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Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie znaczenia oraz roli kultury przywództwa w proce-
sie dokonywanych zmian w organizacji. Zmiany w otoczeniu zewnętrznym oraz wewnętrznym 
samorządowych przedsiębiorstw komunalnych wskazują na konieczność dokonywania zmian 
w strategii, procesach usługowych, strukturze organizacyjnej. Dokonana na podstawie danych 
empirycznych analiza efektywności oraz skuteczności realizowanych usług przez wielobranżową 
samorządową spółkę komunalną uzasadnia potrzebę wyeksponowania znaczenia kultury przy-
wództwa w procesie dokonywania zmian w przedsiębiorstwie. Dlatego niezbędne jest tworzenie 
odpowiedniej kultury przywództwa, która wpłynie pozytywnie na zintegrowanie pracowników 
wokół misji, celów organizacji, zaś kadrze menedżerskiej pozwoli na podjęcie racjonalnych de-
cyzji. W niniejszym artykule autorzy podejmują rozważania nad istotą odpowiedzialności mene-
dżerów kształtujących kulturę przywództwa w przedsiębiorstwie komunalnym.

Słowa kluczowe: kultura przywództwa, zmiana, proces, przedsiębiorstwo komunalne

Abstract: The aim of the article is to show the importance and role of the culture leadership in 
the process of changes in the organization. Changes in the external and internal environment 
of local governmental enterprises indicate the necessity of making changes in the strategy, se-
rvice processes and organizational structure. The analysis of empirical data regarding the effec-
tiveness as well as the efficiency of the services provided by a multi-sector municipal enterprise 
justifies the need to emphasize the importance of leadership culture in the process of making 
changes in the enterprise. Therefore, it is necessary to create a proper leadership culture, which 
will unite the employees in achieving the goals of the organization, and the managerial staff 
– in making rational decisions. In this article, the authors consider the essence of the responsi-
bility of managers shaping the leadership culture in a municipal enterprise.

Keywords: leadership culture, change, process, municipal enterprise

Wprowadzenie

Wśród podmiotów gospodarczych, powszechnie znanych społeczności lokalnej, na 
uwagę zasługują przedsiębiorstwa komunalne, realizujące usługi publiczne, wynikają-
ce z zadań własnych gminy. Część dostarczanych mieszkańcom usług publicznych ma 
charakter techniczny, związany z: dostawą wody i odbiorem odpadów ciekłych i stałych, 
transportem publicznym, ciepłownictwem, utrzymaniem infrastruktury publicznej: 
ciągów komunikacyjnych, zieleni, targowisk, urządzeń rekreacyjno-sportowych. 

Przemiany społeczno-gospodarcze, dokonane po 1989 roku, spowodowały urynko-
wienie usług publicznych, a jednocześnie przyczyniły się do znacznego wzrostu oczeki-
wań społeczności lokalnej w sferze jakości przestrzeni publicznej i uaktywniły publiczną 
ocenę ponoszonych kosztów dostarczanych usług przez samorządowe przedsiębiorstwa 
komunalne. Większość zadań własnych gminy realizowana jest przez samorządowe 
przedsiębiorstwa komunalne, które w zdecydowanej większości uległy restrukturyzacji 
własnościowej, zachowując jednakże kulturę organizacyjną minionej epoki. Efektyw-
ność oraz skuteczność usług dostarczanych przez samorządowe przedsiębiorstwa ko-
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munalne w dużej mierze wpływa na poziom zadowolenia mieszkańców oraz podlega 
ocenie władz samorządowych i coraz częściej mediom lokalnym. 

