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STYLE KIEROWANIA MENADŻERA SŁUŻBY ZDROWIA 
ZGODNIE Z MODELEM INWENTARZA STYLÓW 

KIEROWANIA LUDŹMI WERK

HEALTH SERVICE MANAGER MANAGEMENT STYLES 
ACCORDING TO WERK PERSON MANAGEMENT 

STYLE INVENTORY

Streszczenie: Do zadań należących do kadry menadżerskiej w  służbie zdrowia należy m.in. 
określanie zadań zespołom pracowniczym, inicjowanie a także koordynacja wykonywanej pra-
cy zespołowej, dbałość o rozwój i doskonalenie potencjału tkwiącego w pracownikach. Wymo-
gi stawiane współczesnym firmom nie pozwalają na określone negatywne zachowania wśród 
pracowników, ceniąc umiejętność komunikacji przez partnerstwo i współdziałanie oraz jakość 
współpracy pomiędzy osobą zarządzającą zasobami ludzkimi a pracownikami. Przyjmując tezę, 
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iż występują preferowane style w zarządzaniu menadżerów służby zdrowia, podjęto próbę ich 
identyfikacji za pomocą modelu Inwentarza Stylów Kierowania Ludźmi WERK. Badania prze-
prowadzono na grupie 60 menadżerów służby zdrowia sprawujących funkcje na różnych szcze-
blach organizacyjnych. Respondentami byli menadżerowie zatrudnieni w publicznych i niepu-
blicznych zakładach opieki medycznej z  terenu województwa śląskiego oraz podkarpackiego. 
Analiza uzyskanych wyników wskazuje, iż dla największej grupy badanych menadżerów model 
stylów kierowania WERK nie określił zarówno dominującego stylu kierowania, jak również stylu 
najmniej typowego dla funkcjonowania. Fakt ten świadczy o tym, że menadżerowie w placów-
kach opieki zdrowotnej prawdopodobnie stosują styl kierowania adekwatny do danej sytuacji, 
bądź też posiadają umiejętność przełączania się pomiędzy stosowanymi stylami kierowania, wy-
korzystując cechy charakterystyczne dla wielu stylów funkcjonowania lub też stosują dwa lub 
więcej zachowań kierowniczych, które uważają za efektywne. Można również przyjąć prawdo-
podobieństwo istnienia specyficznych stylów kierowania, które są stosowane przez menadżerów 
służby zdrowia, a które nie zostały zdefiniowane przez model stylów kierowania WERK.

Słowa kluczowe: kierowanie, zarządzanie, style kierowania, menadżer służby zdrowia, in-
wentarz WERK

Abstract: The goals of managerial personnel in Health Service include: defining duties for per-
sonnel teams, initiating and co-ordinating team work, care for development and improvement of 
potential of workers. Requirements for modern companies do not allow for forcing specific behav-
iour among personnel but praise the ability to communicate by partnership and co-operation and 
quality of co-operation between the managing person and personnel. Assuming a thesis that there 
are preferred goals in management by Health Service managers, an attempt to identify them was 
made with the model of the Inventory of Person Management Styles WERK. The research was con-
ducted on a group of 60 Health Service managers performing functions on various organizational 
levels. Respondents were managers hired in the public and non-public health care facilities from 
the Silesian and Podkarpackie Provinces. The analysis of results points that for the largest group of 
managers, the managing styles model WERK did not define both the dominating managing style 
as well as a style least typical for management. The fact indicates that managers in the health care 
facilities probably use the management style adequate to the situation or have the ability to switch 
between management styles using the characteristics typical for many management styles or use 
two or more management behaviors which they consider effective. Probability of existing specific 
management styles can be assumed as well, which are used by the Health Service managers and 
which have not been defined by the management styles model WERK.

Keywords: management, management styles, Health Service Manager, director, WERK inventory

Wstęp

Zmiany zachodzące w systemach prawnych nie pozwalają na określone nega-
tywne zachowania wśród pracowników, ceniąc umiejętność komunikacji poprzez 
partnerstwo i współdziałanie. Przyjmuje się, że nowoczesny przywódca, działając 
wśród grupy pracowników, posiada umiejętność wpływania na innych, realizuje 
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cele organizacji poprzez akceptację swoich decyzji, bez sięgania do środków przy-
musu. Teorie dotyczące założeń stworzonych podziałów stylów kierowania oraz 
wyjaśniania przyczyn relacji pomiędzy kierownikiem a jego podwładnymi odcho-
dzą od reguły twierdzącej, iż właściwości kierownika (menadżera) stanowią naj-
ważniejszy element, który determinuje jego funkcjonowanie oraz podejmowanie 
działań określanych współcześnie jako style kierowania. W chwili obecnej uważa 
się, iż oprócz cech menadżera wpływ na relacje z pracownikami mają również inne 
elementy, takie jak rodzaj przedsiębiorstwa czy też rodzaj zadania. 

Rezultaty badań przedstawione w niniejszym opracowaniu mają na celu okre-
ślenie stosowanych stylów kierowania przez kadrę zarządzającą w  jednostkach 
organizacyjnych świadczących usługi zdrowotne. Style kierowania są istotnym 
elementem, który może pomóc w  realizacji zakładanych celów organizacji. Styl 
funkcjonowania kierownika jest ukształtowany przez doświadczenie i  względnie 
trwałe metody wpływania menadżera na podlegających mu pracowników. W ten 
sposób ukształtowane zachowania pracownicze mają doprowadzić do pokonania 
kolejnych wyzwań stojących przed organizacją. Efektywność kierownika jest po-
wiązana ze stosowanym przez niego stylem kierowania, a to przekłada się na pro-
blematykę związaną z funkcjonowaniem zespołów pracowniczych. Styl kierowania 
ludźmi będzie miał bezpośredni wpływ na skuteczność kierownika ocenianą przez 
realizację zakładanych celów przez dany zakład opieki zdrowotnej. W niniejszym 
opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy menadżerowie służby zdro-
wia preferują określone style kierowania.

