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WSTĉP
Wiek XXI to okres szybko dokonujących siĊ zmian w gospodarce wielu krajów. Dla
przedsiĊbiorstw warunkiem przetrwania jest zatem ciągáe doskonalenie umiejĊtnoĞci
funkcjonowania w zmieniającym siĊ otoczeniu. Dostosowanie siĊ do wymagaĔ zmiennego
rynku jest dla przedsiĊbiorstw warunkiem wejĞcia na drogĊ zmian wáączających je w procesy
poszukiwania miejsca lokalizacji szans rozwoju. Takie szanse ksztaátuje m. in. ciągáe
poszukiwanie nowoczesnych rozwiązaĔ dotyczących techniki i technologii, wprowadzanie
bądĨ modyfikacja rozwiązaĔ w zakresie zarządzania oraz przede wszystkim, wykorzystanie
zasobu intelektualnego ludzi, który zaliczany jest wspóáczeĞnie do czynników mających
szczególnie istotny wpáyw na ksztaátowanie moĪliwoĞci osiągniĊcia sukcesu przez
przedsiĊbiorstwa.
W záoĪonych, zmiennych i niepewnych warunkach zarządzanie staje siĊ sztuką wymagającą
wszechstronnych kompetencji od tych, którzy ją uprawiają. Szczególnie wysokie wymagania
stawiane są naczelnej kadrze kierowniczej.1
W publikacjach reprezentujących róĪne dyscypliny naukowe przedstawiono wiele
propozycji list zawierających cechy idealnego kierownika i pojawiają siĊ ciągle nowe.
Eksponuje siĊ w nich takie cechy jak; kreatywnoĞü, otwartoĞü na zmiany, ukierunkowanie na
przyszáoĞü, przedsiĊbiorczoĞü, ciągáe doskonalenie siĊ. Coraz czĊĞciej teĪ akcentuje siĊ
koniecznoĞü bycia otwartym na inne kultury narodowe i kultury organizacyjne oraz podkreĞla
siĊ znaczenie tolerancji i etyki jako wartoĞci szczególnych w warunkach globalizacji
i internacjonalizacji. Wydaje siĊ jednak, Īe nie tylko w iloĞci i rodzaju cech skáadających siĊ
na

wizerunek

kierownika

tkwi

istotny

problem

zarządzania

wspóáczesnymi

przedsiĊbiorstwami. Nowe wyzwania adresowane do kadry kierowniczej, zwáaszcza do kadry
najwyĪszego szczebla wáadzy w strukturze przedsiĊbiorstwa, powodują bowiem, Īe wzrasta
iloĞü zadaĔ i obowiązków, którym kadra ta musi sprostaü. Poszerza siĊ teĪ zasiĊg jej
odpowiedzialnoĞci za podejmowane decyzje.
Nasuwa siĊ zatem pytanie, jak kierownik ma zorganizowaü swój czas pracy, by móc
podoáaü wymaganiom dotyczącym jego kompetencji i jednoczeĞnie nie odczuwaü
przepracowania i stresu oraz czy potrafi to uczyniü w sytuacji gdy kompetencje trzeba
wykorzystaü w codziennych, praktycznych dziaáaniach. To czas zatem staje siĊ specyficznym
parametrem opisu kompetencji kierowniczych. Czas musi teĪ byü traktowany jak pisaá
1

W rozumieniu przyjĊtym w publikacji naczelną kadrĊ kierowniczą przedsiĊbiorstw stanowią dyrektorzy
(prezesi) oraz ich zastĊpcy. W rozprawie uĪywa siĊ zatem zamiennie pojĊü: dyrektorzy i naczelna kadra
kierownicza.

G. T. Hall „jako jĊzyk, jako podstawowy organizator wszystkich aktywnoĞci, jako syntezator
i integrator, sposób obchodzenia siĊ z priorytetami i kategoryzowania doĞwiadczeĔ,
mechanizm sprzĊĪenia zwrotnego dla tego co i jak siĊ dzieje, miarą wedáug której ocenia siĊ
kompetencje, wysiáek i osiągniĊcia, jak równieĪ specjalnym systemem przekazu
ujawniającym to, co ludzie do siebie czują i czy dają lub nie dają sobie z tym rady”.2
Czas jest zatem specyficznym zasobem organizacji. Wedáug Z. Mikoáajczyk „w kaĪdej
organizacji – gospodarczej i publicznej przynoszącej wymierne w wartoĞciach efekty czy
uznawanych jako „non profit” – w zarządzaniu nimi, czas – oprócz innych zasobów:
materialnych, finansowych, rzeczowych i ludzkich, traktowaü naleĪy jako „zasób” i to
w sposób szczególny.”3 Czas takĪe okreĞla jakoĞü pracy w organizacji. Jest równieĪ istotnym
czynnikiem konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa. K. Zimniewicz pisaá, Īe obecnie „czas
otrzymuje priorytet w procesach zarządzania, a myĞlenie w kategoriach czasu dotyczy
wszystkich sfer firmy”.4 Podobne zdanie w kwestii czasu ma L. J. Seiwert, który podkreĞla,
Īe „sukces kadry kierowniczej nie zaleĪy tylko od wielkoĞci ekonomiczno – materialnych,
lecz przede wszystkim od tego, czy potrafi siĊ ona obchodziü z najcenniejszym z dóbr –
czasem”5 Zatem uwzglĊdnianie czynnika czasu w przedsiĊbiorstwach jest warunkiem ich
efektywnego funkcjonowania i rozwoju na rynku podlegającym ciągáym zmianom.
W celu lepszego zrozumienia omawianej problematyki w niniejszej publikacji
przedstawiono zagadnienia czasu jako podstawowej kategorii filozoficznej i spoáecznej,
systematyzując

wybrane filozoficzne koncepcje czasu, siĊgające filozofii greckiej oraz

wspóáczesne koncepcje badawcze. Poruszono równieĪ zagadnienia czasu pracy, zwracając
uwagĊ na sposoby

jego racjonalnego wykorzystania oraz zagadnienia związane

z zarządzaniem czasem pracy, uwzglĊdniającym jego nowoczesne metody i formy.
Szczególną uwagĊ zwrócono na czas pracy kadry kierowniczej, prezentując wyniki badaĔ
wáasnych, dotyczące organizacji czasu pracy naczelnej kadry kierowniczej w polskich
i niemieckich przedsiĊbiorstwach.
Przedstawiono równieĪ gáówne kierunki zmian w organizacji czasu pracy naczelnej
kadry kierowniczej oraz podstawowe czynniki warunkujące ich wdraĪanie do praktyki

2

G. T. Hall, Taniec Īycia. Inny wymiar czasu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa
1999, s. 7.
Z. Mikoáajczyk, Problem czasu pracy w teorii i praktyce kierowniczej, w: Zarządzanie organizacjami
gospodarczymi w przyszáoĞci, pod red. J. Lewandowski, Wydawnictwo Politechniki àódzka, àódzkiej, àódĨ
2003, s. 75.
4
K. Zimniewicz, Wspóáczesne koncepcje i metody zarządzania, op. cit., s. 73.
5
L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem. BądĨ panem swojego czasu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa
1998, s. 22.
3
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funkcjonowania przedsiĊbiorstw i do treĞci ról kierowniczych opisujących zachowania
kierownika w sieci relacji organizacyjnych.
KsiąĪka powinna zainteresowaü tych wszystkich, którzy chcą efektywnie i skutecznie
zarządzaü swoim czasem oraz poznaü wieloĞü aspektów tej záoĪonej, ale zarazem jakĪe
ciekawej problematyki. Szczególnie przeznaczona jest dla kadry menedĪerskiej oraz dla tych
osób, które przygotowują siĊ do peánienia ról kierowniczych. TreĞci zawarte w niej pozwolą
na poznanie i zrozumienie problematyki gospodarowania czasem pracy. Uáatwią równieĪ
dostrzeganie i odkrywanie nieprawidáowoĞci w procesie zarządzania tym niezwykle waĪnym
zasobem.
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1. Czas jako podstawowe pojĊcie w opisie rzeczywistoĞci.
1.1. Istota czasu.
Czas jest pojĊciem tajemniczym, dziwnym, niezrozumiaáym, a jednoczeĞnie bardzo
bliskim kaĪdemu czáowiekowi. Gdy próbujemy wyjaĞniü jego istotĊ, nasuwają nam siĊ sáowa
ĝwiĊtego Augustyna, „ ... jeĞli nikt mnie o to nie pyta, wiem. JeĞli pytającemu usiáujĊ
wytáumaczyü, nie wiem ...”.6 UwaĪa on, Īe na pytanie czym jest czas, nie ma áatwej i krótkiej
odpowiedzi „ ... trudno to pojąü, a cóĪ dopiero w sáowach to wyraziü ... ”.7
Podejmowane próby wyjaĞnienia i zdefiniowania czasu okazaáy siĊ bardzo trudne i maáo
skuteczne pod wzglĊdem jednoznacznoĞci. Stale jednak je ponawiano i ma to miejsce równieĪ
wspóáczeĞnie. A. Aveni pisaá, Īe czas zajmuje wiĊcej miejsca w Wielkim Sáowniku Webstera
niĪ rzeczowniki tak ogólne, jak „rzecz” lub „bóg”, jak

przymiotniki „doby” czy „záy”

i znacznie wiĊcej niĪ „przestrzeĔ”, bĊdąca jego archetypicznym odpowiednikiem. Autor ten
twierdzi, Īe mimo dogáĊbnego przestudiowania 2006 stron egzemplarza wspomnianego
sáownika, trudno mu byáo znaleĨü sáowo mające wiĊcej opisów lub sprzecznych bądĨ
mylących znaczeĔ niĪ ten nieszkodliwy czáonek rodziny wyrazów czteroliterowych.8
Podobnie duĪo uwagi pojĊciu „czas” poĞwiĊcono w Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN
wydanej w 1998 roku.9 Przeprowadzając badania nad problematyką czasu, poruszano róĪne
jego aspekty. W początkowych okresach rozwoju cywilizacji, kiedy czas byá przedmiotem
zainteresowania tylko filozofów, podejmowano próby ustalenia co to jest czas oraz czy
istnieje obiektywnie, czy teĪ jest subiektywnym wytworem ludzkiej wyobraĨni. Wraz
z rozwojem spoáeczeĔstwa, kultury, nauki nastąpiá wzrost zainteresowania problematyką
czasu. Rozszerzyá siĊ teĪ zakres badaĔ o zagadnienia wáasnoĞci czasu, jego wymiarów,
obszarów jego wystĊpowania oraz tempa przebiegu. Przeprowadzano równieĪ badania
stosunku przeszáoĞci, teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci do czasu, by ustaliü, czy obiekty te są
czĊĞciami czasu, czy moĪe czĊĞciami takimi nie są.10 WspóáczeĞnie szczególnie waĪnym
zagadnieniem jest okreĞlenie w jakim kierunku on przebiega.
Bogata problematyka wchodząca w zakres teorii czasu powoduje, Īe czas jest przedmiotem
zainteresowania nie tylko filozofii, ale równieĪ innych nauk przyrodniczych i spoáecznych,
miĊdzy innymi takich jak: fizyka, astrologia, geologia, biologia, politologia, psychologia,
6

ĝw. Augustyn, Wyznania, táum. Z. Kubiak, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1998, s. 332.
Ibidem, s. 332.
A. L. Lacey, Sáownik filozoficzny, Zysk i S-ka, Wydawnictwo, PoznaĔ 1999, s. 238.
9
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 828-830.
10
zob. Z. Augustynek, PrzeszáoĞü, teraĨniejszoĞü, przyszáoĞü, PaĔstwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1979, s. 90.
7
8

8

socjologia. MoĪna wiĊc mówiü o wieloĞci czasów, które róĪnią siĊ od siebie w zaleĪnoĞci od
dyscypliny naukowej, poruszającej tĊ problematykĊ, jak równieĪ od epoki w której czas jest
badany. E. KaáuszyĔska w opracowaniu „Nasz czas” pisze, iĪ kaĪdy czas ma swe wáasne
problemy i nawet gdy stawiane pytania brzmią podobnie, sygnalizowane przez nie problemy
są inne, przekáadają siĊ bowiem na inne doĞwiadczenie, inną wiedzĊ, inny dorobek
naukowców, ale teĪ i filozofów.11 Inna jest równieĪ terminologia, za pomocą której
opisywane są zagadnienia związane z czasem.
Z uwagi na wieloĞü aspektów tej problematyki oraz szerokie nią zainteresowanie,
w ostatnich latach pojawiáa siĊ nowa integralna nauka o czasie zwana „chronozofią”. Jej
zadaniem jest wykorzystanie i integracja dorobku naukowego róĪnych dyscyplin naukowych
zajmujących siĊ czasem. Nie powoduje to jednak zaniechania badaĔ przez poszczególne, inne
dyscypliny naukowe, które z uwagi na záoĪonoĞü problematyki czasu, nadal kontynuują
badania we wáasnym zakresie, w coraz wiĊkszym stopniu poszerzając pole badawcze oraz
zwiĊkszając specjalizacjĊ. Powstaje wiĊc wiele, róĪnych koncepcji czasu, badane są coraz
inne, nowe jego aspekty, opracowywane są zróĪnicowane definicje czasu.
Czas w sensie ontologicznym rozumiany bywa jako miara trwania i zmiennoĞci rzeczy,
zjawisk, zdarzeĔ i procesów. CzĊsto nazywany jest czasem iloĞciowym.12
W sensie teoriopoznawczym czas to powszechna i uniwersalna kategoria ujmowania
poszczególnych form istnienia. MoĪe byü rozumiany jako:
a/ chwila, moment, punkt, czasowy,
b/ okres, odcinek czasowy,
c/ trwanie,
d/ zbiór wszystkich chwil i okresów czasowych.13
W filozofii czáowieka i psychologii czas okreĞlany jest jako poczucie odstĊpu miĊdzy
zdarzeniami – tzw. czas przeĪywany lub czas jakoĞciowy.14 Socjologowie m. in.
E. Durkheim, M. Mauss, H. Hubert, M. Halbwachs czas traktują jako fakt spoáeczny,
emanacjĊ Īycia spoáecznego. Powstaje on dziĊki kolektywnym, ludzkim formom bytowania.
Jest teĪ nie tylko uniwersalną kategorią poznania, ile konstruktem spoáecznym.15

11

W. KaáuszyĔska, Nasz czas, [w:] Czas ... , pod redakcją M. Hellerai J. Mączki, Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2001, s. 141.
Maáa Encyklopedia Filozofii, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996, s. 78.
13
Ibidem, s. 78.
14
Ibidem, s. 78.
15
P. Sztompka, Socjologia. Analiza spoáeczna, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2002, s. 474.
12
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Nauki szczegóáowe formuáują sobie wáaĞciwe pojmowanie czasu. G. Gurvitch
wyodrĊbnia czas makrofizyki, czas termodynamiki, astronomii, chemii, geologii, biologii,
czas fizjologiczny, psychologiczny, historyczny i spoáeczny.16
W interpretacji pojĊcia czasu stosuje siĊ czĊsto jego podziaá na czas iloĞciowy i czas
jakoĞciowy. Czas iloĞciowy okreĞla siĊ jako czas linearny, wektorowy, abstrakcyjny,
absolutny, homogeniczny. Rozumiany jest on jako nastĊpstwo równo odmierzonych,
niezróĪnicowanych jednostek biegnących w jednym kierunku. Jest to czas jednolity, nie
zróĪnicowany jakoĞciowo, dający siĊ mierzyü za pomocą konwencjonalnie wprowadzonych
jednostek miary. Koncepcja czasu linearnego zostaáa stworzona przez kulturĊ europejską,
przez wiele wieków koegzystowaáa z koncepcją czasu jakoĞciowego i dopiero rozwój
kapitalizmu, a nastĊpnie cywilizacji technicznej nadaá iloĞciowemu rozumieniu czasu
dominujące znaczenie w naszym krĊgu kulturowym.17
Czas jakoĞciowy ma charakter cykliczny. Nie porządkuje on nastĊpujących po sobie
zdarzeĔ, lecz eksponuje analogiĊ powtarzających siĊ cykli zdarzeĔ. Jest to czas zróĪnicowany,
niehomogeniczny, nie da siĊ mierzyü, lecz tylko dzieliü na nierówne czĊĞci. Orientacja
w czasie odnosiü siĊ moĪe do róĪnych typów zjawisk i zdarzeĔ mających swoje specyficzne
cykle i rytmy. ĝwiat jest peáen róĪnorodnych znaków róĪnicujących czas, znaków
stanowiących niejako punkty odniesienia do zachodzących w czasie przemian. W czasie
jakoĞciowym przeszáoĞü, teraĨniejszoĞü i przyszáoĞü nastĊpują po sobie jednoznacznie.18
RóĪne koncepcje czasów jakoĞciowych naleĪą do najbardziej pierwotnych, intuicyjnych
kategorii myĞlenia.19 W początkowym okresie rozwoju spoáeczeĔstwa ludzie nie
uĞwiadamiali sobie czasu lecz zmiany jakoĞciowe, które miaáy miejsce w ich Īyciu. Rozwój
spoáeczeĔstw, przeobraĪenia zachodzące w gospodarce oraz postĊp techniczny spowodowaáy,
iĪ czas jakoĞciowy, cykliczny coraz czĊĞciej byá zastĊpowany koncepcją czasu linearnego,
bardziej odpowiadającego zaistniaáym po zmianach sytuacjom.
IloĞciowe i jakoĞciowe sposoby rozumienia czasu nie wykluczają siĊ nawzajem, raczej
uzupeániają siĊ, koegzystują z sobą w róĪnych kulturach i w Īyciu kaĪdego czáowieka.20 Mają
one swoje odrĊbne dziedziny, odrĊbne sfery dla których są prawdziwe.21

16
G. Gurvitch, La vocation actuelle de sociologie, , II rozdz.: „La multiplicite des temps sociaux, Paris 1969, s.
336, za: E. Tarkowska, Czas w spoáeczeĔstwie. Problemy, tradycje, kierunki badaĔ, Wydawnictwo Polskiej
Akademii Nauk, Wrocáaw 1987, s. 118.
17
A. PaweáczyĔska, Czas czáowieka, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocáaw 1986, s. 18 - 19.
18
Ibidem, s. 19 – 20.
19
Ibidem, s. 20.
20
L. Kozioá, Zarządzanie czasem pracy, ANTYKWA, Kraków 2000 r., s. 16.
21
A. PaweáczyĔska, Czas czáowieka, op. cit., s. 20.
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CzĊsto obok podziaáu na czas iloĞciowy i jakoĞciowy podawana jest trzecia kategoria, której
nadawana jest nazwa „bezczas”, „ponadczas”, „czas oceaniczny”, „bezczasowa próĪnia”,
„ponadczasowa pustka”, „koniec czasów”, „wieczna teraĨniejszoĞü”. W zaleĪnoĞci od tego
kto tych terminów uĪywa: poeci, metafizycy, filozofowie, czy badacze kultur, nadawane jest
im nieco inne znaczenie.22 Ogólnie mówiąc, nazwy te uĪywane są do okreĞlenia nieobecnoĞci
czasu, jego bezkresu. Czas jest teĪ rozumiany jako: uporządkowany ciąg, jako sposób
mierzenia odstĊpu pomiĊdzy zdarzeniami i jako forma ruchu.23
E. T. Hall przedstawia czas jako zbitkĊ koncepcji wydarzeĔ i rytmów obejmujących
niezwykle szeroki zakres zjawisk (rys. 1).24
Rys.1. Mapa czasu.
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WyróĪnia on dodatkowo czas osobisty, metafizyczny, mikro, synchro, sakralny, Ğwiecki
i metaczas. Wzajemne relacje miĊdzy wymienionymi wyĪej kategoriami czasu oraz miĊdzy
czasem fizycznym, biologicznym i Ğwieckim obrazuje on za pomocą mandali. Twierdzi, Īe
pomiĊdzy róĪnymi rodzajami czasu wystĊpują zbitki uporządkowanych relacji. Funkcjonalnie
22

Ibidem, s. 21.
A. Aveni, Imperia czasu, Zysk i S-ka, Wydawnictwo, PoznaĔ 2001, s. 12-14.
24
E. T. Hall, Taniec Īycia, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 1999, s. 21.
23
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powiązane są cztery pary czasów: 1) ĞwiĊty i Ğwiecki; 2) fizyczny i metafizyczny; 3)
biologiczny i osobisty; 4) synchro i makro. Powiązane są równieĪ czasy po przeciwnych
stronach mandali, np. czas ĞwiĊty i czas jednostki, czas metafizyczny z czasem synchro.
Przebiegające osie mogą ponadto podzieliü

czas na grupowy, indywidualny, kulturowy

i fizyczny. Ponadto lewa strona jest jawna i techniczna, podczas gdy prawa strona jest
sytuacyjna.
Przedstawione wyĪej, wybrane interpretacje pojĊcia czasu obrazują tylko maleĔką cząstkĊ
spoĞród ich licznego zbioru. PojĊcie czasu ma bowiem wiele, róĪnorodnych aspektów, czĊsto
nawet ze sobą sprzecznych (np. sprzecznoĞü miĊdzy czasem absolutnym i wzglĊdnym,
subiektywnym a obiektywnym, przemijaniem

a trwaniem). Dlatego wiele nauk próbuje

badaü zagadnienie czasu, poruszając we wáaĞciwy sposób, odpowiednie dla danej nauki
obszary. Efekty tych badaĔ ciągle wzbudzają zainteresowania, pojawiają siĊ teĪ nowe, coraz
to inne problemy. Nie ma zatem jednej uniwersalnej definicji czasu. Nie istnieje jeden
powszechnie akceptowany sposób jego rozumienia. Bo czas, jak zauwaĪa E. Klein, gdy
próbuje siĊ go wytáumaczyü, wciąĪ jest Ĩródáem zaskakujących paradoksów. Kiedy
odwaĪymy siĊ weĔ zagáĊbiü znajdziemy siĊ w splątanym labiryncie o wielu korytarzach.
Tajemnicza istota i mylące pozory czasu utrudniają schwytanie go w sieü intelektu: kaĪdą
refleksjĊ, najbardziej nawet niekonwencjonalną i przenikliwą, prowadzi w Ğlepy zauáek. To
dlatego tak fascynowaá – a czasem niszczyá – caáe generacje myĞlicieli.25 Przedstawione niĪej
podstawowe koncepcje czasu rozwijają problem rozumienia czasu i są jednoczeĞnie próbą
poszukiwania áadu w ramach zarysowanych przez poszczególne dyscypliny naukowe.

1.2. Wybrane filozoficzne koncepcje czasu.
JuĪ od zarania dziejów problem czasu byá przedmiotem rozwaĪaĔ wielu myĞlicieli
i filozofów, którzy usiáowali zgáĊbiü jego naturĊ. Liczne i róĪnorodne koncepcje czasu
zawarte w mitach, legendach, poematach i pismach filozoficznych, zaleĪne są od cech
charakteryzujących ludzkie kultury, jak równieĪ od procesów zmian zachodzących w tych
kulturach. W przypadku filozofii koncepcje czasu zaleĪne są od stanu wiedzy naukowej oraz
od przyjĊtych pod wpáywem wyznawanego Ğwiatopoglądu zaáoĪeĔ.26
Czas w filozofii to kategoria ogarniająca w sposób syntetyczny róĪne aspekty powstawania,
trwania, wewnĊtrznych i zewnĊtrznych zmian oraz przemijania wszystkiego, co
w jakikolwiek sposób istnieje (czĊsto z wyjątkiem Boga, czy szerzej – absolutu); podstawowa

25
26

Ibidem, s. 71.
Wybraá, opracowaá, wstĊpem opatrzyá A. Zajączkowski, Czas w kulturze, PWN, Warszawa 1987, s. 5.
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wáaĞciwoĞü, a zatem jeden z najwaĪniejszych sposobów ujmowania istnienia.27 WyjaĞniając
naturĊ czasu filozofowie czĊsto rozwaĪali zagadnienia związane z ruchem, zmiennoĞcią oraz
z przestrzenią.
W początkowych okresach rozwoju filozofii zagadnienie czasu pojawiaáo siĊ niezbyt
czĊsto, jednak juĪ w staroĪytnoĞci zastanawiano siĊ nad jego istotą. PojĊcie czasu rozwaĪano
wówczas, wyjaĞniając róĪne zagadnienia związane z bytem. Jeden z pierwszych filozofów
greckich Anaksymander twierdziá, Īe ruch jest nieodáącznie związany z materią. Jest wieczny,
tak jak wieczna jest zasada, z której dziĊki temu ruchowi powstaje caáa przyroda. Czas wiĊc
nie ma tu ani początku, ani koĔca.28
Heraklit uwaĪaá, Īe wszechĞwiata nie stworzyá Īaden Bóg ani Īaden czáowiek, lecz byá on
zawsze.29
Eleaci, stojący na gruncie niezmiennoĞci bytu negowali istnienie czasu.30 Parmenides,
jeden z najwiĊkszych filozofów staroĪytnych,

twierdziá, Īe czas nie moĪe istnieü, a nasze

poczucie przemijającego czasu jest jedynie záudzeniem; równieĪ przestrzeĔ ma byü
záudzeniem. To co nazywamy rzeczywistoĞcią, jest niczym innym jak „oszukaĔczym ukáadem
sáów”. Prawdziwa rzeczywistoĞü jest caákowicie jednolita, wieczna, jest „jednoĞcią”.31 Istotą
sformuáowanej przez Parmenidesa teorii bytu byáa teza, Īe byt jest staáy i tylko jeden. Skoro
wiĊc czas zawiera w sobie przeszáoĞü, teraĨniejszoĞü i przyszáoĞü, to nie moĪe byü bytem, bo
byt jest niepodzielny. Nie moĪe teĪ czas byü bytem, poniewaĪ byt jest wieczny, a czas ma
początek i koniec.32 Najwybitniejszy przedstawiciel eleatów Zenon z Elei caákowicie zgadzaá
siĊ z poglądami Parmenidesa dotyczącymi czasu. Sformuáowaá on wiele argumentów, aby
udowodniü, Īe same pojĊcia czasu i zmiany są caákowitym nonsensem. UwaĪaá, Īe jeĪeli ktoĞ
zaáoĪy, iĪ czas i zmiana istnieją naprawdĊ, to z zaáoĪenia tego wynika niedorzecznoĞü.
Dlatego teĪ czas i zmiana nie mogą istnieü.33 Lecąca strzaáa w chwili teraĨniejszej nie porusza
siĊ, lecz spoczywa w powietrzu i nie przebiega Īadnej przestrzeni; i tak samo jest w kaĪdej

27

file://A/WIEM Czas.htm
Arystoteles, Fizyka. [w:] Arystoteles, Dzieáa wszystkie, t. 2, Warszawa 1990, ks. IV, 10, 218 a, s. 104, za
R. Scruton, Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 76.
29
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 31.
30
T. Banaszczuk, Czas jako kategoria spoáeczna - wstĊpne rozwaĪania socjologiczne o czasie, Wydawnictwo
Polskiej Akademii Nauk, Wrocáaw 1981, s. 5.
31
R. C. Solomon, K. M. Higgins, Krótka historia filozofii, táum. N. Szucka-Kubisz, PrószyĔski i S-ka,
Warszawa 1997, s. 52 [za;] http://www.wiw.pl/biblioteka/historiafilozofii_solomon/01
32
R. E. Cushman, Greek and Christian Views of Time, „Journal of Religion” 1955, s. 254 i nast. Callahan J. F.,
Four Views of Time in Ancient Philosophy, Cambridge 1948. cyt. za S. Zalewski, Czas i istnienie, Warszawa
1971, s. 14.
33
R. C. Solomon, Kathleen M. Higgins, op. cit., s. 53.
28
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innej chwili. Ale czas skáada siĊ z chwil, wiĊc strzaáa nie moĪe posuwaü siĊ naprzód
w powietrzu, lecz spoczywa.34
Inne stanowisko niĪ eleaci, dla których przyroda byáa jednorodna, nieruchoma i ciągáa
przyjĊli atomiĞci, którzy twierdzili, Īe przyroda jest róĪnorodna, ruchoma i nieciągáa,
a materia skáada siĊ z atomów.35 Gáówny przedstawiciel atomistów Demokryt uwaĪaá, Īe
ruch jest jedynie zmianą miejsca atomu w próĪni i nie ma innych, poza ruchem, przemian
atomów. Ruch jest jedną z wáasnoĞci atomów – nie trzeba Īadnego zewnĊtrznego czynnika.
Jest ponadto wieczny jak i same atomy.36
Prąd humanistyczny filozofii rozpoczĊty w V w. p.n.e., wywodzący siĊ z nowej orientacji
humanistycznej, w idei i duchu widziaá osnowĊ bytu i byá systemem idealistycznym.37 Jego
wielki przedstawiciel Platon uwaĪaá, Īe czas jest obrazem wiecznoĞci obracającym siĊ wedáug
prawa i liczb. Dla rzeczy stworzonych czas stanowi odpowiednik wiecznego trwania idei. Ale
rzeczy stworzone nie mogą byü niezmienne, dlatego czas musi páynąü podobnie jak ciąg
nastĊpujących po sobie liczb. Czas jest „arytmetyzowalny” przy pomocy ruchów ciaá
niebieskich.38 Platon byá przekonany o celowoĞci caáej rzeczywistoĞci, czas równieĪ istniaá po
coĞ.39 W Timajosie celem czasu jest upodabnianie Ğwiata do wiecznoĞci. Z kolei bycie miarą
tego czasu jest celem planet: „ Bóg ojciec wszechĞwiata [...] umyĞliá zrobiü pewien ruchomy
obraz wiecznoĞci i porządkując wszechĞwiat robi równoczeĞnie wiekuisty obraz wiecznoĞci,
która trwa w jednoĞci, obraz idący miarowo, który my nazywamy czasem. Urządza dni i noce
i miesiące i lata, których nie byáo, zanim powstaá wszechĞwiat, a teraz zaczĊáy powstawaü
równoczeĞnie z syntezą wszechĞwiata. [...] Zatem wedáug myĞli i zamiaru boĪego [...] aby
powstaá czas, powstaáo sáoĔce i ksiĊĪyc i piĊü innych gwiazd, które siĊ nazywają planetami,
na rozgraniczanie i na straĪ liczb czasu.40 Ponadto Platon uznaá czas za czynnik
sprowadzający chaos do harmonii, porządku rzeczy. Traktowaá czas jako ruch
wszechĞwiata.41 Nie przeczyá jego realnoĞci; wierzyá jednak w królestwo bytów
ponadczasowych, które rzuca swój cieĔ na sfery obracające siĊ pod nami.42
Inny wielki przedstawiciel tego okresu Arystoteles, uczeĔ Platona, który staá na stanowisku
zmiennej rzeczywistoĞci uwaĪaá, Īe czas jest wáaĞnie iloĞcią ruchu ze wzglĊdu na „przed”
34

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, tom 1, op. cit., s. 37.
Ibidem, s. 49 - 50.
Ibidem, s. 48.
37
Ibidem, s. 82.
38
M. Heller, WiecznoĞü, czas, kosmos, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995 r., s. 24.
39
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, tom 1, s. 92 – 93.
40
Platon, Timajos, s. 316; za: http://klub.chip.pl/time/grecja.html/
41
L. Kozioá, Zarządzanie czasem pracy, op. cit., s. 17.
42
R. Scruton, Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 80.
35
36
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i „po”. [...] Nie jest wiĊc czas ruchem, lecz jest iloĞciową stroną ruchu, czas jest tym co jest
liczone, a nie Ğrodkiem do liczenia.43

Wedáug poglądów Arystotelesa, jeĪeli z czasu

wyáączymy wszystkie jego nieistniejące kawaáki, pozostanie nam tylko chwila teraĨniejsza
i to nie caákowicie, albowiem natychmiast przemija. Arystoteles powiadaá: „jedna czĊĞü
[czasu] przeminĊáa i juĪ jej nie ma, podczas gdy inna dopiero bĊdzie i jeszcze jej nie ma.
Z takich to czĊĞci skáada siĊ wielki czas, zarówno ten nieskoĔczony, jak i kaĪdy dowolnie
wziĊty jego okres. JednakĪe moĪe siĊ wydawaü, iĪ to co siĊ skáada z nieistniejących czĊĞci,
nie moĪe uczestniczyü w bycie.”44 Arystoteles w swoich rozwaĪaniach traktuje czas jako
continuum. Analogicznie do rozciągáoĞci przestrzennej czas jest nieskoĔczenie podzielny, ale
w odróĪnieniu od niej jest potencjalnie nieskoĔczony przez dodawanie.45
W filozofii greckiej dominowaáo wiĊc przekonanie, Īe czas jest bytem obiektywnym, jest
nieskoĔczony, bez początku i koĔca, związany czĊsto z ruchem.
ProblematykĊ czasu poruszano równieĪ w filozofii chrzeĞcijaĔskiej. ChrzeĞcijaĔska myĞl
teologiczna wypracowaáa specyficzne pojĊcia dotyczące czasowoĞci. Pierwsze z nich to
aeternitas, wiecznoĞü przynaleĪna wyáącznie Bogu. Jest to pojĊcie graniczne równe
bezczasowoĞci. Kolejne to aevum, pojĊcie czasowoĞci, przysáugujące bytom duchowym,
„czas anielski”, który ma swój początek, ale nie ma koĔca.46
W filozofii chrzeĞcijaĔskiej duĪo miejsca problematyce czasu, poĞwiĊciá w swoich
rozwaĪaniach Ğw. Augustyn, który jako pierwszy odczuá tkwiące tu ogromne trudnoĞci
i zmagaá siĊ z nimi aĪ do kresu siá.47 W XI KsiĊdze wyznaĔ pisaá ...umysá mój goreje
pragnieniem rozwikáania tej niezmiernie trudnej zagadki. Nie zamykaj przede mną, Panie
BoĪe ... przed moim pragnieniem tej sprawy tak zwyczajnej, a zarazem tak tajemniczej...48
ĝw. Augustyn poruszaá najbardziej podstawowe zagadnienia związane z tą problematyką. Staá
on na stanowisku, Īe to Bóg, Īyjący w wiecznoĞci stworzyá czas, który ma początek i koniec.
/.../ przed wszystkimi czasy Ty jesteĞ wiecznym Stwórcą wszystkich czasów /.../, Īaden czas
nie jest wspóáwieczny Tobie, bo ty trwasz niezmienny, on zaĞ gdyby niezmiennie trwaá, nie
byáby czasem..49 UwaĪaá, Īe czas nigdy nie stoi w miejscu /.../ czas zawdziĊcza swą dáugoĞü
43

Arystoteles, Fizyka, KsiĊga IV 10-11, s. 104-108,; za: http://klub.chip.pl/time/grecja.html
Arystoteles, Fizyka, przeá. K. LeĞniak, w: Arystoteles, Dzieáa wszystkie, t. 2, Warszawa 1990, ks. IV, 10, 218a,
s. 104, za: S. Scruton, Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000, s. 76.
45
R. C. Solomon, K.M. Higgins, Krótka historia filozofii, 1997, za:
http://www.wiw.pl/biblioteka/historiafilozofii_solomon/01.asp
46
J. Chojnacki, Trwanie i czas – kilka uwag dotyczących pojĊcia czasu u Kartezjusza, w: Czas i trwanie, pod
redakcją S. Snihura, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, s. 74.
47
E. Husserl, Wykáady z fenomwnologii wewnĊtrznej ĞwiadomoĞci czasu, táum. J. Sidorek, PWN, 1989, s.5.
48
ĝw. Augustyn, Wyznania, táum. Z. Kubiak, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, s. 340.
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Ibidem, s. 351.
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tylko wielkiej liczbie ruchów, które jeden po drugim przemijają, gdyĪ nie mogą istnieü
wszystkie razem/.../.50 Poruszaá zagadnienie przeszáoĞci, teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci, /.../
gdyby nic nie przemijaáo, nie byáoby czasu przeszáego. Gdyby nic nie przychodziáo nowego,
nie byáoby czasu przyszáego. Gdyby niczego nie byáo, nie byáoby teraĨniejszoĞci /.../.51
ĝw. Augustyn rozwaĪaá równieĪ problem pomiaru czasu, zwracając uwagĊ na subiektywny
charakter tego pomiaru /.../ w tobie mój umyĞle, mierzĊ czas, /.../. WraĪenie, jakie mijające
rzeczy na tobie wywierają, pozostaje w tobie, gdy one przeminĊáy. To wraĪenie, jako obecne,
mierzĊ, a nie owe rzeczy, dziĊki których przeminiĊciu ono powstaáo. To wraĪenie mierzĊ,
kiedy mierzĊ czas. Albo wiĊc to wáaĞnie jest czasem, albo wcale nie mierzĊ czasu.52
W Ğredniowieczu moĪna wyróĪniü dwie koncepcje czasu. Jedną z nich, wywodzącą siĊ
z tradycji augustyĔskiej zdecydowanie odrzucono, gdyĪ zawieraáa subiektywną koncepcjĊ
czasu Augustyna, która poza intelektem nie posiadaáa Īadnej rzeczywistoĞci w XIII wieku.
Druga koncepcja, arystotelesowska nie byáa w jednakowy sposób rozumiana, ale mimo to
Ğredniowieczni komentatorzy zgadzali siĊ, Īe czas jest bytem obiektywnym.53
KoncepcjĊ arystotelesowską próbowaá rozwinąü najwybitniejszy teolog katolickiego
Ğredniowiecza Tomasz z Akwinu, który w swoim komentarzu do „Fizyki”, poĞwiĊciá
dziewiĊü lekcji, wydobywając z tekstu Arystotelesa 159 kolejnych problemów.54 Wedáug
ĝw. Tomasza z Akwinu czas jest miarą ruchu wedáug pojĊü „wczeĞniej” i „póĨniej”. Jest
bytem niedoskonaáym, gdyĪ nie istnieje samodzielnie – zaleĪnym od ruchu ciaá /jest bytem
istniejącym potencjalnie w rzeczach/, ale zaleĪy takĪe od liczącego umysáu /jest bytem
istniejącym formalnie w umyĞle/. Czas bez umysáu jest páyniĊciem niezróĪnicowanych
momentów, bez „przed” i „po”. W czasie pozostaje wiĊc wszystko to co siĊ zmienia, co siĊ
porusza. W tym zakresie Byt Absolutny, utoĪsamiany z Bogiem, czasowi nie podlega – jako
najdoskonalsze z istnieĔ nie podlega zmianom. Czas u ĝw. Tomasza moĪe byü nieskoĔczony,
i to zarówno w przyszáoĞci, jak teĪ w przeszáoĞci. Nie káóci siĊ to wedáug niego z koncepcją
stworzenia Ğwiata przez Boga – Bóg, jako Byt pozaczasowy stwarza poza czasem. Nie jest
wiĊc konieczne nastĊpstwo czasowe Boga [jako przyczyny] i aktu stwórczego [jako skutku].
WaĪne jest jedynie, aby przyczyna poprzedzaáa akt co do natury. Ale czas nieskoĔczony nie
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jest toĪsamy z wiecznoĞcią – wiecznoĞü ĝw. Tomasz rozumie jako najdoskonalsze i w peáni
niezmienne istnienie.55
Wiele ciekawych rozwiązaĔ dotyczących koncepcji czasu, pojawiáo siĊ w czasach
nowoĪytnych. ProblematykĊ czasu poruszaá Kartezjusz, uwaĪany za „ojca nowoĪytnej
filozofii”. W jego filozofii obecne są dwie tendencje: pierwsza traktująca czas realistycznie
i wiąĪąca go z ruchem, jak i metafizyczna, odnosząca siĊ do trwania.56 Trwanie i czas traktuje
Kartezjusz jako dwa niezaleĪne pojĊcia, pozostające ze sobą w peánych związkach „jeĞli
uprzytomnimy sobie istotĊ czasu, czyli trwania rzeczy; jest ona taka, Īe czĊĞci czasu
wzajemnie od siebie nie zaleĪą ani nigdy nie wspóáistnieją”.57 Z reguáy czas przypisuje
Kartezjusz zjawiskom fizycznym, a trwanie odnosi do porządku metafizycznego.58
W XVII wieku

I. Newton wprowadziá pojĊcie czasu absolutnego. Traktowaá on czas

i przestrzeĔ substancjonalnie jako byty samoistne i niezaleĪne od siebie, ani od
czegokolwiek.59 Zgodnie z jego poglądami czas jest obiektywny i nie musi byü związany
nawet z faktem istnienia Ğwiata – czas jest bytem samoistnym, absolutnym, niezaleĪnym.
MoĪliwy jest Ğwiat bez zdarzeĔ materialnych, natomiast zdarzenia nie mogą siĊ dziaü bez
czasu. 60 Absolutny, prawdziwy matematyczny czas – pisaá Newton – páynie jednostajnie sam
przez siĊ i ze swej natury, niezaleĪnie od czegokolwiek zewnĊtrznego i inaczej nazywa siĊ
trwaniem.61 RównieĪ przestrzeĔ jego zdaniem jest realna i niezaleĪna – moĪe istnieü bez
zdarzeĔ i bez czasu.62
Poglądom Newtona, dotyczącym czasu absolutnego, przeciwstawiaá siĊ G. W. Leibniz,
który przyjmowaá stanowisko relatywistyczne. Odrzucaá on jako bezpodstawne przekonanie,
wedle którego przestrzeĔ i czas są pewnymi bytami, pewnymi substancjami istniejącymi obok
ciaá i niezaleĪnie od nich.63 Jego zdaniem rzeczy jednorodne i pozbawione wszelkiej
róĪnorodnoĞci są zawsze tylko abstrakcjami, jak czas i przestrzeĔ i inne byty matematyki
czystej.64 Wg Leibniza ciąg spostrzeĪeĔ budzi w nas ideĊ trwania, ale jej nie tworzy. Jego
zdaniem nasze spostrzeĪenia nie są nigdy ciągiem doĞü staáym i regularnym, aby odpowiadaáy
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ciągowi czasu, który jest continuum jednorodnym i prostym, jak linia prosta. Zmiana
spostrzeĪeĔ dostarcza nam sposobnoĞci do myĞlenia o czasie. I mierzy siĊ go jednorodnymi
zmianami. Ale gdyby nawet nie byáo w naturze niczego jednorodnego, czas nie przestaáby
byü zdeterminowany, tak nie przestaáoby byü zdeterminowane miejsce, gdyby nawet nie
istniaáo Īadne ciaáo staáe i nieruchome.65
Subiektywistyczną koncepcjĊ czasu

rozbudowaá

I. Kant, przedstawiciel filozofii

krytycznej w Niemczech. W „Krytyce czystego rozumu”, w podrozdziale „O czasie” Kant
twierdziá, Īe czas nie jest pojĊciem empirycznym, wyprowadzonym abstrakcyjnie
z jakiegokolwiek doĞwiadczenia. Czas jest koniecznym wyobraĪeniem, które leĪy u podáoĪa
wszelkich danych naocznych. Nie moĪna ze zjawisk w ogóle usunąü samego czasu, choü
caákiem dobrze moĪna z czasu usunąü zjawiska. Czas jest wiĊc dany a priori. W nim jedynie
jest moĪliwa rzeczywistoĞü zjawisk. One mogą w caáoĞci odpaĞü, lecz on sam nie da siĊ
usunąü.66 Ponadto wg Kanta czas jest tylko podmiotowym warunkiem naszej naocznoĞci.
Sam w sobie zaĞ, poza podmiotem, czas nie jest niczym. Mimo to jest on z koniecznoĞcią
obiektywny w odniesieniu do wszystkich zjawisk, a wiĊc i do wszystkich rzeczy, które mogą
siĊ nam pojawiü w doĞwiadczeniu.67 Dlatego teĪ doĞwiadczenie ukazuje zawsze przestrzeĔ
i czas jako realne; natomiast transcendentalna analiza wskazuje, Īe są idealne; stają siĊ
niczym, gdy zechcemy rozwaĪaü je niezaleĪnie od doĞwiadczenia i szukaü ich w rzeczach
samych w sobie.68
Pod koniec XIX wieku

pojawiáa siĊ atrybutowa koncepcja czasu, która zostaáa

przedstawiona w filozofii marksistowskiej. Zgodnie z tą koncepcją czas i przestrzeĔ są
atrybutami Ğwiata materialnego. Jeden z klasyków filozofii marksistowskiej F. Engels czas
i przestrzeĔ uwaĪa za formy istnienia materii róĪnorodnej i zmieniającej siĊ. Wg niego
przestrzeĔ i czas w oderwaniu od materii, od róĪnorodnych i zmieniających siĊ zjawisk
materialnych, są tylko abstrakcyjnymi pojĊciami, które nie posiadają w rzeczywistoĞci
Īadnego odpowiednika.69
Wielkie koncepcje czasu filozofii nowoĪytnej wywaráy duĪy wpáyw, na ksztaátowanie siĊ
pojĊcia czasu w XX wieku. Byáy one inspiracją do badaĔ dla wielu uczonych, którzy albo
przeciwstawiali siĊ tym koncepcjom, albo je rozwijali.
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Sposób patrzenia na czas zmieniáa znacznie szczególna teoria wzglĊdnoĞci A. Einsteina.
W wydanej w 1905 r. pracy, zawierającej podstawowe idee tej teorii wysunąá on nowe
koncepcje czasu i przestrzeni. Wg Einsteina czas i przestrzeĔ traktowane są równoprawnie,
tworząc czterowymiarowe continuum – czasoprzestrzeĔ. Czas jest czwartą wspóárzĊdną, obok
wspóárzĊdnych przestrzennych. W myĞl tej teorii pojĊcie jednoczesnoĞci zdarzeĔ zaleĪy od
ukáadu odniesienia, a czas nie ma charakteru absolutnego.70 W ogólnej teorii wzglĊdnoĞci
opisuje Einstein związek czasoprzestrzeni z polem grawitacyjnym i rozkáadem materii.
Zgodnie z tą teorią czas jest zaleĪny od rozkáadu materii. Niezmienny, niezaleĪny od wyboru
ukáadu odniesienia charakter mają nie odstĊpy czasu i odlegáoĞci
odlegáoĞci

miĊdzy

zdarzeniami w czasoprzestrzeni.

71

przestrzenne,

ale

W teorii Einsteina geometria

przestrzeni, jak i tempo upáywu czasu zaleĪą od zawartoĞci WszechĞwiata. Zarówno
einsteinowska przestrzeĔ jak i czas oparty jest na zaáoĪeniu, Īe nikt nie jest uprzywilejowany
w patrzeniu na Ğwiat. NiezaleĪnie od tego, gdzie jesteĞ i jak siĊ poruszasz,
z przeprowadzonych doĞwiadczeĔ powinieneĞ wydedukowaü te same prawdy. Takie
demokratyczne traktowanie obserwatorów w ogólnej teorii wzglĊdnoĞci Einsteina oznacza, Īe
we WszechĞwiecie nie ma preferowanego sposobu okreĞlenia czasu. ĩaden ze sposobów
okreĞlania czasu nie wydaje siĊ bardziej fundamentalny niĪ dowolny inny sposób.72
Na początku XX wieku, rozwinĊáy siĊ równieĪ orientacje filozoficzne, które stwierdzaáy
zaleĪnoĞü czasu od ĞwiadomoĞci. Byáy one reprezentowane gáównie przez H. Bergsona
i E. Husserla.
Wybitny francuski myĞliciel H. Bergson, który zrąb swojej teorii czasu stworzyá jeszcze
w XIX w., a rozwinąá ją w XX w., czas utoĪsamiaá z trwaniem. Rozumiane przez niego
„trwanie” jest nadrzĊdne, szersze zakresowo, niĪ pojĊcie „czas” i pojĊcie „spoczynek” i je
obejmuje. Ponadto trwanie jest czasem pierwotnym wobec czasu fizykalnego.73
Bergsonowska teoria czasu jest realistyczna. Wedáug niej czas realnie istnieje, jest pewną
rzeczywistoĞcią – nie zaĞ záudzeniem, pozorem, czymĞ subiektywnym.74 RealnoĞü lub
rzeczywistoĞü czasu demonstruje siĊ poprzez dziaáanie tego czasu, jego aktywnoĞü. Czas
traktowany jest jako realna siáa, mogąca wywieraü okreĞlony wpáyw i sprawiaü widoczne,
namacalne skutki w rzeczywistoĞci samej. Czas jest wiĊc czynnikiem sprawczym zmiennoĞci
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dokonującej siĊ w Ğwiecie. 75 Gáosząc pogląd o realnym dziaáaniu czasu, Bergson twierdzi, Īe
czas nie tylko dziaáa, ale dziaáając, wytwarza w Ğwiecie nowoĞü, czas jest „twórczy. RóĪnica
miĊdzy przeszáoĞcią, teraĨniejszoĞcią i przyszáoĞcią nie jest jedynie przyrostem chwil, ale jest
jakoĞciowa i wyznacza miĊdzy nimi powstawanie nowoĞci.76 Wedáug Bergsona istotne
wáasnoĞci czasu, wyznaczane są nie przez relacje zewnĊtrzne ruchów ciaá niebieskich, lecz
przez rytm wewnĊtrznych procesów zachodzących we wnĊtrzu, zwáaszcza istot Īywych i nas
samych. Czas ludzki zaleĪy od tego, co dzieje siĊ w naszym psychicznym wnĊtrzu i pozostaje
w Ğcisáym związku ze ĞwiadomoĞcią tego, który czas postrzega i przeĪywa.77
Analizowaniem czasu w Ğcisáym związku ze ĞwiadomoĞcią czáowieka zajmowaá siĊ
równieĪ jeden z najwybitniejszych myĞlicieli XX w. E. Husserl, twórca fenomenologii.
Przeprowadziá on fenomenologiczną analizĊ ĞwiadomoĞci czasu. Jego zdaniem kaĪde
przeĪycie – a zatem równieĪ przeĪycie spostrzegania czasu i przedstawiania czasu – moĪe
mieü swe miejsce w jednym jedynym czasie obiektywnym, tak samo jak kaĪdy realny byt
i moment bytu.78

Wg Husserla w doznaniu upatrujemy pierwotną ĞwiadomoĞü czasu.

WyobraĪenie jest modyfikacją tej ĞwiadomoĞci czasu, jest uobecnieniem. Uobecnienie jednak
moĪe byü przypomnieniem, oczekiwaniem albo teĪ samym tylko wyobraĪeniem.79 Czas
aktualnie obecny jest zorientowany, jest wciąĪ w przepáywie i wciąĪ jest zorientowany
z (punktu) pewnego nowego „teraz”. W ponownym przypomnieniu czas jest wprawdzie
w kaĪdym momencie przypomnienia takĪe dany (jako) zorientowany, lecz kaĪdy punkt
przedstawia pewien obiektywny punkt czasowy, który zawsze moĪe byü ponownie
zidentyfikowany, zaĞ odcinek czasowy utworzony jest tylko z punktów obiektywnych i sam
zawsze moĪe byü ponownie zidentyfikowany.80
Przedstawione wybrane koncepcje czasu wskazują na róĪnorodne pojmowanie tego
zagadnienia w róĪnych kulturach i epokach. Czas nie jest pojĊciem jednolitym, lecz
utworzonym z wielu przeplatających siĊ wątków. Pewne czĊĞci ogólnego pojĊcia wywodzą
siĊ z tego, co moĪna zaobserwowaü w otaczającym nas Ğwiecie, podczas gdy inne zaleĪą od
doĞwiadczenia introspekcji.81 Dlatego moĪemy mówiü o wielu czasach, w zaleĪnoĞci od tego
jaką metodĊ zastosowano do badaĔ oraz od tego jaki przyjĊto punkt widzenia. Mimo, iĪ
problematyką czasu zajmowano siĊ od wieków, mimo Īe powstaáo wiele interesujących
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koncepcji czasu, to obecnie zagadnienia związane z czasem nabierają coraz wiĊkszego
znaczenia, nie tylko w filozofii i naukach przyrodniczych, lecz takĪe w naukach
szczegóáowych.

1.3. Czas we wspóáczesnych koncepcjach badawczych.
Analizując rozwaĪania

nad czasem w róĪnych dyscyplinach naukowych, moĪna

wyróĪniü trzy páaszczyzny jego rozumienia. Pierwsza polega na pojmowaniu czasu jako
kategorii obiektywnej związanej z ruchem i rozkáadem materii w przestrzeni (tzw. czas
fizyczny), druga

związana jest z ruchem materii Īywej (czas biologiczny) oraz trzecia

páaszczyzna, w której istota czasu zawarta jest w samej egzystencji ludzkiej i funkcjonowaniu
spoáeczeĔstwa (czas spoáeczny).82
Kategoria czasu fizycznego wydaje siĊ byü najbardziej przekonująco dowodzona. Jej
rzeczowoĞü opiera siĊ bowiem na zmianach zachodzących w materii tworzącej okreĞloną
przestrzeĔ.83 Badając problematykĊ czasu fizycy poruszają m. in. zagadnienie upáywu czasu
(czy jest regularny, czy nie; kierunku jego upáywu), początku i koĔca czasu,. Ustalają czy
czas jest sztywny, czy elastyczny.84 Opracowane fizyczne teorie czasu czĊsto są bardzo
zróĪnicowane.
W

fizyce klasycznej

czas

traktowany

jest

analogicznie

do przestrzeni,

jako

jednorodne i nieograniczone Ğrodowisko „zbiornik”, w którym przebiegają wszystkie
zdarzenia w kierunku od przeszáoĞci ku przyszáoĞci poprzez punkt teraĨniejszoĞci; czas jest
jeden, absolutny.85 Twórcą czasu absolutnego byá, jak juĪ wspomniano I. Newton, wedáug
którego

czas

jest

wielkoĞcią

bezwzglĊdną,

absolutną,

niezaleĪną

od

przestrzeni

i jakichkolwiek czynników fizycznych (upáywa jednakowo we wszystkich ukáadach
odniesienia).86
W szczególnej teorii wzglĊdnoĞci, jak juĪ równieĪ wspomniano, A. Einstein zerwaá
z pojĊciem czasu absolutnego, áącząc czas i przestrzeĔ w czterowymiarową czasoprzestrzeĔ
i traktując obydwa jako pojĊcia wzglĊdne, zaleĪne od prĊdkoĞci ruchu obserwatora (tj. od
ukáadu odniesienia). Nie ma jednego czasu: dwa zjawiska, które dla jednego obserwatora są
jednoczesne, dla innego mogą takimi nie byü.87
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Inna grupa fizyków, do której naleĪy I. Prigogine, przekonana jest o tym, Īe
nieodwracalnoĞü jest w rzeczywistoĞci obecna oraz na wszystkich poziomach fizyki, ale
zrobiono báąd zapominając o niej lub nie chcąc jej dostrzec.88
NiezaleĪnie od przyjĊtej teorii czasu fizycznego, moĪna stwierdziü, Īe koncepcje fizyki
nieustannie zderzają siĊ z czasem.89 Czas przenika caáą, dzisiejszą fizykĊ. Wszystkie zmiany
odmierzamy czasem. Parametr ten pojawia siĊ w wiĊkszoĞci równaĔ fizycznych.90 RównieĪ
odwrotnie, jak podkreĞla Z. Augustynek kaĪda teoria czasu jest związana z okreĞloną teorią
fizyczną.91
Czas biologiczny związany jest z przeobraĪeniami materii Īywej. OkreĞlany jest jako
kolejne stany organizmu od jego poczĊcia do Ğmierci, na które skáadają siĊ róĪnego rodzaju
ruchy, jak np. skurcze miĊĞni, ruchy Īoáądka, bicie serca; wszystkie ruchy ulegają zmianie
postĊpowej i nieodwracalnej. Czas biologiczny odnosi siĊ takĪe do
92

a uzewnĊtrznia siĊ poprzez tzw. rytmy biologiczne.

zwierząt i roĞlin,

W wielu Īywych organizmach

funkcjonuje jakby zmysá czasu, sprawiający, iĪ tkwi w nich biologiczny zegar regulujący ich
zachowanie. H. Von Ditfurth twierdzi na podstawie przeprowadzonych badaĔ, Īe zegar ten
tkwi w jądrze komórki, a dziaáa na zasadzie procesów chemicznych (tzw. reakcji
enzymatycznych). RegularnoĞü tych reakcji pozwala na to, iĪ mogą one byü stosowane przez
organizm jako swoiste normy czasu.93 Tak wiĊc zegary biologiczne okreĞlają rytm snu
i czuwania, czas wegetacji roĞlin, migracje ryb, ptaków i zwierząt (czĊsto na bardzo duĪe
odlegáoĞci). Naturalne przejawy czasu biologicznego widaü takĪe w dáugoĞci Īycia
organizmów Īywych. W ogólnoĞci mniejsze organizmy prowadzą Īycie bardziej intensywne
i umierają wczeĞniej. DuĪe zwierzĊta, o bardzo leniwym trybie Īycia, na ogóá Īyją dáuĪej.
W naszym organizmie róĪne zegary komórkowe „tykają” w róĪnym tempie.94
W ostatnich latach w literaturze z zakresu organizacji i zarządzania pojawiáa siĊ równieĪ
koncepcja cyklu Īycia organizacji, zapoĪyczona z dociekaĔ w sferze biologii i medycyny.95
Rytmy

biologiczne

powodujące

okreĞlone

róĪnice

w

aktywnoĞci

biologicznej

i psychofizycznej ludzi byáy podstawą do opracowania koncepcji cyklu Īycia
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wyrobu.

E. Klein, Czas, op. cit., s. 21.
Ibidem, s. 10.
M. Heller, Początek jest wszĊdzie. Nowa hipoteza pochodzenia WszechĞwiata,, PrószyĔski i S-ka, Warszawa
2002, s. 121.
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Z. Augustynek, Natura czasu, Warszawa 1975, s. 14.
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A. Podsiad, Sáownik terminów i pojĊü filozoficznych, op. cit., s 140.
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H. Von Ditfurth, Na początku byá wodór, Warszawa 1978, s. 241, za L. Kozioá, Zarządzanie czasem pracy,
op.cit., s. 20.
94
J. i M. Gribbin, Czas i przestrzeĔ, táum. z ang. M. JaroszyĔski, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1995, s. 20.
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Z. Mikoáajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1999, s. 24.
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ZaczĊto

równieĪ

rozwaĪaü

zastosowanie

idei

chronobiologii

w

odniesieniu

do

funkcjonowania organizacji.96
Stosunkowo niedawno wyksztaáciáa siĊ kategoria czasu spoáecznego. Jako pierwszy
terminu tego uĪyá francuski socjolog E. Durkheim. Zgodnie z jego poglądami oraz
z poglądami jego szkoáy czas stanowi kategoriĊ konwencjonalną, intersubiektywną, jest
wbudowany w Īycie spoáeczne, jako istotny element zbiorowego wspóáĪycia, stanowi zasadĊ
porządkującą spoáeczną rzeczywistoĞü i zbiorowe wyobraĪenia tej spoáecznoĞci. 97
PoniewaĪ czas ten jest wytworem Īycia spoáecznego, a w róĪnych spoáeczeĔstwach
przebiega ono w odmienny sposób w zaleĪnoĞci od epoki, rozwoju cywilizacji, kultury,
moĪemy mówiü o wieloĞci czasów spoáecznych. A. J. Gurevitch pisze, Īe czas spoáeczny
róĪni siĊ nie tylko miĊdzy poszczególnymi kulturami i spoáeczeĔstwami, ale takĪe wewnątrz
kaĪdego socjokulturowego systemu;

jest on

funkcją

jego wewnĊtrznej

struktury.98

Dlatego nie ma, jak wskazuje M. Halbwachs jednego czasu spoáecznego, lecz jest ich tyle
ile odrĊbnych grup spoáecznych. 99 RóĪne są teĪ definicje tego czasu.
Wedáug W. L. Bühla czasem spoáecznym jest czas oddziaáywania na siebie jednostek
i grup spoáecznych, w ramach których czáonkowie wzajemnie oddziaáują na siebie w toku
wspóápracy i konfliktu.100
Inną definicjĊ czasu spoáecznego przedstawiá G. Gurvitch. Wedáug niego czas spoáeczny
jest czasem koordynacji i zmiany ruchów zjawisk spoáecznych caáoĞciowych, kiedy zjawiska
te stają siĊ globalnymi i wyraĪają siĊ lub nie wyraĪają siĊ w strukturach spoáecznych.101
W interpretacji P. A. Sorokina i R. K. Mertona czas spoáeczny to taki czas, który wyraĪa
zmianĊ lub ruch zjawisk spoáecznych w terminach innych zjawisk spoáecznych,
przyjmowanych za punkt odniesienia. Czas spoáeczny da siĊ wiĊc sprowadziü do porządku,
nastĊpstwa wydarzeĔ znaczących w Īyciu spoáecznym danej grupy czy zbiorowoĞci.
W koncepcji tej káadzie siĊ nacisk na funkcje czasu jako narzĊdzia koordynacji, kooperacji
i synchronizacji Īycia spoáecznego.102
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Ibidem, s. 24.
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op. cit., s. 122.
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101
G. Gurvitch, The Spectrum of Social Time, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1964, s. 338-339, za:
K. Kozioá, Zarządzanie czasem pracy, op. cit., s. 21.
102
E. Tarkowska, Czas w spoáeczeĔstwie, op. cit., s. 128.
97
98

23

W ujĊciu H. Huberta czas jest autonomiczną strukturą symboliczną

organizacji

spoáeczeĔstwa w rytmy czasowe. Ma charakter szczególny jest jakoĞciowy, niejednolity,
dyskretny.103
D. Sharron zakáada, Īe subiektywna, wewnĊtrzna percepcja czasu jest unikalna
i odmienna dla kaĪdego czáowieka. Dopiero wejĞcie w interakcje spoáeczne, „bycie razem”,
wymaga, by ludzie wzajemnie podzielali swoje wewnĊtrzne percepcje czasu. D. Sharron
wyodrĊbnia trzy wymiary czasu. Pierwszy wymiar to czas wewnĊtrzny i subiektywny,
związany ze Ğwiatem emocji, dla kaĪdej jednostki odmienny, poprzez dziaáanie staje siĊ
intersubiektywny, wspólnie podzielany przez innych. Drugi wymiar wyraĪa siĊ tym, Īe czas
staje siĊ spoáeczny, gdy wewnĊtrzne czasy poszczególnych ludzi wspólnie dziaáających
zostaną wzajemnie uzgodnione, zestrojone. Trzeci wymiar, tzn. czas przestrzenny pojawia siĊ
wówczas, gdy czas zostaje kulturowo ustalony i mierzalny jednostkami przestrzennymi.104
Czas spoáeczny, jak podsumowuje to zagadnienie E. Tarkowska to czas relatywny – bo
odniesiony do konkretnych zdarzeĔ i zjawisk, róĪny i zmienny w róĪnych spoáecznych
ramach. Nie ma charakteru iloĞciowego, jest jakoĞciowy, niejednolity, niejednorodny.
JakoĞciowy jego charakter wyraĪa siĊ np. w wartoĞciowaniu obszarów czasu i przemijania
jego upáywu. Czas spoáeczny jest nieciągáy (dyskretny, kwantowany, punktowy) – zdarzenia
są oddzielone odcinkami pustymi; jest teĪ niejednostajny, ma zmienne tempo, moĪe
„zatrzymywaü siĊ” i „przyspieszaü”; nie jest nieskoĔczenie podzielny, jego nieskoĔczonoĞü
ma pewne granice. Nie biegnie on w jednym kierunku, nie musi mieü charakteru linearnego,
lecz jest odwracalny; moĪe byü np. cykliczny, powracający, powtarzający siĊ. Nie zawiera
jednolitego, wzajem przekáadalnego systemu miar czasu – zawiera wiele róĪnych systemów.
Nie jest pustym upáywem, lecz czynnikiem oddziaáywującym na Īycie spoáeczne. 105
Z uwagi na duĪą liczbĊ odmian i róĪnorodnoĞü czasu spoáecznego, niektórzy naukowcy
próbują dokonaü jego typologii. G. Gurvitch wyróĪniá, aĪ osiem rodzajów czasów
spoáecznych.106
1. Czas dáugiego trwania i powolny, gdzie przeszáoĞü przenika do teraĨniejszoĞci
i przyszáoĞci, co stanowi o jego najwiĊkszej ciągáoĞci. Znajduje on wyraz w warstwie
ekologiczno – morfologicznej, a w szczególnoĞci demograficznej oraz w grupach
103
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pokrewieĔstwa, w grupach lokalnych, zwáaszcza wiejskich, w klasach cháopskich
i w spoáeczeĔstwach patriarchalnych.
2. Czas „záudzenie” lub czas „niespodzianka”, który pod pozorem dáugiego trwania
i zwolnionego tempa, kryje w sobie potencjalne siáy nagáych ataków i niespodzianek. Jest
to „czas zaskoczenie”, wykazujący nieciągáoĞü powodowaną nieprzewidzianymi
wybuchami, kiedy dochodzi do wyraĨnych przerw miĊdzy teraĨniejszoĞcią i przeszáoĞcią.
3. Czas nieregularnie páynący miĊdzy pojawieniem siĊ a znikaniem rytmów lub czas
niepewny. Jest to czas w najwyĪszym stopniu zmienny, w którym szczególnie mocno jest
zaakcentowana przypadkowoĞü. TeraĨniejszoĞü wykazuje tu zdecydowaną przewagĊ nad
przeszáoĞcią i przyszáoĞcią.
4. Czas cykliczny jest to „taniec w miejscu”, gdzie przeszáoĞü, teraĨniejszoĞü i przyszáoĞü
wzajemnie siĊ przenikają wchodząc jedna w drugą, podkreĞlając tym samym ich ciągáoĞü,
przez co osáabiają pojawienie siĊ przypadkowoĞci, natomiast element jakoĞciowy jest tu
silnie uwypuklony.
5. Czas opóĨniony wobec siebie samego polega na tym, Īe páynie on ze zbyt dáugim
oczekiwaniem wbrew przyszáoĞci, która wciąĪ siĊ aktualizuje w teraĨniejszoĞü, jednak bez
istotnego efektu. A ciągáoĞü i nieciągáoĞü nie mogą tu osiągnąü stanu równowagi, by
mogáy staü siĊ równowartoĞciami, natomiast elementy przypadkowoĞci i jakoĞci
pogáĊbiają siĊ.
6. Czas przemienny miĊdzy opóĨnieniem a wyprzedzeniem, gdzie uobecnia siĊ przeszáoĞü
i przyszáoĞü w teraĨniejszoĞci, a nieciągáoĞü jest silniejsza od ciągáoĞci, natomiast element
jakoĞci i przypadkowoĞci coraz bardziej siĊ zaznacza.
7. Czas wyprzedzający siebie samego polega na tym, Īe nieciągáoĞü, zmiennoĞü i jakoĞü
triumfują nad ich przeciwieĔstwami, a przyszáoĞü staje siĊ tu teraĨniejszoĞcią
8. Czas wybuchowy tworzenia rozszczepia teraĨniejszoĞü tak, jak i przeszáoĞü w tworzeniu
bezpoĞrednio wyĪszej przyszáoĞci. NieciągáoĞü, przypadkowoĞü i jakoĞü są tu
sprowadzone do maksimum, tym samym zaĞ redukując ich przeciwieĔstwa do minimum.
Inną typologiĊ czasów przedstawia E. Leach. WyodrĊbnia on piĊü typów myĞlenia o czasie.
1. Pierwotna postawa wobec czasu. Czas ujmowany jest jako powtarzający siĊ cykl pewnych
wydarzeĔ powracających w okreĞlonym nastĊpstwie. Dostrzegane jest wáaĞnie nastĊpstwo
zdarzeĔ, z tym iĪ jest to nastĊpstwo bez początku i bez koĔca, nie ukáadające siĊ w ciąg.
MoĪna mówiü tylko o pewnej, niezupeánej ciągáoĞci tego rodzaju czasu. Nie ma w nim
wyraĨnego rozróĪnienia miĊdzy przeszáoĞcią a teraĨniejszoĞcią. Dostrzegana jest przede
wszystkim cyklicznoĞü prac i dziaáaĔ związanych z porami roku oraz zjawiskami
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ludzkiego Īycia. Dostrzega siĊ wiĊc cykl przyrody i cykl ludzki, przy czym oba te cykle
pojmowane są jako cykle tego samego rodzaju. W pierwszym sposobie myĞlenia o czasie
nie ma chronologii ani teĪ czas nie jest mierzalny.
2. Czas historyczny. Charakteryzuje siĊ tym, iĪ uwzglĊdnia siĊ w nim i akcentuje nastĊpstwo
kolejnych stadiów, które są jednostkowe, unikalne i nie powtarzające siĊ. Przestrzegane
jest nastĊpstwo, chronologia, zdarzenia zostają wymienione w okreĞlonym porządku, ale
nie muszą byü oddzielone porównywalnymi, równymi odcinkami czasu. Jest to wiĊc czas
nieciągáy; odcinki miĊdzy zdarzeniami to nie odcinki czasu - trwania, lecz przestrzenie
o historycznej niewaĪkoĞci, okresy puste. Czas historyczny nie jest wiĊc juĪ czasem
cyklicznym, lecz sekwencyjnym. Wprowadzając chronologiĊ, nie wprowadza jednak
porównywalnych jednostek czasu miĊdzy jednym a drugim odnotowanym zdarzeniem.
3. Czas magiczny. Pojmowany jest jako religijna lub magiczna jakoĞü z jednej strony
oddziaáywująca na zdarzenia, z drugiej zaĞ poddająca siĊ wpáywom dziaáaĔ, np.
rytualnych: moĪe byü przez nie zmieniona, kontrolowana, przeksztaácana.

Czas

magiczny moĪna wiĊc kontrolowaü, moĪna nim manipulowaü, za pomocą niego moĪna
oddziaáywaü na zdarzenia. Ten rodzaj czasu jest fragmentem szerszego kontekstu:
systemu religijno – magicznego.
4. Czas naukowy. Ujmowany jest jako czyste trwanie, bez Īadnych odniesieĔ do
jakichkolwiek związków i aspektów jakoĞciowych: ekonomicznych, historycznych,
magicznych czy astronomicznych, bez jakichkolwiek odniesieĔ empirycznych. Jest tylko
wymiarem, podobnym do dáugoĞci; moĪe byü mierzony w równych odcinkach, wedle
jakiejĞ przyjĊtej skali. Czas ten jest ciągáy.
5. Czas polityczny. Charakteryzuje siĊ tym, iĪ jest to czas kontrolowany, podporządkowany,
celowy. WyraĪają go np. kalendarze ruchów rewolucyjnych, podkreĞlające początek
nowego czasu. Czas związany z dziaáaniami i celami przywódców. 107
Przedstawione,

wybrane

rodzaje

czasów są róĪnie postrzegane w spoáeczeĔstwach

o odmiennych kulturach. Opracowana ich typologia pozwala na áatwiejsze zrozumienie istoty
czasu oraz dokonanie jego pomiaru.
Analizując odmienne koncepcje czasu, róĪne sposoby jego rozumienia, nie moĪna
pominąü kategorii „czas czáowieka”, gdyĪ wáaĞnie ona najpeániej oddaje jego istotĊ. To
wáaĞnie czáowiek myĞli o czasie, odczuwa go, przeĪywa oraz ksztaátuje. Wedáug
A. PaweáczyĔskiej czas czáowieka, to czas Ğwiata fizycznego i caáej przyrody, z którą
107
E. R. Leach, Primitive Time-Reckoning, [w:] C. Singer, E. J. Holmyard, A. R. Hall [eds.], History of
Technology, vol. I, Oxford 1956, s. 114-115, za E. Tarkowska, Czas w spoáeczeĔstwie, op. cit. , s. 24-26.
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wspóáĪyje lub siĊ jej przeciwstawia, to czas kultury, którą dziedziczy i wspóátworzy, czas
spoáecznoĞci, w której Īyje, czas rozwoju i rozkáadu jego organizmu i wreszcie czas jego
ĞwiadomoĞci, w której wszystkie te czasy są zawarte, lub – mówiąc inaczej: jest to ludzka
ĞwiadomoĞü czasu, bez której – byü moĪe - czasu czáowieka w ogóle by nie byáo.108
WaĪną kategorią Īycia spoáecznego jest równieĪ czas ekonomiczny, którego zasadniczą
czĊĞcią jest czas pracy. W czasie tym czáowiek uczestniczy przede wszystkim w zespoáowo
zorganizowanym tworzeniu, doskonaleniu i utrzymaniu warunków bytu. OkreĞlany jest on
niekiedy jako skala trwania zjawisk i procesów gospodarczych, związanych z przetwarzaniem
zasobów i siá przyrody, w dobra posiadające zdolnoĞü zaspokajania potrzeb ludzkich.109
Jest to przede wszystkim czas niezbĊdny do zabezpieczenia czáowiekowi odpowiednich
warunków bytowych i utrzymania go przy Īyciu.

