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Streszczenie
W niniejszym rozdziale prezentowane są badania poświęcone analizie sposobów rozumie-
nia przez dyrektorów szkół terminów przywództwo i zarządzanie oraz relacji między nimi. 
Uzyskane wyniki badań pokazują, że dyrektorzy szkół w bardzo zróżnicowany sposób opi-
sują analizowane pojęcia i powiązania między nimi. Omawiane tutaj badania są przyczyn-
kiem do dyskusji wokół pojęć przywództwo i zarządzanie w kontekście szkoły jako miejsca, 
w którym powinno się oferować edukację na możliwie najwyższym poziomie.
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Wprowadzenie

Dyskusje nad określeniem roli dyrektora szkoły i różne konceptualizacje tej roli 
(na przykład menedżer czy pierwszy nauczyciel) obecne są w polskim piśmien-
nictwie poświęconym myśli organizacyjnej w oświacie już od kilku wieków. Na 
przykład działacze Komisji Edukacji Narodowej – Samuel Linde i Józef Lipiński 
– krytycznie odnosili się do ówczesnej sytuacji i roli, jaką zaczęli pełnić dyrekto-
rzy, podkreślając, iż „rektorzy przestali być nauczycielami, byli tylko rządcami go-
spodarczymi i kasjerami, a że ekonomia podpada prawnym rygorom, stawali się 
z czasem prawnikami”1. Cytat ten wydaje się aktualny także obecnie i mógłby być 
przyczynkiem do rozważań nad oczekiwaniami wobec organizacyjnej i społecznej 
roli osób kierujących szkołą oraz warunkami tworzonymi przez systemy oświaty. 

1 Zob. S.B.  Linde, J.  Lipiński, Uwagi nad ustawami dawnej Komisji Edukacyjnej, cyt. za: 
W.  Kobyliński, Polska myśl organizacyjna w oświacie, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 
2000, s. 61.
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We współczesnym świecie, jak zauważają Tony Bush, Les Bell i David Middle-
wood, używanie różnych terminów do opisu roli dyrektora (administrowanie, 
zarządzanie, przywództwo) jest konsekwencją fundamentalnych zmian, jakie 
nastąpiły w minionych kilku dekadach w sposobie rozumienia odpowiedzial-
ności dyrektora szkoły2 oraz znaczeniu, jakie zaczęto przypisywać przywództwu 
i zarządzaniu w kierowaniu szkołą dla stworzenia warunków do rozwoju szko-
ły i uczenia się uczniów. Dlatego też, aby nie wprowadzać „rywalizacji” między 
przywództwem i zarządzaniem, potrzebne jest określenie najważniejszych ele-
mentów obu procesów i wzajemnych relacji między nimi, co może mieć duże 
znaczenie dla praktyki. 

W niniejszym rozdziale zanim wskażemy na konieczność poszukiwania rów-
nowagi między przywództwem i zarządzaniem, przedstawimy wybrane wyniki 
badań nad rozumieniem przez dyrektorów szkół terminów przywództwo i za-
rządzanie oraz relacji między nimi. 

Przywództwo i zarządzanie w opiniach dyrektorów 
szkół

Różnice w sposobie rozumienia pojęć zarządzanie i przywództwo uwidacznia-
ją się nie tylko w pracach naukowych poświęconych analizie tych pojęć i relacji 
między nimi, ale także wśród praktyków zajmujących się kierowaniem organiza-
cjami, w tym wśród dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Polsce. 

Podczas badań przeprowadzonych w 2013 roku w ramach projektu „Przy-
wództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształ-
cenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” poproszono 170 dyrektorów, 
w trakcie wywiadów indywidualnych, o zdefi niowanie terminów „przywódz-
two” i „zarządzanie” oraz określenie relacji między nimi3. 

Badania pokazały, że zarządzanie opisywane jest przez dyrektorów szkół jako 
tworzenie warunków do codziennej pracy, dzięki której osiągane mogą być cele 
szkoły. Polega ono na podejmowaniu trzech rodzajów działań zawartych w kla-
sycznie ujmowanych funkcjach zarządzania: planowaniu, organizowaniu i mo-
tywowaniu4. Defi niując zarządzanie, uczestniczący w badaniu dyrektorzy osa-

2 Th e principles of educational leadership & management, red. T. Bush, L. Bell, D. Middlewood, 
Sage Publications, London 2010. 

