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zarządzanie niepubliczną uczelnią 
wyższą – nowe kierunki i wyzwania

Roman Patora

lobalizacjazorazzszybkizrozwójztechnologiizpo-
wodujązistotnezzmianyznazrynkuzuczelnizwyż-
szych .zJ .zMaassenzizP .zOlsenzwskazujązwztymz

kontekścieznazdwazfundamentalnezproblemy,zzzktóry-
mizwinnazzmierzyćzsięzkażdaznowoczesnazuczelnia .zPoz
pierwsze,zszkołyzwyższezstajązsięzinstytucjamizekono-
micznymi,z zz drugiejz stronyzwinnyz inicjowaćz techno-
logicznyzrozwójzkraju1) .zM .zTrowzwidzizwztymzsensiez
głównyzprzyczynekzzjawiskazmasowejzedukacji2) .zZmie-
niaz sięz logikaz funkcjonowaniaz uczelni,z którez niez sąz
organizacjamizskierowanymizdozelit,zalezinstytucjamiz
kształcącymiz corazz bardziejz wymagającez społeczeń-
stwo .zJednocześnie,z jakzwskazujezH .zHorta,zstanowiz
tozpoważnezwyzwaniezdlazbudżetuzpaństwa .zSądzę,zżez
wzpewnymzstopniuz tenzciężarzmożezzniwelowaćzwy-
korzystaniezinstytucjizuczelnizniepublicznej .zUważam,z
żezwzkontekścieztegoztypuzuwarunkowańzzarządzaniez
możnazodnieśćzdozkoncepcjiz równoważeniaz elastycz-
nościzizefektywnościzorganizacyjnejzlansowanejzm .in .z
przezzK .M .zEisenhardt,zN .R .zFurrazizCh .B .zBinghama3) .z
Uczelniez musząz byćz organizacjamiz wystarczającoz
elastycznymi,z byz odpowiadaćznaz zmianyz zachodzącez
wzotoczeniuzglobalnym,zjednocześniezwinnyzzachowaćz
pewnegozrodzajuzsztywnośćzorganizacyjną,zbyzumożli-
wićzfunkcjonowaniezodpowiednich,z„twardych”zmecha-
nizmówzkontrolizizstabilnościzfinansowej .z

Możnazsądzić,zżezzarządzanieznowoczesnązuczel-
niązpolegaznazzarządzaniuzwewnętrznymzkonfliktemz
organizacyjnym;z jakznazywająztozK .M .zEisenhardt,z
N .R .zFurrzizCh .B .zBingham,zzarządzaniemzkonflik-
temzmiędzyzefektywnościązazelastycznością .zSądzę,z
żezkluczemzdozsukcesuzwztegoztypuzorganizacjizjestz
budowaniez strukturyz organizacjiz wokółz zdolnościz
dynamicznychz (zob .z D .J .z Teece,z G .z Pisanoz iz in .,z
1997;zM .zBratnicki,z2011)zorazzkształtowaniez stra-
tegiizopartejznazspecjalizacji,zwyróżnianiuzsięznaztlez
innychz orazz rozwijaniuz uz studentówz umiejętnościz
szczególniezpotrzebnychzwznowoczesnychzfirmach .z

Celemzartykułuzjestzwskazaniezwyzwańziznowychz
kierunkówzwzzarządzaniuzuczelnią,zzezszczególnymz
uwzględnieniemz specyfikiz uczelniz niepublicznej .z
Wz tekściez zastosowanoz analogięz doz dwubieguno-
wejz koncepcjiz problemówz organizacjiz wedługz K .M .z
Eisenhardt,zN .R .zFurrazizCh .B .zBinghama .z

Wyzwania rynkowe niepublicznych  
uczelni wyższych – polska i świat 

Polscezistniejezokołoz320zuczelnizniepublicz-
nych,z wz którychz kształciz sięz prawiez 580z
tysięcyz osób .z Jestz toz okołoz jednaz trzeciaz

studentówzwzcałymzkraju .zJednązzzgłównychzzasługz
uczelnizniepublicznychz jestz stworzeniezalternatywyz

izkonkurencjizdlazwyższychzszkółzpublicznychzizroz-
wójz kształceniaz praktycznego .zOdz 1991z r .z uczelniez
niepublicznezukończyłozokołoz1zmlnz600ztys .zabsol-
wentów .zWznajbliższychzlatachzzmniejszyzsięzznacz-
niez liczbaz maturzystówz (spadekz oz okołoz 40%),z coz
zwiększyzkonkurencjęzmiędzyzuczelniami .z