1.4. Kulturowe ujĊcie czasu.
Przedstawione wyĪej koncepcje czasu w pewnym stopniu nawiązywaáy do jego
kulturowych aspektów. Z uwagi jednak na poszerzający siĊ obszar relacji miĊdzy
przedsiĊbiorstwami,

istotne

jest

aby

dostrzegaü

i

doceniaü

róĪnice

wystĊpujące w poszczególnych kulturach. To wáaĞnie od generalnej orientacji kultury – wraz
z wpisanym w nią rodzajem wáadania czasem – zaleĪy rodzaj ludzkiej dziaáalnoĞci i jej
efekty.110 Kultura teĪ w duĪym stopniu wyznacza sposoby postrzegania i doĞwiadczania
czasu, sposoby jego pomiaru, a takĪe to, jak podkreĞla E. T. Hall, jak ludzie są ze sobą
powiązani a jednoczeĞnie oddzieleni, przez niewidzialne nici rytmu i ukryte Ğciany czasu.111
Jego zdaniem czas jest systemem gáĊbokim Īycia kulturalnego, spoáecznego i osobistego.
W zasadzie nic nie odbywa siĊ poza jakąĞ ramą czasową. Czynnikiem komplikującym relacje
miĊdzykulturowe jest posiadanie przez kaĪdą kulturĊ swych wáasnych ram czasowych
z unikalnymi wzorami.112 RóĪnice wystĊpujące w postrzeganiu czasu przez spoáeczeĔstwa
funkcjonujące w róĪnych kulturach byáy zauwaĪalne juĪ od dawna. W spoáeczeĔstwach
pierwotnych pojawiająca siĊ ĞwiadomoĞü czasu odznaczaáa siĊ jednopáaszczyznowoĞcią
i niezmiennoĞcią zjawisk, zdarzeĔ.113 JednopáaszczyznowoĞü czasu oznaczaáa brak
przeszáoĞci i przyszáoĞci, wszystko stawaáo siĊ teraĨniejszoĞcią, „wiecznym teraz”. Natomiast
niezmiennoĞü zjawisk polegaáa na przeĞwiadczeniu zbiorowoĞci pierwotnych o tym, Īe
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pojawiające siĊ zdarzenia są powtórzeniem tego co juĪ byáo. Ten sposób pojmowania czasu
okreĞlano mianem wahadáowego. W póĨniejszych okresach, tj. w czasach antycznych,
w Ğredniowieczu, a nawet wspóáczeĞnie w niektórych spoáeczeĔstwach zajmujących siĊ
prymitywną uprawą roli istniaá i nadal istnieje pogląd zakáadający cykliczne funkcjonowanie
czasu.114 Przez czas cykliczny rozumie siĊ czas zorganizowany przez powtarzalne, skoĔczone
szeregi wydarzeĔ. DoĞü powszechnie bywa teĪ on metaforycznie zwany koáem czasu. Skáada
siĊ z szeregu powtarzających siĊ zamkniĊtych „krĊgów” wydarzeniowych, jak na przykáad:
wiosna, lato, jesieĔ, zima.115

SpoáeczeĔstwa

obserwując przemiennoĞü dnia i nocy,

nastĊpstwo pór roku i inne rytmiczne zmiany zachodzące w otaczającym Ğwiecie utwierdzaáy
siĊ w przekonaniu, Īe czasu nigdy nie zabraknie.
Wraz z rozwojem spoáeczeĔstw i róĪnicowaniem siĊ kultur nastĊpowaáy zmiany
w istniejących koncepcjach czasu. Wpáywaáy one na zmianĊ wyboru wartoĞci przez dane
spoáeczeĔstwo. Radykalne zmiany zaszáy w okresie rewolucji naukowo-technicznej. Zmieniá
siĊ wówczas kierunek i bieg czasu, któremu nie odpowiadaáa juĪ koncepcja czasu
cyklicznego. Zastąpiono ją wiĊc koncepcją czasu linearnego. Czas linearny jest to czas
zorganizowany przez jeden ciągáy szereg wydarzeĔ, które tworzą szereg otwarty,
niekoniecznie nieskoĔczony.116
Ma on znaczenie instrumentalne, mierzy wartoĞci mierzalne i integruje oraz koordynuje
spoáeczne dziaáanie, zwáaszcza w procesie dóbr i usáug. Zgodnie z koncepcją

czasu

linearnego wszystko co dzieje siĊ w ludzkim Īyciu, nie powtórzy siĊ juĪ nigdy wiĊcej. NaleĪy
wiĊc umiejĊtnie gospodarowaü czasem, poniewaĪ przemija on bezpowrotnie.117 Podstawową
przesáanką stworzenia czasu linearnego byáa koniecznoĞü synchronizacji dziaáaĔ ludzkich z
rytmem funkcjonowania urządzeĔ. Od stopnia tej synchronizacji uzaleĪniony jest rozwój
cywilizacji technicznej.
Jak podkreĞla L. Kozioá, kaĪdy z przedstawionych sposobów pojmowania czasu
charakteryzuje odmienny ukáad struktury spoáecznej o specyficznym rodzaju dynamiki.
Dynamika struktury spoáecznej zbiorowoĞci pierwotnych, okreĞlana za pomocą czasu
wahadáowego, sprowadza siĊ gáównie do reprodukcji istniejącej struktury. Ukáad ten nie
podlega Īadnym istotnym zmianom. Ukáad struktury spoáecznej, w której dominuje czas
cykliczny, generuje pewne zmiany, lecz są to zmiany przejĞciowe, powtarzające siĊ
i odwracalne. Funkcjonowanie czasu linearnego w danym spoáeczeĔstwie powoduje, Īe
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system ten jest zdolny do daleko idących przemian wewnĊtrznych zarówno kumulatywnych,
jak i nieodwracalnych. Zasada kumulatywnoĞci oznacza, Īe dziaáania teraĨniejsze uzupeániają
dziedzictwo przeszáoĞci, przekazywane są przyszáoĞci, która je równieĪ wzbogaci. KaĪdy etap
w skali czasu jest doskonalszy od poprzedniego, w związku z tym nastĊpuje ciąg zmian
postĊpowych. PostĊp ów ma byü ponadto nieograniczony, co wynika m. in. z nieskoĔczonoĞci
czasu linearnego.118 Mimo, Īe w wiĊkszoĞci spoáeczeĔstw wspóáczesnych funkcjonuje
linearna koncepcja czasu, to nie istnieje jeden powszechny i uniwersalny sposób jego
rozumienia. Wszystkie spoáeczeĔstwa, wszystkie kultury mają jakieĞ nastawienie wobec
czasu. Wszystkie spoáeczeĔstwa wytworzyáy teĪ wáasne sposoby orientacji w czasie, do
wszystkich teĪ moĪna odnieĞü pytanie o stosunek do obszarów czasu: przeszáoĞci,
teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci.119 Wedáug Ch. Hampden – Turnera i A. Trompenaarsa w
róĪnych kulturach czas moĪna pojmowaü jako „wyĞcig” lub jako „taniec”.120 W wyĞcigu
pĊdzimy do mety. W taĔcu wszystkie ruchy są elegancko skoordynowane. Pierwszą wizjĊ
czasu moĪna nazwaü sekwencyjną, drugą zsynchronizowaną.
Chcąc zbadaü, w jakiej mierze w róĪnych kulturach wyznaje siĊ pogląd, Īe czas to sekwencja
lub kondensuje go w „chwili teraĨniejszej’, T. J. Cottley zaprojektowaá test koáowy, w którym
przeszáoĞü, teraĨniejszoĞü i przyszáoĞü moĪna przedstawiü za pomocą narysowanych kóá.121
JeĪeli zaáoĪymy, Īe przyszáoĞü przedstawiona jest jako koáo najwiĊksze, teraĨniejszoĞü jako
Ğrednie, zaĞ przeszáoĞü jako najmniejsze moĪemy skoncentrowaü siĊ na wyobraĪeniach czasu
jako sekwencji i czasu skondensowanego. Obraz obu koncepcji w postaci czystej przedstawia
siĊ nastĊpująco:

Rys. 2. Obraz czasu jako sekwencji i czasu skondensowanego.
Czas jako sekwencja
PrzeszáoĞü

TeraĨniejszoĞü

Czas skondensowany
PrzyszáoĞü

PrzyszáoĞü

TeraĨniejszoĞü

PrzeszáoĞü
ħródáo: Ch. Hampden – Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2003, s. 87.
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W praktyce tylko w nielicznych kulturach czas postrzega siĊ jako oddzielne elementy
i niewielu spoĞród

menedĪerów uznaáo, Īe nie ma kierunku i jest skondensowany.

W wiĊkszoĞci kultur ujmuje siĊ czas jako postĊpujący i powracający, rozszerzający siĊ
i interaktywny (rys. 3).
Rys. 3. Pojmowanie czasu w kulturach.
Austria

W. Brytania

Korea Pád.

Belgia

Szwecja

Wáochy

Holandia

Francja

USA

Niemcy

Singapur

Japonia

Jak menedĪerowie z róĪnych krajów pojmują przeszáoĞü (po lewej), teraĨniejszoĞü (poĞrodku) i przyszáoĞü (po
prawej). Koáa rozáączone obrazują myĞlenie sekwencyjne. Koáa zachodzące na siebie ujawniają myĞlenie
synchroniczne.

ħródáo: Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur Kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2003, s. 88.
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Sposób postrzegania przez spoáeczeĔstwa przeszáoĞci, teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci wpáywa na
wybór jego orientacji czasowej, która moĪe zmierzaü ku sekwencyjnemu bądĨ
synchronicznemu pojmowaniu czasu. Obranie okreĞlonej orientacji wpáywa z kolei na wybór
wartoĞci danego spoáeczeĔstwa oraz na sposób podejmowania decyzji.122 SpoáeczeĔstwa
przyjmujące sekwencyjną wizjĊ czasu wiĊkszy nacisk káadą na teraĨniejszoĞü niĪ na
przyszáoĞü. Inwestycja, która przyniesie korzyĞci za kilkanaĞcie lat ma dla nich niezbyt
wysoką wartoĞü, gdyĪ wiąĪe siĊ ona z dáugim oczekiwaniem i niepewnoĞcią. Wszyscy
uczestnicy procesu gospodarczego coraz czĊĞciej chcą odnosiü korzyĞci natychmiast lub
w jak najkrótszym czasie. Konsekwencją takiego ujmowania czasu jest wiĊc niechĊü do
inwestowania dáugoterminowego oraz niechĊü do poĞwiĊcania czasu. OpáacalnoĞü inwestycji
jest tym mniejsza im dáuĪszy jest czas jej realizacji. SpoáeczeĔstwa skáaniające siĊ ku
sekwencyjnemu pojmowaniu czasu uwaĪają równieĪ, Īe czas mknie z zawrotną szybkoĞcią,
dlatego im wiĊcej siĊ zarobi w jak najkrótszym czasie tym lepiej. DáuĪszy termin jest
kosztem, wiĊc wszystko naleĪy wykonywaü szybko. Wytworem myĞlenia sekwencyjnego jest
produkcja masowa. Pracowników czĊsto uwaĪa siĊ tu za kosztownych i zbĊdnych, za czĊĞci
wysoce skutecznych maszyn. Powinni oni wszystkie czynnoĞci wykonywaü niewielkimi,
nastĊpującymi po sobie etapami, jak najszybciej. Jednak zwiĊkszenie prĊdkoĞci przy braku
koordynacji nie przyniesie poĪądanych rezultatów. Inną postawĊ przyjmują spoáeczeĔstwa,
które są zorientowane ku synchronicznemu pojmowaniu czasu. Dla nich przyszáoĞü jest
bardzo waĪna, áączy siĊ ze strategią teraĨniejszoĞci i czerpie z zapamiĊtanej przeszáoĞci.
Niezwykle istotna jest dla nich synchronizacja wysiáków, szybko wykorzystują oni minione
báĊdy, Īeby udoskonaliü obecne i przyszáe dziaáania. Pracownik jest tu Ĩródáem racjonalnych
informacji, nastĊpuje rozwój kadr i przekonanie do pracy w niewielkich zespoáach.123
Sposób pojmowania czasu przez róĪne kultury ma wpáyw na ksztaátowanie postaw
menedĪerów. MenedĪerowie „sekwencyjni” pracują zupeánie inaczej niĪ menedĪerowie
„synchroniczni”. Prezentuje to tab. 1.
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Tabela 1. Porównanie pracy menedĪerów „sekwencyjnych”
i „synchronicznych”.
MenedĪerowie „sekwencyjni”
MenedĪerowie „synchroniczni”
x

Robią jedną rzecz naraz, czas jest
namacalny – podzielny.
Koncentrują siĊ na pracy.

x

x

PowaĪnie traktują zobowiązania terminowe;
pilnują przestrzegania planu.

x

x

Przywykli do czĊstych krótkotrwaáych związków,
które áatwo zrywają, tworząc nowe.

x

x

Jako jednostki są odpowiedzialni za teraĨniejszą
pracĊ, to znaczy za dany czas wypeániony ich
wáasnymi obowiązkami.
Czas jest zagroĪeniem; to niesamowicie szybki
i kosztowny bieg wydarzeĔ, który trzeba w peáni
spoĪytkowaü.
Konflikty rozwiązują na zasadzie „kto pierwszy
ten lepszy”; problemy czekają na swoją kolej.

x

x

x

x

x

x
x

robią wiele rzeczy jednoczeĞnie;
czas jest nieuchwytny i elastyczny – giĊtki.
àatwo siĊ rozpraszają – moĪna oderwaü ich od
pracy.
UwaĪają, Īe zobowiązania czasowe (plany,
porządek dnia, ostateczne terminy) są celami
poĪądanymi, lecz nie bezwzglĊdnymi; káadą
akcent na dopeánienie zobowiązaĔ.
Są przyzwyczajeni do trwaáych wiĊzi,
ksztaátowanych przez caáe Īycie i okresowo,
cyklicznie odnawianych.
MenedĪerowie jako grupa są odpowiedzialni za
wykorzystanie przeszáoĞci w teraĨniejszoĞci, Īeby
zapewniü lepszą przyszáoĞü.
Czas jest przyjacielem, który powraca, niosąc przy
kaĪdej okazji nowe moĪliwoĞci.
Rozwiązują konflikty, zaspokajając kilka rodzajów
potrzeb z minimalnego zestawu starannie
skoordynowanych procesów.
UwaĪają, Īe rozsądek polega na ogarniĊciu
i synchronizacji kilku zadaĔ i celów w caáym
procesie.
Sądzą, Īe towary same odnawiają siĊ z czasem,
poniewaĪ „geny” jednego produktu dają Īycie
nastĊpnym generacjom.

Rozsądek i logikĊ uznają za wolne od wad, proste x
sekwencje przyczyn i skutków, przesáanek
i wniosków.
x
x UwaĪają, Īe towary dojrzewają z czasem, od
nowoĞci i opáacalnoĞci przez produkcjĊ rutynową
po mniejszy zysk i Ğmierü.
ħródáo: Ch. Hampden – Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2003, s. 89.

x

WĞród spoáeczeĔstw, które pojmują czas sekwencyjnie znajdują siĊ Stany Zjednoczone,
Wielka Brytania, Szwecja i Holandia. Jedną z najbardziej sekwencyjnych kultur są jednak
Amerykanie.124 Oni pierwsi wymyĞlili fabrykĊ, w której robotnicy i zarząd rywalizowali
z zegarem, Īeby wykonaü zadania w coraz krótszym czasie, przy coraz szybszych maszynach
i taĞmach produkcyjnych, w atmosferze wyĞcigu. To wáaĞnie w Stanach Zjednoczonych
rozpoczĊto badanie czasu i ruchu, w celu uzyskania najbardziej wydajnej i najszybszej
sekwencji robót. Amerykanie ciągle siĊ Ğpieszą. Wzrasta u nich liczba akcjonariuszy, którzy
chcą otrzymywaü dywidendĊ co rok. Kapitaáy muszą przynosiü zyski w nierealnym tempie,
a koszt kapitaáu utrzymuje siĊ na bardzo wysokim poziomie, z powodu niskiego wskaĨnika
oszczĊdnoĞci. AmerykaĔscy menedĪerowie nie posiadają motywacji do troski o przyszáoĞü
firmy. Otrzymują oni wynagrodzenie, w zaleĪnoĞci od

osiągniĊtych zysków, na

wypracowanie których miaáy wpáyw równieĪ wczeĞniejsze pokolenia. Nie przyjmują oni
jednak do wiadomoĞci ich osiągniĊü. Nie dbają równieĪ o przyszáoĞü menedĪerów, którzy
124
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zastąpią ich w przyszáoĞci. WĞród trzydziestu paĔstw korporacje amerykaĔskie zajmują
osiemnaste miejsce pod wzglĊdem myĞlenia perspektywicznego, pierwsze miejsce przypada
JapoĔczykom. Oni teĪ czĊĞciej niĪ inni menedĪerowie przedstawiali proces kondensacji
i synchronizacji, utrzymując jednoczeĞnie kierunek ku przyszáoĞci.125 Ku synchronicznemu
pojmowaniu czasu skáaniają siĊ równieĪ Niemcy i Francja.
Przedstawione wyĪej orientacje czasowe niewątpliwie wpáywają na postawy Īyciowe
spoáeczeĔstwa. Trudno jednoznacznie stwierdziü, która z orientacji jest bardziej prawidáowa.
Jak podkreĞlają Ch. Champden-Turner i A. Trompenaars rewolucjĊ przemysáową zrodziáa
niewątpliwie siáa woli myĞlicieli „sekwencyjnych”, dąĪących do przyspieszenia produkcji
i montaĪu. Ich zdaniem zdolnoĞü do myĞlenia sekwencyjnego ma dobre strony, kiedy trzeba
wstaü i braü siĊ do roboty, ponaglaü, wskazywaü na zegar jako na rywali z braku innych
konkurentów. Takie wyobraĪanie czasu nie jest niczym nagannym ale niekompletnym.126

1.5. Ewolucja sposobów pomiaru czasu.
Nieodáączną czĊĞcią problematyki związanej z czasem jest jego pomiar. JuĪ z definicji
czasu wynika, Īe jest to okres, odcinek czasowy lub trwanie. Dlatego od najdawniejszych
czasów posáugiwanie siĊ tą kategorią wymagaáo stworzenia miar, które charakteryzowaáyby
zdarzenia pod wzglĊdem ich wystĊpowania i trwania. W róĪnych spoáecznoĞciach ludzkich
wprowadzono odmienne miary, które charakteryzowaáy siĊ bogactwem pomysáów. Tak wiĊc
ludzie mierzyli czas: pokoleniami, panowaniem wáadców, olimpiadami, ale takĪe dniami,
miesiącami, latami (sáoĔcami, porami roku), stuleciami, latami wielkich mrozów, suszy,
gáodu, wojen, rewolucji ... itd.127 Za miarĊ czasu sáuĪyáa dziaáalnoĞü ludzka, przebyta droga
np. „zagon czasu”, „pacierz czasu”. Sposoby pomiaru czasu opieraáy siĊ na widocznym
dziennym obiegu sáoĔca, czyli przemiennym powtarzaniu siĊ dnia i nocy, na powrocie
ksiĊĪyca do pierwotnej fazy wyjĞciowej i wiąĪących siĊ z tym faktem przypáywach
i odpáywach morza. 128
W spoáeczeĔstwach pierwotnych próbowano juĪ dzieliü czas na dni, miesiące i lata.
Początków wáaĞciwego podziaáu dnia naleĪy doszukiwaü siĊ w Egipcie lub w miĊdzyrzeczu
Eufratu i Tygrysu. Najpierw liczono dzieĔ od wschodu do zachodu sáoĔca, póĨniej zaczĊto
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obliczaü peány dzieĔ od zachodu do zachodu sáoĔca.129 Egipscy kapáani dokonali podziaáu
roku na 360 dni. Po dokáadniejszych jednak obliczeniach, okoáo 1872 r. p.n.e. poprawili tĊ
cyfrĊ, dodając jeszcze nastĊpnych 5 dni. WyodrĊbnianie siĊ podziaáu czasu na rok, dobĊ
i mniejsze

jednostki

dokonywaáo

siĊ

w przeciągu dáugiego okresu, poniewaĪ wciąĪ

staáa na przeszkodzie zmiennoĞü dnia i nocy (w zaleĪnoĞci od pory roku, inna byáa
dáugoĞü godzin letnich, a inna zimowych) oraz róĪnica miĊdzy cyklem sáonecznym, a cyklem
ksiĊĪycowym.
W Ğredniowieczu duĪe znaczenie praktyczne miaáo odmierzanie czasu rytmem Ğwiąt
koĞcielnych i modáów kanonicznych. W VII wieku papieĪ Sabinian wydaá specjalną bullĊ,
która nakazywaáa, aby dzwony klasztorne biáy siedem razy na dobĊ, obwieszczając terminy
codziennych modlitw liturgicznych. W ten sposób dokonaá siĊ podziaá dnia, znany pod nazwą
godzin kanonicznych, który regulowaá caáoksztaát Īycia spoáecznego.130
W póĨnym Ğredniowieczu, kiedy obok rozwoju wsi, nastąpiá szybki rozwój miast,
pociągający

za sobą wzrost produkcji rolnej i rzemieĞlniczej, czas cykliczny zacząá

ustĊpowaü czasowi linearnemu. ZaczĊto wiĊc liczyü czas opierając siĊ na fakcie, Īe páynie
on ze staáą nie zmieniającą siĊ prĊdkoĞcią.131
Do

mierzenia

czasu

uĪywano

zegarów

sáonecznych,

klepsyder

oraz

zegarów

mechanicznych. Najstarszymi zegarami byáy znane od staroĪytnoĞci zegary sáoneczne
(gnomony), wskazujące czas za pomocą cienia rzucanego przez nieruchomą wskazówkĊ
na powierzchniĊ tarczy z podziaáką godzinową
W Ğredniowieczu konstruowano zegary sáoneczne przenoĞne oraz monumentalne.
W staroĪytnej Grecji, Egipcie, Babilonii i Rzymie byáy uĪywane piaskowe i wodne klepsydry.
UĪywano równieĪ zegarów ogniowych w postaci Ğwiec i lampek oliwnych. (miarą czasu byá
opadający w zbiorniku poziom oliwy).132 W XIII wieku powstaáy zegary mechaniczne.
Związane to byáo z rozwojem miast, gdzie

Īycie

wymagaáo juĪ regularnego rytmu,

zwáaszcza dla pracy rzemieĞlnika i kupca. Regularne wybijanie godzin, najpierw z zegara
dzwonnicy klasztornej, a nastĊpnie z wieĪy ratuszowej zmuszaáo mieszkaĔców miast do
przestrzegania punktualnoĞci, a tym samym do „oszczĊdzania czasu” i „liczenia siĊ z nim”
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oraz wáaĞciwego racjonowania.133 W Polsce zegary rozpowszechniáy siĊ

w XV i XVI

wieku.134
Systemy rachuby czasu w oparciu o kalendarz siĊgają równieĪ bardzo odlegáych czasów.
JuĪ w 2000 r. p.n.e. rozwój wiedzy astronomicznej stworzyá podstawy do sporządzenia
kalendarza. Cykl obiegu Ziemi wokóá SáoĔca byá podstawą

sporządzenia kalendarza

sáonecznego. Jego pierwowzorem byá kalendarz egipski , który zakáadaá, Īe rok ma trzy pory:
wylew Nilu, okres siewu i okres Īniw, i dzieliá siĊ na 12 miesiĊcy po 30 dni i 5 dni
dodatkowych na koĔcu. System rachuby czasu oparty na cyklu zmian faz KsiĊĪyca, tworzyá
kalendarz ksiĊĪycowy, w którym rok jest o 11 dni krótszy. Powstaá równieĪ kalendarz
ksiĊĪycowo – sáoneczny, w którym wyrównywana byáa róĪnica dni roku. Istotą pierwszych
powstaáych kalendarzy czĊsto byáo ustalenie Ğwiąt i dni Ğwiątecznych.
W 46 r. p.n.e. Juliusz Cezar wprowadziá kalendarz sáoneczny, zwany juliaĔskim, który
byá przyjĊty przez KoĞcióá i rozpowszechniony w Ğredniowiecznej Europie. W 1582 roku, na
skutek reformy przeprowadzonej przez

papieĪa

Grzegorza XIII,

kalendarz ten zostaá

zastąpiony kalendarzem gregoriaĔskim,. Od tego okresu uĪywany jest on w wiĊkszoĞci
krajów Ğwiata. 135
W ciągu swej historii zatem ludzie w róĪny sposób mierzyli czas. We wczesnych
cywilizacjach powszechne byáy tylko miary jakoĞciowe, które charakteryzowaáy wartoĞü
róĪnych wydarzeĔ. Wraz z rozwojem spoáeczeĔstw i wiĊkszą záoĪonoĞcią ich Īycia,
konieczne byáo wprowadzenie bardziej ĞciĞlejszych miar, niĪ dotychczas stosowane. Porządek
zajĊü ludzi coraz czĊĞciej byá regulowany przez czas zegara i kalendarza. Powstaáa wiĊc
koniecznoĞü precyzyjnego, iloĞciowego ujĊcia czasu, co spowodowaáo powstanie linearnej
jego koncepcji. W kulturze europejskiej, takie pojmowanie i rozumienie czasu staáo siĊ
zjawiskiem powszechnym i uniwersalnym. Mimo, Īe obecnie miary iloĞciowe są dominujące,
nie powoduje to jednak eliminacji miar jakoĞciowych. Jak podkreĞla A. PaweáczyĔska,
w sferze Īycia prywatnego XX - wieczny Europejczyk mierzy czas wydarzeniami mającymi
dla niego znaczenie, nie zaĞ datami kalendarza i suchą chronologią; jego osobista przeszáoĞü
punktowana jest waĪnymi wydarzeniami osobistej biografii.136 Czas jakoĞciowy bowiem
pokazuje wartoĞü i znaczenie danego wydarzenia, a nie tylko suchą datĊ.
Poza tym, jak zauwaĪa E. Klein, istnieje niezgodnoĞü miĊdzy czasem odmierzanym
przez zegary,

a czasem

odmierzanym przez ĞwiadomoĞü. Pierwszy uwaĪany jest za
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obiektywny, niezaleĪny od nas, znany ze swej równomiernoĞci; umiemy zresztą mierzyü go
bardzo dokáadnie. Ten wáaĞnie czas pokazują zegarki, to on narzuca rytm naszemu planowi
zajĊü. Drugi zaĞ, to czas odczuwany subiektywnie, czyli psychologiczny, ten którego
„pomiar” odbywa siĊ w naszym wnĊtrzu. Nie páynie on równomiernie, „są momenty, które
trwają dáugo”, inne z kolei mijają bardzo szybko. Czas psychologiczny jest páynny, zmienny
do tego stopnia, Īe samo pojĊcie trwania odbierane jest jako zmienne. Nasza ocena czasu
trwania zmienia siĊ wyraĨnie z wiekiem, a szczególnie wraz ze znaczeniem zachodzących
wydarzeĔ.137 Szczególnym zasadom podlega mierzenie czasu pracy w organizacji. Do tego
zagadnienia nawiązują rozwaĪania w punkcie 2.2.

1.6. Znaczenie czasu.
Czas, jest jedną z podstawowych, najbardziej uniwersalnych kategorii, za pomocą której
postrzegana jest rzeczywistoĞü. Stanowi on waĪny element wizji czáowieka i Ğwiata. Jego
doĞwiadczanie jest nierozerwalnie związane z kaĪdą osobą. Jak podaje M. Heller caáe nasze
Īycie zanurzone jest w czasie i caáy nasz jĊzyk poddaje siĊ jego rygorom.138 Czas jest jak
gdyby wbudowany w ludzkie Īycie, w ludzkie myĞlenie, w intuicjĊ poznawczą i w kulturĊ.139
Bez czasu nikt i nic nie istnieje.
Badanie tej waĪnej problematyki jest niezbĊdne dla zrozumienia czáowieka i ludzkiej
kultury. Jak pisze A. Zajączkowski wáaĞciwa danej spoáecznoĞci, koncepcja czasu jest
immanentnym elementem jej kultury, a chcąc tĊ kulturĊ w peáni zrozumieü, problemu czasu
pominąü nie moĪemy, natomiast wáaĞciwy danej kulturze czas doznawany przez ludzi jest
istotnym czynnikiem jej generalnej orientacji kosmologicznej, filozoficznej, naukowej i. t. p.
KaĪda kultura posiada taką orientacjĊ. Od generalnej orientacji kultury – wraz z
wpisanym
140

efekty.

w nią rodzajem wáadania czasem – zaleĪą rodzaj ludzkiej dziaáalnoĞci i jej
Ma on wiĊc równieĪ znaczenie etyczne. Od jego pojmowania zaleĪy

funkcjonowanie takich wartoĞci jak: odpowiedzialnoĞü, wiernoĞü, konsekwencja, wytrwaáoĞü,
traktowanie Īycia powaĪnie lub zabawowo.141
Dlatego chcąc poznaü czáowieka, od zarania dziejów podejmowano badania dotyczące
czasu. Czas i przestrzeĔ są bowiem ramami, które mieszczą w sobie caáą rzeczywistoĞü,
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zarówno przyrodniczą, jak i spoáeczną i kulturową. Nie jesteĞmy w stanie pojąü Īadnej
rzeczy realnej inaczej, jak tylko w ramach czasu i przestrzeni.142
W myĞli ludów pierwotnych róĪnie rozumiany czas stanowiá waĪny element wizji
czáowieka i Ğwiata, wspóáokreĞlaá treĞci tych wizji i postawy wobec Īycia.143 Wraz
z rozwojem cywilizacji rosáa rola i znaczenie czasu. Jego záoĪona problematyka odciskaáa
coraz wyraĨniejsze piĊtno na poszczególnych dziedzinach myĞli i kultury ludzkiej.144 Zacząá
on byü przedmiotem zainteresowania

nie tylko filozofów, ale równieĪ innych

nauk

szczegóáowych, w ramach których speániaá okreĞlone, odmienne zadania.
W filozofii, zdaniem Bergsona, czas moĪe stanowiü klucz do wáaĞciwego odczytania
najistotniejszych jej problemów, o które spierano siĊ w ciągu kilku stuleci. Jest on czymĞ od
wyjaĞnienia czego uzaleĪnione jest rozĞwietlenie wielu spraw o kapitalnym dla filozofii
znaczeniu, jest kryterium ich rozwiązywania.145
Dla fizyka czas jest pewnym narzĊdziem pojĊciowym, sáuĪącym do uporządkowania
zdarzeĔ zachodzących w Ğwiecie.146 Parametr reprezentujący czas znajduje siĊ w postaci
mniej lub bardziej jawnej we wszystkich równaniach fizycznych.147 Pozwala on na
wyjaĞnienie wielu zjawisk, jak równieĪ ich dynamiczne badanie. Precyzyjne miary
czasoprzestrzenne stanowią doskonaáe narzĊdzie pozwalające stale uĞciĞlaü analityczny obraz
zjawisk fizycznych i spoáecznych.148
Problematyka czasu ma równieĪ wpáyw na rozwój matematyki. Posiadanie intuicji czasu
jest istotne dla ksztaátowania siĊ jej aparatu pojĊciowego. Czas w matematyce ma znaczenie
inspirujące i jest niewątpliwie bardzo istotny w kontekĞcie odkrycia. 149
W psychologii wskazuje siĊ, Īe wáaĞciwe nazywanie i przeĪywanie czasu ma wpáyw na
róĪne zachowania czáowieka. W wielu zjawiskach patologicznych odnajdowane są istotne
zaburzenia stosunku do czasu (gáównie do przyszáoĞci). Od dawna teĪ zdolnoĞü do percepcji
upáywu czasu byáa wiązana z funkcjonowaniem pamiĊci.150
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Wraz z rozwojem cywilizacji, czas coraz czĊĞciej byá traktowany jako miara dziaáalnoĞci
czáowieka. Dokonujący siĊ rozwój gospodarczy wymagaá wprowadzenia bardziej
precyzyjnych pomiarów, co spowodowaáo wprowadzenie miar iloĞciowych. Pozwalaáy one
na dokáadniejsze ujmowanie, porządkowanie i koordynowanie rzeczywistoĞci.
Poruszając problematykĊ czasu, naleĪy szczególną uwagĊ zwróciü równieĪ na zagadnienie
znaczenia czasu w Īyciu czáowieka, gdyĪ to czáowiek doĞwiadcza jego przemijania i trwania;
to czáowiek tworzy wizje przyszáoĞci. Czas jest wymiarem, obszarem i przedmiotem jego
dziaáaĔ.151 Od jego wykorzystywania, zaleĪeü bĊdzie Īycie czáowieka, dlatego czas
powinniĞmy szanowaü i wypeániaü cennymi treĞciami.
Kategoria czasu jest szczególnie eksponowana w badaniach ergologicznych. Wynika to
z przekonania, Īe stanowi on cenne Ĩródáo informacji o stanie organizacji ludzkich dziaáaĔ,
a w duĪej mierze takĪe o uzyskiwanych efektach.152
Z ogromnego znaczenia czasu dla czáowieka oraz z koniecznoĞci dobrego nim
gospodarowania, zdawano sobie sprawĊ juĪ w dawnych czasach. Antyczny myĞliciel Seneka
w „Listach moralnych do Lucyliusza” pisaá „ ... Zechciej tylko zwróciü uwagĊ: oto
najwiĊksza czĊĞü Īycia upáywa nam na niewáaĞciwym dziaáaniu, znaczna na bezczynnoĞci,
a caáe Īycie na czynieniu czego innego, niĪby naleĪaáo. KogóĪ mi wskaĪesz, dla kogo czas
przedstawiaáby jakąĞ wartoĞü, kto by ceniá kaĪdy dzieĔ, kto by sobie zdawaá sprawĊ, Īe
codziennie umiera? Báąd nasz polega na tym, Īe Ğmierü dopiero przewidujemy: tymczasem
ona w duĪym stopniu juĪ siĊ dokonaáa. KaĪdą chwilĊ Īycia, która jest za nami, zagarnia
Ğmierü.
Wszystko, Lucjuszu nie jest nasze, tylko czas naleĪy do nas. Natura daáa nam w posiadanie
tĊ jedyną, przemijającą i ulotną rzecz, której moĪe nas pozbawiü kaĪdy, kto zechce. Ale taka
jest gáupota Ğmiertelnych, Īe pozwalają by im wystawiono rachunek, jeĞli otrzymali jakieĞ
rzeczy zupeánie báahe i bez znaczenia i z pewnoĞcią áatwo dające siĊ zwróciü. Natomiast nikt,
komu poĞwiĊciliĞmy czas, nie uwaĪa, Īe zaciągnąá dáug, chociaĪ tego jedynie nie moĪe oddaü
nawet czáowiek poczuwający siĊ do wdziĊcznoĞci. ... .”153
W Īyciu wspóáczesnego czáowieka, obciąĪonego nadmiarem zajĊü, czas równieĪ odgrywa
bardzo istotną rolĊ. Od sposobu jego wykorzystania zaleĪy nie tylko byt materialny, ale
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równieĪ moĪliwoĞci rozwoju jego osobowoĞci, tworzenie kultury. Dlatego, jak podkreĞla
T. KotarbiĔski, kaĪda stracona chwila, to zmarnowana bezpowrotnie egzystencja.154
Czáowiek nie zawsze jednak docenia wielką wartoĞü czasu i nie zawsze wypeánia go
cennymi treĞciami. CzĊsto obserwuje siĊ marnotrawstwo czasu, nie tylko swojego, ale
równieĪ i innych. A przecieĪ, jak podkreĞla A. Nowicki posiadanie czasu, to posiadanie
wielkiego skarbu; trzeba wiĊc umieü o ten czas walczyü; znajdowaü go tam, gdzie bywa
niezauwaĪany i wáaĞciwie wykorzystywaü kaĪdy jego okruch. BezmyĞlne roztrwanianie
wáasnego czasu jest najgáupszym rodzajem rozrzutnoĞci, zabijanie czasu jest w rzeczywistoĞci
zabijaniem samego siebie, skracaniem wáasnego Īycia, pozbawianiem siĊ tych wspaniaáych
moĪliwoĞci jakie daje posiadanie wolnego czasu.155
Dlatego do problematyki czasu naleĪy czĊsto powracaü. MyĞlenie o czasie, jego
znaczeniach, moĪliwoĞciach jego przeĪywania wydaje siĊ potrzebne po to, aby w wyniku tych
rozwaĪaĔ wzbogaciü rozumienie czáowieka, Ğwiata i kultury.156 Jak zauwaĪa M. Heller kto
odnajdzie czas, nie zgubi samego siebie.157

2. CHARAKTERYSTYKA CZASU PRACY JAKO JEDNEJ
Z KATEGORII CZASU.
2.1. PojĊcie i funkcje czasu pracy.
W globalnym funduszu czasu kaĪdego czáowieka waĪne miejsce zajmuje czas pracy. Jest
on okreĞlany jako czas zuĪywany przez czáowieka w procesach realizacji zadaĔ lub okres,
w którym czáowiek wydatkuje swoją siáĊ roboczą w procesach wytwarzania dóbr i usáug.

158
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dziaáania wykonywane w tym czasie pozostają utrwalone albo jako czyn (...), albo jako wynik
dziaáania, pomyĞlany lub zmaterializowany”.159 Czas pracy wpáywa na rozmiary produkcji
i usáug oraz ich efektywnoĞü, co powoduje, Īe w duĪym stopniu uzaleĪnione są od niego
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warunki egzystencji czáowieka, a nawet jego byt. Jest on wartoĞcią, dziĊki której pracownik
zdobywa Ğrodki niezbĊdne do Īycia, podwyĪszając swój standard Īyciowy oraz realizuje
swoje ambicje i marzenia. Czas pracy bowiem to nie tylko czas trudu, czas wysiáku, ale to
czas, w którym czáowiek „ (...) nie tylko przeksztaáca przyrodĊ, dostosowując ją do swoich
potrzeb, ale takĪe urzeczywistnia siebie jako czáowiek,
czáowiekiem.”

160

a takĪe poniekąd bardziej staje siĊ

Czas pracy odgrywa ogromną rolĊ równieĪ w Īyciu kaĪdej organizacji

gospodarczej i caáego spoáeczeĔstwa. Jest on elementem pracy, która obok ziemi i kapitaáu
jest podstawowym zasobem kaĪdego procesu wytwórczego, dlatego teĪ od niego w duĪym
stopniu zaleĪą potencjalne zdolnoĞci wytwórcze spoáeczeĔstwa. Peáni on wiele, róĪnych
funkcji, które mogą byü rozpatrywane w aspekcie ekonomicznym, spoáecznym i prawnym.161
W

ujĊciu

makroekonomicznym

jest

on

syntetycznym

miernikiem

umiejĊtnoĞci

gospodarowania. Od iloĞci wytworzonych wartoĞci uĪytkowych w danym okresie oraz od
czasu ich wytwarzania, zaleĪy spoáeczna wydajnoĞü pracy. BĊdzie ona tym wiĊksza, im
wiĊcej tych wartoĞci zostanie wytworzonych oraz im krótszy bĊdzie czas ich produkowania.
Czas

pracy

jest

równieĪ

podstawowym

kryterium

ekonomicznoĞci

dziaáania

z prakseologicznego punktu widzenia. W procesach wytwarzania peáni on funkcjĊ miernika
nakáadów pracy Īywej w odniesieniu do pracownika. Wskazuje jego udziaá w czĊĞci
zbiorowego produktu przeznaczonego do spoĪycia indywidualnego. Czas pracy czĊsto jest teĪ
miernikiem páacy, choü nie zawsze jest to miernik obiektywny, gdyĪ páaca powinna byü
uzaleĪniona równieĪ od innych czynników, np. od jakoĞci pracy i jej warunków. W procesach
wytwarzania peáni on równieĪ funkcjĊ rzeczowych nakáadów produkcji. Opáata za czas pracy
stanowi

istotny element kosztów produkcji, w związku z czym rozmiary i sposób

wykorzystywania czasu pracy mają duĪy wpáyw na koszty wytwarzania. Za pomocą czasu
pracy mierzona jest równieĪ efektywnoĞü pracy, której jedną z podstawowych miar jest
pracocháonnoĞü produkcji. OkreĞla ona iloĞü czasu pracy jaka jest potrzebna na wytworzenie
jednostki wyrobu. Zmniejszenie pracocháonnoĞci powoduje wzrost wydajnoĞci pracy, co
pociąga za sobą rozwój gospodarczy kraju.
Czas staje siĊ niezwykle waĪnym i uniwersalnym instrumentem planowania gospodarczego,
a w samej organizacji stanowiska roboczego wymaga regulacji mierzonej juĪ nie tylko
i spoáeczne, op. cit., s. 5.
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w godzinach i minutach, lecz sekundach i uáamkach sekund.162 WspóáczeĞnie coraz czĊĞciej
podkreĞla siĊ, Īe czas jest „strategiczną bronią przedsiĊbiorstwa”.163 UĪyty jako broĔ
strategiczna staje siĊ ekwiwalentem pieniądza, produktywnoĞci, jakoĞci, a nawet innowacji.164
Bardzo czĊsto element czasu uwzglĊdniany jest równieĪ w

analizach ekonomicznych.

W teorii wartoĞci czas uznaje siĊ za powszechny ekwiwalent czy swoistą wartoĞü wartoĞci.
Z kolei szkoáa subiektywno - marginalna wprowadziáa kategoriĊ czasu do teorii kapitaáu,
przypisując mu funkcjĊ czystej produktywnoĞci (np. odsetki od kapitaáu zdeponowanego
w banku przez pewien czas). Czas jest ponadto podstawowym elementem rachunku kosztów
i cen, a takĪe rachunku efektywnoĞci.165
Spoáeczny aspekt czasu pracy wyraĪa siĊ tym, Īe jest on elementem regulującym rytm
i warunki Īycia jednostki ludzkiej i caáego spoáeczeĔstwa. Jak juĪ wspomniano okreĞla on
bowiem udziaá pracownika w tworzeniu i podziale dochodu spoáecznego. Wyznacza granice
nie zawsze korzystnego oddziaáywania na czáowieka warunków pracy. Od jego dáugoĞci
uzaleĪniony jest czas pozostający na Īycie rodzinne, spoáeczne i osobiste. Przy czym miĊdzy
dáugoĞcią czasu pracy i czasu wolnego zachodzi sprzĊĪenie zwrotne. Organizacja
i wykorzystanie czasu wolnego wywierają istotny wpáyw na potencjaá roboczy zatrudnionych
oraz osiąganą przez nich wydajnoĞü i jakoĞü pracy. Z drugiej strony dáugoĞü czasu pracy, jej
rodzaj, intensywnoĞü i uciąĪliwoĞü wyznaczają w znacznej mierze spĊdzanie wolnego
czasu.166
Czas pracy jest równieĪ elementem stosunku pracy, przez co speánia funkcjĊ prawną. Jest
skáadnikiem umowy o pracĊ, zawartej miĊdzy pracodawcą a pracownikiem, w której
okreĞlony jest obowiązek trwania wyznaczonych czynnoĞci w systemie pracy.
RóĪnorodnoĞü funkcji speánianych przez czas pracy, uzasadnia potrzebĊ traktowania go
jako niezwykle waĪnego zasobu, zarówno dla pracownika, jak i dla przedsiĊbiorstw, a takĪe
dla caáej gospodarki.

2.2. Mierzenie czasu pracy.
Czas pracy powinien byü tak zagospodarowany aby moĪna byáo

uzyskaü jego

najwiĊkszą uĪytecznoĞü. Nad tym jak naleĪy uzyskaü taki efekt zastanawiają siĊ juĪ od
dáuĪszego czasu specjaliĞci róĪnych dziedzin. Warto przytoczyü propozycjĊ wskaĨników
162

W. Masewicz, Czas pracy, Oficyna Wydawnicza OĞrodka PostĊpu Organizacyjnego, Sp. z o.o.,
Bydgoszcz 1994, s. 7.
A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broĔ przedsiĊbiorstwa, Difin, Warszawa 2001, s. 20.
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B. KoĪuch, Czas – róĪnorodnoĞü i istota pojĊcia, [w:] Ekonomika czasu w gospodarce rolniczej, praca
zbiorowa pod red. Z. Roszkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaáymstoku, Biaáystok 1997, s. 24.
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gospodarowania czasem pracy zaproponowaną w latach osiemdziesiątych przez E. Wnuka –
LipiĔskiego. Wedáug propozycji autora wskaĨniki czasu pracy moĪna podzieliü na dwie
grupy: egzogeniczne i endogeniczne (rys. 4).167
Rys. 4. Zestawienie podstawowych wskaĨników gospodarowania czasem.
EGZOGENICZNE

Wymiar i sposób
organizacji
czasu pracy

w cyklu
dnia

w cyklu
tygodnia

ENDOGENICZNE

Liczba dni
wolnych od
pracy

w cyklu
roku

1.
2.
3.
4.

Bilans
czasu

BudĪet
czasu

w cyklu
Īycia

Czas zaspokajania potrzeb biologicznych
Czas pracy (nauki)
Czas obowiązku
Czas wolny

ħródáo: E. Wnuk –LipiĔski, BudĪet czasu. Struktura spoáeczna. Polityka spoáeczna, Ossolineum, Wrocáaw 1981,
s. 114.

Do pierwszej grupy wskaĨników zaliczamy: wymiar i sposób organizacji czasu pracy oraz
liczbĊ dni wolnych od pracy. Są one uzaleĪnione od róĪnych czynników zewnĊtrznych
(przepisy prawne, umowy zbiorowe, wymogi techniczno-technologiczne) oraz w mniejszym
zakresie od czynników wewnĊtrznych (preferencje jednostkowe). WielkoĞci te mogą byü
analizowane w cyklu dobowym, tygodniowym, rocznym, a nawet w cyklu dáugoĞci Īycia
czáowieka. WskaĨniki endogeniczne, do których zaliczamy budĪet czasu i bilans czasu
moĪna budowaü w dwóch wymiarach: mikrospoáecznym i makrospoáecznym. WskaĨniki
mikrospoáeczne dotyczą danych z badaĔ budĪetu czasu, natomiast makrospoáeczne danych
bilansu czasu populacji.
Wg W.D. Patruszewa budĪet czasu stanowi dystrybucjĊ wydatków czasu na róĪne zajĊcia
wykonywane przez przeciĊtną jednostkĊ w pewnej populacji w ciągu doby lub innego
odcinka czasu. Bilans czasu odnosi siĊ do dystrybucji ogólnej iloĞci czasu wydatkowanego na
wszystkie zajĊcia wykonywane przez wszystkie grupy danej populacji [...] na okreĞlonym
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E. Wnuk-LipiĔski, BudĪet czasu. Struktura spoáeczna. Polityka spoáeczna, Ossolineum, Wrocáaw 1981,
s. 112-114.
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obszarze ( miasto, region, naród).168

BudĪet czasu okreĞlany jest teĪ jako ogólne zestawienie

czasu zuĪytego w pewnym okresie przez jednostkĊ, grupĊ spoáeczną lub caáe spoáeczeĔstwo
na wszystkie cele, zarówno związane, jak i nie związane

z wykonywaniem pracy.169

Natomiast bilans czasu przedstawia wielkoĞü czasu roboczego, jaki jest do dyspozycji, oraz
jego wykorzystanie. 170
Nakáady czasu analizowane są najczĊĞciej w odniesieniu do nastĊpujących typów potrzeb:171
-

biologicznych (czas przeznaczony na sen, spoĪywanie posiáków, higienĊ osobistą i inne),

-

instrumentalnych, którym towarzyszą motywacje zarobkowe (czas pracy lub nauki)

-

instrumentalnych, którym towarzyszą motywacje niezarobkowe (czas przeznaczony na
wykonywanie prac domowych, wychowywanie dzieci, zakupy i inne),

-

autoteliczne (czas wolny przeznaczony na rozrywkĊ i doskonalenie siĊ).

WartoĞci empiryczne okreĞlonych wskaĨników moĪna analizowaü w wymiarze historycznym
(przy badaniu budĪetu czasu w jakimĞ okresie), miĊdzynarodowym ( przy porównaniu
wskaĨników

czasu

pracy

miĊdzy

róĪnymi

krajami),

klasowo-warstwowym

(przy

porównywaniu tego samego wskaĨnika dla przedstawicieli róĪnych kategorii spoáecznych)
oraz w wymiarze indywidualnym (gdy badamy strukturalne zmiany budĪetu czasu jednostki
lub wewnątrz bilansu czasu, okreĞlonej populacji).
NiezaleĪnie od wymienionych wskaĨników w badaniach czĊsto analizowany jest fundusz
czasu pracy. Stanowi on ogólną iloĞü pracy Īywej, pozostającą do dyspozycji jednostki
gospodarczej w okreĞlonym czasie. WyróĪnia siĊ kalendarzowy, nominalny i efektywny
fundusz czasu pracy.172
Kalendarzowy fundusz czasu pracy okreĞla zasoby czasu w ciągu wszystkich dni
kalendarzowych danego okresu. WielkoĞü jego uzaleĪniona jest zatem jedynie od liczby dni
wystĊpujących w okresie obliczeniowym. Nominalny fundusz czasu pracy oblicza siĊ
odejmując od czasu kalendarzowego czas przypadający na dni ustawowo wolne od pracy (dni
Ğwiąteczne, wolne soboty). Efektywny fundusz czasu pracy otrzymuje siĊ odejmując od czasu
nominalnego czas nie przepracowany na skutek urlopów, chorób, oddelegowania do pracy
spoáecznej itp., jak równieĪ nieewidencjonowanych strat techniczno-organizacyjnych
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spowodowanych przestojami zawinionymi przez kierownictwo (z powodu braku surowców,
narzĊdzi, záą harmonizacją procesu produkcyjnego) jak równieĪ przez pracowników.
Czas pracy rzeczywiĞcie przepracowany dzieli siĊ na godziny normalne i godziny
nadliczbowe. Robotnikogodziny normalne są to godziny przepracowane w dniu roboczym
w obowiązującym wymiarze czasu pracy, a wiĊc w ciągu godzin pracy obowiązujących daną
grupĊ pracowników. Nie uwzglĊdnia siĊ w nich czasu przestojów, za które pracownik
otrzymuje wynagrodzenie, natomiast ujmuje siĊ godziny przepracowane przy wyznaczonych
pracach zastĊpczych. Robotnikogodziny nadliczbowe są to godziny przepracowane ponad
normalną dáugoĞü dnia roboczego oraz godziny przepracowane w niedziele i ĞwiĊta, za które
nie otrzymuje siĊ dnia wolnego od pracy.173 Dla oceny stopnia wykorzystania czasu pracy
stosuje siĊ szereg miar wzglĊdnych (wspóáczynnikowych), przedstawiających stosunek czasu
przepracowanego lub nieprzepracowanego do czasu dyspozycyjnego. Do najwaĪniejszych
z nich naleĪą:174
-

wspóáczynnik wykorzystania nominalnego czasu pracy obowiązującego w jednostce
gospodarczej,

stanowiący

stosunek

procentowy

czasu

pracy

rzeczywiĞcie

przepracowanego w godzinach normalnych do czasu nominalnego, obowiązującego
w danej jednostce gospodarczej,
-

wspóáczynnik absencji, wyraĪający stosunek procentowy czasu nieobecnoĞci w pracy do
czasu nominalnego obowiązującego w danej jednostce gospodarczej,

-

wspóáczynnik wykorzystania czasu pracy maksymalnie moĪliwego do przepracowania,
stanowiący stosunek procentowy czasu pracy rzeczywiĞcie przepracowanego w godzinach
normalnych do czasu maksymalnie moĪliwego do przepracowania,

-

wspóáczynnik czasu nie przepracowanego, wyraĪający stosunek procentowy czasu nie
przepracowanego, tj. czasu absencji bez urlopów wypoczynkowych do czasu
maksymalnie moĪliwego do przepracowania,

-

wspóáczynnik efektywnego wykorzystania czasu pracy, stanowiący stosunek procentowy
czasu pracy efektywnie przepracowanego, tj. rzeczywistego czasu pracy pomniejszonego
o czas prac zastĊpczych do czasu pracy rzeczywiĞcie przepracowanego w godzinach
normalnych i nadliczbowych,

173
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-

wspóáczynnik strat czasu pracy, stanowiący stosunek procentowy sumy czasów
przestojów caákowitych oraz czasu nieobecnoĞci do nominalnego czasu pracy
obowiązującego w danej jednostce gospodarczej,

Przytoczone wskaĨniki są podstawą do oceny prawidáowoĞci w zakresie gospodarowania
czasem pracy. Nie ma wątpliwoĞci, Īe chcąc osiągnąü lepsze wyniki ekonomiczne naleĪy
optymalnie wykorzystywaü czas pracy. Przy czym, jak podkreĞla W. Masewicz nie ma to nic
wspólnego z poĞpiechem za wszelką cenĊ kosztem marnotrawstwa surowców lub obniĪania
jakoĞci produkcji. Optymalne wykorzystanie czasu pracy zakáada dobrze zorganizowaną
pracĊ, systematycznoĞü, zdyscyplinowanie, eliminowanie lub radykalne ograniczanie strat
czasu pracy na zbĊdne przestoje. EfektywnoĞü pracy zaleĪy bowiem gáównie nie od iloĞci
zuĪytego czasu, lecz od umiejĊtnoĞci jego racjonalnego wykorzystania.175 Dlatego od wielu
lat prowadzone są badania, mające na celu wskazanie sposobów racjonalnego wykorzystania
czasu pracy. Metody i instrumenty stosowane do wprowadzania usprawnieĔ w zakresie
gospodarowania czasem pracy mają swoje Ĩródáa w praktyce zarządzania przedsiĊbiorstwem.
WiąĪe siĊ je najczĊĞciej z F. W. Taylorem i F. Gilbrethem. F. W. Taylor czas pracy traktowaá
jako podstawowy parametr w ksztaátowaniu wydajnoĞci pracy. F. Gilbreth natomiast
zapoczątkowaá metodĊ regulacji ruchów wystĊpujących w procesie wykonywania
okreĞlonego zadania, uzyskując w ten sposób oszczĊdnoĞci czasu. Najpeániejszy wyraz
metodyka postĊpowania uwzglĊdniająca racjonalizacjĊ czasu pracy odnajduje w badaniu
pracy. Jako oddzielna dyscyplina praktyczna, stanowiąca integralną czĊĞü

tak zwanego

naukowego zarządzania, badanie pracy wyodrĊbniáo siĊ na przeáomie XIX i XX wieku,
gáównie dziĊki pracom

F. W. Taylora i F. Gilbretha. Nosiáo ono początkowo nazwĊ

„studium czasu i ruchów”, co odzwierciedlaáo zainteresowanie jego twórców tymi dwoma
podstawowymi aspektami pracy czáowieka.176 Zgodnie z definicją Brytyjskiego UrzĊdu
Normalizacji badanie pracy jest to metoda zarządzania oparta na technikach, zwáaszcza na
badaniu metod pracy i jej mierzeniu, wykorzystywanych do analizy pracy ludzkiej we
wszystkich jej aspektach i prowadzących do systematycznego rozpatrywania róĪnorodnych
Ĩródeá i czynników oddziaáujących na wydajnoĞü i produktywnoĞü badanych procesów w celu
ich ulepszenia.177 Obejmuje ono swym zakresem zespoáy technik odnoszonych do badania
metod i mierzenia pracy.
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Badanie metod rozumiane jest jako systematyczne rejestrowanie, analizowanie i krytyczna
ocena istniejących lub proponowanych sposobów wykonania pracy oraz zaprojektowanie
i wprowadzanie w Īycie metod áatwiejszych i bardziej efektywnych.178 Jak podkreĞla
Z. Mikoáajczyk wspóáczeĞnie badanie metod pracy traktowane jest jako praktyczne odbicie
ogólnej metody postĊpowania, wykorzystywanego w rozwiązywaniu problemów organizacji
i zarządzania.
Mierzenie czasu pracy polega na okreĞleniu czasu wykonania poszczególnych prac lub czasu
trwania poszczególnych zdarzeĔ w ciągu dnia roboczego, z wyodrĊbnieniem czasu
uĪytecznego i nieuĪytecznego, oraz na ustaleniu na tej podstawie obiektywnie uzasadnionych
norm pracy.179 Celem mierzenia czasu jest wykrycie i minimalizacja strat czasu pracy.
WspóáczeĞnie coraz wiĊkszą uwagĊ zwraca siĊ na aspekty zwiĊkszenia efektywnoĞci pracy.
Coraz czĊĞciej doceniane są psychospoáeczne czynniki wydajnoĞci pracy. WaĪne są nie tylko
nominalne normy czasu pracy, ile efektywnoĞü i jakoĞü pracy, poziom wydajnoĞci pracy
i stopieĔ

wykorzystania

obowiązujących

norm

–

zaleĪne

tak

od

czynników

psychospoáecznych, jak teĪ od bazy materialnej przemysáu, stopnia postĊpu technicznego,
warunków pracy i organizacji.180
W oparciu o wymienione czynniki podjĊto próbĊ optymalizacji czasu pracy. Wg koncepcji
J. Rosnera istnieje optimum produkcyjne, optimum wydajnoĞci pracy i optimum spoáecznego
czasu pracy (rys. 5). 181
Optimum produkcyjne oznacza taką dáugoĞü dnia lub tygodnia pracy, przy której produkcja
osiąga maksimum – a kaĪde wydáuĪenie czasu pracy czy jego skrócenie powoduje iloĞciowy
spadek produkcji. Optimum wydajnoĞci pracy oznacza taką jej dáugoĞü, przy której
pracownik osiąga najwyĪszą wydajnoĞü jednostkową (godzinową), natomiast optimum
spoáeczne, to taka dáugoĞü tego czasu, która zapewnia wáaĞciwą równowagĊ pomiĊdzy
potrzebami wzrostu gospodarczego a rozwojem kultury i zaspokajania potrzeb spoáecznych
obywateli. 182
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Rys. 5. Optimum czasu pracy.
produkcja
tygodniowa
P1

A3

P2
P3

0

A2
A!

T1 T2

T3

tygodniowy czas pracy

A1 – optimum wydajnoĞci pracy,
A2 – optimum spoáecznego czasu pracy
A3 – optimum produkcyjnego czasu pracy
ħródáo: J. Rosner, Zagadnienia czasu pracy, KiW, Warszawa 1962, s. 95.

PrzedáuĪanie czasu pracy (powyĪej optimum produkcyjnego), powoduje dziaáanie
ujemnych skutków zmĊczenia, nastĊpuje stopniowe zwalnianie tempa i intensywnoĞci pracy,
roĞnie absencja i moĪe nastąpiü wzrost wypadkowoĞci przy pracy. W miarĊ skracania czasu
pracy poniĪej ustalonego optimum czasu globalna produkcja spada, mimo Īe obserwuje siĊ
wówczas pewien wzrost godzinowej wydajnoĞci pracy. Wzrost ten nie wystarcza do
wyrównania utraty produkcji wywoáanej zmniejszeniem siĊ liczby godzin pracy. Wzrost
godzinowej wydajnoĞci pracy, osiągany w wyniku skracania czasu pracy, jest jednak
ograniczony przez moĪliwoĞci samych pracowników i uwarunkowania techniczno organizacyjne procesu pracy. Badania przeprowadzone w niektórych krajach wykazaáy, Īe
godzinowa wydajnoĞü pracy robotników pracujących 36 lub nawet 30 godzin tygodniowo
najczĊĞciej nie jest wyĪsza niĪ przy 40-godzinnym tygodniu pracy.183 Przeprowadzając
badania G. Lehmann doszedá do wniosku, Īe w znacznej wiĊkszoĞci przypadków dzienny
czas pracy nie powinien byü dáuĪszy niĪ 8.5 godziny, natomiast tygodniowy wymiar czasu
pracy nie powinien przekraczaü
184

pracy.

42,5 godziny, przy zaáoĪeniu dwóch dni wolnych od

DáuĪszy dzieĔ pracy związany jest z reguáy ze zmniejszeniem siĊ wydajnoĞci

w koĔcowym okresie pracy, przy czym spadek ten jest tym wiĊkszy, im ciĊĪsza i bardziej

183
184

G. Lehmann, Praktyczna filozofia pracy, PZWL, Warszawa 1966, s. 378.
Ibidem, s. 375.
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uciąĪliwa jest praca. W związku z powyĪszym

zarówno nadmierne wydáuĪanie, jak

i nadmierne skracanie czasu pracy nie przynosi wzrostu korzyĞci ekonomicznych.
WaĪnym zagadnieniem jest równieĪ ustalenie wáaĞciwej proporcji miĊdzy czasem pracy
a czasem wolnym. Coraz czĊĞciej uwaĪa siĊ, Īe to wáaĞnie czas wolny jest waĪną przesáanką
warunkującą przeobraĪenia procesu pracy.

Zwolennicy tej koncepcji czĊsto przytaczają

argument, Īe nie tyle czas pracy bezpoĞredniej bĊdzie Ĩródáem bogactwa, ale wáaĞnie czas
wolny, w którym nastĊpuje rozwój wielu róĪnorodnych siá i zdolnoĞci ludzkich niezbĊdnych
do zrozumienia skomplikowanych warunków nowoczesnej produkcji i do jej opanowania.185
DąĪąc do optymalizacji czasu pracy, zwraca siĊ uwagĊ nie tylko na jego dáugoĞü, lecz
równieĪ na formy organizacji pracy, na zatrudnianie pracowników w niepeánym wymiarze
czasu, na organizacjĊ przerw w pracy i inne.
Chcąc maksymalnie wykorzystaü istniejące czynniki produkcji, czy teĪ z uwagi na
charakter niektórych procesów technologicznych, wprowadza siĊ pracĊ zmianową. Przynosi
ona wymierne efekty w postaci wzrostu produkcji i obniĪki kosztów jednostkowych.
Niemniej jednak wiąĪą siĊ z nią równieĪ negatywne skutki zdrowotne dla pracowników,
pracujących w nocy.
W miarĊ postĊpu cywilizacyjnego na racjonalne wykorzystanie czasu pracy wpáyw mają
coraz to inne aspekty. ĩmudne, wymagające wysiáku prace fizyczne zastĊpowane są
nowoczesnymi maszynami i urządzeniami

sterowanymi komputerowo. Pracownicy nie

muszą juĪ w wielu sytuacjach, maksymalnie wydatkowaü swojej energii, za to stawiane są
przed nimi inne zadania, wymagające coraz wiĊkszej wiedzy, równieĪ tej dotyczącej
organizacji czasu pracy. To od czáowieka bowiem zaleĪeü bĊdzie jak wykorzysta czas pracy
i w związku z tym jak bĊdzie gospodarowaá wszystkimi czynnikami produkcji. Dlatego
niezmiernie waĪnym zagadnieniem jest takĪe uĞwiadomienie pracownikom wartoĞci czasu
pracy jako wielkiego kapitaáu, którym naleĪy rozsądnie gospodarowaü.

2.3. Ewolucja czasu pracy.
KaĪda praca lub jakakolwiek dziaáalnoĞü ludzka nierozerwalnie związana jest z upáywem
czasu fizycznego. Czas obejmujący tĊ czĊĞü czynnoĞci wykonywanych przez czáowieka, która
wystĊpuje w procesie produkcji i usáug nosi, jak wskazano wyĪej, nazwĊ czasu pracy. Czas
ten stanowi zasadniczą czĊĞü czasu ekonomicznego, ten zaĞ z kolei jest specyficzną odmianą
czasu spoáecznego. 186
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Czas pracy odgrywa szczególną rolĊ w Īyciu czáowieka.

W

czasie tym czáowiek

wytwarza róĪne dobra i usáugi o okreĞlonej wartoĞci, od których zaleĪą materialne warunki
jego egzystencji. Od czasu pracy uzaleĪniony jest równieĪ czas wolny oraz czas odpoczynku.
Jest on wiĊc regulatorem codziennego Īycia czáowieka jak równieĪ elementem
umoĪliwiającym organizacjĊ Īycia spoáecznego. Jest równieĪ istotną kategorią rozwoju
spoáecznoĞci. Wraz ze zmianą ram i rytmów czasowych przeobraĪa siĊ caáe spoáeczeĔstwo.187
Rozwój spoáeczeĔstwa zaĞ ma wpáyw na przeksztaácanie siĊ czasu pracy, dokáadniejsze jego
okreĞlanie oraz bardziej racjonalne wykorzystywanie. Czas pracy róĪnych grup spoáecznych
w duĪym stopniu zaleĪy od sposobów

produkcji,

panujących w danym okresie historii.

Wraz z ich zmianą, zmienia siĊ równieĪ i ksztaátuje czas pracy. Przy czym róĪni ludzie nie są
w jednakowym stopniu obciąĪeni obowiązkami Ğwiadczenia pracy. Jak podaje T. Rotter,
poniewaĪ dyslokacja siá wytwórczych w róĪnych okresach rozwoju ludzkoĞci nie byáa
równomierna, stąd pewne grupy spoáeczne byáy nadmiernie obciąĪane zadaniami
wytwórczymi, inne natomiast byáy czĊĞciowo lub caákowicie zwolnione z tych
obowiązków.188
W niewolnictwie, gdzie zarówno Ğrodki produkcji, jak i ludzie którzy siĊ nimi w pracy
posáugiwali, byli wáasnoĞcią innej grupy spoáecznej, caákowity czas Īycia niewolników zostaá
zawáaszczony przez ich posiadaczy. Do dyspozycji wáaĞcicieli niewolników naleĪaá nie tylko
czas pracy poddanych, ale równieĪ ich czas wolny.
W okresie Ğredniowiecza, gdzie w przewaĪającej wiĊkszoĞci krajów panowaáy feudalne
sposoby produkcji a ziemia byáa wáasnoĞcią prywatną, paĔstwową lub koĞcielną i zakonną,
pracujący na niej „poddani” nie mogli jej wáasnowolnie opuĞciü i musieli wykonywaü pracĊ
na rzecz panów feudalnych.
Jednostką czasu pracy byá wówczas w Europie Zachodniej dzieĔ, początkowo dzieĔ pracy
wiejskiej, któremu w ówczesnej terminologii metrologicznej odpowiadaáo sáowo journal –
obszar ziemi jaki moĪna uprawiü w ciągu dnia. DzieĔ pracy miejskiej okreĞlany byá przez
zmienne odniesienie do czasu przyrodniczego, „od wschodu do zachodu sáoĔca”
i wyznaczany w przybliĪeniu przez horae canonicae, czyli czas religijny zapoĪyczony od
staroĪytnego Rzymu.189 W niektórych miastach juĪ od XI i XII wieku, początek i koniec dnia
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pracy byá oznajmiany przez dzwony wybijające tercjĊ i nonĊ. W póĨniejszym okresie czasu
ustąpiáy one miejsca zegarom.190
Ogólnie

biorąc

czas

pracy

w

okresie

Ğredniowiecza

byá

czasem

ekonomii

podporządkowanej jeszcze rytmom rolnym, wyzbytej poĞpiechu, troski o punktualnoĞü
i wydajnoĞü. Nie budziá wielu konfliktów, z wyjątkiem pracy nocnej, która w naturalnym,
wiejskim kontekĞcie stanowiáa pewnego rodzaju herezjĊ miejską, na ogóá obáoĪoną zakazem
i grzywnami.191
Tymczasem począwszy od koĔca XIII wieku, czas pracy byá coraz bardziej kwestionowany.
Coraz czĊstsza praca nocna, rygoryzm zwáaszcza w okreĞlaniu, mierzeniu i egzekwowaniu
dnia pracy, w koĔcu konflikty spoáeczne narastające wokóá czasu pracy doprowadziáy w tej
dziedzinie do powszechnego kryzysu, jaki wystąpiá w XIV wieku.192
U schyáku Ğredniowiecza nastąpiáa wiĊc zmiana miary czasu, co byáo spowodowane
koniecznoĞcią dostosowania siĊ do ewolucji ekonomicznej, a dokáadniej mówiąc do
warunków pracy miejskiej.193 Czas pracy zacząá byü dokáadniej okreĞlany, wiĊkszą uwagĊ
zwracano równieĪ na wydajnoĞü pracy. Początkowo sami robotnicy domagali siĊ wydáuĪenia
dnia pracy, aby w ten sposób záagodziü kryzys páac. Wkrótce jednak pracodawcy, wobec
wystĊpującego kryzysu wysunĊli Īądania zmierzające w przeciwnym kierunku, starając siĊ
jak najdokáadniej okreĞliü dzieĔ pracy i walczyü z oszustwami robotników w tym zakresie.
Problem dáugoĞci dnia pracy wystĊpowaá ze szczególną ostroĞcią w sektorze produkcji
wáókienniczej, gdyĪ wáaĞnie tam daá siĊ wyraĨnie odczuü „kryzys”, tam páace robotników
w zestawieniu z ceną kosztu i zyskiem przedsiĊbiorców stanowiáy powaĪną pozycjĊ.194 Ze
swymi pracodawcami: panami feudalnymi, duchowieĔstwem i mieszczanami o skrócenie dnia
pracy walczyli równieĪ robotnicy dniówkowi pracujący w winnicach, a walka ta zakoĔczyáa
siĊ przed Parlamentem Paryskim.195 Materiaáy archiwalne dowodzą istnienia prawdziwych
konfliktów jakie wystąpiáy po zarządzeniu wydanym 12 maja 1393 roku przez burmistrza
ParyĪa.196 W zarządzeniu tym wskazuje siĊ, Īe z uwagi na to, Īe [...] róĪni pracownicy
cechowi, jak tkacze páótna i weány, folusznicy,
190
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robotnicy mieszkający w ParyĪu, przychodzą do warsztatów i zostawiają robotĊ o takich
godzinach [ o jakich chcą ], chociaĪ páaci siĊ im tak, jakby pracowali przez caáy dzieĔ [...]
burmistrz przypomina, Īe dzieĔ pracy zostaá ustalony od wschodu sáoĔca do zachodu,
pozostawiając czas na posiáki o godziwych porach.197
Z czasem problemy dotyczące dnia pracy wystĊpowaáy coraz czĊĞciej. Robotnicy walczyli
o zwiĊkszenie czasu wolnego i czasu na pracĊ wáasną, natomiast pracodawcy, widząc
w przedáuĪaniu czasu pracy robotników Ĩródáo zysków, chcieli go jak najdokáadniej zmierzyü
i wydáuĪyü. Dokáadniejszy pomiar czasu staá siĊ moĪliwy, po wprowadzeniu do praktycznego
uĪycia zegara opartego na mechanizmie wychwytowym, który
w rozumieniu matematycznym – jedną dwudziestą czwartą doby.

wprowadziá

godzinĊ

198

Ze szczególną ostroĞcią problemy dotyczące czasu pracy wystĊpowaáy w kapitalistycznych
stosunkach produkcji. Rewolucja przemysáowa spowodowaáa duĪe zapotrzebowanie na pracĊ.
ZaczĊto wiĊc stopniowo dąĪyü do wydáuĪania jej czasu do granic psychofizycznej
wytrzymaáoĞci pracownika, a takĪe „racjonalizowaü” proces produkcji eliminujący wszelką
swobodĊ decyzji co do sposobu wykorzystania tego czasu.199 Jak pisze G. Toti spadek
kosztów produkcji, postĊp techniczny osiągano poprzez obcinanie páac, rabunek czasu
ludzkiego, przedáuĪanie godzin pracy do ostatecznych granic, zostawiając maszynie ludzkiej
tylko czas niezbĊdny do regeneracji siáy roboczej.200

Zatrudniano równieĪ kobiety i dzieci

w wymiarze czĊsto nie mniejszym niĪ mĊĪczyzn. W pierwszej poáowie XIX wieku
w Anglii, a takĪe w innych krajach rozwijających siĊ przemysáowo obowiązywaá dzieĔ
roboczy trwający 15-16 godzin na dobĊ, z krótkimi przerwami na odpoczynek.201
Powodowaáo to wyniszczenie organizmów robotników, z uwagi na brak moĪliwoĞci ich
regeneracji, gdyĪ czas jaki im zostawaá po pracy, przeznaczany byá tylko na sen, jedzenie
i dojĞcie do fabryki.
Wobec istniejącego wyzysku robotników oraz prawie caákowitego zawáaszczenia ich czasu,
zaczĊáy pojawiaü siĊ konflikty spoáeczne, w których robotnicy coraz czĊĞciej wysuwali
Īądania reglamentowania czasu pracy. Wraz ze wzrostem organizacji robotników walkĊ
podejmowaáy związki zawodowe, które w początkowych okresach dziaáania stawiaáy sobie
za cel unormowanie páac i czasu pracy. Postulaty ograniczenia dáugoĞci dnia roboczego
197
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gáosili równieĪ niektórzy postĊpowi przemysáowcy, jak np. R. Owen, który w swoim
memoriale, przedáoĪonym na Kongresie w Akwizgranie w 1918 r. proponowaá wprowadzenie
w poszczególnych krajach wzorowych osiedli, w których obowiązywaáby zakaz zatrudniania
dzieci poniĪej lat 12 i 12-godzinny dzieĔ pracy.202 W Anglii Īądania robotników popieraáa
duĪa grupa pisarzy, filantropów i polityków [Wood, Oastler, Sadler i lord Ashley], którzy nie
ograniczali siĊ do biernej aprobaty programu robotniczego, ale forsowali jego treĞü na forum
parlamentu.203
Pod wpáywem nacisku robotników i bardziej postĊpowych dziaáaczy nastĊpowaáo skracanie
czasu pracy. Proces ten dokonywaá siĊ bardzo stopniowo, przy czym w róĪnych krajach, jak
równieĪ w róĪnych dziedzinach gospodarczych

przebiegaá inaczej. Wydana w Anglii

w 1833 roku pierwsza ustawa fabryczna, ograniczaáa dopuszczalny wymiar czasu pracy
robotników do 15 godzin na dobĊ i zakazywaáa zatrudniania dzieci do lat 9.204 W Stanach
Zjednoczonych, w 1827 roku, legalne organizacje związkowe wywalczyáy 12 – godzinny
dzieĔ pracy.205 W latach 1830-1840 podjĊto walkĊ o 10-godzinny dzieĔ pracy, początkowo
gáównie w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a nastĊpnie we Francji i innych krajach
europejskich.206 W Anglii 10 godzinny dzieĔ pracy wywalczony zostaá przez klasĊ robotniczą
dopiero w 1847 r., lecz powszechnie nie byá on jeszcze wszĊdzie stosowany207.
Z biegiem czasu, coraz czĊĞciej wysuwano postulaty 8-godzinnego dnia pracy. Znalazáy siĊ
one w rezolucji Pierwszego Kongresu MiĊdzynarodowego Stowarzyszenia Robotników
w Genewie w 1866 roku, formuáującej postulaty klasy robotniczej wszystkich krajów,208
a nastĊpnie na Kongresie w ParyĪu, w 1899 roku.209 Zasadnicze zmiany dotyczące skracania
czasu pracy dokonaáy siĊ dopiero w latach 1917 – 1934. Po zwyciĊstwie Rewolucji
PaĨdziernikowej, w ZSRR, dekretem z 29 X 1917 roku wprowadzono 48 – godzinny tydzieĔ
z 8 – godzinnym dniem pracy . 210 Uchwaáa ta miaáa duĪy wpáyw na ksztaátowanie siĊ czasu
pracy w innych paĔstwach europejskich.
W 1919 roku

MiĊdzynarodowa Organizacja Pracy, utworzona na mocy Traktatu

Wersalskiego, w konwencji nr 1, ustaliáa 8 – godzinny dzieĔ pracy i 48 – godzinny tydzieĔ
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roboczy,211 zaĞ w 1935 roku, na konferencji w Genewie przyjĊáa konwencjĊ nr 37
o wprowadzeniu 40 – godzinnego tygodnia dla ogóáu zatrudnionych.

