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Celem artykułu jest analiza cech trudnych sytuacji decyzyjnych doświadczanych 
w praktyce przez polskich menedżerów średniego i wyższego szczebla. Wyniki 
badania empirycznego pozwoliły na zidentyfikowanie barier wpływających na 
postrzeganą trudność sytuacji decyzyjnych. Na tej podstawie do najważniejszych 
barier autorka zalicza: personalną – związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi 
w organizacji oraz własnym menedżerskim potencjałem; społeczno-kulturową 
– wynikającą z konfliktów trawiących organizację; zasobową, w tym szczególnie 
barierę wiedzy.

Słowa kluczowe: trudne sytuacje decyzyjne (difficult decision situations), trudne decyzje (difficult 
decisions)

Wprowadzenie

Przez całe swoje życie „człowiek zmuszany jest ciągle podejmować decyzje, ponieważ 
świat, w którym żyje, stale się zmienia” [Bieniok, Halama, Ingram, 2002, s. 30]. Zarzą-
dzanie można ujmować jako proces decyzyjny [Zawiślak, 1984, s. 41], w którym z jed-
nych decyzji wynikają kolejne, wdrażane rozwiązania rodzą nowe problemy i wymagają 
kolejnych rozstrzygnięć, decyzji. Teoretycy podkreślają ciągłość, łańcuchowość tych pro-
cesów [Kisielnicki, 2008, s. 63; Simon, 2007, s. 133; Samuelson, Marks, 1998, s. 32]. 
Często decyzje podejmowane są w sposób niemal automatyczny, na podstawie nabytego 
w podobnych sytuacjach doświadczenia, utartych schematów, wzorców, opracowanych 
procedur [Wichary, Balas, 2002]. Jednak w pracy menedżera zdarzają się także problemy 
mające odmienny charakter – nieprogramowalne [Simon, 1982], nieustrukturalizowane 
[Jones, 1994, s. 465], społecznie uwikłane [Hatch, 2002, s. 270–280], bez gotowych 
recept na ich rozwiązanie, określane jako trudne.
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10 Magdalena Ścigała

Zmienność, która stała się integralnym elementem gospodarowania i na stałe wpi-
sała się do rzeczywistość współczesnych organizacji pod postacią m.in. wzmagającej się 
konkurencyjności (opartej obecnie w  głównej mierze na niematerialnych zasobach). 
Pierwotnie nasilenie częstotliwości konfrontowania się z sytuacjami decyzyjnymi odczu-
wanymi jako trudne w dłuższej perspektywie uodparniało na nie menedżerów, zwiększa-
ło tolerancję niepewności, złożoności i przesuwało granicę tego, co trudnym nie było, bo 
z czasem stało się typowe.

We współczesnej bogatej literaturze poświęconej procesom decyzyjnym, podejmo-
waniu ryzyka przy dokonywaniu wyborów, trudne decyzje (jako efekt zaistnienia sytuacji 
decyzyjnych odczuwanych przez decydentów jako trudne) są rzadziej opisywane i mniej 
precyzyjnie definiowane. Najczęściej mianem tym określa się decyzje powszechnie ucho-
dzące za trudne, a więc: unikalne, nowatorskie, złożone czy wyjątkowo stresujące [Ko-
stera, 2005, s. 26; Bogdanienko, 2001, s. 49–50; Oniszczenko, 1980; Terelak, 2000]. 
Takie charakterystyki nie są jednak pełne, bo brak precyzji co do tego, jakie sytuacje de-
cyzyjne można uznać za bardziej złożone czy stresujące. Z perspektywy człowieka trudną 
sytuację decyzyjną można rozumieć jako odczuwaną barierę, przeszkodę zakłócającą lub 
uniemożliwiającą bieżące funkcjonowanie, czy też realizację wyznaczonego celu. Trud-
ność jest kategorią subiektywną, a  tym samym labilną w czasie oraz miejscu. Coś, co 
trudne jest dla jednego menedżera, dla innego trudne wcale być nie musi. Coś, co trudne 
było kiedyś, nie musi być trudne dziś. Trudność doświadczana w jednej organizacji nie 
musi być trudnością w innej. W związku z tym trudną sytuację decyzyjną najlepiej po-
znawać za pośrednictwem doświadczającego jej człowieka [Antaki, Widdicomte, 1998, 
s. 38]. Z jednej strony takie ujęcie uwypukla subiektywność, różnorodność, względność 
postrzeganej i doświadczanej przez człowieka rzeczywistości. Z drugiej pozwala uchwy-
cić jej powtarzalność opartą na uwspólnionych kategoriach.

