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ORGANIGRAM, CZYLI SCHEMAT ORGANIZACYJNY
BUDOWY STADIONU NARODOWEGO
Aneta Ziókowska
Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie1
Streszczenie. W artykule przedstawiono rol organigramu w zarzdzaniu caym projektem.
Pojcie „organigram” wywodzi si z jzyka niemieckiego i oznacza schemat organizacyjny. Funkcjonuje w naszym spoeczestwie od niedawna, gdy na polskim rynku zaczy pojawia si konsorcja polsko-niemieckie. W celu opisania jego roli przytoczono istot struktury i schematu organizacyjnego. Zaprezentowane zostay typy wizi i zalenoci midzy
elementami struktury organizacyjnej. Analiz przeprowadzono na przykadzie schematu
organizacyjnego budowy Stadionu Narodowego w Warszawie.
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WSTP
Obiekt Stadionu Narodowego realizowany jest przez konsorcjum polsko-niemieckie
ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG, ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction
Polska Sp. z o.o., PBG S.A. HYDROBUDOWA POLSKA S.A. W rezultacie czego istnieje przepyw wiedzy, dowiadczenia i pogldów z dwóch rónych kultur budownictwa. Struktur organizacyjn Generalnego Wykonawcy tego obiektu przedstawia organigram.
Organigram (niem. das Organigramm) jest to gra czny wykres, przedstawiajcy podzia wadzy, odpowiedzialnoci, kontroli oraz powizania pionowe i poziome midzy
poszczególnymi dziaami w organizacji. Polskim odpowiednikiem tego okrelenia jest
schemat organizacyjny.
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A. Ziókowska

PODSTAWY TEORETYCZNE
Struktura organizacyjna (SO)
Jest to zbiór elementów (komórek organizacyjnych) oraz wzajemne powizania midzy
nimi, które wpywaj (przyczyniaj si) do powodzenia jej caoci. Organizacja czy ludzi
i dziaania w efektywn realizacj zamierzonego celu. Jednoczenie dzieli wadz, informacje, zadania, pienidze i zasoby.
Na struktur organizacyjn ma wpyw wiele czynników, do których naley m.in. strategia rmy. Strategia wyznacza organizacji zadania do zrealizowania, wpywa na wybór
odpowiednich technologii oraz ludzi potrzebnych do realizacji tych zada. Organizacja
wybiera konkretne otoczenie, w którym bdzie funkcjonowa. Na struktur organizacji
wpyw ma równie jej wielko. Mae organizacje maj zazwyczaj dosy prost struktur. Na czele przedsibiorstwa stoi kierownik, który skupia pod sob wszystkich pracowników. Im wiksza organizacja, tym wikszy stopie podziau pracy, stopie specjalizacji
stanowisk oraz wiksza liczba obowizujcych regu i przepisów. Jednoczenie wikszy
rozmiar organizacji wpywa na znaczn decentralizacj wadzy oraz bardziej zoone
mechanizmy koordynacji czynnoci. Naley równie wspomnie o kwali kacjach zawodowych kadry. Bardziej wykwali kowana kadra pracuje wydajniej, zmniejsza zapotrzebowanie na personel pomocniczy i nie wymaga cisej kontroli technicznej [Bieniok
1999].
Aby organizacja dziaaa prawidowo oraz realizowaa kolejne zadania, projekty i cele,
musi by odpowiednio zaprojektowana. Na samym pocztku powinno si ustali cel i zaoenia, jakie powinna spenia ta organizacja, okreli, czym si bdzie zajmowa itp.
Midzy pracowników powinno si rozdzieli konkretne obowizki i zadania. Jednoczenie
pracownicy powinni by poczeni w grupy, na przykad dzia ofertowania skada si z 4
osób: z kierownika dziau oraz 3 pracowników ofertowych tego dziau. Kierownik wydaje
polecenia i rozdziela zadania midzy pracowników, którzy dopowiadaj przed nim za ich
wykonanie. Kierownik za za zadania realizowane przez swój dzia odpowiada przed, na
przykad, prezesem rmy bd dyrektorem projektu.
Typy wizi organizacyjnych
Wizi organizacyjne to powizania midzy poszczególnymi elementami organizacji.
Wyrónia si cztery podstawowe rodzaje wizi organizacji:
– liniowe (hierarchiczne, subowe), czyli formalne podporzdkowanie przeoony
– podwadny,
– funkcjonalne (doradcze), czyli wi midzy czonem funkcjonalnie uzaleniajcym a
czonem funkcjonalnie uzalenionym lub wi wspomagania (obowizkowe lub dobrowolne suenie rad innym czonkom organizacji),
– techniczne, czyli wzajemne relacje midzy czonkami zespou w zakresie wymiany
zasile oraz informacji,
– informacyjne, czyli przepyw informacji midzy jednostkami organizacji o wszelkich
stanach rzeczy i ich zmianach [Stoner i in. 2001].
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Wizi organizacyjne w przedsibiorstwie bd organizacji speniaj bardzo wan
rol. Im wikszy przepyw informacji midzy poszczególnymi dziaami rmy i poszczególnymi pracownikami, tym szybsza moliwo podejmowania decyzji czy dziaa.
Typy struktur organizacyjnych
Struktury organizacyjne mona podzieli wedug kryterium rozpitoci kierowania
oraz kryterium wizi organizacyjnych. Pierwszy podzia opiera si na zasigu i rozpitoci kierowania. Okrela, jaka liczba wszystkich pracowników podlega bezporednio jednemu kierownikowi bd kierownikowi danego szczebla. Ze wzgldu na takie kryterium
struktur dzieli si na smuk i pask. Struktura smuka cechuje si ma rozpitoci
oraz du liczb szczebli kierowania (rys. 1a). Natomiast w strukturze paskiej mamy do
czynienia z du rozpitoci oraz ma liczb szczebli kierowania (rys. 1b). Porównujc
te struktury, mona zauway, e w strukturze paskiej przepyw informacji jest szybszy
i sprawniejszy. Koszty administracyjne tych struktur s mniejsze. W strukturach smukych
potrzebny jest wikszy zakres dziaa koordynacyjnych [Bieniok 1999].
a

