
WPROWADZENIE 

Życie ludzkie pozostaje ściśle związane z podejmowaniem decyzji. Decydowanie 

jawi się nam jako czynność powszechna, której dokonuje każdy człowiek w swym 

codziennym życiu, tak prywatnym, jak i zawodowym. Z naszego punktu widzenia 

podejmowanie decyzji to najważniejsza czynność istot rozumnych, bez wątpienia 

zdeterminowana społecznie. Ponadto warto podkreślić, iż jest ono nieodłącznym i nader 

istotnym elementem pracy wszystkich kierowników, biznesmenów, dowódców wojskowych, 

przywódców politycznych i religijnych, czy też liderów publicznych, społecznych, 

samorządowych i pozarządowych. 

Musimy przy tym mieć świadomość, że podjęte decyzje rzutują na całe nasze zachowanie 

(sterują nim), przyczyniając się do wprowadzania zmian w otaczającej nas rzeczywistości i 

kreowania przyszłości dla następnych pokoleń. Równocześnie jednak powinniśmy zdawać 

sobie sprawę z niemożności wypracowania w pełni doskonałych, za każdym razem 

optymalnych decyzji, co bynajmniej nie zwalnia nas z czynienia usilnych starań, by były one 

jak najlepsze. Jak wiadomo, jakość decyzji w dużej mierze zależy od przebiegu procesu 

decyzyjnego; im bardziej jest on prawidłowy, tym trafniejszych decyzji możemy się 

spodziewać, analizując później skutki podecyzyjne. 

Pamiętajmy, oprócz decyzji osobistych, w tym życiowych, funkcjonuje również cała gama 

decyzji instytucjonalnych, częściej zwanych kierowniczymi, które mogą być wypracowywane 

w trybie indywidualnym bądź grupowym/zespołowym. Gwoli przypomnienia, w skład 

kierowniczych wchodzą m.in. decyzje menedżerskie i polityczne. Ponieważ obecnie 

decydowanie staje się coraz bardziej skomplikowane i trudne, trzeba zatem dysponować nie 

tylko wiedzą naukową na jego temat, odpowiednimi predyspozycjami psychofizycznymi i być 

obeznanym odnośnie do procedur i technologii decyzyjnych, ale także mieć opanowane do 

perfekcji umiejętności decydenckie i umiejętnie władać nimi w praktyce, jak też posiadać 

bogate i różnorodne doświadczenie w tym zakresie, nieustannie doskonaląc kompetencje 

decydenta, nie wyłączając biegłego posługiwania się szerokim wachlarzem instrumentarium 

decyzyjnego, wraz z systemami wspomagania decyzji. 

Niniejsza praca poświęcona jest, naszym zdaniem – ze wszech miar aktualnej, 

problematyce decydowania w środowisku biznesowym i politycznym. Nadmieńmy w tym 

miejscu: decydowania, które traktujemy jako naukę i sztukę zarazem. Prezentuje więc ona 

zintegrowane podejście do podejmowania decyzji. Mamy tu na myśli spojrzenie od strony 

teorii (teorie decyzji, modele decyzyjne, różne podejścia do decydowania, fragmentaryczne 

koncepcje itp.) i praktyki (ćwiczebny przegląd narzędzi decyzyjnych, sposoby implementacji 

decyzji, monitoring wykonania decyzji, śledzenie konsekwencji podecyzyjnych, 

treningi/warsztaty dla decydentów etc.) oraz zaznaczenie udziału w tym procesie funkcji 

lewej (racjonalność, logika, analiza, pragmatyzm) i prawej (emocjonalność, intuicja, synteza, 

kreatywność) półkul mózgowych decydenta. Tak więc, ze zrozumiałych względów interesuje 

nas głównie wiedza stosowana, bowiem jesteśmy praktykami wcielającymi założenia 

teoretyczne w życie. Uważamy, że sama wiedza teoretyczna bez umiejętności praktycznego 

jej wykorzystania, pozwalającego przejść do stosownego i efektywnego działania, jest w 

zasadzie bezużyteczna. Dlatego też czynimy wyraźny i stanowczy ukłon w stronę wiedzy o 

decydowaniu zaprzężonej do dobrej praktyki decyzyjnej. 