Zewnętrzne otoczenie samorządowych podmiotów gospodarczych charakteryzuje się: 
−	 coraz większą aktywnością konkurencji, często o międzynarodowym zasięgu, 
−	 dużą zmiennością przepisów prawa gospodarczego i sektorowego, 
−	 szybkimi zmianami technologicznymi,
−	 wzrostem oczekiwań odbiorców usług pod względem jakości i terminowo-

ści dostarczanych usług,
−	 działaniami proekologicznymi,
−	 rosnącymi oczekiwaniami władz lokalnych w  obszarze wizerunku prze-

strzeni publicznej.
Wśród obserwowanych zmian otoczenia wewnętrznego na uwagę zasługują:
•	 niestabilny rynek pracy,
•	 zmniejszająca się zyskowność usług komunalnych,
•	 rosnące koszty pracy,
•	 konieczność wprowadzania podejścia procesowego.
Oczekiwany przez władze samorządowe oraz mieszkańców wzrost efektywności oraz 

skuteczności realizowanych usług możliwy jest poprzez zmianę zarządzania przedsiębior-
stwami komunalnymi w obszarze: zwinności i elastyczności, podejścia procesowego, zasto-
sowania systemu motywacyjnego gwarantującego osiąganie coraz wyższych wskaźników 
jakościowych oraz efektywnościowych. Za skuteczność zarządzania zmianami odpowiadają 
menedżerowie, których zadaniem jest m.in. uzyskiwanie wymienionych rezultatów.

1. Rola menedżerów w kreowaniu kultury przywództwa

Zagadnieniem kultury przywództwa w wielu organizacjach pracownicy stykają się 
każdego dnia. Prócz werbalnych deklaracji menedżerowie podejmują wysiłki zmierzające 
do etycznego zarządzania organizacją opartej na kulturze przywództwa, doprowadzając 
do tego, aby każda podjęta decyzja była oparta na moralnych i racjonalnych przesłankach. 
Warto przy okazji powołać się na choćby jedną z definicji przywództwa, jaką podaje R.W. 
Griffin, że jest to proces wykorzystywania nie polegającego na przymusie wpływu do 
kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na ich 
osiągnięcie oraz pomagania w ustalaniu kultury tejże grupy czy organizacji1.

Kultura przywództwa to postawy i wzorce oraz cechy czy zachowania wyróżnionych 
menedżerów czy osób. Postawa to ważny czynnik warunkujący właściwe wykorzystanie 
kompetencji menedżerskich. Kompetencje zaś tworzą wartości poprzez wiedzę, umie-
jętności i talenty pracowników.

Kompetentny przywódca zdecydowanie potrafi zamienić grupę pracowniczą w efek-
tywny zespół. To on zapewnia zespolenie pomiędzy pracownikami, wizją, strukturą i sys-

1 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 554.
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temami. Zespolenie jest warunkiem zaspokojenia oczekiwań klientów i innych podmio-
tów. To przywódca, upodmiotowiając pracowników, uwalnia ich talenty, pomysłowość 
i inicjatywy w celu wprowadzenia wizji w życie. Wyzwala ich potencjał, inspiruje i kieruje. 
To przywódca buduje zespół, opracowuje jego strategię działania, pokazuje możliwości2. 

W  organizacji kadra menedżerska obrazuje praktyczne standardy kultury przy-
wództwa, i to nie w formie manifestów, lecz w postępowaniu i zasadach, którymi się 
kieruje. Menedżerowie często są obserwowani przez swoich podwładnych, a ich spo-
sób postępowania staje się stereotypem zachowań w organizacji. Kultura przywództwa 
wśród menedżerów służy budowaniu zaangażowania podległych im pracowników, wy-
zwalaniu innowacyjności i wprowadzaniu zmian w organizacji, toteż budowanie kul-
tury przywództwa uzależnione jest od samych menedżerów, gdyż to ich zachowania 
i normy przekładają się na rezultaty całej organizacji.

Przywództwo z natury swojej oznacza zbiorowy proces społeczny, w którym za-
angażowani ludzie akceptują cele sformułowane przez przywódcę i wskazane spo-
soby realizacji oraz potencjalne efekty czy rezultaty podjętego działania3.