3 J. Kołodziejczyk, Leadership and management in the defi nitions of school heads, „Athens Journal 
of Education” 2015, t. 2, nr 2, s. 123–135.

4 Por. R.W. Griffi  n, Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński, konsultacja nauk. 
B. Gliński, red. I. Różańska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
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dzają je w kontekście regulacji prawnych. Podkreślają, że realizowanie funkcji 
kierowniczych musi być zgodne z aktualnymi przepisami.

Wśród analizowanych wypowiedzi dyrektorów na temat terminu przywódz-
two jego rdzeń stanowią dwa elementy. Pierwszy związany jest postrzeganiem 
przywódcy jako osoby, która ma wizję szkoły, projektującej jej przyszłość i w ten 
sposób wyznaczającej jej kierunek działania. Drugi to chęć podejmowania dzia-
łań, aby wprowadzać w życie posiadaną wizję. Różnie badani określają to, w jaki 
sposób przywódca powinien angażować pracowników do realizacji wizji szko-
ły. Według jednych główną rolę odgrywa przekonanie pracowników, aby zaak-
ceptowali ją jako własną, dostrzegli w niej swój interes. Inni kładą nacisk na 
wpływanie na pracowników przez własne zaangażowanie przywódcy w realiza-
cję wyznaczonych celów, dawanie przykładu lub podkreślają znaczenie autory-
tetu wynikającego z charyzmy przywódcy bądź zaufania do niego.

Kolejną kwestią, do której mieli się odnieść uczestniczący w badaniu dyrek-
torzy, było określenie wzajemnych relacji i podobieństw lub różnic między przy-
wództwem a zarządzaniem. Badania pokazały, że analizowane zjawiska są ujmo-
wane przez uczestników badań z różnych perspektyw. Uczestnicy wskazywali 
różnice dotyczące cech osobowości, umiejętności, rodzajów wykonywanych za-
dań, relacji i procesów społecznych, a także wzajemnych powiązań między przy-
wództwem a zarządzaniem. Do najważniejszych należały:

 ● uwzględnianie różnic między przywództwem a zarządzaniem i jednocze-
śnie wzajemne powiązanie przywództwa i zarządzania czy wręcz wynika-
nie jednego z drugiego. Związek między analizowanymi terminami prze-
biega w obu możliwych kierunkach: (a) przywództwo jest konieczne, aby 
zaistniało dobre zarządzanie, (b) właściwie prowadzone zarządzanie jest 
niezbędne, aby mogło zrodzić się przywództwo,

 ● zacierane są granice między przywództwem a zarządzaniem, co prowa-
dzi do utożsamienia tych terminów, traktowania ich jako synonimów – 
w tym przypadku zadania przywódcze i zadania związane z zarządzaniem 
ujmuje się jako tożsame,

 ● uwzględnianie różnic między przywództwem i zarządzaniem, przy czym 
pojęcia te są ewidentnie traktowane oddzielnie, a przywództwo przedsta-
wia się jako termin o szerszym zakresie niż zarządzanie. Przywództwo 
mówi o odpowiedzialności dyrektora za wszystko, co dzieje się w szko-
le, zarządzanie natomiast odnosi się do odpowiedzialności za jakąś część 
funkcjonowania szkoły lub te obszary, których działanie wymaga postę-
powania zgodnego z normami prawa,

 ● różnice w sposobie patrzenia na osobowość przywódców i menedżerów 
oraz źródło posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności. Cechy przy-
wódcze zakorzenione są w osobowości, w predyspozycjach i we wrodzo-
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nych cechach charakteru, zdolności do osobistej głębokiej refl eksji nad 
własnym doświadczeniem, w poczuciu misji, którą mają do spełnienia. 
Menedżer w odróżnieniu od przywódcy nabywa kompetencje w procesie 
uczenia się i towarzyszącego mu rozwoju,

 ● różnice w rodzaju wykonywanej pracy. Z przywództwem wiąże się two-
rzenie wizji działania i motywowanie współpracowników do aktywności 
we wskazywanym kierunku, zarządzanie zaś postrzegane jest jako pra-
ca rzemieślnika, który wykonuje rutynowe, odtwórcze, biurokratyczne 
działania,

 ● różny sposób sprawowania przywództwa. Po pierwsze, wskazuje na jed-
nostkowy (indywidualny, jednoosobowy) charakter sprawowania przy-
wództwa, podczas gdy zarządzanie widziane jest jako proces angażujący 
wiele osób. Przywództwo łączy się tu z posiadaniem przez jednostkę wła-
dzy (często autorytarnej) i jednoosobową odpowiedzialnością. Po drugie, 
przywództwo postrzegane jest jako proces grupowy, zarządzanie nato-
miast jako sprawowane przez jednostkę. Wynika to przede wszystkim ze 
sposobu ujmowania osoby zarządzające jako tej, która ponosi jednooso-
bowo prawne konsekwencje podejmowanych decyzji. Przywództwo zaś 
związane jest ze współpracą i wpływaniem na pracowników, ale wykra-
czającymi poza aspekt prawny.