212

Po drugiej wojnie

Ğwiatowej w sprawie skracania czasu pracy przyjĊto zalecenie 116 z 1962 r., które
precyzowaáo zasady realizacji konwencji waszyngtoĔskiej z 1919 r. i konwencji 47 z 1935 r.
o skróceniu czasu pracy do 40 godzin tygodniowo. 213
W trakcie swojej dziaáalnoĞci MiĊdzynarodowa Organizacja Pracy wywieraáa duĪy wpáyw
na ksztaátowanie siĊ czasu pracy. Zajmowaáa siĊ nie tylko problematyką jego skracania,
poprzez ograniczanie godzin pracy w dniu i tygodniu roboczym. Programem jej dziaáania
objĊte zostaáy równieĪ zagadnienia związane

z pracą

w nocy, z ograniczaniem prac

w godzinach nadliczbowych, z ustalaniem wieku emerytalnego i pracą máodocianych.
Poruszano równieĪ tematykĊ zwiĊkszenia urlopów wypoczynkowych i ich odpáatnoĞci.
Ustalenia MOP nie dotyczyáy wszystkich dziaáów gospodarki, w róĪnym zakresie regulowaáy
one czas pracy róĪnych grup zawodowych, w zaleĪnoĞci od wystĊpujących tam problemów.
Konwencje MOP nie byáy ratyfikowane przez wszystkie paĔstwa, wywaráy one jednak
wpáyw na politykĊ dotyczącą ksztaátowania ich czasu pracy.
Polska naleĪaáa do grupy tych paĔstw, które odmówiáy podpisania pierwszej konwencji
MOP. Jednak jeszcze w 1918 r. wprowadzono dekretem, potwierdzonym ustawą z 1919 r
normĊ czasu pracy wynoszącą 8 godzin dziennie i 46 godzin tygodniowo (Kodeks Pracy art.
129, par. 1).214

Ustawa ta wywoáaáa jednak ostry sprzeciw, ze strony wielkich

przemysáowców, którzy powoáując siĊ na postanowienia konwencji waszyngtoĔskiej z 1919 r.
dąĪyli do zrównania z normami czasu pracy przyjĊtymi w innych krajach europejskich.
Spowodowaáo to w 1933 r. podniesienie w Polsce wymiaru czasu pracy do 48 godzin
tygodniowo i dopiero po wyzwoleniu, w 1946 r. wprowadzono ponownie 46-godzinny
tydzieĔ pracy (8 godzin dziennie i krótszą pracĊ w soboty).215 WaĪnym aktem polityki
spoáecznej paĔstwa byáa ustawa z 19. IV. 1950 r., skracająca do szeĞciu godzin dziennie czas
pracy pracowników, wykonujących pracĊ szczególnie uciąĪliwą lub szkodliwą dla zdrowia.
Skrócony zostaá równieĪ do szeĞciu godzin dziennie i 36 godzin tygodniowo czas pracy
máodocianych w wieku do 16 lat.216
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Niemniej jednak w latach piĊüdziesiątych i szeĞüdziesiątych XX wieku Polska nie
wprowadzaáa radykalnych zmian dotyczących czasu pracy, podczas gdy w okresie tym,
w Europie Zachodniej, jak równieĪ w niektórych paĔstwach socjalistycznych, widoczne byáy
przyĞpieszone procesy jego skracania. DąĪenie do skracania czasu staáo siĊ jednym
z charakterystycznych dla drugiej poáowy lat 50–tych zjawisk socjologicznych, hasáem
politycznym w wiĊkszoĞci uprzemysáowionych krajów Ğwiata. Doprowadziáy one do podjĊcia
na terenie miĊdzynarodowym zagadnienia skracania czasu pracy.217
W 1956 r. w ZSRR przeprowadzono daleko idące reformy czasu pracy, polegające na
skróceniu tygodnia pracy do 41 godzin.218 ZakoĔczenie tej reformy wraz z wdroĪeniem
5-dniowego tygodnia pracy zrealizowano w ZSRR w 1967 r. W Czechosáowacji proces
skracania czasu pracy do 41,6 godz. tygodniowo zakoĔczono w 1968 r., w NRD zaĞ skrócono
czas pracy do 43 godz., 45 min. w 1967 r. 219
W latach siedemdziesiątych XX wieku w wiĊkszoĞci paĔstw europejskich, nastĊpowaáo
stopniowe wdraĪanie

40 – godzinnego

tygodnia pracy,

jako

normy

powszechnie

obowiązującej. W latach 1970 - 1975, 40 – godzinny tydzieĔ pracy wprowadziáy Finlandia,
Anglia, Szwecja, Austria, Wáochy, Belgia i Luksemburg.220 W wiĊkszoĞci paĔstw
kapitalistycznych czas pracy skracany byá przede wszystkim na podstawie ukáadów
zbiorowych pracy, byá on wiĊc zróĪnicowany dla róĪnych kategorii zatrudnienia.221
W paĔstwach socjalistycznych reformy czasu pracy przeprowadzano na podstawie
powszechnie obowiązujących ustaw. W latach szeĞüdziesiątych doprowadzono do znacznego
obniĪenia tygodniowego wymiaru i stosowania 5 – dniowego tygodnia pracy.222
W Polsce skracanie czasu pracy zapoczątkowano w 1961 r., poprzez zmianĊ organizacji
pracy i wprowadzenie tzw. czterobrygadowego systemu pracy, początkowo tylko
w hutnictwie, cementowniach oraz przy produkcji páyt pilĞniowych, a nastĊpnie takĪe
w transporcie kolejowym.223 Spowodowaáo to skrócenie wymiaru czasu pracy do 42 godzin w
tygodniu. NastĊpnym etapem skracania czasu pracy byáo dąĪenie do poprawy warunków
Īycia pracujących kobiet. Dlatego teĪ w przemyĞle wáókienniczym, a nastĊpnie w innych
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sfeminizowanych branĪach, począwszy od 1967 r. zaczĊto likwidowaü w soboty pracĊ na
trzeciej zmianie, a od 1972 r. równieĪ i na drugiej.224
Zasadniczy zwrot w polityce skracania czasu pracy w Polsce nastąpiá dopiero w 1974 r.,
kiedy to podjĊto uchwaáĊ o wprowadzeniu 6 dodatkowych dni wolnych od pracy. W 1975 r.
wprowadzono juĪ 12 dni wolnych od pracy, zaĞ w okresie 1979 – 1980 16 dni .225 Etapy
skracania czasu pracy w Polsce miaáy najczĊĞciej podáoĪe spoáeczne i byáy poprzedzane mniej
i bardziej ostrymi naciskami, bądĨ nawet konfliktami.226 W 1981 r. w wyniku silnego nacisku
spoáecznego, w związku z zapowiedzią skrócenia czasu pracy zawartą w porozumieniach
spoáecznych, przyĞpieszono proces skracania czasu pracy, wprowadzając 38 dodatkowych dni
wolnych od pracy, co obniĪyáo wymiar czasu pracy do 42 godzin w tygodniu.227 W 2001 r.,
od 1 maja do 31 grudnia obowiązywaá w Polsce 8-godzinny dobowy i 42-godzinny
tygodniowy wymiar czasu pracy, zaĞ w 2002 r. wynosiá on 8 godzin na dobĊ i 41godzin
tygodniowo.228 Od 1 stycznia 2003 r. zgodnie z art. 129 k. p. podstawowa norma czasu pracy
w Polsce wynosi 8 godzin na dobĊ i przeciĊtnie 40 godzin w piĊciotygodniowym tygodniu
pracy. 229
Skracanie czasu pracy w drugiej poáowie XX wieku,

nastĊpowaáo nie tylko poprzez

zmniejszanie dziennego i tygodniowego wymiaru czasu. We wszystkich krajach
zachodnioeuropejskich miaá miejsce proces wydáuĪania urlopów wypoczynkowych, który
dokonywaá siĊ w kilku etapach. WaĪną rolĊ odegraáa ty konwencja MOP nr 132 z 1970 r.,
ustalająca minimalny urlop na poziomie nie niĪszym niĪ 3 tygodnie za jeden rok
zatrudnienia.230
W okresie 1970-1975 nastąpiáo znaczne wydáuĪanie urlopów wypoczynkowych w niektórych
paĔstwach. We Francji, Wáoszech, w krajach skandynawskich, gáównie drogą regulacji
ukáadowej, wydáuĪono urlopy wypoczynkowe do 4 tygodni, niezaleĪnie od staĪu pracy.
Koniec lat siedemdziesiątych przyniósá dalsze wydáuĪenie urlopów, gáównie do 5, a nawet 6
tygodni, np. w RFN, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Belgii231.
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W Polsce obecnie urlop wypoczynkowy wynosi 20 dni, jeĪeli pracownik jest zatrudniony
krócej niĪ 10 lat, oraz 26 dni, jeĪeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.232
Skracanie czasu pracy realizowane jest równieĪ poprzez regulacjĊ umoĪliwiającą
wczeĞniejsze przechodzenie na emeryturĊ. W niektórych krajach istnieje moĪliwoĞü
wczeĞniejszego wycofania siĊ z Īycia zawodowego na zasadzie dobrowolnoĞci,

w celu

zmniejszenia bezrobocia. Na przykáad w Belgii, Francji istnieje moĪliwoĞü wczeĞniejszego
przejĞcia na emeryturĊ pod warunkiem przyjĊcia na zwolnione miejsce bezrobotnego. We
Francji zaĞ i w Szwecji zezwala siĊ starszym pracownikom, na kilka lat przed osiągniĊciem
wieku emerytalnego pracowaü tylko w czĊĞci dotychczasowego wymiaru czasu pracy. 233
Na dáugoĞü czasu pracy wpáyw ma równieĪ iloĞü dni Ğwiątecznych wolnych od pracy,
których liczba w poszczególnych krajach jest zróĪnicowana.
Mimo znacznego skrócenia czasu pracy na przestrzeni ostatniego stulecia, proces ten nie
zostaá zakoĔczony. JuĪ na przeáomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zaczĊto dąĪyü
do dalszego obniĪania jego normy, z wymiarem docelowym 35-godzin tygodniowo
i 6-tygodniowym urlopem wypoczynkowym.234
Ponadto istniejące regulacje prawne, jednolite dla wszystkich i ĞciĞle okreĞlające wymiary
czasu pracy, zaczĊáy nie odpowiadaü wymogom nowoczesnej, dynamicznie zmieniającej siĊ
gospodarki. We wspóáczesnym Ğwiecie zaczĊáy pojawiaü siĊ odmienne uwarunkowania
generujące nowe formy zatrudnienia, w tym równieĪ nowe formy gospodarowania czasem
pracy. NaleĪą do nich: globalizacja Īycia (w tym gospodarki rynkowej, a w jej ramach
polityki zatrudnienia); arytmia warunków Īycia i gospodarowania w koĔcu XX wieku;
hipertrofia rynku konsumenta (i związane z nią trudnoĞci w zyskownej sprzedaĪy); oraz
nowoczesne technologie zmniejszające zapotrzebowanie na pracĊ ludzi.235PostĊpująca
globalizacja prowadzi do stosowania w róĪnych krajach, tak samo funkcjonujących zasad
organizacji czasu pracy, ustalonych przez miĊdzynarodowe korporacje.
Ponadto zaostrzająca siĊ konkurencja miĊdzy przedsiĊbiorstwami oraz szybko zachodzące
zmiany w ich otoczeniu powodują, Īe konieczne staje siĊ poszukiwanie innowacyjnych
rozwiązaĔ, równieĪ w zakresie ksztaátowania czasu pracy, pozwalających na przetrwanie

232

M. Gaáusza, G. Winczakiewicz, Pracodawco pamiĊtaj !. Poradnik pracodawcy, Wydawnictwo TARBONUS,
Tarnobrzeg Radom 2004, s. 43.
H. StrzemiĔska, Czas pracy i czas wolny w polityce spoáecznej, op. cit., s. 49-50.
234
Ibidem, s. 39-40.
235
Zob. A. Chobot; PojĊcie i znaczenie telepracy jako nowoczesnej formy zatrudnienia, Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny 1996, nr 2, passim; A. Lipska: Telepraca aspekty humanistyczne, Humanizacja
Pracy 1996, nr 4, passim; T. Tuora: Zatrudnienie a nowe technologie, Praca i Zabezpieczenie Spoáeczne
1986, nr 4, passim, [za:] A. Chobot, Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, op. cit., s. 13-14.
233

56

w walce konkurencyjnej. Konieczne jest wiĊc wprowadzanie bardziej elastycznych form
zatrudnienia i gospodarowania czasem pracy, dostosowanych do wymagaĔ przedsiĊbiorstw.

2.4. Czas pracy jako przedmiot zarządzania w organizacji.
2.4.1. Istota i znaczenie zarządzania czasem pracy.
Mimo szerokiego zainteresowania problematyką czasu pracy, dopiero w latach
osiemdziesiątych XX wieku wprowadzono w Īycie kompleksowe strategie z nim związane.
Szybko dokonujący siĊ postĊp techniczny, dynamiczne zmiany otoczenia, spowodowaáy, Īe
konieczne staáo siĊ dostosowywanie róĪnych form czasu pracy do potrzeb zarówno
przedsiĊbiorstwa, jak równieĪ samych pracowników. Pojawiáy siĊ tendencje do stosowania
elastycznych form czasu pracy. Wyksztaáciáa siĊ nowa dziedzina zarządzania zwana
zarządzaniem czasem pracy. Jest ono okreĞlane jako aktywne i dostosowane do aktualnej
i przyszáej sytuacji przedsiĊbiorstwa ksztaátowanie czasu pracy, zgodnie z kryteriami
ekonomicznymi i spoáecznymi.236 Ma za zadanie wdraĪanie nowych, odpowiednich do
danych warunków, systemów czasu pracy, ich koordynacjĊ, kontrolĊ i dostosowywanie do
zmiennego otoczenia. Zadania zarządzania czasem pracy moĪna przyporządkowaü trzem
hierarchicznym poziomom zarządzania odpowiadającym klasycznej piramidalnej budowie
organizacji (rys. 6).237 Na najwyĪszym poziomie kadra kierownicza ma za zadanie ustalenie
strategii zarządzania czasem pracy, skorelowanej ze strategią ogólną firmy. Na podstawie
analizy otoczenia okreĞla cele dotyczące zarządzania w tej dziedzinie oraz koordynuje
i kontroluje caáoĞü istniejącego systemu czasu pracy. ĝrednia kadra kierownicza, na poziomie
zarządzania taktycznego
konkretnych

przeksztaáca

wyznaczone

cele

w

program

ksztaátowania

modeli czasu pracy, dostosowanych do potrzeb firmy i pracowników.

Inicjowane są i wdraĪane konkretne rozwiązania w zakresie systemów czasu pracy oraz
kontrolowane są i analizowane wyniki z przebiegu prac.
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Rys. 6. Zarządzanie czasem pracy

POZIOM
STRATEGICZNY
- okreĞlenie celu
zarządzania czasem pracy
- podejmowanie decyzji
o zmianie uregulowaĔ czasu pracy
- koordynacja rozwiązaĔ w zakresie
czasu pracy z poszczególnych obszarów
dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa
POZIOM TAKTYCZNY
-projektowanie i uruchamianie procesu
wdroĪenia systemu czasu pracy
- kontrola przebiegu procesu
- taktyczne decyzje w ramach procesu wdraĪania
POZIOM OPERACYJNY
- kierowanie poszczególnymi fazami procesu wdraĪania
- koordynacja wspóáudziaáu pracowników
- nadzór nad bieĪącym funkcjonowaniem systemu czasu pracy
ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY
ħródáo: B. Skowron-Mielnik, Zarządzanie czasem pracy w przedsiĊbiorstwie, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, PoznaĔ 2001, s. 41

Na poziomie zarządzania operacyjnego nastĊpuje wdraĪanie przyjĊtych ustaleĔ, koordynacja
i nadzór nad bieĪącym funkcjonowaniem systemu.238 W procesie zarządzania czasem pracy
waĪnym zagadnieniem jest wiĊc planowanie, koordynacja i kontrola systemów czasu pracy
oraz przygotowywanie informacji dotyczących istotnych aspektów tej problematyki.
Zakres wymienionych prac wchodzi w skáad metody zarządzania opartej na controllingu.
Controlling jest ponadfunkcyjnym instrumentem zarządzania, który powinien wspieraü
dyrekcjĊ przedsiĊbiorstwa i pracowników zarządu przy podejmowaniu decyzji.239 W sposób
najbardziej szeroki i rozbudowany rozumiany jest jako zintegrowany podsystem kierowania,
planowania, kontroli i informacji, wspierający adaptacjĊ i koordynacjĊ caáego systemu
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zarządzania.240 Do obszarów zastosowania controllingu naleĪą równieĪ zagadnienia czasu
pracy. Controlling czasu pracy speánia dwie grupy funkcji:
-

funkcje związane z tworzeniem systemu czasu pracy,

-

funkcje dotyczące koordynacji czasu pracy.241

W ramach pierwszej z nich wyróĪnia siĊ nastĊpujące zadania:
-

ksztaátowanie dostosowanego do potrzeb przedsiĊbiorstwa systemu planowania i kontroli
w dziedzinie czasu pracy; do tego zadania naleĪy takĪe rozwój koncepcji analiz
ekonomicznych, których podstawą są mierniki ekonomiczne czasu pracy,

-

rozwój systemu informacyjnego dla planowania, realizacji i kontroli modeli czasu pracy,
w

tym

takĪe

opracowanie

schematu

sprawozdania

dla

kadry

zarządzającej

i przedstawicieli pracowników.
Na funkcje koordynacyjne skáadają siĊ natomiast takie zadania, jak
-

koordynacja procesu planowania czasu pracy,

-

zbieranie i przygotowanie zewnĊtrznych i wewnĊtrznych informacji dotyczących
problematyki czasu pracy,

-

przeprowadzanie analiz efektywnoĞci róĪnorodnych modeli czasu pracy,

-

utrzymywanie regularnych kontaktów z podmiotami zewnĊtrznymi, mającymi wpáyw na
przyjmowanie rozwiązania w zakresie czasu pracy,

-

doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie czasu pracy,

-

staáa kontrola realizacji planu i efektywnoĞci form czasu pracy,

-

opracowywanie propozycji usuwania odchyleĔ od planu,

-

regularne sporządzanie sprawozdaĔ dotyczących istotnych aspektów czasu pracy.
W sytuacji gdy koszty zatrudnienia pracowników są bardzo wysokie, wprowadzanie

controllingu zarządzania czasem pracy w przedsiĊbiorstwach, szczególnie duĪych, nabiera
coraz wiĊkszego znaczenia. Pozwala na dostosowanie systemów czasu pracy do potrzeb
przedsiĊbiorstwa i pracowników, uáatwia wykrycie rezerw czasu pracy i zapewnia jego
efektywne i racjonalne wykorzystanie.
Opracowywane przez firmy strategie dotyczące zarządzania czasem pracy nie zawsze
jednak przynoszą

optymalne rezultaty. JeĪeli sami pracownicy nie gospodarują czasem

racjonalnie, wówczas efekty nie bĊdą peáne. Dlatego waĪnym zagadnieniem jest
indywidualne zarządzanie czasem pracy przez kaĪdego pracownika. Jest ono rozumiane jako
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konsekwentne i zorientowane na cel stosowanie w praktyce sprawdzonych technik pracy
w taki sposób, Īe kierowanie samym sobą i swoim otoczeniem odbywa siĊ bez trudu,
a otrzymany do dyspozycji czas jest wykorzystany sensownie i optymalnie.242 Zarządzanie
czasem oznacza Īycie wedáug rytmu zamiast wedáug szybkiego tempa – skoncentrowanie siĊ
na tym, co jest naprawdĊ waĪne.243 Ma sáuĪyü temu, by do minimum zredukowaü element
zaskoczenia, a tym samym zyskaü czas na bardziej produktywne (tworzące wartoĞü dodaną)
zajĊcie.244 Dobrze wykorzystywany czas przyczynia siĊ do wzrostu produktywnoĞci pracy,
zmniejszenia napiĊcia i stresów wĞród pracowników oraz rozwoju poczucia samorealizacji.
Gospodarowanie czasem oznacza bowiem prawidáowe gospodarowanie wáasnymi zasobami
fizycznymi i psychicznymi w taki sposób,

abyĞmy mogli caáy czas prawidáowo

funkcjonowaü.245
WĞród pracowników konieczne jest wiĊc poczucie waĪnoĞci tej problematyki, zrozumienie
wartoĞci czasu oraz poznanie metod i technik pozwalających na efektywne jego
wykorzystanie. NieznajomoĞü tych zagadnieĔ, powoduje marnotrawstwo czasu nie tylko
swojego, ale takĪe i innych. Prowadzi do utraty tego cennego kapitaáu, którego nie da siĊ
odzyskaü. Jak podaje H. Bieniok, chociaĪ rozporządzamy niewyczerpanym „zapasem czasu”,
który sam przez siĊ nic nie kosztuje, jest to jednak jeden z najdroĪszych „materiaáów”, jaki
zuĪywamy przy wyrobie produktów przemysáu.246 W kaĪdym przedmiocie wytworzonym
przez czáowieka tkwi zmaterializowany czas, który trzeba wczeĞniej poĞwiĊciü, aby go
wyprodukowaü. IloĞü czasu zmaterializowanego w wyrobie wyznacza wiĊc jego wartoĞü.247
Dlatego czas powinien byü dla kaĪdego „bezcennym dobrem”, którym trzeba umiejĊtnie
zarządzaü. Wspóáczesne warunki wymuszają

nowe, innowacyjne rozwiązania w tej

dziedzinie, które powinny byü wdraĪane na kaĪdym etapie dziaáalnoĞci czáowieka, bo jak
podaje T. Johns w pewnym sensie nie ma odrĊbnego „zarządzania czasem”, gdyĪ kaĪde
zarządzanie jest nieodáącznie związane z gospodarowaniem czasem.248
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2.4.2. Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy.
W ciągu wielu lat na efektywne wykorzystanie czasu pracy wpáyw miaáy róĪnorodne
czynniki, których oddziaáywanie w róĪnych okresach i w róĪnych sytuacjach byáo
zróĪnicowane. UzaleĪnione one byáy od panującej w danym okresie sytuacji gospodarczej,
politycznej i spoáecznej, od dokonującego siĊ postĊpu technicznego i organizacyjnego oraz od
cech danej organizacji gospodarczej, takich jak przedmiot dziaáania, technologia produkcji,
Ğrodowisko, itd.
Poznanie czynników wpáywających na wykorzystanie czasu pracy jest istotne dla
gospodarki, poniewaĪ decydują one o zmniejszeniu pracocháonnoĞci, a wiĊc o wzroĞcie
wydajnoĞci pracy, powodującej wzrost efektywnoĞci dziaáania jednostek gospodarczych
Wpáywają równieĪ na ustalenie strategii zarządzania czasem pracy.
Analiza czynników efektywnego wykorzystania czasu pracy moĪe dotyczyü procesów
ekonomicznych i zjawisk spoáecznych rozpatrywanych w skali caáej gospodarki narodowej,
jak równieĪ w skali mikro, czyli przedsiĊbiorstw.
NajczĊĞciej spotykanym w literaturze i proponowanym przez MiĊdzynarodową OrganizacjĊ
Pracy podziaáem czynników warunkujących czas pracy jest podziaá wedáug charakteru
zagadnieĔ, z którymi są związane, a wiĊc spoáecznych, ekonomicznych, technicznych
i prawnych.249 (tab. 2).
Czynniki spoáeczne są ĞciĞle związane z systemem wartoĞci dominującym w danym okresie
w spoáeczeĔstwie, a wiĊc z postawami i wartoĞciami ludzi mającymi wpáyw równieĪ na
dziaáalnoĞü zawodową: wydajnoĞü i jakoĞü pracy, motywacjĊ i zadowolenie z pracy.250
System wartoĞci w róĪny sposób wpáywa na ksztaátowanie czasu pracy. UzaleĪnione jest to
od wieku pracowników, ich staĪu, kwalifikacji, páci, jak równieĪ od sytuacji materialnej
spoáeczeĔstwa i jego tradycji kulturowych. Inny stosunek do czasu pracy mają pracownicy
máodzi, a inny starsi, inne są teĪ oczekiwania pracowników o wysokich kwalifikacjach, a inne
o niĪszych, pracownicy o wysokich dochodach nie bĊdą musieli tyle czasu poĞwiĊcaü na
pracĊ, co pracownicy mający niskie dochody, itp. Na czas pracy wpáywają równieĪ elementy
kulturowe np. tradycje religijne.

249
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Draft Code of Practice on Working Time, International Labour Office, Genewa 1992, [za:] B. Skowron –
Mielnik, Zarządzanie czasem pracy w przedsiĊbiorstwie, op. cit., s. 99.
D. Wagner, Arbeitszeit und Wertewandel, w: Arbeitszeitmanagement, R. Marr (Hrsg.), E. Schmidt Verlag,
Berlin 1987, s. 164, [za:] B. Skoweon-Mielnik, Zarządzanie czasem pracy w przedsiĊbiorstwie, op. cit., s.
100.
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Tabela 2. Rodzaje czynników warunkujących czas pracy.
Rodzaje czynników
Spoáeczne

ZewnĊtrzne
System wartoĞci spoáecznych

Ekonomiczne

AktywnoĞü zawodowa kobiet
Znaczenie humanizacji pracy
Sytuacja materialna spoáeczeĔstwa
Koniunktura gospodarcza

Techniczno-organizacyjne
Polityczno-prawne

WewnĊtrzne
Stan potencjaáu spoáecznego
organizacji
Pozycja związków zawodowych
Klimat organizacyjny

Przedmiot dziaáalnoĞci oraz
związany z nim charakter pracy
i jej organizacja
Wykorzystanie czasu pracy
Sytuacja konkurencyjna
Struktura gospodarcza (rozwój rynku Wykorzystanie maszyn i urządzeĔ
usáug)
Sytuacja na rynku pracy
Dostosowanie zasobów pracy
zapotrzebowania na nią
Koszty pracy
WydajnoĞü pracy
PostĊp techniczny
Rodzaj technologii i cyklu
produkcyjnego
Rozwój komunikacji
Warunki pracy
Polityka zatrudnienia
Warunki pracy
Regulacje prawne w zakresie
Strategia przedsiĊbiorstwa
czasu pracy
WewnĊtrzne regulacje czasu
pracy

do

ħródáo: B. Skowron-Mielnik, Zarządzanie czasem pracy w przedsiĊbiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, PoznaĔ 2001, s. 100.

WĞród czynników spoáecznych, wpáywających na czas pracy, duĪe znaczenie ma równieĪ
postĊpująca w wielu krajach humanizacja pracy. Ma ona za zadanie uelastycznianie
istniejących rozkáadów czasu pracy, wprowadzanie do nich róĪnorodnych innowacji w celu
lepszego dostosowania ich do potrzeb pracowników i pracodawców. RównieĪ wzrastająca
aktywizacja zawodowa kobiet ma wpáyw na strukturĊ i dáugoĞü czasu pracy. By pogodziü
pracĊ zawodową z obowiązkami rodzinnymi, kobiety skáonne są do podejmowania pracy
w niepeánym wymiarze lub korzystania z innych, bardziej elastycznych form organizacji
pracy.
WaĪną grupĊ czynników warunkujących wykorzystanie czasu pracy stanowią czynniki
ekonomiczne. Wynagrodzenie za czas pracy jest elementem kosztów, dlatego kaĪda
organizacja gospodarcza bĊdzie dąĪyáa do ich oszczĊdnoĞci, poprzez lepsze dostosowanie
istniejących systemów czasu pracy do zadaĔ przedsiĊbiorstwa, oraz efektywniejsze jego
wykorzystanie. Pozwoli to do minimum ograniczyü straty i zapobiec wystĊpowaniu godzin
nadliczbowych.

62

Na wykorzystanie czasu pracy wpáyw ma równieĪ koniunktura gospodarcza. W okresie
kryzysów wystĊpują tendencje do skracania czasu pracy. Wzrost bezrobocia powoduje, Īe
wystĊpuje zjawisko dzielenia pracy, co pozwala wiĊkszej liczbie osób znaleĨü zatrudnienie.
CzĊĞciej niĪ w normalnych warunkach, nastĊpuje podejmowanie prac w niepeánym wymiarze
godzin.
O sposobie wykorzystania czasu pracy decyduje teĪ przedmiot dziaáalnoĞci
przedsiĊbiorstwa. W firmach produkcyjnych, z powodu koniecznoĞci dostosowania siĊ do
technologii produkcji, czĊĞciej

stosowane są sztywne systemy organizacji czasu pracy,

natomiast firmy handlowe mają wiĊkszą swobodĊ dotyczącą jego ksztaátowania.
Zasadnicze zmiany, dotyczące rozwiązaĔ z zakresu czasu pracy są teĪ efektem
dokonującego siĊ postĊpu technicznego. Nowe technologie produkcji, nowoczesne maszyny
i urządzenia, stosowane techniki informacyjne, powodują, Īe czĊsto praca ludzi jest
zastĊpowana pracą urządzeĔ, zmienia siĊ równieĪ jej charakter. Wymagane są coraz wiĊksze
kwalifikacje, a to prowadzi do wydáuĪenia czasu nauki.
WaĪną grupą czynników wpáywających na czas pracy są czynniki polityczno-prawne, ze
wzglĊdu na swój formalno-prawny charakter. Wyznaczają one gáówne kierunki polityki
paĔstwa w zakresie ksztaátowania czasu pracy. Unormowania zawarte w kodeksie pracy,
w konwencjach miĊdzynarodowych, w ukáadach zbiorowych pracy, muszą byü respektowane
przez przedsiĊbiorstwa i wpáywają na ich wewnĊtrzną politykĊ związaną z czasem pracy.
Obecnie w krajach Europy Zachodniej za zasadnicze czynniki wyznaczające politykĊ czasu
pracy uznaje siĊ cztery zjawiska: bezrobocie, obciąĪenie pracownika w procesie pracy,
dąĪenie do podwyĪszenia jakoĞci Īycia oraz procesy restrukturyzacji technologicznoorganizacyjnej.251 Wymienione powyĪej czynniki decydują o rozwiązaniach w zakresie czasu
pracy w skali makroekonomicznej, niemniej jednak niektóre z nich mogą dotyczyü procesów
zachodzących równieĪ w skali mikro, czyli w przedsiĊbiorstwach. L. Kozioá

dokonuje

podziaáu czynników wykorzystania czasu pracy w skali mikroekonomicznej na dwie grupy
(rys. 7).252
-

czynniki związane ze Ğrodowiskiem produkcyjnym,

-

czynniki związane ze Ğrodowiskiem pozaprodukcyjnym.

251
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B. Skowron-Mielnik, Zarządzanie czasem pracy w przedsiĊbiorstwie, op. cit., s. 114.
L. KozioL, Zarządzanie czasem pracy, op. cit., s. 119.
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Rys. 7. Czynniki wpáywające na wykorzystanie czasu pracy.
WARUNKI
MATERIALNEGO
ĝRODOWISKA PRACY

CZYNNIKI
EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE

SYSTEM MOTYWACJI
DO PRACY

CZYNNIKI
TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE

CZYNNIKI ZAIĄZANE ZE
ĝRODOWISKIEM
PRODUKCYJNYM

UWARUNKOWANIA
PSYCHOSOCJOLOGICZNE

CZAS PRACY

CZYNNIKI
DETERMINUJĄCE
SEN I WYPOCZYNEK

CZYNNIKI ZWIĄZANE ZE
ĝRODOWISKIEM
POZAPRODUKCYJNYM

CZAS WOLNY

ZAJĉCIA OBOWIĄZKOWE W
DOMU I POZA DOMEM

ħródáo: Opracowanie wáasne, na podstawie: L. Kozioá, Zarządzanie czasem pracy, ANTYKWA, Kraków 2000,
s. 119-138.

Do najwaĪniejszych czynników związanych ze Ğrodowiskiem produkcyjnym zaliczamy
czynniki techniczno-technologiczne. Stanowią one efekt postĊpu technicznego i warunkują
techniczne uzbrojenie pracy. Gáównymi elementami postĊpu technicznego, wpáywającymi na
wzrost siáy produkcyjnej i wydajnoĞci pracy są: mechanizacja i automatyzacja produkcji,
modernizacja i racjonalizacja Ğrodków pracy oraz usprawnienie technologii wytwarzania.253
Czynniki te przyczyniają siĊ znacznie do oszczĊdnoĞci czasu pracy, a wiĊc do wzrostu
wydajnoĞci.
Na wykorzystanie czasu pracy wpáywają równieĪ czynniki ekonomiczno-organizacyjne.
Podmioty gospodarcze podejmując przedsiĊwziĊcia zmierzające do lepszego wykorzystania
pracy, kierują siĊ rachunkiem ekonomicznym porównując poniesione nakáady i uzyskane
efekty. Do praktyki wdraĪają tylko takie usprawnienia, które przyczyniają siĊ do znacznej
253
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Ekonomika pracy. Ekonomiczno spoáeczne zagadnienia pracy czáowieka, pod red. M. Przedpelskiego, op. cit.,
s. 75.

obniĪki kosztów pracy i przynoszą wymierne efekty ekonomiczne. Niezwykle waĪna jest tu
wáaĞciwa organizacja pracy, na kaĪdym stanowisku, gdyĪ przyczynia siĊ ona do znacznych
oszczĊdnoĞci.
Czynnikiem warunkującym wykorzystanie czasu, związanym ze Ğrodowiskiem
produkcyjnym jest system motywacji czasu pracy. Stanowi on okreĞlony ukáad
akceptowanych przez pracowników zasad polityki páacowej i personalnej oraz przede
wszystkim procedury i reguáy przyznawania pracownikom ĞwiadczeĔ za pracĊ.

254

By byá on

skuteczny musi byü dostosowany do oczekiwaĔ, potrzeb i pragnieĔ pracownika, które są
bardzo zróĪnicowane. Niektórzy pracownicy dąĪą do wyĪszych wynagrodzeĔ, dla innych
liczy siĊ awans zawodowy, jeszcze inni potrzebują przynaleĪnoĞci i akceptacji grupy. Jednak
jednym z najwaĪniejszych bodĨców, motywujących pracowników do lepszego wykorzystania
czasu pracy są páace. Dlatego w przedsiĊbiorstwach opracowywane są róĪne systemy páac,
uzaleĪniające ich wysokoĞü od efektywnoĞci pracy.
Innym czynnikiem motywacyjnym, na który ostatnio zwrócono szczególną uwagĊ jest
dostosowywanie struktury procesu pracy na stanowisku pracy do czáowieka. Jednym ze
sposobów restrukturyzacji stanowiska pracy jest wzbogacanie treĞci jego pracy. Modyfikacja
treĞci pracy na stanowisku pracy polega przede wszystkim na zwiĊkszaniu záoĪonoĞci pracy
i odpowiedzialnoĞci za jej wykonanie.255
Stosowanie odpowiednich metod motywowania pracowników do efektywnej pracy, jest
jednym z waĪnych zadaĔ kadry kierowniczej, która powinna znaü cele do jakich dąĪą
pracownicy i na tej podstawie budowaü odpowiednie systemy motywacji.
Na wykorzystanie czasu pracy wpáyw mają równieĪ uwarunkowania psychosocjologiczne.
Stworzenie wáaĞciwego klimatu psychospoáecznego wpáywa na ksztaátowanie stosunku
czáowieka do pracy, na jego postawĊ i motywacjĊ. Wyzwala wĞród pracowników energiĊ do
pracy i inicjatywĊ. Sprzyja ich rozwojowi i kreatywnoĞci. Klimat psychospoáeczny, mimo Īe
jest uwarunkowany róĪnymi czynnikami związanymi z pracą, to jednak w duĪym stopniu
zaleĪy od postawy kadry kierowniczej, od umiejĊtnoĞci stworzenia przez nią wáaĞciwego
klimatu.
Wykorzystanie czasu pracy uwarunkowane jest równieĪ czynnikami związanymi ze
Ğrodowiskiem pozaprodukcyjnym. Zaliczamy do nich sen i wypoczynek po pracy, zajĊcia
obowiązkowe w domu i poza domem oraz czas wolny. MiĊdzy czasem pracy, a czasem
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L. Kozioá, Zarządzanie czasem pracy, op. cit., s. 127.
Ibidem, s. 130.
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wolnym istnieją Ğcisáe związki i wzajemne uwarunkowania.256 DáugoĞü czasu pracy i jej
uciąĪliwoĞü wpáywają na czas wolny i sposób jego spĊdzania, z kolei sposób spĊdzania czasu
wolnego, odprĊĪenie i wypoczynek decydują o wydajnoĞci pracy i jej jakoĞci. Czas wolny
peáni przy tym swoją autoteliczną rolĊ, jest warunkiem dobrego samopoczucia, niekiedy
szczĊĞcia, czynnikiem ksztaátującym osobowoĞü czáowieka.257 Jest to czas, który jest
niezbĊdny czáowiekowi do jego rozwoju. Poza tym w czasie wolnym musi nastąpiü
regeneracja organizmu czáowieka, aby mógá on dalej sprawnie funkcjonowaü.
Z analitycznego punktu widzenia czynniki wydajnoĞci pracy moĪna podzieliü na dwie
grupy,

wyodrĊbnione

pod

wzglĊdem

moĪliwoĞci

oddziaáywania

pracowników na uksztaátowanie siĊ okreĞlonego czynnika.

258

poszczególnych

Są to czynniki obiektywne,

czyli niezaleĪne od poszczególnego pracownika oraz czynniki subiektywne, zaleĪne od woli
pracownika. Do czynników obiektywnych zaliczamy czynniki naturalne, techniczne,
organizacyjne i Ğrodowiskowe, natomiast do czynników subiektywnych – grupĊ czynników
osobowych (wiek, páeü, stan cywilny, kwalifikacje zawodowe, uzdolnienia pracownika,
stosunek do pracy, itd.).

2.4.3. Formy organizacji czasu pracy.
We wspóáczesnym Ğwiecie czas coraz czĊĞciej bywa traktowany jako waĪny czynnik
wpáywający na konkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstw. Przy czym poczucie wartoĞci czasu
zwiĊksza siĊ wraz ze wzrostem tempa Īycia gospodarczego. Czas zaczyna byü uznawany za
bardzo waĪny kapitaá, od którego w duĪym stopniu zaleĪy pozycja rynkowa przedsiĊbiorstwa.
Dlatego teĪ, czas, podobnie jak inne zasoby przedsiĊbiorstwa powinien staü siĊ przedmiotem
zarządzania we wszystkich sferach dziaáalnoĞci. Szczególnie waĪne jest zarządzanie czasem
pracy, poprzez wprowadzanie innowacyjnych zmian w tej dziedzinie, tak by moĪna byáo
optymalnie wykorzystaü ten waĪny zasób. Istniejące dotychczas, tradycyjne systemy czasu
pracy są

sztywne i czĊsto nie odpowiadają juĪ wymogom ani pracodawców, ani

pracowników.259 Cechy tych systemów powodują ograniczenie moĪliwoĞci przedsiĊbiorstw
odpowiedniego ksztaátowania czasu pracy. Nie pozwalają na szybką ich
i dostosowanie siĊ

reakcjĊ

do zmian zachodzących w otoczeniu. CzĊsto nie odpowiadają teĪ

zróĪnicowanym potrzebom pracowników, którzy czas pracy powinni dostosowaü zarówno do
psychofizycznych moĪliwoĞci organizmu jak równieĪ do innych swoich obowiązków.
256

H. StrzemiĔska, Czas pracy i czas wolny, op. cit., s. 6.
Ibidem, s. 6.
Ekonomika pracy, pod red M. Przedpelskiego, op. cit., s. 74.
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P. Bellgardt, Flexible Arbeitszeitsysteme, I. H. Sauer Verlag, Heidlberg 1987, s. 12-13, za: B. Skowron-Mielnik, Zarządzanie czasem pracy w przedsiĊbiorstwie, op. cit., s. 45-46.
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Dlatego teĪ juĪ na przeáomie lat 60 i 70 pojawiáy siĊ tendencje do uelastyczniania form czasu
pracy.260 Uelastycznianie czasu pracy oznacza indywidualizacjĊ rozwiązaĔ w sferze
ksztaátowania czasu pracy, a wiĊc wprowadzanie zamiast jednego, powszechnie
obowiązującego modelu, róĪnych innych dotyczących wymiaru czasu dziennego,
tygodniowego, rocznego, jak i rozkáadu tego czasu w ciągu dnia, tygodnia, itd. 261 Pozwala to
na dostosowanie systemów czasu pracy zarówno do potrzeb kaĪdego pracownika, jak
i przedsiĊbiorstwa. ElastycznoĞü oznacza równieĪ zmiennoĞü form czasu pracy w sensie
elastycznego reagowania

na warunki funkcjonowania
262

i potrzeby zarówno jej samej, jak i jej pracowników.

danej organizacji gospodarczej
Zasadniczymi cechami elastycznej

263

organizacji czasu pracy są:
-

zmiennoĞü form czasu pracy jako reakcja na rozwój przedsiĊbiorstwa i jego otoczenia,

-

asynchroniczna obecnoĞü w pracy z powodu zróĪnicowanego czasu pracy poszczególnych
pracowników lub ich grup,

-

oddzielenie indywidualnego czasu pracy pracownika od ogólnego czasu pracy
przedsiĊbiorstwa,

-

decentralizacja kompetencji w zakresie czasu pracy.

PowyĪsze cechy powodują, Īe wdraĪane systemy czasu pracy uwzglĊdniają wszechstronne
interesy pracowników, jak i przedsiĊbiorstw. Przyczyniają siĊ do wzrostu zadowolenia
z pracy, zwiĊkszenia jej efektywnoĞci, uáatwiają wprowadzanie do przedsiĊbiorstw róĪnych,
innowacyjnych rozwiązaĔ, pozwalających na osiągniĊcie przewagi konkurencyjnej. Dlatego
we wspóáczesnym Ğwiecie obok tradycyjnych modeli organizacji czasu pracy, zakáadających
sztywne uregulowania dotyczące ĞciĞle ustalonych godzin rozpoczynania i koĔczenia pracy
wyksztaáciáy siĊ modele elastyczne. Jak podkreĞla Z. JasiĔski elastyczne formy organizacji
czasu pracy wystĊpują przy zachowaniu normalnego wymiaru czasu pracy (są to, ruchomy
czas pracy, skondensowany tydzieĔ pracy, zmienne godziny rozpoczynania i koĔczenia pracy,
praca zmianowa, system pracy w skali roku i wyrównywanie czasu pracy w tygodniu i roku),
jak równieĪ przy niepeánym wymiarze czasu pracy (indywidualny czas pracy pracownika,
system pracy dzielonej, system Kopovaza, czas pracy okreĞlony wymiarem zadaĔ).264
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B. Skowron-Mielnik, Zarządzanie czasem pracy w przedsiĊbiorstwie, op. cit., s. 46.
Zarządzanie pracą, organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola,, pod red. Z. JasiĔskiego, Agencja
Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 179.
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Ruchomy czas pracy pozwala na okreĞlenie przez pracownika początku i koĔca swojego
dziennego czasu pracy w ramach pewnego, ustalonego okresu. Caákowity czas pracy
podzielony jest na czas obowiązkowy, w którym pracownik jest zobowiązany przebywaü
w miejscu pracy oraz ruchomy czas pracy, o którym decyduje pracownik, podejmujący
decyzje, kiedy go przepracowaü. Nadal jednak pracownik zobowiązany jest do
przepracowania okreĞlonej liczby godzin, ma on jednak swobodĊ rozáoĪenia ich
w okreĞlonym czasie.
Przy stosowaniu skondensowanego tygodnia pracy, normalne tygodniowe godziny pracy
rozáoĪone są na mniejszą liczbĊ dni. Rozkáad czasu pracy jest elastycznie regulowany
w zaleĪnoĞci od iloĞci pracy i moĪliwoĞci pracownika. NajczĊĞciej, w tej formie, tygodniowy
czas pracy rozáoĪony jest na cztery dni.
W systemie zmiennych godzin rozpoczynania i koĔczenia pracy, poszczególni
pracownicy, albo ich grupy rozpoczynają i koĔczą pracĊ w róĪnych godzinach. W pewnym
stopniu mogą sami ustaliü godziny rozpoczĊcia i koĔczenia pracy. Gdy jednak te momenty
zostaną wybrane przez pracowników i zaakceptowane przez pracodawcĊ, pozostają staáe.
Przy pracy zmianowej nastĊpuje wydáuĪenie czasu funkcjonowania przedsiĊbiorstwa
przez przesuniĊcie poáoĪenia czasu pracy poza normalny dzienny czas pracy. MoĪe wiĊc
wystĊpowaü praca na dwie zmiany, praca trójzmianowa oraz praca w ruchu ciągáym.
System czas pracy w skali roku i wyrównywanie czasu pracy w tygodniu i roku
pozwala na zmienną dáugoĞü tygodnia pracy w skali rocznej lub tygodniowej w zaleĪnoĞci od
sezonowoĞci. Forma ta umoĪliwia ograniczenie godzin nadliczbowych.
Stosowanie indywidualnego czasu pracy pracownika (praca w niepeánym wymiarze),
polega na regularnej, dobrowolnej, bezterminowej pracy wykonywanej w czasie zasadniczo
krótszym niĪ normalny czas pracy. Praca ta moĪe przybieraü róĪne formy, zaleĪnie od liczby
przepracowanych godzin i pory dnia, tygodnia, roku.
System pracy dzielonej polega na obsadzaniu danego stanowiska pracy wiĊcej niĪ
jednym pracownikiem, dokonaniu miĊdzy nimi podziaáu wykonywanych na tym stanowisku
pracy zadaĔ oraz przypadającego na nich zasobu czasu pracy. Pracownicy sami decydują
o tym, kto i kiedy pracuje na danym stanowisku.
Organizacja czasu pracy w formie systemu Kopovaza pochodzi z Francji i polega na
tym, Īe pracodawca i pracownik w umowie o pracĊ okreĞlają jedynie ogólną sumĊ godzin
pracy w danym okresie np. miesiącu, kwartale, roku. Faktyczne wykorzystanie czasu pracy
pracownika zaleĪy od potrzeb pracodawcy. Páaca pracownika jest z reguáy ustalana na
Ğrednim, staáym poziomie, przez caáy rok, bez wzglĊdu na przepracowany czas.
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Czas pracy okreĞlony wymiarem zadaĔ stosowany jest wtedy, gdy trudne i niecelowe jest
sztywne okreĞlanie wymiaru i rozkáadu czasu pracy. W takiej sytuacji zadania pracowników
ustala siĊ tak, aby mogli je wykonywaü w ramach przyjĊtego czasu. WaĪne jest gáówne
wykonywanie zadaĔ, natomiast o tym kiedy i gdzie bĊdzie ono wykonywane decyduje
pracownik.265
Stosowanie nowych form organizacji czasu pracy pozwala na rozwiązanie niektórych
problemów związanych z narastającym bezrobociem. Istniejące róĪne formy niepeánego
wymiaru czasu pracy, umoĪliwiają podjĊcie pracy wiĊkszej liczbie pracowników. RoĞnie
wiĊc

ranga

i

zainteresowanie

wszystkimi

innowacyjnymi

zmianami

dotyczącymi

gospodarowania czasem pracy, gdyĪ mogą one mieü znaczący wpáyw na efektywnoĞü
dziaáania firm. PrzedsiĊbiorstwa stają wiĊc przed dylematem, jakie rozwiązania z zakresu
czasu pracy bĊdą najkorzystniejsze w danych warunkach funkcjonowania firmy, jak w sposób
najbardziej optymalny wykorzystaü czas pracy. Podejmując decyzjĊ o koniecznoĞci, rodzaju
i zakresie zmian, kaĪdy podmiot gospodarczy powinien kierowaü siĊ rachunkiem
ekonomicznym, w którym powinien porównywaü przewidywane efekty i koszty wdraĪania
nowych rozwiązaĔ. Ponadto wszelkie zmiany w zakresie czasu pracy, powinny byü
skorelowane ze strategią dziaáania firmy. Pozwoli to na harmonijny rozwój przedsiĊbiorstwa
oraz realizacjĊ jego najwaĪniejszych zadaĔ strategicznych.
WáaĞciwe gospodarowanie czasem pracy, poprzez wdraĪanie nowych systemów jest
jednym z gáównych zadaĔ wspóáczesnych organizacji gospodarczych. Niestety wiele
przedsiĊbiorstw nie dostrzega jeszcze znaczenia tego waĪnego problemu. Nadal w niektórych
firmach marnowane są zasoby czasu pracy, nie doceniane są równieĪ korzyĞci páynące z jego
efektywnego wykorzystania. Ale jak podkreĞla A. Laskowska aby kompleksowa strategia
konkurowania czasem mogáa zaistnieü, musi dojrzeü zarówno spoáeczeĔstwo jak równieĪ
metody wytwarzania i konkurowania.266

2.5. Wspóáczesne koncepcje zarządzania czasem.
We wspóáczesnym Ğwiecie kategoria czasu nabiera coraz wiĊkszego znaczenia
w zarządzaniu przedsiĊbiorstwem. Wynika to z gáĊbokich zmian w otoczeniu, których
przejawem są zmiany na rynkach zbytu, skracanie cyklu Īycia produktów, skracanie cyklu

265

zob.: Pod red. Z. JasiĔskiego, Zarządzanie pracą, organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola,
op. cit., s. 181 -184.
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A. Laskowska, Konkurowanie czasem, - strategiczna broĔ przedsiĊbiorstwa, op. cit., s. 23.
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przygotowania nowych wyrobów, wzrastająca produktywnoĞü, krótkie terminy realizacji
zaopatrzenia, wzrost wymagaĔ w stosunku do dotrzymywania terminów, nasycenie rynku.267
Sytuacja ta powoduje, Īe wiele wspóáczesnych koncepcji zarządzania u podstaw swych
zakáada efektywne wykorzystanie czasu. Czas traktowany jest jako waĪny czynnik, dziĊki
któremu przedsiĊbiorstwo moĪe uzyskaü trwaáą przewagĊ na konkurencyjnym rynku. Przy
czym myĞlenie w kategoriach czasu dotyczy nie tylko wąskich odcinków dziaáalnoĞci firmy
lecz wszystkich jego obszarów. Czas naleĪy wiĊc wykorzystywaü poprzez skracanie
procesów (oszczĊdnoĞü czasu), dotrzymywanie umówionych terminów (punktualnoĞü),
uformowanie na nowo istniejących procesów (páynnoĞü czasu), rozwój nowych produktów
i procesów

(innowacyjnoĞü).

268

Zwrócenie uwagi na czas, we wszystkich obszarach

dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa umoĪliwia szybkie dostosowanie siĊ do potrzeb klientów
i umoĪliwia ich

pozyskanie. Dlatego teĪ powstają koncepcje zarządzania, które są

ukierunkowane na skuteczne zarządzanie czasem.
Jedną z takich koncepcji jest „Time based management”. Zostaáa ona opracowana przez
bostoĔską grupĊ konsultingową

(Boston Consulting Group) i zakáada, Īe wykorzystanie

czasu jest czynnikiem, który umoĪliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Opiera siĊ ona
na piĊciu ogólnych zaáoĪeniach.269
x

Orientacja na czynnik czasu. Czas moĪna zmierzyü.

x

Orientacja na skok iloĞciowy. Sukces moĪna osiągnąü tylko dziĊki operacjom na duĪą

x

Orientacja na proces. UmoĪliwia to optymalizacjĊ procesów i ustalenie miejsc

skalĊ. Marginalne ulepszenia nie są wystarczające.

krzyĪowania siĊ procesów z funkcjami.
x

Orientacja na wartoĞci. Oznacza to eliminacjĊ lub redukcjĊ konfliktów w miejscach
przecinania siĊ procesów z funkcjami. Pozwala na likwidacjĊ tych dziaáaĔ, które nie
tworzą wartoĞci.

x

Orientacja na zespóá. Przy pomocy zespoáu nastąpi rozwiązanie konfliktów w miejscach
krzyĪowania siĊ procesów z funkcjami.
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Gáównymi czĊĞciami skáadowymi tej koncepcji są:270
1. Proces lub procesy. Konkurencja skierowana na czas koncentruje siĊ na procesach,
a przedsiĊbiorstwo traktowane jest jako system procesów. Procesy mogą byü dzielone na
proste i záoĪone; strategiczne, rozwojowe produktów i operacyjne; centralne i wspierające
(albo inaczej gáówne i pomocnicze). W ramach procesów gáównych kreuje siĊ nową wartoĞü,
tworzy produkt koĔcowy, zaspokaja potrzeby klientów. Cykle gáówne dzielą siĊ na
podprocesy, a ich wejĞcia i wyjĞcia są wyraĨnie opisane przez takie parametry jak: iloĞü,
jakoĞü, miejsce i czas oraz są odpowiednio „zgrane” z dostawcami i odbiorcami. Aby uczyniü
z czasu instrument konkurencji procesy powinny byü ciągle porównywane z innymi
procesami.
2. Ustalenie pojĊü takich jak:, czas cyklu (czas realizacji danego procesu), totalny czas cyklu
(czas realizacji potrzeb klienta), aktualny czas cyklu (rzeczywisty czas cyklu), teoretyczny
czas cyklu (suma czasów procesów przynoszących wartoĞü dodaną), linia bazowa (ogólnie
akceptowany poziom wydajnoĞci w branĪy), miejsce wĞród konkurencji (rzeczywisty poziom
wydajnoĞci w branĪy: osiągniĊty czas cyklu). Ustalone pojĊcia umoĪliwiają porównanie
wáasnej wydajnoĞci, czy sprawnoĞci procesów z procesami najlepszymi na Ğwiecie.
3. Zasady ksztaátowania optymalnej struktury procesu. K. Hässing podaje przykáady dziaáaĔ,
które naleĪy podejmowaü przy ulepszaniu procesów, by nie powodowaü rozrzutnoĞci czasu.
Jego zdaniem rozrzutnoĞü czasu jest stratą, którą naleĪy wyeliminowaü poprzez: eliminacjĊ
magazynów – pozbywanie siĊ zbĊdnych zapasów, usuwanie báĊdów (produkcja i usáugi
powinny byü zgodne z zaáoĪonymi standardami jakoĞciowymi), staáe ulepszanie procesów.
K. Hässing uwaĪa, Īe oszczĊdnoĞü czasu moĪna równieĪ osiągnąü dziĊki: ograniczeniu
wielkoĞci partii, skróceniu pĊtli sprzĊĪenia zwrotnego, przyĞpieszeniu obiegu informacji,
zdecentralizowaniu kompetencji decyzyjnych, zwiĊkszeniu odpowiedzialnoĞci, zmianie
kolejnoĞci czynnoĞci, eliminacji czynnoĞci, równolegáemu przebiegowi procesów, likwidacji
„wąskich gardeá”.
4. Zespóá, który charakteryzuje siĊ tym, Īe ma prawo wspólnego ustalania celów; wystĊpują
w nim intensywne, wielostronne relacje miĊdzy czáonkami, dominuje w nim praca zespoáowa
i duch zespoáowy, jest spójny.
5. Pomiary czasu, które powinny dotyczyü: czasu trwania cyklu lub procesu, punktualnoĞci,
czasu potrzebnego na dostosowanie siĊ do procesu (procesów), czasu potrzebnego na
opracowanie nowych produktów lub procesów. K. Hässing uwaĪa, Īe parametry czasowe są
270

Ibidem, s. 75-80.
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„bogatsze” niĪ informacje kosztowe.
6. Bariery kulturowe, które wynikają z oporu wobec zmian. Utrudniają one wprowadzanie
nowych wartoĞci i sposobów myĞlenia. Nie docenienie tych barier moĪe zniweczyü caáą
koncepcjĊ.
7. Proces uczenia siĊ, który jest niezbĊdny do ciągáego ulepszania procesów.
Zasadniczym celem koncepcji time based management jest zaprojektowanie dla
przedsiĊbiorstwa nowej organizacji, u podstaw której leĪy czynnik czasu.
Inną koncepcją zarządzania zorientowaną na czas jest Just in Time, czyli „dostawy na
czas”. Wywodzi siĊ on z rozwiązania znanego pod nazwą „kanban”, zastosowanego w latach
60 przez Toyota Motor Company i polegającego na dostarczaniu komponentów i materiaáów
bezpoĞrednio do miejsc gdzie są potrzebne. Rozwiązania „kanban” z czasem przerodziáy siĊ
w ideĊ Just in Time. Jej istotĊ wyraĪają sáowa prekursora systemu „kanban” Taiichi Ohno,
który na pytanie co dzieje siĊ w zakáadach produkcyjnych Toyoty odpowiedziaá: „wszystko
co robimy, to patrzenie na liniĊ czasu – od momentu otrzymania zamówienia – do chwili,
w której odbieramy gotówkĊ. Redukujemy tĊ liniĊ eliminując dziaáania nie tworzące wartoĞci
dodanej.”271
U podstaw Just in Time leĪą cztery gáówne zaáoĪenia:
1. zero zapasów,
2. krótkie cykle realizacji zamówieĔ,
3. maáe, ale czĊsto uzupeániane iloĞci produktów,
4. zero defektów, inaczej wysoka jakoĞü.272
Celem stosowania tego systemu jest zapewnienie terminowoĞci produkcji oraz zaopatrzenia
przy minimalizacji strat. Wymaga to utrzymania stanów magazynowych na minimalnym
poziomie,

natychmiastowego

wykrywania

materiaáów oraz niewáaĞciwej pracy.

273

i

usuwania

uszkodzonych

podzespoáów,

Choü istotną cechą systemu JIT jest minimalny,

a nawet zbliĪony poziom zapasów, to jednak JIT to coĞ wiĊcej niĪ obniĪka zapasów. System
ten angaĪuje i integruje wszystkie sfery przedsiĊbiorstwa – zarządzanie, zaopatrzenie,
produkcjĊ dystrybucjĊ, marketing, logistykĊ, finanse, w celu eliminowania marnotrawstwa
i zwiĊkszenia stopnia elastycznoĞci firmy.274
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Stosowanie Jast in Time w praktyce przynosi przedsiĊbiorstwu wiele wymiernych efektów.
Zaliczamy do nich: redukcjĊ pracy (ograniczenie czasu i kosztów), ograniczanie przestrzeni
pracy, poprawĊ obsáugi konsumentów, szersze wáączanie pracowników w realizacjĊ zadaĔ
przedsiĊbiorstwa, wyĪszą produktywnoĞü oraz wyĪszy poziom jakoĞci.

275

Zakáady Toyoty

stosujące ten system zredukowaáy czas produkcji samochodów z 15 do 1 dnia, a po dziesiĊciu
latach stosowania tego systemu produktywnoĞü pracy wzrosáa o ponad 40%.276
Elementy zarządzania skierowanego na czas wystĊpują równieĪ w koncepcji Lean
Management. Narodziáa siĊ ona w Japonii pod koniec lat 70, w Polsce znana jest jako
„zarządzaniem wyszczuplające”.

277

Celem stosowania tej metody jest znaczne ograniczenie

zasobów potrzebnych do produkcji: ludzi, powierzchni, czasu, nakáadów finansowych. MyĞlą
przewodnią metody jest uproszczenie organizacji i zarządzania firmą.278 Zastosowanie
odchudzonego zarządzania wĞród 150 niemieckich przedsiĊbiorstw pozwoliáo na: redukcjĊ
zapasów, co spowodowaáo obniĪenie zaangaĪowania kapitaáu o 45%; skrócenie czasu
przestawiania urządzeĔ o 40%, skrócenie cyklu produkcyjnego Ğrednio o 37%, zwiĊkszenie
produktywnoĞci o 35% w ciągu dwóch lat, zmniejszenie zapotrzebowania na personel o 30%
w ciągu dwóch lat, zmniejszenie absencji z powodu choroby do mniej niĪ 3%, zmniejszenie
liczby wyrobów z brakami z 2.5 do 0,4%.279
OrientacjĊ czasową wykazuje równieĪ koncepcja Quick Response Manufacturing.280
Koncentruje siĊ ona na redukcji czasu we wszystkich operacjach przedsiĊbiorstwa. MoĪna
wyróĪniü dwa aspekty jej stosowania, zewnĊtrzny i wewnĊtrzny. Aspekt zewnĊtrzny polega
na szybkiej reakcji na potrzeby klientów poprzez projektowanie i wytwarzanie produktów
dostosowanych do ich potrzeb. Aspekt wewnĊtrzny przejawia siĊ w strukturze organizacyjnej
przedsiĊbiorstwa, systemach wytwarzania, polityce zakupów, planowaniu wykorzystania
zasobów, decyzji dotyczących wielkoĞci serii produkowanych i wielu innych. Wszystko to
ma sáuĪyü redukcji czasu w operacjach przedsiĊbiorstwa. 281
Przedstawione wyĪej przykáady koncepcji skierowanych na czynnik czasu nie ujmują caáej
problematyki dotyczącej tego zagadnienia. W literaturze przedmiotu wystĊpuje równieĪ wiele
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koncepcji na pozór nie mających nic wspólnego z czasem lecz w swych zaáoĪeniach
uwzglĊdniających tĊ waĪną problematykĊ. NaleĪą do nich TQM, benchmarking, czy teĪ
reengineering. Nie są one jednak przedmiotem opisu w niniejszej publikacji.

3. ISTOTA ROLI KIEROWNICZEJ W KONTEKĝCIE
CHARAKTERYSTYKI CZASU PRACY W ORGANIZACJI.

3.1. PojĊcie i klasyfikacja kadry kierowniczej.
Na czele kaĪdej jednostki organizacyjnej stoi osoba zarządzająca nią, której zadaniem
jest realizacja wyznaczonych tej jednostce celów. Jest ona odpowiedzialna za efektywnoĞü
funkcjonowania organizacji. Jednym z czynników wpáywających na zwiĊkszenie tej
efektywnoĞci jest czas pracy. JeĪeli osoba zarządzająca dostrzega jego znaczenie, racjonalnie
wykorzystuje nie tylko swój wáasny czas, ale dba równieĪ o dobre jego wykorzystanie przez
wszystkich

podlegáych

sobie

pracowników.

Ponadto

wdraĪa w

Īycie

koncepcje

uwzglĊdniające konkurowanie czasem, co we wspóáczesnym Ğwiecie czĊsto pozwala firmie
na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Osoba zarządzająca jest takĪe odpowiedzialna za
ksztaátowanie odpowiednich wzorców i postaw, które przenikają do kultur danej organizacji.
Dotyczą one równieĪ wáaĞciwego stosunku do czasu, którego przejawem jest racjonalne nim
gospodarowanie. Od przyjĊtej przez te osoby postawy dotyczącej czasu, zaleĪeü bĊdzie
poszanowanie tego cennego dobra równieĪ przez innych pracowników. BĊdą oni jakby
zobligowani do podobnego zachowania. Jak zauwaĪa W. G. Nickels wspóáczesne wspaniaáe
korporacje najczĊĞciej stanowią odbicie osobowoĞci swoich liderów.282 JeĪeli wiĊc czas
pracy bĊdzie dla kadry kierowniczej najwiĊkszą wartoĞcią, równieĪ dla firmy bĊdzie on
stanowiá cenny zasób.
Osoba stojąca na czele organizacji nazywana jest w literaturze przedmiotu kierownikiem,
dyrektorem, prezesem, menedĪerem, a nawet przywódcą. W encyklopedii organizacji
i zarządzania kierownik okreĞlany jest jako zwierzchnik lub podmiot kierujący danym
zespoáem ludzkim, bĊdącym organizacją formalną.283 Jest to osoba, która stojąc na czele
jednostki organizacyjnej, powoduje realizacjĊ przy pomocy podlegáych sobie pracowników
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W. G. Nickels, Zrozumieü biznes, op. cit., s. 334.
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przypisanych tej komórce celów (zadaĔ).284 Pozycja kierownika oparta jest na wáadzy legalnej
w organizacji, formalnie dając uprawnienia do podejmowania decyzji, planowania,
organizowania, motywowania i kontroli.285 Kierownikami okreĞla siĊ wszystkich, którzy
objĊli funkcje przeáoĪonych, poczynając od mistrza, koĔcząc na prezesie zarządu.286 Przy
czym funkcja ta wypeániana jest z róĪnym stopniem nasilenia, w zaleĪnoĞci od szczebla
w strukturze hierarchii firmy.287 Z. ĝciborek stwierdza, Īe spoĞród okreĞleĔ dotyczących
kierownika najtrafniejsze wydają siĊ te, które podkreĞlają odpowiedzialnoĞü za kierowanie
dziaáaniami prowadzącymi do osiągania celów przedsiĊbiorstwa i te co akcentują, jakie
funkcje speánia ta osoba w przedsiĊbiorstwie.288 Tak wiĊc kierowników okreĞla siĊ jako
planistów, organizatorów, przywódców i kontrolerów. Zmierzają oni do osiągniĊcia
wyznaczonych celów i zapewnienia sukcesu przedsiĊbiorstwa, jednocząc wokóá tych celów
pracowników i posiadane zasoby.289
Dyrektorem okreĞla siĊ osobĊ stojącą na czele i kierującą pracą instytucji,
przedsiĊbiorstwa, zakáadu.290 Bardzo podobnie definiowany jest teĪ termin prezes. Jest to
osoba stojąca na czele jakiejĞ instytucji, organizacji, stowarzyszenia.291
W ostatnich latach, w praktyce gospodarczej oraz w literaturze przedmiotu pojĊcie kierownik
zastĊpowane jest czĊsto okreĞleniem menedĪer (z ang. oznacza kierownik, zarządca,
dyrektor292).

Związane jest to ze zmianami zachodzącymi w naszej gospodarce oraz

z napáywem zachodnich wzorców. MenedĪer jest to osoba, która zarządza organizacją oraz
jest odpowiedzialna za efektywne wykorzystanie wszystkich jej zasobów, poprzez
implementacjĊ polityki, która ma zapewniü realizacjĊ wytyczonych celów.293 Jest ona
odpowiedzialna za ksztaátowanie i koordynowanie pracy innych.294 MenedĪerem okreĞla siĊ
równieĪ

kierownika lub zarządzającego, zajmującego staáą posadĊ w formie kontraktu,

mającego peánomocnictwa przy wydawaniu decyzji w konkretnych rodzajach dziaáalnoĞci
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firmy.295 Jest to wiĊc osoba speániająca funkcje kierownicze, posiadająca odpowiednie
kwalifikacje, wyspecjalizowana w zarządzaniu przedsiĊbiorstwem, instytucją lub grupą
czynnoĞci stanowiących pewną caáoĞü. Zadania, obowiązki i odpowiedzialnoĞü menedĪera
wymagają kierowania innymi ludĨmi.296 MenedĪer, oprócz talentów osobistych, musi áączyü
posiadaną wiedzĊ z doĞwiadczeniem i intuicją.297 P. F. Drucker uwaĪa, Īe w nowoczesnej
organizacji menedĪerem (kierownikiem) jest kaĪdy pracownik umysáowy, który z tytuáu
swego stanowiska lub wiedzy odpowiada za wkáad pracy wpáywający fizycznie na zdolnoĞci
organizacji do osiągniĊü, (...) do niego naleĪy formuáowanie celów, ustalanie standardów
i okreĞlanie swego wkáadu pracy.298
Mimo, iĪ miĊdzy omówionymi terminami kierownik i menedĪer nie wystĊpują zasadnicze
róĪnice, to jednak niektórzy, temu drugiemu przypisują
znaczenie

299

nieco wiĊksze „peánokrwiste”

. Jak podaje T. Listwan, w Polsce kierownik kojarzy siĊ niejednokrotnie z osobą

o maáej inicjatywie, mającą w gruncie rzeczy doĞü ograniczone w porównaniu
z menedĪerami w krajach zachodnich uprawnienia do dziaáania.300 Natomiast M. Holstein-Beck podkreĞla, Īe byü menedĪerem to znaczy panowaü nad jakąĞ caáoĞcią, zarządzaü nią
inteligentnie, energicznie, gospodarnie i odpowiedzialnie.301
W okresie dynamicznie dokonujących siĊ zmian w gospodarce coraz czĊĞciej
podkreĞlane jest znaczenie kierownika jako przywódcy.