Kultura przywództwa nie istnieje w próżni, podobnie jak wszystko co dzieje się w or-
ganizacji, uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Mene-
dżerowie oddziałują na organizację często z natury przedsiębiorczości danego menedżera, 
który ustala bardzo wysokie standardy dla siebie i organizacji oraz wykazuje silne umie-
jętności przywódcze oraz pragnienia i determinację do odniesienia sukcesu. To on de-
monstruje dojrzałość przywódczą poprzez budowanie strategicznych sojuszy i dzielenie 
się wiedzą wśród pracowników organizacji. 

 Menedżer wykazuje wytrwałość w obliczu przeciwności i pokonywania przeszkód 
oraz podejmowania i zarządzania ryzykiem w obliczu niepewności, jaką przynosi zmien-
ne otoczenie organizacji. Tworzy i przekształca wizje organizacji w realia biznesowe. Wy-
kazuje doskonałość operacyjną wewnątrz organizacji w celu optymalizacji struktury i pro-
cesów w modelu biznesowym przedsiębiorstwa. 

2. Uwarunkowania procesu zmian w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa

Proces zarządzania zmianą doczekał się szerokiego opisu w literaturze przedmiotu, 
mimo to temat ten nie został do końca opisany wyczerpująco i przebadany. Mając na uwa-
dze obszar uwarunkowań kultury przywództwa w procesie zmian, warto dokonać choćby 
pobieżnego przeglądu literatury przedmiotu. W. Błaszczyk akcentuje istotność znaczenia 
otwartości kadry kierowniczej na zmiany4, z kolei J.M. Lichtarski zauważa ewaluowanie 

2 S. Kania, Przywódca jako kreator zmian w organizacji, „Management Forum” 2015,  vol. 3, nr 2, s. 42.
3 A. Frączkiewicz-Wronka, Nowoczesne przywództwo w organizacjach publicznych, [w:] B. Kożuch, Ł. Suł-
kowski (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 117.
4 W. Błaszczyk, 2004, Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu zmianami, „Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu” 2004, nr 1045, s. 398.
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struktur organizacyjnych w kierunku zespołów zadaniowych, co w konsekwencji prowa-
dzi do wielowładztwa5. A. Parkes wskazuje na charakterystyczne cechy lidera w procesie 
zmian, wymieniając m.in.: odpowiedzialność, wyobraźnię, komunikatywność, świado-
mość i orientację na cel, zaufanie do ludzi6, natomiast J. Penc wśród oczekiwań wobec 
menedżerów w organizacjach przyszłości wymienia umiejętność: przewidywania tenden-
cji rynkowych i życzeń klientów, szybkiego reagowania na zmiany, gotowość do ciągłego 
własnego rozwoju7. J. Machrzak podkreśla ważną rolę kierowników średniego szczebla 
w procesie zmian8. E. Masłyk-Musiał jest zdania, że liderzy zarządzający zmianami muszą 
być przede wszystkim świadomi charakteru i więzi organizacyjnych, cech kultury orga-
nizacyjnej oraz przyczyn i skutków destabilizacji strukturalnej organizacji9. A. Koźmiń-
ski sygnalizuje zjawisko kryzysu przywództwa, polegające na wewnętrznej sprzeczności, 
gdzie z jednej strony niepewność wymusza działania na krótką metę, a z drugiej strony styl 
przywództwa uniemożliwia konieczną przebudowę organizacji w warunkach narastają-
cej niepewności10. E. Weiss podkreśla znaczenie procesu przekształcania ludzkich postaw 
w zarządzaniu zmianą, co w przypadku przekształceń samorządowych przedsiębiorstw 
gospodarki komunalnej ma szczególne znaczenie11, natomiast A. Bitkowska wymienia 
w tym obszarze najczęściej występujące czynniki oporu wobec zmian, do których zalicza 
niepewność, zagrożenie osobistych interesów, uczucie straty i odmienne postrzeganie12.