Wartościowanie przywództwa i zarządzania

Analiza teorii przywództwa odsłania odmienne punkty widzenia dotyczące jego 
istoty, a wraz z tym – niejednorodność stanowisk w zakresie sposobów rozumie-
nia pojęcia przywództwa. Wśród badaczy nie ma zgody co do tego, czym w isto-
cie jest przywództwo. Wielość stanowisk teoretycznych na temat przywódz-
twa powoduje, że trudno wskazać choćby jedną teorię „dobrego” przywództwa, 
z którą by się wszyscy zgadzali. Każda z teorii sugeruje jedynie pewną ścieżkę 
zachowań przywódców, dlatego też uważa się każdą z nich za nieco zawężoną5. 

Znaczącą rolę w dyskusji nad odmiennością przywództwa i zarządzania ode-
grała publikacja Abrahama Zaleznika, która ukazała się na łamach „Harvard Bu-
siness Review” w 1977 roku, a później była wielokrotnie wznawiana. A. Zaleznik, 
zwracając uwagę na znaczenie wkładu wnoszonego zarówno przez menedże-
rów, jak i przywódców do działania organizacji, podkreśla diametralne różnice 
między nimi, począwszy od osobistej motywacji po sposób myślenia i działania, 

5 J. Madalińska-Michalak, Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych spo-
łecznie. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012; Idem, Dyrektor 
szkoły liderem – inspiracje i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
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a konkluduje, że „menedżerowie i liderzy są bardzo różnymi typami ludzi” (ma-
nagers and leaders are very diff erent kind of people)6. Według badacza przywód-
cy skoncentrowani są na zmianie i poszukiwaniu nowych rozwiązań, rozumie-
niu przekonań ludzi i zdobywaniu ich zaangażowania, menedżerowie skupiają 
się na zachowaniu stabilności i status quo, wykonywaniu obowiązków, sprawo-
waniu władzy i osiąganiu wyznaczonych celów.

Jedną z konsekwencji różnicowania cech przywództwa i zarządzania było ich 
wartościowanie7. Wartościowane pozytywnie cechy wiązane z przywództwem, 
takie jak skoncentrowanie na ludziach, wywieranie wpływu, wzbudzanie zaufa-
nia, innowacyjność i kreatywność, wyznaczanie kierunku, patrzenie na hory-
zont przeciwstawiano negatywnym cechom łączonym z zarządzaniem – skon-
centrowaniu na systemach i strukturach, kontrolowaniu, kopiowaniu rozwiązań, 
krótkowzroczności. Następstwem wartościowania było przeciwstawianie sobie 
przez część badaczy przywództwa i zarządzania oraz traktowanie przywództwa 
jako bardziej pożądanego niż zarządzanie, co znajduje swoje odzwierciedlenie 
w często cytowanym stwierdzeniu: „Menadżerowie wykonują rzeczy właściwie, 
a przywódcy wykonują rzeczy właściwe” (Managers do things right, while leaders 
do the right things)8. Nadmiar zarządzania obarczano winą za narastające pro-
blemy w organizacjach, a jako antidotum proponowano rozwój przywództwa9.

Przywództwo a zarządzanie – w poszukiwaniu 
równowagi

W teorii zarządzania i jej praktyce przez długie lata dominował pogląd, że w sy-
tuacji kierowania mamy do czynienia również z przywództwem, stąd też „przy-
wódca to po prostu dobry menedżer”10. Przyczyn takiego stanu rzeczy było 
wiele. W prowadzonych od lat trzydziestych ubiegłego wieku dyskusjach nauko-
wych koncentrujących się wokół problematyki kierowania organizacjami często 

6 A. Zaleznik, Managers and leader: Are they diff erent?, „Harvard Business Review” 1977, maj–
czerwiec, s. 68.

7 W.G. Bennis, Managing the dream: Leadership in the 21st century, „Journal of Organizational 
Change Management” 1989, t. 2, nr 1, s. 6–10; S.C. Certo, Modern management, Prentice Hall, New 
Jersey 1997; T. Hull, P. Ozeroff , Th e transitioning from manager to leader, Harper and Row, New 
York 2004.

