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Streszczen ie

Przedmiotem rozwalah w artykule s4 problemy: wladzy i wptywu spolecznego. Artykul prezen-
tuje teoretyczne ujgcie problematyki wladzy w organizacji, porusza zagadnienia kontekstu, 216-
del, efektywnoSci i dysfunkcji w sprawowaniu wladzy w organizacji. Rozwazania w artykule
poruszaj4 zagadnienia wywierania wplywu spolecznego i wskazuj4 na Scisle zale2noSci pomip-
dzy efektywnoSci4 wtadry" a mechanizmami wywierania wplywu.

THE CONCEPT OF POWER- CONTEXT OF SOURCES, DIMENSIONS; EFFICACY
AND PATHOLOGY OF POWER AND THE THEORETICAL APPROACH

Summary

The subject ofdiscussion in the article is the problem ofpower and social influence. This paper
presents a theoretical approach to the problems of management in the organization: issues of
context, sources, efficiency and dysfunction in the management ofthe organization. The article
describes the relationship between efTectiveness ofmanasement and social influence.

1. Wprowadzenie, wyjaSnienie istoty definicji wladzy

Prowadzenie wlasnej dzialalnoSci gospodarczej, zarzqdzanie przedsigbiorstwem w imieniu

wla6ciciefa, kierowanie dzialaniami innych ludzizawsze wi4ze sig ze sprawowaniem wladzy.

Od stuleci ludzie, zar6wno teoretycy nauki o zarzqdzaniujak i praktycy, atakZe osoby ulega-

j4ce innym, zastanawiaj4 sig, co niemal2e mistycznego jest w posiadaniu wladzy ijakie czyn-

niki powodujq 2e jest ona niezmienne po24dana przez jednostki. Zuzqdzanie, zdaniem spe-

cjalist6w w zakresie teorii organizacji i zarz4dzania, nierozl4cznie wiqhe sig z wladz4: ,,zarzq-

dzaniejest to kierowanie w przypadku, gdy wladza nad ludZmi f...l",,,zarzqdzanie to szcze-

g6lny przypadek kierowania, wkt6rym Lr6dtem wladzy organizacyjnej [...]", oraz ,,zarzq-

dzanie to taki rodzaj kierowania, w kt6rym podstawowym Zr6dlem wladzy organizacyjnej

I...f", czy teL twierdzenie, 2e ,,kierownik oddziatywa na podlegle jego wladzy jednostki
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[...]"' i ostatni przyklad powiezania pomiQdzy kierowaniem iwladzq,,kierowanie opiera sig

na wptywie, wladzy iautorytecie"'. Zatem, aby rozpoczqc rozwazania nad sensem wladzy,

nale\ zdefrniowai pojgcie. Polski filozof pasjonujqcy sig histori4 idei politycznej, Kolakow-

ski, stwierdza,2e wladzqw bardzo szerokim rozumieniu ,,nazryamy wszystko, co pozwala

nam wplywai na otoczenie - zar6wno naturalne czy ludzkie - w poz4danym kierunku"3. So-

fokles stwierdzil: ,,nie wydawaj rozkazu,jeSli nie potrafisz wymusii posluszehstwa"a, w tym

spostrze2eniu znajduje siQ ziarno prawdy, jeSli podejdzie siq do definicji wladzy

w historyczny spos6b. Engels zaklada, 2e ,,2adna dzialalnoSi wsp6lna nie jest mo2liwa bez

narzucenia komu5 woli id4cej z zewnqtrz, to znaczy bez autorytetu wladzy"5. to stwierdzenie

jest to2same z ujgciem wladzy przez Sofoklesa. Literatura z zakresu teorii organizacji

izarzqdzania prezentuje nastppujqce ujgcia pojgcia, wladza - ,,oznacza zdolnoSi wywierania

przezjednostkg A wptywu na zachowaniajednostki B w taki spos6b, Zeby B zrobila coS, cze-

go w innym wypadku by nie zrobila"6; ,jest to mo2liwoSi wywierania wplywu na innych lu-

dzi, mo2liwoSi doprowadzania do zmiany postaw lub zachowari grup albo indywidualnych

os6b"7; to podstawowe 2r6dlo sprawowania kontroli nad czlonkami organizacji8; ,,zdolno5i

do wptywania na zachowania innych"e;,,oznacza prawo do kontroli iegzekwowania poslu-

szefstwa pracownik6w [...], oraz obowi4zek posluszeristwa wobec os6b dysponujqcych

uprawnionq wladz{'to; tomozno66 kierowania ludZmi [...], pod warunkiem przyzwolenia

podwladnych, i ich posluszeistwarr; stanowi cechq pewnej relacji migdzy ludZmi, a nie atry-

but danego czlowiekar2; to stosunek migdzyosobowy, w kt6rym jeden osobnik, podwladny,

akceptuje decyzje powzigte przez innego osobnika, przelolonego, przyzwalajqc na to, aby ta

decyzja wplyngla bezpoSrednio na jego (podwladnego) zachowanie sig13; ,,polega natym, Ze

' Por. J. Zieleniewski, Organizacja zespol|w ludzkich, PWN, Warszawa 1964, s. 393, J. Kurnal, Zarys teo-
rii organizacji izarzqdzania, PWN, Warszawa 1969, s.365; W. Kie2un, Podstatuy organizacji i zarzqdzania,
Warszawa 1977 , s.284', W. Gabara, Miqdzy wiedzq a dzialaniem przeslanki racjonalnego zarzqdzania, W arsza-
wa 1993. s. 19.

