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STRESZCZENIE 
 

Niniejsza rozprawa jest przyczynkiem do znalezienia odpowiedzi na pytanie: „czy i w jaki sposób 

płeć wpływa na skuteczność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych?”, które jest problem 
badawczym pracy doktorskiej. Zagadnienie to zostało wybrane w wyniku szeroko zakrojonej analizy 

literatury z dziedziny zarządzania. Wykazała ona, że temat podejmowania decyzji bezpośrednio przed i w 

czasie kryzysu przedsiębiorstwa bardzo rzadko staje się przedmiotem badań naukowców, a problem 

różnic w podejmowaniu decyzji przed i w trakcie trwania kryzysu pomiędzy menedżerami różnych płci w 

ogóle jest niezauważony. Dlatego badania literatury zostały rozszerzone o dziedziny pokrewne – 

psychologię, psychologię ewolucyjną, psychologię edukacji, neuropsychologię, zdrowie i socjologię. 

Przedmiotem pracy są decyzje menedżerskie podejmowane zarówno bezpośrednio przed zaistnieniem, 

jak i w czasie trwania kryzysu w przedsiębiorstwie. Jako podmiot badań zostały wybrane małe i średnie 
przedsiębiorstwa działające na terenie Polski. Zostały postawione dwie hipotezy: 

• kobiety na stanowiskach menedżerskich, wcześniej niż mężczyźni w takich samych 

okolicznościach, dostrzegają zbliżający się kryzys i bez zwłoki podejmują działania, 

• mężczyźni na stanowiskach kierowniczych nie dostrzegają kryzysu w momencie jego zbliżania 
się, czy już pojawienia się, do czasu, gdy dalsze prowadzenie działalności gospodarczej staje się 

prawie niemożliwe.  

Celem utylitarnym pracy jest opracowanie zaleceń metodycznych kierowanych do menedżerów kobiet 

i mężczyzn, które uwzględniają ich inne sposoby podejmowania decyzji i w jak najwyższym stopniu mają 

wspierać ich odmienne słabe strony. Do zbadania przedmiotu pracy zostały wybrane badania ilościowe i 

jakościowe. Te ostatnie podzielono na obserwację uczestniczącą i wywiad pogłębiony.  

Wyniki badań wykazały, że menedżerowie kobiety w znacznie większym stopniu niż menedżerowie 

mężczyźni przewidują kryzysy i podejmują działania uprzedzające. Wniosek ten był zarazem pozytywną 
weryfikacją pierwszej hipotezy. Badania wykazały również, że mężczyźni na stanowiskach kierowniczych 

przejawiają znacznie większe zdolności niż menedżerowie kobiety do podejmowania trudniejszych decyzji 

w skrajnie trudnych sytuacjach. Druga hipoteza także została pozytywnie zweryfikowana, gdyż badania 

wykazały niedostrzeganie zbliżającego się kryzysu przez menedżerów mężczyzn, aż do momentu, gdy 

dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa staje się prawie niemożliwe. W pracy przedstawiono również 

zalecenia metodologiczne wsparcia menedżerów różnych płci w podejmowaniu decyzji. Dla 

przedstawicieli obu płci zaproponowano konkretne modele działań według kryterium intensywności i fazy 

kryzysu.  


