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ORGANIGRAM, CZYLI SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
BUDOWY STADIONU NARODOWEGO

Aneta Zió�kowska
Szko�a G�ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie1

Streszczenie. W artykule przedstawiono rol� organigramu w zarz�dzaniu ca�ym projektem. 
Poj�cie „organigram” wywodzi si� z j�zyka niemieckiego i oznacza schemat organizacyj-
ny. Funkcjonuje w naszym spo�ecze�stwie od niedawna, gdy na polskim rynku zacz��y po-
jawia� si� konsorcja polsko-niemieckie. W celu opisania jego roli przytoczono istot� struk-
tury i schematu organizacyjnego. Zaprezentowane zosta�y typy wi�zi i zale�no�ci mi�dzy 
elementami struktury organizacyjnej. Analiz� przeprowadzono na przyk�adzie schematu 
organizacyjnego budowy Stadionu Narodowego w Warszawie.

S�owa kluczowe: organigram, struktura organizacyjna, schemat organizacyjny, wi�zi or-
ganizacyjne

WST�P

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 ist-
nieje przep�yw wiedzy, do�wiadczenia i pogl�dów z dwóch ró�nych kultur budownic-
twa. Struktur� organizacyjn� Generalnego Wykonawcy tego obiektu przedstawia orga-
nigram.

 Organigram (niem. das Organigramm) jest to gra	 czny wykres, przedstawiaj�cy po-
dzia� w�adzy, odpowiedzialno�ci, kontroli oraz powi�zania pionowe i poziome mi�dzy 
poszczególnymi dzia�ami w organizacji. Polskim odpowiednikiem tego okre�lenia jest 
schemat organizacyjny.
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PODSTAWY TEORETYCZNE

Struktura organizacyjna (SO) 

Jest to zbiór elementów (komórek organizacyjnych) oraz wzajemne powi�zania mi�dzy 
nimi, które wp�ywaj� (przyczyniaj� si�) do powodzenia jej ca�o�ci. Organizacja ��czy ludzi 
i dzia�ania w efektywn� realizacj� zamierzonego celu. Jednocze�nie dzieli w�adz�, infor-
macje, zadania, pieni�dze i zasoby. 

Na struktur� organizacyjn� ma wp�yw wiele czynników, do których nale�y m.in. stra-
tegia 	 rmy. Strategia wyznacza organizacji zadania do zrealizowania, wp�ywa na wybór 
odpowiednich technologii oraz ludzi potrzebnych do realizacji tych zada�. Organizacja 
wybiera konkretne otoczenie, w którym b�dzie funkcjonowa�. Na struktur� organizacji 
wp�yw ma równie� jej wielko��. Ma�e organizacje maj� zazwyczaj dosy� prost� struktu-
r�. Na czele przedsi�biorstwa stoi kierownik, który skupia pod sob� wszystkich pracow-
ników. Im wi�ksza organizacja, tym wi�kszy stopie� podzia�u pracy, stopie� specjalizacji 
stanowisk oraz wi�ksza liczba obowi�zuj�cych regu� i przepisów. Jednocze�nie wi�kszy 
rozmiar organizacji wp�ywa na znaczn� decentralizacj� w�adzy oraz bardziej z�o�one 
mechanizmy koordynacji czynno�ci. Nale�y równie� wspomnie� o kwali	 kacjach za-
wodowych kadry. Bardziej wykwali	 kowana kadra pracuje wydajniej, zmniejsza zapo-
trzebowanie na personel pomocniczy i nie wymaga �cis�ej kontroli technicznej [Bieniok 
1999].

Aby organizacja dzia�a�a prawid�owo oraz realizowa�a kolejne zadania, projekty i cele, 
musi by� odpowiednio zaprojektowana. Na samym pocz�tku powinno si� ustali� cel i za-
�o�enia, jakie powinna spe�nia� ta organizacja, okre�li�, czym si� b�dzie zajmowa� itp. 
Mi�dzy pracowników powinno si� rozdzieli� konkretne obowi�zki i zadania. Jednocze�nie 
pracownicy powinni by� po��czeni w grupy, na przyk�ad dzia� ofertowania sk�ada si� z 4 
osób: z kierownika dzia�u oraz 3 pracowników ofertowych tego dzia�u. Kierownik wydaje 
polecenia i rozdziela zadania mi�dzy pracowników, którzy dopowiadaj� przed nim za ich 
wykonanie. Kierownik za� za zadania realizowane przez swój dzia� odpowiada przed, na 
przyk�ad, prezesem 	 rmy b�d� dyrektorem projektu. 