2 A. Czermihski, M. Crzybowski, Wybrane zagadnienia z organizacji i zarzqdzania, Gdynia 1996, s. 78
3 L. Kolakowski, Mini wyklady o maksi spravach, O v,ladzy, Krak6w 1999, s. 7.
* http://www.zamyslenie.pl/kategorie/wladza (aktualizacja z dnia2012.02.02);
5 F. Engels lcyt. zal J. Zieleniewski, Organizacja i zarzqdzanie, Warszawa 1979, s.456.
" S. Robbins, Zachowania w organizacji, Warszawa 2004, s. 284.
t J.A.F Stoner., R.E. Freeman, Jr.D.R. Gilbert, Kierotuanie, Warszawa t997, s. 335.
8 Por. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, Jr.D.R. Gilbert, Kierovanie. Warszawa 1997, s. 335-338.
' R.W. Griffin, Podstavy zarzqdzania organizacjami, Warszawa 1998, s. 494.
"'D. Katz, R. Kahn, Spoleczna psychologia organizacji,Warszawalg7g,lc\\. za] J. Strelau, Psychologia

Podrqcznik akademicki, GWP, Gdarisk 2003, s. 323.
rr Por. J. Zieleniewski, Organizacja zespol|tc ludzkich, Warszawa 1964, s.394.
f 2 Por. M. Czerska, R. Rutka, A. Czerminski, B. Nogalski, J. Apanowicz, Zarzqdzanie organizacjami, To-

ru f ,2001,  s .  101.
13 Por. A. Bednarski, Zarys reorii organizacji i zarzqdzania,Toruh,200l, s. 210.



dany aktor mo2e narzucii swoj4 wolE innym aktorom spolecznej interakcji"ra; jest szansq lub

faktycznym podejmowaniem decyzji o zachowaniu sig grup spolecznych w organizacjachr5.

Przytoczone defi n icj e pozwalaj q na wyci4gn i gc ie nastgpujqcych wniosk6w :

- wladzg zawsze nale2y lqczyt z interakcjami zachodzqcymi pomigdzy ludZmi,

- zwladzqzawsze lqczy sig zale2noS6, im wiqksza zaleznoic tym wigksza wladza,

- wladza dotyczy dw6ch stron - strony wywieraj4cej wptyw (przelo2onego, sprawujq-

cego wladzg) i strony ulegajqcej, poslusznej wplywowi (podwtadnego);

- wladza mo2e zaistniei wylqcznie w przypadku przyzwolenia strony podleglej na

przyjmowanie poleceri, przyzwolenie to mozna okreSlii mianem postuszefistwa;

- wladza moZe wynikat, zr62nych 2r6del.

Istniejq r62ne modele wladzy, kt6re uksztaltowane zostaly w r62nych dyscyplinach na-

ukowych16: model behowioralny interpretuje wladzg jako intencjonalne i otwarte zachowanie

jednostek lub grup, wobec innych jednostek i grup zwlaszcza w kontekScie osi4gania poro-

zumienia; model ideologiczny ukazuje wtadzg w obszarze systemu warto6ci, kt6re decydujq

2e okre5lone zachowania maj4 wigksze znaczenie ni2 inne; model dyscypliny prezentuje wla-

dzg w odniesieniu do norm, przepis6w, zasad i struktur, kt6rych przestrzeganie powoduje

wzrost zachowafi zgodnych z celami organizacli, jak r6wnie2 zwigkszenie jej efektywnoSci.

Uzupelniajqc definicje wladzy nale2y odnieSc sig r6wnie2 do psychologicznego kontek-

stu tego pojgcia, gdy|wiey2e sig ono z istot4jednostki i podatnoSciq oraz umiejgtnoSciami

wywierania wptywu, kt6ry ma Scisty zwi4zek ze sprawowaniem wladzy. Zdaniem Bames'a

,,wladzg sig posiada, a wplyw sig wywiera poprzez dzialanie, [...] wladza jest mocq poten-

cjafn4 dop6ki nie jest aktywowana przez wplyw, wladza - to uprawnienie, sila iautorytet,

a wplyw oznacza naklanianie innych do podejmow ania dzialah" tt. Wpty* spoleczny, co pod-

kre6la Doliriski, mo2e wiqzat sip zar6wno ze zmianami korzystnymi jak i niekorzystnymi dla

obiektu oddzialywari, co oznacza,2e wywieranie wptywu moZe miei r6wniez charakter ma-

nipulacyjnyrs. Strelau pisze, 2e,,sprawowanie wladzy jest definiowane, jako umiejgtno66

wywierania wplywu na innych i zarazem opierania sig wplywowi innych", natomiast wplyw

spoleczny definiuje sig, ,jako jakqkolwiek zmiang wywolanq rzeczywistq bqdl wyobra2an4

obecnoSciq innych ludzi" autor ten zauwala, 2e wptyw spoleczny znajduje sig u podlo2a

wszystkich zjawisk spolecznychrn. Wpty* zdaniem innych autor6w to takze ,,dzialania lub

ra M. Weber, fcyt. zal J. Strelau, Psychologia Podrqcznik akadenr'cti, Cdarisk 2003, s. 380.
f5 K. Doktor, Wadza, kierotuanie i przyu1dztlt)o w organizacjach, fwj,,Studia Socjologiczne", nr l-2,

1982, s. 199.
16 Por. B. KoZusznik, IVplyl spoleczny v organizacji, Warszawa 2005, s. I 5- 16.
It K. Barnes, IVl,wieranie vplyl.,tt. Podstavove lechniki, Gdahsk, 2007, s. 24.
18 Por. D. Doliriski, Psychologia lLpSnvu Spolecznego, Wroclaw 2000, s. 8.
D J. Sterlau, Psychologia Podrqcznik akademicki, Gdarisk 2003, s. 202; s. 1 86.
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rrzyklady, kt6re poSrednio lub bezpoSrednio powoduj4 zmiang w zachowaniu lub postawie

innej osoby lub grupy [...], a posiadanie wladzy wiq2e sig z mo2liworici4wywierania wpty-

wu20. Definiu;qc wywieranie wptywu nale2y pamiptai, 2e jest to proces dwustronny ijednost-

ka nie mo2e byi pod czyims wplywem bez wywierania wptywu na tq osobq2r. Strealu zauwa-