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwach komunalnych jest procesem kluczo-
wym, który realizowany jest w sposób ciągły ze względu na dynamiczny charakter 
branży. Sprawne zarządzanie zmianami to niezwykle ważny element, pozwalający na 
utrzymanie konkurencyjności danego przedsiębiorstwa na rynku. W obliczu tych wy-
zwań i możliwości zarządzanie zmianą wchodzi na nowy poziom, w którym nie ma 
miejsca na nieprzemyślane decyzje, opóźnienia lub próby wycofania się z projektu. 

Istotą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest rozwój i generowanie do-
chodów; by to osiągnąć, przedsiębiorstwo musi być przygotowane na ciągłe dosto-
sowywanie się do zmiennych warunków zewnętrznych. Owe warunki zmieniają się 

5 J.M. Lichtarski, Społeczno-kulturowe uwarunkowania przeobrażeń struktur organizacyjnych przedsię-
biorstw, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2007, nr 1184, s. 388.
6 A. Parkes,  Kulturowe aspekty zmiany organizacyjnej, [w:] L. Sułkowski, M. Bednarek, A. Parkes 
(red.), Kulturowa zmienność systemów zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 102-103.
7 J. Penc, Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Wydawnic-
two Difin, Warszawa 2008, s. 112.
8 J. Majchrzak, Przekształcenia polskich przedsiębiorstw w świetle teorii zmian organizacyjnych, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 181-182.
9 E. Masłyk-Musiał, Organizacja w zmianach. Perspektywa konsultanta, Oficyna Wydawnicza Politech-
niki Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 184.
10 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 28.
11 E. Weiss, Metoda oceny ekonomicznej procesów przekształceń w gospodarce komunalnej w Polsce, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 94.
12 A. Bitkowska, Rola kapitału ludzkiego w procesie restrukturyzacji, [w:] A. Bitkowska (red.), Procesy 
restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warsza-
wa 2010, s. 198-199.



192 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

w sposób turbulentny, zaś przedsiębiorstwo, będące układem zamkniętym, narażo-
ne jest na coraz większy chaos zgodnie z zasadą entropii. Tendencje charakteryzują-
ce turbulencję otoczenia można podzielić na13:

−	 wzrost intensywności zmiany,
−	 wzrost intensywności otoczenia,
−	 wzrost szybkości zmian,
−	 wzrost złożoności otoczenia.
Zmiana dotycząca przedsiębiorstwa, która jest nierozerwalnie związana z jego 

działalnością, zachodzi w  kontekście gospodarczym, społecznym i  technologicz-
nym. Celem zmiany jest poprawa efektywności działania przedsiębiorstwa. Zmiana 
dotyczy obszarów takich jak wizja, misja, cele, strategia, kultura, struktura, per-
sonel, technologia itp.14 Innymi słowy, zmiana jest procesem, który przeciwdziała 
entropii15. Jest to niezwykle trafne określenie, bowiem z punktu widzenia termo-
dynamiki układ przechodzący z jednego stanu równowagi do drugiego, bez udzia-
łu czynników zewnętrznych (tzn. spontanicznie), zwiększa swoją entropię. Proces 
zmiany pozwala więc na ograniczenie nieuporządkowania przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwo musi się zmieniać, bo zmienia się otoczenie, w którym funk-
cjonuje. Organizacja, która nie potrafi się zmieniać i komunikować tych zmian swo-
jemu otoczeniu, przestaje uzyskiwać przewagę konkurencyjną.