Cel pracy

Celem prezentowanych w artykule badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym 
w rzeczywistości cechują się sytuacje decyzyjne odczuwane przez polskich menedżerów 
jako trudne.

Metody badawcze

W badaniu wykorzystano metody jakościowe. Zastosowano schemat celowego i dogod-
nego doboru próby – badani musieli pełnić funkcje menedżerskie średniego lub wyższe-
go szczebla nieprzerwanie od min. 4 lat. Wybrana do badania grupa menedżerów cecho-
wała się dużą różnorodnością pod względem wieku, profilu doświadczenia zawodowego 

HRM(ZZL)_1-2013_Scigala_M_9-21



Trudne sytuacje decyzyjne w pracy menedżera 11

oraz płci (80% stanowili mężczyźni). Źródłem informacji o trudnościach napotykanych 
w  pracy zawodowej były częściowo strukturalizowane wywiady przeprowadzone z  46 
polskimi menedżerami średniego (22 osoby) i wyższego szczebla (24 osoby) z różnych 
sektorów m.in.: publicznego, usług finansowych, przemysłowego, usług transportowych 
oraz doradztwa i audytu. Byli to menedżerowie pracujący w dużych polskich miastach li-
czących powyżej 500 tys. mieszkańców. Analiza danych została przeprowadzona metodą 
jakościową. Wykorzystano analizę narracji oraz podejście teorii ugruntowanej [Konecki, 
2000]. Zgromadzony materiał podlegał kodowaniu rzeczowemu, następnie analizowano 
dostrzegalne wzory, powtarzające się tematy, grupowano je, tworzono taksonomie [Mi-
les, Huberman, 2000]. W efekcie analiza jakościowa, wzbogacona elementem ilościo-
wym (zliczaniem jako potwierdzeniem pewnych regularności), pozwoliła na zidentyfiko-
wanie głównych czynników wpływających na odczuwaną trudność sytuacji decyzyjnych.

Wyniki badań i analiz

Opisy konkretnych trudnych sytuacji decyzyjnych, przytaczanych przez badanych me-
nedżerów, wskazywały na określone braki, przeszkody czyniące dane sytuacje trudnymi. 
Przeszkody można podzielić na trzy rodzaje: personalne, bo związane są z zarządzaniem 
ludźmi i własnymi menedżerskimi kompetencjami, zasobowe oraz społeczno-kulturowe. 
Co więcej, bariery poszczególnych rodzajów są często wzajemnie ze sobą powiązane, bo 
jak spuentował to jeden z rozmówców: „kłopoty chodzą parami, a nawet czwórkami”1. 
Wykres 1 prezentuje liczbę menedżerów wskazujących na występowanie w przytacza-
nych przez nich opisach określonych typów barier.

Wykres 1. Liczba menedżerów wskazujących na określoną barierę

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

1 Menedżer nr 36 (M36). W celu zachowania zasad poufności, badane osoby opatrzone są 
numerami, a nazwy organizacji, miejscowości zastąpiono dużymi literami X, Y itp.
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12 Magdalena Ścigała

Bariera określona jako personalna ma w analizowanych rzeczywistych sytuacjach 
decyzyjnych dwa oblicza, analogiczne do znaczenia słowa „personalny” jako osobisty 
i osobowy [Szymczak, 1988, s. 637]. Z jednej strony nawiązuje do osobistych, indywidu-
alnych ograniczeń menedżera-decydenta, z drugiej odwołuje się do kwestii kadrowych 
(osobowych) w organizacji, które – co więcej – mogą być trudne także z powodów oso-
bistych. Główne źródła i relacje w ramach bariery personalnej w rzeczywistych trudnych 
sytuacjach decyzyjnych oraz liczbę ich wskazań w wywiadach prezentuje rysunek 1.