Globalizacja,zwzrostz kosztówz świadczeniaz usługz
edukacyjnych,zrozwójzgospodarkizopartejznazwiedzyz
spowodowałyzzmianyzcharakteruzizfunkcjizszkolnic-
twazwyższegozwzwieluzkrajachznazcałymzświecie .z

SystemyzszkolnictwazizuczelniezwzEuropiezizAzjiz
przechodzązistotnezprocesyzrestrukturyzacjizwzceluz
zwiększeniaz ichz konkurencyjnościz iz pozycjiz hierar-
chicznejzwzichzkrajachziznazglobalnymzrynku .zKon-
sekwencjąztegozjestzzwiększonazkonkurencjazmiędzyz
uczelniamizwzceluzuzyskaniazwysokichzmiejsczwzran-
kingachzorazzpróbyzzbadania,zwzjakizsposóbzuczelniaz
możezdojśćzdozstatusuzświatowejzklasyzuczelni .z

Wz ostatnichz latachz popularnośćz zdobywaz ideaz
uczelniz światowejz klasy (World Class University)4) .z
KoncepcjaztazwedługzP .zAltbachazpolegaznazdążeniuz
dozdoskonałościzwzramachzbadańznaukowychzizwol-
nościzakademickiej,zktórezstanowązgruntzdozbudowa-
niazśrodowiskaznaukowegozstymulującegozintelektu-
alniezwewnętrznezsamorządności5) .z

DavidzWatson,zbyłyzrektorzuniwersytetuzwzBrigh-
ton,ztwierdzi,zżezdobrzezugruntowanezinstytucjezmająz
większązmożliwość,z byz zostaćz uznanymiz zaz świato-
wejzklasyzniżznowsze .zWedługzWorld Class Educationz
chodzizwz tymzsensiezoz zrozumieniez świata,zwzktó-
rymzżyjemy,zwartościzizkulturzróżnychzspołeczeństw;z
oz sposób,z wz jakiz możnaz wpływaćz naz gospodarkęz
światową,zśrodowiskoz izspołeczeństwazorazzsposób,z
wzjakizmożnazstaćzsięzpartneremzglobalnym6) .z

Wzliteraturzezeuropejskiejzzwracazsięzuwagęznaz
fakt,zżezwzrostzróżnorodnościzszkolnictwazwyższegoz
zwiększazdostępnośćz studentówzdozuczelni,z zapew-
niazmobilnośćzspołeczną,z lepiejzzaspokajazpotrzebyz
rynkuzpracyzizumożliwiazkształceniezmasowe,zazniez
tylkozelit .zPonadtozumożliwiazuczelniomzuzyskaniez
niszowychzzasobówzkandydatówznazstudia,zniezbęd-
nychzdozprzetrwaniazlubzosiągnięciazsukcesu7) .z

Wzpolskiejz literaturzezprzedmiotuzistniejezspór,z
czyz organizowaćz kształceniez elitarne,z czyzmasowe .z
Uważam,zżezuczelniezniepublicznezwzceluzosiągnięciaz
sukcesuzpowinnyzłączyćzkształceniezelitarnezzzmaso-
wym .zMożliwezjestzbowiemzprowadzeniezkształceniaz
elitarnegozizstosunkowozdrogiegoznaztakichzkierun-
kach,z jakz np .z fizjoterapia,z kosmetologia,z geodezjaz
izkartografia,zdziennikarstwozizkomunikacjazspołecz-
na,zgrafika,zzarządzanie,zlogistyka,zfilologiazangiel-
ska,zbezpieczeństwoznarodowe .zPozostałazczęśćzkie-
runkówzstudiówzmożezbyćztraktowanazwzczęścizjakoz,
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elitarnazwzsferzeznaukowej,zzapewniajączwybitnychz
uczonych,z prowadzącychz wysokiejz jakościz badaniaz
naukowezizzespołyznaukowo-badawcze8) .z

problemy rozwoju uczelni niepublicznych 
– kontekst strategiczny 

arządzaniez strategicznez polegaz naz takimz
ustawieniuz firmyz względemz otoczenia,z byz
doprowadzićzdozosiągnięciazcelówzdługoter-