b

– pracownik – worker
Rys. 1.
Fig. 1.

Schemat rozpitoci i podziau wadzy: a – struktura smuka, b – struktura paska
Diagrams range and separation of control: a – slender structure, b – at structure

Natomiast struktury organizacyjne wedug kryterium wizi dzieli si na: liniowe, funkcjonalne, dywizjonalne i macierzowe.
Struktura liniowa charakteryzuje si prostot i przejrzystoci konstrukcji, atwoci
w przekazywaniu dyspozycji, wyra nym podziaem pracy oraz kompetencji i odpowiedzialnoci. Wadami struktury tego typu s: konieczno wielokrotnego przekazywania polece przez wszystkie szczeble zarzdzania oraz niski stopie specjalizacji [Stoner i in.
2001].
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Struktura tego typu mogaby mie zastosowanie w rmie specjalizujcej si w jednej
dziedzinie, na przykad wykonujcej fundamenty palowe. Taka rma realizuje jednoczenie zadania na rónych placach budowy. Na kadym z nich jest kierownik robót, podlegy mu brygadzista oraz robotnicy budowlani wykonujcy prace (rys. 2). Firm zarzdza
prezes, który nadzoruje realizowane przez poszczególnych kierowników zadania.
Kierownik
Manager

Brygadzista
Foreman

Brygadzista
Foreman

Brygadzista
Foreman

Robotnik
Worker

Robotnik
Worker

Robotnik
Worker

Rys. 2.
Fig. 2.