Za, Ze sprawowanie wladzy jest zloZonym mechanizmem wptywu spolecznego. Wosiriska

z pojgciem wplywu spolecznego wi42e pojgcie przewagi spolecznej, oznaczajqcej,,zdolnoSi

do wptywania na zachowania czlowieka mimo jego sprzeciwu lub powtarzajqcego sig opo-

ru"22. Analiza definicji przewagi spolecznej nasuwa wniosek, 2e jest ona bliska wladzy, co

potwierdza przytoczana przez Wosirisk4 teoria Frencha i Ravena, kt6rzy wyr62niajq sze56

rodzaj6w przewagi, kt6re te? autorzy zobszaru teorii organizacji izarzqdzania prezentujq

w swoich publikacjach jako lr6dla wladzy. Psychologowie spoleczni dostrzegajq r6wnie2,2e

ludzie tworzq i s4 stwarzani przez Swiat spoleczny, kt6ry umoZliwia kreowanie syuacji spo-

lecznych23. Kazdy czlowiek w spos6b nieunikniony, zadaniem Zimbardo, plawi sig w Swiecie

spolecznym, w kt6rym jednostka staje sig elementem spolecznej interakcji dawania i brania,

wywierania wptywu i poddawania sig konkretnym pr6bom wywieranego wptywu. Autor ten

zaklada;2e ,,proces wptywu spolecznego obejmuje takie zachowanie osoby, kt6re wywiera

skutek (lub rodzi sig ztakiej intencji) w postaci zmiany zachowania, uczut czy my6li innej

osoby"24. Wptyw spoleczny w psychologii bywa ujmowany wieloaspektowo, po pierwsze

zachodzipoprzez sam4obecnoSd innych os6b, kiedyjednostka czuje sig poddana presji dziqki

obecnoSci innych jednostek lub grup, mimo i2 ze strony tych jednostek, czy grup nie dochodzi

do 2adnych dziataf'; oraz po drugie, 2e wptyw spoleczny jest to celowe dzialanie jednostek,

grup na inne jednostki czy grupy, jako zamiar uzyskania (wymuszenia) konkretnego dziala-

nia, czy te? zaniechania dzialah - polega to na zamierzonym zapocz4tkowaniu zmiany za-

chowania a2 do docelowego uzyskania stanu zmiany postawy, kt6ra jest po2qdana pruez wy-

wieraj4cego wplyw. Mo2na, zatem stwierdzic, 2e wptyw spoleczny mo2e byi Swiadomy

i intencjonalny lub nieSwiadomy. W literaturze przedmiotu zauwu|y( mo2na wiele kategorii

wptywu spolecznego.

Zatem lqczqc oba pojgcia w oparciu o cytowane wczeSniej definicje, opracowana zosta-

je definicja wladzy. Ll4qdza to mo2liwo{t, umiejqtnoiL, czy tei zdolnoit skutecznego wywie-

rania wplywu, czyli celowego przeksztalcania zachowafi i postaw ludzkich w celu osiqgania

z al o 2 o rryc h efe kt 6w (p rz e z s p r aw uj qc e go w I a dz Q.

20 A. Potocki, (red.), Zachovania organizacyjne wybrane zagadnienia, Warszawa 2005, s. 213.
2r Por. S. Mosovici, (red,.), Psychologiaspolecznav' relacjach ja- inni,Warszawa 1998, s. 124.
22 W. Wosifrska, Psychologia iycia spolecznego, Gdairsk 2004, s. 234.
" Por. D. Meyers, Psychologia spoleczna, Poznah 1996, s. 266.
2a P. Zimbardo, M. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wplnuu spolecznego,Poznaf2004, s. 19.
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RozwaZania dotycz4ce wladzy nale2y rozbudowai jeszcze o problem motywacji

i pragnienia zdobywania wladzy.,,Wszystko w 2yciu jest poszukiwaniemwladzy, i nic innego

nie ma, a resz/ra jest samooszukiwaniem", twierdzi przffaczany juZ wczeSniej Kolakowski,

kt6ry ocenia, 2e kahde dzialanie czlowieka zwiqzanejest z poszukiwaniem mo2liwoSci zdo-

bycia wladzy: ,,ludzie po2qdajqbogactw4 bo bogactwo daje im wtadzg nad rzeczami, jak i do

pewnego stopnia [...] nad ludZmi, [...] seks moZe byi tlumaczony w kategoriach wtadzy,

dlatego 2e, 1.. .l posiadamy cialo drugiego czlowieka, f. ..f a przez to posiadanie wykluczamy

innych z tego posiadania, [...], nawet zachowania altruistyczne, [...] mogq byd tak ttumaczo-

ne: jeSli czynimy dobro innym ludziom to po to, 2eby sprawowat nadz6r nad ich 2yciem,

a wigc zdobywac nad nimi czgsciow4 wl adzg"2s .

2. Sprawowanie wladzy

2.1 . 2r6dla wladzy

EfektyvnoSd w zarzqdzaniu przedsiqbiorstwem, skutecznoSi kierowania grup4 ludzi, mo2li-

wo5i osi4gania zalo2onych cel6w przez posiadajqcego wladzg ma Scisly zwiqzek ze sposo-

bem uzyskania przewagi spolecznej, czy te| inaczej nazywajqc ze Lr6dlem, kt6re daje okre-

Slone mo2liwo6ci wywierania nacisku. W literaturze przedmiotu istnieje wiele Zr6del wladzy,

kt6re zostanq zaprezentowane w opracowanej systematyzacji (tabela l).

Analiza informacji zawartych w tabeli drugiej pozwala zauwuLyt,2e autorzy w przy-

padku wybranych Zr6del wladzy sE bardzo zgodni, np. stanowisko (moc prawa) jest dla

wszystkich autor6w niepodwaZalnym atutem, kt6ry umoZliwia sprawowanie wladzy, cechy

osobowoSci i zwiqzane z nimi emocje oraz posiadana wiedza, kwalifikacje, umiejgtnoSci

i do6wiadczenie takze determinuj4 zgodg podwladnych na poddanie sig wladzy. Pozostale

Zr6dla s4 pochodn4 tych trzech 2r6del podstawowych. Zauwalono, takie,2e przewagi spo-

leczne podzielii moZna wg kryterium wiedzy, rozumu i kryterium emocji, wyr62niajq w ten

spos6b racjonalne i emocjonalne 2r6dla wladzy. Druga systematyzacja mo2e pozwolii na

wyr62nienie 2r6del: zwiqzanych z pozycj1zajmowanq w organizacji i korzySciami wynikaj4-

cymi z zajmowanego stanowiska, z konkretn4 osob4 kt6ra sprawujg wladzg w okreSlonym

horyzoncie czasu i ze specyficznq sytuacjq warunkowan4 czynnikami zewnetrznymi - pr6bg

systematyzacj i prezentuje tabela 2.

