praktyk, Warszawa, MEN-

TOR. 
Encyklopedia organizacji i zarządzania, (1981), Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-

ne. 
Evans M.G. (1970), The effects of supervisory behavior on the path-goal relationship, “Organiza-

tional Behavior and Human Performance”, nr 5. 
Fayol H., Teslar J.A. (1947), Administracja przemysłowa i ogólna, Poznań, W. Wikłak.
Fazgalić A.J. (2008), Menedżerowie wiedzy w polskiej oświacie, „Dyrektor Szkoły”, nr 5,  

s. 17-20.
Fazlagić A.J., (2003), Marketingowe zarządzanie szkołą, Warszawa, Wydawnictwo CODN.
Ferris G.R., Berkson H.M., Harris M.M. (2002), The recruitment interview process: Persua-

sion and organization reputation promotion in competitive labor market, “Human Resource 
Management Review”, nr 12. 

Fiedler F.E. (1967), A Theory of Leadership Effectiveness, Nowy Jork, McGraw-Hill. 
Fila-Jankowska A. (2009), Samoocena autentyczna, Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Wyż-

szej Psychologii Społecznej Academica.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



292

Fiszer K., Sobów T. (2013), Związek umiejscowienia kontroli zdrowia z depresyjnością wśród 
studentów uczelni medycznej, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, Tom 19, Nr 3, 
s. 294–299. 

Flick U. (2007), Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Fołtyn H. (2007), Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Warszawa, Wydawnictwo 

Key Text.
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Po-

znań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, New York, Cambridge 

University Press. 
Friedmann G. (1996), Maszyna i człowiek. Problem człowieka w cywilizacji maszynowej, War-

szawa, Wydawnictwo KiW. 
Gabara W. (1989), Nauka o organizacji i zarządzaniu. Kierunki i tendencje, Warszawa, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne.
Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R. (2006), Socjologia gospodarki, Warszawa, 

Difin.
Gardner H.(2009), Inteligencje wielorakie, Warszawa, Laurum. 
Garlej-Drzewiecka E. (2000), Wspomaganie osobowego rozwoju nauczyciela poprzez samopozna-

nie, [w:] Człowiek, szkoła, wspólnota: w kręgu edukacji społecznej, M. Mendel (red.), Toruń, 
Wydawnictwo Adam Marszałek. 

Garstka T., Marszałek J. (2000), Nauczyciel na starcie, Warszawa, Wydawnictwo CODN. 
Gasiul H., (2012), Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Warszawa, Difin.
Gawrecki L. (1996), Menedżer w szkole, Poznań, Wydawnictwo eMPi.
Gawrecki L. (2003), Kompetencje menedżera oświaty, Poznań, Wydawnictwo eMPi.
Gawrecki L. (2008), Promocja placówki edukacyjnej, Poznań, Wydawnictwo eMPi. 
Gephart, R. P. (1988), Ethnostatistics: Qualitative foundations for quantitative research, Thou-

sand Oaks, CA Sage Publications. 
Gerlach R. (2007), Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych: wyzwania, 

szanse, zagrożenia, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 
Gerlach R. (red.) (2008) Edukacja i praca: konteksty, wyzwania, antynomie, Bydgoszcz, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Gerlach R. (red.) (2008) Praca człowieka w XXI wieku: konteksty, wyzwania, zagrożenia, Byd-

goszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Gerlach R. (2010), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Bydgoszcz, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Gerlach R. (2012), Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy 

i wyzwania, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Gerlach R., Kulpa-Puczyńska A., Tomaszewska-Lipiec R. (2008), Wybrane problemy pedago-

giki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii 
Bydgoskiej.

Gerrig R., Zimbardo P. (2006), Psychologia i życie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN.

Gibbs G. (2007), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN.

Gigerenzer G. (2007), Intuicja. Inteligencja nieświadomości, Warszawa, Prószyński i S-ka. 
Giorgi A., (2002), Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy. Podej-

ście fenomenologiczne, Białystok, Trans Humana. 
Giszczyńska X. (1991), Psychologiczny model efektywności pracy, Warszawa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



293

Glantz I.L.B. (red.), Mad, the Bad, and the Different, New York, Lexington Books.
Głażewski M. (2009), Teoria systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna – między metafizyką 

a metabiologią, „Przegląd Pedagogiczny”, Nr 1 (11). 
Głowacka-Steward K. (2006), Zarządzanie talentami: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, 

Raport Badawczy The Conference Board, E-0011-06 RR.
Główny Urząd Statystyczny (2014), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/14, War-

szawa. 
Goik L. (1980), Organizacja pracy dyrektora szkoły w aspekcie realizowanych funkcji stanowiska 

kierowniczego, Katowice, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.
Gorczycka E. (2008), Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim, Częstochowa, Wy-

dawnictwo PCz. 
Goriszowski W. (2008), Menedżeryzm oświatowy w teorii i w praktyce: poradnik z zakresu orga-

nizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły (dla studentów pedagogiki), Toruń, 
Wydawnictwo Adam Marszałek.

Górecka H. (2005), Polski system szkolny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 4, 
T. Pilch (red. nauk.), Warszawa, Żak.

Grabarczyk I. (2003), Podstawy prawne i organizacyjne oświaty: źródła i materiały. Cz.2, Szkolni-
ctwo publiczne i niepubliczne w Polsce, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego. 

Grandjean E. (1971), Fizjologia pracy, Warszawa, PZWL.
Greer C.G. (2001), Strategic human resource management, New Jersey, Prentice-Hall.
Griffin R.W. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, Wydawnictwo Nauko-

we PWN.
Gruszczyński L.A. (1986), Elementy statystyki dla socjologów, Katowice, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Śląskiego.
Habermas J. (2000), Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Kraków, Universitas.
Hamer D., Copeland P. (1998), Geny a charakter, Warszawa, Wydawnictwo CIS.
Hatch M.J. (2000), Teoria organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Heilbroner R.L. (1993), Wielcy ekonomiści: czasy – życie – idee, Warszawa, Polskie Wydaw-

nictwo Ekonomiczne.
Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z. (red.) (1996), Człowiek w sytuacji stresu, Katowice, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 
Hirszowicz M. (1967), Wstęp do socjologii organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 

PWN.
Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa, Polskie Wy-

dawnictwo Ekonomiczne.
Homplewicz J. (1982), Zarządzanie oświatowe. Zarys problematyki oświatowej teorii organizacji, 

Warszawa, WSiP. 
Hornowska E. (2007), Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Warszawa, Scholar. 
House R. J. (1971), A Path-Goal Theory of Leader Effectiveness, “Administrative Science Quar-

terly”, nr 16.
House Robert J., Mitchell T.R. (1974), Path-goal theory of leadership, “Journal of Contempo-

rary Business”, nr 3.
Ingram T. (2004), Przyciąganie i utrzymywanie wyjątkowych ludzi, [w:] Przedsiębiorczość or-

ganizacyjna: orientacje czasowe, opcje realne, wyjątkowi ludzie, M. Bartnicki, J. Strużyna 
(red.), Katowice, GNOME.

Ingram T. (2011), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, 
Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



294

Jacoby L.L. (1998), Invariance in automatic influences of memory: Toward a ucer’s guide for the 
process – dissociation procedure, “Journal of Experimental Psychology: Learning, Memo-
ry and Cognition”, nr 24, s. 3-26.

Janicka I. (2002), Cechy osobowości nauczycieli a ich predyspozycje zawodowe, [w:] Rodzina – 
rozwój – praca: wybrane zagadnienia, T. Rostowska, J. Rostowski (red.), Łódź, Wyższa 
Szkoła Informatyki.