Struktura liniowa [Stoner i in. 2001]
Linear structure

Struktura funkcjonalna, nazwana przez ekonomist Olivera E. Williamsona struktur
typu U (unitary structure – struktura jednolita)[Grif n 2004], gdy poszczególne funkcje
podzielone s wedug specjalizacji, a wic kierownicy s specjalistami w danych dziedzinach. Aby tak skonstruowana organizacja funkcjonowaa poprawnie, potrzebna jest
koordynacja midzy poszczególnymi dziaami. Za integracj i koordynacj najczciej
odpowiedzialny jest dyrektor naczelny oraz czonkowie wyszego kierownictwa. Organizacja cechujca si tak struktur nie moe posiada adnych obszarów, które nie s
w aden sposób powizane z innymi. Zalet tego typu struktury jest dua zdolno organizacji do zmian zachodzcych w otoczeniu. Struktur t cechuj równie trudnoci
w rozgraniczeniu kompetencji oraz osabienie odpowiedzialnoci za skutki wydanych
decyzji. Podejcie to zapewnia obsadzenie wszystkich stanowisk ekspertami funkcjonalnymi, jednak jednoczenie sprzyja koncentracji na funkcji, a nie na caym projekcie bd
organizacji [Grif n 2004].
Struktur funkcjonaln mogaby przyj na przykad rma budowlana, wykonujca
zarówno roboty elbetowe i stalowe, jak i drogowe, oraz instalacyjne, czyli rma, która
posiada wykwali kowanych pracowników do realizacji caego obiektu – od pocztku do
koca (rys. 3).
Struktura dywizjonalna charakteryzuje si grupowaniem i integracj komórek organizacyjnych w samodzielne jednostki (np. segmenty, sektory, zakady), które realizuj
stae, okrelone zadania. Dziki temu naczelne kierownictwo odcione zostaje od odpowiedzialnoci za przebieg procesów gospodarczych w dywizjonach, a moe si w tym
czasie zaj strategicznymi problemami caego przedsibiorstwa [Bednarski 1998]. Taki
typ struktury tworzy dogodne warunki do decentralizacji zarzdzania i usprawnia procesy
koordynacyjne. Gówn wad tej struktury jest „walka” o zasoby rmy oraz nadmierne
rozrastanie si sztabów, co bezporednio wie si ze wzrostem kosztów.
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Rys. 3.
Fig. 3.

Struktura funkcjonalna
Functional structure

Firma cechujca si struktur dywizjonaln skada si kilku niezalenych dziaów,
które realizuj okrelone cele i zadania, ale nie s powizane midzy sob. Na czele
kadego dziau stoi kierownik, który odpowiada przez dyrektorem rmy (rys. 4). Przykadem moe by rma, która zajmuje si zarówno inynieri budowlan i przemysow,
jak i certy kacj, badaniami laboratoryjnymi, inspekcj i szkoleniami.
Kierownik
Manager

Pion
Projektowania
Design Division

Pion Planowania
strategicznego
Strategic
Planning Division

Sektor Produktu A

Rys. 4.
Fig. 4.

Pion
Inwestycyjny
Investment
Division

Pion
Finansowy
Financial
Division

Sektor Produktu A

Struktura dywizjonalna
Divisionalized structure

Struktura macierzowa to kolejny popularny sposób projektowania schematu organizacji. Opiera si na dwóch kryteriach grupowania, nakadajcych si na siebie. Podstaw
tworzy podzia funkcjonalny. Na ten podzia nakadany jest drugi – przedmiotowy. W ramach tej struktury pracownicy s jednoczenie czonkami dziau funkcjonalnego, ale równie zespou projektowego (rys. 5). Taki rodzaj struktury wykorzystywany jest przez wiele
organizacji, gdy posiada 6 gównych zalet. Po pierwsze sprzyja elastycznoci. Umoliwia
tworzenie zespoów, których skad i struktura mog si zmienia, a nawet rozwiza. Po
drugie wpywa na motywacj i zaangaowanie, gdy pracownicy odgrywaj wan rol
w podejmowaniu decyzji. Po trzecie czonkowie zespoów w strukturze o takim charakterze
maj due moliwoci rozwoju wasnego, wynikajce z nabywania nowych umiejtnoci.
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Rys. 5.
Fig. 5.