Przywódca to czáowiek, który

wyznaczony na kierownika, potrafi doprowadziü podwáadnych do przekonania, iĪ jest
kompetentny, potrafi przekonywaü i inspirowaü do dziaáaĔ kreatywnych oraz ten, który cieszy
siĊ uznaniem i korzystnie wpáywa na dziaáalnoĞü czáonków grupy związaną z jej zadaniami.302
Kierownicy, posiadający odpowiednie umiejĊtnoĞci przywódcze lepiej wykorzystują
potencjaá ludzki, co czĊsto umoĪliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej firmy.
W niniejszej rozprawie omówione pojĊcia uĪywane są zamiennie, gdyĪ okreĞlają osoby
realizujące funkcje związane z zarządzaniem przedsiĊbiorstwem, a one wáaĞnie są
przedmiotem badaĔ.
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Kadra kierownicza przedsiĊbiorstw nie stanowi jednorodnej grupy. Jest ona zróĪnicowana
miĊdzy innymi, w zaleĪnoĞci od szczebla zarządzania, od obszarów dziaáaĔ w organizacji, od
stosunku powierzonych im zasobów, a takĪe od sposobu podejĞcia do problemów. 303
Ze wzglĊdu na szczebel zarządzania wystĊpują:304
1. MenedĪerowie najwyĪszego szczebla (top management). Stanowią oni czĊĞü kadry
kierowniczej, która ustala cele i misje organizacji, jej ogólną strategiĊ oraz politykĊ
operacyjną. Reprezentują oni organizacjĊ w kontaktach zewnĊtrznych oraz podejmują
najwaĪniejsze dla niej decyzje. Ich praca jest záoĪona, ponoszą odpowiedzialnoĞü za
funkcjonowanie kierowanej przez nich organizacji oraz za jej wyniki. Jak podkreĞla
W. KieĪun, w skomplikowanej strukturze gospodarki narodowej naczelna kadra
kierownicza zajmuje kluczowe pozycje na szczeblu przedsiĊbiorstw i innych organizacji
gospodarczych, gdyĪ od ich sprawnoĞci dziaáania w pewnym stopniu zaleĪy
efektywnoĞü caáej gospodarki.
2. MenedĪerowie Ğredniego szczebla (middle management}. Ich zadaniem jest sterowanie
dziaáaniami realizującymi politykĊ firmy, nadzorowanie i koordynacja dziaáania
niĪszego szczebla organizacji, koordynacja pracy sáuĪb dozoru oraz zrównowaĪenie
wymagania przeáoĪonych i moĪliwoĞci wykonawczych podwáadnych. NaleĪą do niej
kierownicy zakáadów, wydziaáów, filii, przedstawicielstw, itp. Podlegają oni ĞciĞle
kierownictwu najwyĪszego szczebla.
3. MenedĪerowie najniĪszego szczebla, (pierwszej linii), (first-line management).
Nadzorują oni i koordynują dziaáania pracowników wykonawczych oraz ponoszą
odpowiedzialnoĞü za efekty ich pracy. Są przeáoĪonymi innych kierowników.
Podstawowym sposobem klasyfikacji kierowników jest równieĪ podziaá oparty na rodzajach
dziaáalnoĞci, którą nadzorują.305 Wedáug powyĪszego kryterium kierowników dzielimy na
funkcjonalnych, ponoszących odpowiedzialnoĞü za jeden tylko rodzaj dziaáalnoĞci, na
przykáad za produkcjĊ oraz kierowników liniowych, nadzorujących caáą jednostkĊ, na
przykáad przedsiĊbiorstwo, filiĊ albo samodzielny zakáad produkcyjny. Ponoszą oni
odpowiedzialnoĞü za wszystkie dziaáania tej jednostki.
Wielu kierowników realizuje funkcje zarządzania w ramach

okreĞlonego rodzaju
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dziaáalnoĞci, w

której

siĊ specjalizuje.

Biorąc

pod uwagĊ obszary zarządzania

wyróĪniamy:306
1. MenedĪerów

marketingu.

Ich

zadaniem

jest

realizacja

funkcji

związanych

z marketingiem: badaniem rynku, pozyskiwaniem odbiorców, rozwojem i promocją
nowych wyrobów oraz ich dystrybucją.
2. MenedĪerów finansów. Zajmują siĊ oni gáównie zasobami finansowymi organizacji.
Odpowiadają za rachunkowoĞü, zarządzanie zasobami pieniĊĪnymi, inwestycje.
3. MenedĪerów eksploatacji

(operacji). Zajmują siĊ oni konstruowaniem systemów

wytwarzających produkty i usáugi organizacji oraz zarządzaniem nimi. Zakres ich
obowiązków obejmuje najczĊĞciej: badania, projektowanie, wytwarzanie, kontrolĊ
produkcji, kontrolĊ jakoĞci, wybór miejsca produkcji.
4. MenedĪerów zasobów ludzkich (menedĪerów personalnych). Wykonują oni zadania
w obrĊbie funkcji kadrowych organizacji lub kierują pracą zespoáu ludzi realizujących
tĊ funkcjĊ. Do ich zadaĔ naleĪą: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i dobór
pracowników, ich szkolenie i rozwój, projektowanie systemów wynagrodzeĔ oraz
formuáowanie ocen osiąganych przez personel wyników, a takĪe zwalnianie
nieodpowiednich pracowników.
5. MenedĪerów administracyjnych (ogólnych). Nie są oni związani z jakąĞ okreĞloną
specjalnoĞcią kierowniczą. Powinni byü wszechstronni, dysponowaü znajomoĞcią
wszystkich dziedzin funkcjonalnych zarządzania.
6. Inne typy menedĪerów. W wielu organizacjach wystĊpują wyspecjalizowane
stanowiska kierownicze, które nie dają siĊ zakwalifikowaü do wyĪej opisanych grup,
np. menedĪerowie do spraw public relations, zajmujący siĊ stosunkami z opinią
publiczną i Ğrodkami masowego przekazu, czy menedĪerowie do spraw badaĔ
i rozwoju, koordynujący dziaáania naukowców i inĪynierów nad projektami
badawczymi.
W ostatnich latach coraz wiĊksze znaczenie dla sprawnoĞci dziaáania organizacji ma sposób
podejĞcia kadry kierowniczej do wystĊpujących problemów. Biorąc pod uwagĊ powyĪsze
kryterium wystĊpują (wedáug Harolda Leavitta)307:
1. MenedĪerowie

wizjonerzy.

Charakteryzują

siĊ

oni

ĞmiaáoĞcią,

charyzmą,

oryginalnoĞcią, czĊsto ekscentrycznoĞcią, báyskotliwoĞcią i bezkompromisowoĞcią.
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Obdarzeni są oni intuicją, potrafią inspirowaü swoich zwolenników. CzĊsto proponują
caákowite zerwanie z przeszáoĞcią i wejĞcie na nowe obszary gospodarki.
2. MenedĪerowie analitycy. Są oni racjonalistami, rachmistrzami i kontrolerami,
zajmującymi siĊ liczbami i faktami, a nie opiniami. Mają wspaniaáe zdolnoĞci
analityczne i umiejĊtnoĞci wykorzystywania systemów kontroli.
3. MenedĪerowie wykonawcy. Są to osoby pragmatyczne, odnoszące sukcesy w dziaáaniu,
wdraĪaniu planów i rozwiązywaniu problemów. Podporządkowują ludzi swej woli
i prowadzą ich pod wáasnym przywództwem do sukcesu. EfektywnoĞü ich dziaáania
wymaga uzupeánienia o wizjĊ i analizĊ firmy.
Na Zachodzie praktyka gospodarcza wyksztaáciáa cztery wzorce osobowe menedĪerów.308 Są
to:
1. MenedĪerowie odwaĪni, „zmierzający naprzód” w kierunku przyszáego ksztaátu
organizacji; są oni dobrze przygotowani, ambitni, identyfikują siĊ z organizacją
i zmierzają do poĪądanej jej odnowy.
2. MenedĪerowie wyzywający, przeciwstawiają siĊ istniejącej strukturze, pragną odnowy,
ale zmierzają do tego poprzez wykazanie niekompetencji przeáoĪonych, domagają siĊ
ich usuniĊcia.
3. MenedĪerowie niezadowoleni, oddalają siĊ od organizacji, odrzucają zastany porządek,
lecz nie są zdolni do wypracowania Īadnego programu zmian na lepsze, nie mają
ambicji ani chĊci dziaáania.
4. MenedĪerowie konformiĞci, uwaĪają organizacjĊ w obecnym ksztaácie za rozwiązanie
optymalne, bronią jej porządku i chcą, aby byáa ona taka sama w przyszáoĞci.
We wspóáczesnej firmie osoby zarządzające są waĪnymi postaciami. Stojąc na czele
organizacji gospodarczej, mają oni bardzo duĪy wpáyw na jej funkcjonowanie oraz na
osiągane efekty. Ich dziaáalnoĞü moĪe prowadziü do sukcesu firmy, albo jej poraĪki. Jak
podkreĞla P. F. Drucker menedĪer jest dynamicznym, oĪywczym elementem w kaĪdym
biznesie. Bez jego przywództwa „Ğrodki produkcji” pozostają Ğrodkami i nie stają siĊ nigdy
samą produkcją. Zwáaszcza w gospodarce opartej na konkurencji, sukces biznesu, jego
przetrwanie, zleĪy od klasy i wydajnoĞci menedĪerów. Ich klasa i wydajnoĞü są jedyną,
skuteczną przewagą, jaką w takiej gospodarce przedsiĊbiorstwo moĪe osiągnąü.309
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Dlatego

niezmiernie

waĪnym

zagadnieniem

jest

odpowiedzialne

podejĞcie

zarządzających do problematyki czasu, gdyĪ w okresie wzmoĪonej walki konkurencyjnej
miĊdzy firmami, czas moĪe byü waĪnym czynnikiem decydującym o jej przewadze.
Szczególną rolĊ odgrywa tu kadra kierownicza wyĪszego szczebla zarządzania. Ona
wytycza wizjĊ przedsiĊbiorstwa oraz wskazuje sposoby jej wdraĪania, w związku z czym
ma decydujący wpáyw na politykĊ przedsiĊbiorstwa (równieĪ w zakresie czasu pracy) i na
osiągniĊcie sukcesu. Ona teĪ kreuje nowe wzory dotyczące organizacji pracy, przyczyniając
siĊ do wzrostu jej efektywnoĞci.

3.2. TreĞü roli kierowniczej i jej znaczenie dla struktury czasu
pracy.
TreĞcią pracy kaĪdego menedĪera jest realizacja procesu zarządzania. PojĊcie zarządzania
bywa interpretowane róĪnie. W. G. Nickels definiuje zarządzanie jako sztukĊ uzyskiwania
czegoĞ za poĞrednictwem podlegáych ludzi lub innych Ĩródeá.310 H. Steinmann ujmuje
zarządzanie jako kompleks zadaĔ kierowniczych, Ğwiadczony w systemie opartym na
podziale pracy.311 NiezaleĪnie od przyjĊtej definicji, treĞcią zarządzania jest ustalanie celów
i spowodowanie, aby byáy one osiągniĊte. Dokonuje siĊ tego przez wyzyskanie zasobów
bĊdących w dyspozycji, a nade wszystko przez oddziaáywanie kadry kierowniczej na podlegáe
zespoáy pracownicze.312

Realizując proces zarządzania, kierownik wykonuje róĪnorodne

zadania, które uzaleĪnione są od roli, jaką speánia on w organizacji. Wykonywane przez
kierownika zadania ksztaátują strukturĊ jego czasu pracy. MiĊdzy wykonywanymi zadaniami
a czasem pracy istnieje Ğcisáe, wzajemne powiązanie. IloĞü i rodzaj wykonywanych zadaĔ
wpáywa na sposób wykorzystania czasu pracy, natomiast bĊdący do dyspozycji kierownika
czas pracy, okreĞla moĪliwoĞü wykonania wyznaczonych zadaĔ. Dlatego przeprowadzając
badania dotyczące organizacji czasu pracy kadry kierowniczej, niezbĊdne jest dokáadne
poznanie wszystkich zadaĔ kierownika, by móc ustaliü zadnia priorytetowe, których
wykonanie jest konieczna, dla prawidáowego funkcjonowania organizacji.
Na przestrzeni dziejów role i zadania kierowników ulegają ciągáym zmianom. Zmianie
ulega teĪ struktura ich czasu pracy, gdyĪ w róĪnych okresach, róĪne są priorytety ich zadaĔ,
zmienia siĊ wiĊc czas przeznaczony na ich wykonanie. Związane jest to z ewolucją
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warunków dziaáania przedsiĊbiorstw, które powodują zmianĊ sposobów zarządzania. Inne
zadania miaá do wykonania kierownik w okresie rewolucji przemysáowej, kiedy to swą uwagĊ
koncentrowaá na opanowaniu procesów produkcyjnych i technologicznych oraz okreĞlaniu
swego udziaáu w rynku, inne w okresie zwanym „erą masowej produkcji”, kiedy to jego
uwaga skupiona byáa na problemach wewnĊtrznych, 313 a jeszcze inne w okresie gospodarki
rynkowej. Wówczas to zwiĊkszyáa siĊ skala i róĪnorodnoĞü problemów, z jakimi borykaáa siĊ
kadra kierownicza firm. NiezbĊdne staáo siĊ bardziej caáoĞciowe podejĞcie do zagadnieĔ
zarządzana. WiĊkszego znaczenia nabraáa orientacja przyszáoĞciowa, bardziej otwarta, ze
sprawnym komunikowaniem siĊ. Wzrosáo równieĪ znaczenie zachowaĔ innowacyjnych
i nastawionych na wspóádziaáanie.314
Specyficzne role do speánienia miaáa kadra kierownicza w paĔstwach o ustroju
komunistycznym. Ich zadaniem byáa realizacja narzuconego z góry planu i maksymalizacja
wpáywów politycznych. Niewiele wówczas byáo miejsca na swobodĊ decyzji, innowacyjnoĞü,
czy twórcze myĞlenie.315
OdmiennoĞü ról speánianych przez róĪnych kierowników, uzaleĪniona jest równieĪ od
wielu innych czynników, takich jak rodzaj i wielkoĞü przedsiĊbiorstwa, obszar jego
dziaáalnoĞci, szczebel zarządzania. Ponadto róĪni kierownicy nadają speánianym przez siebie
rolom inną rangĊ.
Jak zauwaĪa W. Báaszczyk role kierownicze w organizacji opisuje siĊ najczĊĞciej
w kategoriach funkcji, których realizacji oczekuje organizacja od osób zajmujących
stanowiska kierownicze.316 Jako pierwszy wiedzĊ na temat postĊpowania kierowników
usystematyzowaá H. Fayol, który wyodrĊbniá czynnoĞci kierownicze oraz opisaá je za pomocą
piĊciu funkcji: planowania, organizowania, rozkazywania, koordynowania i kontrolowania.317
UwaĪaá on, Īe kierowanie nie jest sprawą osobistego talentu, lecz umiejĊtnoĞcią jak kaĪda
inna, której moĪna siĊ nauczyü.318
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W. Básaszczyk, Kadra kierownicza polskich przedsiĊbiorstw paĔstwowych w warunkach systemu
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Opracowane przez H. Fayola funkcje kierownicze pozostają aktualne do dziĞ, są one
jednak modyfikowane i dostosowywane do zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci. Wiele
wspóáczesnych

koncepcji nawiązuje do nich, rozszerzając je i uzupeániając. L. A. Allen

uzupeániá pojĊcie kierownictwa, opracowane przez H. Fayola, podając, Īe jest to planowanie,
organizowanie, rozkazywanie, koordynowanie i kontrolowanie czynnoĞci technicznych,
handlowych, finansowych, ubezpieczających i rachunkowych.319 L. Gulick analizując
fayolowskie funkcje zarządzania zaproponowaá rozszerzoną, siedmioelementową wersjĊ
struktury tych funkcji, okreĞlając je skrótem POSDCORB (planowanie, organizowanie, dobór
personelu, kierowanie, koordynowanie, informowanie, budĪetowanie).320
Uniwersalną klasyfikacjĊ funkcji kierowniczych, wystĊpujących niezaleĪnie od szczebla
organizacyjnego, na którym swoją pozycjĊ zajmuje kierownik i niezaleĪnie od typu
organizacji zaproponowaá P. Drucker (rys. 8).

Rys 8. Struktura funkcji kierowniczych wedáug P. Druckera.
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ħródáo: J. Scoff, A. Rochester, Effective Management, [w:] What’s a Manager?, British Institute of
Management, London 1984, s. 103, [za:] W. Báaszczyk, Kadra kierownicza polskich przedsiĊbiorstw
paĔstwowych w warunkach zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu àódzkiego,
àódĨ 1999, s. 78.
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L. . Allen, Management and Organization, New York 1958, s.5, za: J. Tudrej, MenedĪer efektywny, WyĪsza
Szkoáa Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 74.
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R. Lessem, Global Management Principles, Prentice-Hall, New York 1990, s. 237.
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WyodrĊbniá on takie funkcje jak: okreĞlanie celów dziaáaĔ, organizowanie pracy,
zapewnianie odpowiedniej motywacji i áącznoĞci, analizowanie dziaáalnoĞci organizacji oraz
doskonalenie kwalifikacji personelu.321
W póĨniejszych publikacjach autor ten zaproponowaá piĊcioelementową listĊ funkcji
kierowniczych, takich jak planowanie, organizowanie, kontrolowanie, przywództwo i rozwój,
eksponując szczególnie dziaáalnoĞü kierownictwa na rzecz rozwoju organizacji.
W procesie zarządzania organizacją moĪna mówiü o wieloĞci i záoĪonoĞci ról
kierowniczych. Przeprowadzone przez kanadyjskiego profesora zarządzania H. Mintzberga
badania pozwoliáy na wyróĪnienie dziesiĊciu takich ról, które pogrupowaá on na trzy
podstawowe kategorie: interpersonalną, informacyjną i decyzyjną322 (rys.9).

Rys. 9. Role kierownicze.
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ħródáo: H. Mintzberg, The Manager’s Job: Folklore an Fact, „Harward Business Review, 1975, Juli – August,
[za:] J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1994, s. 37.

W roli interpersonalnej kierownik moĪe wystąpiü jako reprezentant, lider i áącznik.
Kierownik wystĊpujący w roli reprezentanta reprezentuje organizacjĊ lub kierowaną przez
siebie jednostkĊ wobec innych organizacji w otoczeniu lub wobec innych uczestników
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P. F. Drucker, Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976, s. 49.
J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1994, s. 37.
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procesu zarządzania wewnątrz organizacji. Kierownik jako lider przewodzi pracownikom,
pozyskuje ich, motywuje do dziaáania, inspiruje, ocenia i szkoli. Jako áącznik kierownik
ksztaátuje i utrzymuje powiązania z jednostkami wewnątrz organizacji, jak równieĪ poza jej
granicami.
W roli informacyjnej, kierownik moĪe wystĊpowaü jako odbiorca, nadawca i rzecznik.
Realizując rolĊ odbiorcy kierownik poszukuje i odbiera informacje. Jako nadawca przetwarza
je, interpretuje i przekazuje, natomiast jako rzecznik wykorzystuje informacje w celu
ksztaátowania

poĪądanego

wizerunku

organizacji

w

jej

otoczeniu

wewnĊtrznym

i zewnĊtrznym.
Realizując role decyzyjne, kierownik rozwiązuje problemy organizacji, wystĊpując
w charakterze przedsiĊbiorcy (innowatora), rozjemcy, dysponującego zasobami i negocjatora.
Jako przedsiĊbiorca, kierownik inicjuje i wprowadza zmiany, ustala cele i formuáuje plany.
Jako rozjemca, rozwiązuje konflikty i eliminuje zakáócenia w funkcjonowaniu organizacji,
przeciwdziaáa konkurencji. Dysponując zasobami, kierownik decyduje o przydziale zasobów
poszczególnym jednostkom organizacyjnym, ustala priorytety zadaĔ i procedury. WystĊpując
jako negocjator zawiera i realizuje umowy z klientami oraz reprezentuje organizacjĊ
w negocjacjach.
Badania przeprowadzone przez H. Mintzberga, polegające na analizie czynnoĞci
kierowniczych, pozwoliáy równieĪ na stwierdzenie, Īe praca kierowników

jest bardzo

zróĪnicowana i ustrukturalizowana, nie ma wyraĨnie okreĞlonego początku i koĔca,
menedĪerowie preferują dziaáania krótkie, bieĪące, wiele z tych dziaáaĔ jest inspirowanych
przez innych.323
Jak zauwaĪa W. KieĪun, przedstawione przez H. Mintzberga role wskazują na
skomplikowaną pozycje dyrektora, obarczonego duĪym zespoáem róĪnorodnych czynnoĞci.
Zwraca on jednak uwagĊ na zjawisko wzajemnego zachodzenia na siebie ról dyrektora, które
rzadko kiedy wystĊpują osobno w swojej wyraĨnie wyodrĊbnionej postaci. Zdaniem
W. KieĪuna

struktura ról kierowniczych sprowadza siĊ do roli organizatora, roli

merytorycznej (przedsiĊbiorcy) oraz roli interpersonalnej.324 WystĊpując w roli organizatora,
kierownik wykonuje wszystkie czynnoĞci związane z organizowaniem, a wiĊc dobiera
podwáadnych, ustala zakres ich dziaáania, buduje struktury organizacyjne, ustala powiązania
informacyjne, system motywacyjny, system kontroli, nadzoruje, planuje, dzieli zasoby. Rola
przedsiĊbiorcy
323
324
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zob. T. Listwan, Ksztaátowanie kadry menedĪerskiej, op. cit., s. 20.
W. KieĪun, Sprawne zarządzanie organizacją, op. cit., s. 188 - 189.

zmierzające

do

realizacji

podstawowego

celu przedsiĊbiorstwa, dotyczące wielkoĞci produkcji, asortymentu,

technologii, zaopatrzenia i zbytu. Realizując rolĊ interpersonalną kierownik wystĊpuje jako
opiekun, którego zadaniem jest podnoszenie kultury wspóáĪycia, wszechstronny rozwój
pracowników, przeciwdziaáanie ich alienacji.
W inny sposób funkcje kierowników przedstawia Ch. I. Barnard. UwaĪa on, Īe funkcją
kierowników jest sáuĪyü jako kanaáy komunikacji, a poniewaĪ przedmiotem systemu
komunikowania siĊ jest koordynacja wszystkich aspektów organizacji, oznacza to, Īe funkcje
kierownicze odnoszą siĊ do wszelkich zadaĔ o podstawowym znaczeniu dla ĪywotnoĞci
i trwaáoĞci jakiejĞ organizacji, a przynajmniej w takim zakresie w jakim trzeba te zadania
realizowaü poprzez koordynacjĊ formalną.325 UwaĪa on, Īe zasadnicze funkcje kierownicze
polegają, po pierwsze na wyposaĪeniu organizacji w system komunikowania siĊ; po drugie na
dbaáoĞci o zapewnienie jej podstawowych wysiáków ludzkich; po trzecie, na formuáowaniu
i definiowaniu celów.326
Jak zauwaĪa Ch. I. Barnard nie wszystko, co robią osoby zajmujące kierownicze
stanowiska, wiąĪe siĊ z ich funkcjami kierowniczymi, tj. koordynowaniem dziaáaĔ innych.
Niektóre z ich zadaĔ nie są kierowaniem (np. gdy prezes angaĪuje siĊ w zadania produkcyjne,
gdy szef resortu rządowego spĊdza czas na rozpatrywanie skarg lub na dyskusjach o pracy
swego resortu) lecz są niezbĊdne dla prawidáowego funkcjonowania organizacji.327
S. Cheápa rozpatruje role kierownicze w kontekĞcie cyklu Īycia organizacji. W kaĪdej
z faz tego cyklu menedĪer peáni inną rolĊ. W organizacji wchodzącej na rynek kierownik
peáni rolĊ przedsiĊbiorcy – pioniera, który podejmuje dziaáania związane z wysokim stopniem
ryzyka; w fazie wzrostu przyjmuje on rolĊ autorytetu, ksztaátując stabilny system zarządzania;
natomiast w okresie stabilizacji preferuje kierownika biurokratĊ, który wykonuje dziaáania
systematycznie powtarzające siĊ. W ostatniej fazie – inercji, kierownik powinien odgrywaü
rolĊ przedsiĊbiorcy-przywódcy, który skáonny jest do zdecydowanych, niekonwencjonalnych,
czĊsto niepopularnych dziaáaĔ zapewniających organizacji przetrwanie i rozwój.328
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Ch. I. Barnard Funkcje kierownicze, NowoczesnoĞü, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik,
Kraków 1997, s. 235.
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Zupeánie

inaczej

ujmuje

funkcje

menedĪerskie

w

organizacji

F.

E.

Kasta

i J. E. Rosenzweig. Ich zdaniem na proces zarządzania skáadają siĊ nastĊpujące szczegóáowe
funkcje329:
1. Staáe analizowanie stanu organizacji jako systemu oraz zewnĊtrznych warunków jej
funkcjonowania:
a) obserwowanie i analizowanie warunków i trendów w otoczeniu;
b) analizowanie mocnych i sáabych stron poszczególnych podsystemów organizacji.
2. Formuáowanie strategii i celów (zadaĔ) organizacji:
a) konstruowanie planów dáugo-, Ğrednio- i krótkookresowych;
b) formuáowanie zasad i trybu ustalania celów z uwzglĊdnieniem stopnia partycypacji
pracowników w tym procesie oraz w konstruowaniu planów.
1. Organizowanie podsystemu technicznego i podsystemu struktury:
a) okreĞlanie wyspecjalizowanych zadaĔ i ich treĞci;
b) ustalanie sposobów koordynacji tych zadaĔ;
c) róĪnicowanie komórek i podsystemów (dyferencja);
d) integrowanie wszystkich elementów organizacji.
2. Projektowanie systemu informacyjno-decyzyjnego:
a) ustalanie operacyjnych mierników realizacji zadaĔ i efektywnoĞci;
b) tworzenie systemu decyzji planistycznych i koordynacyjnych;
c) tworzenie zbiorów danych (bazy danych) dla decyzji bieĪących i strategicznych.
3. Ksztaátowanie systemu kierowania ludĨmi;
a) formuáowanie oczekiwaĔ w stosunku do poszczególnych osób i peánionych przez nie ról
w organizacji;
b) ksztaátowanie motywacji do pracy, systemu nagród wewnĊtrznych i zewnĊtrznych;
c) ksztaátowanie stylu kierowania z uwzglĊdnieniem dynamiki grupy.
4. Usprawnianie funkcjonowania organizacji:
a) analizowanie dziaáalnoĞci;
b) analizowanie opinii klientów i pracowników;
c) programowanie zmian i rozwoju organizacji;
d) doskonalenie zarządzania
Przedstawione kategorie ról wskazują na duĪą ich róĪnorodnoĞü i záoĪonoĞü. Przy czym
niektórzy autorzy podkreĞlają wieloĞü ról kierowniczych.
329
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Z. Mikoáajczyk, proponując rozpatrywanie ich z rzeczowego i spoáecznego punktu
widzenia.330 Wedáug pierwszego, dominującym elementem roli kierownika jest realizacja
zadaĔ organizacji, drugi – eksponuje „troskĊ o ludzi” jako jej podstawową misjĊ. Przy czym
nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który punkt widzenia jest waĪniejszy, chociaĪ
jak podkreĞla autorka, sprawne funkcjonowanie organizacji wymaga, aby w jej áaĔcuchu
zadaniowym nie zabrakáo spoáecznego wspóádziaáania, zwáaszcza takiego, które opiera siĊ na
zaufaniu do decyzji kierownika, a nie na strachu przed ewentualną sankcją.
Do podstawowych zadaĔ wspóáczesnego menedĪera Z. Mikoáajczyk zalicza: zarządzanie
przedsiĊbiorstwem lub jego podsystemami, kierowanie ludĨmi oraz kierowanie wáasnym
rozwojem.331 Znaczenie ról ze spoáecznego punktu widzenia podkreĞla równieĪ P. Tyraáa,
zaznaczając, Īe zadaniem dziaáalnoĞci kierowniczej jest zapewnienie wspóádziaáania ludzi ze
sobą w rozwiązywaniu problemów gospodarowania i mobilizowania ich energii i inteligencji
do przemyĞlanego wypeániania postawionych przed nimi zadaĔ oraz wyboru Ğrodków do ich
osiągniĊcia.332 Mimo duĪej róĪnorodnoĞci ról, a zatem i funkcji speánianych przez
menedĪerów „sercem zarządzania”, jak podkreĞla W. G. Nickels są cztery podstawowe
funkcje: planowanie, organizowanie, przywództwo i kontrolowanie 333 (rys. 10).
Planowanie polega na ustalaniu celów organizacji, opracowaniu strategii osiągania tych
celów, okreĞlaniu niezbĊdnych zasobów i stanowieniu norm. Realizując funkcje
organizowania, kierownicy dokonują podziaáu zasobów, rozdzielają obowiązki i ustanawiają
procedury osiągania celów, ustalają struktury (schematy organizacyjne), okreĞlają zakres
podlegáoĞci i odpowiedzialnoĞci, dokonują rekrutacji i selekcji pracowników, wyznaczają ich
na odpowiednie stanowiska, są odpowiedzialni za ich szkolenie i doskonalenie. Kierowanie
polega na sprawowaniu przywództwa, przez wáasny przykáad i porozumiewanie siĊ
z pracownikami, na przewodzeniu, pomocy i motywowaniu. Zadaniem kontrolowania jest
porównywanie osiąganych wyników z zakáadanymi celami korporacji, przestrzeganie
zgodnoĞci dziaáaĔ z przyjĊtymi standardami oraz podejmowanie dziaáaĔ korygujących.334
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Rys. 10. Gáówne funkcje zarządzania.
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ħródáo: W. G. Nickels, Zrozumieü biznes, Wydawnictwo Bellona i TNOiK, Warszawa 1995, s. 330.

W. G. Nickels podkreĞla, Īe zarządzanie to jednak znacznie wiĊcej niĪ wykonywanie
kilku czynnoĞci. Dobry menedĪer musi byü dobrym specjalistą w branĪy, w której dziaáa jego
firma, musi równieĪ znaü wszystkie czynniki technologiczne, polityczne i socjalne oraz
czynniki wynikające z dziaáaĔ konkurencji, jakie w tej branĪy przemysáu wystĊpują. Musi
mieü wprawĊ w wykonywaniu róĪnych czynnoĞci kierowniczych, zwáaszcza zaĞ czynnoĞci
technicznych. Ponadto musi równieĪ znaü ludzi pracujących w danej branĪy, znaü ich
motywacje, umieü ksztaátowaü stosunki miĊdzyludzkie i rozwiązywaü konflikty.335
Niektóre funkcje kierownicze mają wzglĊdnie uniwersalny charakter, niemniej jednak
wystĊpują równieĪ i takie, które muszą byü modyfikowane i dostosowywane do zmiennego
otoczenia i zmieniającej siĊ roli kierowników.
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Ibidem, s. 331.

Jak podkreĞla W. Báaszczyk, speániając swoją rolĊ, kierownicy poruszają siĊ w dwóch
obszarach dziaáania: rutyny i nowatorstwa. Obszar koniecznego dla trwania organizacji
poziomu rutyny wyznacza im rolĊ zachowawczą. Natomiast obszar nowatorstwa, którego
wystĊpowanie moĪna powiązaü ze zmiennoĞcią ogólnie rozumianej sytuacji dziaáania
kierowników, ukierunkowuje lub powinien ukierunkowywaü ich dziaáania na ryzyko
i niepewnoĞü zawsze towarzyszącą orientacji na przyszáoĞü (rys. 11).336

Rys. 11. Struktura roli kierowniczej.
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ħródáo: W. Báaszczyk, Kadra kierownicza polskich przedsiĊbiorstw paĔstwowych w warunkach zmian systemu
gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu àódzkiego, àódĨ 1999, s. 84.

W okresie burzliwego rozwoju gospodarki oraz dynamicznych zmian dotyczących
zarówno wewnĊtrznych jak i zewnĊtrznych

warunków dziaáania przedsiĊbiorstw,

szczególnego znaczenia nabiera kreatywna funkcja kadry kierowniczej. W literaturze
przedmiotu, jak równieĪ w praktyce coraz czĊĞciej podkreĞla siĊ, Īe rolĊ taką najlepiej speánia
lider, gdyĪ posiada on

umiejĊtnoĞü tworzenia inspirujących wizji przyszáoĞci. Lider

przejmuje inicjatywĊ i przeksztaáca marzenia w rzeczywistoĞü, sprawia, Īe coĞ siĊ dzieje,
tworzy wizje i daje wskazówki na przyszáoĞü. NastĊpnie rzuca wyzwanie innym, aby swą
pracĊ ukierunkowali na tĊ wizjĊ.337
A. Szegda, J. KlisiĔski i W. Paáamarczuk dokonali charakterystyki porównawczej ról
menedĪerów i liderów (tab. 3). Stwierdzili oni, Īe przewodzenie nie polega na dawaniu
instrukcji pracownikom, ale na wyzwalaniu ich twórczej energii. Ich zdaniem skuteczni
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W. Báaszczyk, Kadra kierownicza polskich przedsiĊbiorstw paĔstwowych w warunkach zmian systemu
gospodarczego, op. cit., s. 84.
337
A. Szegda, J. KlisiĔski, W. Paáamarczuk, Rola euromenedĪera w zarządzaniu europejskim, op. cit., s. 39-40.

89

liderzy wypeániają siedem podstawowych ról: selekcjonera, motywatora, innowatora,
negocjatora, uzdrowiciela, obroĔcy oraz integratora.338
Na rolĊ menedĪera jako lidera zwraca uwagĊ równieĪ F. Mingotaud, podkreĞlając, Īe ma on
za zadanie organizacjĊ i pobudzanie do dziaáania. Obok roli lidera zespoáu wymienia on
równieĪ rolĊ koordynatora, konsultującego i negocjującego, osobĊ podejmującą decyzje, która
potrafi przewidywaü i oceniaü oraz rolĊ informatora, uogólniającego i przekazującego
informacje.339

Tabela 3. Role menedĪera i lidera.
MenedĪer
Zarządza
Kopiuje
Skupia uwagĊ na systemie i strukturze
Ufając podwáadnym, kontroluje ich
Formuáuje na bieĪąco poglądy i opinie
Pyta jak i kiedy
Przyjmuje istniejący stan rzeczy
Jest dobrym wykonawcą
Robi rzeczy w sposób wáaĞciwy

Lider
Wprowadza zmiany
Tworzy
Skupia uwagĊ na ludziach
Wzbudza zaufanie
Skupia siĊ na dáugofalowej perspektywie
Pyta co i dlaczego
Stawia wyzwanie istniejącemu stanowi rzeczy
Ma niezwykáą osobowoĞü
Robi wáaĞciwe rzeczy

ħródáo: A. Szegda, J. KlisiĔski, W. Paáamarczuk, Rola euromenedĪera w zarządzaniu europejskim, ISBN,
CzĊstochowa 2002, s. 39.

K. Obáój stwierdza, Īe prawdziwi liderzy umieją páynnie áączyü dwie orientacje: na zadania
i na ludzi. PodkreĞla, iĪ do skutecznego funkcjonowania grupy ludzi, potrzebna jest sprawna
realizacja dwóch funkcji: związanych ze stawianiem zadaĔ, dostarczaniem informacji
i pomysáów oraz oceną ich realizacji oraz dotyczących utrzymania spójnoĞci grupy dziĊki
sprawnej komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, dowartoĞciowywaniu czáonków przez
poĞwiĊcanie uwagi ich pomysáom, emocjom i zachowaniom.340
Kreatywna funkcja kadry kierowniczej wyznacza menedĪerom przyszáoĞci nowe, czĊsto
ryzykowne i odpowiedzialne zadania. P. F. Drucker wymienia siedem takich zadaĔ
menedĪerów jutra:341
1. Musi zarządzaü przez cele.
2. Musi podejmowaü wiĊksze ryzyko i z wiĊkszym wyprzedzeniem. Przy czym menedĪer
bĊdzie musiaá skalkulowaü kaĪde ryzyko, wybraü najkorzystniejszy jego wariant, ustaliü
z góry czego oczekuje, i „sterowaü” swymi dalszymi dziaáaniami.
3. Musi byü zdolny do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym.
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4. Musi byü zdolny do stworzenia zintegrowanego zespoáu, w którym kaĪdy potrafi
zarządzaü tudzieĪ oceniaü swą wydajnoĞü i wyniki w odniesieniu do wspólnych celów.
Wszelkim zadaniem o przyszáoĞciowym wymiarze jest formowanie menedĪerów
zdolnych speániü wymagania jutra.
5. Musi byü zdolny do szybkiego i jasnego przekazywania informacji oraz do motywowania
ludzi. Musi wiĊc zapewniü sobie odpowiednie wspóáuczestnictwo ze strony innych
menedĪerów, specjalistów i wszystkich innych pracowników.
6. MenedĪer jutra musi widzieü biznes jako caáoĞü i z nim swoją funkcjĊ zintegrowaü.
7. Musi umieü uchwyciü relacjĊ miĊdzy swoim produktem i branĪą a caáym otoczeniem,
uchwyciü w niej to, co waĪne i wziąü w rachubĊ we wáasnych decyzjach i dziaáaniach.
BĊdzie musiaá nauczyü siĊ postrzegania ekonomicznych, politycznych i spoáecznych
zjawisk w skali Ğwiatowej, jak równieĪ uwzglĊdniania trendów Ğwiatowych w swoich
decyzjach.
Coraz czĊĞciej podkreĞla siĊ teĪ, Īe od kierowników XXI wieku oczekuje siĊ uczestnictwa
w realizacji funkcji personalnej w organizacji.342 Jej zadaniem jest zaangaĪowanie wszystkich
pracowników w osiągniĊcie celów firmy.
Przedstawione powyĪej role i funkcje kadry kierowniczej wskazują na duĪą ich
róĪnorodnoĞü i záoĪonoĞü. W praktyce trudno jest ustaliü sztywne granice miĊdzy nimi. TĊ
wieloĞü ról próbowaá usystematyzowaü T Listwan. Zaproponowaá on ujĊcie ról kierowników
z trzech punktów widzenia, odnosząc je do podstawowych „szkóá” w nauce organizacji
i zarządzania. Pierwszy nurt nawiązuje do szkoáy klasycznej, a zwáaszcza do dorobku
H. Fayola, eksponując czynnoĞci bądĨ funkcje wykonywane przez kierownika, a wiĊc
planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Drugi kierunek, mający swoją
genezĊ w dorobku szkoáy socjologicznej, postrzega kierownika przede wszystkim jako
przywódcĊ mającego okreĞlone cechy osobowoĞciowe oraz peániącego gáównie funkcje
motywowania. Trzeci nurt, wáaĞciwy systemowemu podejĞciu, traktuje kierownika przede
wszystkim jako decydenta, a jego pracĊ jako proces podejmowania decyzji.343
Przedstawione róĪnorodne role kadry kierowniczej, mają róĪne znaczenie w zaleĪnoĞci od
warunków funkcjonowania organizacji. Ulegają one zmianie wraz ze zmianą zarówno
wewnĊtrznego i zewnĊtrznego otoczenia firmy. Przy czym naleĪy podkreĞliü, Īe we
wspóáczesnym Ğwiecie dynamika tych zmian jest tak duĪa, iĪ wymaga od kierowników coraz
to innych, nowych i odpowiedzialnych funkcji, kreujących wielorakie i záoĪone zadania. Przy
342
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ograniczonym czasie pracy, kierownik musi umieü dokonywaü wyboru tych zadaĔ
i koncentrowaü swe wysiáki tylko na tych najwaĪniejszych, zapewniających organizacji
efektywnoĞü.

3.3. Cechy i umiejĊtnoĞci kierownicze i ich rola
w ksztaátowaniu czasu pracy.
W okresie ciągáego dąĪenia do wzrostu skutecznoĞci dziaáaĔ menedĪera, a przez to do
wzrostu efektywnoĞci funkcjonowania firmy, czĊsto stawiane są pytania: jakie cechy
i umiejĊtnoĞci powinien posiadaü kierownik, aby mógá skutecznie realizowaü funkcje
zarządzania, czy teĪ jakie cechy i umiejĊtnoĞci pozwolą mu na uzyskanie wiĊkszych
rezultatów. W odpowiedzi na te pytania, w literaturze przedmiotu podawane są bardzo
obszerne i zróĪnicowane listy tych cech. Opracowywane są teĪ zestawy umiejĊtnoĞci, które są
niezbĊdne do osiągniĊcia sukcesu. Istotnym zagadnieniem jest równieĪ wpáyw cech
osobowych kierownika na jego czas pracy. RozwaĪając problematykĊ cech kierowniczych,
naleĪy podkreĞliü, iĪ wĞród naukowców nie ma zgodnoĞci co do sáusznoĞci opracowywania
takich wzorów osobowych. Niektórzy z nich, istniejące teorie cech kierowniczych poddają
ostrej krytyce, przytaczając szereg przykáadów, na to, iĪ nie są one sáuszne.
K. Obáój neguje zaáoĪenia caáej koncepcji cech przywódczych. Jego zdaniem, moĪna
wskazaü ewidentne przykáady liderów, którzy takich cech nie posiadali, a wypracowane przez
róĪnych badaczy cechy i umiejĊtnoĞci, bardzo siĊ od siebie róĪnią. Ponadto, wiele badaĔ
wykazaáo, Īe ludzie, którzy stają siĊ liderami i są w stanie pociągnąü za sobą innych, wcale
nie charakteryzują siĊ wyraĨnym zbiorem cech odróĪniających ich od nieprzywódców. 344
Podobne stanowisko zajmuje P.F. Drucker. UwaĪa on, Īe nie istnieje Īadna „skuteczna
osobowoĞü”. Jego zdaniem ci skuteczni róĪnią siĊ miĊdzy sobą tak samo, jak ci nieskuteczni,
i nie odróĪniają siĊ od tych drugich ani typem, ani osobowoĞcią, ani talentami. Tych
skutecznych áączą natomiast, kimkolwiek są, pewne sposoby na efektywnoĞü.345
Pomimo istniejącej krytyki koncepcji „cech kierowniczych” istnieje wiele teorii,
wskazujących jej przydatnoĞü w praktyce. Z. Mikoáajczyk zaznacza, Īe koncepcja takiej
sylwetki jest niezbĊdna dla odpowiedniego doboru i selekcji osób na stanowiskach
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kierowniczych oraz dla celów szkoleniowych.346 Ponadto, dokonując oceny kadry
kierowniczej, czĊsto wykorzystuje siĊ opracowywane teorie „cech kierowniczych.”
J. Leon i J. Frąckiewicz uwaĪają, Īe moĪna wyróĪniü cechy kierownicze, które są niezbĊdne
do tego, aby kierownik osiągaá jako tako zadawalające rezultaty. Ich zdaniem posiadanie tych
cech w wyĪszym stopniu, jak teĪ posiadanie cech dodatkowych pomaga kierownikom
osiągnąü rezultaty wyĪsze, niĪ przeciĊtne. Cechy takie są niezbĊdne na wyĪszych szczeblach
hierarchii kierowniczej, od których nieraz zaleĪy byt instytucji.347 Koncepcje dotyczące cech
kierowniczych i ich umiejĊtnoĞci, czĊsto opracowywane są z uwzglĊdnieniem teorii
sytuacyjnych. PodejĞcie to, jak podkreĞla Z. PietrasiĔski nie neguje wartoĞci ogólnych zasad
i szczegóáowych dyrektyw skutecznego dziaáania, ale kaĪe pamiĊtaü, Īe ich efektywnoĞü
zaleĪy niejednokrotnie od konkretnej sytuacji, w której ją stosujemy. Dlatego tajemnicĊ
sukcesów kierowników wybitnych moĪna poznaü nie na podstawie badania ich osobowoĞci,
w oderwaniu od tego, co robią, lecz studiując ich dziaáania w konkretnych warunkach.348
Opracowywane teorie cech kierowniczych są bardzo zróĪnicowane, niemniej jednak
uwzglĊdniają one poĪądane zachowania, konieczne do peánienia róĪnych ról kierowniczych.
Zgodnie z tradycyjną „teorią cech pracowniczych”, bez których nie moĪna sprawnie
kierowaü zespoáem wymienia siĊ: inteligencjĊ, energicznoĞü, uczciwoĞü, spostrzegawczoĞü,
równowagĊ psychiczną, towarzyskoĞü, oryginalnoĞü, samokontrolĊ, wytrwaáoĞü, pogodĊ
ducha, zdrowie, prawdomównoĞü i niezaleĪnoĞü. 349
W. Báaszczyk wskazuje, Īe do cech, które powinien posiadaü sprawny kierownik zalicza siĊ
jeszcze: odwagĊ, stanowczoĞü, agresywnoĞü, odpornoĞü na naciski, wysoki poziom wáasnej
wartoĞci, chĊü peánienia funkcji kierowniczych, zaufanie do ludzi, takt, oryginalnoĞü.350
H. Steinmann i G. Schreyögg na liĞcie cech kierowniczych umieszczają: ufnoĞü w siebie,
zdolnoĞü do podejmowania prawidáowych decyzji, siáĊ woli, rozlegáą wiedzĊ, siáĊ
przekonania, samowystarczalnoĞü, inteligencjĊ.351
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I. D. Giovena i R. M. Howera uwaĪają, Īe cechami wyróĪniającymi kierownika są:
umiejĊtnoĞü myĞlenia i dziaáania w sposób odpowiedzialny, umiejĊtnoĞü pracy zespoáowej
oraz umiejĊtnoĞü stworzenia warunków skutecznej i dającej zadowolenie pracy w ramach
zespoáu.352
KoniecznoĞü dziaáania kadry kierowniczej w warunkach ciągáej niepewnoĞci oraz
dynamicznie dokonujących siĊ zmian w gospodarce, powoduje, iĪ stawiane są przed nią
nowe, coraz wiĊksze wyzwania. Wzrastają one równieĪ na skutek globalizacji gospodarki
i powstawania coraz wiĊkszej liczby przedsiĊbiorstw miĊdzynarodowych o róĪnorodnych
W. G. Nickels podkreĞla, Īe kariera menedĪerska wymaga nowego typu

kulturach.

353

osobowoĞci.

W literaturze przedmiotu, coraz czĊĞciej pojawiają siĊ wiĊc opracowania

wzorów osobowych menedĪerów przyszáoĞci, czy nawet liderów. Do cech osobowoĞci lidera
najbardziej popularnych zalicza siĊ: pewnoĞü siebie, ambicje, orientacje na osiągniĊcia
i sukces, asertywnoĞü (zdolnoĞü do dominacji nad innymi), tolerancjĊ na stres, upór
i stanowczoĞü, inteligencjĊ, odwagĊ.354 CzĊsto wymieniane są równieĪ takie cechy jak:
zdecydowanie i odwaga, nieprzeciĊtna energia i siáa woli, elastycznoĞü i takt w dziaáaniu,
duĪe kwalifikacje zawodowe, wysoki poziom moralny, szerokie horyzonty myĞlowe, áatwoĞü
nawiązywania kontaktu z ludĨmi i dziaáania z nimi.355 Cechą wspóáczesnych menedĪerów
jest ponadto aktywnoĞü, muszą oni umieü skutecznie wprowadzaü zmiany,

posiadaü

umiejĊtnoĞü kreowania poczucia wspólnoty wartoĞci. Muszą takĪe posiadaü zdolnoĞci do
motywowania innych i pobudzania ich lojalnoĞci.

356

E. H. Schein podkreĞla, Īe liderzy

przyszáoĞci bĊdą musieli wykazaü siĊ nastĊpującymi cechami: niezwykle wysokim poziomem
percepcji i zrozumienia otaczającej rzeczywistoĞci i samych siebie; równie wysokim
poziomem motywacji umoĪliwiającym im aktywną partycypacjĊ w uciąĪliwym procesie
uczenia siĊ i zmian, zwaĪywszy szczególnie na coraz áagodniejsze podziaáy graniczne,
w których poczucie przywiązania stanie siĊ trudne do zdefiniowania;

wielką siáą

emocjonalną, aby móc stawiü czoáo niepokojom wáasnym i innych w miarĊ jak uczenie siĊ
i procesy przemian bĊdą coraz bardziej narzucaáy styl Īycia; nowymi umiejĊtnoĞciami analizy
przesáanek kulturowych, identyfikacji tych zaáoĪeĔ, które mają racjĊ bytu i tych, które
funkcjonują niewáaĞciwie oraz analizy procesów rozwijających kulturĊ organizacji pracy;
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chĊcią i umiejĊtnoĞcią angaĪowania innych i pozyskiwania ich aktywnego udziaáu, gdyĪ
zadania wymagające rozwiązania bĊdą zbyt záoĪone, a informacje zbyt rozprzestrzenione, aby
liderzy mogli sobie z nimi sami skutecznie radziü; chĊcią i umiejĊtnoĞcią dzielenia siĊ wáadzą
i uprawnieniami do kontroli zgodnie z wiedzą i umiejĊtnoĞciami ludzi, tj. pozwalaniem
i zachĊcaniem do przejmowania we wáasne rĊce odpowiedzialnoĞci przywódczej we
wszystkich przejawach dziaáania organizacji.357
Wzory osobowe kierowników opracowywane są równieĪ na róĪnych konferencjach.
Zwrócono na nich uwagĊ, Īe menedĪer przyszáoĞci powinien byü wszechstronnie
wyksztaácony, znaü jĊzyki obce, mieü wyrazistą osobowoĞü, umieü szybko podejmowaü
decyzje, byü odpornym na stres, byü wysportowanym i cieszyü siĊ dobrym zdrowiem.358
PodkreĞlano na nich równieĪ, iĪ coraz wiĊkszą rolĊ w firmach odgrywaü bĊdą „przedsiĊbiorcy
intelektualni”, mający oprócz „intelektu”, „inteligencji” (przede wszystkim emocjonalnej)
takĪe kwalifikacje trans narodowe.359
Cechy lidera przyszáoĞci okreĞlali równieĪ sami kierownicy firm miĊdzynarodowych,
dziaáających w róĪnych branĪach, zaznaczając w skali 1 do 10 te cechy przywódcze, które ich
zdaniem są uniwersalne. KolejnoĞü wyboru byáa nastĊpująca: myĞli globalnie, uprzedza
moĪliwoĞci, tworzy wspólną wizjĊ, rozwija i usamodzielnia pracowników, docenia
róĪnorodnoĞü kulturową, buduje pracĊ zespoáową i partnerstwo, panuje nad zmianami, zna siĊ
dobrze na technologii, zachĊca do konstruktywnych zmian, dba o satysfakcjĊ klienta, osiąga
przewagĊ konkurencyjną, stanowi wzór do naĞladowania, dzieli siĊ przywództwem, Īyje
zgodnie z gáoszonymi wartoĞciami.360
SpecjaliĞci od naboru kadr, do atrybutów menedĪera zaliczają: wysoki poziom
wyksztaácenia, doĞwiadczenie zarówno w osiąganiu zysków jak i w ponoszeniu strat, staáy
postĊp w awansach z uwzglĊdnieniem okresu pracy w roli pracownika wykonawcy, okreĞlone
przygotowanie w dziedzinie handlu zagranicznego, doskonaáa umiejĊtnoĞü komunikowania
siĊ, umiejĊtnoĞü zyskiwania poparcia innych dla swojej wizji, pewnoĞü siebie, zdolnoĞü
podejmowania ryzyka bez nadmiernego zdenerwowania oraz wielka uczciwoĞü.361
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Z. Mikoáajczyk wĞród wymogów stawianych kandydatom na stanowiska kierownicze
podkreĞla jeszcze: wysoki poziom wáasnej wartoĞci, odpornoĞü na naciski, sprawnoĞü
myĞlenia, prospoáeczne postawy, staáoĞü emocjonalną oraz przedsiĊbiorczoĞü.362
Omówione cechy osobowe menedĪerów wskazują na ich duĪą iloĞü i róĪnorodnoĞü. Skala
wymagaĔ stawianych kierownikom zaleĪy jednak od róĪnych czynników, takich jak np.:
rodzaj i wielkoĞci przedsiĊbiorstwa, obszar jego dziaáania oraz dąĪenia rozwojowe na rynku
krajowym i na rynkach zagranicznych.363 Przy czym brak którejkolwiek z podawanych cech
nie Ğwiadczy wcale o braku skutecznoĞci menedĪera. Jak zaznacza W. Báaszczyk Ĩródáa
sukcesu kierownika tkwią przede wszystkim w umiejĊtnym godzeniu cech indywidualnych
tworzących jego sylwetkĊ psychofizjologiczną ze zmianami sytuacji wynikającymi
z okolicznoĞci zewnĊtrznych.364 Cechy osobowe kierownika mogą jednak w niektórych
sytuacjach znacznie wpáywaü na podejmowanie trafnych decyzji i sprawne zarządzanie
organizacją.
Nasuwa siĊ przy tym pytanie, czy cechy te maja równieĪ wpáyw na organizacjĊ czasu pracy
kierowników i jeĪeli tak, to jaki. JeĞli przyjmiemy poglądy naukowców opowiadających siĊ
za sáusznoĞcią opracowywania koncepcji cech kierowniczych, moĪemy równieĪ potwierdziü
powyĪsze przypuszczenie. Bo czyĪ moĪna zaprzeczyü, Īe wysokie kwalifikacje mają wpáyw
na organizacjĊ czasu pracy. JeĪeli kierownik, nie zna wszystkich naukowych metod tej
organizacji, to nie wcieli ich w Īycie. JeĪeli nie bĊdzie wytrwaáy i stanowczy, to jego plany
i zamierzenia, w zmiennych warunkach dziaáania, bĊdą równieĪ ciągle zmieniane. JeĪeli nie
bĊdzie umiaá wprowadzaü innowacyjnych zmian, to równieĪ w zakresie czasu pracy nie
wdroĪy Īadnych rozwiązaĔ prowadzących do wzrostu jego efektywnoĞci. Brak zrozumienia
otaczającej rzeczywistoĞci nie pozwoli kierownikowi dostrzec znaczenia czasu jako waĪnego
czynnika strategicznego dla przedsiĊbiorstwa.
O ile niektórzy z naukowców nie uznają wpáywu cech osobowych na sprawnoĞü
zarządzania, to podkreĞlają jednak koniecznoĞü posiadania okreĞlonych umiejĊtnoĞci, których
zawsze moĪna siĊ nauczyü. Rozumie siĊ przez nie cechy psychologiczne i wiedzĊ, ujawnione
w dziaáaniu – weryfikowane w konkretnych (bądĨ symulowanych) Ğrodowiskowych
warunkach poprzez konkretne zachowania zawodowe.365
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P. F. Drucker wymienia piĊü takich nawyków umysáu, które trzeba w sobie urobiü, aby
zostaü skutecznym menedĪerem. Jako pierwszy zaznacza, Īe skuteczni menedĪerowie wiedzą,
na czym schodzi im czas. Pracują systematycznie nad zarządzaniem tą odrobiną swego czasu,
który mają pod swoją kontrolą. UwaĪa on równieĪ, Īe skuteczni menedĪerowie skupiają siĊ
na Ğwiecie zewnĊtrznym organizacji, ogniskując swe wysiáki raczej na rezultatach, niĪ na
samej pracy. Ponadto budują oni na zaletach – na siáach swoich, na siáach zwierzchników,
kolegów i podwáadnych. Nie budują na sáaboĞciach. Nie zaczynają od rzeczy, których zrobiü
nie mogą. Jego zdaniem skuteczni menedĪerowie koncentrują siĊ na paru gáównych
dziedzinach, w których osiągniĊcia wielkiej klasy mogą przynieĞü wybitne rezultaty.
Uszeregowują priorytety i wykonują swoje priorytetowe zadania. Zdają oni sobie sprawĊ, Īe
nie ma innego wyboru, jak robiü najpierw rzeczy pierwszej wagi, a drugorzĊdnych nie robiü
wcale, bo alternatywą jest nie doprowadzenie do skutku niczego. Skuteczni menedĪerowie
podejmują skuteczne decyzji. Wiedzą, Īe to przede wszystkim kwestia systemu –
prawidáowych kroków w prawidáowej sekwencji. Jego zdaniem decyzja skuteczna jest zawsze
rozstrzygniĊciem opartym raczej na rozbieĪnych opiniach. Ponadto podejmowanie szybko,
wielu decyzji oznacza podejmowanie decyzji báĊdnych.366
Wedáug S. J. Motowidáo do podstawowych umiejĊtnoĞci kierowniczych naleĪy zaliczyü:
umiejĊtnoĞci interpersonalne, tj. kierowania i przewodzenia, pracy w zespole, przejawiania
inicjatywy

i

rozwiązywania

zdecydowania,
problemów,

rozwiązywania
tj.

wzbudzania

sytuacji
i

konfliktowych;

wskazywania

umiejĊtnoĞci

kierunków

zachowaĔ

innowacyjnych, rozumienia zaleĪnoĞci pomiĊdzy roĪnymi informacjami, wychodzenia
naprzeciw trudnoĞciom oraz przezwyciĊĪania kryzysów i sytuacji trudnych; umiejĊtnoĞci
komunikowania siĊ tj. przekazywania informacji w formie zrozumiaáej i jasnej dla
potencjalnych odbiorców. 367
R. Katz wyróĪniá trzy podstawowe rodzaje umiejĊtnoĞci, niezbĊdne wszystkim
kierownikom. Są to umiejĊtnoĞci techniczne, spoáeczne i koncepcyjne.368 UmiejĊtnoĞci
techniczne – to zdolnoĞü posáugiwania siĊ narzĊdziami, metodami i technologią w danej
specjalnoĞci. UmiejĊtnoĞci spoáeczne, to zdolnoĞü wspóápracowania (kooperacji) z innymi
ludĨmi, rozumienia ich i motywowania, zarówno poszczególnych osób, jak i grup, natomiast
umiejĊtnoĞci koncepcyjne to umysáowa zdolnoĞü koordynacji oraz integrowania wszystkich
366
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interesów i dziaáalnoĞci organizacji. To dostrzeganie caáoĞci i czĊĞci organizacji, rozumienie
wzajemnych ich związków i zaleĪnoĞci, a takĪe zaleĪnoĞci miĊdzy róĪnymi czynnikami danej
organizacji tak, aby podjĊte decyzje byáy optymalne.
Zdaniem R. Katza znaczenie poszczególnych umiejĊtnoĞci jest uzaleĪnione od pozycji
stanowiska kierownika w strukturze organizacyjnej. Na najwyĪszych szczeblach zarządzania
najwaĪniejsze są umiejĊtnoĞci koncepcyjne, natomiast na najniĪszych, umiejĊtnoĞci
techniczne. UmiejĊtnoĞci spoáeczne są waĪne dla kierowników wszystkich szczebli
zarządzania.
Procesy umiĊdzynarodowienia i globalizacji gospodarki, sprawiają, Īe coraz czĊĞciej
analizuje siĊ umiejĊtnoĞci, niezbĊdne menedĪerowi dziaáającemu na globalnym rynku.
B. Wawrzyniak, na podstawie wielu prognoz i analiz uznaá, Īe najistotniejsze cechy
euromenedĪera to: zdolnoĞü do wprowadzania zmian, umiejĊtnoĞü uczenia siĊ od innych oraz
uczenia siĊ przez caáe Īycie, duch przedsiĊbiorczoĞci, zdolnoĞü porozumiewania siĊ,
zdolnoĞci interpersonalne czyli umiejĊtnoĞci kierowania ludĨmi.369
Znaczenie przedsiĊbiorczoĞci, jako nieodáącznej cechy kaĪdego menedĪera podkreĞla
równieĪ J. Penc. Jego zdaniem przedsiĊbiorczoĞü cechuje kreatywny sposób myĞlenia
i dziaáania, wyczuwanie przyszáoĞci (zwiastunów przemian), odkrywanie nowych szans,
twórcze rozwiązywanie problemów, zdolnoĞü formuáowania szybkich odpowiedzi na
wyzwania rynku.370
M. Armstrong do umiejĊtnoĞci niezbĊdnych menedĪerowi miĊdzynarodowemu zalicza:
umiejĊtnoĞü budowania miĊdzynarodowych zespoáów pracowników i przewodzenia im,
wraĪliwoĞü kulturową, pozwalającą zrozumieü kulturĊ kraju, w którym pracują, umiejĊtnoĞü
zarządzania róĪnicami etycznymi i kulturowymi, umiejĊtnoĞci jĊzykowe, zdolnoĞci
adaptacyjne, pozwalające dostosowaü siĊ do nowego otoczenia i ludzi róĪnych narodowoĞci
i kultur, odpornoĞü na stres, osobistą motywacjĊ, uáatwiającą przejmowanie inicjatywy
w nieznanych sytuacjach.371
Aby sprawnie kierowaü globalnym przedsiĊbiorstwem przyszáoĞci, menedĪer musi
sprawdziü siĊ w 14 kluczowych wymiarach obejmujących:372 globalne myĞlenie,
przewidywanie przyszáych moĪliwoĞci, kreowanie i zwiĊkszanie uprawnieĔ kadry, rozwijanie
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i zwiĊkszanie uprawnieĔ kadry, akceptowanie róĪnic kulturowych, budowanie zespoáów
i partnerstwa, sprzyjanie zmianom, entuzjazm dla nowych technologii, wspieranie
konstruktywnych

wyzwaĔ, zapewnienie zadowolenia

klientów,

osiąganie

przewagi

konkurencyjnej, okazywanie osobistej siáy i kompetencji, dzielenie siĊ przywództwem,
dziaáanie zgodnie z gáoszonymi wartoĞciami.
B. GliĔski, B. R. Kuc i H. Foátyn uwaĪają, Īe najistotniejszą cechą kaĪdego szefa jest
przywództwo, czyli niezwykáa umiejĊtnoĞü jednoczenia rozproszonej siáy roboczej, wokóá
jednej, dokáadnie sprecyzowanej wizji, przy uĪyciu osobistej siáy, wáadzy i charyzmy. Dodają
oni do tych sformuáowaĔ równieĪ umiejĊtnoĞü globalnego myĞlenia, przewidywania
i wykorzystywania sprzyjających moĪliwoĞci oraz dzielenia siĊ kierowniczymi zadaniami
z odpowiedzialnym zespoáem.373
W literaturze przedmiotu, podkreĞla siĊ znaczenie liderów, którzy posiadają umiejĊtnoĞü lub
dar tworzenia lub reorientowania przedsiĊbiorstwa w kierunku sukcesu.374
K. Obáój, jako najbardziej popularne umiejĊtnoĞci lidera przytacza: umiejĊtnoĞü tworzenia
wizji poĪądanego stanu, kreatywnoĞü i innowacyjnoĞü, takt i talenty dyplomatyczne,
sprawnoĞü perswazyjnego mówienia i sáuchania, szybkie podejmowanie decyzji, umiejĊtnoĞü
stawiania zdaĔ i organizowania pracy.375
Ch. Coates, uwaĪa, Īe dobrzy liderzy powinni cechowaü siĊ: zdolnoĞcią do formuáowania
wartoĞciowego celu, zaangaĪowaniem i wytrwaáoĞcią, wraĪliwoĞcią, kompetencjami
i wytrwaáoĞcią, pragmatyzmem, energią i zapaáem oraz zdolnoĞcią uchwycenia równowagi
pomiĊdzy korzyĞciami, jakie zapewnia siĊ klientom, akcjonariuszom i pracownikom.376
Ch. Prahalad podkreĞla rolĊ menedĪera przyszáoĞci. UwaĪa, Īe musi on legitymowaü siĊ
umiejĊtnoĞciami i cechami osobowymi, takimi jak:377
*

umiejĊtnoĞü myĞlenia systemowego, pozwalającą na dostrzeganie związków miĊdzy

poszczególnymi elementami oraz na wybieganiu myĞlą w przyszáoĞü i ogarnianiu caáoĞci
problemu. Musi posiadaü równieĪ zdolnoĞü syntezy informacji, zarówno o strategicznym, jak
i o drugorzĊdnym znaczeniu, áączenia umiejĊtnoĞci analitycznych z wáasną intuicją oraz
wywaĪania interesu prywatnego i spoáecznego.
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* umiejĊtnoĞü dziaáania w wielokulturowym otoczeniu. MenedĪer musi uwzglĊdniü fakt, Īe
w innych kulturach niekoniecznie podzielane są te same wartoĞci, w których czáowiek zostaje
wychowany.
* gotowoĞü do ustawicznej nauki, dotyczącej nowych technologii, praktyk gospodarczych,
zaáoĪeĔ kulturowych oraz nowych idei.
* pozytywne cechy osobowoĞciowe i wysokie standardy zachowaĔ.
J. Penc podkreĞla, Īe „wzorcowemu” menedĪerowi, który chce sprostaü wymaganiom
zarządzania przyszáoĞci przypisuje siĊ róĪne pozytywne cechy, z których najwaĪniejszymi
są:378
* wysokie kwalifikacje zawodowa (doskonaáy specjalista), wiedza psychologiczna i zdolnoĞci
organizacyjne;
* umiejĊtnoĞü komunikowani siĊ i rozumienia ludzi, uznanie dla ich poczucia wartoĞci
i osobistego znaczenia;
* poczucie odpowiedzialnoĞci spoáecznej i zmysá pracy zespoáowej, stwarzanie pozytywnej
motywacji do pracy i dbaáoĞü o wáaĞciwą atmosferĊ pracy;
* bezpoĞrednie, odwaĪne angaĪowanie siĊ w problemy, gotowoĞü do ponoszenia ryzyka
i odpowiedzialnoĞci;
* dbaáoĞü o wspólne interesy i uznane wartoĞci, poczucie wspólnoty przy rozwiązywaniu
problemów;
* umiejĊtnoĞü kalkulacji i analizowania poziomu ryzyka (ryzyko antycypowane
i kontrolowane), poszukiwanie szans i szybkiego reagowania na pojawiające siĊ okazje;
* cierpliwoĞü, wytrwaáoĞü i upór w dąĪeniu do osiągania wytyczonych celów;
* zdolnoĞü do dziaáania pod naciskami spoáecznymi, utrzymanie sprawnoĞci w sytuacjach
peánych napiĊü i ĞwiadomoĞü granic wáasnych moĪliwoĞci (odpornoĞü na frustracje
i obciąĪenia psychiczne);
* uczciwe zaáatwianie spraw z innymi partnerami (uczciwoĞü i wiarygodnoĞü poczynaĔ),
tworzenie atmosfery szczeroĞci i otwartoĞci, uprzejmoĞü, wyrozumiaáoĞü i jasne wyraĪanie
swoich myĞli;
* poczucie wáasnej wartoĞci, pewnoĞü siebie, przedsiĊbiorcze myĞlenie, zdolnoĞü
przewidywania i przekonywania, umiejĊtnoĞü godzenia racjonalnoĞci z intuicją;
* posiadanie wizji rozwoju przedsiĊbiorstwa i rozumienie koniecznoĞci zmian jako postawy
kreatywnych i zyskownych dziaáaĔ oraz áączenie zagadnieĔ bieĪących z perspektywicznymi;
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* odczuwanie potrzeby uzupeánienia zdobytej juĪ wiedzy, rozszerzania praktycznych
umiejĊtnoĞci kierowniczych i dąĪenia do osiągniĊcia wysokiego poziomu profesjonalizmu.
Przedstawione cechy i umiejĊtnoĞci okreĞlane w modelu idealnego kierownika są bardzo
róĪnorodne. Trudno okreĞliü, które z nich są najwaĪniejsze, bowiem w róĪnych warunkach
dziaáania mogą mieü one niejednakową rangĊ. Istnieje jednak grupa cech i umiejĊtnoĞci, które
mają bardziej uniwersalne znaczenie od innych. Jedną z nich jest umiejĊtnoĞü wáaĞciwego
gospodarowania czasem pracy. Jest ona niezbĊdna kaĪdemu menedĪerowi, gdyĪ decyduje
o wykorzystaniu tego cennego zasobu, który kaĪdy czáowiek posiada w ograniczonej iloĞci.
JeĪeli kadra kierownicza bĊdzie ceniü swój wáasny czas, bĊdzie dąĪyáa równieĪ do
racjonalnego jego wykorzystania przez podlegáych sobie pracowników. Przyczyni siĊ to nie
tylko do wzrostu efektywnoĞci dziaáania firmy, ale równieĪ do wiĊkszego zadowolenia
pracowników, gdyĪ swoje zadania bĊdą oni mogli wykonywaü bez zbĊdnego stresu,
zmĊczenia i przepracowania.
UmiejĊtnoĞci wáaĞciwego gospodarowania czasem moĪna siĊ nauczyü. Wymaga to jednak
pewnych wyrzeczeĔ, zmiany swoich przyzwyczajeĔ i upodobaĔ. Pewne cechy osobowe
menedĪera takie jak np.: stanowczoĞü, konsekwencja, odpowiedzialnoĞü, pracowitoĞü, chĊü
wprowadzania innowacji, mogą uáatwiü wdraĪanie odpowiednich technik zarządzania czasem
pracy.

Inne

cechy,

niezdyscyplinowanie,

takie

jak:

niedbalstwo,

niepunktualnoĞü,

niestarannoĞü,

niezdecydowanie,

niesystematycznoĞü,
powolnoĞü,

sáaba

komunikatywnoĞü, gadulstwo, brak porządku, brak wiedzy, brak doĞwiadczenia, brak
motywacji, brak stanowczoĞci w relacjach z ludĨmi, brak talentów organizacyjnych są
przyczyną marnotrawstwa czasu.379 I choü niektóre z nich, są bardzo oporne na zmiany, to
kaĪdy kierownik, który chce byü konkurencyjny na rynku moĪe nauczyü siĊ, je
przezwyciĊĪaü, by móc efektywnie wykorzystywaü tak cenny kapitaá, jakim jest czas.
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J. D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki menedĪerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, op. cit., s. 172.
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4. ORGANIZCJA CZASU PRACY DYREKTORÓW
PRZEDSIĉBIORSTW POLSKICH I NIEMIECKICH W ĝWIETLE
BADAē WàASNYCH.380

4.1. Analiza organizacji czasu pracy dyrektorów w polskich
przedsiĊbiorstwach.
4.1.1. Znaczenie organizacji czasu pracy dyrektorów dla funkcjonowania
firmy oraz jej ocena.
Organizacja czasu pracy kadry kierowniczej ma niewątpliwie wpáyw na sprawnoĞü
funkcjonowania przedsiĊbiorstwa. JuĪ w 1926 r. przeprowadzono badania, które potwierdziáy
związek przyczynowo-skutkowy, pomiĊdzy pracą dyrektorów a wynikami przedsiĊbiorstwa.381

380

Badania wáasne dotyczące organizacji czasu pracy dyrektorów, zostaáy przeprowadzone wĞród kadry
kierowniczej najwyĪszego szczebla zarządzania przedsiĊbiorstw przemysáowych w Polsce i w Niemczech.
Ogóáem uwzglĊdniono w badaniach 111 przedsiĊbiorstw naleĪących do grupy przemysáu ciĊĪkiego (61
w Polsce i 50 w Niemczech). Badania wáasne prowadzone byáy w okresie od początku 2003 roku do
kwietnia 2004 roku. Badane przedsiĊbiorstwa zostaáy zróĪnicowane pod wzglĊdem form organizacyjno –
prawnych i wielkoĞci. W polskich przedsiĊbiorstwach badaniem objĊto 41% spóáek z o. o., 31% spóáek
akcyjnych, 12% przedsiĊbiorstw paĔstwowych i 16 % firm zorganizowanych w formie spóáek osobowych
i prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą.
WĞród objĊtych badaniem przedsiĊbiorstw polskich znajdowaáo siĊ 44% przedsiĊbiorstw maáych; 32%
przedsiĊbiorstw Ğrednich; 12% przedsiĊbiorstw duĪych oraz 12% przedsiĊbiorstw bardzo duĪych (zaáoĪono, Īe
.firmy zatrudniające do 50 osób zostaną potraktowane jako maáe; od 51-250 osób jako Ğrednie, od 251-1000,
jako duĪe i powyĪej 1000 jako bardzo duĪe). WĞród badanych niemieckich przedsiĊbiorstw byáo 40% spóáek
z o.o. (GmBH), 22% spóáek akcyjnych (AG), 4% przedsiĊbiorstw paĔstwowych (Staatisches Unternehmen) oraz
34% osobowych (Personalgeselschaft) i firm prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą (Gewerbebetriebe).
52% badanych przedsiĊbiorstw niemieckich, stanowiáy przedsiĊbiorstwa maáe; 32% firmy Ğrednie; 12% firmy
duĪe oraz 12% firmy bardzo duĪe.
WĞród badanych respondentów znajdowaáo siĊ 105 dyrektorów firm dziaáających na terenie Polski oraz 71
dyrektorów firm znajdujących siĊ na terenie Niemiec. W polskich przedsiĊbiorstwach, wĞród badanych
respondentów znajdowaáo siĊ 34% dyrektorów naczelnych i 66% zastĊpców dyrektora, w niemieckich zaĞ
funkcjĊ dyrektora naczelnego peániáo 42% badanych, natomiast funkcjĊ zastĊpcy dyrektora 58%.
Problematyka badaĔ obejmowaáa zagadnienia związane z organizacją czasu pracy naczelnej kadry kierowniczej.
Do podstawowych problemów badawczych naleĪaáy zagadnienia takie jak:
a. struktura czasu pracy,
b. stopieĔ rozczáonkowania dnia pracy,
c. zarządzanie czasem pracy
d. usprawnianie organizacji czasu pracy.
e. czynniki wpáywające na organizacjĊ czasu pracy.
W celu zbadania omawianej problematyki posáuĪono siĊ badaniami ankietowymi. W opracowanym
kwestionariuszu ankiety, oprócz pytaĔ standaryzowanych, respondenci mieli równieĪ moĪliwoĞü przedstawienia
swoich opinii, doĞwiadczeĔ i problemów, dotyczących badanej problematyki.
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W. KieĪun, Sprawne zarządzanie organizacją, op. cit., s. 190.
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Analizowano wówczas przyczyny strat poniesionych przez firmy amerykaĔskie o róĪnej
specjalnoĞci. Z zaáoĪonych trzech hipotetycznych przyczyn, do powstania strat w najwiĊkszym
stopniu przyczyniáa siĊ záa organizacja pracy dyrektorów (tabela 4).