25 Por. L. Kolakowski, Mini vyktady o maksi sprawach, O vladzy, Krakow 1999, s. 8-9.
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Tabela l. Typowe ir6dlawladzy

NAZWISKO
r 6
. 8 ,
r E
. E
. ' !

Zr6dlo wladzv
. . . . . . r . . r . . . f .

zaufanie- oodziw

.q

A

a

T

,

z

,

N

A

miloSi. orzvia2ri (pozvtvwne uczucia) A A

mo2liwo6d wywierania nieleqalnego przvmusu X
moc Drawa (stanowisko), a X A A X
tradycia, zwczai
dosteo do informacii
poparcie os6b posiadaiacvch wladze
kontrola 2r6del niepewnoSci
dostep do Srodkow nagradzanra a X X
dosteo do Srodkow reoresii . X A

umieietnoSci wiedza. kwalifikacie = X A A

cechv osobowe (osobowoS6) A A

doSwiadczenie A

oewno6i bvcia renrezentowanvm A

usankci onowane zachowanie A

zaangaZowanie (wipksze ni2 oczekiwane)
atrakcvinosc intemersonalna A

bvcie niezastaoionvm (brak substvtucvinoSci) X A A

maczenie zaimowanego stanowiska dla calei oreanizacii A A

oozvcia nieformalna w strukturze organizacvinei A X
znaczenie kontrolowanych cel 6w

dosteo do zasob6w oo2adanvch orzez innvch

uorawnienia do dvsponowania zasobami X
wlasnoSi Srodkow produkcii (zasob6w) = X X A X

Zr6dlo: Opracowanie wlasne na podstawie literatury przedmiotu (ujetej w bibliografii wg nazwisk
autor6wklasyfikacji 2r6delwladzy) .

Tabela 2. Systematyzacj a 2r6det wladzy wg wybranych kryteri6w

Racjonalne Emocjonalne
ZRODLA
WLADZY

- umiejqtno3ci wiedza, kwalifi kacje,
- cechy osobowe,
- do5wiadczenie,
- bycie niezastqpionym (brak substytucyj-

noSci)

- zaufanie, podziw, milo56, przyjazri
-mo2liwoSi wywierania nielegalnego

przymusu
- atrakcyjnoSi interpersonalna

Osoba, posiada-
ne cechy osobo-

woici

- stanowisko,
- miejsce w strukturze organizacyjnej
- dostgp do Srodk6w nagradzania
- dostpp do 3rodk6w represji
- uprawnienia do dysponowania zasobami

- zaangulowanie (wigksze ni2 oczeki-
wane od uczestnik6w organizacji na
okreSlonym poziomie hierarchii orga-
nizacyjnej)

- znaczenie zajmowanego stanowiska
dla catei organizacii

Stanowisko, po-
zYcia

w hierarchii or-
ganizacyjnej
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-tradycja, zwyczaj
- dostpp do informacji
- pozycja nieformalna w strukturze organi-

zacyjnej
- wlasnoSi zasob6w
- znaczenie kontrolowanych cel6w

- dostgp do zasobow poz danych przez

innych
- kontrola 2rddel niepewnoSci
- poparcie os6b posiadaj4cych wladzg
- pewnoSi bycia reprezentowanym
- usankcjonowane zachowanie zgodne

Sytuacja, specy-

J'ika organizacji

z warto6ciami i celami

Zr1dlo : opracowanie wlasne

Mozna zatem zauwa2yt, 2e posiadanie wladzy zleLy od stanowiska, kt6re dana osoba

zaimuje, od specyfiki danego stanowiska i jego znaczenia w calej organizacii, od tego jakie

cechy osobowoSci, styl pracy, doswiadczenia i kompetencje posiada osoba zajmuj4ca dane

stanowisko oraz od specyficznej sytuacji w organizacji, kt6r4 sprawujqcy wladzp potrafi wy-

korzystai dla realizacji cel6w i wzmocnienia wlasnej pozycji organizacyjnej, jak r6wnie2 od

specyficznych cech, doSwiadczeri i wiedzy os6b ulegajqcych wladzy. W teorii zr6znicowane

2r6dla wladzy powinny osobom piastujqcym kierownicze stanowiska dawai nieograniczonQ

mo2liwo5i wywierania wptywu w zakresie ksztaltowania po24danych postaw, jednakZe

w praktyce zarzqdzania organizacjami mo2na dostrzec przyklady os6b, kt6re mimo posiada-

nia wladzy nadanej z mocy prawa, czy te2 tradycji lub wyboru majq ograniczonq mozliwoSi

wywierania wplywu na swoich podwladnych (wsp6lpracownik6w). Zatem moze nalezy po-

stawii pytanie: Co decyduje o efektywno5ci podejmowanych dziatah, wynikajqcych

ze sprawowaniawladzy?

2.2 Sposoby sprawowania wladzy - taktyki wywierania wplywu

Wladza w organizacji jak wczesniej zauwazono, wynika z zajmowanei pozycji,jak r6wnie2

wi4ze sig z posiadaniem specyficznych cech osobowych, dostQpu do odpowiednich zasob6w,

posiadania wiedzy i doSwiadczenia, kt6rych brakuje innym uczestnikom organizacji. O pelni

wladzy mo2na powiedziei dopiero wtedy, kiedy jest ona skutecznie wykorzystywana do wy-

wierania nacisku (wplywu) i ksztaltowania po24danego sposobu dzialania organizacji.