Typy wi�zi organizacyjnych

Wi�zi organizacyjne to powi�zania mi�dzy poszczególnymi elementami organizacji. 
Wyró�nia si� cztery podstawowe rodzaje wi�zi organizacji:

liniowe (hierarchiczne, s�u�bowe), czyli formalne podporz�dkowanie prze�o�ony 
– podw�adny,
funkcjonalne (doradcze), czyli wi�� mi�dzy cz�onem funkcjonalnie uzale�niaj�cym a 
cz�onem funkcjonalnie uzale�nionym lub wi�� wspomagania (obowi�zkowe lub do-
browolne s�u�enie rad� innym cz�onkom organizacji),
techniczne, czyli wzajemne relacje mi�dzy cz�onkami zespo�u w zakresie wymiany 
zasile� oraz informacji,
informacyjne, czyli przep�yw informacji mi�dzy jednostkami organizacji o wszelkich 
stanach rzeczy i ich zmianach [Stoner i in. 2001].

–

–

–

–
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Wi�zi organizacyjne w przedsi�biorstwie b�d� organizacji spe�niaj� bardzo wa�n� 
rol�. Im wi�kszy przep�yw informacji mi�dzy poszczególnymi dzia�ami 	 rmy i poszcze-
gólnymi pracownikami, tym szybsza mo�liwo�� podejmowania decyzji czy dzia�a�.  

Typy struktur organizacyjnych

Struktury organizacyjne mo�na podzieli� wed�ug kryterium rozpi�to�ci kierowania 
oraz kryterium wi�zi organizacyjnych. Pierwszy podzia� opiera si� na zasi�gu i rozpi�to-
�ci kierowania. Okre�la, jaka liczba wszystkich pracowników podlega bezpo�rednio jed-
nemu kierownikowi b�d� kierownikowi danego szczebla. Ze wzgl�du na takie kryterium 
struktur� dzieli si� na smuk�� i p�ask�. Struktura smuk�a cechuje si� ma�� rozpi�to�ci� 
oraz du�� liczb� szczebli kierowania (rys. 1a). Natomiast w strukturze p�askiej mamy do 
czynienia z du�� rozpi�to�ci� oraz ma�� liczb� szczebli kierowania (rys. 1b). Porównuj�c 
te struktury, mo�na zauwa�y�, �e w strukturze p�askiej przep�yw informacji jest szybszy 
i sprawniejszy. Koszty administracyjne tych struktur s� mniejsze. W strukturach smuk�ych 
potrzebny jest wi�kszy zakres dzia�a� koordynacyjnych [Bieniok 1999].

Natomiast struktury organizacyjne wed�ug kryterium wi�zi dzieli si� na: liniowe, funk-
cjonalne, dywizjonalne i macierzowe.

Struktura liniowa charakteryzuje si� prostot� i przejrzysto�ci� konstrukcji, �atwo�ci� 
w przekazywaniu dyspozycji, wyra�nym podzia�em pracy oraz kompetencji i odpowie-
dzialno�ci. Wadami struktury tego typu s�: konieczno�� wielokrotnego przekazywania po-
lece� przez wszystkie szczeble zarz�dzania oraz niski stopie� specjalizacji [Stoner i in.  
2001].

Rys. 1.  Schemat rozpi�to�ci i podzia�u w�adzy: a – struktura smuk�a, b – struktura p�aska
Fig. 1.  Diagrams range and separation of control: a – slender structure, b – � at structure

a

b

– pracownik – worker
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Struktura tego typu mog�aby mie� zastosowanie w 	 rmie specjalizuj�cej si� w jednej 
dziedzinie, na przyk�ad wykonuj�cej fundamenty palowe. Taka 	 rma realizuje jednocze-
�nie zadania na ró�nych placach budowy. Na ka�dym z nich jest kierownik robót, podle-
g�y mu brygadzista oraz robotnicy budowlani wykonuj�cy prace (rys. 2). Firm� zarz�dza 
prezes, który nadzoruje realizowane przez poszczególnych kierowników zadania.