Rysunek 1. Bariera personalna

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Częste opisywanie przez menedżerów sytuacji decyzyjnych związanych z zarządza-
niem personelem może sugerować, że są to sytuacje w jakimś sensie powszechnie od-
czuwane jako trudne. Wyniki badania wskazują na szczególnie duże znaczenie barier 
związanych ze zwalnianiem pracowników. Stanowią one o  trudności sytuacji decyzyj-
nych nie tylko dlatego, że odpowiedzialność za pozbawianie drugiego człowieka pracy 
źródła dochodów spada na menedżera. Sytuację dodatkowo może komplikować zażyła 
relacja między menedżerem a pracownikiem, jaka wytwarza się często w toku dłuższej 
współpracy – pojawia się konflikt ról: szef versus kolega. Trudność takich sytuacji oddają 
poniższe wypowiedzi2 badanych osób.

2 Styl i interpunkcję wypowiedzi podajemy zgodnie z oryginałem.

HRM(ZZL)_1-2013_Scigala_M_9-21



Trudne sytuacje decyzyjne w pracy menedżera 13

M39: Pracownik, który został zatrudniony na określone stanowisko, nie dokonał 
pewnej zmiany, o którą chodziło, wniósł pewną kompetencję, podwyższył jakość rezul-
tatów, ale doszedł już do pewnego poziomu, powyżej którego nie mógł się wspiąć z róż-
nych względów. Po prostu, powyżej tego poziomu nie miał już kompetencji, nie umiał się 
rozwinąć w wystarczająco szybkim tempie, a organizacja się rozwijała i wymagała tego od 
niego. Dodatkowym elementem tej sytuacji było to, że jakaś tam sytuacja prywatna nie 
bardzo ścisła, natomiast jakaś tam była, nazwijmy to, dalsza relacja koleżeńska.

M2: Pomimo że się jest kierownikiem, to się jest zżytym, i naprawdę to jest taka 
trudna sytuacja. Jak nagle przyjdzie podjąć taką decyzję, to głupio człowiekowi jest, 
bo prawie, że się jest koleżanką, a tu nagle…

Zwolnienie bywa także szczególnie trudne wówczas, gdy dochodzi element np. trud-
nej sytuacji życiowej pracownika.

M19: Także to były dość trudne decyzje, szczególnie jeden przypadek pamiętam 
bardzo ciężki. To była pani, która miała poważne problemy. Ona sama czuła, że 
nie wyrabia, próbowała w jakiś sposób się odnaleźć, bardzo pracowita, tylko, że tak 
powiem, ta praca, którą wykonywała, była słaba jakościowo. (...) Natomiast dowie-
działem się, że ona ma bardzo poważną sytuację rodzinną, bo była jedynym żywicie-
lem rodziny od dłuższego czasu, mała miejscowość, dwójka dzieci na karku, małe 
pieniądze itd. Są to trudne decyzje, bo ta kobitka z  jednej strony chce pracować, 
robi wszystko, żeby pracować jak najlepiej, a z drugiej strony sama czuje, że wymogi, 
jakie są przed nią stawiane, ona kompletnie nie jest w stanie ich zrealizować.
M31: W pewnym momencie to się jeszcze nałożyło z  taką sytuacją, że miał jakiś 
poważniejszy problem ze zdrowiem, który akurat wyszedł już w momencie, jak prak-
tycznie chcieliśmy się z nim pożegnać.

W tym ujęciu kwestie redukcji etatów wynikające z reorganizacji mogą być o tyle 
łatwiejsze, że relacje personalne przy masowych zwolnieniach przestają ogrywać rolę, 
zwalniani są bezosobowi, opisuje się ich w kategoriach cyfr. Faktycznie jednak trudność 
potęguje świadomość skali decyzji, jej zasięg i  brak perspektyw zwolnionych osób na 
znalezienie nowej pracy w związku z trudną rynkową sytuacją.

M20: Tu chodzi o pracowników, to były takie miasta, gdzie te fabryki de facto stano-
wiły „być albo nie być” tych miast, bo to np. była fabryka dywanów w X albo fabryka 
mebli w Y. To były fabryki, które utrzymywały te miasta. No i tam oczywiście szły 
głębokie procesy, gdzie się zwalniało setki ludzi, można powiedzieć.
M24: To były masowe zwolnienia, ci ludzie tracili pracę, to było Y, niektórzy praco-
wali tam nawet po kilkanaście, czy dwadzieścia parę lat; szanse znalezienia podob-
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nej pracy w Y były żadne. To było coś, co bardzo długo we mnie, właściwe do dzisiaj, 
tkwi.