Miejsce i rola przywódcy w zmianie zależą od tego, jaki jest jej zasięg i głębokość. 
W przypadku zmian obejmujących całą organizację niezbędne jest, aby sterowanie 
przebiegiem zmiany odbywało się na najwyższym poziomie organizacji. Na tym 
szczeblu organizacyjnym wiedza przywódcy na temat przedsiębiorstwa i jego funk-
cjonowania pozwala określić, jakie są strategiczne przesłania oraz oczekiwania zwią-
zane ze zmianą, a posiadany autorytet oraz sposoby oddziaływania sprawią, że zmiana 
dużo szybciej zostanie przez uczestników organizacji zinternalizowana16. Z przepro-
wadzonych badań w 2016 roku przez Szkołę Zarządzania Zmianą wynika, że postawa 
menedżerów najwyższego szczebla jest kluczowa dla sukcesu wdrożenia zmiany z co 
najmniej czterech powodów:

−	 zazwyczaj jedynie zarząd organizacji jest świadom rzeczywistej potrzeby 
i  sensu oraz celu zmiany, ponieważ dysponuje wszystkimi niezbędnymi danymi 
i informacjami dotyczącymi kondycji organizacji oraz jej otoczenia,

−	 jedynie zarząd, zdolny widzieć holistyczny obraz swojej organizacji i kon-
trolować tak ją, jak i  jej otoczenie biznesowe, może stworzyć całościową i spójną 
z celami organizacji jej wizję po zmianach oraz odpowiada za jej trafność,

13 J. Machaczka, Przedsiębiorczość, zarządzanie, zmiana – tryptyk organizacji, „Przegląd Organizacji” 
1996, nr 5.
14 N. Ouang Tien, Zarządzanie zmianami w nowoczesnej gospodarce. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo 
PTM, Warszawa 2012, s. 18.
15 B. Kożuch, Nauka o organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 224.
16 R.M. Grant,  R. Cibin, The Chief Executive as Change Agent, “Planning Review” 1996, 24(1), s. 10.

−	 jedynie zarząd, mając ogląd całej sytuacji, ma moc decyzyjną i sprawczą, 
aby uruchomić i zsynchronizować poszczególne działania wdrożeniowe,

−	 jedynie zarząd, dysponując zasobami organizacji, może podjąć decyzję 
o odpowiedniej alokacji niezbędnych zasobów w proces wdrożenia zmiany17. 

3. Wyniki badań

Badania empiryczne zostały przeprowadzone w  przedsiębiorstwie komunalnym. 
Dobór przedsiębiorstwa do badań był celowy, natomiast głównym kryterium doboru 
przypadków był wpływ kultury przywództwa kadry menedżerskiej na proces zmiany. 
Do udziału w badaniach została wytypowana grupa trzydziestu pracowników: 20 pra-
cowników organizacyjnych oraz 10 kierowników pochodzących z różnych komórek 
przedsiębiorstwa. 

 Menedżerom zadano pytania odnoszące się bezpośrednio do ich przełożonych jako 
potencjalnych przywódców, natomiast pracownicy na niższych szczeblach w przedsię-
biorstwie oceniali swoich menedżerów również jako potencjalnych przywódców.

Na pierwszym etapie badań ustalono jakie przyczyny pobudzają wprowadzanie 
zmian. Jak odpowiedzieli badani, co obrazuje rys. 1, przyczynami pobudzającymi 
zmiany są: elastyczna struktura organizacyjna (3,9), nowe zadania w postaci projek-
tów i zleceń mobilizujące załogę do zmian (3,8), jak również wysokie kompetencje 
pracowników (3,8). W nieco mniejszym stopniu podejście procesowe (3,6) oraz ak-
ceptacja zmian przez załogę (3,5).

Rysunek 1. Przyczyny pobudzające zmiany w przedsiębiorstwie
Figure 1. Causes stimulating changes in the company

Źródło: opracowanie własne.

17 Raport: Ogólnopolskie badanie zarządzania zmianą, Szkoła Zarządzania Zmianą, slajd 64, Wrocław 
2016, Ogólnopolskie-Badanie-Zarządzania-Zmianą-2016-raport-1.pdf.
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−	 jedynie zarząd, mając ogląd całej sytuacji, ma moc decyzyjną i sprawczą, 
aby uruchomić i zsynchronizować poszczególne działania wdrożeniowe,

−	 jedynie zarząd, dysponując zasobami organizacji, może podjąć decyzję 
o odpowiedniej alokacji niezbędnych zasobów w proces wdrożenia zmiany17. 

