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Zmiany jako wyznacznik nowoczesnego podejścia  
do zarządzania organizacją sportową1.  

Wyzwania dla menedżerów 
 

Procesy przeobrażeń współczesnych organizacji, w tym również organizacji 
sportowych, wynikają z konieczności przystosowania się do zmian, jakie zachodzą 
w otoczeniu każdej z nich. Zmiany te zdają się być najbardziej trwałym elementem 
towarzyszącym każdej instytucji w konkurowaniu o pozycję na rynku. Są 
nieprzewidywalne, wielowymiarowe, naruszające dotychczasową równowagę 
gospodarczą i oddziałują na wiele aspektów funkcjonowania organizacji jednocześnie. 
Dokonują się współcześnie na dużą skalę i następują po sobie niezwykle szybko2. 

Na obecnym rynku większość firm zmaga się z ciągłymi zmianami, dotyczącymi 
wielu aspektów funkcjonowania organizacji jednocześnie. Organizacje sportowe 
podlegają tym samym wpływom i aby sprostać tym wyzwaniom muszą płynnie 
dostosowywać się poprzez wzrost elastyczności działania oraz adaptacyjności do 
zmian. Powszechność i konieczność ich wdrażania uznano za niezbędne czynniki 
rozwoju każdej uczącej się i inteligentnej organizacji. Należy również założyć, iż 
warunkiem przetrwania i rozwoju każdej organizacji jest umiejętność wprowadzania 
zmian o charakterze rzeczywistym, racjonalnym i sprawnym.  

Każda organizacja posiada swój wewnętrzny potencjał do zarządzania zmianami 
wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. Im wyższy potencjał organizacji do zarządzania 
zmianami, tym większa szansa na sukces, w znaczeniu rynkowym oraz w znaczeniu 
organizacyjnym samego przedsiębiorstwa. Zdolności planowania i koordynowania 
zmianą należy poszukiwać w zdolnościach organizacji do ich kreowania i wdrażania, 
znajdujących się zarówno w sferze mechanizmów dostosowawczych organizacji oraz sił 
aktywizujących wewnętrzny potencjał, jak i zasobów organizacji. Siłą sprawczą 
mechanizmów dostosowawczych wspierających zmiany są systemy zarządzania, 
kultura organizacji oraz jej osobowość.3 Czynnikami zasobowymi jest potencjał 
organizacji i finansowy, rzeczowy oraz informacyjny organizacji. Integrującym 
czynnikiem regulującym zmiany jest kapitał ludzki.  

Zmiany, oprócz wielu oczekiwanych skutków pozytywnych, mają wiele skutków 
negatywnych, zwłaszcza w sferze społeczno-kulturowej organizacji. Rodzą spory opór, 
głównie wśród pracowników organizacji, która narażona jest na ten proces. Zmiany 
budzą szczególny opór we wszystkich obszarach ich wdrażania. Wielokrotnie można 
było być świadkiem buntu zawodników przy zmianie trenera czy oporów co do 
stosowania niekonwencjonalnych metod treningowych. 

Przyczyn oporu należy szukać w przyzwyczajeniach do rutynowych działań, lęku 
przed nieprzewidywanym i nieznanym, zachwianiu poczucia bezpieczeństwa. W świetle 
wyróżnionych czynników wymaga się konieczności opracowania systemu wspierania 
zmian w organizacji, co pozwala zmniejszyć ryzyko występowania dynamicznych 

 
1 Stosik A, M. Morawski Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie, Wyd. Akademia 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2009 (wykorzystano fragmenty rozdziałów 2,3,4). 
2 G. Łasiński, A. Stosik, E. Grala, P. Głowicki, Praca grupowa jako instrument wspierający procesy zmian 

w organizacji na przykładzie koncernu Volkswagen A.G. w Polsce, w: T. Listwan, Sukces zarządzania 
kadrami, Prace Naukowe UE Wrocław, 2010 

3 Skalik J. Wzmacnianie potencjału do zmian w małych i średnich przedsiębiorstwach [w:] Zmiana 
warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wrocław 2009, str. 78, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
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procesów interpersonalnych oraz stwarza szanse do rozwoju, a nie zagrożenie. System 
ten wymaga ścisłej współpracy, inicjatywy oraz elastyczności działania i postaw, 
zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej. Wymaga również stosowania 
odpowiednich technik wspierających.  