minowych .zChcączosiągnąćzsukces,zprzedsiębiorstwoz
musiz uzyskaćz przewagęz nadz konkurentamiz działa-
jącymizwztymzsamymzobszarze .zWiążezsięztozzzdo-
starczaniemzusługzlepiejzdostosowanychzdozpotrzebz
klientówz niżz produktyz konkurentów,z zz wyjątkowąz
ofertąz produktowąz iz wyjątkowymz zestawemz walo-
rów9)zWzdużymzstopniuzmożnazodnieśćztozdozuczelniz
wyższych .z Budowaniez usługiz wyjątkowejz wiążez sięz
zz przeprowadzaniemz rzetelnychz iz systematycznychz
badańz rynkuz pracyz wz celuz ustaleniaz najbardziejz
przydatnychzwiadomościzizumiejętności .zNazpodsta-
wiezwynikówzbadańzsązopracowywanezzałożenia,ztre-
ścizizmodułyzprogramowe,zsąztworzoneznowoczesnez
specjalnościzizkierunkizstudiów .z

WedługzM .E .zPorterazistotązprzewagizkonkuren-
cyjnejz jestz to,z żez firmazmożez robićz cośz lepiejz lubz
wzinnyzsposóbzniżzjejzkonkurenci .zŹródłazprzewagiz
konkurencyjnejzmożnazpodzielićz nazdwiez obszernez
kategorie:z niskichz kosztówz iz zróżnicowania .z Zda-
niemzM .zRomanowskiejzstrategiezdziałalnościznale-
żyzdostosowaćzdozzasobówzfirmy,znajlepiejzzasobówz
rzadkich,zktórymztowarzyszyzwyjątkowazumiejętnośćz
wykorzystywania10) .zWezwspółczesnychzkoncepcjachz
większąz rolęz przypisujez sięz zasobomz niematerial-
nym,zwzszczególnościzludziomzizichzwiedzy,zaztakżez
wartościomzintelektualnymzzawartymzwzpatentach,z
dokumentacji,z bazachz danych11) .z Źródłemz przewa-
giz mogąz byćz innowacjez technologiczne,z rynkowez
izorganizacyjne,zaz takżezumiejętnośćznaśladowaniaz
dobrychz wzorówz wykorzystywanychz przezz liderówz
rynkowychzorazzdużezzasobyzkapitałowezpozwalającez
inwestowaćznazdużązskalęzczyzwzkońcuzochronazzez
stronyz państwa .z Wz przypadkuz uczelniz ważnyz jestz
kapitałzwzpostacizwyposażeniaztechnicznego,zdydak-
tycznegozizintelektualnego,zśrodkówzfinansowychznaz
rachunkuzuczelnizorazzkapitałuzintelektualnegozza-
trudnionychznaukowcówzizprzedstawicielizpraktyki .z

Ważnymz zadaniemz zarządzającychz uczelniamiz
niepublicznymiz jestz ciągłez ichz restrukturyzowanie .z
Zmianyzmogązmiećzcharakterzzamierzony,zgruntow-
nyz (radykalny) .z Mogąz obejmowaćz istotnez obszaryz
aktywnościz izwprowadzaćzprzeobrażeniazozbardziejz
trwałymzcharakterze12) .zPrzyczynamizrestrukturyza-
cjizuczelnizsązprzedezwszystkimzdynamicznezzmianyz
wzotoczeniu,zm .in .zniżzdemograficznyzizrosnącazkon-
kurencjaz krajowaz iz międzynarodowa .z Warunkiemz
sukcesuz jestz przywróceniez równowagizwewnętrznejz
lubz równowagiz zz otoczeniem,z az wz konsekwencji,z
przezz podniesieniez sprawnościz działaniaz –z dopro-
wadzeniez doz wzrostuz wartościz iz konkurencyjnościz
uczelni .zSzansezosiągnięciazsukcesuzmajązfirmyzinte-
ligentne,zmającezrozbudowanezzasobyzintelektualne,z
inwestującezwzpracowników,zbadaniazizrozwój13) .z

Sukcesyz osiągająz uczelniez najlepszez wz określo-
nychzdziedzinach,zwybierającezspecjalizację,zkoncen-
tracjęz naz rozwojuzwybranychz umiejętności .zNajlep-
sze,znajwybitniejszezuczelniezmuszązbraćzpodzuwagęz

zarównoz strategiez niskichz kosztów,z zróżnicowania,z
jakzizpodejściezzasobowe .zPrzekładazsięztoznazobni-
żaniezkosztówzkształcenia,zwypracowaniezodpowied-
nichzoszczędnościzprzyz jednoczesnym,zstopniowymz
wzrościez liczbyz studentów,z zatrudnieniuzwybitnychz
uczonychzizwzrościezautorytetu .z