1. Style kierowania

1.1. Pojęcie stylu kierowania
 
Zagadnienie stylów kierowania ma zasadnicze znaczenie w funkcjonowaniu ka-

dry zarządzającej każdego rodzaju organizacji kształtującej elementy zachowań w or-
ganizacji i wywierania wpływu. W literaturze przedmiotu można zidentyfikować kil-
kadziesiąt nazw stylów kierowania, powstałych z różnic poglądów oraz warunków ich 
stosowania. Wobec zachowań kierowników, menadżerów stosuje się pojęcia zarówno 
style kierowania, jak i style przywództwa.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż w  teorii kierowania jako parametr 
różnicujący stosuje się różnorakie czynniki służące do porównywania, charakteryzo-
wania lub klasyfikowania stylów kierowania. Z analizy definicji dokonanej przez M. 
Mroziewskiego dotyczącej istoty stylów kierowania wynika, iż w literaturze występują 
zróżnicowane poglądy na temat wymienności pojęć stylu kierowania i  stylu zarzą-
dzania, ich elementów składowych, a nawet są wątpliwości co do słuszności używa-
nia określenia „styl”. Istnieje również wiele poglądów na temat przyczyn stosowania 
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różnych technik oddziaływania, które – jak się uważa – stanowią proces wynikający 
z cech osobowościowych lub też są procesem celowym oraz świadomym1. J.A.F. Sto-
ner i in. uważają, że różnorakie wzorce zachowań praktykowane przez przywódców 
podczas kierowania podległymi im pracownikami i wywieranie na nich wpływu są 
stylem przywództwa2. J. Penc rozróżnia pojęcia zarządzania i kierowania, które od-
nosi wyłącznie do ludzi. Styl kierowania to trwały i powtarzalny sposób wpływania 
przełożonego na pracowników przez pobudzenie i  koordynację działań grupy, aby 
osiągnąć cele organizacji. Sposoby wywierania wpływu przez kierownika są utrwa-
lone w jego technikach oraz metodach pracy3. Pojęcie to składa się z układu funkcji 
stosowanych przez kierownika wobec podwładnych, aby uzyskać oczekiwane przez 
niego zachowanie się w organizacji, na co wpływ ma również jego osobisty sposób 
bycia i postawa4. Natomiast W. Kieżun i S. Kwiatkowski, definiując pojęcie stylu kie-
rowania, uważają, że jest to element różnych technik kierowania, traktowanych jako 
zespół bodźców służących do wpływania na podwładnych przez osobę kierującą5. M. 
Mroziewski ujmuje styl kierowania jako trwałe i celowe metody wpływu kierownika 
na podległych mu pracowników w taki sposób, aby realizowali cele i zadania organi-
zacji6. Ten sam badacz tematyki stylów kierowania wyróżnia również styl zarządzania, 
który definiuje jako preferowaną przez organ zarządczy organizacji stałą grupę metod 
zarządzania podmiotu pozwalających na synchronizację funkcjonowania jego spo-
łecznych i technicznych elementów, tak aby osiągnąć cele strategiczne7. Dla S. Tokar-
skiego sposób podejmowania decyzji zależy m.in. od stylu kierowania, który stanowi 
grupę specyficznych dla danego kierownika metod postępowania8. 

Styl kierowania według autorek Inwentarza Stylów Kierowania Ludźmi WERK 
U. Brzezińskiej i M. Rafalak to reprezentacja systemu zasady Ja jako kierownik. Oso-
ba posiadająca określone cechy które powodują, iż zachowuje się ona w określony 
sposób oraz mająca doświadczenie nabyte podczas pełnienia roli lidera w grupie, 
przyjmuje wiadomości dotyczące jego oceny sposobu zarządzania grupą w taki spo-
sób, aby je zachować, a następnie wpłynąć na innych i organizować pracę grupie, 
której przewodzi9. Preferowany styl kierowania pozwala na to, aby nowe sytuacje 
były traktowane jako warianty wcześniejszych doświadczeń, a kierownicy, przeno-

1  M. Mroziewski, Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005, s. 58.
2  J.A.F. Stoner, E.R. Freeman Jr., D.R. Gilbert, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 1998, s. 457.
3  J. Penc, Leksykon biznesu, Placet, Agencja Wydawnicza, Warszawa 1997, s. 427.
4  J. Penc, Menedżerowie i ich zadania w nowoczesnej organizacji, [w:] E. Jędrych (red.), Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 28.
5  W. Kieżun, S. Kwiatkowski, Style zarządzania. Teoria i praktyka, KiW, Warszawa 1997, s. 118.
6  M. Mroziewski, Style kierowania..., s. 59.
7  Ibidem, s. 62-63.
8  S. Tokarski, Kierowanie ludźmi, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin 1997, s. 50.
9  U. Brzezińska, M. Rafalak, Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi. Podręcznik, Pracownia Testów 
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005, s. 9.
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sząc do nich wypracowane szablony rozwiązań, mogą wybierać najlepsze sposoby 
działania10.