Tabela 4. Badanie przyczyn strat czasu pracy.
przemysá
odzieĪowy
budownictwo
poligrafia
obuwnictwo

Straty (w %) spowodowane przez:
pracowników
16
21
28
11

dyrektorów
75
65
63
73

Czynniki zewnĊtrzne
9
14
9
16

ħródáo: Komitet Federacji StowarzyszeĔ InĪynierów AmerykaĔskich (1926, s. 10), za: W. KieĪun, Sprawne
zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza Szkoáy Gáównej Handlowej, Warszawa 1997, s. 190.

Ponadto dobrze zorganizowana praca wáasna dyrektora, pozwala mu na skupienie siĊ na
wykonywaniu wáaĞciwych dziaáaĔ, przynoszących wymierne korzyĞci ekonomiczne. Dyrektor
ma czas na wáasny rozwój, doksztaácanie siĊ i doskonalenie, co umoĪliwia obserwacjĊ zmian
zachodzących w gospodarce i uwzglĊdnienie ich przy opracowywaniu koncepcji rozwoju
wáasnej firmy. Nie dezorganizuje on pracy swoich podwáadnych, dostarcza im dobrych
wzorców do naĞladowania. Dobra organizacja pracy, pozytywnie wpáywa teĪ na samopoczucie
dyrektora, który z wiĊkszym zaangaĪowaniem i energią moĪe zarządzaü przedsiĊbiorstwem.
Jednym z warunków usprawniania organizacji pracy wáasnej dyrektorów, jest ĞwiadomoĞü
istnienia związku pomiĊdzy tą organizacją, a skutecznym funkcjonowaniem firmy. Przekonanie
kadry kierowniczej o istnieniu takiego związku, powoduje inicjowanie przez nią róĪnorodnych
dziaáaĔ, zmierzających do lepszego gospodarowania czasem pracy. Badani dyrektorzy,
w kwestionariuszu ankiety wyraĪali swoją opiniĊ na temat wpáywu organizacji ich czasu pracy,
na skutecznoĞü funkcjonowania firmy (rys. 12).
R y s . 1 2 . O p in ia d y r e k t o r ó w n a t e m a t w p áy w u
o r g a n iz a c ji ic h c z a s u p r a c y n a s k u t e c z n o Ğ ü
f u n k c jo n o w a n ia f ir m y .
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ħródáo: Opracowanie wáasne.
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Prawie wszyscy dyrektorzy są przekonani, Īe organizacja czasu pracy kadry kierowniczej ma
wpáyw na skutecznoĞü funkcjonowania firmy. Przy czym aĪ 80% z nich zdecydowanie
uwaĪa, Īe taki wpáyw istnieje; zaĞ 18% nie do koĔca jest o tym przekonanych, dlatego teĪ
osoby te odpowiadaáy, Īe taki wpáyw „raczej istnieje”. Tylko 2% dyrektorów nie widzi
związku pomiĊdzy badanymi wielkoĞciami. WĞród badanych nie byáo dyrektorów, którzy
zdecydowanie stwierdzaliby brak powiązania miĊdzy organizacją czasu pracy dyrektorów
a skutecznoĞcią funkcjonowania firmy. Nie byáo teĪ dyrektorów, którym trudno byáo oceniü
badane zagadnienie.
Jednym z czynników wpáywających na podjĊcie dziaáaĔ zmierzających do usprawnienia
organizacji wáasnego czasu pracy, jest jego ocena dokonana przez dyrektorów. Jest
prawdopodobne, Īe dyrektorzy którzy są przekonani o dobrym gospodarowaniu tym waĪnym
zasobem, nie bĊdą mieli motywacji do poprawy jego efektywnoĞci. Tylko wówczas, gdy
zauwaĪą wystĊpujące nieprawidáowoĞci i niedoskonaáoĞci, bĊdą

poszukiwaü

nowych

rozwiązaĔ przyczyniających siĊ do lepszego gospodarowania czasem. Opinie dyrektorów na
temat organizacji wáasnego czasu pracy przedstawiono na rys. 13.
Rys. 13. Opinia dyrektorów na temat poziomu organizacji
wáasnego czasu pracy.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

WĞród badanych respondentów aĪ 40% odpowiedziaáo, Īe organizacja ich czasu pracy jest
raczej dobra, 23% byáo zdecydowanie przekonanych o dobrej organizacji wáasnego czasu
pracy. DoĞü duĪa grupa dyrektorów (28%), oceniáa organizacjĊ wáasnego czasu pracy jako
przeciĊtną. Niewielki odsetek badanych

respondentów (4%) wypowiedziaá siĊ za raczej

nieodpowiednią organizacją wáasnego czasu pracy. WĞród badanych dyrektorów 5% osób, nie
umiaáo dokonaü oceny organizacji wáasnego czasu pracy. Nikt z badanych dyrektorów nie
stwierdziá teĪ, Īe ma nieodpowiednią organizacjĊ wáasnego czasu pracy.
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Miernikiem oceny organizacji czasu pracy dyrektorów, jest równieĪ stopieĔ ich zadowolenia
ze sposobu jego wykorzystania. Badani respondenci wypowiadali siĊ wiĊc, czy są zadowoleni
ze sposobu wykorzystania wáasnego czasu pracy. Zdecydowana wiĊkszoĞü badanych
respondentów jest zadowolona (65%) i raczej zadowolona, ze sposobu

wykorzystania

22% badanych dyrektorów ma pewne zastrzeĪenia, natomiast 10%

wáasnego czasu pracy.

twierdzi, Īe raczej Ĩle wykorzystuje swój czas pracy. 3% dyrektorów nie ma zdania odnoĞnie
omawianej kwestii. WĞród badanych, nie ma osób, które byáyby zupeánie niezadowolone ze
sposobu wykorzystania wáasnego czasu pracy (rys. 14).

Rys. 14. Opinia dyrektorów na temat zadowolenia z
wykorzystania wáasnego czasu pracy.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

Dyrektorzy wypowiadali siĊ równieĪ na temat posiadania fachowej wiedzy, dotyczącej zasad
organizacji czasu pracy (rys. 15).
Rys. 15. Opinia dyrektorów na temat opanowania
wiedzy z zakresu zasad organizacji czasu pracy.
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ħródáo: Opracowanie wáasne

21% badanych dyrektorów, zdecydowanie twierdzi, Īe ma opanowaną fachową wiedzĊ,
dotyczącą zasad organizacji czasu pracy; zaĞ 35% osób uwaĪa, Īe taką wiedzĊ raczej ma
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opanowaną. WĞród osób, które mają niepeáną wiedzĊ w tej dziedzinie, znajduje siĊ 28%
badanych. 8% dyrektorów uwaĪa, Īe raczej nie ma, i 8%, Īe zupeánie nie ma opanowanej
fachowej wiedzy, dotyczącej zasad organizacji czasu pracy.
Badani dyrektorzy pozytywnie wypowiedzieli siĊ równieĪ na temat posiadania przez nich
wáasnego systemu organizacji czasu pracy. AĪ 70% respondentów twierdzi, Īe taki system
posiada. Zdecydowana wiĊkszoĞü z tych osób, opiera go jednak na doĞwiadczeniu, praktyce
i intuicji. Niektórzy z nich podkreĞlają, Īe wypracowali go w ciągu lat pracy. Są równieĪ i tacy,
którzy wypowiadali siĊ, Īe nie mają podstaw teoretycznych z zakresu organizacji czasu pracy,
wiĊc starają siĊ samodzielnie „w jakiĞ sposób” go organizowaü. WĞród osób posiadających
wáasny system organizacji czasu pracy, pojawiaáy siĊ równieĪ stwierdzenia, Īe najwaĪniejsze
jest wyznaczanie hierarchii zadaĔ i ich realizacja w kolejnoĞci oraz wykonywanie
najtrudniejszych spraw w pierwszym rzĊdzie.
30% badanych dyrektorów nie ma wypracowanego wáasnego systemu organizacji czasu
pracy. Niektórzy z nich dziaáają spontanicznie, „na wyczucie”, niektórzy zaĞ podawali, Īe brak
im wiedzy teoretycznej na ten temat. Jeden z badanych stwierdziá, Īe „pracujĊ nie
zastanawiając siĊ nad systemem organizacji mojego czasu pracy, to zabieraáoby mi tak cenny
czas, jestem typowym praktykiem. RobiĊ co muszĊ i co do mnie naleĪy”. Inny z respondentów
oĞwiadczyá: „obserwując organizacjĊ czasu pracy na zachodzie, uwaĪam, Īe jeszcze nie
posiadam wáasnego systemu organizacji czasu pracy”.
Przedstawione wyĪej wyniki badaĔ wskazują, Īe dyrektorzy doĞü pozytywnie oceniają
organizacjĊ wáasnego czasu pracy i w duĪej mierze są z niej zadowoleni. DuĪa czĊĞü z nich, ma
równieĪ przeĞwiadczenie o opanowaniu fachowej wiedzy, dotyczącej naukowych zasad
organizacji czasu pracy. Nasuwa siĊ przy tym mimo to pytanie, czy badana kadra kierownicza
rzeczywiĞcie zna i stosuje naukowe zasady organizacji czasu pracy w praktyce. Na to pytanie
odpowiedzi dostarczają kolejne wyniki badaĔ.

4.1.2. Struktura czasu pracy dyrektorów.
StrukturĊ czasu pracy dyrektora okreĞla wskaĨnik obrazujący procentowy udziaá czasu
przeznaczonego na wykonywane przez niego czynnoĞci w nominalnym czasie pracy.
Z uwagi na róĪne funkcje speániane przez dyrektorów oraz odmienne warunki ich dziaáania,
struktura czasu pracy róĪnych dyrektorów moĪe byü bardzo róĪnorodna. Dlatego miernik ten
trudno uznaü za obiektywny i wyciągaü na jego podstawie jednoznaczne wnioski. Niemniej
jednak na podstawie struktury czasu pracy dyrektorów moĪna zobrazowaü ogólnie wystĊpujące
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tendencje dotyczące badanego zagadnienia, które pozwolą na ujawnienie istniejących
problemów. Struktura czasu pracy badanych dyrektorów przedstawia siĊ nastĊpująco:

Tab. 5. Struktura czasu pracy badanych dyrektorów.
Wyszczególnienie czynnoĞci

rozmowy bezpoĞrednie z pracownikami
kontakty bezpoĞrednie z klientami
narady i konferencje
zaáatwianie bieĪącej korespondencji
rozmowy telefoniczne
przygotowanie i analiza informacji
opracowywanie wariantów rozwiązywania problemów
i podejmowania decyzji
kontrola realizacji decyzji
praca koncepcyjna związana ze strategią firmy
samoksztaácenie
odpoczynek

% udziaá czasu wykonywania
poszczególnych czynnoĞci
15
13
10
6
11
11

12
8
7
4
3

ħródáo: Opracowanie wáasne.

Na podstawie uzyskanych informacji trudno jednoznacznie stwierdziü, czy struktura czasu
pracy badanych dyrektorów jest prawidáowa, gdyĪ czĊsto jest ona uzaleĪniona od charakteru
i ukierunkowania wyznaczanych zadaĔ, wynikających z realizowanych funkcji kierowniczych.
Niemniej jednak, moĪna zaobserwowaü pewne tendencje wystĊpujące w ksztaátowaniu siĊ tej
struktury, które pozwalają na ujawnienie wystĊpujących nieprawidáowoĞci.
Badani dyrektorzy najwiĊcej czasu pracy
z pracownikami. Przy czym aĪ

(15%) przeznaczają na rozmowy bezpoĞrednie

34 % dyrektorów, na rozmowy z pracownikami przeznacza

ponad 20% czasu, natomiast 14 % przeznacza na tĊ czynnoĞü do 5 % czasu. DoĞü duĪo czasu
pracy (13%), przeznaczają dyrektorzy równieĪ na kontakty bezpoĞrednie z klientami. 12%
czasu pracy dyrektorów zajmuje opracowywanie wariantów rozwiązywania problemów
i podejmowania decyzji. Na przygotowanie i analizĊ informacji dyrektorzy przeznaczają 11%
czasu. DoĞü duĪo czasu przeznaczają teĪ na rozmowy telefoniczne (10%). Narady i konferencje
Ğrednio trwają równieĪ 10% czasu pracy. Niepokojącym zjawiskiem jest znaczne przekraczanie
tego czasu w niektórych firmach. 17% badanych dyrektorów na narady i konferencje
przeznacza ponad 20% czasu pracy. Zdarzali siĊ równieĪ tacy dyrektorzy, którzy na tĊ
czynnoĞü przeznaczali 30, 40, a nawet 50 % czasu pracy. Niemniej jednak, w porównaniu
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z wynikami badaĔ, przeprowadzonymi w latach siedemdziesiątych przez W. KieĪuna, czas
przeznaczany na narady i konferencje ulegá znacznemu obniĪeniu.382
Na kontrolĊ dyrektorzy przeznaczają Ğrednio 8% czasu pracy. DoĞü duĪo czasu przeznaczają
dyrektorzy na zaáatwianie bieĪącej korespondencji, bo aĪ 6% czasu, bardzo maáo zaĞ (7%), na
pracĊ koncepcyjną. W podawanych w literaturze przedmiotu wzorcach czas na pracĊ
koncepcyjną powinien ksztaátowaü siĊ w granicach 50-60%.383 Maáo czasu przeznaczają teĪ
dyrektorzy na samoksztaácenie, bo tylko 4%. Przy czym 16% dyrektorów podkreĞla, Īe ze
wzglĊdu na duĪą iloĞü innych zadaĔ w ogóle nie podnoszą oni swych kwalifikacji w czasie
pracy. Na pytanie czy odczuwają brak czasu na samoksztaácenie, 27% dyrektorów
odpowiedziaáo „tak”; 37%, „raczej tak”, 30% „raczej nie” i 6% „nie” (rys. 16).

Rys. 16.
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Zazwyczaj dyrektorzy zaznaczają, Īe praca pocháania caáy ich czas. CzĊsto doksztaácaü mogą
siĊ dopiero w domu. Robią to kosztem rodziny i odpoczynku. Niektórzy juĪ nie mają w domu
ochoty, czy siáy na naukĊ. Jeden z dyrektorów zaznaczyá, Īe „po 10- godzinnej pracy, po 2
godzinach straconych na dojazd, nie mam ochoty na samoksztaácenie”. Niektórzy zaznaczali,
Īe nie mają ochoty na naukĊ w pracy, gdyĪ brak tam warunków oraz, Īe w pracy nie mogą siĊ
skupiü.
Na odpoczynek dyrektorzy

przeznaczają 3% czasu pracy, przy czym bywają równieĪ

dyrektorzy, którzy w czasie godzin pracy czĊsto w ogóle nie mają kiedy odpocząü. Na pytanie,
czy w ciągu dnia znajdują czas na relaks, tylko 39% badanych uznaáo, Īe raczej tak, natomiast
382

W. KieĪun podaje iĪ na konferencje, narady i posiedzenia kierownicy poĞwiĊcają Ğrednio 38% efektywnego
czasu pracy; W. KieĪun, Organizacja pracy wáasnej dyrektora, op. cit., s. 36.
383
Zob. J. Szaban, MiĊkkie zarządzanie , op. Wydawnictwo WyĪszej Szkoáy PrzedsiĊbiorczoĞci I Zarządzania
im. L. KoĨmiĔskiego, Warszawa 2003, s. 230.
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15% odpowiedziaáo, Īe raczej nie, 24% tylko czasami, zaĞ 22% respondentów stwierdziáo, Īe
to zaleĪy od sytuacji (rys. 17). Niewielki odsetek badanych respondentów relaksuje siĊ jednak
czynnie. Dla wiĊkszoĞci, relaks to Ğniadanie, kawa, przegląd prasy, „spotkania biznesowe”,
czy Internet.

Rys. 17. Opinia dyrektorów na temat dysponowania
czasem na relaks.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

WĞród badanych znajdowali siĊ równieĪ tacy dyrektorzy, którzy twierdzili, Īe caáy dzieĔ mają
wypeániony pracą, czĊsto póĨno ją koĔczą, wiĊc na relaks pozostawaáy im tylko weekendy.
Respondenci, którzy w ciągu dnia nie znajdowali czasu na relaks wypowiadali siĊ, iĪ nie
potrafią w pracy relaksowaü siĊ, nie lubią odrywaü siĊ od pracy, czy teĪ są aĪ tak zapracowani,
iĪ nie mają moĪliwoĞci relaksu.
W literaturze przedmiotu czĊsto podkreĞla siĊ znaczne przekraczanie nominalnego czasu pracy
przez dyrektorów. Badani dyrektorzy równieĪ wypowiadali siĊ na ten temat. Wyniki badaĔ
wáasnych przedstawia rys. 18.

Rys. 18. Opinia dyrektorów na temat
wystarczającej iloĞci czasu
ustawowego na realizacjĊ zadaĔ
kierowniczych.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.
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25% badanych zdecydowanie

twierdziáo, Īe ma wystarczającą iloĞü czasu na realizacjĊ

wytyczonych zadaĔ; 40%, Īe raczej ich czas nominalny jest wystarczający. 24% respondentów
uwaĪa zaĞ, Īe mają raczej za maáo czasu by zrealizowaü zaplanowane zadania, a 11%
zdecydowanie twierdzi, Īe ich czas nominalny jest niewystarczający.
Dyrektorzy, dla których nominalny czas pracy nie wystarczaá na realizacjĊ zaplanowanych
zadaĔ, wypowiadali siĊ na pytanie, ile czasu dodatkowo, w ciągu dnia przeznaczają na pracĊ
(rys.19).
Rys. 19. Opinia dyrektorów na temat iloĞci
dodatkowego czasu przeznaczanego przez nich
na wykonywanie zadaĔ kierowniczych.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

SpoĞród grupy dyrektorów (37% ogóáu badanych), dla których nominalny czas jest za krótki
na realizacjĊ zaplanowanych zadaĔ kierowniczych, 10% pracuje dziennie do 1 godz. dáuĪej;
44% do 2 godz.; 33% do 3 godz. ; 5% do 4 godz., zaĞ 8% dyrektorów pracuje dáuĪej niĪ 4
godz. dziennie. 384 ĝrednia dáugoĞü czasu pracy badanych dyrektorów, w ciągu dnia wynosi 9
godzin. By wykonaü wszystkie swoje czynnoĞci kierownicze 13% dyrektorów, dla których czas
nominalny nie jest wystarczający, potrzebowaáoby do 10% wiĊcej czasu; 52% dyrektorów
wykonaáoby te czynnoĞci mając dodatkowo od 10 do 25% czasu wiĊcej; zaĞ

32%

potrzebowaáoby 25 - 50% dodatkowego czasu. WĞród badanych dyrektorów byli równieĪ
i tacy, którzy do zrealizowania wszystkich

czynnoĞci kierowniczych potrzebowaliby

dodatkowo ponad 50% czasu.
Innym sposobem na zrealizowanie wiĊkszoĞci zaplanowanych czynnoĞci kierowniczych, jest
wykonywanie pracy w domu, dlatego aĪ 32% ogóáu badanych dyrektorów zabiera pracĊ do
domu, przy czym 13% respondentów robi to czĊsto, natomiast 19% czasami. Niektórzy
z badanych dyrektorów wykorzystują na pracĊ równieĪ czĊĞü ustawowo przewidywanego
384

WskaĨniki te obejmują tĊ grupĊ dyrektorów, którzy na omawiane zagadnienie odpowiedzieli „nie” i „raczej
nie”.
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urlopu. 6% respondentów odpowiedziaáo, Īe nigdy nie korzysta z takiego urlopu, 28% korzysta
z niego tylko czasami, a 26% czĊsto. Tylko 40% osób zawsze korzysta z urlopu, który im
przysáuguje (rys. 20).
Rys. 20. Wypowiedzi dyrektorów dotyczące wykorzystywania urlopu.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

DoĞü duĪa grupa dyrektorów, przebywając na urlopie utrzymuje kontakt z firmą.

23%

badanych, stwierdziáo, Īe taki kontakt utrzymuje zawsze; 26% czĊsto, a 28% czasami. Tylko
21% dyrektorów, w czasie urlopu nie kontaktuje siĊ z firmą (rys. 20).
WĞród osób, które zawsze, w czasie urlopu utrzymują kontakt z firmą pojawiaáy siĊ
stwierdzenia: „w podejmowaniu decyzji jestem niezastąpiony”, „chcĊ wiedzieü co dzieje siĊ w
zakáadzie podczas mojej nieobecnoĞci”, „jestem dyrektorem naczelnym i to ja podejmujĊ
najwaĪniejsze decyzje”, „caáy czas jestem odpowiedzialny za sprawy firmy, dlatego kontrolujĊ
jej dziaáanie przez Internet”, „wymaga tego moja funkcja”. Bardzo czĊsto badani dyrektorzy
kontaktują siĊ z firmą telefonicznie, przy czym duĪa grupa respondentów twierdzi, Īe taki
kontakt utrzymuje tylko w sprawach waĪnych i pilnych oraz gdy wymaga tego zaistniaáa
sytuacja. Tylko nieliczni dyrektorzy podawali, Īe przed ich urlopem wszystko jest
zaplanowane, czynnoĞci i potrzebne informacje przekazane są zastĊpcom.
Badani dyrektorzy zdecydowaną wiĊkszoĞü czasu przeznaczają na wykonywanie zadaĔ
związanych z zarządzaniem operacyjnym (Ğrednio 60%); przy czym 42% dyrektorów
przeznacza na te czynnoĞci ponad 70% czasu. Zdarzają siĊ równieĪ dyrektorzy, którzy 100%
czasu przeznaczają na wykonywanie tych zadaĔ.
Na realizacjĊ zadaĔ związanych z zarządzaniem strategicznym badani dyrektorzy
przeznaczają Ğrednio 34% czasu; tylko 26% badanych respondentów przeznacza na tĊ czynnoĞü
ponad 50% czasu.
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WĞród najczĊĞciej podawanych przez dyrektorów priorytetowych prac, równieĪ znajduje siĊ
realizacja zadaĔ operacyjnych, takich jak np.: „zabezpieczenie frontu robót”, „utrzymanie
w ruchu maszyn i urządzeĔ”, „zapewnienie ciągáoĞci produkcji i sprzedaĪy”, „realizacja
bieĪących zadaĔ”. Inną priorytetową czynnoĞcią podawaną przez badanych dyrektorów jest
prowadzenie bezpoĞrednich rozmów z pracownikami. Dotyczą one sposobu rozdysponowania
zdaĔ dla podwáadnych, motywowania ich, wspólnego poszukiwania moĪliwoĞci usprawniania
ich pracy. DuĪą uwagĊ przywiązują równieĪ dyrektorzy do kontroli zarówno podwáadnych jak
równieĪ do kontroli zaplanowanych dziaáaĔ. WĞród priorytetowych prac znajdują siĊ równieĪ
rozmowy z klientami oraz nawiązywanie kontaktów handlowych. Zadanie to czĊsto jest
waĪne nie tylko dla dyrektorów do spraw marketingu i sprzedaĪy, ale równieĪ, (w niektórych
firmach) i dla dyrektorów naczelnych.
WaĪną czynnoĞcią, czĊsto wymienianą przez dyrektorów jest opracowywanie róĪnych
planów i organizowanie pracy. W swych wypowiedziach dyrektorzy czĊsto podkreĞlali
znaczenie wáaĞciwego ustalenia planów sprzedaĪy, kosztów, dostaw. CzĊĞü badanych wĞród
zdaĔ priorytetowych podkreĞlaáa opracowywanie koncepcji strategicznych oraz planowanie
rozwoju firmy. DoĞü waĪnym zadaniem dla niektórych dyrektorów jest zapewnienie jakoĞci
produkcji oraz doskonalenie wyrobów firmy. Szczególną uwagĊ zwracają oni na potrzebĊ
wprowadzania innowacyjnych projektów, poszukiwanie nowych wzorców i technologii,
usprawnianie i modernizacjĊ parku maszynowego. Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe
dyrektorzy Ğrednio 17% czasu pracy, przeznaczają na opracowanie róĪnych rozwiązaĔ
innowacyjnych. W grupie zadaĔ priorytetowych wystĊpuje takĪe realizacja zadaĔ
wyznaczonych przez zwierzchników, czy czáonków zarządu oraz odbywanie narad
i konferencji. Niektórzy dyrektorzy jako waĪną czynnoĞü uznali równieĪ sporządzanie róĪnych
sprawozdaĔ i raportów. Dla innych dyrektorów waĪna jest analiza informacji i jej
opracowywanie. WĞród prac priorytetowych, pojawiaáy siĊ równieĪ takie prace jak:
zapewnienie bezpieczeĔstwa w zakáadzie, samoksztaácenie i doskonalenie swych umiejĊtnoĞci,
przeglądanie bieĪącej korespondencji, logistyka, windykacja naleĪnych páatnoĞci.
Badani dyrektorzy duĪą czĊĞü czasu przeznaczają na wyjazdy sáuĪbowe. W ciągu dnia
Ğrednio zajmują im one 1,27 godz.; w ciągu tygodnia 7,3 godz.; a w ciągu miesiąca 3,47 dnia.
Przy czym zdarzają siĊ sytuacje, Īe niektórzy z dyrektorów na wyjazdy sáuĪbowe przeznaczają
ponad 50% czasu pracy.
Struktura czasu pracy badanej kadry kierowniczej jest bardzo zróĪnicowana. Wykazuje ona
równieĪ wiele wystĊpujących nieprawidáowoĞci. Niepokojącym zjawiskiem jest przeznaczanie
przez dyrektorów bardzo maáej iloĞci czasu na prace koncepcyjne oraz na samoksztaácenie
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i doskonalenie swych umiejĊtnoĞci. WiąĪe siĊ to z preferowaniem zarządzania operacyjnego,
kosztem zarządzania strategicznego. Podobne tendencje wystĊpowaáy równieĪ, w badaniach
przeprowadzonych przez W. KieĪuna.385
W obecnych, bardzo zmiennych warunkach dziaáania przedsiĊbiorstw dyrektor musi
wnikliwie obserwowaü zachodzące w otoczeniu zmiany, by mógá uwzglĊdniaü je przy ustalaniu
zasad funkcjonowania wáasnej firmy i okreĞliü poĪądany kierunek jej rozwoju. Nie wystarczy
juĪ, by firma „duĪo i dobrze produkowaáa”, naleĪy wciąĪ udoskonalaü jej

produkty,

poszukiwaü nowych rynków zbytu, wprowadzaü nowoczesne technologie, by mieü szansĊ
w walce konkurencyjnej. Aby sprostaü tym zadaniom dyrektor powinien zdecydowanie wiĊcej
czasu przeznaczaü na zarządzanie strategiczne i doskonalenie swych umiejĊtnoĞci. Powinien
równieĪ wiĊcej czasu przeznaczaü na odpoczynek, a jak wskazują badania, dyrektorzy doĞü
czĊsto pracują dáuĪej, niĪ wynosi nominalny czas ich pracy, nie zawsze w peáni wykorzystują
swój urlop lub w czasie urlopu czĊsto kontaktują siĊ z firmą. Jest to powodem przemĊczenia
i czĊsto prowadzi do zmniejszenia efektywnoĞci pracy.
DoĞü duĪo czasu badani dyrektorzy przeznaczają na rozmowy z pracownikami. JeĪeli do tego
dodamy czas na ich kontrolĊ, to okazuje siĊ, Īe na kontakty z pracownikami dyrektorzy
przeznaczają okoáo 23% czasu pracy. Jest to związane z preferowaniem zarządzania bieĪącego
oraz z duĪym uzaleĪnieniem pracowników od kadry zarządzającej. NaleĪy zastanowiü siĊ czy
wszystkie kontakty z pracownikami są uzasadnione, czy teĪ nie naleĪaáoby zwiĊkszyü
samodzielnoĞci i odpowiedzialnoĞci podwáadnych. DuĪą czĊĞü czasu przeznaczają dyrektorzy
równieĪ na kontakty bezpoĞrednie z klientami. W tym przypadku równieĪ naleĪy siĊ
zastanowiü czy z klientami nie mogliby siĊ czĊĞciej kontaktowaü inni pracownicy.
Rezerw czasu, badani dyrektorzy mogą szukaü równieĪ w skróceniu czasu trwania rozmów
telefonicznych, na które przeznaczają aĪ 11% czasu pracy.
W niektórych przedsiĊbiorstwach doĞü duĪo czasu trwają róĪne narady i konferencje. Jednak
Ğredni czas ich trwania nie przekracza ogólnie przyjĊtych wzorców. Spowodowane jest to tym,
Īe w wielu firmach jest on ograniczony do niezbĊdnego minimum.
Zbyt duĪo czasu zajmuje dyrektorom przeglądanie bieĪącej korespondencji. Wykonywanie
tej czynnoĞci powinno zostaü powierzone sekretarce. W strukturze czasu pracy badanych
dyrektorów, duĪy udziaá stanowi czas przeznaczony na przygotowanie i analizowanie
informacji oraz na opracowywanie wariantów rozwiązywania problemów. By uáatwiü pracĊ
dyrektorom, wyspecjalizowani pracownicy powinni przekazywaü im juĪ czĊĞciowo
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Zob. W. KieĪun, Sprawne zarządzanie organizacją ,op. cit., s. 191.
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opracowane informacje, przedstawione w syntetyczny sposób. Pozwoliáoby to na znaczne
oszczĊdnoĞci czasu.
DoĞü duĪo czasu dyrektorzy przeznaczają na wyjazdy sáuĪbowe, dlatego naleĪaáoby siĊ
zastanowiü, czy

we wszystkich

przypadkach są one uzasadnione oraz czy czĊĞü tych

wyjazdów nie moĪna delegowaü na innych pracowników.
Przedstawiona struktura czasu pracy kadry kierowniczej wskazuje, Īe kadra ta nie dostrzega
roli i znaczenia zarządzania strategicznego. Tylko niewielka czĊĞü dyrektorów wĞród
wykonywanych prac na pierwszym miejscu wymienia ustalanie strategii firmy i dąĪenie do jej
rozwoju. Zdecydowana wiĊkszoĞü dyrektorów preferuje prace związane z zarządzaniem
operacyjnym, co obecnie nie wystarcza, by zapewniü skuteczne funkcjonowanie firmy na
konkurencyjnym rynku.

4.1.3. Zarządzanie wáasnym czasem pracy przez dyrektorów.
Zarządzanie wáasnym czasem pracy jest jedną z waĪniejszych umiejĊtnoĞci, jakie powinien
posiadaü kaĪdy dyrektor. Jednak jak potwierdzają przeprowadzone badania wáasne, dyrektorzy
czĊsto nie zarządzają nim wáaĞciwie. K. Obáój twierdzi nawet, Īe menedĪerowie najczĊĞciej w
ogóle nie zarządzają swoim czasem.386 Przyglądając siĊ ich pracy, nieraz moĪna odnieĞü
wraĪenie, Īe dziaáają trochĊ jak lalki w teatrze kukieákowym – pociągane za wiele sznurków,
„taĔczą” jak im inni zagrają. Ci inni – to osoby z zewnątrz i wewnątrz firmy, z szeroko
rozumianego otoczenia: klienci, kooperanci, wspólnicy, wspóápracownicy, podwáadni.387
Szwedzki profesor S. Carlson wykazuje, Īe nawet najwydajniejszemu kierownikowi wiĊkszoĞü
czasu zabiera speánianie cudzych ĪądaĔ dla celów nie mających nic wspólnego z jego
efektywnoĞcią. Twierdzi on, Īe kierowników moĪna zdefiniowaü jako ludzi pozbawionych
wáasnego czasu, poniewaĪ wypeániają go zawsze z góry sprawy waĪne dla kogoĞ innego.388
Podobne poglądy prezentuje równieĪ O. Celinier, który pisze, Īe áatwo daáoby siĊ sporządziü
karykaturĊ szefa Ğredniego przedsiĊbiorstwa, którego biuro jest skrzyĪowaniem wejĞü i wyjĞü,
dzwonków
wytchnienia.
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K. Obáój, Kluczowe sáowo „nie”, „Rzeczpospolita”, 07.10.1998; za: J. Szaban, MiĊkkie zarządzanie, op. cit.,
s. 227.
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Ibidem, s. 227.
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S. Carlson, „Executive Behavior”, Stockholm, Stromberg, 1951; za: P. F. Drucker, MenedĪer skuteczny,
op. cit., s. 23.
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Przeprowadzając badania dotyczące organizacji czasu pracy dyrektorów zwrócono zatem
równieĪ uwagĊ na

problematykĊ związaną

z jego

zarządzaniem. Badani dyrektorzy

wypowiadali siĊ na temat zagadnieĔ dotyczących ustalania celów, planowania czasu pracy,
realizacji planów oraz ich kontroli.
Dla wáaĞciwego zarządzania czasem, niezwykle istotne jest prawidáowe ustalenie celów
dziaáania. Badani dyrektorzy, w kwestionariuszu ankiety odpowiadali siĊ na pytanie, czy
ustalają najwaĪniejsze cele do realizacji, w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca i roku (rys.21).
Rys. 21. Wypowiedzi dyrektorów na temat czĊstotliwoĞci
ustalania przez nich najwaĪniejszych celów do realizacji.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

SpoĞród badanych respondentów 84% ustala najwaĪniejsze cele do realizacji w ciągu dnia;
przy czym 48% osób cele te ustala zawsze, 23% czĊsto, a 13% czasami.
W ciągu tygodnia cele ustala 85% badanych (31% zawsze, 39% czĊsto, 15% czasami);
w ciągu miesiąca 72% (30% zawsze, 11% czĊsto, 31% czasami); a w ciągu roku 54% (27%
zawsze, 8% czĊsto, 19% czasami).
Przedstawione wyniki badaĔ wskazują, Īe juĪ na etapie ustalania celów istnieją pewne
niedociągniĊcia, gdyĪ nie wszyscy dyrektorzy takie cele ustalają, UniemoĪliwia im to
ukierunkowanie siĊ na wykonywaniu wáaĞciwych dziaáaĔ i koncentracjĊ wysiáków na ich
realizacji. Jednak w sytuacji zmiennoĞci warunków dziaáania pozostawienie pewnej rezerwy na
zdarzenia nie zaplanowane wydaje siĊ poĪądane. Problem pojawia siĊ wówczas, gdy i ten
margines elastycznoĞci zostaje zagospodarowany na czynnoĞci administracyjne.
Z przeprowadzonych badaĔ wynika równieĪ, Īe czĊĞü dyrektorów nie ustala planów
wykorzystania czasu pracy (rys.22).
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Rys. 22. Liczba dyrektorów sporządzających plany wykorzystania wáasnego
czasu pracy.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

Zazwyczaj dyrektorzy ustalają plany tygodniowe (47% badanych) i miesiĊczne (35%). Tylko
19% dyrektorów sporządza plany dzienne, a 9% plany kilkudniowe. Plany dwutygodniowe
sporządza 5% respondentów; 2-3 miesiĊczne 6%; kwartalne 3%; póá roczne równieĪ 3%
i roczne 7%. Tylko nieliczni dyrektorzy sporządzają plany zarówno dzienne, tygodniowe,
kwartalne i roczne. Na podstawie przedstawionych danych, moĪna stwierdziü, Īe duĪa grupa
dyrektorów zazwyczaj

nie sporządza planów wykorzystania czasu pracy, co oznacza, Īe

wykonywane zadania uzaleĪnia od wpáywu innych czynników, co upodabnia ich rolĊ do
dziaáania, jak twierdziá juĪ cytowany K. Obáój, do lalek w teatrze kukieákowym.
Badani dyrektorzy wypowiadali siĊ równieĪ na temat sposobu planowania wykorzystania
czasu pracy. Na pytanie, czy przed kaĪdym dniem rezerwują czĊĞü czasu na sporządzenie
planu, 19% respondentów odpowiedziaáo, Īe robi to zawsze, 25% czĊsto, 34% czasami, a 22%
nigdy (rys. 23). 36% badanych dyrektorów zawsze zapisuje zaplanowane czynnoĞci do
wykonania i terminy ich realizacji; 22% wykonuje tĊ czynnoĞü czĊsto; 36% czasami; a 5%
nigdy (rys. 23).
Respondenci wypowiadali siĊ równieĪ na pytanie, czy codziennie sporządzają zestawienie
czynnoĞci do wykonania wg priorytetów. 29% z nich odpowiedziaáo, Īe czynnoĞü tĊ wykonują
zawsze, 28% czĊsto, 33% czasami, a 11% nigdy (rys. 23).
16% badanych respondentów planując czas pracy, zawsze grupuje róĪnorodne zadania
w bloki; 22% robi to czĊsto; 36% czasami; a 26% nigdy (rys. 23).
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Rys. 23. Wypowiedzi dyrektorów na temat czĊstotliwoĞci
wykonywania czynnoĞci związanych z planowaniem czasu
pracy.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

Na pytanie czy planując pracĊ dyrektorzy uwzglĊdniają swoją krzywą wydajnoĞci, 11%
z ich odpowiedziaáo, Īe robi to zawsze; 25% czĊsto; 30% czasami; natomiast aĪ 34%
respondentów w ogóle jej nie uwzglĊdnia (rys. 23).
Przy opracowywaniu planów wykorzystania czasu pracy 29% dyrektorów zawsze
uwzglĊdnia rezerwĊ czasu na nieprzewidziane prace; 20% taką rezerwĊ uwzglĊdnia czĊsto;
38% czasami i 13% nigdy (rys. 23).
Zdecydowana wiĊkszoĞü badanych dyrektorów (89%) nie korzysta z naukowych technik
planowania czasu pracy, w praktyce uwzglĊdnia je tylko 11 % badanych osób.
Przedstawione wyĪej wyniki badaĔ wskazują na istnienie nieprawidáowoĞci wystĊpujących
na etapie planowania czasu pracy. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak przede wszystkim
czĊsto w ogóle brak

takich planów. Szczególnie dotyczy to planów dáugookresowych,

a przecieĪ to wáaĞnie z nich powinny wynikaü plany Ğrednio - i krótkookresowe. Sytuacja ta
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powoduje, iĪ zakáadane strategiczne cele nie zawsze są optymalnie podzielone na konkretne,
operatywne cele, które powinny byü zawarte w planach krótkookresowych. Ponadto tylko
niewielka grupa badanych dyrektorów sporządza plany dzienne i kilkudniowe. Zatem
wiĊkszoĞü osób rozpoczynając dzieĔ pracy, nie wie dokáadnie jakie czynnoĞci bĊdą
wykonywaáy i w jakim czasie. Ponad 50% badanych, nie rezerwuje przed kaĪdym dniem ani
chwili czasu na sporządzenie planu na najbliĪszy okres.
NieprawidáowoĞci wystĊpują równieĪ przy opracowywaniu planów. DoĞü duĪa grupa
dyrektorów nie zestawia czynnoĞci do wykonania wg priorytetów, co przy duĪej iloĞci
róĪnorodnych czynnoĞci kierowniczych moĪe powodowaü brak czasu na realizacjĊ
najwaĪniejszych zadaĔ. Dyrektorzy przy opracowywaniu planów nie zawsze teĪ uwzglĊdniają
swoją krzywą wydajnoĞci, skutkiem czego najwaĪniejsze prace mogą byü wykonywanie
w okresie obniĪonej sprawnoĞci organizmu. Ponadto zdecydowana wiĊkszoĞü dyrektorów nie
grupuje róĪnorodnych zadaĔ w bloki. Skutkiem tego jest rozproszony dzieĔ pracy dyrektorów
i brak dáuĪszych odcinków niezakáóconego czasu na rozwiązywanie bardzo waĪnych
problemów i pracĊ koncepcyjną. Zaplanowane przez dyrektorów zadania do wykonania oraz
terminy ich realizacji bardzo czĊsto nie są zapisywane, a jak podkreĞla L. J. Seiwert cele
utrwalone na papierze są áatwiejsze do zapamiĊtania, mobilizują do
390

i weryfikacji.

rozwaĪaĔ, kontroli

Badani dyrektorzy zazwyczaj teĪ nie korzystają z istniejących metod i technik

uáatwiających planowanie czasu pracy.
NieprawidáowoĞci wystĊpujące przy planowaniu wáasnego czasu pracy wpáywają na jego
niewáaĞciwe wykorzystanie. Brak jasno okreĞlonych celów oraz sposobów ich realizacji
powoduje, iĪ dyrektorzy czĊsto nie koncentrują siĊ na wykonywaniu czynnoĞci
ukierunkowujących organizacjĊ na rozwój.
Nawet najlepiej opracowane plany nie przyniosą poĪądanych efektów, jeĞli nie bĊdą
konsekwentnie i systematycznie wdraĪane do praktyki. Zadania i problemy, które codziennie
stoją przed kadrą kierowniczą, mogą powodowaü, iĪ dyrektorzy nie zawsze bĊdą przestrzegaü
wczeĞniej ustalonych planów i áatwo mogą popaĞü w „wir Īywioáowej pracy”.
SpoĞród badanych respondentów tylko 17% odpowiedziaáo, Īe konsekwentnie wdraĪa swe
plany do praktyki; 46%, Īe raczej konsekwentnie. Natomiast aĪ 18% dyrektorów ustalone
plany wdraĪa tylko czasami; 14% raczej tych planów nie wdraĪa w Īycie; a 5% zdecydowanie
nie przestrzega zaplanowanych do wykonania zadaĔ (rys. 24).
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Podobnie wyglądają wyniki badaĔ dotyczące systematycznoĞci realizowania planów. Na
pytanie czy dyrektorzy systematycznie wdraĪają je do praktyki 19% odpowiedziaáo „tak”;
35% „raczej tak”; 24% „tylko czasami”; 14% „raczej nie” i 8% zdecydowanie „nie” (rys. 24).

Rys. 24. Wypowiedzi dyrektorów na temat konsekwencji i
systematycznoĞci we wdraĪaniu planów wykorzystania czasu
pracy.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

Jest to niepokojąca sytuacja, gdyĪ zarządzanie czasem pracy moĪe byü skuteczne tylko
wówczas, gdy plany jego wykorzystania bĊdą nie tylko sporządzane ale równieĪ
konsekwentnie realizowane
Jak wynika z

badaĔ przeprowadzonych przez H. Mintzberga, dzieĔ pracy dyrektora

podzielony jest na duĪą liczbĊ róĪnorodnych czynnoĞci, co uniemoĪliwia dáuĪszą
koncentracjĊ na poszczególnych zagadnieniach. Liczba czynnoĞci cząstkowych w ciągu dnia
waha siĊ od 43 do 583.391 Obliczenia przeprowadzone przez S. Carlsona wykazaáy, Īe Ğrednio
40% czasu zajmują dyrektorom czynnoĞci jednorodne, trwające krócej niĪ 10 minut.392
W przypadku badanej kadry kierowniczej, czynnoĞci trwające krócej niĪ 10 minut stanowią
19% ich czasu pracy. Jednak zdarzają siĊ dyrektorzy, którym te czynnoĞci zajmują nawet 60,
czy 70% czasu. W ciągu dnia badani dyrektorzy wykonują Ğrednio 25 czynnoĞci, przy czym
ich liczba waha siĊ od 5 do 100. Jest to sytuacja korzystniejsza niĪ wykazują podane
wczeĞniej badania, niemniej jednak liczba róĪnorodnych czynnoĞci, które dyrektorzy
wykonują w ciągu dnia jest jeszcze zbyt duĪa. Ponadto aĪ

28% badanych dyrektorów

twierdzi, Īe są nadmiernie obciąĪeni czynnoĞciami doraĨnymi, zrutynizowanymi; 44%
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W. KieĪun, Sprawne zarządzanie organizacją, op. cit. , s. 196.
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czynnoĞci takie wykonuje tylko czasami; natomiast 28% respondentów uwaĪa, Īe nie musi
wykonywaü tego rodzaju czynnoĞci (rys. 25).

Rys.25. Opinia dyrektorów na temat obciąĪania ich
czynnoĞciami doraĨnymi i zrutynizowanymi.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

WĞród tych czynnoĞci wymieniają dyrektorzy: korespondencjĊ, e–maile, koniecznoĞü pisania
i odczytywania poczty, sporządzanie raportów i konspektów, narady, spotkania, odprawy,
wprowadzanie duĪej iloĞci danych do komputera i dokonywanie na nich róĪnych operacji,
pomoc niekompetentnym pracownikom, rozliczanie pracowników z zadaĔ.
Ponadto 6% badanych dyrektorów twierdzi, Īe bardzo czĊsto zmienia przedmiot koncentracji
uwagi w ciągu dnia; 29%, robi to czĊsto; a 55% czasami. Tylko 10% badanych
wykonywaniu zaplanowanych zadaĔ nie zmienia przedmiotu zainteresowaĔ (rys. 26).
Rys. 26. Wypowiedzi dyrektorów na temat czĊstotliwoĞci wykonywania
czynnoĞci związanych z wykorzystaniem czasu pracy.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.
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Jako przyczyny zmiany przedmiotu koncentracji uwagi wymieniają dyrektorzy: „koniecznoĞü
zaáatwienia waĪnych i pilnych spraw, czĊsto w sytuacjach nadzwyczajnych”, „nieoczekiwane
wizyty z zewnątrz”, „wizyty pracowników nie umiejących poradziü sobie z róĪnymi
problemami”, „ingerencja przeáoĪonych i dodatkowe ich zlecenia”, „rozmowy telefoniczne”,
„zmiana waĪnoĞci spraw”, „dziaáania doraĨne”, „zbyt duĪo informacji ogólnych
wymagających uzupeánienia”. Niektórzy uwaĪają, Īe

„wynika to z ich pracy”, „ze

zmĊczenia”, czy teĪ „z braku organizacji dnia pracy i czasu”.
DoĞü duĪa grupa dyrektorów (20% zawsze; 32% czĊsto) zmaga siĊ ze stertą prac czekających
na nich; 50% respondentów twierdzi zaĞ, Īe z ogromem spraw zmagają siĊ tylko czasami;
natomiast 8% nigdy (rys. 26).
20% badanych respondentów zawsze, a 47% czĊsto przerywa wykonywanie zaplanowanych
zadaĔ, w celu zaáatwienia spraw nie cierpiących zwáoki; 30% prace swe przerywa czasami;
natomiast tylko 3% nigdy (rys. 26).
Ponadto 8% badanych dyrektorów zawsze rozpoczyna nowe zadania nie ukoĔczywszy
starych; 37% robi to czĊsto; 39% czasami; a tylko16% dyrektorów zawsze koĔczy rozpoczĊte
wczeĞniej zadania przed podjĊciem nowych (rys. 26).
NajwaĪniejsze zadania przez wiĊkszą grupĊ dyrektorów są wykonywane na początku dnia
(52% badanych); 35% osób zadania te wykonuje wówczas, kiedy zaistnieje taka potrzeba;
10% kiedy ma na to czas; zaĞ 3% pod koniec dnia (rys. 27).
Rys. 27. Ulokowanie w czasie najwaĪniejszych zadaĔ.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

DoĞü duĪa grupa dyrektorów stwierdziáa, Īe nie moĪe spokojnie skoncentrowaü siĊ na pracy
koncepcyjnej, gdyĪ w przypadku 65% z nich jest ona raczej czĊsto zakáócana telefonami lub
innymi pilnymi sprawami. 25% respondentów przerywa pracĊ koncepcyjną tylko w sprawach
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nie cierpiących zwáoki, natomiast tylko 10% osób moĪe bez zakáóceĔ, spokojnie poĞwiĊciü
siĊ tej pracy (rys. 28).

R y s . 2 8 . Z a k áó c a n ie p ra c y d y re k to ró w te le fo n a m i
in n y m i p iln y m i s p r a w a m i.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

Przedstawione wyĪej wyniki badaĔ wskazują, Īe wykorzystanie czasu pracy przez badaną
kadrĊ kierowniczą nie zawsze jest prawidáowe. MoĪe to byü, w niektórych przypadkach
wynikiem braku planowania, w innych nieodpowiedniego opracowywania planów, bądĨ teĪ
braku konsekwencji podczas realizacji planów. Niepokojącym zjawiskiem jest czĊsto brak
dáuĪszych, niczym nie zakáóconych odcinków czasu pracy na wykonywanie kluczowych dla
firmy prac. Jak zaznacza P. F. Drucker, skuteczny menedĪer wie, Īe czas jaki pozostaje mu do
dyspozycji musi komasowaü. Wie, Īe potrzebuje go w duĪych porcjach, a maáe ogryzki nie są
czasem w ogóle.393 Tymczasem praca badanych menedĪerów czĊsto jest zakáócana
telefonami, czy innymi pilnymi sprawami, przerywają oni zaplanowane wczeĞniej zadania,
w celu zaáatwienia spraw nie cierpiących zwáoki, czy teĪ rozpoczynają nowe zadania nie
ukoĔczywszy starych. CzĊsto są teĪ obciąĪeni czynnoĞciami doraĨnymi, zrutynizowanymi,
a wielu z nich zmaga siĊ ze stertą czekających na nich prac, nie wiedząc, które z nich naleĪy
w danej chwili wykonywaü. Ponadto, nie zawsze wykonują najwaĪniejsze prace, w okresie
najwiĊkszej wydolnoĞci organizmu.
PrzyjĊty przez duĪą czĊĞü badanych dyrektorów, sposób organizacji ich czasu pracy nie
zawsze sprzyja wzrostowi efektywnoĞci i skutecznoĞci ich pracy, gdyĪ ciągle zmieniając
przedmiot koncentracji uwagi, oraz mając do wykonania duĪą liczbĊ róĪnorodnych czynnoĞci
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bĊdą przemĊczeni i nie bĊdą mogli skupiü siĊ na wykonywaniu zadaĔ mających znaczenie dla
perspektywicznego rozwoju firmy.
Jednym z warunków sukcesu w zarządzaniu czasem jest kontrola stopnia realizacji
zaplanowanych zadaĔ. Pozwala ona na rejestracjĊ stanu faktycznego, zidentyfikowanie
ewentualnych odchyleĔ i nieprawidáowoĞci oraz ustalenie przyczyn ich powstania.
Szczególnie waĪnym zadaniem kontroli wykorzystania czasu pracy jest wykrycie tzw.
„poĪeraczy czasu”, czyli przyczyn jego tracenia. SpoĞród badanych dyrektorów 52% osób
kontroluje swój sposób wykorzystania czasu pracy, analizuje go i wyciąga wnioski (19%
robi to zawsze, a 33% czĊsto); zaĞ 40% badanych kontroluje plany czasami, a 8% nigdy (rys.
29). Ponad poáowa badanych respondentów, nie dokonuje jednak analizy straconego czasu.
SpoĞród badanych osób tylko 15% odpowiedziaáo, Īe zawsze analizuje stracony czas, 19%
czĊsto, natomiast 51% respondentów analizuje stracony czas tylko czasami, a 19% nigdy.

Rys. 29. Wypowiedzi dyrektorów na temat czĊstotliwoĞci
wykonywania czynnoĞci związanych z kontrolowaniem wykorzystania
czasu pracy.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

Brak kontroli i analizy wykorzystania czasu pracy stwierdzone u duĪej grupy dyrektorów,
moĪe Ğwiadczyü równieĪ o ich niedostatecznej ĞwiadomoĞci potrzeby wprowadzania
usprawnieĔ w gospodarowaniu swoim czasem.

4.1.4. Czynniki wpáywające na organizacjĊ czasu pracy.
Na organizacjĊ czasu pracy dyrektorów wpáyw ma wiele czynników, wystĊpujących
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. SpoĞród badanych dyrektorów, nikt nie
podaá, Īe organizacja czasu pracy zaleĪy tylko i wyáącznie od niego. Natomiast

69%

respondentów uznaáo, Īe uzaleĪniona jest ona w duĪym stopniu od innych osób z organizacji;
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25% badanych twierdzi, Īe ten wpáyw jest niewielki, a 7%, Īe takiego wpáywu w ogóle nie
ma (rys. 30).
Rys. 30. Opinia dyrektorów na temat stopnia uzaleĪnienia organizacji
ich czasu pracy od innych osób z organizacji.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

WĞród dyrektorów, których czas pracy jest uzaleĪniony od innych osób z organizacji, czĊsto
pojawiaáy siĊ uzasadnienia, Īe wspóápracują z zespoáem ludzi, dlatego muszą uwzglĊdniaü
czas i pracĊ innych, niekiedy muszą zastĊpowaü wspóápracowników z powodu ich
niedyspozycji, udzielaü wskazówek,

czy teĪ

traciü dodatkowy czas, w sytuacjach gdy

zawiodą podwáadni. WĞród osób, od których uzaleĪniony jest czas pracy badanej kadry
kierowniczej, znajdują siĊ takĪe czáonkowie zarządu firmy, do wymagaĔ których niektórzy z
dyrektorów muszą siĊ dostosowaü. Ponadto zdarzają siĊ równieĪ kontrole wewnĊtrzne, które
dezorganizują ich pracĊ. CzĊsto swój czas pracy dyrektorzy muszą równieĪ dostosowaü do
terminów otrzymywania róĪnych dokumentów, sporządzanych przez pracowników innych
komórek organizacyjnych przedsiĊbiorstwa.
Przytoczone wyniki badaĔ wskazują na doĞü duĪe uzaleĪnienie organizacji czasu pracy
kadry kierowniczej od innych osób z organizacji. Potwierdzeniem tego wniosku jest równieĪ
fakt, iĪ realizowane przez kadrĊ kierowniczą zadania są Ğrednio w 34% zainicjowane przez
inne osoby. Przy czym aĪ 15% badanych uwaĪa, Īe ich zadania do realizacji inicjują inne
osoby w 50%. Zdarzają siĊ równieĪ dyrektorzy (9%), których 70 i wiĊcej procent zadaĔ
zaleĪy od

innych pracowników. Istniejąca sytuacja niekorzystnie wpáywa na skuteczne

zarządzanie czasem pracy, gdyĪ czĊsto uniemoĪliwia racjonalne zaplanowanie czynnoĞci do
wykonania w danym dniu oraz prowadzi do czĊstego rozpraszania uwagi dyrektorów.
Innym czynnikiem, wpáywającym na organizacjĊ czasu pracy dyrektorów jest organizacja
ich stanowiska pracy. Czyste biurko, uporządkowane i posegregowane dokumenty, staáe
miejsca przechowywania róĪnych drobnych przedmiotów, czĊsto znacznie uáatwiają pracĊ.
Tymczasem tylko 15% badanych dyrektorów nigdy nie szuka dokumentów, czy innych
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drobnych przedmiotów; natomiast 2% czynnoĞü tĊ wykonuje zawsze; 30% czĊsto; a 53%
czasami (rys. 31).

Rys.31. Opinia dyrektorów na tem at
czĊstotliwoĞci poszukiw ania dokum entacji.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

ĝwiadczy to o niedostatecznej samodyscyplinie „porządkowej” badanych dyrektorów oraz
nieprawidáowej pracy sekretarek, których zadaniem powinno byü nie tylko porządkowanie
otoczenia dyrektora ale równieĪ wspieranie go w wykonywaniu drobnych czynnoĞci.
Na organizacjĊ czasu pracy kadry kierowniczej w duĪym stopniu wpáywa równieĪ
wáaĞciwe delegowanie zadaĔ przez dyrektorów. Badani dyrektorzy wypowiadali siĊ, czy
mają skáonnoĞci do wykonywania wszystkiego osobiĞcie. 13% badanych, odpowiedziaáo, Īe
„tak”; 36% „raczej tak”; 29% „raczej nie” ; 13% „nie”, a 9% „to zaleĪy od sytuacji” (rys.32).

Rys. 32. Opinie dyrektorów dotyczące delegowania zadaĔ.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.
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Dyrektorzy, którzy mają lub raczej mają skáonnoĞci do wykonywania wszystkiego osobiĞcie,
zazwyczaj uwaĪali, Īe mogą ufaü tylko sobie. W przypadku powierzania waĪnych zadaĔ
czĊsto zaznaczali, Īe mają obawy, iĪ nie zostaną one dobrze wykonane, dlatego teĪ wolą mieü
wszystko pod kontrolą, gdyĪ czują siĊ wtedy pewniej. Jeden z badanych stwierdziá, Īe „sam
wykonujĊ zadania lepiej”, inny zaĞ Īe „wolĊ zrobiü sam, niĪ sprawdzaü po innych”. CzĊĞü
z badanych twierdziáa ponadto, Īe lubią swoją pracĊ, są przekonani, Īe wykonują ją dobrze
i nie chcą by ktoĞ im pomagaá. Niektórzy z badanych wypowiadali siĊ, Īe nie chcą obciąĪaü
swoich pracowników. WĞród dyrektorów, którzy uzaleĪniają swoje skáonnoĞci do
delegowania zadaĔ od sytuacji, znalazáy siĊ wypowiedzi podkreĞlające, Īe w sprawach
trudnych, precedensowych, nietypowych

lubią dziaáaü sami, pozostaáe zdania mogą

przekazywaü podwáadnym. Ponadto niektórzy zaznaczali, Īe jeĪeli sami wykonają pracĊ
dobrze i w krótkim czasie to wybierają taką drogĊ.
W kwestionariuszu ankiety, dyrektorzy odpowiadali równieĪ na pytanie, czy mogą zleciü
pracownikom do wykonania czĊĞü swoich zadaĔ. SpoĞród badanych, 44% odpowiedziaáo, Īe
„tak”; 35% „raczej tak”, 17% „raczej nie” i 4% „nie” (rys. 32).
Mimo doĞü duĪej moĪliwoĞci zlecania zadaĔ pracownikom, dyrektorzy niezbyt chĊtnie je
delegują. Tylko 21% badanych stwierdziáo, Īe czynnoĞü tĊ wykonuje chĊtnie, a 33% raczej
chĊtnie. 30% respondentów raczej niechĊtnie deleguje czĊĞü swoich uprawnieĔ podwáadnym,
a 6% zdecydowanie niechĊtnie (rys. 32). Twierdzili oni najczĊĞciej, Īe obawiają siĊ o jakoĞü
pracy, nie wierzą pracownikom. Wolą zrobiü wszystko sami i mieü peáną kontrolĊ. Niektórzy
delegują czĊĞü swoich zadaĔ tylko w sytuacjach koniecznych. Zdarza siĊ teĪ, Īe pozbywają
siĊ prac maáo interesujących, krótkotrwaáych, nie rokujących sukcesu.
Dyrektorzy, którzy zdecydowanie nie chcą delegowaü zadaĔ, zazwyczaj twierdzą, Īe
pracownicy nie są kompetentni, nie mają fachowej wiedzy, czĊsto są zawodni i maáo zaradni.
UwaĪają,

Īe

sami

wykonują

wszystkie

prace

lepiej

i

dokáadniej.

Jeden

z dyrektorów stwierdziá, Īe pracownicy mają inny charakter, dlatego nie mogą wykonywaü
czĊĞci zdaĔ kierowniczych”. Niektórzy dyrektorzy niezbyt chĊtnie zlecają zadania, poniewaĪ
poprawa báĊdów popeánionych przez pracowników zajmuje im wiĊcej czasu niĪ poprawne
wykonanie zadania. 10% badanych dyrektorów uzaleĪnia delegowanie zadaĔ od sytuacji.
Przekazują oni zazwyczaj pracownikom te zdania, które wykonają oni równie dobrze jak
dyrektorzy lub nawet lepiej.

Ponadto delegują zadania tylko wówczas, kiedy mają

odpowiedzialnych do ich wykonania pracowników oraz zadania maáo waĪne.
Przedstawione wyniki badaĔ, wskazują na nieprawidáowoĞci wystĊpujące równieĪ podczas
delegowania zadaĔ. Wielu dyrektorów nie zauwaĪa korzyĞci wynikających z dzielenia siĊ
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zadaniami z podwáadnymi. Wielu z nich woli samodzielnie wykonywaü zdania, mimo, Īe jak
podają, moĪna byáoby czĊĞü ich przekazaü podwáadnym. Taka sytuacja moĪe budziü
zaniepokojenie bowiem we wspóáczesnym Ğwiecie, by zapewniü sukces firmy, naleĪy
w dąĪeniu do celu zespoliü wysiáki wszystkich pracowników. Tymczasem duĪa grupa
badanych dyrektorów juĪ na etapie planowania zadaĔ nawet nie próbuje czĊĞci z nich
przekazaü podwáadnym. SpoĞród badanych dyrektorów tylko 20% zawsze sporządza
zestawienie zadaĔ, które mogą byü delegowane na innych; 25% robi to czĊsto. Natomiast
40% respondentów robi to czasami; a 15 % nigdy (rys. 33).

Rys. 33. CzĊstotliwoĞü zestawiania w planach
zadaĔ do delegowania na innych.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Ponadto, nawet rozwiązując trudne problemy fachowe czĊĞü dyrektorów woli polegaü na
wáasnych doĞwiadczeniach. SpoĞród badanych, 8% respondentów trudne problemy fachowe
rozwiązuje samodzielnie; 46% z pomocą specjalistów; a 46% uzaleĪnia sposób rozwiązania
problemu od zaistniaáej sytuacji (rys. 34).
Rys. 34. Metody rozwiązywania trudnych problemów fachowych.
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ħródáo: opracowanie wáasne.
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Mimo, Īe doĞü duĪa grupa menedĪerów korzysta z pomocy specjalistów przy rozwiązywaniu
trudnych problemów fachowych, to jest jeszcze ona zdecydowanie za maáa. W okresie
szybkiego rozwoju nauki dyrektorzy nie mogą polegaü tylko i wyáącznie na swojej wiedzy
i swoim doĞwiadczeniu. Jeden czáowiek, nie moĪe byü specjalistą od wszystkiego, a od
dyrektora wymaga siĊ wiedzy zarówno na temat produkcji, finansów, rachunkowoĞci,
marketingu, stosunków miĊdzyludzkich, itp. Dlatego teĪ, przy rozwiązywaniu trudnych
problemów z danej dziedziny, powinien on konsultowaü siĊ ze specjalistami. Pozwoli to na
unikniĊcie báĊdów i wygospodarowanie czasu pracy na inne waĪne zadania.
Innym czynnikiem wpáywającym na organizacjĊ czasu pracy jest system informacji, który,
moĪe w znacznym stopniu uáatwiü pracĊ menedĪera. CzĊsto, szybko i w odpowiedniej formie
przekazane informacje umoĪliwiają

podjĊcie optymalnych decyzji. W ostatnim okresie,

problem zbierania, segregowania i przetwarzania informacji, nabiera coraz wiĊkszego
znaczenia, gdyĪ iloĞü napáywających informacji zwiĊksza siĊ w zawrotnym tempie. Dlatego teĪ
istotne jest opracowanie i wdroĪenie w Īycie racjonalnego systemu przepáywu informacji,
pozwalającego dyrektorom na korzystanie z posegregowanych i istotnych danych.
Jednak, jak wynika z przeprowadzonych badaĔ, dyrektorzy nie zawsze otrzymują
informacje opracowane w odpowiedniej formie. Na pytanie, czy otrzymują zbyt duĪo
szczegóáowych informacji, w zbyt maáym stopniu przetworzonych 3% respondentów
odpowiedziaáo, Īe „zawsze”; 38% „czĊsto”; 49% „czasami”. Tylko 10% respondentów
stwierdziáo, Īe nigdy nie otrzymuje informacji o takich cechach (rys.35).
Rys. 35. Opinie dyrektorów na temat czĊstotliwoĞci otrzymywania
niedostosowanych do potrzeb informacji.
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ħródáo: opracowanie wáasne.
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zawsze

Ponadto badani dyrektorzy, odpowiadali na pytanie, czy otrzymują zbyt duĪo informacji
ogólnych, wymagających

uzupeánienia.

3% respondentów odpowiedziaáo, iĪ takie

informacje otrzymuje „zawsze”; 53% „czĊsto”; 40% „czasami” i 4% „nigdy” (rys. 35).
PowyĪsze wyniki badaĔ wskazują, Īe dyrektorzy czĊsto otrzymują informacje przedstawione
w nieodpowiedniej formie. Wymaga to od nich dodatkowych prac, związanych z ich
segregowaniem i uzupeánianiem. Powoduje to obciąĪenie dyrektorów dodatkowymi
czynnoĞciami, które mogáyby byü wykonane przez podlegáych im pracowników. Prowadzi
równieĪ do przemĊczenia i uniemoĪliwia menedĪerom skupienie siĊ na kluczowych zdaniach.
Organizacja czasu pracy kadry kierowniczej jest równieĪ uzaleĪniona od czynników
zewnĊtrznego otoczenia, na które dyrektorzy czĊsto nie mają wiĊkszego wpáywu (rys. 36).

Rys.36. Opinia dyrektorów na temat stopnia
uzaleĪnienia organizacji ich czasu pracy od czynników
zewnĊtrznego otoczenia.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

55% badanych respondentów twierdzi, Īe organizacja ich czasu pracy w duĪym stopniu jest
uzaleĪniona od tych czynników, 34%, Īe w stopniu niewielkim, natomiast 11%, Īe na ich
organizacjĊ czasu pracy nie mają one Īadnego wpáywu. Zazwyczaj duĪy wpáyw na
organizacjĊ czasu pracy dyrektorów mają kontakty z klientami, do których czĊsto badani
dyrektorzy muszą siĊ dostosowaü. Ponadto dyrektorzy zaznaczali, Īe wspóápracują z innymi
firmami i czĊsto od nich zaleĪy, kiedy mogą omówiü waĪne sprawy dotyczące realizacji
kontraktów. Od innych firm zaleĪy teĪ przepáyw dokumentów i informacji. Problemem dla
dyrektorów są równieĪ niezapowiedziane wizyty róĪnych osób, które niekoniecznie dotyczą
spraw i problemów firmy. Ponadto, czĊste, czasami nie zapowiedziane kontrole z urzĊdów
skarbowych, PaĔstwowej Inspekcji Pracy, czy Zakáadu UbezpieczeĔ Spoáecznych

takĪe

dezorganizują ich pracĊ. Badani respondenci duĪo czasu tracą teĪ z powodu czĊstej zmiany
przepisów prawnych oraz koniecznoĞci ich dodatkowej

interpretacji i wyjaĞnieĔ. DuĪy
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wpáyw na organizacjĊ czasu pracy, mają równieĪ nieprzewidziane sytuacje, takie jak np.:
awarie maszyn i urządzeĔ, brak dostaw surowców, awarie sprzĊtu komputerowego.
Niektórzy z dyrektorów do czynników zewnĊtrznego otoczenia zaliczają równieĪ korki
uliczne, sytuacjĊ rynkową, sytuacjĊ polityczną i gospodarczą kraju.
Na czynniki zewnĊtrznego otoczenia dyrektorzy nie mają wiĊkszego wpáywu, niemniej
jednak znając je, mogą siĊ do nich czĊĞciowo dostosowaü i uwzglĊdniü w swoich planach.
Podsumowując opinie dyrektorów dotyczące Ĩródeá niesprawnoĞci w zarządzaniu wáasnym
czasem pracy naleĪy zwróciü uwagĊ na kilka wyróĪniających siĊ treĞci. W sposób
syntetyczny przedstawiono je na rys. 37.
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Jednym z najczĊĞciej wymienianych przez dyrektorów, gáównych Ĩródeá traconego czasu jest
koniecznoĞü kontaktowania siĊ z pracownikami, z powodu ich nieodpowiedniej pracy.
Dyrektorzy zaznaczają, Īe ich podwáadni czĊsto są niekompetentni, maáo samodzielni,
opieszali, niezdyscyplinowani i nie przygotowani do zadaĔ. Dlatego teĪ czĊsto zakáócają
pracĊ dyrektorom, niezapowiedzianymi wizytami, dotyczącymi „báahych” problemów,
a czasami pilnych spraw. Pracownicy nie zawsze teĪ wykonują zlecane im zadania, czasami
trzeba ich o to prosiü kilka razy. Ponadto zdarzają siĊ problemy z komunikacją miĊdzy
pracownikami, brak wspóápracy
miĊdzy nimi i rywalizacja, co wymaga interwencji dyrektorów. Sytuacja ta powoduje
koniecznoĞü czĊstego kontrolowania pracowników. Innym czĊsto wymienianym Ĩródáem
niesprawnoĞci w pracy menedĪerów są rozmowy telefoniczne, dotyczące czasami maáo
waĪnych

spraw,

czy

teĪ

problemów

prywatnych.

Rozpraszają

one

dyrektorów

i uniemoĪliwiają im dáuĪszą koncentracjĊ nad waĪnymi zagadnieniami. Niektórzy z badanych
twierdzą, Īe tracą czas z powodu SMS-ów, poczty elektronicznej i Internetu.
DoĞü duĪa grupa dyrektorów, jako waĪną przyczynĊ marnotrawstwa

czasu uwaĪa

nieodpowiednią organizacjĊ pracy lub w ogóle jej brak. Respondenci podkreĞlają niewáaĞciwe
planowanie, nieumiejĊtnoĞü ustalania priorytetów, odkáadanie spraw „na jutro”.