Struktura macierzowa
Matrix structure

Po czwarte w strukturze macierzowej moliwe jest pene wykorzystanie zasobów ludzkich.
Po pite czonkowie zespoów stanowi pomost midzy jednostkami funkcjonalnymi a zespoem. Po szóste kierownictwo po przydzieleniu biecych obowizków poszczególnym
jednostkom moe powici wicej uwagi na plany dugookresowe.
Struktura macierzowa ma równie wady. Wprowadza poczucie niepewnoci u pracownika, gdy jest on podporzdkowany zarówno kierownikowi funkcjonalnemu, jak
i kierownikom projektów. Dodatkowy problem stanowi grupowe podejmowanie decyzji,
gdy wiadomo, e pojedyncza osoba podejmie decyzj szybciej ni caa grupa. Najwaniejsz wad struktury macierzowej jest to, e koordynacja dziaa zwizanych z realizacj
zada wymaga wikszej iloci czasu ni w pozostaych typach organizacji [Grif n 2004].
STRUKTURA ORGANIZACYJNA GENERALNEGO WYKONAWCY
STADIONU NARODOWEGO (SN)
Struktura ta peni odmienn funkcj ni w przypadku opisanych struktur organizacji.
Po pierwsze dlatego, e konsorcja tworzone s na czas okrelony, gównie na czas realizacji konkretnego przedsiwzicia, w tym przypadku budowlanego. Po drugie – konsorcjum tworzy dwie lub kilka niezalenych rm. Po osigniciu zamierzonego celu, czyli
tu: wybudowaniu stadionu, konsorcjum zostanie rozwizane.
W omawianym przypadku jako organizacj traktowa trzeba konsorcjum, a jako jej
cel (strategi) – wybudowanie SN.

ORGANIGRAM BUDOWY STADIONU NARODOWEGO
Budowa obiektu sportowego o tak duych rozmiarach i tak zoonej konstrukcji jak
SN jest sama w sobie trudnym do zrealizowania zadaniem. Budet projektu to warto
ponad miliard zotych. Szczegóowy harmonogram wykonywania robót zoony jest
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z blisko trzech tysicy zada i podzada, które kierownicy danych robót podzielone maj
na bardziej szczegóowe pozycje. Na poszczególnych odcinkach robót pracuje po kilka
rm podwykonawczych, które zatrudniaj pod sob kolejne rmy podwykonawcze. Jak
mona zauway, sprawna realizacja tego obiektu nie byaby moliwa bez przejrzystego
i dobrze przemylanego organigramu.
Schemat organizacyjny budowy SN jest bardzo rozbudowany. Wynika to ze specy ki
i rozmiaru przedsiwzicia. Realizacja obiektu podzielona zostaa na dwa gówne etapy.
Pierwszy etap dotyczy wzniesienia konstrukcji elbetowej, która zostaa ju ukoczona.
W tym etapie obiekt podzielono pionowo na sekcje od 1 do 12, przy czym pyta boiska
podzielona zostaa oddzielnie na cztery sekcje od 13 do 16 (rys. 6). Drugi etap dotyczy
robót wykoczeniowych, które s w trakcie realizacji. W tym etapie obiekt podzielono na
poziomy podziemne od B4 do B1 i poziomy nadziemne od 00 do 05.

Rys. 6.

Fig. 6.