Janowska Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne.

Januszek H., Sikora J., (1998), Socjologia pracy, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej.

Jasiński Z. (2001), Motywowanie w przedsiębiorstwie: uwalnianie ludzkiej produktywności, War-
szawa, Agencja Wydawnicza Placet.

Jasiukiewicz M., Oczachowski M., Soroka J. (2007), Menedżer – przywódca w organizacji go-
spodarczej, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Jastrząb J. (2000), Rola pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkolnym programie wychowaw-
czym, „Wychowanie na co dzień”, nr 12, s. 16-21. 

Jaśko M. (2008), Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicz-
nego, [w:] Nauczyciel w świecie współczesnym, B. Muchacka M. Szymański (red.), Kra-
ków, Impuls.

Jeruszka U. (red.) (2000) Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek 
pracy, Warszawa, IPiSS.

Jeruszka U. (2006), Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość, Warszawa, 
IPiSS.

Jeruszka U. (2010), Człowiek i zawód. Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy, Warszawa, 
IPiSS.

Jeruszka U., Nowacki T.W. (2004), Podstawy dydaktyki pracy, Łódź, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej. 

Jeżowski A. (2002), Statut szkoły, Warszawa, Instytut Badań o Oświacie.
Jeżowski A. (2007), Obsługa finansowa szkół, „Dyrektor Szkoły”, nr 2, s. 37-39. 
Jędrzycki W. (1978), Humanizacja pracy i kierownictwa, Warszawa, IW CRZZ.
Jick T. (1983), Mixing qualitative and quantitative methods: triangulation in action, [w:] Qualita-

tive Methodology, J. von Maanen (red.), London, Sage. 
Jones J. (2008), Nowo powołany dyrektor szkoły jako przodujący uczeń, „Dyrektor Szkoły”,  

nr 1, s. 16-18. 
Juchnowicz M. (2005), Motywowanie do rozwoju, [w:] Zarządzanie talentami, S. Borkowska 

(red.), Warszawa, IPiSS.
Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa, Pracow-

nia Testów Psychologicznych PTP.
Kaczmarczyk M., (2006), Wstęp do socjologicznej teorii własności, Warszawa, Oficyna Na-

ukowa.
Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł. (2005), Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach, [w:] Za-

rządzanie talentami, S. Borkowska (red.), Warszawa, IPiSS.
Kahnemann D., Tversky A. (1982), On the study of statistical intuition, “Cognition”, nr 11, 

s. 123-141. 
Kapecka E., Marek T. (1982), Dehumanizacyjne aspekty organizacji zautomatyzowanych i zme-

chanizowanych prac biurowych – założenia metodyki badań, Zeszyty Naukowe nr 157, Kra-
ków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



295

Karcz E., (2009), Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświata. Wybrane aspekty teore-
tyczno-praktyczne, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 

Kardaś E. (2001), Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego, „Nowa Szkoła”,  
nr 1, s. 31-35.

Karwiński M. (2008), Retencja pracowników utalentowanych, [w:] Zarządzanie talentami w or-
ganizacji, A. Pocztowski (red.) Kraków, Oficyna Wolters Kluwer Business.

Kasiewicz S. i in., (2006), Kapitał intelektualny, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
Kasprzyk L. (1967), Spencer, Warszawa, Wiedza Powszechna. 
Katz D., Kahn R.L. (1979), Społeczna psychologia organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN.
Kazimierowicz M. (2005), Jakościowe zmiany w systemie awansu zawodowego, „Nowa Szkoła”, 

nr 6, s. 4-7. 
Kazimierowicz M. (2007), Dyrektorskie konkursy..., „Nowa Szkoła”, nr 5, s. 19-23. 
Kazimierowicz M. (2008), Skuteczne zarządzanie szkołą, „Nowa Szkoła”, nr 8, s. 30-33.
Kieżun W., Kwiatkowski S.M. (1975), Style zarządzania. Teoria i praktyka, Warszawa, Książ-

ka i Wiedza. 
King B.M., Minium E.W. (2009), Statystyka dla psychologów i pedagogów, Warszawa, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN. 
Kisielnicki J. (2002), Zarządzanie organizacją, czyli rozważania nad tym, czy powstaje nowa szko-

ła w naukach organizacji i zarządzania, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4.
Kisielnicki J. (2012), Zarządzanie, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Kluczyński J., Włodarski W., Opolski K. (1985), Edukacja i praca, Warszawa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN.
Kobyliński W. (1984), Funkcje dyrektora szkoły w teorii i praktyce, Warszawa, WSiP. 
Kobyliński W. (1990), Organizacja i kierowanie szkołą, cz. I, Ogólna charakterystyka wiedzy o or-

ganizacji i kierowaniu szkołą, Warszawa, Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
Kolańczyk A. (1987), Intuicja “twórcza”. Właściwości i mechanizm procesu, „Przegląd Psycho-

logiczny”, nr 30(4), s. 901-926. 
Kolańczyk A. (1999), Intuicyjność w procesach przetwarzania informacji, Gdańsk, Wydawnic-

two Uniwersytetu Gdańskiego. 
Kołodziejczyk W., Kramek B. (2010), 10 trendów, które zmieniają edukację, „Edukacja i Dia-

log”, nr 1/2, s. 59-66. 
Konarzewska-Gubała E. (red.), (2006), Zarządzanie przez jakość, Wrocław, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej.
Kordziński J. (2004), Kompetencje społeczne dyrektora szkoły, „Dyrektor Szkoły”, nr 12, 

s. 50-51. 
Korporowicz L. (1997) Ewaluacja w edukacji, Warszawa, Oficyna Naukowa.
Korporowicz L. (2011), Ewaluacja jako animacja. W kierunku ewaluacji piątej generacji, [w:] 

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, G. Mazurkiewicz (red.), Kraków, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Kosińska E. (red.) (2008), Marketing międzynarodowy Zarys problematyki, Warszawa, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kostera M. (2006), Zarządzanie personelem, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-
ne.

Kosyrz Z. (1999), Problemy pedeutologiczne. Osobowość nauczyciela-wychowawcy, [w:] Pedago-
gika ogólna i subdyscypliny, L. Turos (red.), Warszawa, Żak.

Kość I. (2006), Przemiany systemu polskiej edukacji w warunkach procesu europeizacji, Szczecin, 
In Plus. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



296

Kotarbiński T. (1955), Traktat o dobrej robocie, Łódź, Ossolineum. 
Kowalczuk R., Sieczyński T. (1984), Psychologia i socjologia pracy, Warszawa, Polskie Wy-

dawnictwo Ekonomiczne. 
Kowalczuk-Walędziak M. (2012), Poczucie sprawstwa społecznego pedagogów. Studium teore-

tyczno-empiryczne, Kraków, Impuls. 
Kowalczyk L. (2004), Dwubiegunowe zadania szkoły, „Edukacja i Dialog”, nr 8, s. 22-27. 
Kowalewska S. (1971), Humanizacja pracy, Warszawa, Wydawnictwo Związkowe CDzZ.
Kowalewski S. (1984), Przełożony - podwładny w świetle teorii organizacji, Warszawa, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne.
Kownacki S., Sterniczuk H, Zach R. (1985), Zarządzanie jako sprawowanie władzy w organiza-

cji, [w:] Współczesne koncepcje zarządzania, A. Koźmiński (red.), Warszawa Wydawnic-
two Naukowe PWN.