8 W.G.  Bennis, B.  Nanus, Leaders: Th e strategies for taking charge, HarperCollins, New York 
2007, s. 12.

9 A. Zaleznik, Th e managerial mystique: Restoring leadership in business. Harper and Row, New 
York, NY 1989.

10 B.  Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2011, s. 144.
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używano zamiennie takich terminów, jak przywództwo, zarządzanie czy kiero-
wanie. Badacze tego problemu twierdzili wręcz, że przywództwo to dobre kiero-
wanie i zarządzanie.

W literaturze przedmiotu, zwłaszcza anglojęzycznej, liderami nazywani 
byli zwłaszcza ci, którzy zajmowali stanowiska kierownicze, przez długi czas 
zaś samo pojęcie przywództwa wiązano wyłącznie z formalną władzą sprawo-
waną w organizacji. Przywództwo było ujmowane jako jedna z podstawowych 
zasad, na których ma się opierać funkcjonowanie każdej instytucji i organiza-
cji społecznej. Przejawiało się we wpływaniu na poglądy i zachowania innych 
ludzi dzięki pełnieniu określonych funkcji w grupie społecznej i zajmowaniu 
ustalonych pozycji w strukturze grupy. Przywództwu sprzyjać miały szczegól-
ne cechy osobowościowe i manifestowanie pewnych zachowań w interakcjach 
z innymi. Takie podejście prowadziło do rozumienia przywództwa jako zin-
stytucjonalizowanej możliwości kontrolowania i decydowania. Przywództwo 
mogło mieć zatem umocowanie w ofi cjalnych procedurach administracyjnych 
i przepisach prawnych.

W pracach naukowych w centrum zainteresowania były przede wszystkim 
osoby piastujące różnego rodzaju stanowiska kierownicze. Od osób tych ocze-
kiwano cech, które pozwalałyby im zajmować te wyjątkowe pozycje. Szcze-
gólnie żądano, aby miały one autorytet wśród podwładnych, przejawiały in-
teligencję, wytrwałość, odpowiedzialność, energię, dobrą kondycję fi zyczną 
i psychiczną oraz umiejętność współdziałania. Za takim zestawem cech oso-
bowych szły oczekiwania dotyczące wypełniania roli kierowniczej: szybkość 
podejmowania decyzji, sprawiedliwość oraz zdolność rozpoznania i rozumie-
nia sytuacji decyzyjnych. Niejako z góry zakładano, że osoby, które zajmu-
ją stanowiska kierownicze, są wyjątkowe i zdolne do rozwiązania wszystkich 
problemów organizacji.

Michael Maccoby argumentuje, że chociaż w organizacji istnieje potrzeba 
realizowania klasycznie przyjętych funkcji zarządzania, to jednak stanowisko 
menedżera może być zbędne11. Pozycję menedżera mogą przejmować człon-
kowie zespołu, dystrybuując między siebie poszczególne funkcje zarządzania 
(planowanie, budżetowanie, kontrolę jakości wykonania, koordynowanie spo-
tkań zespołu). 

Odnotować należy występujące w piśmiennictwie poglądy, których autorzy 
przeciwstawiają się różnicowaniu przywództwa i zarządzania. Jonathan Gos-
ling i Henry Mintzberg sugerują, że na zarządzanie składają się różnorodne 
procesy, a przywództwo odgrywa główną, ale jedną z wielu ról mieszczących się 
w zakresie zarządzania. Próby oddzielenia przywództwa od zarządzania mogą 

11 M.  Maccoby, Understanding the diff erence between management and leadership, „Research 
Technology Management” 2000, t. 43, nr 1, s. 57–59.
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być niebezpieczne (separation of management from leadership is dangerous)12. 
Stanowisko to wzmacnia Gary Yukl, wskazując, że nie ma wiarygodnych ba-
dań, które pozwalałyby stwierdzić, że istnieją różnice między przywództwem 
a zarządzaniem13.