Paradoksalnie, trudne bywają także krańcowo odmienne problemy kadrowe – próby 
zatrzymania pracownika w organizacji. Takie sytuacje stosunkowo najczęściej mają miej-
sce w firmach doradczych, gdzie proces szkolenia pracownika jest, po pierwsze, długo-
trwały, po drugie – kosztowny. Najpełniej wyraził tę myśl jeden z menedżerów w takiej 
firmie.

M28: Bardzo często do trudnych sytuacji dochodzi, gdy ludzie z jakichś względów 
decydują się na zmianę pracy i to jest powiedziałabym szczególnie, nie chcę powie-
dzieć bolesne, ale dotkliwe, wtedy, gdy taką decyzję podejmuje osoba, z którą ja 
współpracowałam przez dłuższy okres czasu i mam świadomość tego, że włożyłam 
sporo własnej energii, żeby „wychować” tę osobę. To z  reguły są osoby młodsze, 
które zaraz po studiach przychodzą do pracy i ta osoba po zdobyciu tej wiedzy i do-
świadczenia decyduje się na wyjście z firmy, a w ostatnich czasach we wszystkich tego 
rodzaju firmach jest po prostu niedobór rąk do pracy.

Trudność zadań kadrowych przejawia się również, choć rzadziej, w mniej radykal-
nych działaniach aniżeli rozstania z pracownikami – w ocenach okresowych, przyznawa-
niu premii, podwyżek, przyjmowaniu nowych pracowników, a także dokonywaniu prze-
sunięć w celu jak najlepszego zorganizowania pracy i komunikacji w zespole.

Drugi aspekt bariery personalnej wyraża się w indywidualnych ograniczeniach tkwią-
cych w osobie menedżera-decydenta. Okazuje się, że mogą one mieć charakter: ograni-
czeń moralnych (etycznych), osobowościowych i kompetencyjnych.

Bariera etyczna wynika z systemu wartości człowieka, a także postrzegania roli me-
nedżera. Dylemat moralny wiąże się zarówno z przyzwoitym zachowaniem, jak i etyką 
zawodową czy wspominanym wcześniej konfliktem ról. Kryteria etyczne stanowią istotną 
przesłankę podejmowania trudnych decyzji [por. Badaracco, 2008], jak np. w przytoczo-
nych wcześniej przypadkach dotyczących zwolnień czy poniższych opisach dylematów 
etycznych menedżerów.

M25: Był cały czas dylemat, w jaki sposób powinienem się zachować, czy tak bar-
dziej po ludzku, czy raczej jako menedżer pilnować swojego interesu.
M37: Kiepsko, ale jednak postrzegana etyka lub też sumienie nie pozwala mi poże-
gnać się, rozstać lub też właściwie ustawić osoby, która – moim zdaniem – powinna 
odczuć moje niezadowolenie.
M38: Ja się zacząłem w pewnym momencie głupio czuć, ktoś mi powiedział, „prze-
cież ty masz tutaj kolegów, co ty chcesz to rozwalić”. (…) No i była kwestia, bardzo 
to przeżywałem, może też ze względu na poziom argumentacji, której używał ich 
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szef, do takich względów koleżeńskich zaczął się odwoływać, że „ja tutaj coś rozwa-
lam, że ludzie tutaj zawsze tak funkcjonowali”.

Innym rodzajem barier są cechy osobowościowe konkretnego decydenta, których 
jest on świadomy, jak np. przytaczane przez badanych menedżerów: brak asertywności, 
czy nieumiejętność tzw. chodzenia na kompromisy, elastycznego zarządzania, dostoso-
wywania się do organizacji, jej kultury, nieumiejętność przyznania się do błędu. Barierą 
może być także brak adekwatnego doświadczenia menedżera, jako odwołująca się do 
indywidualnych kompetencji menedżera bariera zasobowa.

Analiza bariery zasobowej trudnych sytuacji decyzyjnych wskazuje na liczne związki 
czasu, informacji, ludzi, pieniędzy i technologii. Na rys. 2 zaprezentowano sieci powią-
zań między poszczególnymi rodzajami barier zasobowych występujących w opisywanych 
przez menedżerów przypadkach.