Generalnie praca ta została zaprojektowana tak, aby zasadniczo uwypuklić cztery kluczowe 

aspekty, a mianowicie: 

 

 



     po pierwsze  – przedstawić decydowanie w ujęciu procesualnym, dynamicznym, 

systemowym       i kontekstualnym, 

 po drugie  – ukazać jego psychologiczne mechanizmy (akcent położony na osobie 

podejmującej decyzje), 

 po trzecie  – uwzględnić zarówno obiektywne (zewnętrzne) uwarunkowania procesu 

decyzyjnego, jak i subiektywne (wewnętrzne) jego determinanty, 

   po czwarte  – w większym niż dotychczas stopniu skoncentrować się na kreatywnych 

metodach decydowania i zachęcić innych do ich stosowania. 

 

Nie zapominajmy, do tej pory najczęściej rozpatrywaną płaszczyzną teoretyczną była 

normatywna teoria decyzji (teoria racjonalnego wyboru; teoria racjonalnych decyzji), a nie 

psychologiczna teoria decyzji czy socjologiczna teoria decyzji; obie zresztą przynależą do 

opisowych (deskryptywnych) teorii decyzji, o których raczej niewiele ogółowi wiadomo. 

Poza tym, podczas rutynowego omawiania procesu decyzyjnego zazwyczaj przeważają 

uwarunkowania zewnętrzne, zaś niedoceniane są czynniki wewnętrzne nań oddziaływujące. 

Co więcej, na ogół w literaturze poświęconej decydowaniu dużo więcej miejsca przeznacza 

się na prezentację technik analitycznych, matematycznych, ilościowych, niż na 

zasygnalizowanie spożytkowania w charakterze narzędzi decyzyjnych – metod kreatywnych. 

Z uwagi na ograniczone ramy objętościowe, postanowiliśmy skupić się na pięciu filarach 

nośnych, konstytuujących przyjętą przez nas filozofię decydowania. Są nimi: proces 

podejmowania decyzji, specyfika decydowania politycznego, ryzyko decyzyjne i jego 

wymiary, charakterystyka decydentów oraz bogactwo instrumentarium decyzyjnego. Rzecz 

jasna, poruszone w naszej pracy kwestie podstawowe w żaden sposób nie wyczerpują 

nurtujących nas zagadnień związanych z dziedziną decydowania, jak nietrudno zauważyć – 

intensywnie rozwijającą się ostatnimi czasy, tym niemniej niejako porządkują rozeznanie w 

możliwych sytuacjach decyzyjnych i ugruntowują ogólną refleksję na powyższy temat. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów, strukturalnie i funkcjonalnie powiązanych w 

jedną logiczną całość. 

W pierwszym rozdziale na początku ukazane zostały podobieństwa i różnice 

pomiędzy procesem rozwiązywania problemów a procesem podejmowania decyzji. W dalszej 

części zapoznajemy się z rudymentarnymi etapami procesu decyzyjnego oraz wynikiem 

decydowania, czyli decyzją (łącznie z jej typologią i problemem dbałości o podnoszenie jej 

jakości). Rozdział ten zawiera także skrótowy zarys psychologicznej teorii decyzji oraz 

mocno akcentuje udział intuicji w decydowaniu, niemałoważny zwłaszcza na wyższych 

szczeblach zarządzania, kierowania i przewodzenia ludziom. 