3. Wyniki badań

Badania empiryczne zostały przeprowadzone w  przedsiębiorstwie komunalnym. 
Dobór przedsiębiorstwa do badań był celowy, natomiast głównym kryterium doboru 
przypadków był wpływ kultury przywództwa kadry menedżerskiej na proces zmiany. 
Do udziału w badaniach została wytypowana grupa trzydziestu pracowników: 20 pra-
cowników organizacyjnych oraz 10 kierowników pochodzących z różnych komórek 
przedsiębiorstwa. 

 Menedżerom zadano pytania odnoszące się bezpośrednio do ich przełożonych jako 
potencjalnych przywódców, natomiast pracownicy na niższych szczeblach w przedsię-
biorstwie oceniali swoich menedżerów również jako potencjalnych przywódców.

Na pierwszym etapie badań ustalono jakie przyczyny pobudzają wprowadzanie 
zmian. Jak odpowiedzieli badani, co obrazuje rys. 1, przyczynami pobudzającymi 
zmiany są: elastyczna struktura organizacyjna (3,9), nowe zadania w postaci projek-
tów i zleceń mobilizujące załogę do zmian (3,8), jak również wysokie kompetencje 
pracowników (3,8). W nieco mniejszym stopniu podejście procesowe (3,6) oraz ak-
ceptacja zmian przez załogę (3,5).

Rysunek 1. Przyczyny pobudzające zmiany w przedsiębiorstwie
Figure 1. Causes stimulating changes in the company

Źródło: opracowanie własne.

17 Raport: Ogólnopolskie badanie zarządzania zmianą, Szkoła Zarządzania Zmianą, slajd 64, Wrocław 
2016, Ogólnopolskie-Badanie-Zarządzania-Zmianą-2016-raport-1.pdf.
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W drugim etapie badań ustalono, które czynniki sprzyjają wprowadzaniu zmian 
w badanym przedsiębiorstwie, a wyniki zaprezentowane zostały na rys. 2.

Rysunek 2. Czynniki sprzyjające zmianom w przedsiębiorstwie komunalnym
Figure 2. Factors conducive to change in a municipal enterprise

Źródło: opracowanie własne. 

Z odpowiedzi przedstawionych na rys. 2 wynika, że istnieje cały szereg czyn-
ników, które przez respondentów zostały określone jako istotne dla wprowadzania 
zmian w przedsiębiorstwie. Największą wartość uzyskało wiarygodne przywództwo 
(80%), zaangażowanie kierowników średniego szczebla (76%) oraz różnorodność 
wykonywanych zadań (76%), a także szkolenia i zdobywanie wiedzy (75%). Dalszą 
grupę czynników stanowiły: kompetencje pracowników (72%), zaufanie do liderów 
zmian (71%), jak również efektywna komunikacja (71%). Podsumowując analizę, 
należy stwierdzić, że najważniejsze dla procesu zmian jest wiarygodne przywódz-
two.

Kolejne zestawienie, przedstawione na rys. 3, obrazuje ogólny stan kompetencji 
przywódcy w przedsiębiorstwie komunalnym. 

 

 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 3. Kompetencje przywódcy w przedsiębiorstwie komunalnym
Figure 3. Leadership competence in a municipal company

A – inicjuje istotne zmiany 
B – zachęca do partycypacji 
C – podkreślanie istotności szybkości pracy 
D – orientacja na konkurowanie 
E – inspiruje pracowników do wychodzenia poza oczekiwania 
F – jasno komunikuje oczekiwania 
G – komunikuje się często i w otwarty sposób 
H – ma wysokie standardy etyczne i moralne 
I – dostrzega indywidualne potrzeby pracowników 
J – wpływa na rozwój pracowniczy

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując odpowiedzi pracowników przedsiębiorstwa, stwierdzić można, 
że badani menedżerowie charakteryzują się dużą złożonością kultury przywództwa, 
a  także zdolnością adaptacyjną do tworzenia zmian w  organizacji. W  kontekście 
poznawczej złożoności kultury przywództwa można wnioskować, iż menedżerowie 
potrafią przekazać pracownikom swoją wizję rozwoju przedsiębiorstwa, informują 
o nadchodzących zmianach, prowadzą przedsiębiorstwo w sposób etyczny.