Rysunek 2. Bariera zasobów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Presja czasu najczęściej sprzężona jest z brakiem wystarczającej liczebności kadry. 
Przyczyną pierwotną okazują się być ludzie. Oczywiście niedobór kadry może być odczu-
wany jedynie w nadzwyczajnych, awaryjnych okolicznościach. Nie musi to być stały brak, 
a jedynie zauważany okazjonalnie, gdy spiętrzają się prace i problemy. Inną przeszkodą 
jest bariera informacji, a wskazywana w kontekście konkretnych ludzi, nie dysponują-
cych odpowiednimi zasobami intelektualnymi pozwalającymi na poradzenie sobie z za-
istniałą sytuacją, staje się barierą wiedzy, jak m.in. w poniżej przytaczanych przypadkach.

M41: Nie było żadnych zarządzeń, mało tego, jeśli chodzi o stronę biznesową, me-
rytoryczną tych produktów, to ich znajomość w banku była bardzo niska zarówno 
wśród pracowników – potencjalnych sprzedawców tych produktów w pionie bizne-
sowym – jak i wśród pracowników ryzyka. Tam ta wiedza była także bardzo niska, 
do tego bank był totalnie informatycznie nieprzygotowany [menedżer wskazuje rów-
nież na barierę technologiczną – komentarz autorki].
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W kontekście braku informacji sporadycznie pojawia się w  badaniach bariera fi-
nansowa. Znamienne, że występuje ona tylko u menedżerów pracujących w  sektorze 
publicznym.

„Jak się człowiek w organizacji porusza, to różne względy i interesy się zderzają”3 – 
przytaczane przez menedżerów sytuacje decyzyjne potwierdzają, jak dużym problemem 
mogą być konflikty interesów leżące u podłoża bariery społeczno-kulturowej. Nie tylko 
forsowanie własnych koncepcji, ale również dążenie do wypracowania kompromisowych 
rozwiązań czynią podejmowanie decyzji trudnym. Przeprowadzone badania pokazują, 
że bariera społeczna odgrywa szczególną rolę nie tylko podczas dokonywania wyboru, 
gdy każde z rozwiązań spełnia inne kryteria, zaspokaja interesy innych osób, grup (co 
jest właściwością samego wyboru). Bariera ta w istotny sposób konstytuuje także samą 
sytuację decyzyjną.

Analiza wypowiedzi badanych menedżerów skłania do wyróżnienia dwóch głównych 
typów barier społecznych, tj. wynikających z konfliktów wewnątrz organizacji (między 
grupami, pojedynczymi osobami, czy nawet spółkami w ramach holdingu) oraz konflik-
tów między organizacją a szeroko rozumianym otoczeniem. Schematycznie prezentuje 
je rysunek 3.

Rysunek 3. Bariera społeczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Częstym przykładem naturalnego konfliktu interesów wpisanego w specyfikę dzia-
łalności różnych grup w obrębie organizacji są np. sytuacje konfliktu zarządu ze związka-
mi zawodowymi, szczególnie w przypadku redukcji, zwolnień grupowych, czy konflikty 
pionu ryzyka z pionami biznesowymi w bankach. Choć są to konflikty oczywiste, wpisa-
ne w cele i funkcje poszczególnych grup, to jednak konfrontacja z sytuacjami, w których 

3  Menedżer nr 38
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takie konflikty się ujawniają czy eskalują, postrzegana jest jako trudna, co odzwierciedla-
ją poniższe wypowiedzi.

M24: To był 1995, 1996 i część 1997 roku. I taka sytuacja: kiedy rozpoczęliśmy te 
masowe zwolnienia, rozpoczął się masowy strajk, stanął cały zakład.
M11: Sytuacja była dosyć typowa. Mieliśmy w przedsiębiorstwie, którym zarządza-
łem, jakiś zakładowy, zbiorowy układ o wynagrodzeniu. Który był sztywny, nie dawał 
żadnych zachęt motywacyjnych i generalnie nie bardzo mi się podobał. I od pierw-
szego dnia, kiedy tam moje rządy nastały, dążyłem do tego, żeby go w jakiś sposób 
zmodyfikować. Oczywiście były związki zawodowe itd., rozmawialiśmy, negocjowa-
liśmy, dyskutowaliśmy i trudno było dojść do porozumienia.
M19: I  drugi typ decyzji wynikał stricte z  działalności, jaką się zajmowałem, bę-
dąc szefem ryzyka, tzn. z podejmowania konkretnych decyzji kredytowych. Było też 
dużo emocji, dużo pewnych nacisków osób, które chciały te decyzje podjąć, lobbo-
wania, dyskusji na takiej, bym powiedział, płaszczyznie nie merytorycznej, a bardziej 
psychologiczno-politycznej, czy jak by to nazwać.