 
1.2. Przegląd wybranych koncepcji stylów kierowania

 
Za najważniejsze teorie i modele stylów kierowania, kluczowe dla konceptuali-

zacji stylów kierowania, uznane przez autorki Inwentarza Stylów Kierowania Ludź-
mi WERK są następujące teorie:

1. Teoria X i teoria Y Douglasa McGregora; 
2. Badania Kurta Levina nad istotą przywództwa; 
3. Ciągła skala zachowań kierowniczych Roberta Tannenbauma i  Warrena 

Schmidta; 
4. Teorie przywództwa opracowane na Uniwersytetach w Ohio i Michigan11.

1.3. Teoria X i Y Douglasa McGregora

McGregor na podstawie teoretycznych rozważań nad naturą ludzką przyjął dwa 
założenia, określone jako teoria X oraz teoria Y, dotyczące ludzi i ich podejścia do 
wykonywanej pracy. 

Teorie X i Y reprezentują przeciwstawne poglądy na nastawienie do pracy. Teoria 
X to pogląd na motywację, z którego wynika, iż do pracy uważanej za nieprzyjemną 
należy ludzi motywować siłą, pieniędzmi lub pochwałami12. Teoria X oparta jest na 
negatywnym wizerunku ludzi. Zakłada, iż ludzie mają niewielkie ambicje, nie chcą 
i nie lubią pracować, unikają odpowiedzialności13. Aby pracowali efektywnie, wyma-
gają bezpośredniego nadzoru. Natomiast kierownicy, którzy stosują teorię Y, uważają, 
że ludzie lubią wykonywać swoją pracę, traktując ją jako sposób rozwijania swoich 
twórczych kompetencji. Ludzie ze swej natury są zmotywowani do dobrej pracy14. 
Teoria Y jest oparta na pozytywnym poglądzie na naturę ludzką. Zakłada, iż ludzie 
potrafią brać odpowiedzialność za wykonywaną pracę i odpowiednio nią pokierować, 
a praca jest tak samo traktowana jak wypoczynek lub zabawa15. McGregor uważał, 
iż założenia teorii Y są bardziej uzasadnione niż w przypadku teorii X, twierdził, że 
maksymalny wysiłek jest efektem uczestnictwa pracownika w podejmowaniu decyzji, 
pokonywaniu wyzwań, wykonywaniu zadań odpowiedzialnych oraz prawidłowych 

10  Ibidem, s. 9.
11  Ibidem, s. 24.
12  J.A.F. Stoner, E.R. Freeman Jr., D.R. Gilbert, Kierowanie..., s. 60.
13  S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza-
wa 2002, s. 72.
14  J.A.F. Stoner, E.R. Freeman Jr., D.R. Gilbert, Kierowanie..., s. 60.
15  S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania ..., s. 72.
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stosunków panujących w grupie16. Teoria X jest związana z wykorzystywaniem stylu 
autokratycznego, natomiast założenia teorii Y postulują zwiększenie autonomii pra-
cowniczej, są związane ze stylem demokratycznym kierowania. Rozwinięciem teorii 
X i Y jest podział stylów kierowania na kierowanie autorytarne (styl zorientowany na 
zadania) oraz kierowanie integrujące (styl zorientowany na ludzi)17.

Pomiędzy ujęciami teorii X i Y istnieje wiele stanów pośrednich ujęć podejścia 
do ludzi. McGregor uważał, iż każdy kierownik ma własny pogląd na naturę czło-
wieka, który stanowi fundament jego praktyki kierowania. W jego opinii organiza-
cje silnie scentralizowane i sformalizowane, o strukturach hierarchicznych marnują 
ludzki potencjał, gdyż nie odpowiadają naturze ludzkiej18.

1.4. Badania Kurta Levina nad istotą przywództwa
 
Badania nad zachowaniami przywódczymi prowadził również jeden najwy-

bitniejszych psychologów XX wieku Kurt Lewin, uważany za pomysłodawcę nurtu 
psychologii społecznej. Jako jeden z pierwszych badał zagadnienie relacji wewnątrz-
grupowych oraz rozwoju organizacji. Lewin wraz ze współpracownikami z Uniwer-
sytetu Iowa zbadał i scharakteryzował trzy style zachowań przywódczych: autokra-
tyczny, demokratyczny i leseferystyczny. Styl autokratyczny przywództwa ma miejsce 
wówczas, gdy władza jest narzucona przez przywódcę, który przeważnie zmierza do 
centralizacji swoich uprawnień, bez konsultacji i porad podejmuje jednoosobowo de-
cyzje, ogranicza udział w podejmowaniu decyzji podwładnych, narzuca sposoby pra-
cy. Styl demokratyczny przywództwa jest stosowany przez przywódcę, który dołącza 
podwładnych do procesu podejmowania decyzji, deleguje uprawnienia, umożliwia 
uczestnictwo w decydowaniu o celach pracy i metodach ich osiągnięcia, wykorzystu-
je sprzężenie zwrotne do trenowania podwładnych. W stylu demokratycznym moż-
na wydzielić dwa sposoby postępowania: konsultacyjny i uczestniczący. Przywódca 
demokratyczny, zaliczany do kategorii konsultującej, zmierza do pozyskania opinii 
podwładnych i bierze pod rozwagę ich obawy i problemy, zastrzegając dla siebie osta-
teczną decyzję. Leseferystyczny styl przywództwa to postępowanie przywódcy, któ-
ry pozostawia podwładnym dużą swobodę odnośnie do metod wykonywania pracy, 
a także samodzielność w podejmowaniu decyzji19.