Struktura funkcjonalna, nazwana przez ekonomist� Olivera E.  Williamsona struktur� 
typu U (unitary structure – struktura jednolita)[Grif	 n 2004], gdy� poszczególne funkcje 
podzielone s� wed�ug specjalizacji, a wi�c kierownicy s� specjalistami w danych dzie-
dzinach. Aby tak skonstruowana organizacja funkcjonowa�a poprawnie, potrzebna jest 
koordynacja mi�dzy poszczególnymi dzia�ami. Za integracj� i koordynacj� najcz��ciej 
odpowiedzialny jest dyrektor naczelny oraz cz�onkowie wy�szego kierownictwa. Orga-
nizacja cechuj�ca si� tak� struktur� nie mo�e posiada� �adnych obszarów, które nie s� 
w �aden sposób powi�zane z innymi. Zalet� tego typu struktury jest du�a zdolno�� or-
ganizacji do zmian zachodz�cych w otoczeniu. Struktur� t� cechuj� równie� trudno�ci 
w rozgraniczeniu kompetencji oraz os�abienie odpowiedzialno�ci za skutki wydanych 
decyzji. Podej�cie to zapewnia obsadzenie wszystkich stanowisk ekspertami funkcjonal-
nymi, jednak jednocze�nie sprzyja koncentracji na funkcji, a nie na ca�ym projekcie b�d� 
organizacji [Grif	 n 2004].

Struktur� funkcjonaln� mog�aby przyj�� na przyk�ad 	 rma budowlana, wykonuj�ca 
zarówno roboty �elbetowe i stalowe, jak i drogowe, oraz instalacyjne, czyli 	 rma, która 
posiada wykwali	 kowanych pracowników do realizacji ca�ego obiektu – od pocz�tku do 
ko�ca (rys. 3).

Struktura dywizjonalna charakteryzuje si� grupowaniem i integracj� komórek orga-
nizacyjnych w samodzielne jednostki (np. segmenty, sektory, zak�ady), które realizuj� 
sta�e, okre�lone zadania. Dzi�ki temu naczelne kierownictwo odci��one zostaje od od-
powiedzialno�ci za przebieg procesów gospodarczych w dywizjonach, a mo�e si� w tym 
czasie zaj�� strategicznymi problemami ca�ego przedsi�biorstwa [Bednarski 1998]. Taki 
typ struktury tworzy dogodne warunki do decentralizacji zarz�dzania i usprawnia procesy 
koordynacyjne. G�ówn� wad� tej struktury jest „walka” o zasoby 	 rmy oraz nadmierne 
rozrastanie si� sztabów, co bezpo�rednio wi��e si� ze wzrostem kosztów. 

Rys. 2.  Struktura liniowa [Stoner i in. 2001]
Fig. 2.  Linear structure
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Firma cechuj�ca si� struktur� dywizjonaln� sk�ada si� kilku niezale�nych dzia�ów, 
które realizuj� okre�lone cele i zadania, ale nie s� powi�zane mi�dzy sob�. Na czele 
ka�dego dzia�u stoi kierownik, który odpowiada przez dyrektorem 	 rmy (rys. 4). Przy-
k�adem mo�e by� 	 rma, która zajmuje si� zarówno in�ynieri� budowlan� i przemys�ow�, 
jak i certy	 kacj�, badaniami laboratoryjnymi, inspekcj� i szkoleniami. 