Procedury skutecznego procesu wprowadzania zmian dotyczyć powinny: tworzenia 
koalicji sterującej procesem zmian, likwidowania oporu wobec zmian (zwłaszcza 
w sferze psychologicznej), tworzenia mechanizmów akceptowania zmian (np. 
odpowiednie systemy motywacji premiowania), wyznaczania celów organizacyjnych, 
tworzenia mechanizmów sterowania konfliktami oraz uświadamiania oczekiwanych 
korzyści, jak również utrwalania kultury organizacyjnej akceptującej zmiany, zwłaszcza 
w kategorii postaw wobec niej.4 Wspomniane struktury wspomagania zmian powinny 
być skutecznie koordynowane zarówno przez menedżerów organizacji sportowych, jak 
również trenerów i coachów zespołów sportowych czy pojedynczych zawodników. 

Należy skoncentrować się na odpowiednim kształceniu pracowników czy 
zawodników, celem podniesienia ich umiejętności pracy w zespołach i wykorzystywania 
efektu grupowego uczenia się oraz synergii. Należy również podnosić poziom 
partycypacji i tworzyć systemy wspierające ich samodzielność, jak również dokonywać 
zmian organizacyjnych w kontekście uelastyczniania struktur organizacyjnych. 
Podstawową wartością stylu kierowania trenerów i menedżerów powinna być kultura 
zadań w oparciu o kompetencje w zamian za kulturę roli i sztywne podziały 
obowiązków, skostniałe hierarchie i bezosobowość. 

Zmiany są zatem nieodłącznym elementem funkcjonowania współczesnej 
organizacji. Umożliwiają ciągły rozwój i wspomagają budowanie przewagi 
konkurencyjnej jedynie wówczas, kiedy podejmuje się zmiany z wyprzedzeniem i kiedy 
akceptuje się ich nieuchronność, zwiększając postawę ofensywnego działania 
w miejsce biernej postawy wobec nich. 

Przewagi konkurencyjnej, opartej na zasobach niematerialnych, nie zdobywa się 
przez wtłoczenie jednostek i zespołów ludzkich w ściśle określone ramy organizacyjne, 
wytyczone przez formalizację procedur, centralizacje decyzji czy standaryzację 
zachowań itd. Reagowanie na nieprzewidywalność, złożoność i wieloaspektowość 
otoczenia wzmożonymi wysiłkami na rzecz większej strukturyzacji działań, przenikniętej 
skrajnymi formami kontroli czy planowania należy uznać za działania 
antyefektywnościowe. Prowadzą one bowiem do spowolnienia reakcji organizacji na 
pojawiające się okazje i możliwości rynkowe oraz orientują system jedynie na bierne 
reakcje adaptacyjne. Dla przykładu, istotnym trendem w dziedzinie zarządzania wiedzą 
będzie widoczne odchodzenie od zarządzania tradycyjnymi pracownikami, nawykłymi 
do słuchania, wyczekiwania i wymuszania, w kierunku zarządzania pracownikami 
wiedzy poprzez zachęcanie do dzielenia się wiedzą, tworzenia nowych jej pokładów 
oraz konwersji w koncepcje, metody, produkty.  

Skoro najcenniejszym zasobem każdej organizacji, w tym również sportowej, jest 
kapitał ludzki, to jednym z istotnych wyzwań stojących przed kadrą zarządzającą 
w warunkach zmian jest identyfikacja obszarów funkcjonowania organizacji, które 
wymagają usprawniania, a następnie dobór odpowiedniego rozwiązania systemowego 
oraz jego wdrożenie przy uwzględnieniu specyfiki firmy. Proces doskonalenia jest 
postrzegany jako jeden z najistotniejszych czynników efektywnego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Warunkiem rozwoju nowoczesnej firmy, nie tylko sportowej, jest stały 
wzrost kompetencji jej członków. Elementem kluczowym, prowadzącym do sukcesu 

 
4 Za: Tarczydło B. Udział w projekcie unijnym a zmiany w organizacji [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. 

Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wrocław 2009, str. 99, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
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w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jest konieczność realizowania programów 
szkoleniowych na wszystkich jej szczeblach5. 

Rozwój pracowników, zawodników to „proces uzupełniania przez nich wiedzy 
i umiejętności niezbędnej do prawidłowego wykonywania działań oraz stwarzanie 
możliwości dodatkowego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem 
oczekiwanych działań i funkcji „na dziś”, ale również „na jutro”6. 

Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności, stymulowanie ich zdolności i skłonności do 
stałego uczenia się i rozwoju powinno być domeną każdej organizacji, w tym również 
sportowej. Zapewnienie możliwości ciągłego doskonalenia to przede wszystkim: 

 dostosowanie kwalifikacji do rzeczywistych wymagań związanych z funkcją,  
 rozszerzenie kwalifikacji,  
 rozwijanie umiejętności samorealizacji i samooceny,  
 umacnianie integracji pracowników z organizacją,  
 kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z celami organizacji. 
Kształcenie i rozwój personelu, najcenniejszego zasobu każdej organizacji, jest 

coraz bardziej docenianym procesem w wielu firmach, zwłaszcza w tych, które realizują 
proces budowania kapitału intelektualnego oraz realizują politykę kapitału ludzkiego. 
Postrzegają one bowiem ten proces jako inwestycję długoterminową, co wpływa na 
stały wzrost produktywności organizacji. 

W organizacjach sportowych proces ten jest kluczowy, ponieważ zawodnicy i ich 
umiejętności oraz dyspozycja startowa, jak również potencjał, to najcenniejsze dobro 
i kluczowa kompetencja klubu, zespołu czy sekcji. W klubach sportowych 
w największym stopniu odbywa się podnoszenie umiejętności technicznych 
i taktycznych zawodników, jak również zwiększanie parametrów cech motorycznych, 
tymczasem rzadko kiedy kształtuje się postawy wobec tych procesów oraz nastawienia 
i motywację czy radzenie sobie ze stresem lub podnoszenia efektywności działań 
w celu osiągania wyższego poziomu synergii. 

Kształcenie sprzyja rozwijaniu wielu cech osobowości, stymuluje ogólny rozwój, ale 
nade wszystko sprzyja zmianie postaw. Dobre pokierowanie procesem doskonalenia 
może poprawić ich skuteczność i efektywność działania i współdziałania oraz może 
sprzyjać podejmowaniu większej odpowiedzialności za realizacje celów własnych jak 
i organizacji. 

Doskonalenie pracowników, zawodników dokonuje się w procesie szkoleń o różnym 
charakterze. 

Szkolenie to „celowe modyfikowanie wiedzy, umiejętności, zachowań i postaw, 
niezbędnych z punktu widzenia bieżących i przyszłych potrzeb wszystkich uczestników 
organizacji”7. Każde szkolenie ma charakter procesu, czyli szeregu działań, które 
wchodzą w skład danej akcji szkoleniowej. Na całość procesu szkolenia składają się: 

 Rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych - dokonuje się tu analizy potrzeb 
organizacji jako całości, jak również potrzeb poszczególnych zespołów, działów 
oraz poszczególnych stanowisk. Na tym poziomie ustala się również zakres 
niezbędnych umiejętności i wiedzy, potrzebnych do wykonywania zadań. 

 Określenie celów szkolenia – na tym etapie konieczne jest określenie kierunków 
działania szkolenia, czyli zakresu wiedzy, jaką powinni nabyć lub pogłębić 
pracownicy, zawodnicy poddawani szkoleniu. 

 
5 A. Stosik, P. Głowicki, K. Kowalska, Zmiana postaw i zachowań pracowniczych w świetle szkoleń, na 

przykładzie firmy Seco/Warwick SA, (W:) Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, red nauk. 
A. Potockiego, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007. 