Levin wraz ze swoimi współpracownikami, podejmował próby badań mających 
na celu ustalenie najskuteczniejszego stylu przywództwa. Doszedł do wniosku, iż 
styl leseferystyczny jest nieskuteczny, niezależnie od przyjętego kryterium, gdy go 
porównać z pozostałymi dwoma stylami. Badania nad efektywnością stylów auto-

16  Ibidem, s. 433.
17  M. Mroziewski, Style kierowania..., s. 83.
18  M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002, s. 206. 
19  S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania..., s. 473.
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kratycznego i demokratycznego przynosiły zróżnicowane wyniki w zakresie efek-
tywności i jednoznaczne (na korzyść stylu demokratycznego), gdy brano pod uwa-
gę zadowolenie pracowników20.

1.5. Skala zachowań kierowniczych 
Roberta Tannenbauma i Warrena Schmidta

 
Koncepcja Tannenbauma i Schmidta określana nazwą skala zachowań przywód-

czych jest często uważana za przełomową ze względu na przyjęte założenie, iż dobór 
stylu kierowania zależy od zmiennych, do których zaliczone zostały cechy kierow-
nika i  podwładnych oraz cechy sytuacji. Teoria ta zakłada, iż pomiędzy zachowa-
niem skoncentrowanym na zadaniu (styl autokratyczny kierowania) a zachowaniem 
skoncentrowanym na podwładnych (styl demokratyczny kierowania) istnieją zacho-
wania pośrednie21. Tannenbaum i Schmidt przedstawili ciągłą skalę zachowań przy-
wódczych, które zmieniają się od autokratycznych – skupionych na przełożonym do 
leseferystycznych – skupionych na podwładnych. Badacze wykazali, iż kierownicy 
powinni z biegiem czasu przyjąć orientację w kierunku stylu skoncentrowanego na 
pracownikach, gdyż doprowadzi to do wzrostu motywacji wśród podwładnych, jako-
ści podejmowanych decyzji, do ścisłej współpracy i rozwoju zatrudnionych22.

1.6. Teorie przywództwa opracowane na Uniwersytetach w Ohio i Michigan
 
Uniwersytet w Michigan oraz Uniwersytet Stanowy Ohio wniosły wielki wkład 

w  teorie dotyczące przywództwa. Uczelnie te zajmowały się badaniem zachowań 
liderów, wyciągając wniosek, iż zachowania przywódcze można skategoryzować 
w dwóch grupach. Pierwsza grupa obejmuje zachowania charakteryzujące się wglą-
dem na innych, druga grupa obejmuje zachowania nastawione na inicjowanie struk-
tury. W polskiej literaturze przedmiotu odpowiednikami powyższych terminów są 
pojęcia orientacja na ludzi oraz orientacja na zadania23. 

Naukowcy z Michigan uważali, iż menadżerowie korzystający z zachowań zo-
rientowanych na zadaniu uważają na pracę podwładnych, objaśniają procedury 
związane z pracą, aktywnie są zainteresowani sukcesami podwładnych. Dla przy-
wódców wykorzystujących zachowania zorientowane na pracowników ważny jest 
spójny zespół roboczy oraz dążenie do tego, aby podwładni byli zadowoleni ze swo-
jej pracy, co ma się przekładać na ich dobrobyt. Definiują zachowania przywódcze 

20  Ibidem, s. 474.
21  M. Szeloch, Podstawy organizacji zarządzania, Oficyna Wydawnicza Nasz Dom i Ogród, Wrocław 
2007, s. 99.
22 S. P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania..., s. 474.
23 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 188.
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zorientowane na zadania jako te, które zwracają szczególną uwagę na pracę i pro-
cedury związane z danym stanowiskiem pracy, natomiast zachowania przywódcze 
zorientowane na pracownika to te, które konsolidują grupę pracowniczą i  dbają 
o satysfakcję podwładnych24. 

Niezależne badania ankietowe prowadzone na Uniwersytecie w Ohio wykazały 
– w opinii badaczy – iż funkcjonują dwa podstawowe style przywódcze: inicjowanie 
struktury oraz zachowanie uważające. Zachowania inicjowania struktury określają 
rolę przywódcy i podwładnego przez fakt, iż każdy z nich zna wzajemne oczeki-
wania, formalne sposoby komunikacji i  ustalony sposób osiągania celów. Zacho-
wanie uważające charakteryzuje przywódców wykazujących troskę o podwładnych 
oraz dbałość o  dobrą atmosferę wzajemnych relacji25. Różnicującym założeniem 
w badaniach pomiędzy uniwersytetami było podejście do wymiarów przywództwa. 
Badacze z Ohio przyjęli, iż dwa wymiary przywództwa (orientacja na ludzi i orienta-
cja na zadania) są od siebie niezależne, co ma umożliwiać danej osobie wykorzysta-
nie jednocześnie obydwu orientacji w różnym zakresie. Zespół badaczy z Michigan 
traktował zachowania przywódcze jednowymiarowo, jako kontinuum pomiędzy 
orientacjami na ludzi i na zadanie. Ponadto badania Uniwersytetu w Ohio ukierun-
kowane były na zależności pomiędzy zachowaniem a poziomem satysfakcji z pracy, 
natomiast dla Uniwersytetu w Michigan kontekstem badań nad zachowaniem była 
produktywność. Badania obydwu uczelni były podstawą podejścia behawioralnego 
do przywództwa, wyznaczając nowe płaszczyzny do dalszych badań nad wzorcami 
zachowań przywódców i stając się podstawą wielu koncepcji stylów kierowania26.