Narastające wraz z upływem czasu fałszywe przeświadczenia co do istoty 
i celów przywództwa i zarządzania oraz relacji między tymi fenomenami zaczę-
ły prowadzić do sytuacji, w której skupiano się na wadach tradycyjnego zarzą-
dzania, by podkreślać przeróżne zalety przywództwa, zwłaszcza przywództwa 
transformacyjnego.

John Kotter i Craig R. Hickman napisali swoje książki z myślą o osiągnię-
ciu wyważonego podejścia do relacji przywództwo–zarządzanie14. Podkreślili, 
że przywództwo i zarządzanie są dwoma odmiennymi systemami (procesami) 
działania w organizacji i nawzajem się uzupełniają. W ich rozumieniu przy-
wództwo związane jest ze zmianą w organizacji i radzeniu sobie z nią, podczas 
gdy zarządzanie koncentruje się na tworzeniu stabilności w działaniu organiza-
cji przez przezwyciężanie złożoności. Zdaniem Kottera na przywództwo skła-
dają się trzy procesy: (1) określanie kierunków działania przez rozwijanie wizji 
organizacji (establishing directions), (2) dopasowanie ludzi (aligning people) do 
wizji organizacji poprzez jej komunikowanie, (3) motywowanie i inspirowanie 
pracowników do działania pomimo przeszkód, które mogą napotkać, poprzez 
upełnomocnienie (empowerment). Procesy współtworzące przywództwo wpły-
wają na zmiany w organizacji.

W odróżnieniu od przywództwa na zarządzanie składają się inne jakościo-
wo procesy: 

 ● planowanie i budżetowanie skupiające się na określaniu celów w nieodle-
głej pespektywie czasowej (planning and budgeting),

 ● organizowanie i zatrudnianie (organizing and staffi  ng) za pomocą tworze-
nia struktury organizacji i alokacji zasobów,

 ● kontrolowanie i rozwiązywanie problemów (controlling and problem 
solving) przez monitorowanie zgodności rezultatów z wcześniejszymi pla-
nami. 

John P. Kotter w pierwszym rozdziale swojej książki A force for change: How 
leadership diff ers from management podał wiele argumentów przemawiających 
za koniecznością utrzymywania przywództwa i zarządzania w równowadze oraz 

12 J.  Gosling, H.  Mintzberg, Th e fi ve minds of a manager, „Harvard Business Review” 2003, 
t. 81, nr 11, s. 64.

13 G. Yukl, Leadership in organizations, wyd. 7, Pearson Prentice Hall, New York, NY 2010.
14 J.P. Kotter, A force for change: How leadership diff ers from management, Th e Free Press, New 

York 1990; C.R. Hickman, Mind of manager. Soul of leader, Wiley, New York 1990.
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jednocześnie opracował Q4 Leadership Model − model demonstrujący prawdo-
podobne skutki typowych układów przywództwo−zarządzanie, w zależności od 
jakości (siły) tych procesów. Autor dowiódł, że tylko organizacje, którym uda 
się znaleźć równowagę między przywództwem a zarządzaniem, mogą się prawi-
dłowo rozwijać. W takich organizacjach zespoły nie tylko uzyskują rezultaty, ale 
także przejawiają wysoki stopień motywacji wewnętrznej do działania oraz wie-
le pomysłów na rozwiązywanie problemów. Według Johna P. Kottera charakte-
rystyczną cechą większości organizacji jest nadmiar zarządzania i niedostatek 
przywództwa. Silne przywództwo w połączeniu ze słabym zarządzaniem może 
jednak przynieść gorsze wyniki niż w sytuacji odwrotnej (słabe przywództwo 
i silne zarządzanie), gdyż zespół nie będzie potrafi ł osiągać pożądanych rezulta-
tów mimo silnej motywacji (tabela 1). W rzeczywistości wyzwaniem dla orga-
nizacji jest umiejętność połączenia silnego przywództwa z silnym zarządzaniem 
i ich wzajemne równoważenie.

Tabela 1. Przywództwo i zarządzanie: typowe układy

Silne przywództwo i silne zarządzanie Dobrze zorganizowany, zmotywowany 
i odnoszący sukcesy zespół

Słabe przywództwo i silne zarządzanie Dobrze zarządzany zespół, który cierpi jednak 
na niedobór inspiracji oraz niską motywację

Silne przywództwo i słabe zarządzanie Zespół zmotywowany, ale niezorganizowany

Słabe przywództwo i słabe zarządzanie Brak nadziei na osiąganie sukcesów przez zespół

Źródło: J. Madalińska-Michalak, Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych spo-
łecznie. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 52. 