Kozdrój A. (1998), Grupa pracownicza jako przedmiot i podmiot motywowania, Wrocław, Os-
solineum.

Kozioł L. (1993), Zagadnienia ochrony i humanizacji pracy, Kraków, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej.

Kozłowski S. (1986), Granice przystosowania, Warszawa, Wydawnictwo WP. 
Koźmiński A.K, Piotrowski W. (2010), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN
Kożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, Warszawa, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne.
Król-Fijewska M., Fijewski P. (2013), Asertywność menedżera, Warszawa, Polskie Wydaw-

nictwo Ekonomiczne.
Krupski R. (2004), Podstawy organizacji i zarządzania, Wałbrzych, Wydawnictwo WWSZiP.
Krzyżanowski L.J. (1985), Podstawy nauk o zarządzaniu, Warszawa, Wydawnictwo Nauko-

we PWN.
Krzyżanowski L.J. (1996), Podstawy nauk organizacji i zarządzania, Warszawa, Wydawnic-

two Naukowe PWN. 
Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozo-

fia, dylematy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Księżyk M.B. (2001), 0 zadaniach opiekuna stażu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 

nr 2, s. 52-53. 
Kubin A. (2007), W trosce o emocjonalną niezależność, „Edukacja i Dialog”, nr 5, s. 30-35.
Kulczycki M. (1994), Skuteczne działanie - zarys psychologicznej koncepcji, [w:] Psychologiczne 

wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, tom II, S. Witkowski (red.), Wrocław, Wydawnic-
two Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Kurnal J. (1970), Zarys teorii organizacji i zarządzania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne.

Kurnal J. (1972), Twórcy naukowych podstaw organizacji, Warszawa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne.

Kurzyna-Chmiel D. (2009), Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Warszawa, Wydawnic-
two Naukowe PWN.

Kwiatkowski S.M. (1975), Zarządzanie integratywne, [w:] Style zarządzania. Teoria i praktyka, 
W. Kieżun, S.M. Kwiatkowski (red.), Warszawa, Książka i Wiedza. 

Kwiatkowski S.M. (2006), Edukacja polska w jednoczącej się Europie, Warszawa, Związek Na-
uczycielstwa Polskiego. 

Kwiatkowski S.M. (2008), Standard kwalifikacji zawodowych dyrektora szkoły [w:] Przywództwo 
w szkole, E. Adamczyk, E. Matczak (red.), Kraków, Impuls. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



297

Kwiatkowski S.M. (2010), Miejsce i rola przywództwa w edukacji, [w:] Przywództwo edukacyjne 
w teorii i praktyce, S.M. Kwiatkowski S.M., J.M. Michalak (red.), Warszawa, Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji. 

Kwiatkowski S.M. (2011), Typologie przywództwa, [w:] Przywództwo edukacyjne w szkole 
i jej otoczeniu, S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak, I. Nowosad (red.), Warszawa, En-
gram. 

Kwiatkowski S.M. (red.) (2005), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warsza-
wa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Kwiatkowski S.M. (red.) (2007) Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, War-
szawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Kwiatkowski S.M., Michalak J.M. (2010), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, Warsza-
wa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Kwiatkowski S.M., Michalak J.M., Nowosad I. (2011), Przywództwo edukacyjne w szkole i jej 
otoczeniu, Warszawa, Engram.

Kwiecień K. (2005), Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach, [w:] Zarządzanie 
talentami, S. Borkowska (red.), Warszawa, IPiSS.

Kwon K., Bae J., Lawler J.J. (2010), High commitment HR practices and top-performers. Impacts 
and organizational commitment, “Management International Review”, nr 50. 

Le Bon G. (1986), Psychologia tłumu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Leary-Joyce J. (2013), Psychologia sukcesu, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Lechinger R. (2007), 12 ikon ekonomii: od Smitha do Stiglitza, Warszawa, Wydawnictwo Stu-

dio Emka. 
Lenart Z. (2011), Cena sukcesu: o teraźniejszości i przyszłości samorządowej oświaty, „Kwartal-

nik Edukacyjny”, nr 3, s. 69-76. 
Lepak D.P., Taylor M.S., Tekleab A., Marrone J.A., Cohen D.J. (2007), An examination of the 

use of high-investment human resource systems for core and support employers, “Human 
Resource Management”, nr 46. 

Lewandowski J. (red.) (2004), Zarządzanie organizacjami w zmieniającym się otoczeniu. Mono-
grafie, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Lewicka M. (red.) (1985), Psychologia spostrzegania społecznego, Warszawa, Wydawnictwo 
KiW.

Lewicki P. (1986), Nonconscious social information processing, New York, Academic Press.
Lewin K., Lippit R., White R.K. (1939), Patterns of aggressive behavior in experimentally created 

social climates, “Journal of Social Psychology”, nr 10, s. 271-301.
Lewowicki T. (1999), Problemy pedagogiki szkolnej. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji, 

[w:] Pedagogika ogólna i subdyscypliny, L. Turos (red.), Warszawa, Wydawnictwo Żak.
Lis K.A. (1985), Kierunek empiryczny, [w:] Współczesne koncepcje zarządzania, A. Koźmiński 

(red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Lissowski, G., Haman J., Jasiński M. (2008), Podstawy statystyki dla socjologów, Warszawa, 

Scholar.
Listwan T. (2005), Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] Zarządza-

nie talentami, red. Stanisława Borkowska, Warszawa, IPiSS.
Lock D. (2002), Podręcznik zarządzania jakością, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Luhmann N. (1987), Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main, 

Suhrkamp Verlag.
Luhmann N. (2007), Systemy społeczne, Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS. 
Łucewicz J. (1999), Organizacyjne zachowania człowieka, Wrocław, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



298

Łudzińska K., Zdziarski M. (2013), Interesariusze w opinii prezesów polskich przedsiębiorstw, 
„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2013/2. 

Łukasik J. (2009), Styl pracy dyrektora szkoły XXI wieku, „Edukacja”, nr 2, s. 78-84.
Maciejewski J. (2009), Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych, Wrocław, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego.
Maciejewski J. (2012), Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wrocław, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Majewicz P. (2005), Asertywność jako jeden z zasobów osobowości przyszłych nauczycieli, [w:] 

Edukacja – szkoła – nauczyciele: promowanie rozwoju dziecka, J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), 
Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Malinowski M. (2004), Spostrzegawczość personalna dyrektora szkoły, „Dyrektor Szkoły”,  
nr 1, s. 54-57.

Maliszewska E. (2005), Zarządzanie talentami – rozważania, praktyka, [w:] Zarządzanie talenta-
mi, S. Borkowska (red.), Warszawa, IPiSS.

March G., Simon A. (1964), Teoria organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Marcinkowska M. (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, Zeszyty Na-

ukowe nr 639 - Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 37, Szczecin, Wydawnic-
two Uniwersytetu Szczecińskiego.

Marcus G.F., Vijayan S., Bandi Rao S., Vishton, P.M. (1999), Rule learning in 7-month-old 
infants, “Science”, nr 283.

Markowski E. (2012), Intuicja jako czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji w wa-
runkach ekstremalnych, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligen-
tnej, W. Harasim (red.), Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.