Podzia obiektu SN na sekcje robocze: S1 – sekcja 1 w osiach 720–70, osie B–K,
S2 – sekcja 2 w osiach 70–140, osie B–K, S3 – sekcja 3 w osiach 7140–190, osie B–K,
S4 – sekcja 4 w osiach 190–230, osie B–K, S5 – sekcja 5 w osiach 230–300, osie B–K,
S6 – sekcja 6 w osiach 300–370, osie B–K, S7 – sekcja 7 w osiach 370–430, osie B–K,
S8 – sekcja 8 w osiach 430–500, osie B–K, S9 – sekcja 9 w osiach 500–540, osie B–K,
S10 – sekcja 10 w osiach 540–590, osie B–K, S11 – sekcja 11 w osiach 590–660, osie
B–K, S12 – sekcja 12 w osiach 660–7200, osie B–K, S13, S14, S15, S16 – sekcje na
pycie boiska w osiach B–Y1
Breakdown of building a National Stadium on the working sections: S1 – section of the
axes 1720–70, axes B–K, S2 – section 2 of the axes 70–140, axes B–K, S3 – section of the
axes 7140–190 B–K, S4 – section 4 of the axes 190–230, axes B–K, S5 – section 5 of the
axes 230–300, aces B–K, S6 – section 6 of the axes 300–370, axes B–K, S7 – section 7 of
the axes 370–430, axes B–K, S8 – section 8 of the axes 430–500, axes B–K, S9 – section
9 of the axes 500–540, axes B–K, S10 – section 10 of the axes 540–590, axes B–K, S11
– section 11 of the axes 590–660, axes B–K, S12 – section 12 of the axes 660–7200, axes
B–K, S13, S14, S15, S16 – sections on the eld plate of the axes B–K
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Struktura organizacyjna realizacji projektu SN w wersji uproszczonej przedstawiona
zostaa na schemacie rysunku 7. Jest to schemat ogólny, ilustrujcy podzia ze wzgldu
na funkcje. Jak wida, trzon organizacji stanowi przedstawiciele dwóch rm tworzcych
konsorcjum. Bezporednio pod nimi znajduje si dyrekcja projektu. Dyrekcji podlegaj
dwa due dziay: dzia administracyjny – pion nansowy, oraz produkcji – kierownictwo budowy. Dla czytelniejszego zobrazowania struktury najpierw przedstawiono ogólny
schemat, a nastpnie omówiono szczegóowo dzia produkcji oraz administracji.

Rys. 7.
Fig. 7.

Uproszczona wersja schematu organizacyjnego SN
A simpli ed version of the SN organizational chart

Rysunek 8, przy którego tworzeniu wspóuczestniczya autorka, przedstawia szczegóowy podzia produkcji. Na szczycie hierarchii stoi kierownik budowy (KB), którego
zadaniem jest kontrolowanie i koordynowanie przebiegu realizacji prac na SN. Bezporednio podlegaj mu kierownicy poszczególnych robót, czyli kierownik robót stalowych
i zewntrznych, kierownik robót wykoczeniowych oraz kierownik robót elektrycznych
i instalacyjnych. Te, jak wida na schemacie, ulegaj bardziej szczegóowemu podziaowi. „ elbet”, jak wczeniej ju wspomniano, podzielony jest na sekcje, w których
kada jest nadzorowana przez przypisanego do niej kierownika. Roboty wchodzce
w skad robót wykoczeniowych, elektrycznych i instalacyjnych podzielone zostay na
poziomy od B4 (pooonego najniej) do P05 (pooonego najwyej). Na kadym z nich
w swoim zakresie roboty nadzoruje kierownik. Oddzieln grup stanowi dzia BHP. Koordynatorzy ds. BHP czuwaj nad przestrzeganiem przez pracowników konsorcjum oraz
podwykonawców przepisów bezpieczestwa i higieny pracy. Na samym dole tej czci
schematu znajduje si komórka oznaczajca podwykonawców. Jak wida, powizani s
oni z kadym dziaem, co jest naturalne, gdy wykonuj zakresy robót zlecone przez
konsorcjum.
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komórki oznaczajce kierowników robót wykoczeniowych, elektrycznych,
instalacyjnych oraz stalowych i zewntrznych
komórki oznaczajce kierowników elbetu, robót stalowych,
zewntrznych,elewacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, mechanicznych
i instalacyjnych
komórki oznaczajce kierowników poszczególnych sekcji (1–16) oraz
poziomów (B4–P05) w zakresie wykonywanych robót

Rys. 8.
Fig. 8.

Dzia produkcji schematu organizacyjnego SN
Production Department of SN organizational chart
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Rys. 9.
Fig. 9.

Pion Finansowy Schematu organizacyjnego SN
Financial Division of SN organizational chart

Pion nansowy jest o wiele mniej rozbudowany i bardziej czytelny. Dzieli si na trzy
poddziay: Pion Przygotowania Produkcji (PPP), Controling Techniczny (CT) i Controling Finansowy (CF). Kady z nich dzieli si na jeszcze mniejsze dziay, które mona
przeledzi na schemacie (rys. 9).
Na poszczególne komórki (dziay) skadaj si zespoy ludzi. Kady z pracowników
odpowiedzialny jest za konkretne zadania. W przypadku poziomów czy sekcji mówi si
o kierownikach, ich zastpcach, majstrach i inynierach budowy. W przypadku czci
administracyjnej s to kierownicy i specjalici w poszczególnych dziaach, na przykad
prawnicy, nansici, kosztorysanci, technicy itp.