Zasadniczą różnicę między przywództwem a zarządzaniem można zaobser-
wować, gdy odniesiemy rolę menedżera czy lidera do kwestii, jaką jest zmiana. 
Według Johna P. Kottera zarządzanie to między innymi radzenie sobie z kom-
pleksowością, przywództwo polega natomiast na dawaniu sobie rady ze zmia-
ną15. Skuteczna transformacja, zdaniem Johna P. Kottera, to w 70–90% wynik 
przywództwa, a jedynie 10–30% rezultat zarządzania.

Zarządzanie zapewnia przewidywalność i dobre wyniki w krótkim czasie. 
Przywództwo pozwala zaś na dotrwanie do końca długiego procesu przemian, 
przejście przez każdy jego etap i zakończenie go sukcesem. Znaczenie przy-
wództwa, jak dowodzi John P. Kotter, wzrosło, gdyż zmiana stała się nieodłącz-
nym elementem otoczenia, w jakim funkcjonuje organizacja. Zmiana jest zatem 
podstawową funkcją przywództwa, a przywódca w stosunku do menedżera ce-

15 J.P. Kotter, A force for change…, s. 61.
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chuje się właśnie tym, że przejawia bardziej aktywną postawę wobec zmian i ich 
wprowadzania. Od lidera wymaga się przede wszystkim kompetencji z zakre-
su pracy z personelem i właśnie te kompetencje (coaching, motywowanie do 
zmian, inspirowanie, wspieranie pracy w grupie) odróżniają lidera, o którym 
Kotter mówi „lider zmian”, od tradycyjnego menedżera.

W obliczu powyższego warto za Johnem P. Kotterem uwypuklić, że w prak-
tyce, jeśli nadmierną wagę przykładamy do jednej z omawianych tutaj kategorii 
(zarządzania lub przywództwa), możemy mieć do czynienia z „błędami domi-
nacji zarządzania” lub „błędami dominacji przewodzenia”. Te pierwsze pojawiają 
się szczególnie wśród młodych menedżerów, którzy są w miarę dobrze przygo-
towani merytorycznie do pełnienia funkcji kierowniczej (posiadają niezbędną 
wiedzę i zdobyli doświadczenie w konkretnej fi rmie), nie potrafi ą jednak brać 
odpowiedzialności za swoje zespoły. Najczęściej chcą oni zarządzać i posiadać 
funkcje, ale bez wiązania tego z budowaniem autorytetu osobistego. Błędy do-
minacji przewodzenia wiążą się z fazą tworzenia nowych zespołów i przesadne-
go skracania dystansu bez ustanawiania określonych standardów wykonywania 
pracy, a wraz z tym zadań do wykonania. Menedżer osiąga wtedy więź zespo-
łu opartą na wspólnym, najczęściej miłym spędzaniu czasu, a zaniedbywana jest 
realizacja celów, do których zmierza się w organizacji, co w konsekwencji pro-
wadzi do niskich rezultatów pracy.

John P. Kotter i Craig R. Hickman dokonali zniesienia rozpowszechniającej 
się w latach osiemdziesiątych XX wieku alternatywy: albo przywództwo, albo 
zarządzanie i wykazali jej nietrafność, dowodząc, że przywództwo i zarządza-
nie to nie tyle dwie różne, co raczej dwie komplementarne role: jedna nie może 
obejść się bez drugiej. Ich integracja daje obraz tego, co jest konieczne do two-
rzenia, budowania organizacji i do ich przekształcania przez podejmowanie 
zmian. Praktyczną metodą odróżniania przywództwa od zarządzania jest po-
strzeganie tych fenomenów jako usytuowanych na dwóch przeciwległych krań-
cach tego samego kontinuum kierowniczego, w ramach którego w sposób nie-
unikniony łączą się one ze sobą i wzajemnie uzupełniają (tabela 2).

Podkreślana we współczesnej literaturze przedmiotu konieczność integra-
cji wiedzy oraz umiejętności przywódczych i menedżerskich staje się – jak pi-
sze Terry Anderson – coraz bardziej wyraźna w miarę jak historia świata stawia 
nas przed obliczem rosnącej złożoności, spastycznych zmian i nieprzewidywal-
ności. Każdy menedżer musi być liderem i każdy lider musi pełnić funkcje me-
nedżerskie w świecie, w którym oba te wymiary muszą być rozwinięte, aby móc 
reagować na ciągłe zmiany i presje pochodzące zarówno od wewnątrz, jak i z ze-
wnątrz organizacji16.