2. Model czterech stylów kierowania WERK

2.1. Założenia teoretyczne modelu czterech stylów kierowania WERK
 
U. Brzezińska i M. Rafalak – autorki koncepcji stylów kierowania określonych 

w inwentarzu WERK – przedstawiły możliwość wyciągania wniosków o sposobie 
funkcjonowania ludzi w  organizacji, próbując wskazać integralność aktywności 
z czterema – zdefiniowanymi przez siebie – rodzajami stylów kierowania: Wodzirej, 
Ekonom, Rewolucjonista, Kapitan. Model WERK zakłada, iż styl kierowania jest 
pochodną zależności występujących pomiędzy sytuacją a osobowością. Dla modelu 
kluczowe znaczenie mają: 

•	 czynniki osobowościowe wg podejścia C.G. Junga, zakładające cztery funk-
cje psychiczne: uczucia, percepcja, intuicja i myślenie;

24  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 
s. 499.
25  Ibidem, s. 500-501.
26  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami..., s. 189.
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•	 czynniki sytuacyjne, na które składają się doświadczenia społeczne z prze-
bywania w grupie oraz rodzaj organizacji, w którym funkcjonuje kierownik.

Model teoretyczny czterech stylów kierowania WERK zawiera w sobie zależno-
ści pomiędzy reakcją, sytuacją a organizmem, i przedstawia możliwe cztery układy 
wynikające ze struktury osobowości i nadrzędności danej modalności. Autorki za-
kładają również przyporządkowanie ról grupowych, posługując sie modelem ośmiu 
ról grupowych Belbina do poszczególnych stylów kierowania WERK.

Style kierowania zostały skojarzone z rolami grupowymi, co po odniesieniu do 
perspektywy funkcjonowania organizacji dało podstawy do wyciągnięcia wniosków 
o danych sposobach zarządzania, dla których istotne są relacje pomiędzy ludźmi, 
zadaniami, procedurami i  ideami. W  ten sposób orientacja menadżerska została 
powiązana ze stylem kierowania ludźmi i jego dominująca metodą funkcjonowania 
w organizacji27.

Model stylów WERK został scharakteryzowany przez dwa układy, gdzie każdy 
zestaw składa się z czterech czynników osobowościowych oraz czynników sytuacyj-
nych. Układ pierwszy odnosi się do czynników osobowościowych funkcjonowania 
kierownika, zakładając dwa przeciwstawne typy osobowościowe:

o typ emocjonalny vs. typ racjonalny; 
o typ pragamtyczny vs. typ pryncypialny.
Układ drugi charakteryzuje preferowane warunki przez organizację:
−	 liberalizm vs. formalizm;
−	 superwizja vs. wizja28.
Zdefiniowane w  WERK wymiary, w  odniesieniu do koncepcji psychologicz-

nych, będących inspiracją dla autorek modelu do jego sformułowania, przedstawia-
ją się następująco:

•	 liberalizm – rozumiany jako swoboda w zakresie wyboru celów zawodo-
wych i  form ich realizacji oznacza przychylność. Ceniony jest pracownik samo-
dzielny, użyteczny dla organizacji, niewymagający ścisłych form kontroli. Ważny 
jest efekt końcowy w postaci zysku organizacji;

•	 formalizm – wspomaganie ekspansji struktury organizacji. Kierownicy 
charakteryzujący się tym wymiarem uważają, iż sukces organizacji zależy od pro-
cedur, które mają opisywać przebieg strategicznych z punktu widzenia firmy proce-
sów. Ceniony jest formalny klimat organizacyjny, tworzone są oceny jakości pracy 
i efektywności;

•	 wizja – wprowadzanie ustalonych wcześniej reguł funkcjonowania firmy 
bez zwracania uwagi na specyfikę zespołu pracowników. Wymiar ten charakteryzu-
je teoria X Douglasa McGregora. W celu osiągnięcia wysokich efektów firmy kie-
rownik powinien zapewnić pracującym bezpieczeństwo i określić nieprzekraczalne 

27  U. Brzezińska, M. Rafalak, Inwentarz Stylów..., s. 17-18. 
28  Ibidem, s. 19.
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sztywne procedury działania. Pracownicy mają akceptować podane reguły postępo-
wania i wprowadzać w życie koncepcje kierownika;

•	 superwizja – aktywizowanie udziału pracowników w rozwoju firmy przez 
akcentowanie ich podmiotowości. Wymiar ten charakteryzuje teoria Y  Douglasa 
i McGregora. Dominuje przekonanie, iż ludzie potrafią samodzielnie znaleźć moty-
wację do pracy, a kontrola efektów ich pracy polega na sprawdzeniu ich kompeten-
cji i stworzeniu warunków pracy, aby mogli realizować cele organizacji; 

•	 typ emocjonalny – charakteryzuje się koncentracją na relacjach i kreacji, 
podejmowaniem emocjonalnych zachowań na podstawie subiektywnych czynni-
ków. Relacje z innymi są ważnym źródłem wiadomości o otoczeniu pozwalających 
na jego zmianę;

•	 typ racjonalny – wyróżnia się umiejętnością myślenia analitycznego, pre-
feruje formalne kontakty, koncentruje się na faktach. Osoba taka koncentruje się 
procesach, które decydują o  rzeczywistości, zostawiając w  tle emocje wynikające 
z relacji ludzkich;

•	 typ pryncypialny – charakteryzuje się zależnością danego zachowania od 
powstałego wcześniej planu, który nie podlega zmianom. Realizacja określonej wi-
zji odbywa się bez wglądu na otoczenie; 

•	 typ pragmatyczny charakteryzuje się uzależnieniem zachowań od danych 
z zewnątrz. Wartością jest to, co można maksymalnie wykorzystać do budowy rela-
cji z otoczeniem zewnętrznym29.