Mniej oczywiste, aczkolwiek w życiu organizacyjnym równie częste, są sytuacje kon-
fliktu między poszczególnymi osobami, nie reprezentującymi z  założenia odmiennych 
interesów. Ta sprzeczność może być bardziej zakamuflowana, może mieć podłoże inne 
aniżeli interesy wynikające z kompetencji. Są to konflikty raczej okazjonalne, wywołane 
tarciami w zespołach, grami i walkami o władzę4.

Sytuacje rodzące konflikty mogą powstawać również na styku kontaktów z otocze-
niem, np. z klientami, co szczególnie cechuje firmy doradcze, audytorskie, gdzie silna 
i dość specyficzna jest wzajemna relacja. Świadczenie usług, pomoc i kontrola, doradza-
nie poprzez krytykę i wskazywanie na uchybienia nie są łatwe i rodzą napięcia.

M40: Kłopot dodatkowy tej sytuacji jest taki, że po drugiej stronie jest mój klient, 
który w efekcie zapłaci bądź zapłacił za tę pracę i który nawet jeżeli w  jakiś tam 
aspektach ma kłopoty merytoryczne, jeżeli krytykuje, (…) to jest to jednak klient, 
który w efekcie ma być usatysfakcjonowany i który ma do nas wrócić w przyszłych 
projektach.
M28: To są zawsze trudne sytuacje, bo praca audytora polega na tym, że wytyka 
się pewne nieprawidłowości i błędy komuś, kto się do tego przyczynił, świadomie 
lub nieświadomie, ale jednak. Stąd to są zawsze sytuacje trudne, a to wiąże się też 
z koniecznością utrzymywania dobrych relacji z klientami, które z definicji powinny 

4  Rozmówcy rzadko mówili wprost o dążeniu do poszerzenia wpływów, większej władzy 
w organizacji, raczej starali się kamuflować własne intencje.
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być dobre. (…) Chodziło o prace, które wykonaliśmy dla klienta, które były zlecone 
z zewnątrz i wynik tej pracy nie był zbyt korzystny dla osób, które te prace zleciły, 
więc naturalną reakcją był bunt. I pierwsze reakcje były absolutnie takie, że te osoby 
nie chciały przyznać się do tego, że to one popełniły błąd decyzyjny, czy zarządczy, 
a z drugiej strony próbowały znaleźć argumenty, z których to miałoby wynikać, że 
to z winy X, czyli osób wykonujących tę pracę, pojawiły się te problemy i wcale nie 
wynikały z  tego, że ta materia, którą się zajmowaliśmy, była źle wykonana, tylko 
dlatego, że generalnie osoby, które wykonywały tę pracę, są bardzo „upierdliwe”, 
bardzo dokładne i szczegółowe i gdyby miały inne spojrzenie, to nie byłoby uwag 
i w związku z tym nie byłoby problemu.

W ramach bariery społecznej można wskazywać także na barierę kulturową. Kultu-
ra organizacyjna wyznacza sposoby myślenia, zachowywania się jej członków [Pettigrew, 
1979] i w pewnym sensie ogranicza dostrzeganie innych perspektyw, z których problem 
może być postrzegany. Dla członków organizacji może to być bariera niedostrzegalna 
i przez to nieistotna, bo przesiąknięci daną kulturą nie czują jej ograniczeń. Z tego punk-
tu widzenia wydaje się, że najczęściej nowi członkowie organizacji mogą i powinni od-
czuwać bariery związane z kulturą. Przykłady wywiadów wskazują jednak, że również 
menedżerowie funkcjonujący dłużej w danej organizacji dostrzegają ograniczenia wyni-
kające z jej kultury i próbują się z nimi konfrontować w momencie np. awansu, posze-
rzenia ich kompetencji decydenckich. Prawdopodobnie zmiana perspektywy związana 
np. z objęciem kontroli nad nowymi obszarami umożliwia krytyczne spojrzenie, albo też 
poczucie władzy i wpływu skłania ich do zwrócenia uwagi na aspekty kultury, przyzwy-
czajeń organizacyjnych, które już wcześniej doskwierały.