16 T. Anderson, Więcej niż lider: przywództwo transformacyjne. Nowe umiejętności na niezwykłą 
przyszłość, Centrum Kreowania Liderów Grupa Holdingowa S.A., Międzyborów 2006, s. 59.
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Tabela 2. Przywództwo i zarządzanie: charakterystyki

Zarządzanie:
orientacja zadaniowo-wynikowa

Przywództwo:
orientacja na ludzi i proces

Defi niowanie zamiarów, celów i zadań Komunikowanie wizji i misji

Ustalanie polityki i strategii Uzgadnianie wartości – przywództwo przez 
inspirację

Planowanie, organizowanie i dostosowywa-
nie zasobów

Angażowanie ludzi w realizowane projekty

Podejmowanie decyzji Motywowanie

Zapewnianie struktury i systemów wspoma-
gania

Tworzenie środowiska sprzyjającego współ-
pracy

Systemy planowania Budowanie relacji i kultury organizacji

Koncentracja przede wszystkim na wynikach 
pracy jednostek i zespołów

Koncentracja jednocześnie na wykonywaniu 
zadań i przestrzeganiu obowiązujących zasad 
współpracy

Uzgadnianie harmonogramów Krystalizowanie aspiracji i oczekiwań

Ustalanie parametrów kontroli, tworzenie za-
sad i procedur kontroli

Budowanie etyki wysokiej wydajności, two-
rzenie zasad wspierających rozwój zawodowy 
pracowników

Zarządzanie informacją i wiedzą Identyfi kowanie, rozwijanie i wykorzystywa-
nie talentów

Koncentracja na teraźniejszości w celu zapew-
nienia wyników

Koncentracja na przyszłości dla osiągnięcia 
wyższego celu

Źródło: J. Madalińska-Michalak, Skuteczne przywództwo…, s. 55.

Podsumowując, warto podkreślić, że obszary, w ramach których przywódz-
two i zarządzanie mogą iść ze sobą w parze, zależą od sytuacji osoby pełniącej 
funkcję przywódcy lub menedżera. Nie bez znaczenia jest także dojrzałość funk-
cjonalna osób, którym się przewodzi lub którymi się zarządza. Im bardziej doj-
rzali zwolennicy (podwładni) przywódcy, tym większe szanse na wykorzystanie 
ich zdolności do wykonania pracy, jakiej się od nich oczekuje, oraz ich pewności 
siebie i zaangażowania na rzecz realizowanych zadań. Dobrze znanym modelem 
opisującym fundamentalną potrzebę dostosowania stylu przywództwa do stop-
nia dojrzałości podwładnych jest model wywiedziony z teorii przywództwa sy-
tuacyjnego Herseya i Blancharda.
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Konkluzje

W systemie oświaty w Polsce trwa wdrażanie wielu nowych rozwiązań, które 
w istotny sposób oddziałują na codzienne życie szkoły. Pojawiające się zmiany 
wymagają od nauczycieli, w tym szczególnie od kadr kierowniczych oświaty, sta-
łego rozwoju zawodowego.

Korzystając z osiągnięć nauki, warto sięgać do roli przywódczej dyrektora 
szkoły w kierowaniu szkołą i wydobywaniu potencjału przywódczego tkwiącego 
wśród nauczycieli17. Rafał Piwowarski i Magdalena Krawczyk, podejmując pro-
blematykę zarządzania i przywództwa w szkołach w świetle analizy danych pro-
jektu Teaching and Learning International Survey (TALIS), trafnie zauważyli, iż 
„nowoczesne spojrzenie na szkołę oznacza, że od dyrektora oczekuje się nie tyl-
ko zarządzania, ale też sprawowania ról przywódczych, co oznacza większą sa-
modzielność i odpowiedzialność, konieczność patrzenia w szerszej perspekty-
wie, samodzielne wyznaczanie celów”18. Nikt nie ma dziś wątpliwości, że jeżeli 
szkoła ma dobrze działać w coraz trudniejszym i stawiającym wiele wyzwań oto-
czeniu, potrzebuje sprawnie działających liderów.