6 Na podstawie: M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000, s. 109. 
7 Na podstawie: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, 

wyd. II, Kraków 2003, s. 33. 
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 Wybór technik, metod i form szkoleniowych pozwalających najlepiej realizować 
zamierzone cele szkoleniowe. 

 Dobór szkoleniowców, których umiejętności korespondują z tematyką kursu 
i określoną wcześniej techniką szkolenia. Należy określić również, czy szkolenia 
prowadzone będą przez osoby w wewnątrz organizacji czy spoza. Powinno się 
też ustalić zakres odpowiedzialności i obowiązków działu doskonalenia, 
kierowników i przełożonych oraz szeregowych pracowników. 

 Realizacja szkolenia - to decyzja o lokalizacji szkolenia i wysokim poziomie 
stosowanych metod szkolenia. 

 Ocena efektywności szkoleń to etap końcowy, który podlega weryfikacji przez 
samych pracowników i jest swoistym feedbackiem dla szkoleniowców, jak 
i uczestników procesu doskonalenia. 

Rozwijanie organizacji poprzez budowanie kapitału intelektualnego stało się 
koniecznością. Szkolenia pracownicze powinny mieć na celu permanentne 
przygotowanie pracowników do zmian w otoczeniu organizacji. Zmiany bowiem, jako 
stały element każdej organizacji, są nieuniknione, a często powodują duży niepokój 
wśród pracowników i opór wobec nich. Bez zmian natomiast organizacja nie jest 
w stanie się rozwijać i uczyć. W szczególności należy tutaj wskazać ideę organizacji 
uczącej się, propagowaną przez Petera Senge’a. Koncepcja rozwijania organizacji 
uczącej się zdobywa coraz większe grono zwolenników. Senge wskazuje, że zjawisko 
uczenia się jest bardzo szerokie i powszechne, a skuteczność tego procesu przekłada 
się na sukces organizacji8. 

Metody szkoleniowe z jednej strony stymulują procesy powstawania wiedzy 
(niekiedy w trakcie szkoleń powstają nowe rozwiązania), z drugiej – integrują 
pracowników. Można również przyjąć, że program szkoleniowy przyczynia się do 
wspomagania rozwoju i wzmacniania bądź zmiany kultury organizacji.  

Potrzeba zmian zachowań i postaw staje się coraz większa, wraz ze wzrostem 
dynamiki zmian otoczenia organizacji. W czasie przeprowadzania zasadniczych 
przeobrażeń, wysiłki pracowników, zawodników muszą koncentrować się na 
wypracowaniu nowych wartości i wprowadzaniu zmian zachowania na każdym 
poziomie.  

W praktyce kształcenia rozwinięto dwie metody (podejścia) do doskonalenia; zalicza 
się do nich: rozwój kierowniczy oraz rozwój organizacyjny. 

Rozwój kierowniczy dotyczy indywidualnych zmian w ludziach, ich wiedzy 
o procesach grupowych, uczuciach, postawach, zachowaniach. Wykorzystuje się tu 
wiele metod (form); od doskonalenia, poprzez: staże, rotacje, planowanie karier, do 
treningów grupowych. 

Rozwój organizacyjny dotyczy szkolenia całej organizacji, po to, by udzielała 
poparcia zmienionym w szkoleniach, indywidualnym jednostkom. Wykorzystuje się tu 
takie techniki jak: trening laboratoryjny, budowanie zespołu czy zintegrowane 
technologie doskonalenia organizacji, np. siatkę stylów kierowania.  

Jednym z integralnych czynników budowania organizacji oraz kształtowania jej 
kultury organizacyjnej jest proces integracji pracowników, zawodników, trenerów wokół 
jej strategii i wytyczonych celów. 

Właściwie realizowany proces integracji prowadzi do kooperatywnego zachowania 
pojedynczych członków organizacji, jak również zespołów, grup czy sekcji.  