Dotego celu sluz4 odpowiednie taktyki sprawowania wladzy. Zdaniem Mirofskiego

do powszechnie stosowanych taktyk i strategii politycznych slu2qcych umacnianiu wladzy

nale2q: nagrody i kary, perswazja, wykorzystanie kontekstu sytuacyjnego, selektywny wyb6r

obiektywnych kryteri6w podejmowani decyzji, wykorzystanie czasu, umiejgtnoS6 przeprowa-

dzania spotkai i prowadzenia zebrah, poslugiwanie sig odpowiednim jgzykiem i symbolami,

ksztattowanie struktury organizacyjnej, zawieranie koalicji, wykorzystywanie zewnqtrznych

ekspert6w, tworzenie grup doradczych, komisji26. ,,Srodki uzywane przez osoby posiadaj4ce

26 Por. J. Mirofiski, IYIadza i politykaw przedsiqbiorshtie,Warszawa2000, s. l l0-149.
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wladzg w celu zmiany zachowania innych ludzi"21 to taktyki wptywu. Do najczgsciej u|ywa-

nych nale24 asertywnoSi, ingracjacja, Iogika, wymiana korzySci, poparcie zgory, koalicja,

zablokowanie, sankcje, inspirowanie". Zastoso*anie odpowiednich strategii w sprawowaniu

wladzy ukierunkowane jest na osi4ganie zalo2onej przez kierujqcego wiq4ki cel6w, mo2e

miei ona charakter bardzo szeroki i uog6lniony lub tez ogniskowai sig wok6l konkretnych

zadah, czy problem6w organizacyjnych. Poziom uszczeg6lowienia zale2ny bywa migdzy in-

nymi od warunk6w organizacyjnych (przedmiot dzialania, szczebel kierowania), czy uwarun-

kowari osobowoSciowych kierujqcego i kierowanych. Istotny dla sposob6w sprawowania

wladzy jest jej wymiar: wymiar formalny obejmuje legitymizacjp, nagrody i kary, dyspono-

wanie dostgpem do informacji i wymiar nieformalny obejmuj4cy wladzg eksperck4 wladzp

odn iesienia (osobiste zasoby)2e.

Obszary wladzy jednostki mohna teL przyr6wnai do obszar6w wplywu, kt6re inaczej

nazwat mo2emy obszarami kontroli3o: strefa pelnej kontroli (wladzajednostki jest ostatecz-

na), strefa wplywu bezpo6redniego (iednostka ma dostgp do os6b podejmuj4cych wladzg oraz

mo2liwoSi podejmowania dzialah zwiqzanych ze sprawowaniem wladzy), strefa wplywu po-

Sredniego (dostgp do os6b sprawuj4cych wladzp przez osoby trzecie, stosowanie odpowied-

niego trybu postgpowania), strefa braku wplywu (brak mo2liwoSci sprawowania wladzy, do-

stgpu do os6b sprawujqcych wladzg). Wybrane sposoby wywierania wptywu wsytuacji

wptywu bezpo6redniego zaprezentowane zostanA w tabeli 3.

Tabela 3. Wybrane mechanizmy wywierania wplywu

27 D. Kipnis, Technolog,t and Power, Springer-Verlag, New York, 1990 s. 16 [cyt. zal B. Ko2usznik,
Ilplyu spoleczny w organizacji, Warszawa 2005, s. 18.

2t Por. B. Ko2usmik, l[plyu spoleczny v organizacji, Warszawa 2005, s. 18.
2e Por. B. Kozusznik, t4tplyt spoleczny w organizacji, Warszawa 2005, s. 44.
3u K. Bames, ll/ywieranie vplyvu. Podstanowe techniki, Cdarisk 2007, s.2't-29.

Metody i strategie wywierania
wnlvwu

Techniki i  dzialania

E k s p rcsy bne w.yw i e r a n ie

wtilvwu
M6wienie; Przekonywanie; Negocjowanie; Zjednywanie;

R e c eptywn e wyw ie ra n i e wp ly -

wu
Dociekanie; Sluchanie; Dostrajanie sig; Ukierunkowywanie;

{ g
i &
. g

: Q
E I

is

Wywieranie wp$w nu atchu

wania

Instrumentalne uczenie sip, wzmocnienia pozytywne; Psychologia odru-
ch6w; Aprobata i dezaprobata; Konformizm; Posluszetistwo;

Wwiennie rpllw pqpr&z Atrybucja i samoatrybucja; Autoperswazja i odgrywanie 16l; Teoria
dvsonansu:

Wywieranie *p$w yryruz

DeMzie
Proces porownania spolecznego; Apele perswazyjne;

lllwieranie wp$wu - Swiadu

mold, nieiwiadmoii
Przskazy n ie werbal ne ; P nekazy podprogowe ;
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.E

,

P-."nygilt ...". ...

!!9{o!!!litt.. . .

Ulegloit

U

Ps1 c h ologiczne regulY Ptxtg-

pownia czlowieka

Regula wzajemnoSci; Regula zaanga2owania i konsekwencji;

Regula spoiecznego dowodu slusznoSci; Regula lubienia i sympatii;

Regula autorytetu; Regula niedostqpnoSci;

t
.E

N arqdia pslch ol ogic zn ego

oddzialywania

Techniki oparte na dynamice interakcji migdzyludzkich w tym techniki

sekwencyjne; Techniki oparte na mechanizmach emocjonalnych; Tech'

niki oparte na znaczeniu slowa;

= 2
t , 6

> E

,,Silow" yuohY wJtlYwa ".R-"_tJ?,_t-*s-cllyni:es-jg, F9g,!t-.13- --:**r---:----*-6;lt*j;,-fitpttaiia, 
ingraciacia' odwolywanie sig do osobistych

Perswazia, Wymiana,

F
:
'

5
Prychomanipulacie

Manipulacje: skoncentrowane na samoocenie; wykorzystuj4ce dyso-

nun. pornu*"ry; emocjami; poczuciem kontroli; oparte na wrodzonych

automatyznach; kontrowersyjne (,,pranie m6zgu",,"hipnoza")

az
EF
o 6

Style,,push"
nerpdt"ani - styl ,,zorientowany na ja"; Rozumowanie perswazyjne -

g!} !.,zqlrglllg Y3]1

Oparty na wsp6lpracy - styl ,,zorientowany na zesp6l"; Wizjonerstwo -

styl ,,zorientowanY na ludzi"SOle.pull"

2r6dlo: Opracowanie wlasne na podstawie literatury przedmiotu (ujptej w bibliografii wg nazwisk

autor6w klasyfikacji metod i strategii wywierania wptywu)

Poslugiwanie siQ przez kierujqcego ludzmi, konkretnymi metodami, technikami

inarzgdziami wywierania wplywu modeluje jego spos6b sprawowania wladzy, warunkuje

zdolnoSi osi4gania wykreowanych wizji funkcjonowania przedsigbiorstwa, staje sig tak2e

bezposrednim wyznacznikiem preferowanego stylu kierowania, w kt6rym uzewnQtrzniajQ si9

aspekty wladzy kierowniczej i przyw6dztwa. wybrane mechanizmy wywierania wptywu

znajduj4sw6j wyrtv w mechanizmach rzeczywistej wladzy'