Innym

Ĩródáem niesprawnoĞci w zarządzaniu czasem pracy, podawanym przez dyrektorów, są zbyt
dáugie i nieefektywne narady. Dyrektorzy wymieniają teĪ szereg zarzutów dotyczących
przebiegu procesu decyzyjnego. Zaznaczają oni, Īe czĊsto prowadzone są „jaáowe dyskusje”
nie przynoszące Īadnych efektów, te same problemy rozpatrywane są kilkakrotnie, omawiane
są prace koncepcyjne abstrahujące od rzeczywistoĞci. Zdarza siĊ, Īe uczestnicy tych dyskusji
nie mają wiedzy na omawiany

temat lub niedokáadnie zapoznali siĊ z rozpatrywanym

zagadnieniem. Prowadzi to czasem do báĊdnych decyzji, które w póĨniejszym okresie
wymagają uzupeánienia lub zmiany.
Jednym z czĊsto podawanych Ĩródeá niesprawnoĞci w pracy kadry kierowniczej jest
równieĪ nie zawsze prawidáowa wspóápraca z klientami. Dyrektorzy tracą czas na
przedáuĪające siĊ w czasie rozmowy dotyczące niedotrzymywania terminów realizacji umów
z klientami oraz speánianie dodatkowych ĪyczeĔ klientów.
Dyrektorzy czĊsto zaznaczają równieĪ brak porządku na stanowiska pracy. Stwarza to
koniecznoĞü czĊstego poszukiwania róĪnych dokumentów i informacji.
ħródeá marnotrawstwa czasu pracy, respondenci upatrują równieĪ w nieodpowiednio
funkcjonujących systemach informacyjnych. Zdarza siĊ, Īe docierają do nich informacje
niepeáne i niedokáadne, w zbyt maáym stopniu przetworzone. Czasami dyrektorzy w ogóle
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nie otrzymują istotnych informacje. Bywa teĪ tak, Īe posiadają oni nadmiar informacji
ogólnych. Sytuacja ta powoduje, iĪ dyrektorzy muszą traciü dodatkowy czas na
opracowywanie informacji i ponowne ich analizowanie.
CzĊsto dyrektorzy marnują teĪ czas na przedáuĪające siĊ rozmowy (wymieniane przez
badanych jako „plotki”), dotyczące báahych problemów. DuĪa grupa osób twierdzi, Īe
przyczyną niesprawnoĞci w organizacji ich czasu pracy jest lenistwo, zbyt dáugo
przeciągające siĊ przerwy Ğniadaniowe. Wymieniają równieĪ naáogi: papierosy, kawĊ,
uĪywki. Ponadto, niektórzy dyrektorzy podają brak koncentracji, niedokáadnoĞü, brak
punktualnoĞci. Nieliczni z dyrektorów narzekają na zbytnie obciąĪenie obowiązkami,
przemĊczenie i stres. Problemem dla wielu badanych są równieĪ utrudnienia komunikacyjne
(korki uliczne) oraz koniecznoĞü róĪnych wyjazdów sáuĪbowych, nie zawsze uzasadnionych.
Niektórzy z dyrektorów narzekają równieĪ na pracĊ urzĊdów, banków, w których tracą cenny
czas.

Ponadto organizacja czasu pracy jest zakáócana róĪnymi, nieprzewidzianymi

zdarzeniami, takimi jak awarie maszyn, urządzeĔ czy sprzĊtu komputerowego, pojawienie siĊ
nagáych problemów, sytuacji spornych. WĞród Ĩródeá niesprawnoĞci pracy dyrektora,
respondenci wymieniają równieĪ nieumiejĊtnoĞü, czy teĪ niechĊü do wykorzystywania
sprzĊtu elektronicznego, znacznie uáatwiającego pracĊ, czy teĪ korzystanie z przestarzaáych
programów komputerowych. Niektórzy z dyrektorów uwaĪają, Īe czas pracy traci siĊ równieĪ
samodzielnie rozwiązując problemy, które powinny leĪeü w gestii specjalistów. MoĪe to
powodowaü wydáuĪenie czasu wykonywania tych czynnoĞci i prowadziü do popeániania
báĊdów. CzĊĞü dyrektorów, za Ĩródáo marnotrawstwa czasu uwaĪa równieĪ nadmiernie
rozbudowaną biurokracjĊ w niektórych przedsiĊbiorstwach, koniecznoĞü sporządzania
sprawozdaĔ, raportowanie. Czasami

praca dyrektorów zakáócana jest ingerencją

przeáoĪonych. WĞród Ĩródeá niesprawnoĞci pracy dyrektorów, badani respondenci wymieniali
jeszcze nieefektywne szkolenia, brak umiejĊtnoĞci kierowania ludĨmi, zaáatwianie
prywatnych spraw w czasie pracy, koniecznoĞü czytania korespondencji.
Wymieniane przez dyrektorów Ĩródáa niesprawnoĞci pracy dyrektora w wielu punktach są
zbieĪne ze Ĩródáami niesprawnoĞci podanymi przez W. KieĪuna (tab. 6).
Dzieli on je na Ĩródáa wewnĊtrzne, wystĊpujące w obrĊbie kierowanej komórki czy jednostki
organizacyjnej oraz zewnĊtrzne, umiejscowione poza jednostką. Ponadto dzieli je jeszcze na
subiektywne (takie na które kierownik ma wpáyw) i obiektywne, niezaleĪne od dziaáaĔ
kierownika.394

394

W. KieĪun, Sprawne zarządzanie organizacją, op. cit., s. 208.
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Tab. 6. Przejawy niesprawnoĞci organizacji pracy wáasnej kierownika,
związane z wykorzystaniem czasu.
Przejawy
niesprawnoĞci
NieplanowoĞü pracy

Obiektywne Ĩródáa niesprawnoĞci

Brak poszanowania dla cudzego czasu
pracy
ze
strony
innych
osób,
nieplanowoĞü pracy jednostek, organizacji
wspóápracujących.
WieloĞü interwencji zewnĊtrznych
Zbytnie
rozczáonkowanie dnia i wewnĊtrznych, osobistych i
telefonicznych, niewáaĞciwa obsáuga
pracy
sekretarska
Koncentracja
na Zbyt niskie kwalifikacje pracowników
pracy operacyjnej

Nadmiar
zespoáowej

pracy NieĪyciowe przepisy, przyjĊte zwyczaje

Subiektywne Ĩródáa niesprawnoĞci

NieumiejĊtnoĞü planowania i organizowania
wáasnej pracy, poddawanie siĊ naciskom
z zewnątrz,
niedocenianie planowania.
NieumiejĊtnoĞü przeciwstawienia siĊ
interwencjom, naciskom, wizytom,
nieumiejĊtnoĞü selekcjonowania spraw
i nadawania im priorytetów.
Brak zaufania do pracowników, niewiara w
dáugofalowe dziaáania, nieumiejĊtnoĞü
podejmowania decyzji taktycznych i
strategicznych, przecenianie doraĨnych
efektów
SáaboĞü menedĪera „asekurującego siĊ”
kolektywnym podejmowaniem decyzji, brak
wizji, niewáaĞciwie pojmowany demokratyzm
w zarządzaniu,

ħródáo: Opracowanie J. Szaban, na podstawie: W. KieĪun, Sprawne zarządzanie organizacją, [w:] J. Szaban,
MiĊkkie zarządzanie, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona KoĨmiĔskiego, Warszawa 2003, s. 228.

Przedstawione informacje wskazują, iĪ pomimo upáywu czasu oraz dokonujących siĊ zmian,
kierownicy nadal powielają te same báĊdy.

4.1.5. Podsumowanie wyników badaĔ nad czasem pracy
dyrektorów polskich przedsiĊbiorstw.
Przeprowadzona analiza organizacji czasu pracy dyrektorów polskich przedsiĊbiorstw,
pozwala na sformuáowanie nastĊpujących wniosków diagnozujących:
1.

W strukturze czasu pracy badanej kadry kierowniczej dominują czynnoĞci związane

z zarządzaniem operacyjnym. ĝwiadczy o tym duĪy procentowy udziaá czasu przeznaczonego
na bezpoĞrednie rozmowy z pracownikami i klientami. CzĊsto dyrektorzy twierdzą, Īe muszą
za pracowników rozwiązywaü czĊĞü problemów, udzielaü im wyjaĞnieĔ i wskazówek oraz
kontrolowaü ich pracĊ. DoĞü czĊsto teĪ kontaktują siĊ z kluczowymi klientami, tracąc czas na
nieproduktywne rozmowy. DuĪo czasu zajmują dyrektorom rozmowy telefoniczne,
zaáatwianie bieĪącej korespondencji., przygotowanie i analiza informacji. CzĊĞü z tych prac
mogliby wykonywaü podlegli im pracownicy. W niektórych przedsiĊbiorstwach, dyrektorzy
tracą czas na przedáuĪające siĊ narady i konferencje. Nie jest to jednak zjawisko powszechne,
poniewaĪ wĞród badanych znalazáa siĊ duĪa grupa dyrektorów, którzy na narady i konferencje
poĞwiĊcają optymalną iloĞü czasu.
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2. Badani dyrektorzy bardzo maáo czasu przeznaczają na realizacjĊ zadaĔ strategicznych. Na
pracĊ koncepcyjną, związaną z opracowywaniem strategii firmy, dyrektorzy poĞwiĊcają
Ğrednio tylko 7% czasu pracy, podczas gdy w obecnych warunkach funkcjonowania
przedsiĊbiorstw wskaĨnik ten powinien byü kilkakrotnie wyĪszy. JeĪeli dyrektorzy nie bĊdą
realizowaü strategicznych zadaĔ dotyczących koncepcji rozwoju firmy, zarządzane przez nich
przedsiĊbiorstwa, bĊdą miaáy w przyszáoĞci maáą szansĊ w walce konkurencyjnej.
3. Badani dyrektorzy zbyt maáo czasu poĞwiĊcają teĪ na samoksztaácenie poniewaĪ czĊsto są
zbyt zmĊczeni wykonywaniem czynnoĞci operacyjnych.
4. WiĊkszoĞü dyrektorów nie przekracza nominalnego czasu pracy. Jednak jeszcze doĞü duĪa
grupa dyrektorów (37%) pracuje w godzinach nadliczbowych i zabiera pracĊ do domu. By
zrealizowaü wszystkie swoje czynnoĞci kierownicze dyrektorzy ci najchĊtniej wydáuĪyliby
czas swojej pracy o 10-25%. Sytuacja ta jest niepokojąca, gdyĪ ta grupa dyrektorów jest
jeszcze nadmiernie obciąĪona obowiązkami, co prowadzi czĊsto do przepracowania i stresu.
5. Dyrektorzy teĪ nie zawsze w czasie pracy mają czas na relaks i regeneracjĊ swoich siá.
DoĞü duĪa grupa dyrektorów nie zawsze teĪ korzysta z przewidywanego urlopu.
6. Przeprowadzone badania wykazaáy równieĪ wiele nieprawidáowoĞci dotyczących
zarządzania czasem pracy. WystĊpują one zarówno na etapie ustalania celów, planowania,
realizacji planów oraz ich kontroli. W wielu przypadkach moĪna potwierdziü za K Obáojem,
Īe dyrektorzy w ogóle nie zarządzają swoim czasem pracy.
DoĞü duĪa grupa badanych respondentów nieprawidáowo ustala cele do realizacji, bądĨ teĪ
w ogóle ich nie ustala. Wielu z dyrektorów nie sporządza równieĪ planów wykorzystania
czasu pracy lub sporządza je tylko czasami. Sporządzając plany dyrektorzy, nie zawsze
zapisują zadania do realizacji, co uáatwia ich czĊstą zmianĊ i czasami uniemoĪliwia
koncentracjĊ na tych najwaĪniejszych.

Ponadto nie zawsze teĪ sporządzają zestawienie

czynnoĞci do wykonania wg priorytetów. Zazwyczaj wykonują czynnoĞci pilne, czynnoĞci
waĪne znajdują siĊ na drugim miejscu. RóĪnorodne prace wykonywane przez dyrektorów nie
są zazwyczaj grupowane w bloki, co znacznie utrudnia

wygospodarowanie dáuĪszych

odcinków czasu na waĪne zadania.
Sporządzając plany wykorzystania czasu pracy dyrektorzy w przewaĪającej wiĊkszoĞci nie
stosują znanych metod i technik efektywnego wykorzystania czasu pracy, np.: czĊsto nie
uwzglĊdniają swojej krzywej wydajnoĞci.
7. DoĞü duĪa grupa respondentów nie jest teĪ konsekwentna i systematyczna we wdraĪaniu
opracowanych planów do praktyki. Efektem tego jest rozproszona praca dyrektorów. W ciągu
dnia wykonują oni wiele róĪnorodnych czynnoĞci (od 5 do 100), czĊsto zmieniają przedmiot
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koncentracji uwagi, ich praca zakáócana jest telefonami, wizytami pracowników i innych
osób.
8. Badani dyrektorzy doĞü czĊsto przerywają wykonywanie zaplanowanych zadaĔ w celu
realizacji spraw nie cierpiących zwáoki. CzĊsto teĪ zaczynają nowe zadania nie ukoĔczywszy
starych. DoĞü duĪa grupa badanych osób, swoje zadania wykonuje wówczas, kiedy zaistnieje
taka potrzeba.
9. Stanowisko pracy badanych dyrektorów nie zawsze jest uporządkowane. ĝwiadczy o tym
czĊste poszukiwanie dokumentów i innych drobnych przedmiotów przez wiĊkszoĞü badanych
respondentów.
10. NieprawidáowoĞci wystĊpują równieĪ na etapie kontroli wykonania planów. DoĞü duĪa
grupa badanych tylko czasami kontroluje sposób wykorzystania swojego czasu pracy,
analizuje go i wyciąga wnioski, a zdarzają siĊ równieĪ dyrektorzy, którzy nie robią tego
nigdy. PrzewaĪająca wiĊkszoĞü respondentów tylko czasami analizuje teĪ stracony czas
i ustala Ĩródáa jego powstania.
Przedstawione wyniki badaĔ wskazują, Īe dyrektorzy mają powody aby podjąü dziaáania
usprawniające ich organizacjĊ czasu pracy

4.2. Analiza organizacji czasu pracy dyrektorów w niemieckich
przedsiĊbiorstwach.
4.2.1. Znaczenie organizacji czasu pracy dyrektorów dla funkcjonowania
firmy oraz jej ocena.
Badani dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich w kwestionariuszu ankiety odpowiadali na
takie same pytania jak dyrektorzy przedsiĊbiorstw polskich. Dlatego teĪ analizĊ organizacji
ich czasu pracy przedstawiono w takim samym ukáadzie jak analizĊ organizacji czasu pracy
dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich.
Dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich wyraĪali swą opiniĊ na temat wpáywu organizacji
czasu pracy kadry kierowniczej na skutecznoĞü funkcjonowania firmy (rys. 38).
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Rys. 38. Opinia dyrektorów
na temat wpáywu organizacji ich czasu pracy
na skutecznoĞü funkcjonowania firmy.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Zdaniem wiĊkszoĞci badanych (90%) taki wpáyw istnieje. Przy czym 49% osób twierdzi, Īe
istnieje on zdecydowanie, natomiast 41%, Īe raczej istnieje. 6% respondentów uwaĪa, Īe nie
ma powiązania miĊdzy organizacją czasu pracy dyrektorów a skutecznoĞcią funkcjonowania
firmy; a 3%, Īe raczej takiego powiązania nie ma. 1% badanych nie posiada na ten temat
wáasnego zdania. Uzasadniając wypowiedzi potwierdzające wpáyw organizacji czasu pracy na
skutecznoĞü funkcjonowania firmy dyrektorzy podkreĞlali, iĪ dyrektor jest wzorem dla
pracowników i od jego postawy czĊsto zaleĪy zachowanie podwáadnych. Jeden z badanych
stwierdziá, Īe „ organizacja czasu pracy wpáywa na organizacjĊ czasu pracy podwáadnych,
a przez to na skuteczne funkcjonowanie przedsiĊbiorstwa jako caáoĞci”. Zdaniem niektórych
badanych, dobra organizacja pracy umoĪliwia wygospodarowanie wiĊkszej iloĞci czasu na
„nowe idee”, np. na pracĊ koncepcyjną, nowe kontakty, opracowywanie nowych
przedsiĊwziĊü.

Ponadto pozwala ona na unikniĊcie lub zmniejszenie róĪnych zakáóceĔ.

UmoĪliwia równieĪ zwiĊkszenie skutecznoĞci dziaáaĔ.
Badani dyrektorzy oceniali równieĪ organizacjĊ wáasnego czasu pracy oraz wyraĪali swą
opiniĊ na temat zadowolenia ze sposobu jego wykorzystywania. Zdecydowana wiĊkszoĞü
respondentów (56%) organizacjĊ wáasnego czasu pracy uwaĪa jako raczej dobrą, 20% jako
zdecydowanie dobrą; 21% jako przeciĊtną. Tylko jeden procent badanych osób twierdzi, Īe
organizacja ich czasu pracy jest raczej nieodpowiednia i jeden procent, Īe zdecydowanie
nieodpowiednia (rys. 39).
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Rys. 39. Opinia dyrektorów na temat poziomu organizacji wáasnego
czasu pracy.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Nikt z respondentów nie miaá trudnoĞci z oceną organizacji wáasnego czasu pracy.
PrzewaĪająca wiĊkszoĞü badanych dyrektorów (83%) jest teĪ zadowolona i raczej
zadowolona z organizacji wáasnego czasu pracy (rys. 40).

Rys. 40. Opinia dyrektorów na temat zadowolenia z wykorzystania wáasnego
czasu pracy.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Tylko 10% osób ma do tej organizacji pewne zastrzeĪenia. 4% dyrektorów twierdzi, Īe raczej
nie są zadowoleni z organizacji wáasnego czasu pracy. WĞród badanych nie byáo dyrektorów,
którzy zdecydowanie byliby z niej niezadowoleni. 3% osób nie umiaáo na ten temat
wypowiedzieü siĊ.
Badani dyrektorzy w kwestionariuszu ankiety wypowiadali siĊ równieĪ na temat
opanowania wiedzy z zakresu zasad organizacji czasu pracy (rys. 41).
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Rys. 41. Opinia dyrektorów na temat opanowania
wiedzy z zakresu zasad organizacji czasu pracy.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

PrzewaĪająca wiĊkszoĞü dyrektorów (71%) uwaĪa, Īe ma opanowaną fachową wiedzĊ
dotyczącą zasad organizacji czasu pracy (20% badanych zdecydowanie twierdzi, Īe taką
wiedzĊ posiada, a 51%, Īe raczej posiada). 29% respondentów uwaĪa natomiast, Īe ich
wiedza jest niepeána. Nikt z badanych nie stwierdziá, Īe nie posiada fachowej wiedzy na
temat organizacji czasu pracy. Przy czym naleĪy zaznaczyü, Īe tylko 7% badanych
dyrektorów odbyáo szkolenia

z zakresu organizacji i zarządzania czasem pracy, 51%

respondentów nie braáo udziaáu w szkoleniach o takiej tematyce, a 42% nie udzieliáo na to
pytanie odpowiedzi.

Badani dyrektorzy wypowiadali siĊ równieĪ na temat wáasnych

systemów organizacji czasu pracy. 75% spoĞród nich twierdzi, Īe taki system posiada,
natomiast 25% uwaĪa, Īe nie. WĞród dowolnych wypowiedzi na temat wáasnych systemów
organizacji czasu pracy, czĊĞü z badanych podkreĞlaáa, Īe ich systemy czĊsto oparte są na
intuicji i doĞwiadczeniu. Niektórzy z dyrektorów podkreĞlali równieĪ, Īe swoje czynnoĞci
wykonują wedáug priorytetów oraz przestrzegają ustalonych terminów realizacji zadaĔ.
Przedstawione

wyniki

badaĔ

przeprowadzonych

wĞród

dyrektorów

niemieckich

przedsiĊbiorstw wskazują, iĪ podobnie jak w przypadku dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich
zdecydowana wiĊkszoĞü respondentów ocenia swój czas pracy jako dobrze zorganizowany
oraz jest zadowolona ze sposobu jego wykorzystania. Ponadto wiĊkszoĞü badanych twierdzi,
iĪ posiada fachową wiedzĊ z zakresu omawianej problematyki. WiĊkszoĞü osób posiada takĪe
wáasne systemy organizacji czasu pracy.

4.2.2. Struktura czasu pracy dyrektorów.
Badani dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich, na podstawie osobistych odczuü i pamiĊci
podawali w przybliĪeniu ile procent czasu przeznaczają na wykonywanie wyszczególnionych
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w kwestionariuszu ankiety czynnoĞci. Przy czym respondenci mieli moĪliwoĞü dopisania
dodatkowych czynnoĞci wykonywanych przez nich a nie uwzglĊdnionych w ankiecie. Wyniki
badaĔ ksztaátują siĊ nastĊpująco (tab. 7):

Tab. 7. Struktura czasu pracy badanych dyrektorów.
Wyszczególnienie czynnoĞci

rozmowy bezpoĞrednie z pracownikami
kontakty bezpoĞrednie z klientami
narady i konferencje
zaáatwianie bieĪącej korespondencji
rozmowy telefoniczne
przygotowanie i analiza informacji
opracowywanie wariantów rozwiązywania problemów
i podejmowania decyzji
kontrola realizacji decyzji
praca koncepcyjna związana ze strategią firmy
samoksztaácenie
odpoczynek

% udziaá czasu wykonywania
poszczególnych czynnoĞci
14
11
10
10
7
8

11
6
9
7
7

ħródáo: Opracowanie wáasne.

Dwóch dyrektorów do wyszczególnionych w kwestionariuszu ankiety czynnoĞci dodaáo
jeszcze dwie dodatkowe.395 Byáy to: wprowadzanie nowych procesów produkcyjnych oraz
wprowadzanie na rynek nowych produktów. Badani dyrektorzy najwiĊcej czasu pracy (14%)
przeznaczają na rozmowy bezpoĞrednie z pracownikami. Przy czym aĪ 32% respondentów na
tĊ czynnoĞü przeznacza 20 i wiĊcej procent wáasnego czasu pracy, natomiast 20% badanych –
5 i mniej procent. DoĞü duĪo czasu (11%) badani dyrektorzy przeznaczają równieĪ na
kontakty bezpoĞrednie z klientami. Tyle samo czasu (11%) przeznaczają na opracowywanie
wariantów rozwiązywania problemów i podejmowanie decyzji. Narady i konferencje Ğrednio
trwają 10% czasu pracy, przy czym 16% dyrektorów podaáo, Īe w ich przypadku czas ten
siĊga do okoáo 20%. DuĪo czasu (10%) zajmuje badanym dyrektorom zaáatwianie bieĪącej
korespondencji oraz prowadzenie rozmów telefonicznych (7%). Na pracĊ koncepcyjną
związaną ze strategią firmy dyrektorzy przeznaczają Ğrednio 9% czasu pracy, a na
przygotowanie i analizĊ informacji 8%. Kontrola realizacji decyzji zajmuje im 6%. Maáo
czasu (9%) przeznaczają dyrektorzy na pracĊ koncepcyjną związaną ze strategią firmy oraz
na samoksztaácenie (7%). NaleĪy zaznaczyü, Īe wĞród badanych 29% osób na tĊ czynnoĞü
poĞwiĊca 3 lub mniej procent czasu pracy. Zdarzają siĊ równieĪ przypadki (6%), Īe
w strukturze czasu pracy dyrektorów brak jest czasu na samoksztaácenie. Na pytanie czy
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dyrektorzy odczuwają brak czasu na samoksztaácenie 14% respondentów zdecydowanie
odpowiedziaáo, Īe „tak” a 54% „raczej tak”. Tylko 16% badanych uwaĪa, Īe raczej nie brak
im czasu na samoksztaácenie, a 9%, Īe zdecydowanie im nie brak (rys. 42).

Rys. 42. Opi ni a dyrektorów na temat dysponowani a
czasem na samoksztaác e nie.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

ĝrednio 7% czasu pracy badani dyrektorzy przeznaczają na odpoczynek. Przy czym 42%
respondentów uwaĪa, Īe w ciągu dnia raczej znajduje czas na relaks, 38% badanych czas na
relaks znajduje tylko czasami, natomiast 14% twierdzi, Īe w ciągu dnia nie mają kiedy
odpocząü. 6% respondentów uzaleĪnia odpoczynek od sytuacji (rys. 43).
Rys. 43. Opinia dyrektorów na temat czasu
przeznaczanego na relaks.
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ħródáo: opracowanie wáasne.
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Ze wzglĊdu na maáą ich liczebnoĞü nie uwzglĊdniono tych danych przy obliczaniu Ğredniego czasu trwania
wyszczególnionych w kwestionariuszu ankiety czynnoĞci.
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Badani dyrektorzy wypowiadali siĊ równieĪ, czy ustawowy czas pracy wystarcza im na
realizacjĊ wytyczonych zadaĔ kierowniczych. Zdecydowana wiĊkszoĞü respondentów (73%)
twierdzi, Īe „tak” (16%) i „raczej tak” (57%). Jednak dla 11% respondentów czas ten jest
„raczej niewystarczający”, a dla 16% „zdecydowanie niewystarczający” (rys. 44 ).

Rys. 44. Opinia dyrektorów na temat przekraczania
czasu ustawowego przeznaczonego na realizacjĊ zadaĔ
kierowniczych.
60
50
40

57

30
20
10

16

16

11

0
przekraczają

raczej tak

raczej nie

nie

ħródáo: opracowanie wáasne.

Respondenci, którym ustawowy czas pracy nie wystarczaá na realizacjĊ wytyczonych zadaĔ
kierowniczych, wypowiadali siĊ równieĪ ile czasu w ciągu dnia dodatkowo poĞwiĊcają na te
czynnoĞci. 14% z nich wskazaáo, Īe dodatkowo pracują 1 godzinĊ dáuĪej; 31% dwie godziny;
24% 3 godziny a 31% badanych z tej grupy pracuje dziennie do 4 godzin dáuĪej (rys. 45).
Rys. 45. Opinia dyrektorów na temat iloĞci dodatkowego
czasu przeznaczanego przez nich na wykonanie zadaĔ
kierowniczych.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

ĝredni czas pracy badanych dyrektorów w ciągu dnia wynosi 9,1 godziny.
Dyrektorzy z tej grupy wypowiadali siĊ jeszcze ile czasu dodatkowo potrzebowaliby na
wykonanie wszystkich swoich czynnoĞci kierowniczych. 21% badanych stwierdziáo, Īe
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wszystkie swoje czynnoĞci kierownicze wykonaliby, gdyby dodatkowo mieli do 10% czasu
wiĊcej; 54% od 10 do 25%, natomiast 25% respondentów - powyĪej 25 do 50%. Nikt
z badanych nie potrzebowaáby wiĊcej niĪ 50% czasu.
CzĊĞü respondentów (42% ogóáu badanych) niektóre prace wykonuje w domu. Przy czym
2% dyrektorów pracĊ do domu zabiera zawsze, 20% czĊsto i 20% czasami.
Badani dyrektorzy nie zawsze teĪ w peáni korzystają z ustawowo przewidywanego urlopu.
5% z nich wypowiedziaáo siĊ, Īe nigdy nie korzysta z naleĪnego urlopu, 22% korzysta tylko
czasami; 43% czĊsto i 28% zawsze (rys. 46).
W czasie urlopu czĊĞü dyrektorów utrzymuje kontakt z firmą. 21% badanych robi to
zawsze; 38% czĊsto; 25% czasami, a tylko 11% nigdy (rys.46). WĞród dyrektorów, którzy
utrzymują kontakt z firmą w czasie urlopu pojawiaáy siĊ stwierdzenia, Īe w firmie wystĊpują
Rys. 46. Wypowiedzi dyrektorów dotyczące wykorzystywania urlopów.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

czasami problemy, których nie umieją i nie mogą rozwiązaü wspóápracownicy. Ponadto
niektórzy z badanych chcą byü poinformowani o wydarzeniach mających miejsce w ich
przedsiĊbiorstwach, czy teĪ chcą wiedzieü czy dobrze ich firma funkcjonuje.

CzĊĞü

z dyrektorów kontaktuje siĊ jednak ze wspóápracownikami tylko w waĪnych i pilnych
sprawach.
Badani dyrektorzy wypowiadali siĊ równieĪ na temat czasu przeznaczanego na zarządzanie
operacyjne i strategiczne. WiĊkszą czĊĞü swojego czasu (53%) respondenci przeznaczają na
zarządzanie operacyjne. Przy czym 25% badanych przeznacza na tĊ czynnoĞü 25 i wiĊcej
procent czasu. Na zarządzanie strategiczne dyrektorzy przeznaczają 39% czasu pracy. 38%
badanych przeznacza na tĊ czynnoĞü 50 i wiĊcej procent czasu. Dyrektorzy wymieniali
równieĪ prace uwaĪane przez nich za priorytetowe. WĞród nich znalazáy siĊ takie prace jak:
planowanie (zarówno produkcji, kosztów, sprzedaĪy), realizacja planów,
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analiza

i formuáowanie wniosków. Niektórzy wĞród prac priorytetowych
produkcji,

wymieniali utrzymanie

jej dalszy rozwój oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów.

Na

opracowanie koncepcji innowacyjnych badani dyrektorzy przeznaczają Ğrednio 23%
wáasnego czasu pracy.
DoĞü duĪa grupa dyrektorów podkreĞla teĪ znaczenie kontaktów z pracownikami,
kierowanie ich pracą, rozwiązywanie ich problemów oraz ksztaátowanie ich dalszego
rozwoju. Niektórzy badani za waĪne zadanie uznają utrzymanie komunikacji i wspóápracy
miĊdzy wspóápracownikami. DoĞü duĪa grupa dyrektorów przywiązuje równieĪ duĪą wagĊ do
kontroli, rozliczania produkcji,

analizy

i przygotowania informacji. WĞród prac

priorytetowych czĊĞü dyrektorów wymienia kontakty z klientami, potwierdzanie zamówieĔ,
zaáatwianie formalnoĞci celnych oraz ustalanie warunków páatnoĞci. Niektórzy z badanych
jako prace priorytetowe wymieniają takĪe opracowywanie strategii firmy, uczestnictwo
w naradach i konferencjach, samoksztaácenie.
W strukturze czasu pracy dyrektorów uwzglĊdniono równieĪ czas przeznaczany na wyjazdy
sáuĪbowe. ĝrednio w ciągu dnia czas ten wynosi 0,54 godziny; w ciągu tygodnia 3,4 godz.
a w ciągu miesiąca 2,6 dnia. Udziaá czasu trwania delegacji w nominalnym czasie pracy jest
bardzo zróĪnicowany u poszczególnych dyrektorów. DoĞü duĪa grupa badanych w ogóle nie
wyjeĪdĪa w delegacje, ale bywają równieĪ tacy dyrektorzy, którzy przeznaczają na nie nawet
50 i wiĊcej procent czasu.
W przedstawionej strukturze czasu pracy dyrektorów przedsiĊbiorstw niemieckich,
podobnie jak w przypadku dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich wystĊpują pewne
nieprawidáowoĞci.

DoĞü duĪo czasu badani dyrektorzy przeznaczają na rozmowy

bezpoĞrednie z pracownikami. WiąĪe siĊ to z preferowaniem zarządzania operacyjnego,
kosztem zarządzania strategicznego. Co prawda czas przeznaczany przez dyrektorów
niemieckich przedsiĊbiorstw na prace koncepcyjne związane z ustalaniem strategii firmy jest
nieco wiĊkszy niĪ w przypadku dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich, ale nadal jest on
jeszcze zbyt krótki. Maáo czasu poĞwiĊcają teĪ dyrektorzy na samoksztaácenie, a duĪa ich
grupa odczuwa brak czasu na wykonywanie tej czynnoĞci. Tymczasem w obecnych czasach
niezbĊdne jest ciągáe podnoszenie wiedzy i umiejĊtnoĞci, w celu koncentracji wysiáków na
ustaleniu prawidáowej strategii firmy, pozwalającej na zapewnienie jej rozwoju i utrzymanie
przedsiĊbiorstwa na rynku. W wielu przypadkach dyrektorzy zajmują siĊ jednak
czynnoĞciami mniej waĪnymi, w wykonywaniu których mogliby zastąpiü ich inni
pracownicy. Niepokojącym zjawiskiem jest przeznaczanie 10% czasu na zaáatwianie bieĪącej
korespondencji. DoĞü duĪo czasu badanym respondentom zajmują rozmowy telefoniczne.
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Wielu dyrektorów przekracza teĪ

nominalny czas pracy, wykonując swe czynnoĞci

w godzinach nadliczbowych lub teĪ zabierając pracĊ do domu. JeĪeli taka sytuacja trwa
dáuĪej, powoduje ona przemĊczenie i spadek sprawnoĞci dziaáania.

4.2.3. Zarządzanie czasem pracy.
Oceniając zarządzanie wáasnym czasem pracy dyrektorzy poruszali zagadnienia związane z
planowaniem czasu pracy, realizacją planów oraz ich kontrolą. Jedno z tych zagadnieĔ
dotyczyáo ustalania celów. Dyrektorzy wypowiadali siĊ czy ustalają najwaĪniejsze cele do
realizacji w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca i roku, mogli równieĪ podaü inne okresy, na które
takie cele wytyczają. 82% badanych dyrektorów cele do realizacji ustala na kaĪdy dzieĔ (rys.
47), przy czym 30% z badanych robi to zawsze; 41% czĊsto a 11% tylko czasami.
Rys. 47. Wypowiedzi dyrektorów na temat czĊstotliwoĞci ustalania
przez nich najwaĪniejszych celów do realizacji.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.
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Cele do realizacji w ciągu tygodnia ustala 76% respondentów; 20% zawsze; 41% czĊsto,
a 15% czasami. W ciągu miesiąca takie cele ustala 70% dyrektorów; 18% zawsze; 32%
czĊsto; 20% czasami. Najmniej badanych (50%) ustala cele do realizacji w ciągu roku. Tylko
11% dyrektorów cele roczne ustala zawsze; 18% czĊsto; a 21% czasami.
Mimo, Īe duĪa grupa dyrektorów podejmując dziaáania ustala cele do realizacji
w okreĞlonym czasie, to jednak doĞü czĊsto wystĊpują jeszcze sytuacje, w których badani
takich celów sobie nie wytyczają. Powoduje to, iĪ wiĊkszoĞü ich wysiáków moĪe byü
skierowana na realizacjĊ maáo skomplikowanych dziaáaĔ.
Badani respondenci wypowiadali siĊ równieĪ na temat okresów, na jakie sporządzają plany
wykorzystania wáasnego czasu pracy. Na to pytanie odpowiedziaáo jednak tylko 58%
badanych. MoĪe to sugerowaü, iĪ niektórzy z pozostaáych dyrektorów takich planów nie
sporządzają. Nie ma jednak takiego potwierdzenia w formie odpowiedzi na zdane pytanie.
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NajczĊĞciej badani respondenci sporządzają plany tygodniowe (41% badanych) i plany
kilkudniowe (2 – 3 dniowe) – 22% (rys. 48). Plany dzienne sporządza 20% respondentów
a miesiĊczne 24%. Tylko nieliczni dyrektorzy sporządzają plany kwartalne, póá roczne
i roczne.
Rys. 48. Liczba dyrektorów sporządzający plany wykorzystania wáasnego
czasu pracy.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Planując wáasny czas pracy 16% respondentów codziennie sporządza zestawienie
czynnoĞci do wykonania wg priorytetów, 54% czynnoĞü tĊ wykonuje czĊsto; 17% czasami,
a 6% nigdy (rys. 49). Brak jasno okreĞlonych priorytetowych zadaĔ w przypadku niektórych
dyrektorów moĪe prowadziü do niewáaĞciwego podziaáu czasu na zadania bardzo waĪne,
przynoszące najwiĊcej efektów i zadania mniej waĪne, które tylko w niewielkim stopniu
wpáywają na wyniki koĔcowe firmy i mogą byü wykonane przez innych pracowników.
Sporządzając plany wykorzystania czasu

pracy 16% respondentów zawsze zapisuje

zaplanowane czynnoĞci do wykonania i terminy ich realizacji; 59% badanych robi to czĊsto;
21% czasami; a 4% nigdy (rys. 49).
Tylko 9% respondentów zawsze grupuje róĪnorodne zadania w bloki (rys. 94), 60% robi to
zawsze, 20%czasami, natomiast 19% nigdy.
Nie wszyscy badani dyrektorzy planując czas pracy uwzglĊdniają swoją krzywą wydajnoĞci.
Tylko 17% respondentów uwzglĊdnia ją zawsze; 37% czĊsto; 33% czasami; a 13% nigdy
(rys. 49). Planując czas pracy 16% respondentów w swych planach zawsze uwzglĊdnia
rezerwĊ na nieprzewidziane prace; 62% takie rezerwy uwzglĊdnia czĊsto; 18% czasami;
a 4% nigdy (rys. 49).
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Rys. 49. Wypowiedzi dyrektorów na temat czĊstotliwoĞci wykonywania
czynnoĞci związanych z planowaniem czasu pracy.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Na pytanie czy dyrektorzy korzystają z naukowych technik planowania czasu pracy tylko
41% respondentów udzieliáo odpowiedzi, przy czym tylko 10% z nich takie techniki stosuje
w praktyce.
Przeprowadzone badania wykazaáy istnienie pewnych nieprawidáowoĞci dotyczących
planowania czasu pracy. DoĞü duĪa grupa dyrektorów nie sporządza takich planów na
poszczególne okresy. Tylko nieliczni z nich sporządzają zarówno plany dzienne, tygodniowe,
miesiĊczne i roczne. Brak planów na kaĪdy z okresów uniemoĪliwia dyrektorom koordynacjĊ
róĪnych wykonywanych czynnoĞci w dáuĪszych okresach czasu. Ponadto, nie wszyscy
z badanych dyrektorów ustalają najwaĪniejsze cele do realizacji na poszczególne okresy,
w związku z tym dziaáania ich mogą byü skierowane na realizacjĊ mniej skomplikowanych
prac.
Przedstawione wyniki badaĔ, wskazują takĪe pozytywne zjawiska dotyczące planowania
czasu pracy. WiĊkszoĞü dyrektorów czĊsto sporządza zestawienia zadaĔ do wykonania wg
priorytetów, czĊsto teĪ grupują oni róĪnorodne zdania w bloki oraz uwzglĊdniają swoją
krzywą wydajnoĞci. Zaplanowane do wykonania czynnoĞci oraz terminy ich realizacji
wiĊkszoĞü dyrektorów czĊsto zapisuje. Dyrektorzy w swych planach czĊsto uwzglĊdniają teĪ
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rezerwĊ czasu na nieprzewidziane prace. Nie dotyczy to jednak, jak wskazują wyniki badaĔ,
wszystkich dyrektorów.
Badani dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich wypowiadali siĊ równieĪ na temat
realizacji planów wykorzystania czasu pracy. WyraĪali oni swą opiniĊ dotyczącą
konsekwencji i systematycznoĞci w ich wdraĪaniu do praktyki.
Rys. 50. Wypowiedzi dyrektorów na temat konsekwencji i
systematycznoĞci we wdraĪaniu planów wykorzystania czasu pracy.
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

Zdecydowana wiĊkszoĞü dyrektorów uwaĪa (68%), Īe są konsekwentni i raczej konsekwentni
we wdraĪaniu planów wykorzystania czasu pracy do praktyki, 19% badanych twierdzi, Īe są
konsekwentni tylko czasami; 12%, Īe raczej nie są konsekwentni, a 1%, Īe zdecydowanie nie
przestrzegają zaplanowanych do wykonania zadaĔ (rys. 50 ).
Podobnie ksztaátują siĊ wyniki badaĔ dotyczące systematycznoĞci we wdraĪaniu planów
wykorzystania czasu pracy do praktyki. 67% dyrektorów uwaĪa, Īe są i raczej są
systematyczni w ich wdraĪaniu, 17%, Īe tylko czasami. 9% badanych twierdzi zaĞ, Īe raczej
nie wdraĪają systematycznie w Īycie swych planów a 7%, ze zdecydowanie tego nie robią
(rys. 50).
Badani dyrektorzy czĊsto mają rozproszony dzieĔ pracy. Liczba wykonywanych czynnoĞci,
trwających krócej niĪ 10 minut stanowi 27% ich nominalnego czasu pracy. Przy czym,
w przypadku niektórych dyrektorów czas ten stanowi nawet 60%. W ciągu dnia dyrektorzy
wykonują Ğrednio 26 czynnoĞci, a ich liczba u róĪnych respondentów waha siĊ od 5 do 80
czynnoĞci.
Ponadto 6% badanych dyrektorów twierdzi, Īe zawsze, a 26%, Īe czĊsto zmieniają
przedmiot koncentracji uwagi w ciągu dnia. Ponad poáowa respondentów (64%) przedmiot
koncentracji uwagi w ciągu dnia zmienia czasami, a tylko 4% nigdy (rys. 51).
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Rys. 51. Wypowiedzi dyrektorów na temat czĊstotliwoĞci wykonywania
czynnoĞci związanych z wykorzystaniem czasu pracy.
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Powoduje to, iĪ dyrektorzy nie mogą dáuĪej skoncentrowaü siĊ na wykonywaniu okreĞlonych,
najwaĪniejszych dla firmy zadaĔ, gdyĪ ich uwaga rozpraszana jest z powodu róĪnych, byü
moĪe czĊsto báahych spraw.
Ponadto 10% respondentów uwaĪa, Īe zawsze zmagają siĊ ze stertą czekających na nich
prac; 57% taką sytuacjĊ ma czĊsto, 30% czasami, a tylko 3% badanych ma tak rozplanowane
czynnoĞci, Īe nie odczuwają oni presji piĊtrzących siĊ prac (rys. 51).
Praca badanych dyrektorów jest zakáócana koniecznoĞcią wykonywania spraw nie
cierpiących zwáoki (rys. 51). !3% respondentów zawsze przerywa wykonywanie
zaplanowanych zadaĔ, z tego powodu; 63% robi to czĊsto; a 24% czasami. Nikt z badanych
nie odpowiedziaá, Īe nigdy nie zdarzają siĊ sytuacje, w których nie musieliby oni przerywaü
swojej pracy.
DuĪa grupa dyrektorów rozpoczyna nowe zdania, nie ukoĔczywszy starych. 4% badanych
stwierdziáo, Īe robią tak zawsze; 56% czĊsto, 34% czasami, a 6% nigdy (rys. 51).
Praca koncepcyjna duĪej grupy dyrektorów (50%) czĊsto jest zakáócana telefonami, czy
innymi pilnymi sprawami. 44% respondentów, ma zakáócaną tĊ pracĊ, tylko w przypadku
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spraw nie cierpiących zwáoki, a tylko 6% badanych wykonuje pracĊ koncepcyjną bez
zakáóceĔ .
Zazwyczaj najwaĪniejsze zadania realizują dyrektorzy wówczas, kiedy zaistnieje taka
potrzeba (48% badanych); Tylko 35% dyrektorów najwaĪniejsze prace wykonuje na początku
dnia; 10% wówczas, kiedy mają na to czas; a 7% pod koniec dnia (rys. 52).

Rys. 52. Wypowiedzi dyrektorówna temat ulokowania wczasie
najwaniejszych zadaĔ.
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DoĞü duĪa grupa dyrektorów (29%) twierdzi, Īe jest nadmiernie obciąĪona czynnoĞciami
doraĨnymi, zrutynizowanymi; 64% badanych takie czynnoĞci wykonuje tylko czasami;
a 13% badanych uwaĪa, Īe ich w ogóle nie wykonują (rys. 53).

Rys. 53. Opinia dyrektorów na temat obciąĪania ich
czynnoĞciami doraĨnymi i zrutynizowanymi.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Mimo, Īe dyrektorzy raczej konsekwentnie i systematycznie wdraĪają swoje plany
wykorzystania czasu pracy do praktyki, to mimo wszystko przedstawione wyniki badaĔ
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wskazują na wystĊpowanie nieprawidáowoĞci. DoĞü duĪa grupa dyrektorów czĊsto zmaga siĊ
z ogromem stojących przed nią prac, wiĊkszoĞü z nich czĊsto musi przerywaü realizacjĊ
zaplanowanych zadaĔ, w celu wykonania spraw nie cierpiących zwáoki. Byü moĪe przyczyną
jest tu zbyt duĪa liczba zaplanowanych zadaĔ oraz zostawienie zbyt krótkiego czasu na
zdarzenia nieprzewidziane. Ponadto, ponad poáowa badanych dyrektorów czĊsto rozpoczyna
nowe zadania nie ukoĔczywszy starych. NajwaĪniejsze zadania wiĊkszoĞü z dyrektorów
wykonuje wówczas gdy zaistnieje taka potrzeba, a nie w okresie najwiĊkszej wydolnoĞci
organizmu. Praca koncepcyjna wielu
waĪnymi

sprawami.

Przyczyną

z nich zakáócana jest telefonami, czy teĪ innymi
wystĊpowania

niektórych

wyĪej

wymienionych

nieprawidáowoĞci są byü moĪe báĊdy wynikające z planowania, np. brak wáaĞciwie ustalonych
priorytetów, nieprawidáowa proporcja iloĞci planowanych zdaĔ, jak równieĪ obciąĪanie
dyrektora róĪnymi, byü moĪe nie zawsze waĪnymi sprawami.
Aby skutecznie zarządzaü czasem pracy, niezbĊdna jest kontrola efektywnoĞci jego
wykorzystania oraz analiza wystĊpujących nieprawidáowoĞci. SpoĞród badanych dyrektorów
przedsiĊbiorstw niemieckich 14% zawsze kontroluje sposób wykorzystania swojego czasu
pracy, analizuje go i wyciąga wnioski; 56% robi to czĊsto; 27% czasami; a 3% nigdy (rys.
54). Ponadto 11% dyrektorów zawsze dokonuje analizy straconego czasu; 49% dokonuje
takiej analizy czĊsto; 20% czasami; a 20% nigdy (rys. 54).
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ħródáo: opracowanie wáasne.

WiĊkszoĞü dyrektorów przedsiĊbiorstw niemieckich dostrzega wartoĞü i znaczenie czasu,
gdyĪ dokonują oni kontroli jego wykorzystania, analizują go i wyciągają odpowiednie
wnioski. Bardzo waĪna jest analiza strat czasu pracy, bowiem pozwala ona na
wyeliminowanie istniejących báĊdów, a wiĊkszoĞü badanych dyrektorów dokonuje jej czĊsto.
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4.2.4. Czynniki wpáywające na organizacjĊ czasu pracy.
Organizacja czasu pracy dyrektorów czĊsto jest uzaleĪniona od róĪnych czynników
wystĊpujących zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Ponad poáowa badanych
dyrektorów przedsiĊbiorstw niemieckich (52%) stwierdziáa, Īe organizacja ich czasu pracy
jest w duĪym stopniu uzaleĪniona od innych osób z firmy. 38% dyrektorów uznaáo, Īe inne
osoby z organizacji w niewielkim stopniu wpáywają na ich czas pracy, natomiast 10%, Īe taki
wpáyw w ogóle nie istnieje (rys. 55).
Rys. 55. Opinia dyrektorów na temat stopnia
uzaleĪnienia organizacji ich czasu pracy od innych
osób z organizacji.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

ĝrednio aĪ 30% zadaĔ wykonywanych przez dyrektorów jest inicjowanych przez inne
osoby

z organizacji. Przy czym wĞród badanych, znaleĨli siĊ i tacy dyrektorzy (13%),

których 70% wykonywanych zdaĔ, byáo zainicjowanych przez inne osoby z organizacji.
Niektórzy dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich nie zawsze mają teĪ uporządkowane
stanowisko pracy. 13% badanych stwierdziáo, Īe zawsze szuka dokumentów, czy innych
drobnych przedmiotów; 49% czynnoĞü tĊ wykonuje czĊsto; 27% czasami; a tylko 11%
respondentów nigdy nie musi poszukiwaü potrzebnych dokumentów czy teĪ innych drobnych
przedmiotów (rys. 56).
Rys. 56. Wypowiedzi dyrektorów na temat
czĊstotliwoĞci poszukiwania dokumentacji.
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ħródáo: opracowanie wáasne.
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Przytoczone informacje wskazują, iĪ na czas pracy dyrektorów doĞü duĪy wpáyw mają
czynniki wewnĊtrznego otoczenia. Niektóre z nich mogą byü jednak przez dyrektorów
wyeliminowane lub minimalizowane, jak na przykáad organizacja stanowiska pracy,
koordynacja terminów wykonywania róĪnych dziaáaĔ przez pracowników innych dziaáów,
czy teĪ organizacja przepáywu informacji.
Czynnikiem, który wpáywa równieĪ na organizacjĊ czasu pracy kadry kierowniczej jest
wáaĞciwe delegowanie zadaĔ podlegáym pracownikom. Przekazanie czĊĞci mniej istotnych
prac do wykonania podwáadnym, pozwala dyrektorom na skoncentrowanie swych wysiáków
na wykonywaniu najwaĪniejszych dla firmy dziaáaĔ, przyczyniających siĊ do wzrostu jej
efektywnoĞci.

Delegowanie zadaĔ jest jednak problemem záoĪonym, gdyĪ zaleĪy zarówno

od delegującego, jak równieĪ od osób, które przejmują realizacjĊ czĊĞci zadaĔ.
Badani dyrektorzy wypowiadali siĊ, czy mają skáonnoĞci do wykonywania wszystkiego
osobiĞcie. SpoĞród badanych 10% odpowiedziaáo, Īe „tak”; 43% „raczej tak”; 28% „raczej
nie”, 13% zdecydowanie „nie”; a 6% respondentów uzaleĪnia to od sytuacji (rys. 57).
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Respondenci, którzy chĊtnie delegują zadania wypowiadali siĊ najczĊĞciej, Īe brak czasu
uniemoĪliwia im wykonanie wszystkiego osobiĞcie. W pracy sami muszą skoncentrowaü siĊ
na wykonywaniu istotnych zadaĔ. Ponadto zatrudniają specjalistów z róĪnych dziedzin
wiedzy, którzy swoje zadania wykonują prawidáowo. Jeden z dyrektorów stwierdziá, „Īe
delegowanie jest dla mnie, jako dyrektora przedsiĊbiorstwa gáównym zadaniem”.
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Dyrektorzy odpowiadali równieĪ na pytanie czy swoim pracownikom mogą zleciü realizacjĊ
czĊĞci swoich zadaĔ. Zdecydowana wiĊkszoĞü z nich odpowiedziaáa, Īe „tak” (36%) i „raczej
tak” (57%). Tylko 7% badanych stwierdziáo, Īe raczej nie mogą przekazywaü swoich zadaĔ
do wykonania podwáadnym. Nikt z respondentów nie odpowiedziaá, Īe zdecydowanie nie
moĪe delegowaü zadaĔ (rys. 57). ĝwiadczy to o duĪym zaufaniu czĊĞci dyrektorów do swoich
podwáadnych i o przekonaniu o ich kompetencjach.
W związku z tym duĪa grupa dyrektorów chĊtnie (31%) i raczej chĊtnie (50%) deleguje
czĊĞü swoich zdaĔ na pracowników. Tylko 9% badanych stwierdziáo, Īe raczej niechĊtnie to
robi, a 6%, Īe zdecydowanie niechĊtnie. 4% respondentów uzaleĪnia delegowanie od sytuacji.
DoĞü duĪą grupa dyrektorów sporządza teĪ zestawienie zadaĔ, które mogą byü delegowane
na innych. SpoĞród badanych, czynnoĞü tĊ zawsze wykonuje 7% osób; czĊsto 52%; czasami
28%. Tylko 13% respondentów nigdy nie zestawia zadaĔ, które mogą byü przekazane do
wykonania innym.
Przy rozwiązywaniu trudnych problemów fachowych 32% dyrektorów korzysta z pomocy
specjalistów; 52% respondentów uzaleĪnia to od sytuacji i rozwiązywanego problemu;
a tylko 3% badanych trudne problemy fachowe rozwiązują samodzielnie (rys. 58).
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Przedstawione wyniki badaĔ wskazują, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü dyrektorów, mimo
wystĊpujących u niektórych skáonnoĞci do wykonywania wszystkiego osobiĞcie, chĊtnie
deleguje czĊĞü wykonywanych przez siebie zadaĔ. Dyrektorzy darzą swoich pracowników
zaufaniem, są teĪ przekonani o ich wysokich kwalifikacjach i kompetencjach. Sytuacja taka
pozwala na zespolenie wysiáków wszystkich

pracowników w celu realizacji zadaĔ firmy,

umoĪliwia teĪ dyrektorom koncentracjĊ swych wysiáków na wykonywaniu najistotniejszych
zadaĔ.
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WáaĞciwie funkcjonujący system informacji w przedsiĊbiorstwie moĪe mieü równieĪ
duĪy wpáyw na organizacjĊ czasu pracy dyrektora. Dostarczenie dyrektorowi odpowiednio
opracowanych informacji, we wáaĞciwym czasie skraca czas podjĊcia decyzji, pozwala teĪ na
szybkie reagowanie na zaistniaáe zdarzenia. Niestety, jak wynika z przeprowadzonych badaĔ
dyrektorzy nie zawsze otrzymują informacje w odpowiedniej formie.

Rys. 59. Opinie dyrektorów na temat czĊstotliwoĞci otrzymywania niedostosowanych
do potrzeb informacji.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

SpoĞród badanych dyrektorów przedsiĊbiorstw niemieckich 8% osób zawsze, a 60% czĊsto
otrzymuje zbyt duĪo szczegóáowych informacji, w zbyt maáym stopniu przetworzonych. 26%
respondentów takie informacje otrzymuje czasami, a tylko 6% nigdy (rys. 59).
Ponadto dyrektorzy skarĪą siĊ, Īe otrzymują zbyt duĪo informacji ogólnych, wymagających
uzupeánienia. Takie informacje zawsze otrzymuje 11% badanych; a 53% czĊsto. 30%
respondentów informacje ogólne otrzymuje czasami, a tylko 6% nigdy (rys. 59).
Przedstawione wyniki badaĔ wskazują, Īe istniejące w przedsiĊbiorstwach systemy informacji
nie zawsze funkcjonują prawidáowo. Dyrektorzy czĊsto otrzymują albo zbyt szczegóáowe
informacje, albo zbyt ogólne, które muszą uzupeániaü. Wymaga to od nich dodatkowej pracy,
którą czĊsto mogliby wykonaü inni pracownicy.
Dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich wypowiadali siĊ równieĪ, na temat wpáywu
czynników zewnĊtrznego otoczenia na organizacjĊ ich czasu pracy. SpoĞród badanych 37%
osób twierdzi, Īe czynniki te w duĪym stopniu wpáywają na organizacjĊ ich czasu pracy,
natomiast 42%, Īe w niewielkim stopniu. Tylko 21% respondentów uwaĪa, Īe taki wpáyw nie
wystĊpuje (rys. 60).

154

Rys. 60. Opinia dyrektorów na temat stopnia uzaleĪnienia
organizacji ich czasu pracy od czynników zewnĊtrznego
otoczenia.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

WĞród czynników zewnĊtrznego otoczenia

dyrektorzy wymieniają równieĪ koniecznoĞü

wykonywania prac w okreĞlonych terminach oraz gruntowne kontrole. Praca dyrektorów
uzaleĪniona jest równieĪ od

otrzymywanych z zewnątrz informacji. Czynników

zewnĊtrznego otoczenia nie moĪna wyeliminowaü, niemniej jednak znając je, moĪna tak
planowaü czas pracy by minimalizowaü ich wpáyw na efektywnoĞü wykorzystania czasu
pracy.
W podsumowaniu analizy organizacji czasu pracy dyrektorów przedsiĊbiorstw
niemieckich odwoáano siĊ do ich opinii w kwestii Ĩródeá niesprawnoĞci w zarządzaniu czasem
pracy. Wypowiedzi dyrektorów byáy bardzo zróĪnicowane. Powtarzające siĊ Ĩródáa
niesprawnoĞci przedstawiono na rys. 61, natomiast pojedynczo wystĊpujące zostaáy tylko
wymienione. NajczĊĞciej podawanym

przez respondentów Ĩródáem traconego czasu są

rozmowy telefoniczne, czasami prowadzone równieĪ w sprawach prywatnych. CzĊsto
wymieniane są równieĪ narady, które czasami bywają niezaplanowane,

zdarza siĊ, Īe

wielokrotnie rozpatrywane są na nich te same problemy, czy teĪ koĔczą siĊ one brakiem
konkretnych postanowieĔ.

RównieĪ czĊsto podawane są konferencje, które zdaniem

niektórych dyrektorów trwają zbyt dáugo. Innym doĞü czĊsto wymienianym Ĩródáem
traconego czasu są nieodpowiednie systemy informacyjne. Niektórzy z dyrektorów otrzymują
niekompletne i nieodpowiednie informacje. DuĪo czasu tracą równieĪ na ich analizĊ. WĞród
wymienianych Ĩródeá niesprawnoĞci znajduje siĊ równieĪ niewáaĞciwe planowanie lub jego
brak w przypadku niektórych dyrektorów. Ponadto dyrektorzy wymieniają równieĪ
nieuporządkowane stanowisko pracy, niektórzy zaĞ koniecznoĞü poszukiwania dokumentów,
co takĪe wiąĪe siĊ z brakiem porządku na stanowisku pracy. Do Ĩródeá niesprawnoĞci
dyrektorzy zaliczają równieĪ nieodpowiednią organizacjĊ

pracy lub jej brak. Niektórzy

podkreĞlają, Īe ich praca jest dezorganizowana przez klientów, których Īądania muszą
speániaü. W pracy przeszkadzają dyrektorom róĪne naáogi takie jak: palenie papierosów,
picie kawy, alkoholu. Jeden z dyrektorów wymieniá takĪe narkotyki. Rzadziej dyrektorzy
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wymieniali takie Ĩródáa niesprawnoĞci jak koniecznoĞü kontaktów z pracownikami, brak
przygotowania do pracy, kontrole, gadulstwo i przedáuĪające siĊ przerwy na odpoczynek.

Rys. 61. ħródáa niesprawnoĞci w zarządzaniu wáasnym czasem pracy w
opinii dyrektorów przedsiĊbiorstw niemieckich.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

DuĪa grupa dyrektorów podaáa bardzo zróĪnicowane Ĩródáa traconego czasu, które nie
powtarzaáy siĊ u innych badanych, takie jak: nie dotrzymywanie terminów umów przez
sąsiednie dziaáy, marnotrawstwo czasu na dziaáalnoĞü nie związaną z pracą, gáupota, brak
rozwagi, rozgardiasz, brak punktualnoĞci, tragedie, brak wáaĞciwego delegowania zadaĔ, za
krótkie odcinki niezakáóconej pracy, wpáyw nieprzewidzianych zdarzeĔ, zbyt duĪe
wymagania zwierzchnika.
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4.2.5. Podsumowanie wyników badaĔ nad czasem pracy dyrektorów
przedsiĊbiorstw niemieckich.
Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badaĔ, dotyczących organizacji czasu pracy
dyrektorów przedsiĊbiorstw niemieckich wskazują Īe:
1. Dyrektorzy w duĪej mierze koncentrują swą dziaáalnoĞü na realizacji zadaĔ związanych
z bieĪącym zarządzaniem przedsiĊbiorstwem, przeznaczając na nie aĪ 54% czasu pracy. Zbyt
duĪo czasu

przeznaczają oni na zaáatwianie bieĪącej korespondencji oraz na rozmowy

bezpoĞrednie z pracownikami i klientami. CzĊĞü tych prac mogliby wykonaü inni pracownicy.
Zbyt duĪo czasu dyrektorzy tracą równieĪ na rozmowy telefoniczne.
2. Badani dyrektorzy przeznaczają zbyt maáą iloĞci czasu na prace koncepcyjną związaną ze
strategią firmy oraz na samoksztaácenie. Dyrektorzy podkreĞlają, Īe szczególnie na
samoksztaácenie brakuje im czasu.
3. Mimo, Īe wiĊkszoĞü dyrektorów nie przekracza nominalnego czasu pracy, to jednak
Ğrednio wynosi on 9 godzin dziennie. ĝwiadczy to o tym, Īe jeszcze doĞü duĪa grupa
badanych (27%), przekracza nominalny czas pracy, pracując w nadgodzinach, czasami nawet
o 4 godz. dziennie dáuĪej. Ponadto nie wszyscy dyrektorzy zawsze korzystają
z przewidywanego urlopu, a bĊdąc na urlopie duĪa grupa dyrektorów czĊsto kontaktuje siĊ
z firmą.
4. NieprawidáowoĞci wystĊpują równieĪ w zarządzaniu czasem pracy. Nie wszyscy badani
dyrektorzy wytyczają sobie cele do realizacji na róĪne okresy czasu, nie zawsze teĪ ustalają
plany wykorzystania czasu na te okresy. PrzystĊpując do pracy bez planów, duĪa grupa
dyrektorów spotyka siĊ ze stertą czekających na nich zadaĔ i nie zawsze wykonują
najwaĪniejsze z nich w pierwszej kolejnoĞci. WiĊkszoĞü dyrektorów czĊsto teĪ przerywa
wykonywanie zaplanowanych prac, w celu wykonania spraw pilnych, niektórzy z dyrektorów
doĞü czĊsto zmieniają przedmiot koncentracji uwagi w czasie dnia. WiĊkszoĞü dyrektorów
najwaĪniejsze zdania wykonuje wówczas, gdy zaistnieje taka potrzeba, a nie w okresie
najwiĊkszej wydolnoĞci organizmu, czĊsto teĪ szukają oni dokumentów czy teĪ innych
drobnych przedmiotów. Praca koncepcyjna duĪej grupy dyrektorów jest zakáócana
telefonami, czy innymi waĪnymi sprawami.
Przy zarządzaniu czasem pracy wystĊpują równieĪ i pewne pozytywne zachowania duĪej
grupy dyrektorów. OtóĪ wiĊkszoĞü z nich planując wykorzystanie czasu pracy zestawia
czynnoĞci do wykonania wedáug priorytetów oraz grupuje róĪnorodne zdania w bloki, by
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mieü wiĊcej niezakáóconego czasu na wykonywanie waĪnych prac. WiĊkszoĞü dyrektorów
planując czynnoĞci do wykonania zapisuje je oraz uwzglĊdnia terminy ich realizacji. DuĪa
grupa dyrektorów uwzglĊdnia swoją krzywą wydajnoĞci. Ponadto dyrektorzy są raczej
konsekwentni i systematyczni we wdraĪaniu planów wykorzystania czasu pracy do praktyki.
Kontrolują teĪ sposób wykorzystania wáasnego czasu pracy, oraz dokonują analizy straconego
czasu. Mimo tych pozytywnych zachowaĔ związanych z zarządzaniem czasem pracy
dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich, podobnie jak dyrektorzy przedsiĊbiorstw polskich
nie mają swojej pracy tak rozáoĪonej w czasie, aby nie podlegaáa zakáóceniom i nie
towarzyszyáy jej nieprawidáowoĞci.

4.3. Analiza porównawcza organizacji czasu pracy dyrektorów
przedsiĊbiorstw polskich i niemieckich w ramach
podstawowych parametrów opisu organizacji czasu pracy
dyrektorów.
Dokonując analizy porównawczej organizacji czasu pracy dyrektorów przedsiĊbiorstw
polskich i niemieckich dokonano porównania dominujących wypowiedzi, dotyczących
omawianych zagadnieĔ w badanych zbiorowoĞciach. Porównania obejmują ocenĊ organizacji
czasu pracy, jego strukturĊ, problem zarządzania czasem pracy oraz czynniki wpáywające na
jego organizacjĊ. Zarówno dyrektorzy przedsiĊbiorstw polskich jak i niemieckich pozytywnie
wypowiadają siĊ na temat organizacji wáasnego czasu pracy (tab. 8), twierdząc Īe jest ona
raczej dobra.
Tab. 8. Dominujące wypowiedzi dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich

i niemieckich dotyczące organizacji wáasnego czasu pracy.
Lp.
Wyszczególnienie zagadnieĔ

1.

2
3

4

Wypowiedzi dyrektorów
przedsiĊbiorstw polskich
dominująca
% udziaá
wypowiedĨ
wypowiedzi
dominujących

Czy organizacja czasu pracy
dyrektorów
ma
wpáyw
na
tak
80
efektywnoĞü funkcjonowania firmy?
Jak oceniają dyrektorzy organizacjĊ
wáasnego czasu pracy?
raczej dobra
40
Czy dyrektorzy są zadowoleni
z wykorzystania wáasnego czasu raczej tak
36
pracy?
Czy dyrektorzy posiadają fachową
wiedzĊ na temat organizacji czasu raczej tak
35
pracy?
ħródáo: opracowanie wáasne.

Wypowiedzi dyrektorów
przedsiĊbiorstw niemieckich
dominująca
% udziaá
wypowiedĨ
wypowiedzi
dominujących

tak

49

raczej dobra

56

raczej tak

53

raczej tak

51

W obydwu zbiorowoĞciach dominują teĪ raczej dobre opinie dotyczące zadowolenia
z istniejącej organizacji czasu pracy oraz posiadania fachowej wiedzy na ten temat. Jednak
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liczebnoĞü osób wypowiadających siĊ w ten sposób jest zdecydowanie wiĊksza wĞród
dyrektorów przedsiĊbiorstw niemieckich. Zdaniem wiĊkszoĞci dyrektorów firm polskich
i niemieckich organizacja czasu pracy ma wpáyw na efektywnoĞü funkcjonowania organizacji.
Dokonując porównania struktury czasu pracy dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich
i niemieckich, w obydwu zbiorowoĞciach moĪna zauwaĪyü tendencje dyrektorów do
koncentrowania swych wysiáków na zarządzaniu operacyjnym. Dyrektorzy przedsiĊbiorstw
polskich na tĊ czynnoĞü poĞwiĊcają 60% czasu pracy, a dyrektorzy przedsiĊbiorstw
niemieckich 53% (tab.9).
Tab. 9. Dominujące wypowiedzi dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich

i niemieckich dotyczące struktury czasu pracy.
Lp.

Wyszczególnienie zagadnieĔ

1

Udziaá czasu przeznaczanego
na zarządzanie operacyjne
w nominalnym czasie pracy.
Dominujące czynnoĞci
w strukturze czasu pracy
dyrektorów.

2

3
4
5

6

7
8

Czy dyrektorzy odczuwają brak czasu
na samoksztaácenie?
Czy dyrektorzy w ciągu dnia znajdują
czas na relaks?
Czy nominalny czas pracy wystarcza
dyrektorom na realizacjĊ
zaplanowanych zadaĔ kierowniczych?
Dodatkowy czas pracy tych dyrektorów,
poza nominalnym czasem pracy.
Czy dyrektorzy korzystają
z przewidywanego urlopu?
Czy w czasie urlopu dyrektorzy
utrzymują kontakt z firmą?
ħródáo: Opracowanie wáasne.

Wypowiedzi dyrektorów
przedsiĊbiorstw polskich
dominująca
% udziaá
wypowiedĨ
wypowiedzi
dominujących

Wypowiedzi dyrektorów
przedsiĊbiorstw niemieckich
dominująca
% udziaá
wypowiedĨ
wypowiedzi
dominujących

zarządzanie
operacyjne
* rozmowy
bezpoĞrednie
z pracownikami
*kontakty
bezpoĞrednie z
klientami
*opracowywanie
wariantów
rozwiązywania
problemów
i podejmowania
decyzji

53

12

zarządzanie
operacyjne
*rozmowy
bezpoĞrednie
z pracownikami
*kontakty
bezpoĞrednie
z klientami
* opracowywanie
wariantów
rozwiązywania
problemów
i podejmowania
decyzji

raczej tak

37

raczej tak

54

raczej tak

39

raczej tak

42

raczej tak

40

raczej tak

57

2 godz. dziennie

44396

tak, zawsze

40

czĊsto

43

czasami

28

czĊsto

38

60

15

13

14

11

11

2 godz. dziennie
4 godz. dziennie

31

396

WskaĨnik ten okreĞla procentowy udziaá liczby dyrektorów pracujących do 2 godzin dáuĪej do liczby
dyrektorów przekraczających nominalny czas pracy.
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WĞród czynnoĞci, na które dyrektorzy zarówno przedsiĊbiorstw polskich jak i niemieckich
poĞwiĊcają najwiĊcej czasu pracy znajdują siĊ: rozmowy bezpoĞrednie z pracownikami,
kontakty bezpoĞrednie z klientami

oraz opracowywanie wariantów rozwiązywania

problemów i podejmowanie decyzji. Dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich poĞwiĊcają
jednak na te czynnoĞci nieco mniej czasu niĪ dyrektorzy przedsiĊbiorstw polskich. W obydwu
badanych zbiorowoĞciach najczĊĞciej pojawiaáy siĊ teĪ wypowiedzi, iĪ dyrektorzy odczuwają
brak czasu na samoksztaácenie, przy czym liczba wypowiadających siĊ w ten sposób
dyrektorów firm niemieckich, byáa znacznie wiĊksza niĪ dyrektorów firm polskich.
Respondenci obydwu zbiorowoĞci najczĊĞciej twierdzili, Īe w czasie dnia raczej mają
czas na relaks, a nominalny czas pracy raczej wystarcza im na realizacjĊ zaplanowanych
zadaĔ kierowniczych. Jednak jeszcze dla doĞü duĪej grupy dyrektorów zarówno
przedsiĊbiorstw polskich jak i niemieckich czas ten jest niewystarczający, Dyrektorzy
przedsiĊbiorstw polskich, przekraczający nominalny czas pracy najczĊĞciej pracują dáuĪej do
2 godzin, a przedsiĊbiorstw niemieckich do 2 godz. i do 4 godz. (w obu tych grupach byáa
taka sama liczebnoĞü).
WĞród zbiorowoĞci dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich najczĊĞciej pojawiaáy siĊ
wypowiedzi, Īe zawsze korzystają z przewidywanego urlopu i czasami w czasie jego trwania
utrzymują kontakt z firmą, natomiast dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich wypowiadali
siĊ najczĊĞciej, Īe czĊsto korzystają z przewidywanego urlopu i czĊsto teĪ kontaktują siĊ
z firmą w czasie jego trwania. W obydwu tych grupach odsetek osób w peáni
wykorzystujących urlop nie przekracza nawet poáowy, co Ğwiadczy o tym, Īe nie wszyscy
badani zawsze korzystają z naleĪnego im wypoczynku.
Porównując dominujące wypowiedzi dyrektorów dotyczące zarządzania czasem pracy,
zwrócono uwagĊ na jego planowanie, realizacjĊ planów oraz

kontrolĊ. W procesie

zarządzania czasem pracy niezwykle istotne jest wáaĞciwe ustalenie celów do realizacji, gdyĪ
uáatwia to zaplanowanie przyszáych dziaáaĔ. WĞród respondentów z obydwu badanych
zbiorowoĞci dominują wypowiedzi, Īe nigdy nie ustalają oni celów do realizacji w ciągu
roku, natomiast w ciągu tygodnia robią to czĊsto (tab. 10).
W ciągu dnia i w ciągu miesiąca dyrektorzy polskich przedsiĊbiorstw najczĊĞciej ustalają cele
do realizacji zawsze, a dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich czĊsto. NajczĊĞciej dyrektorzy
zarówno polskich jak i niemieckich przedsiĊbiorstw ustalają tygodniowe plany wykorzystania
czasu pracy. WĞród dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich dominowaáy dwie wypowiedzi,
dotyczące zestawienie czynnoĞci do wykonania wg priorytetów (zawsze i czasami). Tylko
czasami polscy dyrektorzy róĪnorodne zadania grupują w bloki, czy teĪ czasami uwzglĊdniają
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rezerwĊ czasu na nieprzewidziane prace. NajczĊĞciej odpowiadali teĪ, Īe nigdy nie
uwzglĊdniają w planach swojej krzywej wydajnoĞci.
Tab. 10. Dominujące wypowiedzi dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich

i niemieckich dotyczące planowania czasu pracy.

Lp.

1

2
3

Wyszczególnienie zagadnieĔ

Wypowiedzi dyrektorów
przedsiĊbiorstw polskich
Dominująca
% udziaá
wypowiedĨ
wypowiedzi
dominujących

Czy dyrektorzy ustalają najwaĪniejsze cele
do realizacji:
- w ciągu dnia
zawsze
- w ciągu tygodnia
czĊsto
- w ciągu miesiąca
zawsze
- w ciągu roku
nigdy
Okres, na jaki najczĊĞciej sporządzane są
plany wykorzystania czasu pracy.
tydzieĔ
Czy dyrektorzy planując czas pracy:
- zestawiają czynnoĞci do wykonania wg
zawsze
priorytetów
czasami
- grupują róĪnorodne zdania
w bloki?
czasami
- uwzglĊdniają swoją krzywą
wydajnoĞci?
nigdy
- uwzglĊdniają rezerwĊ czasu na
nieprzewidziane prace?
czasami
- zapisują zaplanowane czynnoĞci
do wykonania i terminy ich
zawsze
realizacji?
ħródáo: Opracowanie wáasne.