Przewagaz konkurencyjnaz uczelniz niepublicznejz
zależyzwzznacznymzstopniuzodzjejzkapitałuzintelek-
tualnego,zczylizwiedzyzorazzumiejętnościzstosowaniaz
jejzwzpraktycezizstałegozdoskonalenia .zZarządzającyz
uczelniamizrealizujązrolezprzedsiębiorcy,zmenedżeraz
izuczonego14) .zIntegrujązonizproceszzbieraniazizprze-
twarzaniazinformacjizzzwyboremzwariantówzdecyzyj-
nych,zcałyzczaszkorygujączswojezdziałaniazizdostoso-
wujączdozuzyskanychz informacji .zDziękizprzewadzez
wiedzyzizinformacjizmożnazwztenzsposóbzwzpewnymz
sensiezdominowaćznadzotoczeniem,ztraktujączrealizo-
wanezzzpasjązdziałaniazjakozintelektualnązprzygodę,z
wyzwanie,zeksperyment15) .z

kierunki efektywnego zarządzania uczelnią 

edługz K .M .z Eisenhardt,z N .Furraz iz Ch .B .z
Binghamaz efektywnośćz jestz szybką,z eko-
nomicznąz iz pozbawionązbłędówz realizacjąz

konkretnychzokazjiz(możliwościzrynkowych)16) .zWy-
dajez się,z żez efektywnościz organizacyjnejz sprzyjaz
utrzymaniez względniez stałegoz czesnego .z Studenciz
najlepiejz uczącyz sięz powinnizmiećzmożliwośćz uzy-
skiwaniazstypendiów,zktórezuczelniezmogązdofinan-
sowywaćzwz ramachz ewentualnychz projektówz unij-
nych .zUczelniezwyższezpowinnyztworzyćzskutecznyz
systemzkonkurencjizmiędzyzstudentamizwzzakresiez
ichzwiadomościzizumiejętności .zWztymzsensieznale-
żyzinicjowaćzkooperacjęzmiędzyzstudentami,zktórejz
filaremzjestzwysokizpoziomzkształcenia .zInteresują-
cymznarzędziemzwspomagającymzwdrażaniezfilozo-
fiizkooperacjizmożezbyćz instytucjaz tutora,zopieku-
nazstudentówzwzzakresieznauki .zUczelniezpowinniz
kończyćznajlepsizstudenci,zazsystemzzachęt,zstypen-
diówz iz stosowaniez nowoczesnychz metodz kształce-
niazpowinnyzpowodować,zabyztychznajlepszychzbyłoz
corazzwięcej .z

Ważnązrolązwyższychzuczelnizjestzkształcenieznaz
potrzebyzfirmziz instytucji .z Istotnezsązstałezkontak-
tyz zz firmamiz przedstawicieliz uczelni,z biuraz karierz
studenckichzizstowarzyszeniazabsolwentów .zPozycjaz
uczelni,zjejzautorytetzwśródzfirmzizinstytucjizsprzyja-
jąztymzkontaktom .zPraktykizzawodowe,zstażezwzfir-
mach,z kursyz iz zajęciaz symulującez działalnośćz firmz
(gryz kierownicze,z metodyz sytuacyjne,z przypadkówz
izinne),zwyjazdyzstudyjnezdozprzedsiębiorstwzstano-
wiązdlazczęścizstudentówzmożliwośćzuzyskaniazatrak-
cyjnychzofertzpracy .z

kształtowanie elastyczności organizacyjnej 

edługzK .M .zEisenhardt,zN .R .zFurrazizCh .B .z
Binghamazelastycznośćztozpłynnezizoparteznaz
improwizacjiz korzystaniez zz różnorodnychz