Skutecznosc sprawowania wladzy,wywierania wplywu opiera siQ kilku elementach, do

kt6rych opr6cz zdolnoSci interpersonalnych zaliczajqsig3r: rezultafy (dotycz4 tego, co jed-

nostka zamierzaosiqgnQi poprzez wywieranie wptywu na dan4 osobg), relacje (stanowi4 in-

formacjgopoziomieza|eZnoScipomiQdzyosobqwywieraj4c4wplywaosobakt6rapodlega

wplywowi), kontekst (stanowi4 wszystkie czynniki osobiste, organizacyjne, kulturowe, de-

3r K. Barnes, Wytieranie v'plyt'u. Podstall'ove techniki, Gdarisk 2007' s' 36-37
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terminujqce wyniki), zachowania (wszystkie sposoby dzialah, kt6re prowadzq do osi4gnigcia

celu, wywarcia wplywu).

Cialdini przekonuje, 2e ka2dy z ludzi moze skutecznie wplywad na innych, tylko powi-

nien nauczyi sig tropi6 wlaSciwe informacje32. Takie przekonanie prowadzi do wniosku, 2e

najcenniejszym Zr6dlem wladzy jest dostgp do odpowiednich informacji oraz umiejgtnoSi

i moZliwoSi zrobienia z nich wlaSciwego uzltku. Zdaniem przytaczanego przed momentem

autora, o mistrzostwie wywierania wplywu na innych decyduje zdolnoSi wywierajqcego

wptyw do przemawiania do sluchaczy w tak bezpoSredni spos6b, aby krtdy z nich mial wra-

2enie,2e wypowiedZ jest kierowania wyl4cznie do niego, a w dodatku, 2eprzemawiajqcy

troszczy siq o dobrostan sluchacza. Je$li jednostka czuje sig ,,zaopiekowana" wtedy

w poczuciu bezpieczefistwaibez obaw pod4za zaradqczy sugestiqdrugiej osoby.

Mechanizmy skutecznego wywierania wplywu opr6cz strategii, kt6re nazwai mozemy

legalnymi zwiqzanymi ze sprawowaniem wladzy, kiedy stosowany jest mechanizm racjonali-

zacji (,,proces psychiczny wiodqcy ludzi do uznania za sluszne dzialah wymuszanych na nich

dzigki sprawowanej wladzy"33), czgsto korzystajq z technik niedozwolonych w wymiarze

etycznym, natomiast wskazanych ze wzglgdu na skutecznoSi w osi4ganiu cel6w. Nieetyczne

jest uZywanie technik manipulacji, dzigki kt6rym bez Swiadomej wiedzy i wolnej woli ksztal-

towane sqpozqdane zachowania os6b poddanych tym zabiegom (,,techniki manipulacji skla-

niaj4 ludzi by ci z wlasnej woli postqpowali zupelnie inaczej ni2 post4piliby spontanicz-

nie"3a). Ciekawostkg powinno stanowi6 zalo2enie, ze do manipulacji uciekai sig powinny

osoby, kt6re nie maj4 mo2liwoSci legalnego sprawowania wladzy, jednakze rzec4rvisto5i

organizacyjna pokazuje, 2e manipulacja stala sig obecniejednym z czgSciej stosowanych spo-

sob6w osi4gania cel6w i sklaniania ludzi do wla6ciwego sposobu zachowyrvania sig w orga-

nizacji jak i poza ni4. Istota kierowania wykracza poza formaln e 2r6dla i sposoby sprawowa-

nia wladzy, modeluj4c zachowania mniej lub bardziej etyczne z punktu widzenia osoby pod-

leglej.

2.3 Dysfunkcje w sprawowaniu wladzy

Pojgcia patologii w organizacji i dysfunkcji organizacyjnych w literaturze przedmiotu u2ywa-

ne bywajq zamiennie, mo2na je zdaniem Przytuty odnieSi do ,,okre5lenia r62nych zjawisk,

32 A. Chrzanowska, K&dy mo2e manipulovat,,,Charaktery" 201l, nr 9, s. 50.
33 J-L. Beauvois, R-V. Joule, Soumisson et ideologies. Psychosociologie de Ia rotionalisition, Presses

Universitaires des France, Paris,l98l, [cyt. za] J-L. Beauvois, R-V. Joule, Gra v manipulacje llyrtieranie
wp$nou na ludzi dla uczcitaych, Sopot 2006, s. I 6.

3a J-L. Beauvois, R-V. Joule, Gra v manipulacje llytvieranie vplyvu na ludzi dla uczcituych, Sopot 2006,
s .  16 .
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kt6re wywoluj4 szkody, zakl6cenia i nieprawidlowoSci w obszarze zarzqdzania oraz kt6re nie

pozwalaj4 na sprawne i efektywne osi4ganie zamierzonych cel6w"35. Zjawiska patologiczne

moge wystqpi6 w kazdym obszarze dzialalnoSci organizacji, mog4 dotyczyi zatrudnionych

os6b w wymiarze indywidualnym, grup formalnych i nieformalnych, organizacji procesu pra-

cy, komunikowania sig, stosowania okreSlonego stylu kierowania, sposobu rozwi4zywania

konflikt6w, a tak2e mog4 wiqzai sig z czynnikami poza organizacyjnymi, takimi jak kryzys

ekonomiczny czy zmiany w makrootoczeniu organizacji, czy otoczeniu konkurencyjnym.

Sam typ organizacji, przedmiot dzialalnoSci mo2e stai sig 2r6dlem specyficznych zachowari

patologicznych. ,,Dysfunkcja organizacyjna niepozwalaj4ca na osiEgniqcie realistycznych

wyznaczonych w danej organizacji i zgodnych z dobrem spolecznym cel6w w zakladanym

czasie iprzy okre5lonych 5rodkach"36 to patologiaorganizacyjna. Chmal wyr6znia takhepato-

logie kierowania ludZmi ,,to takie dzialania, kt6re z zaloienia, Swiadomie i celowo sq szko-

dliwe, czyli wigcej ni2 dysfunkcjonalne dla kierowanych, natomiast przynoszqnieuzasadnio-

ne korzy6ci kieruj4cym"rT, natomiast Listwan definiuje dysfunkcje jako: ,,zakl6cenia i nie-

prawidlowo6ci w obszarze kadrowym organizacji, powoduj4ce odchylenia od stanu okreSla-

nego,jako wzorzec i wywolujqce niepo2qdane skutki"38.