•	
2.2. Charakterystyka czterech stylów kierowania WERK

 
Na model kierowania WERK składają się style określone nazwami: Wodzirej, 

Ekonom, Rewolucjonista i  Kapitan. Style te charakteryzują cztery różne sposoby 
działania kierowników, które przedstawiają się w następujący sposób:

•	 Wodzirej (W) – uważa, iż największą wartość firmy stanowią ludzie, 
zwłaszcza wykazujący umiejętność pracy zespołowej. Podejmuje działania konsoli-
dujące zespół, rozwiązuje konflikty interpersonalne i rozładowuje napięcie. Buduje 
szeroką sieć relacji. Jego zdolności społeczne są bardziej rozwinięte niż kompetencje 
organizacyjne. Jest mało stanowczy, nie radzi sobie z utrzymaniem dyscypliny ze-
społu. Nie zawsze jest wytrwały w realizacji celów, zależny jest od opinii otoczenia 
i skłonny do kompromisów. W kontaktach z pracownikami jest otwarty, buduje po-
zaformalne relacje, pomaga innym. Odpowiedzi, jakie udziela na postawione pyta-
nia, są zazwyczaj powierzchowne, a oceny bardzo tolerancyjne. 

•	 Ekonom (E) – perfekcjonista, zwraca uwagę na skrupulatne wypełnianie 
obowiązków. Buduje silne struktury organizacyjne, przestrzega hierarchii służbowej, 

29  Ibidem, s. 21-22.
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lubi perfekcjonizm. Analityk; decyzja jest wynikiem namysłu i głębokiej analizy. Pre-
feruje przewidywalność oraz porządek. Pracowników może traktować w sposób po-
dejrzliwy i krytyczny. Posiada tendencję do zbyt dużych oczekiwań od podwładnych, 
którzy rzadko go zadowalają. Kontakty interpersonalne są formalne i mało otwarte.

•	 Rewolucjonista (R) – wizjoner, osoba nastawiona na idee, szukanie nowych 
rozwiązań i wprowadzanie zmian. Silną motywację stanowią dla niego trudne wy-
zwania. Próbuje działać perspektywicznie, buduje autorskie koncepcje, które narzuca 
innym. Charakteryzuje go duża pewność siebie, nie toleruje osób, które się z nim nie 
zgadzają. Szczegóły wykonania zadania są dla niego drugoplanowe, przedkłada nad 
nie wizje i plany. W kontaktach interpersonalnych potrafi emocjonalnie przedstawiać 
swój punkt widzenia, nie oddaje pola konkurencji. Pracowników nie ocenia obiek-
tywnie, gdyż często w ich ocenie kieruje się deklarowanym poparciem wobec swoich 
pomysłów a nie jakością i efektywnością pracy przez nich wykonywaną.

•	 Kapitan (K) – to człowiek, dla którego najważniejszym celem jest wykona-
nie zadania; ukierunkowany na działanie, dobry strateg. To pragmatyk niepatrzący 
w przyszłość i nielubiący teoretyzować. Ma zaufanie do swoich decyzji i przekonany 
jest do swoich racji. Z trudnością akceptuje innowacje. Charakteryzuje go równo-
waga emocjonalna i stabilność myślenia. Posiada umiejętność zarządzania pracow-
nikami, potrafi dobrze zorganizować pracę. Określa jasne wymagania, sprawdza 
sposób wykonania powierzonych zadań. W ocenie pracowników bierze od uwagę 
włożony przez nich wysiłek w zadanie, ich osiągnięcia oraz niepowodzenia. Nie na-
wiązuje poufałych i bliskich kontaktów interpersonalnych30.

3. Metoda i narzędzie badawcze
 
Celem opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie style kierowa-

nia charakteryzują menadżera służby zdrowia. W celu rozstrzygnięcia powyższego 
kwestii wykorzystane zostało tzw. podejście interakcyjne jako perspektywa mająca 
wyjaśnić różnice indywidualne w zakresie stylów kierowania i zachowań przywód-
czych, zaproponowane w Modelu Czterech Stylów Kierowania WERK31. Inwentarz 
WERK udziela odpowiedzi, jakie są sposoby funkcjonowania ludzi w organizacji 
poprzez określenie spójności tego funkcjonowania z czterema typami stylów kie-
rowania określanymi jako: Wodzirej, Ekonom, Rewolucjonista, Kapitan. Analiza 
wyboru cech, poprzez które opisuje się badana osoba, wskazuje na właściwy dla niej 
obraz siebie, a w konsekwencji preferowany sposób zachowania się wobec innych. 
Do pomiaru stylu kierowania kierownika został wykorzystany Inwentarz Stylów 
Kierowania WERK składający się z 15 zestawów, na które składa 60 przymiotników. 