Z kolei drugi rozdział odnosi się przede wszystkim do specyfiki decydowania 

politycznego, co jest zgodne z linią naszych zainteresowań naukowych. Zwracamy w nim 

uwagę na ujęcie systemowe tegoż decydowania i analizę decyzyjną. Mając na względzie 

sensowne dążenie do racjonalnego podejmowania decyzji i jednocześnie zweryfikowaną 

empirycznie koncepcję ograniczonej racjonalności, przedstawiamy różnice między modelem 

racjonalnym (racjonalno – ekonomicznym) i modelem kierowniczym. Zaznaczamy przy tym, 

iż w praktyce – w większości przypadków decydowania – znajduje potwierdzenie model 

kierowniczy. Pomocne w byciu racjonalnym decydentem mogą być klasyczne narzędzia 

decyzyjne, których zwięzły opis umieszczono w tymże właśnie rozdziale. Na koniec staramy 

się rozstrzygnąć dylemat nieustannie towarzyszący decydentowi politycznemu, który polega 

na udzieleniu sobie odpowiedzi na następujące pytanie: czy posiłkować się w procesie 

podejmowania decyzji tradycyjnie pojmowanym makiawelizmem, rozumianym w zasadzie 

jako sztuka podstępu, czy też odznaczać się wysokim poziomem inteligencji makiawelicznej, 

która praktycznie niewiele ma wspólnego z tzw. makiaweliczną osobowością. 



W trzecim rozdziale spotykamy się z wielobarwnym obrazem ryzyka decyzyjnego, 

będącego zaledwie częścią ryzyka jako takiego. Podejście do wspomnianego ryzyka 

naszkicowano tu od strony ekonomicznej i psychologicznej, przy czym ujęcie ekonomiczne 

różni się w istotny sposób od psychologicznej jego perspektywy i interpretacji, traktującej je 

jako zjawisko wielowymiarowe. Istotna różnica dotyczy zarządzania ryzykiem, o którym w 

przekonaniu psychologów nie może być w ogóle mowy, podczas gdy ekonomiści są zdania, iż 

jest ono nie tylko możliwe, lecz wręcz zalecane w kompleksowym zarządzaniu 

organizacjami, w szczególności typu profit. Obraz ten byłby jednak niepełny bez 

wyartykułowania koncepcji inteligencji ryzyka, zgodnie z którą IQ ryzyka można uznać za 

ważną determinantę sukcesu decydenckiego. 

Czwarty rozdział ujmuje ważniejsze charakterystyki decydentów. W pierwszej 

kolejności mamy do czynienia z omówieniem wybranych subiektywnych faktorów 

decydowania, m.in. motywacją do osiągnięć, umiejscowieniem kontroli, odpornością na stres 

i skłonnością do ryzyka, oraz próbą analizy ich wpływu na proces decyzyjny. Niewątpliwie 

bardzo ważnym zagadnieniem jest zdiagnozowanie stylu decydowania, dopasowanego tak do 

charakteru decydenta, jak i zmiennych sytuacji decyzyjnej. Trzeba też pamiętać o toczących 

się procesach: przeddecyzyjnym i postdecyzyjnym, aby dostrzec pełnię dynamiki procesowej 

i ewolucyjny dynamizm decydenta, nie mówiąc już o rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu 

pułapkom i błędom decydenckim. Rozdział ten zamyka decyzyjny model motywacji – SEU 

(subiektywnego prawdopodobieństwa oczekiwanej użyteczności). 

Ostatni z rozdziałów ogniskuje się na kreatywnych metodach i technikach 

decyzyjnych. Ich przedstawienie rozpoczyna myślenie lateralne, które koresponduje z takimi 

metodami, jak: metoda sześciu kapeluszy, metoda sześciu butów i metoda sześciu medali 

wartości. Następnie przegląd ten kontynuują: burza mózgu/ów, uspokojenie mózgów i mapy 

myśli. Za to końcowy akord przypada synektyce i analizie morfologicznej. Chociaż 

brainstorming i metoda Gordonowska zwykle są dość często wymieniane wśród narzędzi 

kreatywnych, to jednak jesteśmy głęboko przekonani o tym, że o wiele bardziej znaczące z 

punktu widzenia otrzymania pożądanych rezultatów decydowania jest praktykowanie 

myślenia lateralnego i mindmappingu. 

Do lektury tej pracy zachęcamy wszystkich, a nie wyłącznie potencjalnych czy 

obecnych biznesmenów i polityków, bo życie – mówiąc wprost – oznacza podejmowanie 

decyzji i ciągłą naukę, także w obszarze edukacji decyzyjnej. 

 