Wypowiedzi dyrektorów
przedsiĊbiorstw niemieckich
Dominująca
% udziaá
wypowiedĨ
wypowiedzi
dominujących

48
39
31
46

czĊsto
czĊsto
czĊsto
nigdy

41
41
32
50

47

tydzieĔ

41

36
36
36

czĊsto

54

czĊsto

60

34

czĊsto

37

38

czĊsto

62

36

czĊsto

59

Nieco lepiej przedstawia siĊ sytuacja dotycząca planowania czasu pracy w przypadku
dyrektorów przedsiĊbiorstw niemieckich. NajwiĊcej z nich

odpowiadaáo, Īe czĊsto

sporządzają zestawienie czynnoĞci do wykonania wg priorytetów, a planując czas pracy,
róĪnorodne zadania czĊsto grupują w bloki oraz czĊsto uwzglĊdniają w nich swoją krzywą
wydajnoĞci. WiĊkszoĞü z nich czĊsto teĪ uwzglĊdnia w planach rezerwĊ czasu na
nieprzewidziane prace. Dyrektorzy z obydwu badanych grup, najczĊĞciej nie korzystają
z naukowych metod planowania czasu pracy.
Mimo, iĪ respondenci przedsiĊbiorstw polskich i niemieckich wypowiadali siĊ najczĊĞciej,
iĪ są raczej konsekwentni i raczej systematyczni we wdraĪaniu planów wykorzystania czasu
pracy do praktyki , to w realizacji tych planów wystĊpuje szereg nieprawidáowoĞci (tab. 11).
Ponad poáowa dyrektorów z obydwu zbiorowoĞci ma raczej zakáócaną pracĊ koncepcyjną
telefonami czy innymi pilnymi sprawami,

czasami w ciągu dnia muszą oni zmieniaü

przedmiot koncentracji uwagi. CzĊsto przerywają wykonywanie zaplanowanych zadaĔ
w celu zaáatwienia spraw pilnych, wymagających natychmiastowego zaangaĪowania.
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Tab. 11. Dominujące wypowiedzi dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich
i niemieckich dotyczące realizacji planów wykorzystania czasu
pracy i ich kontroli.

Lp.

1

2
3

4
5

6
7

8

9

10

Wyszczególnienie zagadnieĔ

Czy dyrektorzy są
a) konsekwentni
b) systematyczni
we wdraĪaniu planów wykorzystania czasu
pracy do praktyki?
Czy dyrektorzy zmieniają przedmiot
koncentracji uwagi w ciągu dnia?
Czy dyrektorzy są najczĊĞciej obciąĪani
czynnoĞciami doraĨnymi,
zrutynizowanymi?
Czy dyrektorzy czĊsto zmagają siĊ ze stertą
czekających na nich prac?
Czy dyrektorzy przerywają wykonywanie
zaplanowanych zadaĔ, w celu realizacji
spraw nie cierpiących zwáoki?
Czy dyrektorzy rozpoczynają nowe zadania
nie ukoĔczywszy starych?
Czy praca koncepcyjna dyrektorów jest
zakáócana telefonami, czy innymi waĪnymi
sprawami?
Kiedy dyrektorzy wykonują najwaĪniejsze
zadania?
Czy dyrektorzy kontrolują sposób
wykorzystania wáasnego czasu pracy,
analizują go i wyciągają wnioski?
Czy dyrektorzy dokonują analizy
straconego czasu?

Wypowiedzi dyrektorów
przedsiĊbiorstw polskich
Dominująca
% udziaá
wypowiedĨ
wypowiedzi
dominujących

Wypowiedzi dyrektorów
przedsiĊbiorstw niemieckich
Dominująca
% udziaá
wypowiedĨ
wypowiedzi
dominujących

raczej tak
raczej tak

46
35

raczej tak
raczej tak

54
55

czasami
tylko czasami

55

czasami
czasami

64

44

64

czasami

50

czĊsto

57

czĊsto

47

czĊsto

63

czasami

39

czĊsto

56

raczej tak

65

raczej tak

50

na początku
dnia

52

48

czasami

40

kiedy
zaistnieje taka
potrzeba
czĊsto

czasami

51

czĊsto

49

56

ħródáo: Opracowanie wáasne.

WiĊkszoĞü z nich twierdzi, Īe tylko czasami są obciąĪeni czynnoĞciami doraĨnymi,
zrutynizowanymi. Dyrektorzy przedsiĊbiorstw polskich najczĊĞciej wypowiadali siĊ, Īe
czasami zmagają siĊ ze stertą czekających na nich prac, czasami teĪ rozpoczynają nowe
zadania nie ukoĔczywszy starych. Natomiast dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich czĊsto
mają do wykonania ogrom prac oraz czĊsto rozpoczynają nowe zadania, nie ukoĔczywszy
starych. Badani z przedsiĊbiorstw polskich najczĊĞciej waĪne zadania wykonują na początku
dnia, a przedsiĊbiorstw niemieckich wówczas, kiedy zaistnieje taka potrzeba.
Na sprawne zarządzanie czasem pracy duĪy wpáyw ma wáaĞciwie przeprowadzona
kontrola i analiza jego wykorzystania. Dyrektorzy firm polskich najczĊĞciej tylko czasami
kontrolują sposób wykorzystania wáasnego czasu pracy, czasami analizują go i wyciągają
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wnioski, czasami teĪ dokonują analizy straconego czasu, podczas gdy dyrektorzy
przedsiĊbiorstw niemieckich czynnoĞci te wykonują czĊsto.
Badani respondenci z obydwu grup wypowiadali siĊ równieĪ na temat czynników
wpáywających na organizacjĊ czasu pracy menedĪera (tab. 12).
Tab. 12. Dominujące wypowiedzi dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich

i niemieckich dotyczące czynników wpáywających na organizacjĊ
ich czasu pracy.
Lp.

1

2

3
4

5
6
7

8

9

Wyszczególnienie zagadnieĔ

Czy organizacja czasu pracy dyrektora
jest uzaleĪniona
- od czynników zewnĊtrznego
otoczenia?
- od innych osób z organizacji?
Czy czĊsto szukają dyrektorzy
dokumentów, czy innych drobnych
przedmiotów?
Czy dyrektorzy maja skáonnoĞci do
wykonywania wszystkiego osobiĞcie?
Czy swoim pracownikom mogą
dyrektorzy zleciü realizacjĊ czĊĞci
wykonywanych przez siebie zadaĔ?
Czy dyrektorzy chĊtnie delegują zadania
na pracowników?
Czy dyrektorzy sporządzają zestawienie
zadaĔ, które mogą byü delegowane?
Czy dyrektorzy sami rozwiązują trudne
problemy fachowe?

Czy dyrektorzy otrzymują zbyt duĪo
szczegóáowych informacji, w zbyt maáym
stopniu przetworzonych?
Czy dyrektorzy otrzymują zbyt duĪo
informacji ogólnych, wymagających
uzupeánienia?

Wypowiedzi dyrektorów
przedsiĊbiorstw polskich
Dominująca
% udziaá
wypowiedĨ
wypowiedzi
dominujących

Wypowiedzi dyrektorów
przedsiĊbiorstw niemieckich
Dominująca
% udziaá
wypowiedĨ
wypowiedzi
dominujących

tak, w duĪym
stopniu
tak, w duĪym
stopniu

w
niewielkim
stopniu
tak, w duĪym
stopniu

42

55
69

52

czasami

53

czĊsto

49

raczej tak

36

raczej tak

43

tak

44

raczej tak

57

raczej tak

33

raczej tak

50

czasami
to zaleĪy od
sytuacji
z pomocą
specjalistów

40

52

46

czĊsto
to zaleĪy od
sytuacji

52

czasami

49

czĊsto

60

czĊsto

53

czĊsto

53

46

ħródáo: Opracowanie wáasne

Zdaniem wiĊkszoĞci polskich dyrektorów czynniki zewnĊtrznego otoczenia w duĪym
stopniu wpáywają na tĊ organizacjĊ. Inne zdanie mieli dyrektorzy niemieckich firm, którzy
najczĊĞciej twierdzili, Īe taki wpáyw jest niewielki. Badani z obydwu grup zgodnie twierdzili
natomiast, Īe organizacja czasu pracy dyrektora jest w duĪym stopniu uzaleĪniona od innych
osób z organizacji.
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Na tĊ organizacjĊ wpáyw ma równieĪ uporządkowane stanowisko pracy, a ponad poáowa
badanych z polskich przedsiĊbiorstw czasami szuka dokumentów, czy innych drobnych
przedmiotów, a 49% respondentów przedsiĊbiorstw niemieckich robi to czĊsto.
Czas, jakim dysponują dyrektorzy zaleĪy równieĪ od wáaĞciwego delegowania zadaĔ.
WĞród badanych z obydwu grup najczĊĞciej pojawiaáy siĊ wypowiedzi, Īe raczej mają oni
skáonnoĞci

do

wykonywania

wszystkiego

osobiĞcie.

Niemniej

jednak

dyrektorzy

przedsiĊbiorstw polskich najczĊĞciej twierdzą, Īe mogą, a niemieckich, Īe raczej mogą zlecaü
realizacjĊ czĊĞci swoich zadaĔ

podwáadnym. Twierdzą oni równieĪ, Īe raczej chĊtnie

delegują zadania, przy czym badani z firm polskich sporządzają zestawienie takich zadaĔ
czasami , a firm niemieckich czĊsto.
OrganizacjĊ czasu pracy dyrektorów utrudnia równieĪ niewáaĞciwy system informacji,
istniejący w przedsiĊbiorstwie. Ponad poáowa dyrektorów z obydwu zbiorowoĞci twierdzi, Īe
czĊsto otrzymują zbyt duĪo informacji ogólnych, wymagających uzupeánienia. Dyrektorzy
przedsiĊbiorstw polskich uwaĪają równieĪ, Īe czasami, a niemieckich, Īe czĊsto dociera do
nich zbyt duĪo informacji szczegóáowych, w zbyt maáym stopniu przetworzonych.
Zestawienie dominujących wypowiedzi, dotyczących organizacji czasu pracy dyrektorów
przedsiĊbiorstw polskich i niemieckich wskazuje, Īe istniejące rozbieĪnoĞci wystĊpujące
miĊdzy nimi nie są duĪe. Dotyczą one gáównie niektórych aspektów planowania i kontroli
realizacji planów. Dyrektorzy przedsiĊbiorstw niemieckich, planując swój czas pracy,
w wiĊkszym stopniu niĪ dyrektorzy firm polskich, uwzglĊdniają w nich niektóre zasady
sprawnego planowania. CzĊĞciej teĪ dokonują kontroli realizacji planów oraz analizy
straconego czasu. Natomiast w przypadku dyrektorów firm polskich, w mniejszym stopniu
wystĊpują nieprawidáowoĞci związane z realizacją planów. Pomimo istniejących pewnych
rozbieĪnoĞci pomiĊdzy badanymi wielkoĞciami dotyczącymi organizacji czasu pracy
dyrektorów przedsiĊbiorstw polskich i niemieckich moĪna przyjąü, Īe istniejące ogólne
tendencje w ksztaátowaniu siĊ tych wielkoĞci są podobne.
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5. KIERUNKI USPRAWNIEē ORGANIZACJI CZASU PRACY
NACZELNEJ KADRY KIEROWNICZEJ
5.1. Czynniki ksztaátujące organizacjĊ czasu pracy naczelnej
kadry kierowniczej.
5.1.1. Czynniki sytuacyjne.
Początek

XXI

wieku

to

okres

dynamicznych

zmian

zachodzących

zarówno

w gospodarce, jak równieĪ w procesach spoáecznych. PostĊpująca globalizacja, szybki rozwój
techniki i technologii produkcji, wzrost konkurencji, zarówno na rynkach lokalnych, jak
równieĪ na rynkach miĊdzynarodowych, powodują iĪ kadra kierownicza przedsiĊbiorstw
musi dziaáaü w záoĪonych i zmiennych warunkach. Przed menedĪerami stawiane są nowe,
coraz wiĊksze wyzwania. ZwiĊksza siĊ teĪ tempo ich Īycia i pracy, roĞnie lista obowiązków
a takĪe problemów, które muszą rozwiązaü, aby efektywnie zarządzaü firmą. W coraz
wiĊkszym stopniu dziaáalnoĞü przedsiĊbiorstw oparta jest na wiedzy i informacji, które są
waĪnymi elementami walki konkurencyjnej.
W tej sytuacji nie sprawdzają siĊ juĪ uksztaátowane w przeszáoĞci sposoby organizacji czasu
pracy, gdyĪ nie są one dostosowane do szybko zmieniającego siĊ Ğwiata. XXI wiek wymaga
od kierowników doskonaáego zarządzania czasem, opartego na nowoczesnych technikach
i metodach, bĊdących rezultatami badaĔ róĪnych dyscyplin naukowych. W przeciwnym
przypadku, záoĪone warunki dziaáania przedsiĊbiorstw, coraz wiĊksza iloĞü wiedzy, coraz
wiĊkszy stopieĔ trudnoĞci pracy, szalone tempo postĊpu technicznego, zalew informacji,
wydáuĪająca siĊ lista obowiązków, prowadziü bĊdą do przepracowania, zmĊczenia, frustracji
i stresu. Kierownik nie bĊdzie umiaá efektywnie dziaáaü, a przecieĪ w ostatnich czasach,
wáaĞnie na efektywnoĞü naleĪy zwracaü szczególną uwagĊ.
Wspóáczesne warunki dziaáania przedsiĊbiorstw determinują wiĊc w pewnym stopniu
sposób organizacji czasu pracy kadry kierowniczej, zmuszając ją do poszukiwania nowych,
coraz lepszych rozwiązaĔ w tym zakresie.
Analizując czynniki wpáywające na organizacjĊ czasu pracy dyrektorów F. Mingotaud
wyróĪnia trzy gáówne czynniki, na których opierają siĊ metody organizowania czasu pracy
kierownika:397
- Tkwiące w nim samym. Są to m. in.: znajomoĞü wáasnego sposobu organizowania czasu,
ĞwiadomoĞü swoich zalet, umiejĊtnoĞü radzenia sobie ze stresem;
- Związane z innymi ludĨmi. Są to: rodzaj utrzymywanych stosunków, kompetencje do
kierowania i pobudzania zespoáu;
397

F. Mingotaud, Sprawny kierownik. Techniki osiągania sukcesu, Poltext, Warszawa 1994, s. 49-50.
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- Związane z misją kierownika. Są to: zakres odpowiedzialnoĞci kierownika, metody pracy,
podejmowane wyzwania i osiągane rezultaty.
Jednym z najwaĪniejszych warunków wprowadzenia jakichkolwiek zmian w organizacji
czasu pracy, jest zrozumienie przez dyrektorów, Īe czas to ogromny kapitaá. Jest to
równoczeĞnie kapitaá ograniczony, jeĞli nie bĊdzie wykorzystany, minie bezpowrotnie. Nie da
siĊ go bowiem zastąpiü substytutem. Dyrektorzy powinni mieü ĞwiadomoĞü tego, Īe
racjonalne wykorzystanie czasu ma wpáyw nie tylko na wyniki dziaáania firmy, ale równieĪ
na ich

zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne oraz na

zwiĊkszenie

zadowolenia

z Īycia. Dobrze gospodarując czasem, dyrektorzy mogą poĞwiĊciü go wiĊcej na sprawy
prywatne, na odpoczynek, na pogáĊbienie zainteresowaĔ, dla rodziny, a to z kolei równieĪ ma
wpáyw na jego organizacjĊ (rys. 62).
Rys. 62. Znaczenie racjonalnego wykorzystania czasu pracy.
Racjonalne wykorzystanie czasu pracy

Wzrost efektywnoĞci dziaáania
firmy

WiĊcej czasu na odpoczynek,
na pogáĊbianie
zainteresowaĔ, dla rodziny

WiĊksze zadowolenie z pracy

WiĊksze zadowolenie z Īycia
ħródáo: Opracowanie wáasne.

Bez uĞwiadomienia sobie znaczenia czasu w Īyciu czáowieka, trudno bĊdzie dyrektorom
podejmowaü jakiekolwiek dziaáania zmierzające do zwiĊkszenia efektywnoĞci jego
wykorzystania.
Ponadto do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w organizacji czasu pracy konieczne jest
przekonanie, Īe mają miejsce nieprawidáowoĞci w tym zakresie. WiĊkszoĞü z dyrektorów
uwaĪa bowiem, Īe mają dobrze zorganizowany czas pracy oraz są z tej organizacji
zadowoleni. Tymczasem badania wykazują, Īe nie mają oni podstaw do tak optymistycznych
ocen. W organizacji ich czasu pracy wystĊpuje wiele nieprawidáowoĞci, a dyrektorzy czĊsto
opierają ją na intuicji i doĞwiadczeniu.
WiĊkszoĞü badanych twierdzi równieĪ, Īe posiada fachową wiedzĊ na temat organizacji
czasu pracy. Tymczasem tylko nieliczna grupa dyrektorów uczestniczyáa w ostatnim czasie
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w kursach i szkoleniach o tej tematyce, a wiĊkszoĞü badanych juĪ doĞü dawno ukoĔczyáa
naukĊ, stąd teĪ moĪna przypuszczaü, Īe wiedza dyrektorów na ten temat nie jest w peáni
wystarczająca. WaĪne jest zapoznanie siĊ dyrektorów z osiągniĊciami nauki dotyczącymi
badanego zagadnienia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach o tej tematyce oraz
poprzez studiowanie odpowiedniej, fachowej literatury. Brak znajomoĞci metod i technik
usprawniających organizacjĊ czasu pracy powoduje, iĪ nie moĪna wcieliü w Īycie najbardziej
efektywnych rozwiązaĔ Dopóki wiĊc dyrektorzy nie uĞwiadomią sobie popeánianych báĊdów,
nie bĊdą wprowadzaü pozytywnych

zmian. Niestety, praktyka potwierdza, iĪ w Polsce

problematyka organizacji czasu pracy jest poruszana

w niedostatecznym stopniu. Jak

zauwaĪa J. D. Antoszkiewicz i Z. Pawlak, ta wydawaáoby siĊ ogólna dziedzina wiedzy
i umiejĊtnoĞci, niezbĊdna dla kaĪdego czáowieka, nie znalazáa jak dotąd wáaĞciwego miejsca
w programach ksztaácenia szkolnego i zawodowego. Uchodzi wrĊcz za dziedzinĊ wiedzy
specjalistycznej, przekazywanej gáównie na drogich i elitarnych szkoleniach dla kadry
kierowniczej.398 Brak znajomoĞci metod i technik wáaĞciwej organizacji czasu pracy moĪe
byü powodem wielu nieprawidáowoĞci wystĊpujących na kaĪdym etapie jego zarządzania,
tzn. podczas ustalania celu pracy, jej planowania, podejmowania decyzji, realizacji
i organizacji oraz kontroli.
Innym, istotnym warunkiem

wprowadzania usprawnieĔ w organizacji wáasnego czasu

pracy jest posiadanie przez dyrektorów chĊci, do podejmowania jakichkolwiek dziaáaĔ z tym
związanych. JeĪeli dyrektorzy nie bĊdą mieli silnej motywacji do udoskonalania organizacji
wáasnego czasu pracy, nie bĊdą podejmowaü Īadnych stosownych przedsiĊwziĊü w tym
zakresie.
Dyrektorzy muszą równieĪ dąĪyü do ksztaátowania niektórych cech charakteru takich jak:
systematycznoĞü, punktualnoĞü, konsekwencja, wytrwaáoĞü, stanowczoĞü, starannoĞü.
Na organizacji czasu pracy kierownika mają wpáyw rytmy biologiczne, od których zaleĪy
sprawnoĞü psychofizyczna kaĪdego czáowieka. Podlega ona okreĞlonym wahaniom, zgodnie
z jego naturalnym rytmem. Przeprowadzone badania potwierdziáy, Īe kaĪdy czáowiek posiada
wáaĞciwy tylko dla niego rytm pracy.399 Skáada siĊ on z trzech czĊĞci: okresu wdraĪania do
pracy, wprawy i zmĊczenia (rys. 63).

Na ogóá przyjmuje siĊ, Īe wdraĪanie do pracy

umysáowej trwa 10-15 min., okres wprawy 2-2,5 godz., póĨniej zaĞ nastĊpuje okres
zmĊczenia. Wyliczenia te mogą byü zmienne, w zaleĪnoĞci od cech indywidualnych

398
399

J. D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki menedĪerskie, skuteczne zarządzanie firmą, op. cit., s. 172-173.
W. KieĪun, Organizacja pracy wáasnej dyrektora, PaĔstwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979,
s. 61.
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czáowieka a takĪe od zmiennych czynników wewnĊtrznych (záy stan zdrowia, niewáaĞciwe
odĪywianie, niewáaĞciwe gaszenie pragnienia, wiek, niepeáne przygotowanie do pracy)
i zewnĊtrznych (mechanizm ciĞnienia atmosferycznego, za duĪa i za maáa wilgotnoĞü
powietrza, temperatura otoczenia, záa wentylacja, oĞwietlenie).400

Rys. 63. Rytm pracy.

WdraĪanie
ħródáo:

W.

wprawa
KieĪun,

Organizacja

pracy

zmĊczenie

wáasnej

dyrektora,

PWE,

Warszawa

1979,

s.

61.

Organizacja czasu pracy kierownika zaleĪy równieĪ od wydolnoĞci fizycznej organizmu.
Przeprowadzone przez G. Hildebrandta badania, pozwoliáy na opracowanie wykresu
okoáodobowego rytmu wydolnoĞci fizycznej organizmu ludzkiego.401

Rys. 64. Okoáodobowy rytm wydolnoĞci fizycznej organizmu ludzkiego
(wedáug Hildebrandta)
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ħródáo: Z. ĝciborek, Kierownik w przedsiĊbiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszaáek, ToruĔ 2000, s. 60.

400
401

Ibidem, s. 61.
Z. ĝciborek, Kierownik w przedsiĊbiorstwie, op. cit., s. 50-60.
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W ciągu doby moĪna zauwaĪyü dwa wyraĨne maksima najwiĊkszej wydolnoĞci: jedno
w godzinach 9-11, drugie w godzinach 18-20. Fazy zmniejszonej wydolnoĞci fizycznej
przypadają na okres od godz. 13 do 15, a minimalna wydajnoĞü od godz. 2 do 6.
Nieco inne wyniki badaĔ dotyczące ogólnej wydolnoĞci czáowieka zostaáy przedstawione
przez O. Grafa (rys. 65).402 WyróĪniá on dwa okresy maksimum wydolnoĞci,
przedpoáudniowy – okoáo godz. 8-9 i popoáudniowy – okoáo godz. 17-19. Okres obniĪenia
wydolnoĞci czáowieka przypada na godziny nocne – od 2 do 4, a áagodny spadek formy
odnotowany

jest w godzinach 12 – 14. Uzyskane wyniki odnoszą siĊ do statystycznego

czáowieka w Ğrednim wieku i prezentowane są po pewnym uogólnieniu.
Po uĞrednieniu dla wiĊkszoĞci ludzi, okresami dającymi moĪliwoĞci optymalnego dziaáania
są dwa przedziaáy czasu, miĊdzy godziną 8-12 oraz 15-17 (18).403

Rys. 65. Dobowa zmiennoĞü wydolnoĞci ludzkiej (wedáug Grafa).
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ħródáo: Z. ĝciborek, Kierownik w przedsiĊbiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszaáek, ToruĔ 2000, s. 60.

Przeprowadzone badania potwierdziáy równieĪ, Īe wydajnoĞü dzienna pracy nie jest
wprost proporcjonalna do czasu na nią przeznaczonego.404 W duĪym stopniu zaleĪy ona od
obciąĪenia pracą w okresie poprzedzającym dany dzieĔ. JeĪeli obciąĪenie w przeddzieĔ lub
w ciągu poprzednich dni byáo umiarkowane i pracownik mógá zregenerowaü siáy, to
osiągnie on wiĊkszą wydajnoĞü, w przeciwnym przypadku wydajnoĞü pracownika obniĪy
siĊ. Dobre wyniki osiąga on po jedno lub dwudniowym racjonalnie zorganizowanym
wypoczynku.

402

Ibidem, s. 60.
Ibidem, s. 60-61.
404
Ibidem, s. 61-62.
403
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WydajnoĞü pracy umysáowej w ciągu tygodnia, zaleĪy od tych samych czynników , które
wpáywają na wydajnoĞü dzienną.405 W ciągu tygodnia moĪna zaobserwowaü doĞü znaczne
wahania wydajnoĞci pracy (rys. 66). DuĪy jej spadek nastĊpuje w ostatnich dwóch dniach
tygodnia, co spowodowane jest obniĪeniem siĊ kondycji psychofizycznej czáowieka
i nawarstwieniem siĊ zmĊczenia, jakie wystĊpowaáo w poprzednich dniach pracy.

Rys. 66. ĝrednia wydajnoĞü tygodnia pracy.
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ħródáo: Z. ĝciborek, Kierownik w przedsiĊbiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszaáek, ToruĔ 2000, s. 63.

ZnajomoĞü wyników badaĔ, dotyczących sprawnoĞci psychofizycznej kaĪdego czáowieka,
pozwala na optymalizacjĊ dziaáaĔ dyrektora, poprzez wykonywanie najwaĪniejszych zadaĔ
w okresach najwiĊkszej sprawnoĞci organizmu. Niestety, nie zawsze, z uwagi na specyfikĊ
pracy kierowników i zaistniaáe w firmie sytuacje, omówione czynniki mogą byü brane pod
uwagĊ. Niemniej jednak, jeĪeli jest to moĪliwe, naleĪy je uwzglĊdniaü przy planowaniu
czasu pracy.
Organizacja czasu pracy dyrektora zaleĪy takĪe od materialnego Ğrodowiska pracy. Od
moĪliwoĞci dysponowania sprawnym i nowoczesnym sprzĊtem elektronicznym, zaleĪy
moĪliwoĞü szybkiego uzyskiwania informacji, komunikowania siĊ z innymi osobami, a dobre
warunki pracy wpáywają na lepsze samopoczucie dyrektora.
J. D. Antoszkiewicz i Z. Pawlak, podkreĞlają, Īe wáaĞciwy dobór Ğrodków materialnych
oraz ich rozmieszczenie przestrzenne ma duĪy wpáyw nie tylko na komfort pracy, ale równieĪ
na optymalne wykorzystanie czasu oraz minimalizacjĊ wszelkich uciąĪliwoĞci.406
405
406

Ibidem, s. 62.
J. D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki menedĪerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, op. cit., s. 187.
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Podstawową

sprawą

jest

zapewnienie

dyrektorowi

odpowiedniego,

przestronnego

pomieszczenia. W. KieĪun podaje, Īe dyrektor duĪego przedsiĊbiorstwa powinien mieü do
dyspozycji dwa pomieszczenia, maáy gabinet do pracy wáasnej i kameralnych spotkaĔ oraz
sąsiadującą salkĊ konferencyjną, która uáatwia izolacjĊ od otoczenia w czasie narad.407
Gabinet nowoczesnego menedĪera powinien byü wyposaĪony w funkcjonalne i estetyczne
meble oraz niezbĊdne Ğrodki organizacyjno-techniczne, takie jak: telefon przewodowy,
bezprzewodowy i komórkowy, komputer stacjonarny podáączony do sieci wewnĊtrznej,
Internetu i wyposaĪony w wewnĊtrzną drukarkĊ, komputer przenoĞny, z moĪliwoĞcią
podáączenia do Internetu w trakcie podróĪy, dyktafon, podrĊczny kserograf umoĪliwiający
kopiowanie istotnych, poufnych materiaáów, niszczarkĊ do akt i róĪne przybory biurowe.408
W

pomieszczeniach

dla

dyrektora,

powinny

panowaü

odpowiednie

warunki

mikroklimatyczne, zaleĪne od temperatury, wilgotnoĞci i ruchu powietrza. Wpáywają one na
ogólne samopoczucie czáowieka, sprawnoĞü fizyczną i umysáową, wydajnoĞü pracy oraz
zachowanie dobrego stanu zdrowia.409
DuĪe znaczenie dla organizacji czasu ma równieĪ zachowanie odpowiedniego porządku na
stanowisku pracy. Jeffrey J. Mayer podkreĞla, Īe uporządkowanie swojego otoczenia
umoĪliwia

lepsze

zorganizowanie

siĊ.410

i odpowiednio przechowywane dokumenty,

Uporządkowane

biurko,

posegregowane

staáe miejsca przechowywania róĪnych

przyborów biurowych, umoĪliwiają unikniĊcia niepotrzebnych strat czasu,

z powodu

ciągáych poszukiwaĔ zagubionych przedmiotów, a w związku z tym równieĪ napiĊcia,
zdenerwowania i stresu. Przy organizacji czasu pracy bardzo pomocna moĪe byü praca
sekretarki.

Wykonuje ona szereg prac odciąĪających dyrektora, takich jak: sortowanie

nadchodzącej poczty na tĊ, która wymaga natychmiastowej uwagi i tĊ, która moĪe byü
zaáatwiona

póĨniej,

planowanie

spotkaĔ zgodnie z wytycznymi, nie dopuszczanie do

kierownika niechcianych rozmówców, odbieranie telefonów, zaáatwianie rutynowej
i niezupeánie rutynowej korespondencji, sortowanie i ukáadanie papierów oraz prowadzenie
systemu archiwizacji w sposób uáatwiający dostĊp do dokumentów, áączenie telefonicznie
z ludĨmi, z którymi kierownik chce rozmawiaü, itp.411 Praca sekretarki przyczynia siĊ do
znacznych oszczĊdnoĞci czasu menedĪera. W Wielkiej Brytanii, gdzie sekretarki koĔczą

407

W. KieĪun, Organizacja pracy wáasnej dyrektora, op. cit., s. 144.
J. D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki menedĪerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, op. cit., s. 188.
Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, pod red. Z. JasiĔskiego, Agencja
Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1999.
410
Jeffrey J. Mayer, Organizacja czasu, op. cit., s 11.
411
M. Armstrong, Jak byü lepszym menedĪerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, s. 402-403.
408
409

171

czteroletnie, specjalistyczne studia, odpowiednio wysoko wykwalifikowane specjalistki,
potrafią odciąĪyü swoich szefów w 60-80% od bezpoĞredniego zaangaĪowania w czynnoĞci,
których kierownicy nie muszą wykonywaü.412 Na organizacjĊ czasu pracy dyrektorów pewien
wpáyw ma równieĪ zatrudnienie odpowiedzialnych i kompetentnych pracowników, na
których dyrektor zawsze moĪe polegaü. Od tego jaki bĊdzie stosunek podwáadnych do pracy,
bĊdzie zaleĪaáa moĪliwoĞü delegowania czĊĞci jego zadaĔ
W obecnych warunkach dziaáania przedsiĊbiorstw, duĪą uwagĊ naleĪy zwróciü równieĪ na
system informacji, który ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania firmy. Wykorzystywanie
w zarządzaniu istotnych i szybko dostarczonych informacji, pozwala kierownictwu na
podejmowanie uzasadnionych decyzji, które w warunkach duĪej konkurencji mogą mieü
istotny wpáyw na przetrwanie i rozwój przedsiĊbiorstwa. Problemem jednak jest
otrzymywanie zbyt duĪej iloĞci informacji, co znacznie utrudnia wybór tych najistotniejszych,
które mają najwiĊksze znaczenie dla realizacji wyznaczonych celów. Dlatego, jak podkreĞla
L. J. Seiwert sposób opracowywania informacji powinien przebiegaü wedáug okreĞlonego
systemu i porządku wyznaczonego przez cele zawodowe i Īyciowe.413 Kontrolując napáyw
informacji naleĪy sporządziü áaĔcuch poleceĔ, który zapewnia docieranie do rąk kierowników
tylko wybranych, najwaĪniejszych spraw.414 Do oszczĊdnoĞci czasu mogą w znacznym
stopniu

przyczyniü

siĊ

stosowane

we

wspóáczesnych

organizacjach

technologie

415

informatyczne, jeĞli są umiejĊtnie wykorzystywane.

Na organizacjĊ czasu pracy ma równieĪ wpáyw wymiana informacji, czyli komunikacja.
Chcąc efektywnie wykorzystaü czas naleĪy stosowaü odpowiednie metody szybkiego
czytania, zwiĊĨle i rzeczowo przeprowadzaü rozmowy telefoniczne, zgodnie z ustalonymi
zasadami organizowaü i odbywaü narady i zebrania, racjonalnie prowadziü korespondencjĊ.
Oprócz czynników wewnĊtrznych, ksztaátujących organizacjĊ czasu pracy dyrektora, na
które ma on wiĊkszy, czy mniejszy wpáyw, wystĊpuje równieĪ grupa czynników
zewnĊtrznych, prawie caákowicie od niego niezaleĪnych. CzĊsto wynikają one z nadmiernej
formalizacji stosunków z jednostką nadrzĊdną w przedsiĊbiorstwie wielozakáadowym.
W. KieĪun podkreĞla, Īe czynnikiem powaĪnie utrudniającym sprawną organizacjĊ pracy
kierownika naczelnego jest niejednokrotnie istniejąca regulaminowo dysproporcja miĊdzy
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jego kompetencjami a obowiązkami i odpowiedzialnoĞcią.416 Zakresy kompetencji,
obowiązków i odpowiedzialnoĞci powinny pokrywaü siĊ w peáni, w przeciwnym wypadku,
naczelny kierownik bĊdzie zmuszony do czĊstego kontaktowania siĊ z jednostką nadrzĊdną.
Konieczne bĊdzie równieĪ rozbudowanie sieci informacyjnej. Od nich równieĪ powinno siĊ
wymagaü, by szanowali czas innych.
Czynnikiem utrudniającym organizacjĊ czasu pracy dyrektora jest równieĪ nadmierna liczba
kontroli zewnĊtrznych, przeprowadzanych przez instytucjonalne aparaty kontroli.417
Absorbują one czas kierownika, uniemoĪliwiając wykonywanie czynnoĞci najwaĪniejszych,
z punktu widzenia funkcjonowania firmy. RównieĪ systemu norm prawnych, obowiązujących
w danym spoáeczeĔstwie ma wpáyw na organizacjĊ czasu pracy. JeĪeli są one elastyczne,
uáatwiają dostosowanie wymiaru czasu pracy do potrzeb zarówno przedsiĊbiorstwa jak
i pracownika.
Na marnotrawstwo czasu wpáyw mają równieĪ czynniki wystĊpujące wĞród otoczenia.
Zaliczamy do nich niepunktualnoĞü interesantów, korki uliczne, awarie sprzĊtu i róĪnych
urządzeĔ, kolejki w urzĊdach, itp.
Na wiĊkszoĞü przedstawionych czynników ksztaátujących organizacjĊ czasu pracy,
dyrektor ma wiĊkszy, czy teĪ mniejszy wpáyw. ZnajomoĞü ich, powinna mu jednak uáatwiü
Ğwiadome kierowanie swoim postĊpowaniem. UwzglĊdnienie w organizacji pracy czynników
zewnĊtrznych, niezaleĪnych od dyrektora, moĪe równieĪ prowadziü do pewnych oszczĊdnoĞci
czasu. A zatem zwrócenie uwagi na wszystkie czynniki wpáywające na czas pracy, bĊdzie
prowadziáo do wzrostu efektywnoĞci dziaáaĔ kierownika.

5.1.2. Wpáyw stylu kierowania na strukturĊ czasu pracy
dyrektorów.
Sprawne i efektywne kierowanie organizacją wymaga zastosowania odpowiedniego stylu
kierowania, dostosowanego do danej rzeczywistoĞci. Styl kierowania to wzglĊdnie staáy
i trwaáy sposób sprawowania wáadzy w organizacji. To powtarzający siĊ sposób
przekazywania zadaĔ i motywowania oraz oceny pracy kierowanych.418 OkreĞlany jest
równieĪ jako caáoksztaát stosunków miĊdzyludzkich związanych ze sposobem postĊpowania
kierownika w zarządzaniu przedsiĊbiorstwem,419 czy teĪ jako zespóá specyficznych dla
416
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danego zwierzchnika sposobów postĊpowania.420 Z. Mikoáajczyk podkreĞla, Īe istotĊ roli
kierownika stanowi wykonywanie zadaĔ poprzez innych ludzi, których kierownik nie tylko
pobudza do dziaáania na rzecz ich realizacji, ale i odpowiednio ten wysiáek ukierunkowuje.
Sposób, w jaki tego dokonuje, okreĞla siĊ w teorii zarządzania stylem kierowania.
W praktycznym dziaáaniu kierownika przejawia siĊ on w sposobie formuáowania zadaĔ,
wydawania i egzekwowania poleceĔ, stosowania bodĨców lub sankcji, tworzenia sytuacji
przymusu lub zachĊty do dziaáania i kontrolowania dziaáaĔ podwáadnych.421
Wybór odpowiedniego stylu kierowania, bĊdzie miaá wiĊc wpáyw na strukturĊ czasu pracy
kierownika. Od tego bowiem jakie zadania bĊdzie przekazywaá on podwáadnym do
wykonania, jaka bĊdzie ich szczegóáowoĞü, sposób motywowania oraz kontroli, a takĪe od
tego jaka bĊdzie komunikacja miĊdzy pracownikami, zaleĪeü bĊdzie iloĞü czasu
przeznaczonego na powyĪsze czynnoĞci, a w związku z tym, równieĪ iloĞü

czasu

przeznaczonego na inne waĪne prace kierownika, np. ustalanie strategii rozwoju firmy, prace
koncepcyjne. Kierownik skupiający w swym rĊku wiĊkszoĞü zadaĔ, duĪo czasu musi
poĞwiĊcaü na zarządzanie operacyjne i bieĪące rozwiązywanie problemów, nie wykorzystuje
teĪ inicjatywy pracowników. Decentralizacja wáadzy, pozwala natomiast na poĞwiĊcenie
wiĊkszej iloĞci czasu na rozwiązywanie kluczowych problemów firmy, a takĪe umoĪliwia
wykorzystanie inwencji twórczej pracowników.
EfektywnoĞü dziaáania organizacji gospodarczej w duĪym stopniu zaleĪeü bĊdzie
wyboru przez dyrektora

od

odpowiedniego stylu kierowania. Jednak jak podkreĞla

J. Zieleniewski nie ma jakiegoĞ jednego, uniwersalnie najlepszego stylu zarządzania. Są tylko
style zarządzania mniej lub bardziej dostosowane do osobowoĞci zarządzających
i zarządzanych oraz do okolicznoĞci zarządzania.422
Zgodnie z „sytuacyjną teorią przywództwa” opracowaną przez F. E. Fiedlera istnieje
wyraĨny związek pomiĊdzy skutecznoĞcią stylu przewodzenia grupie ludzi a sytuacją,
w której dziaáa kierownik.423 Jego zdaniem, skutecznoĞü dziaáania przywódcy zaleĪy od
dostosowania, dopasowania stylu przewodzenia (kierowania) ludĨmi do sytuacji, na którą
skáadają siĊ cztery grupy czynników: istota i struktura zadaĔ, które stoją przed daną grupą
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ludzi; potrzeby i oczekiwania podwáadnych, w tym stosunki miĊdzy nimi a kierownikiem;
pozycja przywódcy (kierownika) i efektywnoĞü (skutecznoĞü) jego pracy; kultura organizacji.
Na wybór stylu kierowania wpáywają równieĪ takie czynniki jak: cechy osobowoĞci
kierownika, zakres jego rzeczywistej wáadzy w organizacji, dojrzaáoĞü i kwalifikacje
pracowników oraz zewnĊtrzne warunki dziaáania stworzone dla kierowanego zespoáu.424
Chcąc zatem efektywnie kierowaü organizacją, dyrektor powinien dokonaü wyboru
odpowiedniego stylu kierowania, pozwalającego mu na realizacjĊ wyznaczonych celów.
WaĪne jest przy tym, aby style te byáy dostosowane do sytuacji, ludzi, zadaĔ i jego gotowoĞci
do okreĞlonego sposobu kierowania.425
W literaturze przedmiotu wystĊpuje wiele typologii stylów zarządzania, które mogą byü
oparte na róĪnych kryteriach. Do najbardziej popularnych kryteriów wyróĪniania stylów
kierowania naleĪą trzy: 426
* sposób podziaáu wáadzy organizacyjnej miĊdzy przeáoĪonym a podwáadnym,
* dominujący podziaá bodĨców stosowanych przez przeáoĪonego,
* gáówny przedmiot zainteresowania przeáoĪonego.
Biorąc pod uwagĊ udziaá pracowników w kierowaniu, moĪna wyróĪniü nastĊpujące style:
autokratyczny, demokratyczny, partycypacyjny, czyli wspóápracy, równowagi uprawnieĔ
oraz styl integracyjny. 427
Styl autokratyczny jest uwaĪany za najstarszy, zastrzegający w zasadzie caáą wáadzĊ
i uprawnienia naczelnemu kierownictwu. Kierownik, stosujący ten styl nie dopuszcza
podwáadnych do udziaáu w podejmowaniu decyzji, dziaáa bez komunikowania siĊ z grupą,
rządzi „Īelazną rĊką”, nie lubi kompromisów, przemawia w sposób nie zachĊcający do
zadawania mu pytaĔ, odmawia wyjaĞniania swych poczynaĔ, zmienia zakresy obowiązków
czáonków swojego zespoáu bez uprzedniego przedyskutowania tego z nimi, okreĞla szczegóáy
dotyczące zadaĔ i sposobów ich wykonania, nie pozostawiając czáonkom zespoáu moĪliwoĞci
decydowania o czymkolwiek, lub inicjowania zmian.
Styl demokratyczny charakteryzuje siĊ tym, Īe czáonkowie grupy (podwáadni) są
dopuszczani do udziaáu w podejmowaniu decyzji kierowniczych, kierownik, zanim
wprowadzi pewne zmiany usiáuje uzyskaü aprobatĊ ze strony grupy, na bieĪąco informuje
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grupĊ o sprawach ją dotyczących, o bieĪących postĊpach oraz o stosunkach z innymi grupami,
wyjaĞnia swoje nastawienie i propozycje, zawsze znajduje czas na wysáuchiwanie czáonków
grupy, pragnie byü informowany, co oni czują i co myĞlą o róĪnych sprawach, dopuszcza
krytykĊ wáasnych poczynaĔ, sprawia, Īe w rozmowie z nim czáonkowie grupy czują siĊ
swobodnie, zachĊca pracowników, aby przedkáadali swoje opinie i propozycje, czyni wysiáki,
aby wprowadziü w Īycie propozycje wypáywające od zaáogi, dopuszcza, aby pracownicy
pracowali takimi sposobami, jakie uwaĪają za najlepsze. Styl ten wiąĪe siĊ zazwyczaj
z decentralizacją decyzji, co powoduje, Īe muszą byü wyĪsze kwalifikacje podwáadnych, niĪ
w stylu autokratycznym.
Styl partycypacyjny czyli wspóápracy uwaĪany jest za jeszcze bardziej zaawansowany niĪ
styl demokratyczny.428 Cechuje go przede wszystkim przekazywanie podejmowania decyzji,
odpowiedzialnoĞci i uprawnienia do kontroli na niĪsze szczeble hierarchii kierowniczej,
odgórne precyzowanie celów i zadaĔ ogólnych i pozostawienie sposobów ich realizacji
kierownictwu niĪszego szczebla, pobudzanie podwáadnych do wspólnych dyskusji co do
dziaáaĔ, pobudzanie inicjatywy na róĪnych szczeblach, przekazywanie i otrzymywanie tylko
wartoĞciowej, prawdziwej informacji, dopuszczanie podwáadnych do dyskutowania
i przygotowania planów dziaáalnoĞci oraz nowych przedsiĊwziĊü, popieranie samorozwoju
wszystkich pracowników, podejmowanie wĊzáowych decyzji po rozpoznaniu opinii
wiĊkszoĞci czáonków instytucji, specjalna troska o potrzeby wszystkich czáonków. Styl taki
moĪe

funkcjonowaü

skutecznie

przy

odpowiednio

wyĪszym

poziomie

moralnym

pracowników oraz przy wyĪszych ich kwalifikacjach. Poza tym zakáada siĊ, Īe uprawnienia
wszystkich czáonków instytucji powinny byü zrównowaĪone tak, aby wytworzyü idealną
atmosferĊ pracy.
Styl integracyjny, podobny jest do stylu wspóápracy, lecz jest bardziej elastyczny.429 Jako
jego podstawowe zaáoĪenie przyjmuje siĊ postawĊ sáuĪebną kierownika w stosunku do
podwáadnych oraz do spoáeczeĔstwa. Kierownik powinien kierowaü zespoáem w taki sposób,
aby podwáadni odnosili sukcesy. Styl integracyjny zakáada bardzo dobrą integracjĊ
wszystkich dziaáaĔ, w sprawną, systematyczną caáoĞü, co powinno byü osiągniĊte dziĊki
fachowo opracowanemu systemowi komunikowania siĊ. Zespoáy robocze powinny ze sobą
harmonijnie wspóápracowaü, a kierownik powinien dziaáaü jako jeden ze wspóápracowników,
powinien teĪ byü bardzo elastyczny. Pracownicy powinni wspóádziaáaü zarówno
428

H. Kunze, Wandlungdes Fuehrungsstiles im industriellen Unternehmen, „ Fortschrittliche
Betriebsfuehrung”, nr 2, 1965, s. 33-42.
429
W. Rohn, Der kommende Fuehrungsstil im modernen Unternehmen, „Fortschrittliche Betriebsfuehrung”
nr 1, 1970, s. 14-19.

176

w planowaniu,

organizowaniu, jak

i w kontroli swojej wáasnej pracy. Uczestnictwo

w podejmowaniu decyzji jest moĪliwe tylko wówczas, jeĞli równoczeĞnie moĪna obciąĪyü
wspóápracowników odpowiedzialnoĞcią za te decyzje. Jednym z czynników pobudzania do
pracy są odpowiadające Īyczeniom zaáogi stosunki miĊdzyludzkie.
W literaturze przedmiotu czĊsto wyróĪnia siĊ teĪ dwa zasadnicze style kierowania:
demokratyczny i autorytarny, okreĞlany teĪ jako autokratyczny. PomiĊdzy nimi wystĊpuje
wiele stylów poĞrednich.
Na przykáad P. Honey wyróĪnia style:430
* dyrektywny (kierownik okreĞla co i jak naleĪy wykonaü),
* konsultatywny (kierownik pyta zespóá o opiniĊ i dopiero podejmuje decyzjĊ)
* uczestniczący (kierownik wraz z grupą ustala co naleĪy zrobiü),
* delegujący (kierownik wyjaĞnia sytuacjĊ i przekazuje ograniczenia, a zespóá sam
decyduje co i jak naleĪy zrobiü).
Siedem stylów kierowania, w zaleĪnoĞci od sposobu podejmowania decyzji kierowniczych
wyróĪnili R. Tannenbaum i W. H. Schmidt:431
* kierownik decyduje i ogáasza decyzje (kierowanie skoncentrowane na osobie kierownika),
* kierownik przekonuje podwáadnych o sáusznoĞci swej decyzji,
* kierownik przedstawia pomysáy i zachĊca do pytaĔ,
* kierownik przedstawia swoje decyzje jako mogące ulec zmianie,
* kierownik przedstawia zagadnienie, uzyskuje sugestie od podwáadnych i decyduje,
* kierownik okreĞla granice swobody decyzji podwáadnych i wzywa ich, by decydowali,
* kierownik zezwala podwáadnym dziaáaü w granicach okreĞlonych przez swego
przeáoĪonego (kierowanie skoncentrowane na podwáadnych).
Omówione

style

kierowania

przedstawiają

róĪne

sposoby

sprawowania

wáadzy

w przedsiĊbiorstwie. W stylu autokratycznym, wiĊkszoĞü decyzji skupionych jest w rĊku
kierownika, dlatego teĪ duĪą czĊĞü czasu musi poĞwiĊcaü on na drobiazgowe okreĞlanie
zadaĔ, ich przekazywanie i kontrolowanie, sam teĪ musi rozwiązywaü wiele problemów.
Prowadzi to do nadmiernego przemĊczenia kierownika oraz zmniejszenie efektywnoĞci jego
pracy. Powoduje równieĪ obniĪenie siĊ samodzielnoĞci i inicjatywy pracowników. Ponadto
coraz bardziej záoĪone warunki dziaáania przedsiĊbiorstw powodują, iĪ kierownikowi coraz
trudniej jest speániaü samodzielnie wszystkie funkcje przedsiĊbiorstwa. Jak podkreĞla
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A. Sieradzki, z powodu braku czasu nie analizuje on dogáĊbnie sytuacji ani nie zgáĊbia
problemów, co przejawia siĊ stagnacją lub podejmowaniem báĊdnych decyzji.432
Demokratyczny styl kierowania stwarza warunki do delegowania wáadzy. Dyrektor moĪe
wiĊc mieü wiĊcej czasu na wykonywanie kluczowych dla przedsiĊbiorstwa zadaĔ.
S. Kowalewski pisze, Īe kierownik, który przekazaá podwáadnym szereg spraw bieĪących,
pozostawiając sobie przede wszystkim wytyczne, instruktaĪ, szkolenie i ogólny nadzór,
zyskuje potrójnie:
1. ma czas na pracĊ koncepcyjną,
2. dysponuje personelem doskonale przeszkolonym i poinstruowanym, poniewaĪ ma czas na
szkolenie podwáadnych,
3. ma

personel

zaangaĪowanie.

zaangaĪowany

spoáecznie,

poniewaĪ

samodzielnoĞü

wywoáuje
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Zatem struktura czasu pracy dyrektora w duĪym stopniu uzaleĪniona bĊdzie od stopnia
centralizacji wáadzy. Im bardziej bĊdzie ona skupiona w rĊku kierownika, tym wiĊcej czasu
bĊdzie on poĞwiĊcaá na bieĪące zarządzanie firmą, mniej zaĞ na prace koncepcyjne
i strategiczne. Decentralizacja wáadzy pozwala natomiast skróciü czas i obniĪyü koszty
podejmowania decyzji, a takĪe podnieĞü stopieĔ ich trafnoĞci, ze wzglĊdu na szerszy zasób
informacji o warunkach i okolicznoĞciach, w których dziaáa dany element organizacji.434
Na wybór stylu kierowania moĪe równieĪ mieü wpáyw sposób postrzegania podwáadnych
przez ich kierownika. D. Mc Gregor opracowaá przeciwstawne teorie X i Y, w których
zawará poglądy kierownika na naturĊ ludzką.435 Wedáug teorii X czáowiek jest leniwy
i pozbawiony ambicji, wymaga bezpoĞredniego kierownictwa i dobrze je znosi. Kierownik
przyjmujący zaáoĪenia teorii X wymaga od podwáadnych posáuszeĔstwa, a nie aktywnoĞci.
Szczegóáowo okreĞla warunki realizacji zadaĔ i grozi sankcjami za ich niedotrzymanie.
Zgodnie z teorią Y czáowiek odczuwa naturalną potrzebĊ pracy, jest ambitny, poszukuje
trudnych i odpowiedzialnych zadaĔ, jest w stanie skutecznie pokierowaü wáasnym dziaáaniem
i potrafi zrobiü to lepiej niĪ ktokolwiek inny. Kierownik troszczy siĊ wiĊc o to, aby jak
najlepiej wykorzystaü aktywnoĞü pracowników. Koncentruje siĊ przy tym na sprawach
zasadniczych, pozostawiając pracownikom swobodĊ w sprawach szczegóáowych. Kierownik
przyjmujący zaáoĪenia teorii Y nie musi wszystkich zadaĔ wykonywaü samodzielnie, czĊĞü
432

A. Sieradzki, Wademekum menedĪera, op. cit., s. 9.
S. Kowalewski, PrzeáoĪony – podwáadny w Ğwietle teorii organizacji, PWE, Warszawa 1984, s. 99.
M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania,, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 125.
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D. McGregor: The Human Side of Enterprise, J. Wiley, New York 1960, s. 132, za: Cz. Sikorski, Zachowanie
ludzi w organizacji, op. cit., s. 91.
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z nich deleguje na innych pracowników. Nie jest wiĊc przeciąĪony nadmiarem pracy,
poniewaĪ mniej waĪne zadania daje do wykonania swoim podwáadnym. W strukturze jego
czasu pracy dominowaü wiĊc bĊdzie czas przeznaczony na rozwiązywanie najwaĪniejszych,
kluczowych dla firmy problemów. Biorąc pod uwagĊ przedmiot zainteresowania kierownika,
moĪna wyróĪniü style zorientowane na zadania i style zorientowane na ludzi. Orientacja na
ludzi wyraĪa siĊ w dziaáaniach zmierzających do utrzymania spójnoĞci grupy dziĊki
usprawnieniu komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, dowartoĞciowywaniu pracowników
przez poĞwiĊcanie uwagi ich pomysáom, emocjom, zachowaniom. Orientacja na zdania
oznacza skupienie uwagi na problemach techniczno-organizacyjnych oraz związanych ze
stawianiem zdaĔ, dostarczaniem informacji i pomysáów oraz oceną ich realizacji. 436
Na podstawie omówionych koncepcji R. Blake i J. Mouton opracowali model
dwuwymiarowej siatki kierowniczej (rys. 67).

Rys. 67. Orientacje kierownicze wg. R. Blake’a i J. Moutona.
KONCENTRACJA
NA LUDZIACH

WYSOKA

1,9

9,9

5,5

1,1
NISKA

9,1

NISKA

WYSOKA
KONCENTRACJA NA ZADANIACH

ħródáo: R. R. Blake, J. S. Mouton, The Managerial Grig, GPC Huston 1985, za: J. Szaban, MiĊkkie
zarządzanie, Wydawnictwa WyĪszej Szkoáy PrzedsiĊbiorczoĞci i Zarządzania im Leona KoĨmiĔskiego,
Warszawa 2003, s. 110.

UwzglĊdniając wartoĞci ekstremalne wyróĪnili oni nastĊpujące style kierowania:437
* autorytarny (9,1) – wysoka orientacja na zadania i niska na ludzi,
436

Cz. Sikorski, Zachowanie ludzi w organizacji, op. cit., s. 94.
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* lidera zespoáu (9,9) – wysoka orientacja na ludzi i wysoka na zadania,
* klubowy (1,9) – niska orientacja na zadania i wysoka na ludzi,
* zuboĪony (1,1) – niska orientacja na ludzi i niska na zadania.
Kierownik w stylu autorytarnym jest zorientowany na zadania, maáo czasu poĞwiĊca na
wspóápracĊ. Skoncentrowany jest na trzymaniu siĊ przepisów. Oczekuje, Īe pracownicy
posáusznie bĊdą wykonywaü jego polecenia. W przypadku niepowodzeĔ, szuka winnego,
zamiast skupiaü siĊ na tym, co naprawdĊ zostaáo Ĩle zrobione i jak zapobiec takim
wydarzeniom w przyszáoĞci. Podwáadnym trudno w takich warunkach przyczyniaü siĊ do
powodzenia organizacji, czy teĪ do wáasnego rozwoju.
Kierownik, bĊdący liderem zespoáu przewodzi grupie, dając dobry przykáad. Stara siĊ
stworzyü przyjazne otoczenie, zachĊca pracowników do osiągniĊcia postawionych celów,
jednoczeĞnie stara siĊ zacieĞniü związki miĊdzy ludĨmi. W stylu klubowym kierownik, by
utrzymaü dyscyplinĊ i osiągaü zaáoĪone cele, stara siĊ nagradzaü, zachĊcaü pracowników. Nie
jest w stanie stosowaü niezbĊdnych Ğrodków dyscyplinujących, takich jak kary czy
wymuszanie okreĞlonych zachowaĔ. Kierownik w stylu zuboĪonym stosuje zasadĊ
„delegowaü i znikaü”. Stara siĊ jak najmniej ingerowaü w prace zespoáu, by unikaü
odpowiedzialnoĞci. Pozwala pracownikom, by sami rozwiązywali róĪne problemy.438
Omówione style kierowania wskazuj na ich duĪą róĪnorodnoĞü. Nie ma jednak stylu
uniwersalnego, najlepszego, bowiem w róĪnych sytuacjach mogą byü one bardziej lub mniej
efektywne. W róĪnym stopniu wpáywają teĪ one na strukturĊ czasu pracy kadry kierowniczej.
Style zbliĪone do demokratycznego, powodują iĪ kierownik ma wiĊcej czasu do wáasnej
dyspozycji, poniewaĪ podwáadni odciąĪają go w pracy. Delegowanie wáadzy to wyraz
demokratycznego stylu kierowania.439 Niemniej jednak nie zawsze mogą byü one stosowane
w praktyce. JeĪeli kierownik nie dysponuje odpowiedzialnymi i sumiennymi pracownikami,
to nie moĪe przekazywaü im czĊĞci swojej wáadzy, bo wówczas dodatkowy czas straci on na
usuwanie skutków Ĩle wykonanej pracy. W stylach zbliĪonych do autokratycznego,
kierownicy

muszą

bardziej

koncentrowaü

swą

przedsiĊbiorstwem, na wydawaniu podwáadnym

uwagĊ

na

bieĪącym

zarządzaniu

poleceĔ, wyjaĞnianiu, instruowaniu,

kontrolowaniu. Są wiĊc przeciąĪeni pracą i mniej czasu pozostaje im na zarządzanie
strategiczne. Nie są teĪ w stanie samodzielnie rozwiązywaü wszystkich problemów firmy.
Ponadto nie wykorzystują umiejĊtnoĞci i zaangaĪowania swoich pracowników.
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KaĪdy ze stylów kierowania ma wiĊc wady i zalety, a niekiedy w okreĞlonych sytuacjach
wady mogą byü postrzegane jako zalety. Dlatego, jak podkreĞla Z. ĝciborek, kierownik jeĞli
chce byü skuteczny, nie moĪe ograniczaü siĊ do ciągáego stosowania tylko jednego stylu
kierowania. Na bieĪąco powinien analizowaü on otaczając go rzeczywistoĞü i wybieraü takie
sposoby kierowania ludĨmi, które w danej sytuacji bĊdą najbardziej efektywne.440
W ostatnich latach, w literaturze przedmiotu coraz czĊĞciej podkreĞla siĊ koniecznoĞü
wprowadzenia zmian w filozofii kierowania ludĨmi. W filozofii tej trzeba przyjąü zasadĊ, Īe
kierowanie to nie zwykáy proces sterownia czynami innych ludzi, koordynowania ich dziaáaĔ
i stymulowani wysiáków dla osiągniĊcia celów kierownictwa, ale proces wyzwalania energii
organizacji, pobudzania rozwoju i kreatywnoĞci pracowników.441 Dlatego potrzebne jest
kierowanie oparte na wspóádziaáaniu, które oznacza, Īe kierownicy rezygnują z hierarchicznej
struktury wáadzy i przyznają pracownikom wiĊkszą swobodĊ w podejmowaniu decyzji,
pomagają im w zdobyciu wiedzy, powodują, Īe oni sami są w stanie osiągnąü zaáoĪone cele.
Inspirują pracowników dziĊki wáasnej wizji i energii. DąĪą do tego aby pracownicy
otrzymywali zadania coraz bardziej záoĪone, wymagające myĞlenia, stanowiące wyzwanie dla
ich ambicji i zdolnoĞci i by takĪe osiągali sukcesy, które sprzyjają przecieĪ utrwalaniu siĊ
pozytywnego stosunku do realizacji zadaĔ i wzrostowi poziomu aspiracji. 442
Wybór stylu kierowania uwzglĊdniającego wspóádziaáanie pracowników w procesie
realizacji zadaĔ, przyczyni siĊ takĪe do efektywniejszego wykorzystania czasu pracy kadry
kierowniczej. Dyrektorzy bĊdą mogli wiĊcej uwagi poĞwiĊciü najwaĪniejszym problemom
firmy. BĊdą mieli takĪe wiĊcej czasu wáasne doskonalenie i rozwój.

5.1.3. Rola kultury
dyrektorów.

organizacyjnej

w

ksztaátowaniu

czasu

pracy

RozwaĪając problematykĊ czasu pracy dyrektorów nie moĪna pominąü zagadnieĔ
dotyczących wpáywu kultury organizacyjnej na badaną kwestiĊ. Kultura bowiem jest
potĊĪnym instrumentem ksztaátującym zachowanie ludzi.443 Nie tylko narzuca ona
spoáeczeĔstwu sposób rozumienia czasu,444 ale takĪe wpáywa na stosunek do niego oraz na
jego wykorzystanie.
440
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PojĊcie kultury organizacyjnej jest wieloznaczne, trudne do zdefiniowania. M. Ajiferuke
i J. Boddewyn wskazują, Īe kultura jest jedną z tych kategorii, które prowokują do ogólnych
definicji zawierających niemal tak wiele znaczeĔ, jak wielu jest ludzi uĪywających tego
terminu.445 CzĊsto przez kulturĊ organizacyjną rozumie siĊ pewien uksztaátowany
i upowszechniony uniwersalny system poglądów, postaw, wartoĞci, wzorów, norm
i standardów, które stymulują zachowania czáonków organizacji (firmy) i oddziaáują na
ksztaátowanie siĊ ich stosunków z otoczeniem.446 Deal and Kennedy okreĞla kulturĊ jako
system nieformalnych zasad, informujących, jak ludzie mają siĊ zwykle zachowywaü.447
CzĊĞcią kultury organizacyjnej jest równieĪ sposób, w jaki ludzie, w danej organizacji
gospodarują czasem pracy. Kultura to powszechnie przyjĊte przekonania, postawy i wartoĞci
istniejące w organizacji. Mówiąc proĞciej, kultura to „sposób, w jaki tutaj dziaáamy”.448
Wedáug E. Scheina, gáównymi determinantami kultury organizacyjnej są przyjĊte za
oczywiste wiązki zaáoĪeĔ i wartoĞci uznawane przez wiĊkszoĞü czáonków organizacji.449
W opracowanym modelu wskazuje on hierarchiĊ poziomów kultury organizacyjnej.450 Na
poziomie widocznym

i uĞwiadomionym znajdują siĊ artefakty, czyli sztuczne wytwory

kultury organizacyjnej – materialne i pozamaterialne, widoczne i na ogóá uĞwiadamiane
struktury i procesy, symbole, mity, rytuaáy. Na poziomie czĊĞciowo widocznym
i uĞwiadomionym znajdują siĊ normy i wartoĞci.
Na system wartoĞci skáadają siĊ:451 okreĞlanie celów i wartoĞci, ku którym dąĪy organizacja,
za pomocą których mierzy swój czas; sposoby kontroli zachowaĔ; stopieĔ odzwierciedlania
rzeczywistoĞci; cechy, które ceni siĊ u pracowników, a takĪe te, które cenione nie są i te za
które naleĪy pracownika karaü; typy relacji organizacja – otoczenie.
Normy wyraĪają praktyczne sposoby realizacji przyjĊtych wartoĞci, okreĞlają np.: co wolno,
a czego nie wolno robiü, czego naleĪy unikaü, do czego dąĪyü. Mogą mieü charakter moralny,
zwyczajowy i prakseologiczny. Odzwierciedlają one przyjĊty w organizacji system wartoĞci.
Mogą byü zapisane i mają wówczas charakter formalny, ale mogą teĪ nie byü zapisane. 452 Na
poziomie
445
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fundamentalnymi wartoĞciami stanowiącymi podstawĊ caáej kultury. Zatem na kulturĊ
organizacyjną skáadają siĊ zewnĊtrzne formy, w jakich siĊ ona przejawia oraz jej mniej lub
bardziej gáĊboko ukryte skáadniki. Przejawami jej są symbole, sposoby komunikowania siĊ,
rytuaáy, mity, tabu, zaáoĪenia, wartoĞci, normy.453 MoĪna wyodrĊbniü cztery sfery
przejawiania siĊ wartoĞci kulturowych:454
-

sferĊ wspóáĪycia spoáecznego, która obejmuje wiĊzi miĊdzyludzkie (okazywanie sobie
ĪyczliwoĞci, szacunku, zaufania);

-

sferĊ informacyjną, która dotyczy sposobów wzajemnego komunikowania siĊ ludzi
(w tym jĊzyka wypowiedzi ustnych i pisemnych) oraz formy wymiany informacji;

-

sferĊ warunków materialnych, obejmuje ona wszystkie elementy (áad, bezpieczeĔstwo,
budynki, urządzenia, itp.) umoĪliwiające prawidáowe funkcjonowanie instytucji;

-

sferĊ wáasnej osobowoĞci, która wiąĪe siĊ z poszanowaniem autonomii jednostki, jej
wolnoĞci oraz moĪliwoĞcią samorealizacji.
KaĪda organizacja gospodarcza posiada wáasną kulturĊ organizacyjną. Istnieje ona

w ĞwiadomoĞci pracowników organizacji, odnosi siĊ do wartoĞci i znaczeĔ wspólnych
wszystkim pracownikom, przekazywana jest za pomocą procesu socjalizacji (od wszystkich
pracowników wymagane jest przestrzeganie przyjĊtych zasad, uznanie i przynajmniej
czĊĞciowe podporządkowanie siĊ schematom myĞlenia).455 W dáugim okresie czasu kultura
organizacyjna ulega zmianom. Jest ona ksztaátowana zarówno przez czynniki otoczenia, jak
równieĪ przez czynniki wewnĊtrzne.456 Do czynników otoczenia zaliczamy:
-

czynniki

ekonomiczne

(obszar

gospodarowania,

system

gospodarczy,

sytuacja

koniunkturalna, znaczenie rynku, systemy páacowe, konkurencja, zwyczaje panujące na
rynku);
-

czynniki spoáeczne (znaczenie organizacji spoáecznych, związkowych, samorządowych);

-

czynniki techniczne (postĊp techniczny, poziom innowacji, stosowane technologie);

- czynniki ekologiczne okreĞlające zakres dyspozycyjnoĞci zasobów.
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Do czynników wewnĊtrznych zaliczamy:
- czynniki sfery kadrowej (profil osobowy kadry kierowniczej, rytuaáy i symbole, sposoby
komunikowania siĊ);
- czynniki sfery zarządczej (strategia, struktury i procesy, systemy kierowania).
Zmiany kultury organizacyjnej wywierają wpáyw na zmiany zasad gospodarowania czasem
pracy. Widoczne są one na przestrzeni dáuĪszych okresów czasu w róĪnych spoáeczeĔstwach.
Przy czym globalizacja gospodarki oraz powstawanie przedsiĊbiorstw miĊdzynarodowych
powodują, iĪ nastĊpuje przenikanie siĊ kultur. Jest ono równieĪ wyrazem poszukiwania
pozytywnych wzorców, postaw, norm i zachowaĔ, sprzyjających zwiĊkszaniu efektywnoĞci
dziaáania organizacji i osiąganiu sukcesu.
Z uwagi na záoĪoną problematykĊ kultury organizacyjnej trudno jest precyzyjnie ustaliü jej
wpáyw na ksztaátowanie czasu pracy kadry kierowniczej. Niemniej jednak przejawy tego
wpáywu są widoczne, bowiem w róĪnych kulturach organizacyjnych wystĊpują odmienne
zasady gospodarowania czasem pracy. Mają na nie wpáyw zarówno kultury narodowe, jak
równieĪ systemy wartoĞci i postawy zakorzenione w spoáeczeĔstwach juĪ od wieków. Inne
podejĞcie do czasu pracy mają pracownicy w krajach kultur Dalekiego Wschodu, a inne
w krajach o kulturze europejskiej. RóĪnice te wystĊpują równieĪ w poszczególnych krajach,
a w obrĊbie kraju w poszczególnych regionach a takĪe w konkretnych organizacjach. Inną
wartoĞü ma czas dla poáudniowców, a inną

dla Brytyjczyków, czy Niemców, znanych

z punktualnoĞci, do której przyuczeni są od maáego. Hiszpanie, Grecy, Wáosi uwaĪają, Īe czas
nie jest najwaĪniejszy, Īe wszystko moĪe poczekaü, stąd przysáowiowe „maniana”, z którym
nieprzyzwyczajonym trudno siĊ pogodziü.457
Na przykáad w przedsiĊbiorstwach japoĔskich, pracownicy przenoszą na grunt firmy nabyte
w domu i w szkole wáaĞciwe podstawy wychowania, gáównie kulturowe oparte na koncepcji
5 S.458 OkreĞlenie 5 S pochodzi od japoĔskich sáów:459 seiri – organizacja - táumaczona jako
wáaĞciwe przygotowanie miejsca, sposobu i narzĊdzi pracy; seiton – porządek – rozumiany
jako áad obejmujący miejsce i sposób pracy oraz przygotowanie wszelkich wymaganych
narzĊdzi w sposób umoĪliwiający áatwe i szybkie ich wykorzystanie; seiso – czystoĞü;
seiketsu – utrwalanie – przypominanie pracownikom o ich powinnoĞciach co do dbaáoĞci
o zachowanie wykorzystywanych narzĊdzi i urządzeĔ w dobrym stanie, utrzymanie áadu
i porządku w miejscu pracy,; shitsuke – dyscyplina – stosowanie siĊ pracowników do zasad
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przyjĊtych w organizacji oraz samodzielne eliminowanie záych zwyczajów. Zakorzenione
w japoĔskim spoáeczeĔstwie, wyĪej wymienione zasady pozwalają na racjonalne
gospodarowanie czasem pracy.
Wyrazem panujących w spoáeczeĔstwie wartoĞci, wyraĪających jego stosunek do czasu są
istniejące przysáowia ludowe. Zawarte są w nich przesáania dotyczące zasad wykorzystania
czasu. Niektóre z nich pouczają by nie odkáadaü wykonywania waĪnych spraw na potem, np.:
„ Co za póĨno, to na próĪno”, inne podają by nie przerywaü wczeĞniej rozpoczĊtego zadania,
np.: „Kto chwyta kilka srok za ogon, Īadnej nie záapie”, lub „ NiedokoĔczona praca wartoĞü
zatraca”. Są teĪ takie przysáowia, które wskazują zalety rannego wstawania np.: „Kto wstaje
z rana, ten wyjdzie na pana, kto Ğpi dáugo bĊdzie zawsze sáugą” i „ Kto Ğpi dáugo, maáo
zrobi”, czy teĪ takie, które wskazują sposób wykonywania zadaĔ: „Jak siĊ czáowiek Ğpieszy,
to siĊ diabeá cieszy”, „Spiesz siĊ powoli”, „ Z nadmiaru poĞpiechu narobisz waĞü Ğmiechu”.460
Przysáowia te przekazywane przez wiele pokoleĔ, wywierają pewien wpáyw na stosunek ludzi
do czasu pracy.
Obowiązujące w danym spoáeczeĔstwie normy, wzorce, postawy i zaáoĪenia ksztaátowane
są równieĪ przez panujący system gospodarczy. Te zaĞ z kolei mają wpáyw na organizacjĊ
czasu pracy wszystkich pracowników, w tym równieĪ i kadry kierowniczej.
Na przykáad potĊĪną kulturową normą przedsiĊbiorstwa paĔstwowego, byá imperatyw
realizacji planu.461 PrzedsiĊbiorstwo byáo silnie uzaleĪnione od Centrum, a jego
samodzielnoĞü decyzyjna byáa niewielka. Zadaniem kierowników byáa wówczas realizacja
planów i na tym wáaĞnie koncentrowali oni swoją uwagĊ. Decyzje strategiczne naleĪaáy do
Centrum, kierownictwo przedsiĊbiorstw byáo tylko wykonawcą wyĪej podjĊtych decyzji.
Dyrektorzy przedsiĊbiorstw paĔstwowych nie planowali, nie organizowali, nie motywowali
i nie kontrolowali. Centrum „posiadaáo” i alokowaáo informacje, zasoby i znaczenia zgodnie
z dogmatem planowego rozwoju. Konieczne byáy teĪ czĊste kontakty dyrektorów z organami
zarządzającymi. Silnie byáa rozwiniĊta kontrola przedsiĊbiorstw.
O ile w sferze ekonomicznej normy kulturowe przedsiĊbiorstwa paĔstwowego potĊpiaáy
nadmierną aktywnoĞü, w sferze politycznej taka aktywnoĞü byáa bardzo wskazana. Zatem
duĪą czĊĞü czasu dyrektorzy tych przedsiĊbiorstw przeznaczali na dziaáalnoĞü polityczną.
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W przedsiĊbiorstwach kapitalistycznych na obowiązujące normy i wartoĞci kulturowe duĪy
wpáyw wywiera rynek. PrzedsiĊbiorstwa te dostosowują siĊ i „wchodzą” caákowicie
w komunikacjĊ z otoczeniem, przyjmując róĪne fasady w zaleĪnoĞci od publicznoĞci.462
Na organizacjĊ czasu pracy mają równieĪ wpáyw lokalne systemy wartoĞci oraz subkultury,
z których wywodzą siĊ kierownicy oraz ich podwáadni. Od tradycji rodzinnych,
Ğrodowiskowych i zawodowych uzaleĪniona jest kultura pracy, panujące w firmie zwyczaje,
istniejące rytuaáy i tradycje. Te zaĞ z kolei

wpáywają

na sposób komunikowania siĊ

z podwáadnymi, na sposób ich witania i Īegnania, przyjmowania i zwalniania pracowników,
prowadzenia zebraĔ, obchodzenia róĪnych uroczystoĞci i Ğwiąt. Istnienie i przestrzeganie tych
kulturowych wzorców zachowaĔ ma duĪy wpáyw na organizacjĊ czasu pracy dyrektora.
I tak, przyjĊty sposób komunikowania moĪe prowadziü do znacznych oszczĊdnoĞci czasu
dyrektora, gdy wzorce kulturowe bĊdą preferowaáy zwiĊzáe, rzeczowe i szybkie wypowiedzi
(tak, jak jest na przykáad w Japonii). Niestety, w niektórych kulturach taki sposób
komunikowania siĊ jest przejawem braku ĪyczliwoĞci wypowiadającej siĊ osoby. Dlatego tam
preferowane są wypowiedzi rozbudowane i dáugie.
Usprawnienie komunikowania

moĪe byü równieĪ skutkiem powszechnego stosowania

najnowoczeĞniejszych technologii informacyjnych, co takĪe jest wyrazem kultury danego
spoáeczeĔstwa.
Na czas pracy dyrektora duĪy wpáyw mają przyjĊte zwyczaje dotyczące sposobu
prowadzenia narad i konferencji. W niektórych firmach czĊsto odbywają siĊ dáugie narady,
z udziaáem duĪej liczby pracowników. Zdarzają siĊ równieĪ sytuacje, Īe kaĪdy uczestnik
konferencji uwaĪa za obowiązek zabranie gáosu w dyskusji, co nie zawsze jest uzasadnione
i wydáuĪa tylko zebranie.
Elementem kultury organizacyjnej jest równieĪ zwyczaj przekraczania normy czasu pracy
przez dyrektorów. Na przykáad w Japonii, gdzie wystĊpuje wybitnie hierarchiczna struktura
i kultura organizacji, Īaden z pracowników, w tym takĪe kierownicy, nie opuszczą firmy,
zanim nie zrobią tego menedĪerowie wyĪszego szczebla. Takie zachowanie nie wynika
z przepisów, regulaminów, ale z silnie zakorzenionego obyczaju.463 Przesiadywanie po
godzinach i praca wieczorami jest takĪe popularna w wielu europejskich przedsiĊbiorstwach.
Niestety „w dobrym tonie jest”, w krĊgu osób piastujących kierownicze stanowiska, brak
czasu oraz przepracowywanie siĊ. Im mniej czasu ma okreĞlona osoba, tym bardziej wydaje
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siĊ byü waĪniejsza w hierarchii kierowniczej.464 W. KieĪun, przeprowadzając badania
dotyczące organizacji czasu pracy dyrektorów stwierdziá, Īe wyjątkiem są dyrektorzy
afrykaĔscy w Burundii, którzy Ğrednio pracowali krócej, niĪ wymaga tego norma czasowa
pracy.465
Kultura organizacyjna wpáywa równieĪ na przyjĊty przez kierownika styl kierowania, a ten
z kolei ma wpáyw na czas pracy kadry kierowniczej. WiąĪe siĊ to ze sposobem podejmowania
decyzji. W Japonii tradycyjnie istnieje tendencja do podejmowania zbiorowych decyzji,
raczej od doáu niĪ od góry. Chodzi o zwiĊkszenie aktywnoĞci wszystkich zatrudnionych przez
umoĪliwienie kaĪdemu czynnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji.466 W wielu
przedsiĊbiorstwach europejskich delegowanie uprawnieĔ leĪy w gestii dyrektorów
i przyjĊtego przez nich sposobu kierowania.
Przedstawione przykáady wskazują

tylko niektóre zaleĪnoĞci pomiĊdzy kulturą

organizacyjną a czasem pracy dyrektora. WystĊpuje tu jednak obustronna zaleĪnoĞü. RównieĪ
kadra kierownicza

przedsiĊbiorstw moĪe wpáywaü na ksztaátowanie kultury, poprzez

wprowadzanie pozytywnych wzorców i norm dotyczących racjonalnego wykorzystania czasu
pracy. Powinna ona równieĪ wspieraü i umacniaü te wartoĞci, które w danej kulturze są cenne.
Pracownicy obserwując pozytywne przykáady, bĊdą naĞladowaü zachowania przywódcy.
We wspóáczesnym Ğwiecie, czĊsto by uzyskaü przewagĊ konkurencyjną, kierownicy
zmuszeni są do tworzenia nowej kultury organizacyjnej. Ich zadaniem jest uczenie
pracowników nowych zachowaĔ, wprowadzanie nowych norm i wartoĞci, które pozwolą na
zwiĊkszenie efektywnoĞci dziaáaĔ organizacji. I chociaĪ zmiany dokonywane w kulturze
organizacyjnej są procesem dáugotrwaáym, to jednak przynoszą korzyĞci, zarówno dla firmy,
jak i dla pracowników.