Martyniak Z. (1987), Organizatoryka, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Martyniak Z. (1989), Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, Warszawa, Polskie Wydaw-

nictwo Ekonomiczne. 
Martyniak Z. (2000), Nowe metody i koncepcje zarządzania, Kraków, Wydawnictwo Akade-

mii Ekonomicznej. 
Martynowicz E. (2003), Osoba jako autor działania, [w:] Osobowość a procesy psychiczne i zacho-

wanie, B.Wojciszke, M.Plopa (red.), Kraków, Impuls. 
Marylin M., Helms D.B.A. (2006), Encyclopedia of management. 5th edition, New York, The 

Thompson Gale.
Maslow A. (1943), A Theory of Human Motivation, „Psychological Review”, nr 50. 
Maslow A.H. (1990), Motywacja i osobowość, Warszawa, Wydawnictwo PAX. 
Masłyk-Musiał E. (2001), Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Lub-

lin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Matejko A. (red.) (1969), Socjologia kierownictwa, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne.
Maturana H. R., Varela H. J. (1980), Autopoiesis and Cognition: the Realization of Living, [w:] 

Boston Studies in the Philosophy and Science, R. S. Cohen, M. W. Wartofsky (red.), T. 42. 
Dordecht, D. Reidel Publishing.

Mayo E. (1972), Hawthorne i Western Electric Company, [w:] Twórcy naukowych podstaw orga-
nizacji, J. Kurnal (red.), Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Mazurkiewicz G. (2011), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Kraków, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Mazurkiewicz G. (2011), Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec 
wyzwań współczesności, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mazurkiewicz G. (2012), Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju, Kra-
ków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



299

Mazurkiewicz G. (2013), Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskona-
lenia, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

McGregor D. (1960), The Human Side of Enterprise, New York, McGraw-Hill. 
Mednick S.A., Mednick M.T. (1967), Examiner’s manual: Remote associates test, Boston, 

Houghton Mifflin.
Michalak J.M. (2006), Przywództwo w szkole, Kraków, Impuls.
Mika S. (1984), Psychologia społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Mikuła B. (2009), Humanizacja w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe nr 801 Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Krakowie, Kraków. 
Mikuła B., Potocki A. (1998), Humanizacja organizacji pracy, Kraków, Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej. 
Milczarek J. (2001), Ekspert w awansie zawodowym nauczyciela, „Dyrektor Szkoły”, nr 2, 

s. 38-39.
Miles M.B., Huberman M. (2000), Analiza danych jakościowych, Białystok, TransHumana. 
Mintzberg H. (1993), Structure in fives: Designing effective organizations, London, Prentice 

Hall.
Mintzberg H., (1998), Strategy safari, London, Prentice Hall. 
Miś A. (2008), Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych, [w:] Zarzą-

dzanie talentami w organizacji, A. Pocztowski (red.), Kraków, Oficyna Wolters Kluwer 
Business.

Moos J. (2011), O zmianach w edukacji zawodowej, „Dyrektor Szkoły”, nr 11, s. 14-16. 
Morawski M. (2013), Zarządzanie profesjonalistami, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Eko-

nomiczne. 
Moroz H. (2006), Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole, Kraków, Impuls. 
Morris M.H., Kuratko D.F. (2002), Corporate entrepreneurship, Orlando, Harcourt College 

Publishers. 
Mroziewski M. (2005), Model oceny sytuacji kierowniczej i doboru stylu kierowania, „Prakseo-

logia”, nr 139/1999.
Mucha, R.T. (2004), The Art and Science of Talent Management, “Organization Development 

Journal”, nr 22 (4), s. 96-100. 
Mysłakowski Z. (1967), Talent pedagogiczny, [w]: Osobowość nauczyciela, W. Okoń (red.), 

Warszawa, PZWS. 
Nęcka E. (1983), Techniki twórczego myślenia. Klasyfikacja i przesłanki teoretyczne, „Przegląd 

Psychologiczny”, nr 26(3), s. 535-551.
Niezgoda M. (2011), Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Kraków, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nikodemska-Wołowik A.M. (1999), Jakościowe badania marketingowe, Warszawa, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne.
Nosal C. (1987), Metoda diagnozy preferencji poznawczych i wstępna ocena trafności i rzetelności 

skal pomiarowych, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Raport 
serii SPR 34, opracowany w ramach RPBP III/29.

Nosal C.S. (1993), Umysł menedżera, Wrocław, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. 
Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Nowosad I. (2003), Perspektywy rozwoju szkoły: szkice z teorii szkoły, Warszawa, Instytut Ba-

dań Edukacyjnych. 
Okoń W. (1984), Słownik pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Okoń W. (red.) (1967), Osobowość nauczyciela. Rozprawy: J.Wł. Dawida, Z. Mysłakowskiego, 

S. Szumana, M. Kreutza, S. Baleya. Warszawa, PZWS. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



300

Olejniczak T., Pielachowski J. (2004), Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i pla-
cówkami oświatowymi: zadania, przepisy i procedury, Poznań, Wydawnictwo eMPi2.

Oleksiuk A. (2007), Problemy organizacji. Materiały do studiowania, Warszawa, Wydawnic-
two Key Text.

Oleksyn T. (2001), Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Istota, cele, system, „Humanizacja 
Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 3. 

Olszewska-Kondratowicz A. (1976), Techniki kształtowania pozytywnych postaw interperso-
nalnych a postrzeganie własnego Ja i uświadomienie sobie własnych działań, [w:] Studia nad 
postawami interpersonalnymi, S. Mika (red.), Warszawa, Ossolineum. 

Oniszczenko W. (2011), Genetyka osobowości. Krótki przegląd najnowszych badań, „Neuropsy-
chiatria i Neuropsychologia”, nr 6, s. 113-119. 

Opsahl R.L., Dunnette M.D. (1983), Rola wynagrodzenia pieniężnego w motywacji do pracy, 
[w:] Zachowanie człowieka w organizacji, W.E. Scott, L.L. Cummings (red.), Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Oraczko G. (2001), Vademecum dyrektora: zadania dyrektora szkoły w zakresie procedury doty-
czącej awansu zawodowego nauczyciela, „Nowa Szkoła”, nr 1, s. 26-27. 

Orłowska B. (2012), Nowa koncepcja kształcenia zawodowego, „Hejnał Oświatowy”, nr 3, s. 3-5.
Ornstein A., Hunkins F. (1998), Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka. Warszawa, 

WSiP.
Orzechowska Ł. (2008), Jakość kształcenia zawodowego, „Dyrektor Szkoły”, nr 3, s. 26-30. 
Orzechowski J. (1977) Szkoła jako system organizacyjny, „Nowa Szkoła”, nr 6. 
Osuch M. (2004), Słabe strony statutu szkoły, czyli o prawach ucznia..., „Dyrektor Szkoły”,  

nr 10, s. 47-51. 
Otręba R. (2010), Samodzielny dyrektor – kompetencje zarządzającego we współczesnej szkole, 

„Dyrektor Szkoły”, nr 3, s. 12-14. 
Otręba R. (2012), Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, Warszawa, ABC 

a Wolters Kluwer Business. 
Pachociński R. (2000), Współczesne systemy edukacyjne, Warszawa, Instytut Badań Eduka-

cyjnych.
Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsię-

biorstwem, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck. 
Paluchowski W.J. (2009), Badania jakościowe i ilościowe: czy któraś siostra jest brzydsza?, [w:] 

Psychologia ilości, psychologia jakości: uzupełniające się spojrzenia, A. Oleszkowicz, P. Zdy-
bek (red.), Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT.

Paluchowski W.J. (2010), Spór metodologiczny czy spór koncepcji – badania ilościowe vs jakościo-
we, „Roczniki psychologiczne”, Tom XIII, numer 1.