PODSUMOWANIE
Celem niniejszego artykuu byo przedstawienie struktury organizacyjnej Generalnego
Wykonawcy SN. Autorka, uczestniczc przy tworzeniu organigramu SN, dostrzega, jak
wan rol odgrywa on w realizacji tego obiektu.
Organigram, jako schemat organizacyjny, obrazuje struktur zalenoci midzy poszczególnymi funkcjami, podzia kompetencji i odpowiedzialnoci. Jasno wskazuje, kto,
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za co i przed kim odpowiada, do kogo mona si zwróci o pomoc bd w celu uzyskania
informacji na konkretny temat.
Organigram budowy Stadionu Narodowego w Warszawie jest przykadem dobrze
przemylanej i zaplanowanej struktury organizacyjnej Generalnego Wykonawcy SN.
Przy tak duym obiekcie i tak nietypowym jego charakterze naleao zastosowa struktur macierzow, aby podzieli obiekt na poszczególne fragmenty i jednoczenie na rodzaj
wykonywanych na nich robót. Wyra nie wida podzia na funkcje, mowa tu o kierownikach poszczególnych rodzajów robót. Drugi podzia to podzia na sekcje – w przypadku
robót elbetowych, oraz na poziomy – w przypadku robót wykoczeniowych oraz elektrycznych i instalacyjnych. Oba te podziay nakadaj si na siebie.
Zakres obowizków i obszar dziaania dla kadego pracownika jest jasno okrelony,
co powoduje, e struktura organizacyjna budowy SN jest bardzo rozbudowana, w szczególnoci cz dotyczca produkcji. Rozpatrujc ten schemat w kontekcie kryterium rozpitoci kierowania, mona zauway, e mamy do czynienia ze struktur smuk. Rozpito jej jest maa, a liczba szczebli kierowania bardzo dua. Struktura jest zcentralizowana.
Wikszo uprawnie do podejmowania decyzji skupiona jest na szczycie hierarchii – na
samej górze, nisze szczeble zarzdzania peni w tym przypadku rol poredników
i nadzoru odpowiedzialnego za wykonywanie zada i procedur zatwierdzonych przez
dyrektorów projektu. Struktura, a w zwizku z tym równie schemat organizacyjny cay
czas ewoluuje. Raz zaprojektowany schemat organizacyjny nie jest struktur statyczn,
a wrcz przeciwnie – stale si zmienia. Jest to proces cigy, który tak naprawd w przypadku realizacji projektu takiego, jakim jest budowa SN, koczy si dopiero wraz z jego
zakoczeniem.
Istnieje wiele pogldów na temat pracy ludzi oraz sposobów organizacji ich stanowisk
pracy. Mówi si, e dobrzy pracownicy bd wydajnie pracowa, nawet, jeli zostan
zatrudnieni w miejscu, gdzie panuje chaos organizacyjny. Inna myl gosi, e gdy stworzy si odpowiedni schemat organizacyjny, wtedy wystarczy przecitny pracownik, aby
wszystko dziaao sprawnie. Prawda jest taka, e w niejasno zaprojektowanej strukturze,
bez wzgldu na zdolnoci pracownika, pracuje si trudniej [Webber 1996].
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ORGANIGRAM, A PLAN OF BUILDING THE NATIONAL STADIUM
Abstract. This paper describes a role of organigram in managing the whole project. The
concept of “organigram” is derived from German and means an organization chart. It operates in our society recently, when on Polish market began to appear consortia of Polish
– German relations. In order to described it role the organizational structure and organizational chart being quoted. Types of bonds and relationships between the elements of
organizational structure were presented. The analysis was performed on the example of the
organizational chart of the National Stadium in Warsaw.
Key words: organigram, organizational structure, organizational chart, ties in the organization
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