5.2. Metody i techniki usprawniania organizacji czasu pracy
dyrektorów.
W literaturze przedmiotu opisywane są róĪne metody i techniki, które mają na celu
uáatwianie gospodarowania czasem pracy. Nie oznacza to jednak, Īe stosowanie ich
wszystkich w praktyce, jest warunkiem osiągniĊcia sukcesu w tej dziedzinie. Dyrektor
powinien wybraü tylko te metody i techniki, które jego zdaniem są najbardziej przydatne
w opracowywaniu wáasnego systemu organizacji czasu pracy. Muszą one byü teĪ
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dostosowane do stylu jego pracy oraz specyfiki dziaáaĔ, zarządzanej przez niego firmy.
Wybrane metody i techniki muszą teĪ byü proste i niezbyt czasocháonne, by nie zniechĊcaáy
do ich stosowania.
W obecnych warunkach funkcjonowania przedsiĊbiorstw szczególnie podkreĞla siĊ, Īe
najwaĪniejsze jest ukierunkowanie pracy menedĪera na realizacjĊ zamierzonych celów.
Ustalanie celu oznacza spojrzenie w przyszáoĞü oraz ukierunkowanie i koncentracjĊ naszych
wysiáków i dziaáaĔ na to, co ma byü osiągniĊte.467 L. J. Seiwert podkreĞla, Īe cele ustalają
wyniki. Nie chodzi o to, co siĊ robi, lecz po co siĊ robi. Cele stają siĊ wyzwaniem i uwalniają
energiĊ konieczną do podjĊcia odpowiednich dziaáaĔ. DziĊki celom nastĊpuje silna
koncentracja wszystkich siá w jednym punkcie.468 MyĞlenie o celach powoduje, Īe nawet
wykonywanie drobnych czynnoĞci jest ukierunkowane na realizacjĊ duĪego przedsiĊwziĊcia.
JesteĞmy Ğwiadomi tego dokąd zmierzamy i co mamy osiągnąü.469 Jednak jak podaje
W. J. Reddin, wielu menedĪerów nastawionych jest na wykonywanie czynnoĞci (wydolnoĞü)
a za maáo na osiągniĊcie celu (efektywnoĞü). Ukazuje to zestawienie (tab. 13).470

Tab. 13. Preferowane dziaáania menedĪera.
Nastawienie na czynnoĞci
w porównaniu
orientacji na sukces
(wydajnoĞü)
do
(efektywnoĞü)
Wielu menedĪerów preferuje:
* wáaĞciwe zaáatwianie spraw
zamiast
zaáatwianie wáaĞciwych spraw
* rozwiązywanie problemów
zamiast
kreatywnego tworzenia alternatyw
* oszczĊdzanie Ğrodków
zamiast
ich optymalnego wykorzystania
* wypeánianie obowiązków
zamiast
osiągania wyników
* redukowanie kosztów
zamiast
podwyĪszania zysku
ħródáo: Lothar J. Seiwert, Zarządzanie czasem, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998, s. 15.

Cele powinny byü zapisane oraz powinny dotyczyü zarówno dáuĪszych, jak i krótszych
odcinków czasu. Przy formuáowaniu celów naleĪy przestrzegaü nastĊpujących zasad :471
-

muszą one byü wyraĨnie okreĞlone,

-

naleĪy siĊ upewniü, czy odnoszą siĊ do konkretnych zadaĔ,

-

muszą byü krótkie,

-

muszą byü realistyczne

-

inni muszą je poznaü.
KoniecznoĞü wykonywania róĪnorodnych prac przez kierownika oraz ograniczona iloĞü

dostĊpnego czasu na ich realizacjĊ, jest przyczyną dla której menedĪer powinien równieĪ
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planowaü swoją dziaáalnoĞü. Planowanie to nic innego jak identyfikacja i organizacja zadaĔ
oraz ukáadanie harmonogramu pracy.472 Przy czym jak podkreĞla W. KobyliĔski w dziaáaniu
zorganizowanym nie chodzi gáównie o zrealizowanie planu, a raczej o osiągniĊcie celu, do
którego plan pracy powinien jedynie wyznaczyü najbardziej odpowiednią i skuteczną
drogĊ.473 Planowanie powinno mieü na celu osiągniĊcie nastĊpujących korzyĞci:
x

wydzielenie odpowiedniego czasu na wáaĞciwe wykonanie funkcji organicznych danego
stanowiska kierowniczego,

x

uáatwienie kierownikowi wygospodarowania czasu na pracĊ koncepcyjną i aktualizacjĊ
kwalifikacji,

x

zracjonalizowanie i uporządkowanie pracy kierownika i podwáadnych, gdy praca
zespoáowa odbywa siĊ wedáug znanego wszystkim i ustalonego harmonogramu,
wpáywając tym samym na utrwalenie siĊ áadu organizacyjnego w caáym zakáadzie pracy,

x

planowe zbilansowanie czasu pracy kierownika, które umoĪliwia mu przestrzeganie
zasad higieny pracy umysáowej, zapobiegając tym samym jego przemĊczeniu
i zmniejszając niebezpieczeĔstwo pracy umysáowej.474

Zadaniem planowania jest spoĪytkowanie posiadanego czasu na czynnoĞci o najwiĊkszej
zyskownoĞci lub osiągniĊcie ustalonych celów przy moĪliwie najmniejszym nakáadzie
czasu.475 Kierownik nie moĪe pozwoliü sobie na duĪą ĪywioáowoĞü podczas organizacji
swojej pracy, poniewaĪ przy duĪej iloĞci obowiązków nie wystarczy mu czasu na sprawy
najwaĪniejsze. Ponadto, jak podkreĞl L. J. Seiwert planowanie przynosi zysk czasu. Przy
wiĊkszym nakáadzie pracy na planowanie, potrzeba go mniej na realizacjĊ.476 Proces ten nie
przeciąga siĊ jednak w nieskoĔczonoĞü. W pewnym momencie osiąga on punkt optymalny,
od którego czas poĞwiĊcony na planowanie przestaje byü efektywny (przesadne planowanie).
Zgodnie z Īelazną reguáą, na kaĪdy okres do zaplanowania (rok, miesiąc, tydzieĔ, dzieĔ)
naleĪy przeznaczyü pewien czas na samo planowanie, nie wiĊcej jednak niĪ 1%.477 Planując
pracĊ, nie moĪna dokáadnie okreĞlaü czasu trwania wszystkich czynnoĞci. Podstawową zasadą
planowania jest reguáa 60:40.478 Oznacza ona, Īe powinno siĊ planowaü tylko 60% swoich
czynnoĞci, 20% czasu naleĪy przeznaczyü na czynnoĞci nieoczekiwane i 20% na czynnoĞci
472

Jeffrey J. Mayer, Organizacja czasu, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001, s. 49.
W. KobyliĔski, Podstawy organizacji i kierowania w oĞwiacie, MiĊdzyresortowe Centrum Naukowe Majątku
Trwaáego, Stowarzyszenie OĞwiatowców Polskich, Radom – Warszawa 1994, s. 53.
474
J. Osmelak, Organizacja pracy wáasnej menedĪera, Oficyna wydawnicza OĞrodka PostĊpu Organizacyjnego
Sp. z. o.o., Bydgoszcz 1995, s. 26.
475
Lothar J. Seiwert, Zarządzanie czasem, op. cit., s. 86.
476
Ibidem, s. 87.
477
Ibidem, s. 88.
478
Ibidem, s. 90.
473

189

spontaniczne. T. Hindle, podaje, Īe w idealnym podziale czasu 15% powinny stanowiü
czynnoĞci rutynowe, 25% sprawy bieĪące i 60% planowanie i rozwój.479
Inne stanowisko dotyczące planowania czasu prezentuje P. F. Drucker.480 Jego zdaniem
planowanie rzadko siĊ sprawdza, a plany zawsze pozostają w sferze poboĪnych ĪyczeĔ.
Zdaniem P. F. Druckera skuteczni menedĪerowie nie zaczynają od zadaĔ. Zaczynają od
swego czasu i nie od planowania lecz od zbadania na co ten czas jest przeznaczany. NastĊpnie
próbują racjonalnie go rozdysponowaü, ograniczając nieproduktywny naĔ popyt. W koĔcu
komasują czas, jaki pozostaje do ich dyspozycji, w moĪliwie duĪe ciągáe jednostki czasu. Ten
trzy stopniowy proces, polegający na zarejestrowaniu budĪetu czasu, rozdysponowaniu czasu
i jego skomasowaniu, jest podstawą efektywnoĞci w kierowaniu.481
Na wykorzystanie czasu pracy wpáywaü wiĊc bĊdzie nie tylko wáaĞciwe planowanie czasu
pracy,

ale

równieĪ

odpowiedni

wybór

zadaĔ

do

realizacji

oraz

umiejĊtnoĞü

wygospodarowania odpowiedniej iloĞci czasu na sprawy najwaĪniejsze. W literaturze
przedmiotu czĊsto przytaczana jest zasada wáoskiego ekonomisty V. Pareto „20 / 80”, która
zastosowana do zarządzania czasem pracy, oznacza, Īe w ciągu 20% czasu zuĪytego na
dziaáanie, osiąga siĊ 80% wyników, natomiast 80% zuĪytego czasu przynosi tylko 20%
wyników. Dlatego kierownik powinien koncentrowaü swe wysiáki na wykonywanie prac
kluczowych, niezbĊdnych do prawidáowego funkcjonowania firmy. Prace mniej waĪne,
powinien umieü delegowaü na innych pracowników.
Plany, podobnie jak

i cele powinny byü zarówno dáugo- , Ğrednio- i krótkookresowe.

Szczególne znaczenie ma sporządzanie planu wykorzystania czasu pracy na kaĪdy dzieĔ,
gdyĪ ogranicza spontanicznoĞü w podejmowaniu róĪnych dziaáaĔ. Sáuszne wydaje siĊ aby
przed kaĪdym dniem dyrektor mógá zarezerwowaü czĊĞü czasu na jego sporządzenie.
Planowanie zadaĔ moĪe znacznie uáatwiü równieĪ stosowanie w praktyce metody ALPEN.
Obejmuje ona piĊü kolejnych etapów:
1. Zestawienie zadaĔ.
2. OcenĊ czasu trwania czynnoĞci.
3. Ustalanie rezerwy czasu na sprawy nieprzewidziane.
4. Ustalanie priorytetów, skracanie i delegowanie czynnoĞci.
5. KontrolĊ realizacji zadaĔ oraz przeniesienie spraw nie zaáatwionych.482
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Wykorzystanie tej metody w praktyce pozwala na uporządkowanie przewidzianych do
wykonania zadaĔ oraz skoncentrowanie siĊ na najwaĪniejszych pracach, wpáywających na
poziom realizacji zaplanowanych celów.
WaĪną zasadą w planowaniu jest zasada zapisywania.483 L. J. Seiwert podkreĞla, Īe plany,
które istnieją „w gáowie” tracą przejrzystoĞü i áatwiej o nich zapomnieü. Ponadto pisemne
plany dzienne są odciąĪeniem dla pamiĊci i dają psychologiczny efekt automotywacji do
pracy. Uwaga skupiana jest na poĪądanych czynnoĞciach, a sprawy nie zaáatwione nie
zapadają w niepamiĊü lecz przenoszone są do planów na nastĊpne dni. 484
NarzĊdziem pomocnym w planowaniu czasu pracy są równieĪ wykresy osiągniĊü
i diagramy. Powszechnie znane są diagramy Gantta. Pozwalają one przedstawiü planowany
i rzeczywisty postĊp dziaáaĔ w formie wykresów uáoĪonych wzdáuĪ poziomej osi czasu
(rys. 68).
Rys. 68. Przykáadowy diagram Gantta.
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ħródáo: J. Smith, Zaplanuj swój czas, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004, s. 46.

MoĪna z nich odczytaü nie tylko termin rozpoczĊcia i zamkniĊcia poszczególnych zadaĔ, ale
takĪe krytyczne punkty caáego przedsiĊwziĊcia – takie, w których trzeba zakoĔczyü pewne
dziaáania, by moĪna byáo zacząü nastĊpne. JeĞli, któryĞ z tych etapów siĊ opóĨni, caáoĞü
operacji nie zmieĞci siĊ w terminie.485 Aby wykres byá przejrzysty, moĪna go wzbogaciü
symbolami, takimi jak np. linia przerywana wskazująca początek projektu, strzaáki
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Ibidem, s. 107.
Ibidem, s. 107.
485
J. Smith, Zaplanuj swój czas , Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004, s. 45-46.
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oznaczające okresy dziaáania, czy teĪ moĪna zastosowaü kolory do zaznaczania początku
i koĔca pracy nad zadaniami, czy pewnych niezwykle waĪnych funkcji.486
J. Davidson podkreĞla, Īe diagramy mogą byü pomocne w:
-

Ğledzeniu postĊpów w pracy nad projektami,

-

zachowywaniu wáaĞciwego poziomu koncentracji podczas wykonywania podjĊtych zadaĔ,

-

osiąganiu obranych celów.487
CzĊsto stosowanym narzĊdziem uáatwiającym planowanie jest lista zadaĔ. Jej sporządzanie

pozwala na zestawienie wszystkich zadaĔ do wykonania, ustalenie czasu ich trwania oraz
ustalenie priorytetów ich waĪnoĞci. Wyznaczanie priorytetów uáatwia stosowanie techniki
analizy ABC.488 Zakáada ona, Īe procentowy udziaá zadaĔ waĪnych i mniej waĪnych
w ogólnej liczbie zdaĔ do wykonania jest taki sam (rys. 69 ). Litery A, B, C okreĞlają zadania
naleĪące do jednej z trzech grup zaleĪnie od ich znaczenia w osiąganiu celów zawodowych
i osobistych.
Rys. 69. Analiza ABC.

65%

20%
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udziaá w wartoĞci
wszystkich zadaĔ
pod wzglĊdem
efektywnego
realizowania
funkcji
(osiąganie celu)

Zadanie A

Zadanie B

Zadanie C

udziaá w liczbie
wszystkich zadaĔ
ħródáo: L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998, s. 134.
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Literą A oznaczone są najwaĪniejsze zadania, które stanowią okoáo 15% liczby wszystkich
zadaĔ

i czynnoĞci, jakie ma do wykonania menedĪer. JednakĪe ich wáaĞciwa wartoĞü

(w sensie udziaáu w osiąganiu wyznaczonych celów) wynosi 65%. PrzeciĊtnie waĪne zadania
oznaczane są literą B. Stanowią one okoáo 20% ogólnej liczby zadaĔ i celów a ich wartoĞü
wynosi równieĪ 20%. Zadania mniej waĪne lub niewaĪne oznaczane są literą C. Stanowią one
65% wszystkich zadaĔ do wykonania a ich udziaá w wartoĞci wynosi zaledwie 15%.489

486

J. Davidson, Zarządzanie czasem, Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią traciü czasu, Liber,
Warszawa 2002, s. 38.
Ibidem, s. 38-39.
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W ustalaniu priorytetów zadaĔ waĪny jest równieĪ ich podziaá wedáug pilnoĞci i waĪnoĞci.
Przy czym czĊsto zdarza siĊ, Īe zadania pilne nie zawsze są waĪne. Dyrektor powinien wiĊc
tak organizowaü swoją pracĊ, by zadaĔ pilnych byáo jak najmniej. WiĊkszoĞü zadaĔ powinna
byü zaplanowana i wykonana we wáaĞciwym czasie. Jak podkreĞla D. Fontana, dobry
gospodarz czasu nigdy nie dopuszcza do takiej sytuacji, aby sprawy z priorytetem waĪnoĞci
musiaáy „awansowaü” do priorytetu waĪnoĞci i pilnoĞci.490 W ustalaniu kolejnoĞci
wykonywania zadaĔ pomocna jest zasada sformuáowana przez amerykaĔskiego generaáa
D. Eisenhowera (rys. 70).
Rys. 70. Zasada Eisenhowera.
WaĪnoĞü spraw
Zadania B
Zadania, które mogą poczekaü,
Bardzo waĪne

choü wymagają staáej uwagi i refleksji

Zadania A
Zadania, którymi naleĪy zająü siĊ
od razu osobiĞcie, poniewaĪ mogą
decydowaü o powodzeniu
przedsiĊwziĊcia

Zadania D
Zadania, które naleĪy odáoĪyü,
Maáo waĪne

wyrzuciü

Zadania C
Zadania, które trzeba
redukowaü, delegowaü

ħródáo: L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998, s. 138.

Zgodnie z nią priorytety ustalane są wedáug kryterium waĪnoĞci i pilnoĞci, a wszystkie
zadania podzielone są na cztery grupy:
I. Zadania pilne i waĪne – trzeba przystąpiü do nich natychmiast i wykonywaü osobiĞcie.
II. Zadania pilne i mniej waĪne – naleĪy przenieĞü je na póĨniejszy staáy termin i czĊsto
delegowaü.
III. Zadania mniej pilne i waĪne – nie muszą byü zaáatwiane od razu, z reguáy muszą
poczekaü. Powinny byü strategicznie zaplanowane tj. naleĪy wyznaczyü termin ich
wykonania.
IV. Zadania mniej pilne i mniej waĪne – zadaĔ tych powinno siĊ unikaü, by nie zaniedbywaü
zadaĔ pierwszej kategorii.491
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D. Fontana, Zarządzanie czasem, op. cit., s. 46-47.
Zob. L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem, op. cit., s.138-139, B. Heussen, Zarządzanie czasem prawników,
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 40.
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Zestawienie zadaĔ wg priorytetów znacznie uáatwia organizacjĊ czasu pracy i pozwala
przeznaczyü niezbĊdny czas na sprawy waĪne. Nie oznacza to jednak, Īe zadania
o mniejszym stopniu waĪnoĞci mogą byü lekcewaĪone. One równieĪ wpáywają na
powodzenie kaĪdego przedsiĊwziĊcia i powinny byü traktowane powaĪnie. JeĪeli tych zadaĔ
nie jesteĞmy w stanie wykonaü sami, musimy je delegowaü na innych pracowników.
W literaturze przedmiotu czĊsto podkreĞla siĊ, Īe delegowanie zadaĔ jest jedną
z waĪniejszych umiejĊtnoĞci dyrektora. Polega ono na przekazywaniu okreĞlonemu
pracownikowi do wykonania zadaĔ lub czynnoĞci leĪących w zakresie dziaáania kierownika.
JednoczeĞnie ze zleceniem zadaĔ powinny zostaü scedowane na niego takĪe niezbĊdne
kompetencje i odpowiedzialnoĞü (za kierowanie odpowiedzialnoĞü ponosi przeáoĪony).492
Rys. 71. Proces delegowania.
OdpowiedzialnoĞü za kierowanie (nie podlega delegowaniu)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Delegacja

PrzeáoĪony

N
Zadanie

+

Kompetencje

+

OdpowiedzialnoĞü
za podejmowane
zadanie

pracownik

Wykonanie
ħródáo: L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998, s. 141.

Zlecanie zadaĔ jest procesem trudnym. BáĊdy popeánione podczas zlecania, związane np.
z nieprawidáowym okreĞleniem zakresu zadaĔ i odpowiedzialnoĞci za nie, wyborem
nieodpowiednich pracowników mogą prowadziü do duĪych strat. Dlatego naleĪy przestrzegaü
ustalonych reguá delegowania. D. Fontana podkreĞla, Īe zlecając prace naleĪy dokáadnie
okreĞliü co ma byü zrobione, dlaczego, jak ma byü zrobione, kto ma to zrobiü i kiedy ma to
zostaü wykonane.493 J. Davidson podaje podstawowe nakazy i zakazy, których naleĪy
przestrzegaü podczas delegowania zadaĔ. Jego zdaniem, by osiągnąü lepsze wyniki zlecając
zadania naleĪy:
1. dokáadnie planowaü zlecanie zadaĔ (naleĪy zlecaü te zdania, które są wykonalne
i odpowiednie do moĪliwoĞci osoby, która bĊdzie siĊ nimi zajmowaü),
492
493

L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem, op. cit., s. 141.
D. Fontana, Zarządzanie czasem, op. cit., s. 99.
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2. wydawaü zrozumiaáe polecenia,
3. byü elastycznym w kwestii limitu czasu,
4. upewniü siĊ, Īe pracownik ma dostĊp do Ğrodków potrzebnych do wykonania danego
zadania,
5. sprawdzaü postĊpy w pracy,
6. byü stanowczym, a zarazem elastycznym (naleĪy pozwoliü na pewną dowolnoĞü
w kwestii drogi prowadzącej do osiągniĊcia celu, gdyĪ czasem pracownik ma zupeánie
inne, równie skuteczne podejĞcie do danego problemu jak delegujący),
7. doceniaü wkáad pracownika,
8. notowaü w jaki sposób zadnie zostaáo ukoĔczone.494
Ponadto J. Davidson zaleca unikania nastĊpujących báĊdów przy zlecaniu zadaĔ:
1. nie naleĪy nadmiernie siĊ Ğpieszyü (poĞpiech nie moĪe skáaniaü do zlecania zadaĔ komuĞ,
kto nie zapoznaá siĊ ze szczegóáami dotyczącymi etapów pracy),
2. nie naleĪy przekazywaü niekompletnych instrukcji,
3. nie naleĪy lekcewaĪyü obaw pracownika,
4. nie naleĪy pokazywaü siĊ ze záej strony (naleĪy byü otwartym na pytania i wątpliwoĞci
pracowników),
5. nie naleĪy zlecaü zadaĔ lekkomyĞlnie (naleĪy wybraü osobĊ, która, potrafi dobrze
rozplanowaü pracĊ, skutecznie i w terminie ją wykonaü),
6. nie naleĪy myĞleü, Īe tylko nasz sposób dziaáania jest dopuszczalny.495
Zdaniem L. J. Seiwerta delegowanie wymaga od przeáoĪonego speánienia nastĊpujących
obowiązków kierowniczych:
-

wyboru odpowiednich pracowników,

-

rozgraniczenia zakresu odpowiedzialnoĞci i ich kontroli,

-

koordynacji oddelegowanych zajĊü,

-

wspierania pracowników i doradzania im,

-

dostarczania pracownikom odpowiednio wczeĞnie wyczerpujących informacji,

-

przeprowadzanie kontroli przebiegu i wyników zleconych prac, ocena pracowników
(przede wszystkim pochwaáa, ale takĪe konstruktywna krytyka),

-

przeciwdziaáanie odmowie przyjĊcia delegowanych zadaĔ, bądĨ przekazywanie ich
dalszym osobom.496
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Nie wszystkie czynnoĞci kierownicze mogą byü jednak delegowane. Delegowaü nie moĪna
wáaĞciwych funkcji kierowniczych, takich jak wyznaczanie celów, podejmowanie decyzji
o

polityce

przedsiĊbiorstwa,

kontroli

wyników.

Nie

naleĪy

zlecaü

prowadzenia

i motywowania pracowników, zadaĔ o doniosáych skutkach, zadaĔ o wysokim udziale ryzyka,
przypadków wyjątkowych, nagáych, wymagających poĞpiechu zadaĔ, przy których brakuje
czasu na przeprowadzenie wyjaĞnieĔ i kontroli oraz spraw ĞciĞle poufnych.497 Do
oddelegowania zaĞ nadają siĊ czynnoĞci rutynowe, czynnoĞci wchodzące w zakres dziaáaĔ
specjalistów, rzeczywiste problemy szczegóáowe, prace przygotowawcze.498
Choü delegowanie zadaĔ jest procesem doĞü trudnym i wymaga duĪych umiejĊtnoĞci
dyrektora w tym zakresie, to we wspóáczesnych przedsiĊbiorstwach jest ono niezbĊdne.
Dyrektor sam nie moĪe rozwiązywaü wszystkich problemów, powinien natomiast raczej
sterowaü dziaáalnoĞcią innych, pamiĊtając o tym by, skutecznie wykorzystaü potencjaá
podlegáych pracowników. Tylko w ten sposób moĪna zapewniü sukces firmie.
Planując czas pracy, dyrektor powinien róĪnorodne zadania grupowaü w bloki. Pozwala to
z jednej strony na wygospodarowanie dáuĪszych odcinków niezakáóconego czasu na
wykonywanie bardzo waĪnych prac bez koniecznoĞci ciągáego ich przerywania, z drugiej zaĞ
na wiĊkszą koncentracjĊ uwagi na wykonywanych zadaniach. Ponadto dokonując rozkáadu
zadaĔ w ciągu dnia naleĪy uwzglĊdniaü rytmy biologiczne, które decydują o funkcjonowaniu
organizmu, zarówno pod wzglĊdem psychicznym, jak i fizjologicznym. W okresach
najwiĊkszej wydolnoĞci organizmu naleĪy wykonywaü prace najwaĪniejsze.499
WaĪne jest równieĪ przestrzeganie jeszcze innych ustalonych zasad podczas realizacji
zaplanowanych zadaĔ. W literaturze dotyczącej zarządzania czasem pracy podkreĞla siĊ, Īe
np. istotne jest pozytywne nastawienie przy rozpoczĊciu i zakoĔczeniu pracy. D. Fontana
zauwaĪa, Īe rozpoczynając dzieĔ w záym nastroju, tracimy mnóstwo czasu, zanim zabierzemy
siĊ do czegokolwiek. Stracony czas juĪ na starcie wywiera na nas presjĊ, co pogáĊbia nasz záy
nastrój.500 Natomiast koĔcząc pracĊ w záym nastroju nie bĊdziemy entuzjastycznie nastawieni
do pracy nastĊpnego dnia.501
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Ibidem, s. 148.
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CzĊsto podkreĞla siĊ równieĪ, Īe pracĊ naleĪy rozpoczynaü o moĪliwie staáej porze. Na
początku dnia powinny byü wykonywane najwaĪniejsze zadania. Przy czym nie naleĪy
odkáadaü

do

koniecznoĞci

wykonania
ich

na

wykonania

póĨniej
moĪe

nieprzyjemnych
utrudniaü

pracĊ.

zadaĔ,
Nie

ĞwiadomoĞü

gdyĪ

naleĪy

teĪ

zwlekaü

z podejmowaniem waĪnych, ale trudnych decyzji. RozpoczĊtą pracĊ trzeba doprowadzaü do
koĔca, poniewaĪ przerywanie jej w celu zaáatwienia róĪnych innych spraw, powoduje duĪe
straty czasu. W ciągu dnia dyrektorzy powinni teĪ znaleĨü czas na krótkie przerwy, które
pozwolą im na zregenerowanie siá. W procesie zarządzania czasem pracy niezwykle istotna
jest takĪe kontrola. UmoĪliwia ona ustalenie ewentualnych odchyleĔ dotyczących
zaplanowanych i zrealizowanych celów i zadaĔ. Pozwala równieĪ na wykrycie istniejących
nieprawidáowoĞci i przyczyn ich wystĊpowania. W literaturze przedmiotu czĊsto podkreĞla
siĊ, Īe bardzo waĪne jest wykrywanie i analizowanie tzw. „poĪeraczy czasu”. Znając czynniki
zakáócające dobre wykorzystanie czasu, moĪna poczyniü wszelkie dziaáania w celu ich
wyeliminowania. DuĪych rezerw czasu pracy dyrektor powinien szukaü równieĪ w procesach
informacji i komunikacji. Ogrom codziennie docierających do niego informacji, tylko
w niewielkim stopniu jest przydatny. Zgodnie z zasadą Pareto 20% informacji, jest
przydatnych

w osiągniĊciu

80% efektów. Dlatego do dyrektora powinny docieraü juĪ

wyselekcjonowane oraz w pewnym stopniu opracowane informacje. Wymaga to stworzenia
w przedsiĊbiorstwie odpowiedniego systemu dopáywu, przechowywania, przetwarzania
i przekazywania informacji. DuĪo czasu spĊdza równieĪ

dyrektor na zapoznawaniu siĊ

z róĪnymi informacjami oraz na komunikowaniu siĊ. L. J. Seiwert zaznacza, Īe
menedĪerowie przeciĊtnie 80% czasu spĊdzają na czytaniu, prowadzeniu korespondencji,
telefonowaniu, naradach.502 Dlatego teĪ procesy te powinny byü usprawniane. Interesująca
jest propozycja aby w celu zwiĊkszenia sprawnoĞci komunikacyjnej dyrektor zapoznaá siĊ
z istniejącymi technikami, pozwalającymi efektywniej wykonywaü czynnoĞü czytania.
RóĪnorodne metody i techniki szybkiego czytania zostaáy ujĊte w trzy etapy: przed
przeczytaniem, podczas czytania i po przeczytaniu.503 Przed przystąpieniem do lektury naleĪy
dokonaü selekcji materiaáu, przejrzeü tytuáy, rysunki, wykresy, szczególną uwagĊ zwracając
na interesujące nas fragmenty. By zwiĊkszyü tempo i efektywnoĞü czytania

zaleca siĊ

korzystanie z nastĊpujących technik:
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L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem pracy, op. cit., s. 222.
Ibidem, s. 224.
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1. Nie cofaj siĊ podczas lektury.
2. Nie czytaj pojedynczych wyrazów, lecz caáe ich grupy – kiedy czytamy nie zaleĪy
nam na znaczeniu poszczególnych wyrazów, ale na zrozumieniu ich związków
i ogólnego sensu.
3. Nie odwracaj wzroku od czytanej linijki albo strony – naleĪy narzuciü sobie nawyk
koncentracji uwagi.504
W literaturze podawane są równieĪ „czynniki zakáócające” szybkie czytanie. Zaliczamy do
nich:
1. Literowanie bądĨ sylabizowanie w trakcie czytania.
2. WewnĊtrzne wymawianie wyrazów.
3. Przeskakiwanie z powrotem do przeczytanych miejsc tekstu.
4. Czytanie powierzchowne – bez przyswajania sobie treĞci i zawartych w nim informacji.
5. Wodzenie palcem lub oáówkiem.
6. Czytanie sáowa po sáowie.
7. Czytanie pojedynczych liter – wystarczy tylko kilka liter, by rozpoznaü caáe sáowo.
8. Poruszanie gáową (zamiast poruszania caáymi oczami) – oczy niezbĊdne ruchy wykonują
znacznie szybciej niĪ gáowa.
9. Niewygodna pozycja przy czytaniu.
10. Wpáywy Ğrodowiskowe, takie jak nieodpowiednie oĞwietlenie, zakáócenia odwracające
uwagĊ, haáas.505
Podczas czytania waĪne jest równieĪ zaznaczanie najwaĪniejszych treĞci, poniewaĪ uáatwia
to ich zapamiĊtywanie. W celu lepszego zapamiĊtywania moĪna równieĪ wykorzystywaü
mapki pamiĊci. Pozwalają one na obrazowe przedstawienie informacji i zaplanowanych
czynnoĞci. Na mapce pamiĊci informacje zostają przedstawione niczym sieü rozgaáĊzieĔ
wokóá znajdującego siĊ poĞrodku sáowa lub obrazu, zostają zatem uporządkowane w sposób
przejrzysty i czytelny, a związki są szybciej rozpoznawane. Mapki pamiĊci aktywują
wspóápracĊ obydwu póákul.506
Jednym z czynników usprawniających organizacjĊ czasu pracy jest równieĪ efektywne
organizowanie narad i konferencji. ħle zorganizowane spotkania naraĪają na straty czasu
wiele osób, dlatego planując je naleĪy przestrzegaü ustalonych zasad. Narady i konferencje
powinny byü organizowane tylko wówczas gdy mają ĞciĞle okreĞlony cel.
504
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podkreĞla, Īe trzeba ograniczaü liczbĊ uczestników narad, gdyĪ zbyt duĪo osób nie pozwala
na sensowne prowadzenie dyskusji i przedáuĪa czas jej trwania. Na narady naleĪy zapraszaü
osoby bezpoĞrednio zainteresowane ich przedmiotem lub mogące coĞ do nich wnieĞü. Z góry
naleĪy zakreĞliü czas trwania narady, przy czym nie powinien on trwaü dáuĪej niĪ 2,5-3 godz.,
póĨniej daje

o sobie znaü zmĊczenie. Ponadto powinien byü równieĪ ustalony czas

wypowiedzi kaĪdego dyskutanta. WaĪny jest równieĪ przebieg narady, a ten zaleĪy od
prowadzącego zebranie. Od niego wiĊc zaleĪy sprawnoĞü pracy zespoáowej.507 NaleĪy
równieĪ punktualnie zaczynaü i koĔczyü narady.
OszczĊdnoĞci czasu pracy mogą byü równieĪ wynikiem racjonalnie prowadzonych rozmów,
zarówno bezpoĞrednich jak i telefonicznych. Lothar J. Seiwert podaje najwaĪniejsze zasady
prowadzenia rozmów telefonicznych. NaleĪą do nich:
1. Skracanie fazy nawiązania kontaktu.
2. Mówienie na początku o co chodzi.
3. Nie przerywanie z powodu innych rozmów telefonicznych.
4. Unikanie rozmów z osobami trzecimi.
5. Pytanie o zgodĊ na nagranie rozmowy bądĨ przysáuchiwanie siĊ jej przez innych.
6. Podsumowywanie rezultatów i Ğrodków, które naleĪy podjąü.
7. Zadbanie o pisemne potwierdzenie ustaleĔ.
8. Notowanie waĪnych szczegóáów.
9. ĝledzenie czasu trwania = kosztu rozmowy.
10. Zmierzanie do koĔca rozmowy.508
We wspóáczesnym Ğwiecie pracĊ dyrektora znacznie uáatwiają nowoczesne programy
komputerowe, dziĊki którym szybko moĪe on siĊ uporaü siĊ z pracocháonnymi czynnoĞciami.
Dyrektorzy, którzy mają opory z ich stosowaniem w praktyce, nie mogą spodziewaü siĊ
oszczĊdnoĞci czasu.
Czas pracy dyrektorów zaleĪy równieĪ od istniejącego porządku na stanowisku pracy.
Mając uporządkowane otoczenie dyrektor nie traci czasu na poszukiwanie zagubionych
dokumentów, czy innych przedmiotów. J. J. Mayer, jeden z najwiĊkszych autorytetów
w dziedzinie zarządzania czasem podajĊ, Īe dziĊki porządkowi moĪna codziennie
zaoszczĊdziü godzinĊ czasu.
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Przytacza on równieĪ szereg zasad porządkowania swojego

otoczenia. Jego zdaniem pierwszym krokiem jest posegregowanie dokumentów. NaleĪy
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oddzieliü waĪne dokumenty od Ğmieci i jeĪeli nie bĊdą zaraz zaáatwione umieĞciü je w teczce
i odáoĪyü na póákĊ. Dokonując porządków nie moĪna oddawaü siĊ wspomnieniom, nie
moĪna równieĪ pozwoliü sobie przeszkadzaü. Informacji nie naleĪy zapisywaü na maáych
karteczkach lecz na duĪych kartkach papieru. Sporządzane dokumenty i notatki powinny byü
datowane. Zamiast skáadaü wszystkie gazety, magazyny i czasopisma branĪowe, proponuje
on zaáoĪenie oddzielnej teczki na wybrane artykuáy. WaĪne jest równieĪ systematyczne
czyszczenie dysków komputera. Przed wyjĞciem z biura naleĪy poĞwiĊciü chwilĊ czasu na
uporządkowanie swoich spraw.510
Przedstawione metodyki usprawniania organizacji czasu pracy powinny byü przez
dyrektorów stosowane w praktyce. Jednak nie wszystkie z nich dyrektorzy

muszą

uwzglĊdniaü. Powinni wybraü tylko te, które najbardziej odpowiadają ich indywidualnym
stylom i metodom pracy. Ponadto powinni pamiĊtaü o tym, Īe organizacjĊ czasu pracy naleĪy
ciągle udoskonalaü, poszukując jak najlepszych rozwiązaĔ w tym zakresie.

5.3. Kierunki zmian w organizacji czasu pracy dyrektorów w Ğwietle
przeksztaáceĔ wspóáczesnych organizacji.
GáĊbokie przeobraĪenia gospodarcze, polityczne i spoáeczne dokonujące siĊ we
wspóáczesnym Ğwiecie powodują, Īe zmienia siĊ dotychczasowy wizerunek dyrektora
przedsiĊbiorstwa. Coraz czĊĞciej podkreĞla siĊ, Īe dyrektor powinien byü przywódcą
organizacji, umiejącym zapewniü skutecznoĞü i efektywnoĞü dziaáania firmy. Oprócz duĪej
wiedzy, twórczego myĞlenia i kreatywnoĞci wymaga siĊ od niego umiejĊtnoĞci
wspóádziaáania z ludĨmi, inspirowania ich do lepszej, bardziej wydajnej pracy oraz do
podejmowania nowych wyzwaĔ.
Od dyrektora wymaga siĊ równieĪ umiejĊtnoĞci obserwacji wewnĊtrznego i zewnĊtrznego
otoczenia, w celu dostosowania zasad funkcjonowania zarządzanej przez niego firmy do
zachodzących zmian. Wspóáczesny dyrektor odpowiedzialny jest takĪe za tworzenie wizji
firmy, od której bĊdzie zaleĪaáo jej miejsce na konkurencyjnym rynku.
Z dokonanej analizy wynika, Īe dziaáania usprawniające organizacjĊ czasu pracy
dyrektorów przedsiĊbiorstw przemysáowych mają uzasadnienie zarówno w charakterze
usprawnieĔ Ğrodowiska zewnĊtrznego przedsiĊbiorstw, jak odpowiadają teĪ na potrzeby ich
samych, sygnalizowane w opiniach.
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Ibidem, s. 12-17.
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Opracowanie modelowej struktury organizacyjnej czasu pracy dyrektorów, jest jednak
bardzo trudne, gdyĪ kaĪdy z nich realizuje proces zarządzania w innych warunkach, kaĪdy
z ich ma teĪ wáasny styl pracy, w którym róĪnym wykonywanym przez siebie czynnoĞciom
nadaje odmienne priorytety. Nie moĪna wiĊc zaproponowaü, by dyrektorzy na wykonywanie
konkretnych czynnoĞci przeznaczali okreĞloną iloĞü czasu. MoĪna za to wskazaü kierunki
zmian, ku którym powinni zmierzaü dyrektorzy przy ustalaniu tej struktury (rys. 72).
Rys. 72. Kierunki zmian w organizacji czasu pracy.
PracĊ
koncepcyjna
związaną z
ustalaniem
strategii
firmy

PracĊ koncepcyjną
związane z
wprowadzaniem
nowych produktów
na rynek

PracĊ koncepcyjną
związane z
wprowadzaniem
nowych rozwiązaĔ
w zakresie techniki
technologii i
organizacji

Opracowywanie
wariantów
rozwiązywania
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podejmowania
decyzji

samoksztaácenie
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Rozmowy
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bieĪącej
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Rozmowy
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Przygotowanie
i analiza
informacji

ħródáo: Opracowanie wáasne.

PoniewaĪ od wspóáczesnego dyrektora wymaga siĊ ustalania wáaĞciwych strategii rozwoju
firmy, w związku z tym w strukturze jego czasu pracy powinien przewaĪaü czas przeznaczany
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na prace koncepcyjną związaną z ich wytyczaniem. Dyrektor powinien takĪe dąĪyü do
zwiĊkszania czasu na opracowywanie koncepcji wprowadzania nowych i innowacyjnych
rozwiązaĔ w zakresie techniki, technologii i organizacji. Nie powinno zabraknąü mu czasu na
wprowadzanie nowych produktów na rynek. Badania wykazaáy jednak, Īe tylko nieliczna
grupa dyrektorów przedsiĊbiorstw, w strukturze wáasnego czasu pracy uwzglĊdnia te prace.
By móc obserwowaü zachodzące w otoczeniu zmiany, dyrektor powinien takĪe zwiĊkszyü
czas na samoksztaácenie. Procesy zachodzące w gospodarce są tak szybkie, Īe bez zapoznania
siĊ z najnowszymi osiągniĊciami nauki, nie moĪna prawidáowo sterowaü przedsiĊbiorstwem.
WiĊcej czasu dyrektor powinien przeznaczaü takĪe na opracowywanie wariantów
rozwiązywania problemów i podejmowanie decyzji. RóĪnorodne decyzje nie mogą byü
podejmowane w poĞpiechu. Im lepiej zapozna siĊ dyrektor z problemem i przygotuje siĊ do
jego rozwiązania, tym mniej popeáni báĊdów. By

móc bardziej skoncentrowaü siĊ na

zarządzaniu strategicznym, dyrektor musi dąĪyü do ograniczenia czasu przeznaczanego na
zarządzanie operacyjne. Powinien przede wszystkim ograniczyü kontakty bezpoĞrednie
z pracownikami, mające na celu rozwiązywanie ich problemów. Jak podkreĞla W. KobyliĔski
wkraczając w dziedzinĊ pracy podwáadnych i osobiĞcie wykonując za nich przypisane im
zadania, kierownik postĊpuje niewáaĞciwie, gdyĪ zwalnia ludzi z wysiáku i z myĞlenia i w ten
sposób przeszkadza w ich rozwoju.511 Pozwalając pracownikom

na samodzielnoĞü

i ponoszenie odpowiedzialnoĞci za wykonywane zadania, kierownik bĊdzie mobilizowaá ich
do

bardziej efektywnej

pracy.

W miarĊ

moĪliwoĞci

powinien

równieĪ ograniczaü

kontrolowanie pracownika, ograniczając je do sytuacji wyjątkowych, zgodnie z ideą
zarządzania przez wyjątki. Mniej czasu powinien teĪ dyrektor poĞwiĊcaü na kontakty
z klientami. WiĊkszoĞü prac związanych z ich obsáugą mogą wykonywaü inni pracownicy,
dyrektor zaĞ powinien tylko zajmowaü siĊ finalizowaniem kontraktów i to tylko tych
waĪniejszych. W strukturze czasu pracy dyrektorów duĪy udziaá stanowi czas przeznaczany
na

prace

administracyjne,

związane

z zaáatwianiem

bieĪącej

korespondencji,

przygotowywaniem i analizą informacji, telefonowaniem. CzĊĞü z tych prac powinna byü
delegowana na innych pracowników, którzy mogą je wykonaü szybciej i równie dobrze jak
dyrektor. W niektórych przedsiĊbiorstwach naleĪy równieĪ ograniczyü czas narad
i konferencji. Powinny byü one organizowane tylko wówczas, gdy to jest niezbĊdne.
Dyrektorzy powinni zdawaü sobie sprawĊ z tego, Īe niecelowe i nieefektywne narady
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W. KobyliĔski, Podstawy organizacji i kierowania w oĞwiacie, op. cit. s. 240.
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prowadzą nie tylko do straty czasu bĊdącego w jego dyspozycji ale i strat czasu wielu innych
osób.
Zmiany w dotychczasowej strukturze czasu pracy dyrektorów nie mogą byü dokonywane
natychmiast. Powinny

byü wprowadzane stopniowo, gdyĪ trzeba dostosowaü je do

warunków dziaáania przedsiĊbiorstwa. NaleĪy je w pierwszej kolejnoĞci uwzglĊdniü
w strategiach rozwoju firmy

i konsekwentnie dąĪyü do realizacji ustalonych kierunków

zmian. Aby skutecznie i efektywnie pracowaü dyrektor powinien równieĪ w odpowiedni
sposób zarządzaü swoim czasem pracy. Przy czym proces zarządzania powinien uwzglĊdniaü
wszystkie wystĊpujące w nim etapy: ustalanie celów, planowanie, podejmowanie decyzji,
realizacjĊ planów oraz ich kontrolĊ (rys. 73).
Bardzo waĪne jest ustalanie celów zarówno dáugo-, Ğrednio-, jak i krótkookresowych. Ich
wytyczenie powinno byü poprzedzone analizą sytuacji przedsiĊbiorstwa oraz rozeznaniem
dostĊpnych zasobów. Ustalone cele uáatwiają zaplanowanie i koordynacjĊ dziaáaĔ. Pozwalają
równieĪ na koncentracjĊ wszystkich wysiáków na wáaĞciwych

pracach. Cele naleĪy

zapisywaü, gdyĪ w ten sposób są jasno i precyzyjnie wyznaczane, ponadto są

utrwalane

i zmuszają dyrektora do podejmowania odpowiednich kroków zmierzających do ich
realizacji. Na podstawie ustalonych celów naleĪy zaplanowaü zadania dáugo-, Ğrednioi krótkookresowe. Przy czym plany powinny byü ze sobą skoordynowane oraz sporządzone
w oparciu o metody i techniki efektywnego planowania. Szczególne znaczenie mają plany
dzienne, które nie mogą byü lekcewaĪone. Dyrektor nie moĪe rozpoczynaü dnia, nie wiedząc
co i w jakim czasie bĊdzie wykonywaá, poniewaĪ jego uwaga moĪe byü koncentrowana na
niewáaĞciwych dziaáaniach.
Kolejnym etapem zarządzania czasem pracy jest podjĊcie decyzji o sposobie jego
wykorzystania. NastĊpuje w nim wybór priorytetowych prac, na realizacjĊ których dyrektor
powinien ukierunkowaü swe dziaáania. Realizacja planów wymaga od dyrektora
systematycznoĞci i konsekwencji. Powinien on przestrzegaü ustalonych wczeĞniej
i dostosowanych do jego stylu pracy metod i technik. Bardzo waĪnym etapem zarządzania
czasem pracy jest kontrola. Pozwala ona na ustalenie stopnia realizacji zaplanowanych celów.
Ponadto jej zadaniem jest wykrycie wystĊpujących nieprawidáowoĞci, których znajomoĞü
pozwala na podjĊcie odpowiednich dziaáaĔ w celu ich wyeliminowania. Szczególnie istotna
jest analiza straconego czasu i ustalenie przyczyn tych strat. Systematyczna likwidacja
najwiĊkszych Ĩródeá niesprawnoĞci, bĊdzie prowadziáa do znacznego wzrostu wydajnoĞci
pracy.
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Rys. 73. Etapy zarządzania czasem pracy.
ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY
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Reguáa Pareto
80:20
Wyznaczanie
priorytetów za
pomacą analizy
ABC

PODEJMOWANIE
DECYZJI

Zasada
Eisenhowera
Odcinek czasu
bez zakáóceĔ

Rozpoczynanie
dnia o staáej porze
Dobre
przygotowanie do
pracy

REALIZACJA
PLANÓW

KoĔczenie
zaczĊtych prac

Wykonywanie
najwaĪniejszych
zadaĔ na początku

Przyczyny
zakáóceĔ

Unikanie
nieplanowanych
i spontanicznych
dziaáaü

Robienie przerw
we wáaĞciwym
czasie
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WNIOSKI

ħródáo: Opracowanie wáasne, na podstawie informacji zawartych w: L. J. Seiwert, Zarządzaniem czasu,
Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998.
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Na efektywne wykorzystanie czasu pracy ma wpáyw równieĪ panująca w danej firmie kultura
organizacyjna. Dlatego dyrektor, formalny jako przywódca organizacji powinien ją
ksztaátowaü, poprzez wprowadzanie pozytywnych norm, wzorców i zwyczajów. W tym
zakresie dziaáaĔ powinno dominowaü dąĪenie do tworzenia wizerunku przedsiĊbiorstwa,
w którym wystĊpuje wzajemne poszanowanie czasu, punktualnoĞü, zdyscyplinowanie, a czas
dla kaĪdego pracownika jest waĪnym „kapitaáem”. Normy, wzorce i zasady postĊpowania
moĪna, jak wiadomo wprowadzaü nie tylko poprzez system nakazów i zakazów, ale takĪe
poprzez odpowiednią motywacjĊ pracowników oraz ich uĞwiadamianie na kursach
i szkoleniach. DziaáalnoĞü dyrektora, zmierzająca w kierunku umiejscowienia czasu w ramach
kultury organizacyjnej, powinna byü wsparta przez odpowiednie organy zarządzające oĞwiatą.
Elementy nauki o zarządzaniu czasem powinny byü uwzglĊdniane w programach nauczania
szkóá, nie tylko wyĪszych. Szacunek do tego kapitaáu moĪna bowiem ksztaátowaü juĪ od
najwczeĞniejszych etapów cyklu rozwoju czáowieka.
Omówione kierunki zmian w organizacji czasu pracy naleĪy uwzglĊdniaü zarówno przy
ustalaniu dáugofalowych strategii rozwoju firmy jak równieĪ przy opracowywaniu przez
dyrektora wáasnego systemu gospodarowania tym niezwykle waĪnym czynnikiem (rys. 74).
PrzystĊpując do opracowywania takiego systemu, dyrektor powinien ustaliü ile czasu zuĪywa
na wykonywane przez siebie czynnoĞci oraz dokonaü krytycznej ich oceny. NastĊpnym
krokiem jest zapoznanie siĊ z osiągniĊciami nauki w tej dziedzinie poprzez studiowanie
odpowiedniej literatury oraz uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Uzyskane w ten sposób
wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci powinny byü podstawą do weryfikacji wstĊpnej oceny oraz do
opracowania wáasnego systemu organizacji czasu pracy. System ten powinien byü oparty
o nowe metody i techniki dostosowane jednak do indywidualnego stylu pracy menedĪera.
Wcielony w Īycie system, powinien byü przez dyrektora kontrolowany i w miarĊ
moĪliwoĞci doskonalony. W celu zwiĊkszenia motywacji do podejmowania wyzwaĔ w tym
zakresie, dyrektor powinien spróbowaü oszacowaü efekty uzyskane dziĊki wprowadzeniu
systemu do codziennej dziaáalnoĞci.
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Rys. 74. Etapy wprowadzania do praktyki wáasnego systemu organizacji

czasu przez dyrektorów.
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( oszacowanie wyników)
Wprowadzanie dalszych
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

Wprowadzanie zmian w organizacji wáasnego czasu pracy jest jak juĪ wspomniano
procesem bardzo trudnym, a zwáaszcza dáugotrwaáym. Wymaga od dyrektora wielkiej
wytrwaáoĞci, rezygnacji z wielu, czasem przyjemnych przyzwyczajeĔ i zachowaĔ. Wymaga
równieĪ ksztaátowania niektórych cech charakteru. Ale jak zaznaczają specjaliĞci od
zarządzania czasem, jest to umiejĊtnoĞü, której moĪna siĊ nauczyü. Jest to jednak moĪliwe
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tylko wówczas, gdy dyrektor bĊdzie chciaá takie zmiany wprowadzaü i bĊdzie miaá do tego
silną motywacjĊ. To z kolei bĊdzie zleĪaáo od oceny wartoĞci czasu zarówno dla niego jak
równieĪ dla firmy. By tĊ wartoĞü uĞwiadomiü, warto przytoczyü cytowane przez
L. J. Seiwerta, za Feylerem zasady postĊpowania:
Wykorzystaj czas na pracĊ; to jest cena Twojego sukcesu.
Wykorzystaj czas na myĞlenie; to jest Ĩródáo Twojej siáy.
Wykorzystaj czas na zabawĊ; to jest tajemnica Twojej máodoĞci.
Wykorzystaj czas na czytanie; to jest podstawa Twojej wiedzy.
Wykorzystaj czas i bądĨ miáy; to jest brama do peánego szczĊĞcia.
Wykorzystaj czas na marzenia; to jest droga do gwiazd.
Wykorzystaj czas na kochanie; to jest czysta radoĞü Īycia.
Wykorzystaj czas i bądĨ wesoáy; to jest muzyka Twojej duszy.512
Dyrektor bĊdzie skutecznie pracowaá, jeĪeli bĊdzie zachowywaá równowagĊ czasu
przeznaczanego na pracĊ, Īycie prywatne, na rozwijanie swoich zainteresowaĔ, na
odpoczynek i regeneracjĊ siá. Praca wáaĞciwie zorganizowana, bez poĞpiechu bĊdzie
prowadziáa do satysfakcji, zmniejszenia napiĊcia i stresu oraz uksztaátuje realną szansĊ
osiągniĊcia sukcesu.
Podsumowując rozwaĪania na temat kierunku usprawnieĔ w zakresie gospodarowania
czasem przez dyrektorów przedsiĊbiorstw przemysáowych ujĊto je w kilku podstawowych
grupach dziaáaĔ:
1. Ksztaátowanie orientacji naczelnej kadry kierowniczej na czas.
Orientacja na czas jest obok orientacji na jakoĞü i na minimalizowanie kosztów dziaáalnoĞci
przedsiĊbiorstwa podstawowym celem wspóáczesnej koncepcji zarządzania okreĞlonej
zarządzaniem procesowym. Orientacja na czas pozwala kadrze kierowniczej nie tylko
racjonalnie gospodarowaü wáasnym czasem ale i caáym czasem organizacyjnym jako
kapitaáem o cechach specyficznych i dostĊpnym wszystkim w jednakowej iloĞci. Kapitaá ten
moĪna jednak marnotrawiü czĊsto ze ĞwiadomoĞcią, Īe nie jest to wáaĞciwe.
2. Implementacja czasu do struktury elementów kultury organizacyjnej przedsiĊbiorstwa.
Istotą kultury organizacyjnej jest ksztaátowanie zachowaĔ uczestników organizacji poprzez
system wartoĞci i norm. WartoĞci te i normy pozwalają im rozumieü za czym organizacja siĊ
opowiada i co uwaĪa za waĪne.513 Rolą kultury organizacyjnej jest teĪ integracja wszystkich
512
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czáonków organizacji wokóá wartoĞci i norm. Kultura peáni równieĪ funkcjĊ percepcyjną
i adaptacyjną. Pozytywną stroną wáączenia czasu do struktury elementów kultury
organizacyjnej jest przede wszystkim moĪliwoĞü upowszechnienia jego wartoĞci w caáej
organizacji i wiĊksza szansa wprowadzenia do praktyki jako zasady dziaáania.

3. Rozwijanie tolerancji niepewnoĞci jako istotnej cechy kompetencji kierowniczych.
NiepewnoĞü wiąĪe siĊ najczĊĞciej ze zmiennoĞcią sytuacji dziaáania kadry kierowniczej.
Kadra ta nie powinna unikaü niepewnoĞci ale raczej powinna siĊ w niej zanurzyü .514 Taki
sposób traktowania zmian i towarzyszącej im niepewnoĞci pozwoli kadrze kierowniczej
uniknąü chaosu pojawiającego siĊ niekiedy w sytuacjach podejmowania dziaáalnoĞci
stabilizacyjnych ale nie mających w danym momencie racjonalnego uzasadnienia.

4. Modyfikacja struktury czasu pracy kierowniczej.
Sukces organizacji jest najczĊĞciej rozpatrywany jako skutek dziaáaĔ kadry kierowniczej
dostosowującej organizacjĊ do otoczenia. Otoczenie to jest jak wiadomo zmienne i nie zawsze
przewidywalne są kierunki jego zmian. Kadra kierownicza musi umieü zatem „uchwyciü sens
w dynamice swojego otoczenia”.515 i przygotowaü podáoĪe do uksztaátowania odpowiedniej
perspektywy dla funkcjonowania swojej organizacji. A to wymaga czasu i z uwagi na to, Īe
czas jest staáą wielkoĞcią metafizyczną to wiĊksza jego czĊĞü powinna byü poĞwiĊcona na
przemyĞlenie przyszáoĞci przedsiĊbiorstwa.

5. Optymalizacja wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w dziaáalnoĞci
kierowniczej.
Nowe technologie wpáywają na dwa wymiary Īycia organizacyjnego – na przestrzeĔ i czas.516
Oba te wymiary ulegają „skróceniu” w tym sensie Īe dziaáania podejmowane w przestrzeni
i czasie mogą trwaü krócej i przebiegaü szybciej. Pozostaje zatem wiĊcej czasu, który kadra
kierownicza moĪe poĞwiĊciü na odpowiednią modyfikacjĊ struktury swojego czasu lepiej
dostosowaną zarówno do sytuacji jak i do sylwetki kierownika jako uczestnika tych sytuacji.
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L. Ciszewski, Strategia rozwoju i struktura organizacyjna uspoáecznionych przedsiĊbiorstw; w:
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6. Rozwijanie umiejĊtnoĞci spoáecznych uáatwiających kadrze kierowniczej ksztaátowanie
pozytywnych relacji organizacyjnych.
Potrzeba umiejĊtnoĞci spoáecznych ujawnia siĊ przede wszystkim w sytuacjach gdy pojawia
siĊ konflikt, wystąpi koniecznoĞü dokonania transakcji z klientem lub trzeba pozyskaü
akceptacjĊ pracowników dla proponowanych zmian. Trzeba wspomnieü, Īe umiejĊtnoĞci
spoáeczne stanowią jeden z elementów struktury inteligencji emocjonalnej. InteligencjĊ
emocjonalną coraz powszechniej umieszcza siĊ wĞród zbioru cech kompetencji skutecznego
kierownika. Ten rodzaj inteligencji

obejmuje „umiejĊtnoĞü percepcji, oceny, wyraĪania

emocji, umiejĊtnoĞü dostĊpu do uczuü, zdolnoĞü ich generowania w momentach gdy mogą
wspomóc myĞlenie, umiejĊtnoĞü zrozumienia emocji i zrozumienia wiedzy emocjonalnej
oraz umiejĊtnoĞü regulowania emocji tak, by wspomagaü swój rozwój emocjonalny
i intelektualny.517

7. Permanentna edukacja i samoedukacja kadry kierowniczej w zakresie metod i technik
zarządzania czasem pracy.
W tym zakresie kadra kierownicza ma szczególnie duĪo do zrobienia. WiąĪe siĊ to bowiem
nie tylko z poszerzaniem wiedzy ale i ze znalezieniem na to czasu. W sytuacji stwierdzonego
przekraczania nominalnego czasu pracy nie bĊdzie to moĪliwe bez uprzedniej modyfikacji
jego struktury. Jednym z rozwiązaĔ jest samoksztácenie, systematycznoĞü w obserwacji zmian
w zakresie metodyki usprawniania czasu pracy. Uczestnictwo w szkoleniach jest jednak
podstawą nabywania nowej wiedzy. Dostrzegaü tu naleĪy teĪ szczególną rolĊ wszystkich
poziomów systemu edukacji, w którym problematyka czasu powinna staü siĊ elementem
nauczania w zakresie wybranych przedmiotów.
Przedstawione wyĪej podstawowe czynniki zmian w organizacji czasu pracy naczelnej
kadry kierowniczej moĪna uzupeániü o rozwiązania szczegóáowe. Byáa mowa o nich
wczeĞniej. Istota problemu usprawnienia organizacji czasu

pracy kadry kierowniczej

sprowadza siĊ jednak przede wszystkim, w ogólnym wymiarze analizy do tego, aby kadra ta
zechciaáa odrzuciü przeniesione z przeszáoĞci do wspóáczesnoĞci sposoby dziaáania i otworzyü
siĊ na przyszáoĞü oraz wykorzystaü to w procesie modyfikacji treĞci swojej roli
organizacyjnej.

517
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ZAKOēCZENIE
Przedstawiona

analiza

organizacji

czasu

pracy

naczelnej

kadry

kierowniczej

przedsiĊbiorstw przemysáowych oraz ustalone kierunki i zarysowane moĪliwoĞci zmian
w tym tak istotnym dla funkcjonowania przedsiĊbiorstw obszarze, stanowią jedynie
wyodrĊbniony fragment záoĪonego zagadnienia. Czas pracy kadry kierowniczej jest bowiem
jednym ze strumieni czasu przedsiĊbiorstwa, który ogarnia go w caáoĞci i áączy siĊ z czasem
szeroko rozumianego otoczenia. Trosce kadry kierowniczej o wáaĞciwe zarządzanie wáasnym
czasem pracy powinna zatem towarzyszyü dbaáoĞü o caáy czas organizacyjny.
Wyzwaniem nie tylko przyszáoĞci ale juĪ czasu wspóáczesnego staje siĊ „projektowanie
organizacji z uwzglĊdnieniem czynnika czasu”.518 MoĪliwoĞü wdroĪenia koncepcji
zarządzania czasem jest w duĪym stopniu ksztaátowana przez naczelną kadrĊ kierowniczą.
Niepokojące jest zatem to, Īe w kwestii struktury czasu kadra ta, jak wykazaáy badania,
pozostaje maáo elastyczna wykorzystując w swoich doĞwiadczeniach „tradycyjne” schematy
podziaáu zadaĔ i struktury czasu przeznaczanego na ich realizacjĊ. Nie jest teĪ skáonna
korzystaü z szans wynikających z delegowania zadaĔ na swoich podwáadnych. Preferuje
bowiem utrzymanie nieraz drobnych i administracyjnych zadaĔ w ramach swojej roli
organizacyjnej. Czas jest zuĪywany na ich wykonanie, a to oznacza, Īe jest w jakimĞ stopniu
marnotrawiony. Kadra kierownicza rozwiązuje problemy podwáadnych, przygotowuje
i analizuje informacje, zajmuje siĊ korespondencją i telefonowaniem. Nie jest zatem
zaskakujące, Īe kadra ta przekracza nominalny czas pracy przenosząc zadania zawodowe do
wykonania w domu. WyjaĞnieniem tak zdecydowanych ocen dotyczących organizacji czasu
pracy naczelnej kadry kierowniczej musi byü w jakimĞ stopniu to, Īe dziaáa ona pod presją
czasu. Dziaáanie takie „jest jednym z najistotniejszych czynników utrudniających wáączenie
podwáadnych w proces poszukiwania optymalnych sposobów rozwiązywania problemów. Z
badaĔ wynika, Īe okoáo 50% naczelnej kadry kierowniczej podejmuje decyzje pod presją
czasu”.519
Naczelna kadra kierownicza utrzymuje takĪe, podobnie jak stwierdzono w badaniach
wczeĞniejszych, wysoki stopieĔ rozczáonkowania swojego dnia pracy. PodkreĞlenia teĪ
wymaga stwierdzenie w badaniach uzaleĪnienia organizacji czasu pracy naczelnej kadry
kierowniczej od innych osób z przedsiĊbiorstwa. Ta swoista „dyspozycyjnoĞü” w poáączeniu
z zaawansowanym rozczáonkowaniem dnia pracy i „ucieczką” od delegowania zarysowuje
518
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wysoce prawdopodobną, niekorzystną perspektywĊ dla psychospoáecznej sylwetki tej kadry.
NaleĪy mieü przede wszystkim na uwadze stres, który w niewielkich dawkach mobilizuje do
dziaáania ale w sytuacji utrzymujących siĊ róĪnego rodzaju presji staje siĊ siáą destrukcyjną.
WáaĞciwa organizacja czasu pracy powinna zatem uáatwiü kadrze kierowniczej równieĪ
wygospodarowanie odpowiedniej iloĞci czasu na odpoczynek i regeneracjĊ siá, niezbĊdnych
dla utrzymania fizycznej i psychicznej równowagi organizmu.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ, moĪna stwierdziü, Īe istotą roli organizacyjnej
badanej kadry kierowniczej jest utrzymywanie siĊ jej tradycyjnego, zachowawczego
charakteru w zakresie realizowanych zadaĔ. WiĊkszoĞü swych czynnoĞci kadra ta koncentruje
bowiem na realizacji funkcji zorientowanych na teraĨniejszoĞü. Zbyt maáo czasu natomiast
przeznacza na dziaáalnoĞü innowacyjną, z natury swej ukierunkowaną na przyszáoĞü
i wymagającą od dyrektorów nowatorstwa i akceptacji związanej z nim niepewnoĞci.
Tymczasem to od kreatywnoĞci kadry kierowniczej i jej umiejĊtnoĞci ksztaátowania
przyszáoĞci przedsiĊbiorstwa zaleĪą moĪliwoĞci jego przetrwania w dáuĪszym horyzoncie
czasowym na konkurencyjnym rynku.
Stwierdzona w badaniach ĞwiadomoĞü naczelnej kadry kierowniczej znaczenia czasu dla
efektywnego funkcjonowania przedsiĊbiorstwa powinna równieĪ stanowiü podstawĊ do
dokonania zmian. UĞwiadomienie potrzeby zmian jest bowiem pierwszym krokiem do ich
skutecznego wdraĪania do praktyki. Kadra kierownicza musi przede wszystkim nauczyü siĊ
zarządzania wáasnym czasem pracy, a zwáaszcza doceniaü jego wartoĞü jako zasobu
i czynnika konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa. Wzbogacanie wiedzy na ten temat
i nabywanie umiejĊtnoĞci racjonalnego gospodarowania czasem w praktycznym dziaáaniu to
podstawowy warunek zmian w zakresie organizacji czasu pracy dyrektorów przedsiĊbiorstw.
Istotne jest przede wszystkim uczynienie z kategorii czasu wartoĞci organizacyjnej. Tylko
w tym przypadku moĪliwe bĊdzie wáączenie czasu do struktury elementów kultury
organizacyjnej, co daje podstawy do utrzymania wartoĞci czasu i racjonalizacji procesu
zarządzania nim w codziennych sytuacjach zawodowych, w których uczestniczy nie tylko
kadra kierownicza ale i wszyscy pracownicy przedsiĊbiorstwa.
NiezbĊdne są takĪe szkolenia miĊdzykulturowe obejmujące m. in. pojmowanie czasu.
Szkolenia mogą wzbogaciü wiedzĊ i zwiĊkszyü wraĪliwoĞü kadry kierowniczej i innych
czáonków organizacji na inne kultury. Coraz mniej jest teĪ sytuacji w których kierownik moĪe
postĊpowaü w sposób rutynowy. Nasila siĊ tendencja do ciągáych zmian, a to staje siĊ

PrzedsiĊbiorstwo partnerskie, Materiaáy Konferencyjne, Kazimierz Dolny 2002, s. 415.
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podstawą realizacji roli kierowniczej, tak jak zarządzania w ogóle, „na granicy chaosu”.
Zarządzanie czasem zatem powinno ten element zmiennoĞci uwzglĊdniaü, nie eliminując
jednoczeĞnie niezbĊdnego uporządkowania, które jest warunkiem zachowania okreĞlonego
stopnia stabilizacji organizacyjnej. W racjonalnym gospodarowaniu czasem moĪe dyrektorom
znacznie pomóc opracowanie wáasnego systemu organizacji czasu pracy, uwzglĊdniającego te
metody i techniki, które najbardziej są dostosowane do sylwetki psychologicznej dyrektora
i warunków jego dziaáania. Efekty ich stosowania w praktyce bĊdą zaleĪaáy jednak od
systematycznoĞci i konsekwencji dyrektorów w ich wdraĪaniu, to zaĞ z kolei bĊdzie zaleĪaáo
od tego, czy dyrektorzy bĊdą traktowaü czas jako najwaĪniejszy kapitaá i strategiczny zasób
organizacji oraz czy bĊdą chcieli dokonywaü zmian w jego organizacji.
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