możliwości17) .zElastycznośćzstrukturalnązwzuczelniz
wyższejzmożnaz budować,z opierającz sięz naz poten-
cjalezintelektualnymznaukowców .zK .M .zEisenhardt,zz
N .R .z Furrz iz Ch .B .z Binghamz lansująz pogląd,z żez
istotnymz czynnikiemz równoważeniaz efektywno-
ściz iz elastycznościz jestz różnorodnośćz poznaw-
cza .z Koncepcjaz taz nawiązujez doz kognitywistykizz
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izodnosiz sięzdozróżnorodnościz szablonówzmental-
nychzwzkontekściezrozwiązywaniazproblemów .zSą-
dzę,z żez tegoz rodzajuz równowagęzmożnazosiągnąćz
naz baziez współpracyz (szczególniez kadryz akade-
mickiej)z zz absolwentami .z Uważam,z żez współdzia-
łaniez polegającez np .z naz doradzaniuz absolwentomz
wz sprawachz zawodowych,z interesowaniuz sięz ichz
karierązzawodową,zudzielaniuzpomocyzwzposzuki-
waniuzpracy,ztworzeniuzstowarzyszeńzabsolwentówz
możezwzkrótkimz terminiezprzełożyćz sięznazwielez
inicjatywzingerującychzwzstrukturęzorganizacyjnąz
uczelni,zmożezwzmocnićzmotywacjęz pracownikówz
doz zmianyz tradycyjnejz uczelniz wz instytucjęzmoc-
niejzzwiązanązzzodbiorcązjejzusług .z

Wzprzypadkuzuczelnizniepublicznejzbardzozważ-
nez dlaz procesuz nauczaniaz jestz organizowaniez ela-
stycznego,zindywidualnegozkształceniazopartegoznaz
motywowaniuz studentów,z żebyz możliwiez najlepiejz
wykorzystywaliz swojez zdolnościz intelektualne .z Pro-
ceszdydaktycznyzwymagazodznauczycielizakademic-
kichzizstudentówzumiejętnościzwspólnegozmyślenia,z
rozwiązywaniazproblemówzizdochodzeniazdozprawdy .z
Ważnyzjestzdobórznajbardziejzpotrzebnychzwzpracyz
treściz programowych,z naz coz pozwalaz stosowaniez
efektywnychzmetodzdydaktycznychzprzezznauczycieliz
akademickich .z

Jednocześniezstosujączelastycznązpromocję,zmoż-
nazrozwijaćzprzewagizkosztowezzwiązanezzzkształce-
niemzdużejzliczbyzstudentów .zStwarzaztozmożliwośćz
realizacjizpriorytetowychzzadańzizprzewagzstrategicz-
nych,znp .zzatrudnianiazwybitnychzuczonychzozwyso-
kichz kompetencjachz naukowychz iz merytorycznych,z
zapraszaniaznazzajęciazprzedstawicieliznaukizizprak-
tyki,zstosowaniazindywidualizacjizkształcenia,zdobo-
ruzszczególniezprzydatnychzwznaucezizpraktycezpro-
gramówzizmodułówzkształceniazstosowanychzwzkrajuz
izzazgranicą .z

podsumowanie 

roblemyzzarządzaniazuczelniązwyższązmoż-
naz odnieśćz doz kontekstuz napięciazmiędzyz
elastycznościąz az efektywnościąz oz tyle,z żez

uczelniez stojąz wz obliczuz wyzwańz społeczno-gospo-
darczych .z Osiągnięciez sukcesuz przezz uczelnięz nie-
publicznąz iz jejz przewagaznadzkonkurentamiz zależąz
wzznacznymzstopniuzodzposiadanychzzasobówzizśrod-
kówzmaterialnychz przeznaczanychz naz zatrudnieniez
wybitnychz uczonych,z zajęciaz zz przedstawicielamiz
firmzizinstytucjizodnoszącychzsukcesy,zodzjakościzre-
alizowanychzprogramówznauczania,zoferowanychzkie-
runkówzkształcenia,zpracowni .zNowoczesnazuczelniaz
niepublicznazmożezuzyskaćzwysokizpoziomzkształce-
niazizprowadzeniazbadań,złączączkształceniezelitarnez
zz nauczaniemz strategiczniez dopasowanej,z znacznejz
liczbyzstudentówznazwieluzkierunkach .z

dr hab. Roman Patora 
KatedrazZarządzaniaz

SpołecznejzAkademiizNaukzwzŁodziz
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Management of a Non-State University  
– New Trends and Challenges

Thezarticleztackleszthezproblemzofzthezmanagementzofznon-statez
universitieszinzPoland .zTakingzintozaccountzthezchangeszinzhigherz
educationzinzglobalzarena,zthezarticleztakeszanzapproachzonzthez
importancezofznewzdirectionszofzhigherzeducationzmanagement .z
Itziszbuiltzupzonzthezanalogyzzbetweenzthezmicrofoundationszofz
performancezviewzbyzK .M .Eisenhardt,zN .Furrzetzal .2010 .zSomez
keyzfactorszofzsuccesszarezpointedzout .