Lista zachowa6 i sytuacji patologicznych w organizacjijest bardzo obszerna, koncentru-

j4c sig wyl4cznie na patologiach zwiqzanych z podsystemem zarzqdzaniamo2na do nich zali-

czyi: patologie uwidaczniaj4ce sig w relacjach pomiqdzy pracownikami, patologie zwiqzane

zzachowaniami, procesami psychicznymi, uwarunkowaniami osobowo5ciowymi iemocjami

kadry kierowniczel, a tak2e uprzednimi do6wiadczeniami zwiqzanymi z wykonywaniem pra-

cy zar6wno w charakterze przelo2onego jak i podwladnego3e. lstotnymi problemami zwirya-

nymi ze sprawowaniem wladzy sq w szczeg6lnoSci; jej nadu2ywanie i korupcja, czyli ka2de

wykorzystanie wladzy w interesie prywatnym, a tak2e trzymanie wladzy bez wzglgdu na po-

noszone koszty organizacyjne, brak umiejgtnoSci delegowania obowi4zk6w i odpowiedzial-

no5ci, skupienie sig na biez4cym zarzqdzaniu kazdym aspektem dzialalnoSci organizacj|

nadmierna kontrola przejawiaj4ca sig w nieustajqcym nadzorze. Lista patologii jest niewy-

czerpana. Wypunktowanie przyczyn warunkujqcych patologie moZe byi r6wnie obszeme, ale

35 S. Przytula, Psychologia zarzqdzania vybrane zagadnienia, Wroclaw 2008, s. | 90.
36 R. Stocki, Potologie organizacyjne - diagnoza i intenuencja, lftak6w 2005, s. 50.
'' Z. Chmal, Patologia kierovania ludlmi v, czasie zmian systemovych, [w:l Dysfunkcje Zarzqdzania za-

sobami ludzkim, Z. Janowska, J. Cewiriska, K. Wojtaszczyk, (red.), L6d2 2005, s. 9.
3* T. Listwan, Dysfunkcje personalne w organizacjach miqdzynarodov,ych w Polsce, lw:l Dysfunkcje Za-

rzqdzania zasobami ludzkimi, Z. Janowska, J. Cewiriska, K. Wojtaszczyk, (red.), Lod2 2005, s. 120.
3e Por. A. Goralewska-Slohska, Patologie organizacyjne tynvaniem dzisiejszych czas6'rv (propozycja uak-

tualnienia standardile ksztalcenia na kierunku Zarzqdzanie),,,Problemy Profesjologii", 2010, nr I, s. 59-72.
A. G6ralewska-Sloriska, Zjaviska patologiczne v irodotvisku pracy - pr6ba identyfkacji fw'.| Spoleczne vy-

miary zarzqdzania nouloczesnymi przedsiqbiorshvazri, J. Stankiewicz, (red.), Zielona Gora 2010, s. 537-557.



LOz AN NA G6RALEWSKA.STONSKA

w zwiezku na relacjQ, kt6ra musi zaistniei pomigdzy osobami w procesie sprawowania wla-

dzy, mo2e zatem warto zwr6cii uwagg na czynnik ludzki?

W literaturze przedmiotu mo2na znalel( odnoSniki do tego, 2e pletjest waZnym deter-

minantem sprawowania wladzy. Kobiety i mgLczy1ni w inny spos6b wykonuj4 swoje zada-

nia, stawiajq cele, komunikuj4 sig z podwladnymi, wyraZaj4 opinie, podejmuj4 decyzie. cz7-

sto r6Znice te s4 warunkowane stereotypowym postrzeganiem plci, czpsto natomiast wynikaj4

z dopasowania sig do specyficznych 16l spolecznych kobiet i mgLczyzn. Przykladowe blgdy

kobiet szef6w przyjmujq zdaniem Melibrudy nastgpuj4c4 posta6a0:

zachowanie sztucznego dystansu wobec pracownik6w,

budowanie nieformalnej struktury zaleLnoSci,

brak odwzaj em n ien i a przej aw6w sym pati i okazywanych przez podw ladnych,

koncentrowanie sig wyl4cznie na zadaniach,

manifestowanie nadopiekuficzej postawy wobec wybranych podwladnych,

wyr62nianie slabszych, zdolniejszych, przystojniejszych pracownik6w,

stosowanie r62nych miar i kryteri6w do oceny podwladnych,

nychprze|y{

brak emocjonalnej stabi lno5ci,

nadmiema dbalos6 o wlasny wizerunek, kosztem obecnosci w organizacji,

traktowanie ludzi w spos6b przedmiotowy.

lnni autorzy wymienione wyZej blgdy przypisuj4 zar6wno mg2czyznom i kobietom, ja-

ko gl6wne kryterium r62nic wskazujqc uwarunkowania indywidualne. Patologizacja wtadzy

mo2e by6 zauwu2alnana wielu poziomach: poziom pierwszy - zmiana postawy osoby posia-

daj4cej wladzg wynikaj4ca ze zmiany percepcji i samooceny wlasnej osoby; poziom drugi -

zmianasposobu zachowania osoby sprawujqcej wladzg ze wzglgdu na specyfikq relacji inter-

personalnych pomigdzy podwladnymi a przelolonymi; poziom trzeci - zmiana sposobu po-

stgpowania kierujqcego podwladnymi z powodu na zmiany otoczenia organizacji

i okolicznojci wewn4trz-organizacyjnych. Stru2yriska-Kujalowicz zebrala, wyr62nione przez

psycholog6w spolecznych i potwierdzone wynikami eksperyment6w psychologicznych prze-

jawy wynatu rzeh w sposobach sprawowania wladzyat

,,wladcy pa:/.zqna Swiat z perspektywy kota wSr6d myszy - nie uznaj4 ograniczefi

i korzystajq ze swoich przyw i lej 6w, n ieki edy naruszaj 4c normy obyczaj owe",

a0 E. Klepacka-Gry2, Szefowa kontra podtvladna. ,,Sens" 201 l, nr 3, s. 6l .
ar A. Struzynska-Kujalowicz, -/a k wladza psuie,,,Charaktery" 20 | 2, nr 2, s. 58-61
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,,sprawuj4cy wladzg sq bardziej sklonni narusza6 normy, czy przepisy, f.'.1 przecie?