Parsons T. (2009), System społeczny, Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS. 
Parsons T., Smelser N.J. (1957), Economy and Society: A Study of the Integration of Economic 

and Social Theory, London, Routledge&Kegan Paul.
Pasek A. (2004), Nadzór pedagogiczny, czyli jak dyrektor placówki oświatowej może skutecznie 

i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny, Toruń, Wydawnictwo Bea. 
Pawelski L. (2009), Reforma w szkole, szkoła w reformie, Szczecinek, Polskie Stowarzyszenie 

Nauczycieli Twórczych. 
Pawlak R. (2005), Dylematy polityki edukacyjnej wobec nauczycieli, „Polityka Społeczna”, 

nr 10, s. 9-14. 
Peirce P. (2002). Intuicja, Warszawa, Wydawnictwo Medium.
Penc J. (2000), Kreatywne Kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów 

kadrowych, Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



301

Pervin, L.A., John O. P. (2002), Osobowość – teoria i badania, Kraków, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Pery A. (2005), Samodzielność finansowa szkoły, „Dyrektor Szkoły”, nr 10, s. 8-9. 
Peszko A. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, Kraków, Uczelniane Wydawnictwo 

Naukowo-Dydaktyczne AGH. 
Pęcherski M. (1986), Szkoła jako system organizacyjny, [w:] Konwersatoria z organizacji i zarzą-

dzania oświatą (1982-1985), J. Tudrej (red.), Warszawa, Instytut Kształcenia Nauczycieli.
Piekarska L. (2007), Dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi: ujęcie pedagogiczno-socjologiczne, 

[w:] Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Wroc-
ław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Piekarz H. (1982), Pojęcie humanizacji i skutki dehumanizacji pracy, Zeszyty Naukowe, Kra-
ków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 

Pielachowski J. (1980), Odzwierciedlenie nauki o organizacji i zarządzaniu w polskim czasopi-
śmiennictwie pedagogicznym w latach 1969-1978, [w:] Teoria i polityka sprawnego zarządza-
nia oświatą, K. Podoski i in. (red.), Katowice, Wydawnictwo UŚ. 

Pielachowski J. (2001), Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, Poznań, Wydawnictwo eMPi2.
Pielachowski J. (2007), Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, Poznań, EMPI. 
Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, War-

szawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
Pilich M. (2013), Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa, LEX. 
Piwowarski R. (2009), Uwarunkowania i tendencje zmian edukacyjnych w Polsce, „Edukacja”, 

nr 2, s. 5-20.
Plewka Cz., Bednarczyk H. (red.) (2000), Vademecum menedżera oświaty, Radom, Wydaw-

nictwo Instytut Technologii Eksploatacji.
Ployhart R.E. (2006), Staffing in the 21st century: New challenges and strategic opportunities, 

“Journal of Management”, nr 32.
Pochwatko G., Sterczyński R. (2007), Nieuświadomiony afekt a idea markerów somatycznych, 

[w:] Nieuświadomiony afekt, R. K. Ohme (red.), Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne. 

Pocztowski A. (2005), Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Kraków, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej. 

Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, Warszawa, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Pocztowski A. (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków, Oficyna Wolters Kluwer 
Business. 

Podoski K. i in. (1980), Teoria i polityka sprawnego zarządzania oświatą, Katowice, Wydaw-
nictwo UŚ. 

Pomianowska M., Sielatycki M., Tołwińska-Królikowska E. (2002), Awans zawodowy na-
uczyciela: poradnik: aktualizacja 2002, Warszawa, Wydawnictwo CODN. 

Popowicz T. (2009), Szkolnictwo zawodowe u progu zmian, „Dyrektor Szkoły”, nr 10, s. 18-23. 
Potocki A., (1992), Wybrane metody humanizacji pracy, Wrocław, PAN-Ossolineum. 
Prażmowska K., Skalik K. (2000), Planowanie własnego rozwoju w aspekcie zdobywania kolej-

nych szczebli awansu zawodowego, „Dyrektor Szkoły”, nr 11, s. 32-34
Przyszczypkowski K. (2012), Polityczność (w) edukacji, Poznań, Wydawnictwo Naukowe 

UAM.
Pszczołowski T. (1966), Praca człowieka, Warszawa, WP.
Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



302

Pszczołowski T. (1982), Organizacja od dołu i od góry, Warszawa, Wiedza Powszechna. 
Pszczołowski T. (1982), Dylematy sprawnego działania, Warszawa, Wiedza Powszechna. 
Raczkowska J. (2000), W sprawie opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły, „Problemy Opie-

kuńczo-Wychowawcze”, nr 7, s. 20-23. 
Radwan Z. (1994), Szkoła jako organizacja, „Dyrektor Szkoły”, nr 10, s. 24.
Radwan Z., (1984), Kierowanie instytucjami oświatowo-wychowawczymi, Warszawa, Instytut 

Kształcenia Nauczycieli. 
Rakowska A. (2005), Kompetencje współczesnego menedżera, [w:] Zarządzanie kompetencjami 

w organizacji, E Masłyk-Musiał (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szko-
ły Menedżerskiej SIG. 

Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN. 

Ratajczyk Z. (1991), Przystosowanie warunków technicznych i organizacyjnych pracy do moż-
liwości człowieka, [w:] Psychologiczny model efektywności pracy, X. Gliszczyńska (red.), 
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Ratyńska-Olechnowska K., Sułek-Mulawa E. (2006), Dokumentacja potwierdzająca spełnienie 
wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego: wskazówki i propozycje. 
Cz. 1, „Biblioteka w Szkole”, nr 2, s. 4-10.

Reber A.S. (1989), Implicit learning and tacit knowledge, “Journal of Experimental Psycholo-
gy: General”, nr 118, s. 219-235.

Rechnio B. (2005), Jak zostać nauczycielem kontraktowym? Cz. 1-2, „Głos Nauczycielski”, nr 
41, s. 16. 

Reckless, W.C. (1981), Containment theory: An attempt to formulate a middle- range theory 
of crime [w:] Managerial Effectiveness I.L. Barak, W.J. Reddin (red.), Nowy Jork, Mc-
Graw-Hill.

Renzulli, J. S. (1986), The three-ring conception of giftedness: A developmental model for promot-
ing creative productivity, [w:] Conceptions of Giftedness, R. J. Sternberg, J. E. Davidson 
(red.), New York, Cambridge University Press.

Reps L. (2001), Oceny nauczycieli i dyrektorów dotyczące procedur awansu zawodowego, „Dyrek-
tor Szkoły”, nr 11, s. 5-9.

Reykowski J. (1966), Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, War-
szawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Reykowski J. (1975), Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne.

Riesman D. (2011), Samotny tłum, Kraków, Wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda. 
Rifkin J. (2003), Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wroc-

ław, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. 
Robbins S.P. (2004) Zachowania w organizacji, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne.
Rotter J. (1966), Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, 

“Psychological Monographs, General and Applied”, nr 80 (1). 
Rotter J. (1990), Poczucie wewnętrznej versus zewnętrznej kontroli wzmocnień, „Nowiny Psy-

chologiczne”, nr 5-6: s. 59-70.
Rybak M. (2000), Rozwój potencjału pracy, [w:] Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowa-

nie, ekonomika, A. Sajkiewicz (red.), Warszawa, Poltext. 
Rybak M., (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa, 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Sacks O. (2011), Ślepota twarzy, [w:] Oko umysłu, O. Sacks (red.), Poznań, Zysk i S-ka. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



303

Saffran J.R., Johnson E.K, Aslin R.N., Newport E.L. (1999), Statistical learning of tone sequenc-
es by human infants and adults, “Cognition”, nr 70, s. 27-52. 