Wprowadzenie 

mocjezwzorganizacjiz stanowiązniematerial-
nezzasoby,zktórezmogązzostaćzwykorzystanez
wzróżnorodnyzsposób .zMogązbyćzinspiracjąz

izwzmocnieniemzpozytywnychzdziałańzalbozprzeciw-
nie,zmogązeskalowaćzizwzmacniaćznegatywnezzacho-
wania .zŚwiadomośćzemocjonalnychzstanówzuzsiebiez
izuzinnychzzapobiegazkumulowaniuzsięznegatywnychz
emocji,zktórezstanowiązzagrożeniezdlazracjonalnegoz
działania .z Emocjez wpisująz sięz wz szerokiz wachlarzz
procesówzorganizacyjnych,zpocząwszyzodzaplikowa-
niaz nazwolnez stanowiskaz pracy,z rekrutacjęz kandy-
datów/pracowników,zprzemieszczeniazwz strukturzez
organizacyjnej,zzwolnieniazkadry,zfunkcjezorganiza-
cyjnezzwiązanezzzkierowaniemzludźmi,zrelacjezzzróż-
nymizgrupamizinteresuz(interesariuszami),zpolitykęz
public relationszizwielezinnych .z

Odpowiedzialnośćz emocjonalnaz wiążez sięz
zz emocjamiz każdegoz pracownika,z któryz powinienz
nimiz emanowaćz lubz jez niwelować,z zależniez odz
czynnikówz sytuacyjnych,z profesjiz zawodowejz iz or-
ganizacji .zRandallzCollinszstwierdził,zżez„emocjezsąz
wspólnymzmianownikiemzracjonalności,zponieważz
racjonalnośćz zależyz odz ocenyz użytecznościz (lubz
możliwościz byciaz nośnikiemzpozytywnegoz afektu)z
alternatywnychz ścieżekz postępowania”z [Turner,z
Stets,z2009,zs .z36] .z

Odpowiedzialnośćzemocjonalnaztozpojęcie,zktórez
rodziz różnezkonotacjez iz kontrowersje .zEmocjez sta-
nowiązimmanentnązskładowązegzystencjizczłowieka .z
Przenikajązonezsferęzżyciazcodziennego,zzawodowe-
go,z organizacyjnego,z publicznego,z gospodarczegoz
izwielezinnych .zStanowiązinspiracjęzdozdziałaniazlubz
wręczz odwrotnie,z hamująz kreatywnośćz jednostek,z
grup,z zespołów .zRolez zawodowez iz pracazwz organi-
zacjachz nabierająz corazz bardziejz charakteruz emo-
cjonalnego .zEmocjamizpozytywnymiziznegatywnymiz
sąz nasyconez organizacjez zarównoz komercyjne,z jakz
iz niekomercyjne .z Złożonyz iz normatywnyz światz or-
ganizacyjnyz implikujez kanonz emocji,z którez sąz ak-
ceptowane,zazktóreznegowane .zMenedżerowiezizpod-
władniz sąz świadomi,z żez emocjez wz organizacjiz sąz
wszechobecne,zjednakzmuszązbyćzadekwatnezdozsta-
nowiskazpracy,zformyzorganizacjizizkontekstuzdzia-
łań .zMimozwzrostuz świadomościz społecznejz oz roliz
odpowiedzialnościzemocjonalnejzwzorganizacji,zczę-
stozowazproblematykazjestzignorowana .z

Celemzartykułuz jestzpróbazodpowiedziznazpyta-
nie,z jakzkształtowaćzodpowiedzialnośćzemocjonalnąz
wzorganizacji?z

odpowiedzialność emocjonalna  
– problemy z konceptualizacją 

dpowiedzialnośćz emocjonalnaz rodziz różnez
problemyz zz jejz konceptualizacją .z Ktoz iz zaz
jakiezstanyzemocjonalnez jestzodpowiedzial-

nyz iz wobecz kogo?z Odpowiedzialnośćz emocjonalnąz
możnazująćzwznastępującezkategorie:zwzodniesieniuz
dozponoszeniazodpowiedzialnościzzazwłasnezemocje,z
wzaspekciezdziałańzwzmacniającychzemocjezpozytyw-
neziznegatywne,zwzodniesieniuzdozkonsekwencjizade-
kwatnychzwzstosunkuzdozzachowańzemocjonalnych,z
wzaspekciezświadomejzdyfuzjizemocji .z

Analizaz trendówz naukowo-badawczychz dowodzi,z
żez„emocjezwzstrukturachzorganizacyjnychzodgrywająz
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