Proces integracji pracowników to przede wszystkim stworzenie zespołowego 
sposobu kooperacyjnych zachowań pracowników na wielu szczeblach organizacji 

 
8 P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, 

s. 20. 
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i dostosowanie ich do zmian organizacyjnych. Im wyższa spójność pracowników, tym 
wyższa ich efektywność na poszczególnych poziomach organizacyjnych.  

„Proces integracji to kompleks uzależnionych od siebie zmian, które prowadzą do 
łączenia się elementów składowych organizacji w pewną całość, zdolną do trwania 
i rozwoju”9.  

Podstawowe problemy, oprócz kompetencyjnych, rozwiązywane na drodze szkoleń 
i treningów menedżerskich, stanowi integracja członków organizacji.  

Oprócz podstawowych celów poprawy procesów organizacyjnych istotna 
w koordynacji zmian jest motywacja do nich. 

Narzędzi motywujących jest wiele, dlatego zazwyczaj dzieli się je na trzy 
podstawowe grupy: przymus, zachęta i perswazja.10  

Przymus – jest to środek oddziałujący na pracownika jako wynik sankcji, działanie jest 
ściśle określone przez menedżera, trenera, pracodawcę, wręcz narzucone przez niego. 
Środek ten zakłada odgórnie podporządkowanie się wymogom i decyzjom zwierzchników. 
Nie prowadzi do wspólnych celów w danej organizacji, ale do celów motywującego.  

Jest to jedno z najstarszych narzędzi oddziałujących na ludzi, albowiem we 
wczesnych latach motywowanie zostało utożsamiane z wydawaniem poleceń 
i rozkazów, a nie z zarządzaniem. Wśród innych narzędzi zaliczanych do grupy 
przymusu można wymienić np.: nakazy, zakazy, polecenia i zalecenia.  

„Środki przymusu są efektywną formą motywowania w działalności cywilnej 
w warunkach, które ze względu na niezbędną szybkość działania i zdecydowania, 
wykluczają jego uzgadnianie. Ma to miejsce w sytuacjach bezpośredniego 
zagrożenia.”11 

W niektórych, specyficznych warunkach środki te są wysoce sprawne i skuteczne, 
jednak takie motywowanie jest kosztowne. Nie sprzyja bowiem rozwojowi podwładnych, 
nie motywuje ich do dalszego kreatywnego działania i utożsamiania się z celami, tylko 
odtwórczego, oraz trzeba liczyć się również z kosztami związanymi z ciągłym nadzorem 
i sprawdzaniem pracowników, zawodników itd.  

Zachęta – środek ten motywuje pracownika poprzez oferowanie określonej wcześniej 
nagrody w zamian za oczekiwane i pożądane działanie. Jednak zachowanie jest określane 
jeszcze przez motywującego. Swobodnie pozostawia się ewentualną akceptację 
motywowanego co do otrzymania ewentualnej nagrody i związanego z nią zachowania.  

Środki zachęty mają za zadnie zainteresować pracownika pracą, która później 
prowadzi do realizacji zadań i celów nakreślonych i ustalonych przez pracodawcę. 
Według teorii wzmocnień nagradzanie pozytywnych zachowań zwiększa 
prawdopodobieństwo powtórzenia ich w przyszłości, co niesie korzyść dla 
motywującego. Z tej grupy narzędzi stosuje się wiele czynników, które mają za zadanie 
zmotywować pracownika. Są to elementy pobudzania12. 

Do środków zachęty można również zaliczyć bodźce wewnętrzne oraz zewnętrzne. 
Bodźce wewnętrzne to „oddziaływania pośrednie poprzez tworzenie warunków do 
pojawiania się nagród wewnętrznych13”. Natomiast bodźce zewnętrzne są nastawione 
na realizację wartości instrumentalnych i można je podzielić na materialne 
i niematerialne. Środkami materialnymi będziemy nazywać wynagrodzenie, benefity 
pieniężne, które mają za zadanie poprawić jakość naszego życia przez zmianę 

 
9 Listwan T., Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, (W:) Nowe kierunki w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej nr 851, Wrocław 2000. s. 103. 