Sapir E. (1978), Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa, Państwowy Instytut 
Wydawniczy. 

Sarapata A., (1972), Dyrektor jako kierownik zespołu, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne.

Sarapata A., (1993), Nowoczesność Polaków, Warszawa, Instytut Kultury.
Sawiński J.P. (2001), Jak zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela, „Dyrektor Szkoły”, 

nr 5, s. 6-10. 
Sawiński J.P. (2001), Rozwój zawodowy nauczyciela, „Edukacja i Dialog”, nr 5, s. 47-50. 
Sawiński J.P. (2009), Przyszłościowa orientacja edukacji. Cz. 1, „Dyrektor Szkoły”, nr 6, s. 12-15.
Sawiński J.P. (2009), Przyszłościowa orientacja edukacji. Cz. 2, „Dyrektor Szkoły”, nr 7, s. 18-23.
Schulz D. Schultz S.E., (2000) Psychologia a wyzwania dzisieszej pracy, Warszawa, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN. 
Schulz R. (1992), Szkoła – instytucja – system – rozwój, Toruń, Edytor. 
Schulz R. (1993), Szkoła jako organizacja, Toruń, Wydawnictwo UMK. 
Scott W.E., Cummings L.L (1983), Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN. 
Searle R.H. (2003), Selection and recruitment. A critical text, Oxford, The Open University. 
Selye H. (1963), Stres życia, Warszawa, PWZL. 
Selye H. (1978), Stres okiełznany, Warszawa, PIW. 
Serafin K. (1996), Człowiek w organizacji, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 
Sęk H. (1996), Wypalenie zawodowe, Poznań, Wydawnictwo K. Domke. 
Sęk H., Brzeziński J., Domachowski W., Kowalik S. (1998), Społeczna psychologia kliniczna. 

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sękowski A.E. (2004), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, Warszawa, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN. 
Shoda Y., Mischel W., Wright J. C. (1994), Intrainstitutional stability in the organization and 

patterning of behavior: Incorporating psychological situations into the idiographic analysis of 
personality, “Journal of Personality and Social Psychology”, nr 67 (4), s. 674-687. 

Sielatycki M., Model kompetencji dyrektora szkoły, „Dyrektor Szkoły”, nr 10.
Sikora D. (2002), Funkcja opiekuńcza szkoły – podstawowe założenia i rzeczywistość, „Opieka 

Wychowanie Terapia”, nr 1, s. 18-21. 
Sikorski Cz. (1983), Humanizacja pracy czy organizacji, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
Sikorski Cz. (2002), Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 

PWN.
Sikorski Cz. (2006), Kultura organizacyjna, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Sikorski Cz. (2006), Organizacja bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji 

demokratycznej, Warszawa, C.H.Beck. 
Sikorski Cz. (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyj-

na, Warszawa, Wydawnictwo Diffin.
Sikorski Cz. (2009), Nauka o zarządzaniu, Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-

-Ekonomicznej. 
Silverman D. (2007), Interpretacja danych jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 

PWN.
Składanowski H. (2000), Awans zawodowy nauczyciela: najważniejsze zagadnienia prawne oraz 

zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego z przy-

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



304

kładowymi planami na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, Toruń, 
Wydawnictwo Bea-Bleja. 

Smolski R., Smolski M., Stadtmüller M. (1999), Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatel-
ska, Wrocław, Wydawnictwo Europa.

Smołalski A. (1975), Elementy teorii organizacji dla pedagogów, Wrocław, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 

Sokołowska S. (2004), Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Opole, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Opolskiego. 

Sołtysińska M., Kossowska I. (2002), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Kraków, 
Oficyna Ekonomiczna.

Sowa J. (2006), Dobra nowoczesna szkoła, „Nowa Szkoła”, nr 4, s. 10-15. 
Spencer H. (2002), Jednostka wobec państwa, oprac. A.Bosiacki, Warszawa, Liber. 
Stabryła A. (1995), Podstawy zarządzania firmą, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Standing G. (2014), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 

PWN.
Staniszkis J. (1972), Patologie struktur organizacyjnych, Wrocław, Zakład Narodowy im. Os-

solińskich. 
Stemplewska-Żakowicz K. (2010), Metody jakościowe, metody ilościowe. Hamletowski dylemat 

czy różnorodność wyboru?, „Roczniki psychologiczne”, Tom XIII, numer 1.
Sterczyński R., Kolańczyk A. (2009), Semantyczny marker – skąd się bierze i do czego prowadzi, 

[w:] Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji, Balas i in. (red.), Warszawa, Wydawnic-
two Instytutu Psychologii PAN.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1999), Kierowanie, Warszawa, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne.

Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne. 

Straś-Romanowska M. (2000), Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wrocław, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

STRATEGOR (1996), Zarządzanie Firmą. Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość, Warszawa, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 

Strelau J. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2: Psychologia ogólna. Osobowość jako 
zespół cech, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stróżyński K. (2007), Nowoczesne zarządzanie a nadzór, „Dyrektor Szkoły”, nr 4, s. 8-9.
Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J. (2003), Kompetencje nauczyciela szkoły współ-

czesnej, Poznań, Wydawnictwo eMPi2.
Strzelecki T. (1995), Organizacja pracy, Warszawa, Wydawnictwo Politechniki Warszaw-

skiej.
Suchacka B. (2006), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, Kraków, Impuls.
Suchar M. (2005), Rekrutacja i selekcja personelu, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
Szachniuk P. (2005), Profilaktyka szansą dla szkoły, „Dyrektor Szkoły”, nr 7-8, s. 18-19. 
Szałkowski A. (2005), Zarządzanie zespołami pracowniczymi, Kraków, Wydawnictwo Akade-

mii Ekonomicznej. 
Szczepańska K. (1999), Techniki menedżerskie w TQM. Warszawa, Alfa-Wero.
Szczepańska N. (1997), Ku pełni bycia – koncepcja samorealizacji A.Maslowa, „Gestalt”, nr 2, 

s. 13-18. 
Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 
Szelewa S. (2010), Reforma kształcenia zawodowego, „Dyrektor Szkoły”, nr 2, s. 8-14.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



305

Szewczuk W. (1978), Psychologia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Szmagaj S. (2007), Zniekształcony autoportret, „Edukacja i Dialog”, nr 5, s. 36-39.
Szmidt K.J., Piotrowski K.T. (2005), Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu, 

Kraków, Impuls. 
Sztompka P. (2004), Socjologia, Analiza społeczeństwa. Kraków, Wydawnictwo Znak.
Szuman S. (1947), Talent pedagogiczny, Katowice, Wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego. 
Ścibiorek Z., (2007), Zmiany w organizacji – moda czy konieczność, Toruń, Wydawnictwo 

Adam Marszałek.
Śmietańska. J (2017), Inteligencja emocjonalna w biznesie, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 

nr 1 (114).
Tabor J. (2008), Rozwój organizacji uczącej się, a zarządzanie talentami, „E-mentor”, nr 2. 
Tannenbaum A.J. (1986), Giftedness: A psychological approach, [w:] Conceptions of Giftedness, 

R. J. Sternberg, J. E. Davidson (red.), New York, Cambridge University Press.
Taylor F.W. (1972), Zasady naukowego zarządzania, [w:] Twórcy naukowych podstaw organiza-

cji, J. Kurnal (red.), Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Terelak J.F. (1999), Psychologia menedżera, Warszawa, Difin. 
Tęcza-Ćwierz J. (2007), Nauczyciel - stażysta: czyli jak poradzić sobie w szkole, „Wychowawca”, 

nr 10, s. 11-13. 
Tołwińska B. (2011), Kompetencje społeczne dyrektorów szkół, Kraków, Impuls. 
Tomaszewski J. (2004), Kształcenie zawodowe w Polsce - rozwój czy kryzys?, [w:] Edukacja wo-

bec integracji europejskiej, J. Kojkoł, P.J. Przybysz (red.), Gdynia, Akademia Marynarki 
Wojennej. 