Umiejętnością przywódcy jest wprowadzanie w życie organizacji zmian. Spo-
sób, w jaki te zmiany menedżer wprowadza, jest bardzo istotny dla osiągnięcia ce-
lów obu stron biorących udział w takich zmianach. Wprowadzanie każdej zmiany 
związane jest ściśle z funkcją przywódcy innowatora. Aby określić te cechy, zadano 
respondentom pytanie: W jaki sposób Pana/Pani przełożony doprowadza do zmiany 
w przedsiębiorstwie?
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Rysunek 4  szczegółowo przedstawia uzyskane odpowiedzi od respondentów. 
Menedżerowie (70%), uważają, że najlepszym sposobem na wprowadzanie zmian 
jest podanie logicznych argumentów. Wśród pracowników takiej odpowiedzi 
udzieliło 35% respondentów. W tej grupie badanych 55% (11 osób), udzieliło odpo-
wiedzi, że dobrym sposobem na wprowadzanie zmian w organizacji jest stosowanie 
przez kierowników otwartego dialogu z podwładnymi.

Rysunek 4. Wprowadzenie zmiany w przedsiębiorstwie
Figure 4. Introduction of a change in the company

A – podaje logiczne argumenty na rzecz zmiany 
B – stosuje otwarty dialog 
C – stosuje czystą strategię uczestnictwa 
D – nie pyta podwładnych o zdanie 
E – stosuje inne środki nacisku 
F – grozi wyrzuceniem z pracy

Źródło: opracowanie własne.

Jednym z największych wyzwań stojącym przed przywódcą przedsiębiorstwa ko-
munalnego, wypełniającego funkcję innowatora, jest godzenie się z nieplanowanymi, 
a niekiedy również i niepożądanymi zmianami. Nie jest to wcale proste zadanie, po-
nieważ może to wymagać przyjęcia odmiennej postawy wobec zmiany i podjęcia wy-
siłku mającego na celu wyeliminowanie wobec niej psychologicznego oporu.

Stąd konkluzja, że zarządzanie zmianą jest największym wyzwaniem dla menedżera 
przedsiębiorstwa komunalnego i stanowi jedną z najważniejszych jego kompetencji.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwo jako specyficzny rodzaj instytucji związanej z gospodarką rynko-
wą z natury rzeczy jest powołane do tworzenia konkretnych wartości, które pod postacią 
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dóbr materialnych bądź usług wymienia z zyskiem na czynniki wytwórcze konieczne do 
prowadzenia i doskonalenia swojej działalności. Wymienione wartości powinien mieć 
na względzie przywódca biznesowy – menedżer organizacji przyszłości. W warunkach 
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości szanse na przetrwanie mają te przedsię-
biorstwa komunalne, które nie traktują zmian jako zagrożenia, ale jako szansę, która 
rodzi szybkie zmiany dla przedsiębiorstwa. Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
komunalnego możliwe jest dzięki odpowiedniej kulturze przywództwa. Brak cech przy-
wódczych u menedżera, a często wizji, powoduje spadek efektywności procesu zmiany, 
co w konsekwencji zakończyć się może jego porażką w organizacji.

Menedżer z racji sprawowania funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie komu-
nalnym musi potrafić zarządzać zmianą w zakresie technicznym, organizacyjnym 
i  społecznym. Zaś jako inicjator kultury przywództwa budować własne postawy 
i wzorcowe, cechy czy zachowania, aby odnosić sukcesy w przedsiębiorstwie.
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