reguty sndfa innych, alerzqdzqcych nie obowiqzujq",

,,wladza redukuje emocjonalne, poznawaze i fizjologiczne koszty oszukiwania",

,,wladza prowadzi do dehumanizacji, czyli niedostrzegania u innych ludzi cech, kt6re

sq istot4 czlowieczefi stwa",

,,wladza nie liczy sig z potrzebami, uczuciami innych ludzi",

,,wladza obniZa wrazliwo3i spoleczn4 oslabiaj4c zdolnoSi przyjmowania cudzej per-

spektywy iempatii [...] trzymaj4cy wtadzg maja trudnoSt ze zrozumieniem, co inni

ludzie widzqmy6l4 i czujq",

,,sprawujqcy wladzg widz4 innych ludzi przezpryzmat swoich potrzeb i da;Zeh, ocenia-

j4 ich pod k4tem tego, na ile sq im przydatni w osiqganiu wlasnych cel6w",

,,najbardziej agresywni bywajq szefowie, kt6rych poczuci wlasnej warto5ci zostalo za'

groZone [...] wladza pol4czona z kompleksami ipoczuciem niekompetencji to mie-

szanka wybuchowa".

Analizuj4c zaprezentowane przez StruZyriskq-Kujalowicz niekt6re negatywne przejawy

wladzy np. problem dehumanizacji, czy percepcjg podwladnych jedynie w kontekScie potrzeb

i cel6w organizacji, nasuwa sig pytanie na ile zbie2ne se one z zalo2eniami Machiavellego,

kt6ry stal sig prekursorem efektywnego wykorzystania wladzy do osiqgania cel6w? Wedlug

niego nale2y wykorzystai ka2d4 sposobno5i i sytuacjg do tego, aby zdobyi kontrolg nad in-

nymi, wlasne cele stawiai wysoko ponad celami innych os6b, byi wyrachowanym i nie pod-

dawai sig zbgdnemu sentymentalizmowi i emocjom, a wtedy mo2na byi skutecznym

w dzialaniu.

Osoby doSwiadczajqce wptywu ze strony innych os6b, nalezy podzielii na dwie grupy:

do pierwszej naleie( b9d4 ludzie zadowoleni i usatysfakcjonowani, kt6rzy w obecno6ci spra-

wuj4cego wladzg czuj4 sig bezpiecznie i obdarzajq go zaufaniem wynikaj4cym z dotych-

czasowych pozytywnych doSwiadczef; natomiast do drugiej grupy nale2e6 bEdq osoby, kt6-

rych relacja z wywieraj4cym wplyw opiera sig na niepewno5ci, negatywnych emocjach i bra-

ku poczucia bezpieczefistwa wynikajqcego z niewla5ciwych relacji. Zdaniem KoZusznik po-

zostawanie w relacji wladzy z osobami, kt6rych podwladni nie darzq zaufaniem, wywotywa6

mo2e u nich nastgpuj4ce zachowania, kt6rych zadaniem jest minimalizowanie poczucia nie-

pewnoSci, podwladni: unikajq os6b obdarzonych wladz4 poszukuj4 sposob6w zdobywania

aprobaty, poszukujq sposob6w zmiany zachowania zwierzchnik6w, poszukuj4 wsparcia gru-

py, szukaj4 sposob6w odzyskiwania autonomii, odwoluj4 sig do autorytet6w, posluguj4 sig
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groibamiaz. Wladza, bez relacji zaufania doprowadzii moZe do sytuacji przymusu, lEku i

przemocy psychicznej w stosunkach przelo2ony-podwladny. Szczeg6ln4 konsekwencj4 braku

zaufania mog4 byi drastyczne przejawy patologii organizacyjnej jakimi s4 dyskryminacja,

mobbing, czy te2 poslugiwanie sig plotkqjako instrumentem wywierania wplywu.

3. Podsumowanie

Efektywny kierownik to lider, kt6ry stanowi przede wszystkim niekofcz4ce sig Zr6dlo inspi-

racji dla swoich podwtadnych, araczej wsp6lpracownik6w, bowiem granica zwiqzana ze sto-

sunkiem nadrzgdno5ci ipodrzgdnoSci zostaje zatartanarzecz wsp6lpracy w imig wsp6lnego

dobra. Na Konferencji Autentycznego Przyw6dztwa, kt6ra odbyla sig w 201I roku zaprezen-

towano ABC autentycznego lidera wg Bennisa. Zalolono,2e lider autentycznya3:

zarzqdza marzeniami,

wpada w objgcia blgd6w,

zachgca do przemy6 leh i kon struktywnych rozm6w,

docenia odm ienne zdanie.

posiada optymizm, wiarg i nadziejg,

koncentruj e s ig n a dlugoterm i nowej perspektyw i e dzialania,

tworzy alianse strategiczne i zwiqzki.

Zdobycie pozycji lidera (charyzmatycznego przyw6dcy) to cel nadrzqdny stawiany

przed kieruj4cym w mySl wsp6lczesnego nurtu zarzqdzania ludZmi. Szkolenia, kursy, studia

na r6znych poziomach maj4 do tego celu doprowadzid, ale moZe warto zapamietat 2e to iwi-

czenie czyni mistrza, zatem umiejqtne kierowanie sobq planami, wlasn4 karierq pozwoli na

przygotowanie do realizowania roli kierowniczej w przyszlo3ci i sprawowanie wladzy stanie

sig naturalne i niewymuszone, zagwarantuje to rzetelnq praca wsp6lpracownik6w

i podwladnych. Skuteczni przyw6dcy okreSl4 nowe oblicze wladzy, kt6rej wydZwigk zmieni

sig z pejoratywnego najak najbardziej pozltylvny.
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