Transley C., Stewart J., Turner P., Lynette H. (2006), Change agenda: Talent management un-
derstanding and dimensions, London, CIPD. 

Trzebiński J. (2001), Narracje jako sposób rozumienia świata, Gdańsk, Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne. 

Tudrej J. (1988), Zarządzanie i kierowanie oświatą. Studia do Raportu Komitetu Ekspertów do 
spraw Edukacji Narodowej, Warszawa, Instytut Kształcenia Nauczycieli. 

Turewicz W. (2000), Co opiekun stażu wiedzieć po winien czyli coaching w oświacie, „Gimna-
zjum”, nr 6, s. 42-48. 

Tyburska M. (2005), Zadania dyrektora placówki edukacyjnej w dobie przemian strukturalnych, 
programowych i systemowych polskiej oświaty, [w:] Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: 
zagrożenia i wyzwania T. 1, M. Plopa (red.), Kraków, Impuls.

Urbaniak-Zając D., Kos E. (2013) Badania jakościowe w pedagogice, Warszawa, Wydawnictwo 
Naukowe PWN.

Urbanowska-Sojkin E. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Warszawa: Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne. 

Vallacher R.R., Wegner D.M. (1989), Levels of personal agency: Individual variation in action 
identification, “Journal of Personality & Social Psychology”, nr 57, s. 660-671.

Vroom V.H., Yetton P.W. (1973), Leadership and Decision-Making, Pittsburgh, University of 
Pittsburgh Press.

Wagner H.M. (1980), Badania operacyjne, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Wajda A. (2003), Organizacja i zarządzanie, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Wallas G. (1926), The art of thought, New York, Harcourt Brace.
Wasilewska, E. (2008), Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, Warszawa, Wydawnictwo 

SGGW.
Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



306

Whittlesea B. (1993), Illusions of familiarity, “Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory and Cognition”, nr 19(6). 

Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Byd-
goskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Więcek-Janka E., (2006), Zmiany i konflikty w organizacji, Poznań, Wydawnictwo Politech-
niki Poznańskiej.

Witek S. (2000), Zarządzanie zreformowaną szkołą, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN.

Wlazło S. (red.) (1987) , Szkoła organizacji i zarządzania oświatą, Wrocław, Instytut Kształce-
nia Nauczycieli. 

Wlazło S. (2008), Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli, „Dyrektor 
Szkoły”, nr 5, dod. s. 1-8.

Włudyka T. (red.) (2007), Polityka gospodarcza, Warszawa, Wolters Kluwer. 
Woińska M., Szmidt Cz. (2005), Metody i techniki wyłaniania kadry o wysokim potencjale (wnio-

ski z praktyk), [w:] Zarządzanie talentami, S. Borkowska (red.), Warszawa, IPiSS.
Wojciszke B., Plopa M. (red.) (2003), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, Kraków, 

Impuls.
Wołk Z. (2001), Edukacja do zmiany jako czynnik warunkujący przygotowanie do życia i pracy 

zawodowej, „Pedagogika pracy”, nr 38.
Wołk Z. (2003), Zadania pedagogiki pracy wobec zmian współczesnego świata, „Pedagogika pra-

cy”, nr 42. 
Wołk Z. (2007), Całożyciowe poradnictwo zawodowe, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza 

Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wołk Z. (2009), Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom, Instytut Badawczy w Ra-

domiu.
Wołk Z. (2012), Antynomie edukacji – rynek pracy, „Edukacja ustawiczna dorosłych”,  

nr 1(76)/2012. 
Wołk Z. (2013), Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Warszawa, Difin. 
Wosik E. (2002), Zmiany w systemie oświaty: wyniki badań empirycznych, Warszawa, Instytut 

Spraw Publicznych.
Wójcicka E. (2005), Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego, „Biblioteka 

w Szkole”, nr 4, s. 2-8.
Wratny J. (1998), Partycypacja pracownicza w perspektywie XXI wieku, [w:] Praca i polityka spo-

łeczna w perspektywie XXI wieku, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Wren K. (2005), Wpływ społeczny, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
Zaborowski Z. (1986), Psychospołeczne problemy sprawiedliwości i równości, Warszawa, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN.
Zając Cz. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Bankowej.
Zajonc R. (1968), Attitudinal effects of mere exposure, „Journal of Personality and Social Psy-

chology” nr 9, część 2.
Zajonc R.B. (1983), Facylitacja społeczna, [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, W.E. Scott, 

L.L. Cummings (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Zajonc R.B. (2001), Mere exposure: a gateway to the subliminal, “Current Directions in Psycho-

logical Science”, nr 10(6), s. 225-228. 
Zakrzewska-Bielawska A. (2012), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Warszawa, Wol-

ters Kluwer.
Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Warszawa, Difin.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



307

Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1988), Inwentarz osobowości NEO-FFI 
Costy i McCrae, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzy-
stwa Psychologicznego.

Zbiegeń-Maciąg L. (1993), Management by Walking Around czyli dynamiczne zarządzanie per-
sonelem, „Przegląd Organizacji”, nr 12. 

Zbiegień-Maciąg L. (1997), Dynamiczne style kierowania personelem, „Humanizacja pracy”, 
nr 5.

Zbiegień-Maciąg L. (2006), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Kraków, 
Wolters Kluwer.

Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (1995), Zarządzanie organizacją. Aspekt socjologiczny, Kra-
ków, Wydawnictwo AGH.

Ziejewski T. (2007), Nowoczesna strategia zarządzania szkołą: spojrzenie ogólne, „Edukacja Hu-
manistyczna”, nr 2, s. 23-28

Zieleniewski J. (1976), Organizacja zasobów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i zarządzania, 
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Zieleniewski J. (1979), Organizacja i zarządzanie, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne.

Zielińska A. (2007), Kształcenie, wymagane kwalifikacje i zasady awansu zawodowego nauczycieli – 
analiza obowiązujących rozwiązań prawnych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1, s. 141-160.

Zimniewicz K. (red.) (2006), Współczesne problemy organizacji i zarządzania, Poznań, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Znaniecki F. (1988), Wstęp do socjologii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strony internetowe: 

Agencja Rynku Rolnego, opis projektu „Mleko w szkole”; http://www.arr.gov.pl/mleko-
-w-szkole; dostęp 12.08.2015.

Agencja Rynku Rolnego, opis projektu „Owoce i warzywa w szkole” http://www.arr.gov.
pl/pozostale-dzialania/owoce-i-warzywa-w-szkole/175-promocja-zywnosci; dostęp 
12.08.2015.

Centrum Edukacji Obywatelskiej, opis projektu „Szkoła z klasą 2.0” http://www.ceo.org.
pl/pl/szkolazklasa2zero; dostęp 12.08.2015.

Centrum Edukacji Obywatelskiej; opis projektu „Kulthurra” http://www.ceo.org.pl/pl/
kulthurra; dostęp 12.08.2015.

Centrum Edukacji Obywatelskiej; opis projektu „WF z klasą”; http://www.ceo.org.pl/pl/
wfv; dostęp 12.08.2015r.