M27: Był generalnie niepisany podział na pokój Pani Dyrektor i te dwa pozostałe 
pokoje (…) cały splendor i nagrody spływały na te jej dwie koleżanki, które z nią 
siedziały i lepsze kontakty z nią miały.
M10: …zwłaszcza, że jest niestety pewien układ, który się wykształcił po moim sze-
fie. (…)… była fuzja dwóch firm a, jedna firma była z X, a druga z Y. Firma z X była 
firmą, która zwyciężyła przy przejęciu, więc przez to, że część kierownictwa była z X, 
to pracownicy firmy X byli promowani. Byli promowani poprzez fakt bliższej znajo-
mości z szefem, większych uprawnień, większej ilości obowiązków. W dodatku tam-
ten szef miał to do siebie, że duża część obowiązków była realizowana bezpośrednio 
przez niego z tymi pracownikami, pomijając ich bezpośrednich przełożonych i przy 
niewiedzy tych przełożonych, czyli np. mojej.
M32: Poza tym to tutaj w X w dużym stopniu był taki klub wzajemnej adoracji. Pa-
nowało przekonanie, że nie ma możliwości, żeby tutaj kogoś zwolnić. Jeżeli już, to 
będzie problem ze związkami zawodowymi.
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Podsumowanie

Z różnorodności subiektywnych opisów wyłania się obraz pewnych typowych trudności, 
z jakimi współcześni polscy menedżerowie średniego i wyższego szczebla mają do czy-
nienia w pracy zawodowej. Trudne sytuacje decyzyjne, jakkolwiek interpretowane jako 
ryzykowne, złożone, nowe, nietypowe, mają swoje wyraźne źródła w postrzeganych i od-
czuwanych przez decydentów barierach, przeszkodach czy to personalnych, społeczno-
-kulturowych, czy zasobowych. Bariery często od siebie współzależą, a współwystępując, 
wzmacniają oddziaływanie i prawdopodobnie potęgują odczuwaną trudność.

Wśród wszystkich trudnych sytuacji decyzyjnych menedżerowie zdecydowanie naj-
więcej uwagi poświęcają trudnościom wynikającym z bariery personalnej, w tym często 
przytaczanym problemom dotyczącym zwolnień (zarówno tych wynikających z  braku 
kompetencji danej osoby, nierealizowania postawionych przed nią zadań, jak i tych po-
wodowanych restrukturyzacją, cięciem kosztów poprzez redukcję zatrudnienia). Można 
wnioskować, że tym, co szczególnie trudne czy wręcz najtrudniejsze, jest ponoszenie 
odpowiedzialności za drugiego człowieka, zarządzanie drugim człowiekiem [por. Cha-
ran, 2001, s. 82]. Stała konieczność wpływania na innych ludzi stanowi o wyróżniku, 
ale i o największym wyzwaniu w pełnieniu funkcji menedżera, bo tylko inni ludzie są 
w stanie zapewnić realizację zadań organizacji, tylko dzięki istnieniu tych innych ludzi 
i ich trwaniu w organizacji jest się menedżerem. Decyzje dotyczące drugiego człowieka 
są trudne, bo wiążą się często z  rozstrzyganiem licznych dylematów natury moralnej. 
Podstawowy konflikt wewnętrzny – szef versus kolega z pracy – zakłada, że bycie przeło-
żonym wyklucza bycie „ludzkim”. Takie przeciwstawienie tych dwóch ról wynika z tego, 
iż menedżer czasami dla dobra organizacji wyrządza pojedynczym osobom krzywdę, czy-
ni to jednak, bo tak postrzega oczekiwania wobec pełnionej przez niego funkcji. Moż-
na więc wnioskować, że zachodzi sprzeczność między poszczególnymi wymiarami roli 
menedżera – własną konstrukcją a oczekiwaniami społecznymi czy kontekstem insty-
tucjonalnym [Kostera, 1996, s. 126]. Wielu jednak z badanych menedżerów odmiennie 
rozstrzyga ten dylemat, uzasadniając, że ponoszenie odpowiedzialności za drugiego czło-
wieka wiąże się zawsze z pewnymi kosztami i obowiązkiem bycia swoistym „obrońcą”.

Przeprowadzone badanie podkreśla również trudność doświadczaną w radzeniu so-
bie z konfliktami w organizacjach. Wszakże „znajdowanie rozsądnych kompromisów jest 
jednym z najważniejszych i najtrudniejszych wyzwań w procesie podejmowania decyzji” 
[Hammond, Keeney, Raiffa, 2005b, s. 30].