30  Ibidem, s. 16.
31  Ibidem, s. 10-24.
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Każdy zestaw składa się z czterech przymiotników, które badana osoba ma po-
segregować, zgodnie z następującą charakterystyką:

1. opisuje mnie najlepiej;
2. opisuje mnie w nieco mniejszym stopniu;
3. słabo mnie opisuje;
4. opisuje mnie najsłabiej lub wcale mnie nie opisuje.
Każdy przymiotnik odpowiada jednej ze skal charakteryzującej styl kierowania.
Skale w  kwestionariuszu są określane przez 4  style kierowania kierownika 

w skalach:
1. Wodzirej (W); 
2. Ekonom (E);
3. Rewolucjonista (R);
4. Kapitan (K).
Dla jednej skali WERK można uzyskać maksymalny wynik w  wysokości 60, 

natomiast wynik minimalny wynosi 15. Poprawność obliczenia wyników sprawdza 
się przez zsumowanie rang ze 4 skal. Uzyskana wartość powinna wynosić 150. 
Następnie wyniki surowe przekształcamy na wyniki przeliczone i  określamy styl 
dominujący oraz najmniej typowy dla funkcjonowania osoby badanej32.

3.1. Osoby badane
 
Dla celów badań przeprowadzono dobór celowy, podczas którego osoby do ba-

dań zostały wytypowane przez autora opracowania. Warunkiem koniecznym wy-
typowania osoby do badań było pełnienie przez nią obowiązków kierowniczych 
w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz deklaracja chęci 
wypełnienia kwestionariuszy.

Definicję osoby pełniącej funkcje menadżerskie przyjęto za R.W. Griffinem, 
który twierdzi, iż menadżerem jest każda osoba odpowiadająca za sposób realizacji 
procesu zarządzania33. Badane osoby były typowane do badań z jednostek organi-
zacyjnych systemu opieki zdrowotnej o  różnej wielkości zatrudnionego persone-
lu, funkcjonujące zarówno w sektorze publicznym, jak i komercyjnym, na terenie 
województwa śląskiego i  podkarpackiego, gdzie były zatrudnione. W  badaniach 
wzięło udział 60 menadżerów, wśród których znajdowały się osoby odpowiedzial-
ne zarówno za działalność operacyjną organizacji jako całości, jak i menadżerowie 
niższego szczebla o różnych uprawnieniach do wyznaczania zadań podwładnym. 
Osoby badane to kobiety i mężczyźni w wieku od 27 do 73 lat. Udział w badaniach 
był dobrowolny i anonimowy. 

32  Ibidem, s. 78.
33  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania ..., s. 38.
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4. Wyniki badań

Badani to menadżerowie w zakładach opieki zdrowotnej. Tabela 1 przedstawia 
procentowy rozkład płci osób biorących udział w  badaniu. W  badaniach uczest-
niczyły 34 kobiety, co stanowi 56,7% oraz 26 mężczyzn, co stanowi 43,3% wszyst-
kich osób badanych. W badanej grupie osób jest więcej kobiet (n=34; 56,7%) niż 
mężczyzn (n=26; 43,3%). Badane osoby są w średnim wieku wynoszącym 44,17 lat. 
Najmłodsza badana osoba ma 27 lat, a najstarsza 73 lata. Na pytanie o wykształcenie 
badane osoby najczęściej (N=53; 88,3%) wybrały odpowiedź wyższe. Następnie (N 
= 7; 11,7 %) wybrały odpowiedź średnie. 

Tabela 1. Rozkład liczebności i procentu badanych osób według płci
Table 1. Breakdown of number and percent of respondents according to sex

CZĘSTOŚĆ PROCENT

PŁEĆ
KOBIETA 34 56,7

MĘŻCZYZNA 26 43,3
OGÓŁEM 60 100

Źródło: opracowanie własne.
 
W wyniku przeprowadzonych badań dominujący styl kierowania (przy zakłada-

nym przedziałach ufności 85% i 95%) nie jest określony dla największej grupy bada-
nych osób. U 31,7% badanych osób brak jest określenia dominującego stylu kierowania  
(N=19; 31,7%). Następny w kolejności dominujący styl kierowania w grupie bada-
nych osób to Kapitan. Styl kierowania Kapitan jest określony dla 23,3% badanych 
osób (N=14; 23,3%). Dominujący styl kierowania dla wymiaru Rewolucjonista zo-
stał określony dla 18,3% grupy badanych osób (N=11; 18,3%). Kolejny dominujący 
styl kierowania dla wymiaru Ekonom został określony dla 15,0% grupy badanych 
osób (N=9; 15%). Najrzadziej występuje w grupie badanych osób dominujący styl 
kierowania określony mianem Wodzirej, który został określony dla 11,7% grupy ba-
danych osób (N=7; 11,7%). 
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Tabela 2. Statystyki częstości i procentowe według stylu dominującego (przedział ufności 
85% /95%).
Table 2. Statistics of frequency and percentage acc. to prevailing style (confidence range 
85%/95%)

 CZĘSTOŚĆ N PROCENT %
BRAK 19 31,7

WODZIREJ 7 11,7
KAPITAN 14 23,3
EKONOM 9 15,0

REWOLUCJONISTA 11 18,3
OGÓŁEM 60 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie o styl najmniej typowy kierowania dla funkcjonowania (przedział 
ufności 85%/95%) badane osoby najczęściej (N=19; 31,7%) wybierały odpowiedź 
brak. Następny w kolejności najmniej typowy styl kierowania w grupie badanych 
osób stanowi Wodzirej (N = 13; 21,7%). Najmniej typowy styl kierowania definio-
wany jako Kapitan wybrało 18,3% badanych osób (N = 11; 18,3%), natomiast odpo-
wiedź Ekonom wybrało 16,7% (N = 10). Ostatnim wyborem stylu najmniej typowe-
go kierowania był Rewolucjonista (N = 7; 11,7%). 