Centrum Edukacji Obywatelskiej; opis projektu „Włącz się - młodzi i media”. http://www.
ceo.org.pl/pl/media; dostęp 12.08.2015.

Comenius – opis projektu; http://www.comenius.org.pl/; dostęp 12.08.2015.
EduScience – opis projektu; http://www.eduscience.pl/strony/opis-projektu; dostęp 

12.08.2015r.
Instytut Badań Edukacyjnych, Raport o stanie edukacji 2013, http://www.efs.men.gov.pl/

attachments/article/2001/ibe-raport-o-stanie-edukacji-2013.pdf, dostęp 07.08.2015.
Krajowe Ramy Kwalifikacji, www.kwalifikacje.edu.pl, dostęp 7.11.2016. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i in.; opis projektu „Mistrzowie Kodowania” http://mi-

strzowiekodowania.pl/; dostęp 12.08.2015.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



308

Ministerstwo Edukacji Narodowej, O tytule honorowym profesora oświaty, https://men.gov.
pl/jakosc-edukacji/profesorowie-oswiaty/o-tytule-honorowym-profesora-oswiaty.
html, dostęp 25.09.2015.

Ministerstwo Edukacji Narodowej; opis projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, https://
men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/bezpieczna-i-przyjazna-szkola; dostęp 12.08.2015.

Ministerstwo Edukacji Narodowej; opis projektu „Cyfrowa Szkoła” http://men.gov.pl/pl/
jakosc-edukacji/edukacja-informatyczna/cyfrowa-szkola-aktualnosci; dostęp 12.08.2015.

Ministerstwo Edukacji Narodowej; Rok Szkoły Zawodowców  http://men.gov.pl/pl/ksztal-
cenie-zawodowe/rok-szkoly-zawodowcow; dostęp 20.08.2015.

Nowa Era, opis projektu „Krok w przedsiębiorczość”; http://www.krokwprzedsiebior-
czosc.pl/; dostęp 12.08.2015.

Ośrodek Rozwoju Edukacji i in., Przywództwo edukacyjne 
http://www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl; dostęp 06.02.2015. 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Szkolni organizatorzy rozwoju i edukacji
https://www.ore.edu.pl/szkolni-organizatorzy-rozwoju-edukacji/rola-i-zadania-85610; 

dostęp 10.08.2015. 
Ośrodek Rozwoju Edukacji; opis programu „Szkoła odkrywców talentów” http://www.ore.

edu.pl/134-projekty-efs/odkrywamy-talenty; 12.08.2015.
Pracownia Testów Psychologicznych, www.practest.com.pl; dostęp 6.08.2015. 

Akty prawne: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.,  

poz. 191).
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572).
Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie nie-

których innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239).
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych in-

nych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357)
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 11 lipca 2016 r., poz. 1010). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 
sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli po-
między budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinan-
sowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych 
kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regu-
laminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki 
oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach 
publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca sta-
nowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach pub-
licznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwa-
nia stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wyma-
gań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015 r., poz. 1214).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzo-
ru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1270). 
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Managerial talent  
in education 

Summary

Spanning over 20 years, the transformation period in Poland’s political system has brought 
about a series of educational reforms. The speed of these changes, as well as their size and 
diversity intensify the challenges posed to the Polish education system. Currently, schools 
are forced to modify their systems so that they follow European standards.

Among current areas of discussion concerning the functioning, organization, and 
management of personnel, the issue of managing talented people has a special place. Ac-
cording to the literature and practical definitions, a talented person is someone extraordi-
nary, who stands out, is highly specialized, open to new experiences, and reflects deeply 
upon his or her own progress. In the light of diverse changes and expectations evident in 
Polish schools, one particular issue seems interesting: Are school head teachers, who are 
more and more frequently called educational managers, also influenced by this tendency?  
The contemporary head teacher should have a comprehensive and interdisciplinary 
knowledge concerning teaching methodology, methods of education upbringing, and 
ways of working with children and teenagers in psychological, educational, legal, ad-
ministrative and other areas. Not only are schools subject to expectations and require-
ments as far as education is concerned, these also apply to the quality of management 
standards.

Nowadays, schools face higher expectations and requirements not only from the 
teaching and educational perspective, but also in the context of management. An effective 
school head should possess extensive, interdisciplinary knowledge. In light of the dynam-
ics of the diverse changes and expectations facing modern educational institutions, as well 
as high expectations towards head teachers, an attempt to identify the category of manage-
rial talent in education has been made. 

This book consists of five chapters. The first three chapters include an analysis of con-
cepts associated with managing education, whereas the subsequent two chapters present 
the methodology and results of my own empirical studies, as well as practical implications 
related to the position of school head.

The first chapter is entitled “Education as a system: definition, structure and specificity”. 
The introduction presents the concept of a system in social sciences. This problematic as-
pect is fundamental to a description of Poland’s current educational system. The modern 
educational facility’s organization is analysed from the local government and independent 
school head’s organizational perspective. The process of promotion for teachers as well as 
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its conditions and consequences are all presented. The category of school head is described 
and the procedure of promotion shown, along with the obligations resulting from the ped-
agogical supervisor’s duties. 

The aim of the second chapter, entitled “Management: educational implications”, is to 
present the subject of organizational management. In this chapter, organizational struc-
tures and classical management theories are described. The issue of leadership styles and 
their practical application is analyzed both from the staff and head’s perspective. The issue 
of work humanization and its significance in managing is touched upon, as well as con-
cepts of managing based on intuition and personal strengths. The main aim of this chapter 
is to analyse ideas stemming from the classical managing knowledge and apply them to 
educational management.

The third chapter is entitled “Modern sciences on managing in view of talent in organiza-
tions”. The issue of managing the most talented employees is deeply rooted in the notion 
of personnel management. This chapter includes an introduction to the essence of the term 
‘talent’, its etymology and ways of defining it. Various methods used for the recruitment 
and selection of talents are indicated. There is also an attempt to contrast the current re-
cruitment and selection procedure used during the formal process of selecting a head, with 
the possibility to identify potential talents. Moreover, there is a profile of the school head 
as a manager who represents desirable competences and skills. 

The fourth chapter is entitled “Managerial talent in the author’s research results”. It aims 
to present the research schemata, the methods used in the study, its procedures and tech-
niques in order to present and analyze the findings of empirical research. A combination 
of qualitative and quantitative research practices was used using the individual in-depth 
interview (IDI) with school heads and a Computer Assisted Web Interview (CAWI) with 
teachers. 

The final chapter is devoted to practical implications, and  consists of subchapters of 
significant importance for practical educational management. Firstly, an attempt is made 
to construct a category of managerial talent in education, along with a social, educational 
and professional profile and the distinctive features that may be considered as appropriate 
for this category. Additionally, there are references to practical education, as well as the 
problems of contemporary school management. Specific recommendations are made gi-
ven as far as the position of school head is concerned, starting from candidate’s education, 
through the formal recruitment contest, ending with the issue of professional development 
and day-to-day professional experience after the position has been taken up. 

Education is one of the most significant structures developing in society over a long 
time. The main source of changes in contemporary education are its leaders. Nowadays, 
a school’s head teacher adopts different attitudes, resulting from the specificity of their 
professional activity. In order to perform their role successfully, a head teacher should 
possess managerial talent. Not only should the head be a formal supervisor, but also  
a real leader, who has personal authority, charisma and who inspires staff’s trust. Such an 
approach enables the head to lead their staff not only by means of formal sanctions but also 
cooperation and mutual respect. 
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