Analizowane w toku przywołanych tutaj badań sposoby rozumienia termi-
nów zarządzanie i przywództwo pokazują, że w treściach wypowiedzi badanych 
pojawiają się wszystkie sposoby różnicowania przywództwa i zarządzania zary-
sowane w literaturze przedmiotu i przedstawione przez nas w drugiej części ni-
niejszego artykułu. 

Badani dyrektorzy szkół w dużej mierze postrzegają te pojęcia jako zarówno 
odmienne w swojej naturze, jak i dopełniające się. Różnorodność sposobów opi-
sywania przez badanych podobieństw i różnic między przywództwem a zarzą-
dzaniem mówi także, że badani mają skłonność do traktowania tych terminów 
zamiennie – jako synonimów. Wśród badanych wystąpiła również tendencja 
do przeciwstawienia sobie przywództwa i zarządzania, zwłaszcza wówczas gdy 
przedstawiali oni charakterystyki przywódcy i menedżera oraz dociekali źródeł 
posiadanych kompetencji lidera i menedżera. 

W wypowiedziach badanych dyrektorów szkół pojawił się dylemat między 
byciem menedżerem a przywódcą. Zastanawiając się, z czego wynika wyraźniej 
skonceptualizowane przez dyrektorów pojęcie zarządzania, można sądzić, że 

17 Zob. Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, red. S.M.  Kwiatkowski, J.M.  Michalak, 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010; Przywództwo edukacyjne w szkole i jej oto-
czeniu, red. S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak, I. Nowosad, Wydawnictwo „Difi n”, Warszawa 2011.

18 R. Piwowarski, M. Krawczyk, Zarządzanie i przywództwo w szkołach (w świetle analizy da-
nych projektu TALIS), [w:] Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, red. S.M.  Kwiatkowski, 
J.M. Michalak, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010, s. 145.
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z dotychczasowego systemu kształcenia, utrwalanego przez wymagania stawia-
ne przez prawo regulujące życie szkoły.

Dyrektorzy szkół działający w spłaszczonych strukturach organizacyjnych, 
w których muszą pełnić jednocześnie wiele ról, stając przed dylematem, czy być 
przywódcą, czy menedżerem, bardziej identyfi kują się z drugim. Jedna z uczest-
niczących w badaniu osób przedstawiła ten problem następująco: „można zarzą-
dzać i nie być przywódcą, ja bym stawiała bliżej przywództwa niż zarządzania, 
ale rozliczani będziemy z zarządzania”, postrzeganego jako zrealizowanie pla-
nów fi nansowych i działania zgodnego z literą prawa. 

Tymczasem warto wyraźnie podkreślić, że dyrektorzy szkół, którzy kładą na-
cisk na stawanie się liderem i właściwe przywództwo w kierowaniu szkołą, mają 
większą szansę na autentyczne zmotywowanie nauczycieli do wspólnego formu-
łowania celów, tworzenia strategii rozwoju szkoły i jej urzeczywistniania, orga-
nizowania środowiska pracy, które zachęca do bycia zaangażowanym na rzecz 
szkoły i wprowadzania innowacji niż dyrektorzy skupiający się w swojej pracy 
wyłącznie na zarządzaniu szkołą. Zamiast wykonywania samodzielnie pewnych 
działań, podejmują je we współpracy z innymi. Zamiast nakazywania, zajmują 
się wspieraniem. 

Dyrektor szkoły, dobrze pełniący swoją rolę, kładzie nacisk w procesie kiero-
wania szkołą zarówno na realizację zadań i osiąganie wyników (zarządzanie), jak 
i na ludzi i procesy (przywództwo). W poszukiwaniu standardów pełnienia roli 
kierowniczej dba o równowagę między przywództwem a zarządzaniem, traktu-
jąc te procesy jako wzajemnie uzupełniające się i prowadzące do kreowania ta-
kiej szkoły, która staje się placówką atrakcyjną dla uczących się w niej uczniów 
i pracujących na rzecz tych uczniów nauczycieli. Przywództwo dyrektora szko-
ły, z racji obszaru życia społecznego, którego dotyczy (edukacja), i właściwości, 
jaką jest sprzyjanie zmianie i rozwojowi jednostek, zespołów, instytucji, organi-
zacji, sieci czy systemów na różnych poziomach, powinno nosić znamiona przy-
wództwa edukacyjnego nie tylko ze względu na szkołę jako miejsce, w którym 
dzieje się edukacja, ale przede wszystkim ze względu na specyfi kę celów eduka-
cji i właściwości tego przywództwa19. 
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