Tabela 3. Statystyki częstości i procentowe według stylu najmniej typowego dla funkcjono-
wania (przedział ufności 85% /95%)
Table 3. Statistics of frequency and percentage acc. to least typical style (confidence range 
85%/95%)

CZĘSTOŚĆ N PROCENT %
BRAK 19 31,7

WODZIREJ 13 21,7
KAPITAN 11 18,3
EKONOM 10 16,7

REWOLUCJONISTA 7 11,7
OGÓŁEM 60 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, iż dla największej grupy badanych 
menadżerów model stylów kierowania WERK nie określił zarówno dominującego 
stylu kierowania, jak i najmniej typowego. Fakt ten określa, że menadżerowie w pla-
cówkach opieki zdrowotnej prawdopodobnie stosują styl kierowania adekwatny do 
danej sytuacji, bądź też posiadają umiejętność „przełączania się” pomiędzy stoso-
wanymi stylami kierowania, wykorzystując cechy charakterystyczne dla wielu sty-
lów funkcjonowania lub też stosują dwa lub więcej zachowań kierowniczych, które 
uważają za efektywne. Można również przyjąć prawdopodobieństwo istnienia spe-
cyficznych stylów kierowania, które są stosowane przez menadżerów służby zdro-
wia, a które nie zostały zdefiniowane przez model stylów kierowania.

Uzyskane wyniki skłaniają do zastanowienia się nad strukturą procesu badawczego. 
Na ich rezultat wpływ mógł mieć fakt, iż badania zostały przeprowadzone wśród 

grupy wytypowanej z różnych jednostek organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej, 
o różnej wielkości zatrudnionego personelu. W badaniach wzięły udział osoby z róż-
nego szczebla zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej – menadżerowie najwyż-
szego, średniego szczebla, a także menadżerowie pierwszej linii. Ponadto złożoność 
organizacji związanych z opieką medyczną również powoduje, iż jednostki te zatrud-
niają menadżerów związanych z różnym obszarem ich funkcjonowania – nie tylko 
medycznym, ale również m.in. finansowym, marketingowym, administracyjnym. Tak 
więc zbyt szeroka perspektywa przyjęta dla badanej grupy mogła mieć istotny wpływ 
na uzyskane wyniki badań. Należy pamiętać, iż praktyczna interpretacja wyników dla 
zidentyfikowanego dominującego stylu kierowania oraz stylu najmniej typowego dla 
funkcjonowania miała miejsce dla małej grupy badawczej, co powoduje, że należało-
by bardzo ostrożnie podejść do wniosków płynących z analizy. 

Kolejnym elementem, który mógł mieć wpływ na uzyskane wyniki, był fakt, iż 
osoby badane, wypełniając kwestionariusz WERK, mogły odczuwać lęk, iż udzie-
lone odpowiedzi zawierające ich charakterystyczne zachowania i poglądy dotrą do 
przełożonych lub podwładnych. W przypadkach takich udzielane odpowiedzi mo-
gły zostać zniekształcone. 

Zaproponowanie dalszych kierunków badań związanych z  problematyką sty-
lów kierowania ludźmi przez menadżerów służby zdrowia powinno być zdetermi-
nowane przez uzyskany rezultat badawczy. Funkcjonowanie dużej ilości klasyfika-
cji stylów kierowania jest powodem braku precyzyjnego określenia tego pojęcia. 
W związku z czym kolejnym krokiem mogłoby być wykorzystanie alternatywnego 
narzędzia do badania stylów kierowania, opartego na koncepcji teoretycznej J.W. 
Reddina, zakładającej, iż styl kierowania jest wypadkową zmiennych, tworzących 
tzw. skrzynkę stylów kierowania charakteryzujących sposoby dążeń kierownika. 
Inną koncepcją, którą można byłoby wykorzystać do przedmiotowych badań, jest 
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Siatka Stylów Kierowania Blake’a i Moutona, grupująca wymiary stylów kierowania 
zorientowanych na ludzi lub na produkcję. Obydwie koncepcje stanowią alterna-
tywę dla modelu stylów kierowanie WERK i  zapewne wskazałyby nowe spojrze-
nie na style kierowania wśród menadżerów służby zdrowia. Kolejną kwestią, którą 
można rozważyć w  przypadku powtórzenia badań, jest uwzględnienie podziału 
przedsiębiorstw na publiczne i niepubliczne zakłady opieki medycznej, w których 
funkcjonują badani menadżerowie. Uwzględnienie tego podziału wydaje się być 
zasadne, gdyż niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, poza podstawowym celem 
świadczenia usług medycznych, z założeń powinien nie przynosić strat w związku 
ze swoją działalnością. Natomiast publiczne zakłady opieki medycznej często 
zarządzane są w sposób przynoszący duże straty dla budżetów samorządów, a oso-
by zarządzające taką placówką nie ponoszą za to faktycznej odpowiedzialności. Fakt 
ten może mieć również znaczący wpływ na wybór stylu kierowania przez kadrę 
menadżerską. Kolejnym aspektem, którym można uwzględnić w  badaniach, jest 
staż menadżerów służby zdrowia. Preferowany styl kierowania ludźmi może ulegać 
zmianie w zależności od doświadczenia zawodowego i stażu pracy. Początek pracy 
zawodowej będzie charakteryzował menadżera służby zdrowia brakiem doświad-
czenia zawodowego. Menadżer na tym etapie rozwoju zawodowego będzie poszuki-
wał efektywnych stylów zarządzania. Im będzie starszy, tym większe będzie posiadał 
kompetencje oraz doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
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