10 S. Borkowska, „Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.” [w:] 
Motywacja i motywowanie, pod red. H. Król, A. Ludwiczyńska, PWN, Warszawa 2006, s. 336. 

11 tamże, s. 338. 
12 tamże, s. 340. 
13 tamże, s. 341. 
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posiadania lub polepszyć warunki naszej pracy. Natomiast bodźce niematerialne to 
przede wszystkim prestiż, możliwość dalszego, samodzielnego rozwoju, mobilny, 
nienormowany czas pracy. Bodźce te są jednak tylko na krótko w stanie zastąpić 
bodźce materialne i działają zazwyczaj jako swoisty zastępca. Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę fakt, iż podział ten jest umowny i nieprecyzyjny.  

Perswazja – jest to zupełnie inny środek niż powyżej opisane, albowiem nie narzuca 
nic odgórnie, tylko swoimi narzędziami i składowymi stara się zmienić postawy 
i myślenie motywowanych osób. Przez tę grupę środków motywujący i motywowany 
starają się dążyć do wspólnego celu, pożądanego dla obu stron. Perswazja opiera się 
na wzajemnym dialogu motywowanego i motywującego, konsultacjach i wspólnie 
określanych celach. Wyróżnia się perswazję racjonalną, występującą formie konsultacji, 
akceptacji, negocjacji, inspirowania lub coachingu, oraz perswazję emocjonalna, 
odwołującą się do sfery uczuć, która występuje w formie np. wmawiania, namawiania, 
apeli. Uważa się, iż porównując perswazję emocjonalną z racjonalną, ta pierwsza jest 
mniej skuteczna i działa mniej efektywnie.  

Integrację, jak również motywację, można realizować w rozmaity sposób. 
Szczególną metodą zmiany postaw i integracji są szkolenia typu outdoor. Trening 
outdoorowy (outdoor courses) to szkolenie poza miejscem pracy, treningów itp., na ogół 
w atrakcyjnym miejscu przyrodniczym, na świeżym powietrzu. Jego głównymi celami 
są: poprawa pracy w zespole, poprawa komunikacji, poprawa umiejętności planowania 
i delegowania zadań, nauka akceptacji dla ryzyka i zmian, a także integracja. Wszystkie 
te założenia realizowane są poprzez doświadczenie, działanie i odczuwanie, 
z wykorzystaniem elementów wspinaczki, survivalu i wielu innych elementów 
rekreacyjnych. W treningu outdoorowym realizuje się następujące cele związane 
z rozwojem zespołu jako całości: 

 Budowanie nowego zespołu; 
 Usprawnienie pracy istniejącego zespołu (rozwój silnych stron i rozwiązanie 

najistotniejszych problemów, refleksja nad dotychczasową współpracą 
i propozycje usprawnień); 

 Zdefiniowanie ról zespołowych; 
 Zintegrowanie zespołu powstałego z dwóch innych (np. fuzja, reorganizacja, 

transfer); 
 Utrzymanie motywacji zespołu w momentach zmian i kryzysów (np. zmiana 

trenera, itp); 
 Zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy działami; poprawa 

komunikacji między nimi.14 
Cele związane z rozwojem konkretnych umiejętności poszczególnych członków 

zespołu to głównie: 
 Komunikacja i komunikowanie się; 
 Zarządzanie zespołem i przewodzenie mu; 
 Zarządzanie czasem, efektywność osobista (wybrane elementy); 
 Radzenie sobie ze stresem; 
 Prowadzenie zespołu projektowego; 
 Współpraca międzykulturowa.15 
Inne cele to: 
 Budowanie relacji z członkami zespołu; 
 Rekreacja i motywacja – wyjazdy będące nagrodą dla najlepszych.16 

 
14 www.outdoor.edu.pl, 13.03.2006. 
15 tamże. 
16 tamże. 
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Dobrze przeprowadzony trening umożliwi wytworzenie pozytywnych więzi 
międzyludzkich, zawarcie nowych relacji, a co za tym idzie – pomoże przebrnąć 
organizacji przez zmiany. 