W barierze zasobowej, której podstawową cechą są bardzo silne wzajemne zależno-
ści między poszczególnymi rodzajami zasobów, największe znaczenie odgrywają ludzie, 
a szczególnie wiedza, której są posiadaczami. Identyfikowany przez menedżerów „brak” 
dotyczy najczęściej odpowiednich ludzi zapewniających rozwiązanie zaistniałego proble-
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mu, co ponownie uwypukla znaczenie potencjału ludzkiego dla sprawnego podejmowa-
nia i wdrażania decyzji w organizacjach.

Powtarzalność wzorców trudnych sytuacji decyzyjnych osnutych wokół relacji mię-
dzyludzkich (czy to w zakresie problemów z  zarządzaniem ludźmi, brakiem zasobów 
ludzkich i wiedzy, czy konfliktami) wskazuje, że człowiek może być w organizacji istotną 
barierą. Trudne sytuacje decyzyjne wynikają prawdopodobnie właśnie z tego, że człowiek 
będący zasadniczo potencjałem organizacyjnym – podstawowym i kluczowym zasobem 
– staje się także barierą dla siebie samego, innych i wreszcie samej organizacji. Przezwy-
ciężanie barier osobistych, ludzkich ograniczeń może stać się skutecznym remedium na 
doświadczane w organizacjach trudności, pokonywanie ich.

Literatura

Antaki Ch., Widdicombe S. (1998), Identity as an Achievement and as a Tool, [w:] Ch. Antaki, 
S. Widdicombe (red.), Identities in Talk, Sage Publications, London- Thousand Oaks- New 
Dehli, s. 1–14.
Badaracco J. (2008), Cztery kryteria podejmowania trudnych decyzji przez menedżerów, referat 
prezentowany podczas konferencji Harvard Business Review Polska. Warszawa: Przywództwo 
a trudne decyzje. Pobrano 27.10.2008. http://prportal.pl/temat/joseph-l-badaracco
Bieniok H., Halama H., Igram M. (2002), Podejmowanie decyzji menedżerskich, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Bogdanienko J. (2001), Wprowadzenie do zarządzania, WSFiZ, Białystok.
Hammond J., Keeney R., Raiffa H. (2005), Równe zamiany (ang. even swaps) – metoda racjonalne-
go osiągania kompromisów, [w:] Podejmowanie decyzji, Harvard Business School Press, Wydaw-
nictwo HELION, Gliwice, s. 29–53.
Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
Jones G.R. (1994), Organizational Theory, Addison Wesley Publishing Company, Reading-Menlo 
Park-New York.
Kisielnicki J. (2008), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym? PWE, Warszawa.
Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warsza-
wa.
Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
Kostera M. (2005), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
Miles M., Huberman, A. (2000), Analiza danych jakościowych, Transhumana, Białystok.
Oniszczenko W. (1998), Stres to brzmi groźnie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Pettigrew A. (1979), On Studying Organizational Cultures, „Administrative Science Quarterly”, 
nr 24, s. 570–581.
Simon H. (1982), Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa.
Simon H. (2007), Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydawnic-
two HELION, Gliwice.
Samuelson W., Marks S. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
Szymczak M., red. (1988), Słownik języka polskiego. Tom II, PWN, Warszawa.
Terelak J. (2008), Człowiek i stres, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.

HRM(ZZL)_1-2013_Scigala_M_9-21



Trudne sytuacje decyzyjne w pracy menedżera 21

Wichary R., Balas R. (2002), Czy proste heurystyki są automatyczne? [w:] M. Jarymowicz, R. Ohme 
(red.), Natura automatyzmów. Dyskusje interdyscyplinarne, Wydawnictwo WSPS, Warszawa, 
s. 71–73.

Difficult Decision Situations in the Work of Polish Managers

Summary
The goal of this article is an analysis of the qualities of difficult decision situations as 
experienced in the practice of Polish middle and upper management. The results of em-
pirical research allow the identification of barriers influencing the perception of difficulty 
in decision situations. It is on this basis that the author includes the following among the 
most important obstacles: personnel as linked with the management of human resources 
in the organization and in–house managerial potential, socio–cultural as stemming from 
conflicts affecting the organization, and resources, especially the knowledge barrier.
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