Jednym z najczęstszych celów, jakie stawiane są wobec treningów outdoorowych, 
jest wzrost motywacji uczestników.17. Szkolenia outdoorowe niewątpliwie niosą ze sobą 
liczne pozytywne przesłanki. Spełniają wiele funkcji, za pomocą których można 
poprawić funkcjonowanie zespołu, sekcji czy całej organizacji. Zorganizowanie takich 
szkoleń poprawia atmosferę w zespole pracowników czy zawodników, integruje ich, 
przyczynia się do istotnych zmian w zachowaniach oraz motywuje do wysiłku. Dobrze 
przygotowane, poprowadzone i omówione treningi w terenie mogą stanowić ciekawy 
i interesujący program, usprawniający działanie zespołu. Szkolenia integracyjne 
wykorzystywane są coraz częściej przez organizace nie tylko jako forma nagrody, ale 
odpowiednio przemyślane i zaplanowane stanowią też inwestycję w rozwój ich 
kompetencji. Tego typu szkolenia mogą również być źródłem cennych informacji 
zwrotnych dla trenerów, pracodawców, menedżerów, coachów czy też dla samych 
uczestników. Informacje i wskazówki można potem wykorzystać, planując działania 
rozwojowe i naprawcze, pomocne w skuteczniejszym osiąganiu przez zespoły 
wytyczonych celów. 

W zmieniającym się spojrzeniu na zarządzanie, prowadzenie grup czy zespołów 
przyjmuje się, że „(...) nie systemy i struktury, i nie jedynie najnowsze metody 
i instrumenty, ale niepowtarzalne jednostki ludzkie i złożone z nich zespoły będą 
decydować o sukcesie organizacji”18. Utrzymane w podobnym duchu słowa wypowiada 
M. Crozier: „Nowa sztuka zarządzania będzie polegać na czynieniu ludzi 
nieprzeciętnymi, a jej nowe hasło to – profesjonalizacja ludzi zamiast komplikowania 
struktur i procesów”19. Zarządzanie nastawione na kreowanie nowych wartości wymaga 
takiego modelu funkcjonowania organizacji, w której – jak pisze M. Crozier – 
jednowymiarowego człowieka epoki przemysłowej, nastawionego na posłuszeństwo, 
dyspozycyjność i bezkrytyczne wykonywanie poleceń, zastąpiłby człowiek umiejący 
podejmować decyzje i zdolny do pełnego zaangażowania się, posiadający zdolność 
indywidualnego i zbiorowego uczenia się, a przez naukę – potrafiący się zmieniać20. 

Obecnie zarządzanie ludźmi przebiega według formuły: „Zarządzanie jest to sztuka 
osiągania rzeczy niezwykłych za pomocą niezwykłych ludzi”. Diametralna zmiana 
polega na tym, że obecnie menadżerowie starają się osiągać rzeczy niezwykłe oraz 
stawiać sobie i innym tak wielkie wymagania i wyzwania, że są one realne tylko pod 
warunkiem zaangażowania w dany projekt ludzi niezwykłych: utalentowanych, 
wszechstronnie wykształconych, pełnych entuzjazmu, wewnętrznej motywacji i pasji 
działania, zdolnych do kreowania i implementowania do praktyki niezwykłych pomysłów.  

T. Oleksyn, nawiązując do wypowiedzi dwóch amerykańskich menedżerów – 
A. F. Smith’a i T. Kelle’go – przedstawia następującą myśl: „Przyszła ekonomiczna 
i strategiczna przewaga będzie należeć do organizacji, które w sposób najbardziej 
efektywny będą umiały przyciągnąć, rozwinąć i utrzymać w swoich szeregach 
zróżnicowaną grupę najlepszych i najbardziej uzdolnionych ludzi na rynku. (…), w tym 
również na rynku sportowym”. 

 
 
 
 

 
17 www.outdoor.edu.pl, 13.03.2006. 
18 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w przyszłości, „Przegląd Organizacji”, nr 2/ 1986, s. 2.  
19 M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, 

Warszawa 1993, s. 48. 
20 Por. M. Crozier, Przedsiębiorstwo... op. cit., s. 30. 
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