Struktura macierzowa to kolejny popularny sposób projektowania schematu organi-
zacji. Opiera si� na dwóch kryteriach grupowania, nak�adaj�cych si� na siebie. Podstaw� 
tworzy podzia� funkcjonalny. Na ten podzia� nak�adany jest drugi – przedmiotowy. W ra-
mach tej struktury pracownicy s� jednocze�nie cz�onkami dzia�u funkcjonalnego, ale rów-
nie� zespo�u projektowego (rys. 5). Taki rodzaj struktury wykorzystywany jest przez wiele 
organizacji, gdy� posiada 6 g�ównych zalet. Po pierwsze sprzyja elastyczno�ci. Umo�liwia 
tworzenie zespo�ów, których sk�ad i struktura mog� si� zmienia�, a nawet rozwi�za�. Po 
drugie wp�ywa na motywacj� i zaanga�owanie, gdy� pracownicy odgrywaj� wa�n� rol� 
w podejmowaniu decyzji. Po trzecie cz�onkowie zespo�ów w strukturze o takim charakterze 
maj� du�e mo�liwo�ci rozwoju w�asnego, wynikaj�ce z nabywania nowych umiej�tno�ci. 

Rys. 3. Struktura funkcjonalna
Fig. 3. Functional structure
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Fig. 4.  Divisionalized structure

Pion 
Projektowania 

Design Division

Pion Planowania 
strategicznego

Strategic 
Planning Division

Pion 
Inwestycyjny

Investment
Division

Pion 
Finansowy 
Financial
Division

Kierownik
Manager

Sektor Produktu A Sektor Produktu A



Acta Sci. Pol.

44                                                                                                                                            A. Zió�kowska

Po czwarte w strukturze macierzowej mo�liwe jest pe�ne wykorzystanie zasobów ludzkich. 
Po pi�te cz�onkowie zespo�ów stanowi� pomost mi�dzy jednostkami funkcjonalnymi a ze-
spo�em. Po szóste kierownictwo po przydzieleniu bie��cych obowi�zków poszczególnym 
jednostkom mo�e po�wi�ci� wi�cej uwagi na plany d�ugookresowe.

Struktura macierzowa ma równie� wady. Wprowadza poczucie niepewno�ci u pra-
cownika, gdy� jest on podporz�dkowany zarówno kierownikowi funkcjonalnemu, jak 
i kierownikom projektów. Dodatkowy problem stanowi grupowe podejmowanie decyzji, 
gdy� wiadomo, �e pojedyncza osoba podejmie decyzj� szybciej ni� ca�a grupa. Najwa�-
niejsz� wad� struktury macierzowej jest to, �e koordynacja dzia�a� zwi�zanych z realizacj� 
zada� wymaga wi�kszej ilo�ci czasu ni� w pozosta�ych typach organizacji [Grif	 n 2004].

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GENERALNEGO WYKONAWCY 
STADIONU NARODOWEGO (SN)

Struktura ta pe�ni odmienn� funkcj� ni� w przypadku opisanych struktur organizacji. 
Po pierwsze dlatego, �e konsorcja tworzone s� na czas okre�lony, g�ównie na czas reali-
zacji konkretnego przedsi�wzi�cia, w tym przypadku budowlanego. Po drugie – konsor-
cjum tworzy dwie lub kilka niezale�nych 	 rm. Po osi�gni�ciu zamierzonego celu, czyli 
tu: wybudowaniu stadionu, konsorcjum zostanie rozwi�zane. 

W omawianym przypadku jako organizacj� traktowa� trzeba konsorcjum, a jako jej 
cel (strategi�) – wybudowanie SN.

ORGANIGRAM BUDOWY STADIONU NARODOWEGO

Budowa obiektu sportowego o tak du�ych rozmiarach i tak z�o�onej konstrukcji jak 
SN jest sama w sobie trudnym do zrealizowania zadaniem. Bud�et projektu to warto�� 
ponad miliard z�otych. Szczegó�owy harmonogram wykonywania robót z�o�ony jest 
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z blisko trzech tysi�cy zada� i podzada�, które kierownicy danych robót podzielone maj� 
na bardziej szczegó�owe pozycje. Na poszczególnych odcinkach robót pracuje po kilka 
	 rm podwykonawczych, które zatrudniaj� pod sob� kolejne 	 rmy podwykonawcze. Jak 
mo�na zauwa�y�, sprawna realizacja tego obiektu nie by�aby mo�liwa bez przejrzystego 
i dobrze przemy�lanego organigramu.

Schemat organizacyjny budowy SN jest bardzo rozbudowany. Wynika to ze specy	 ki 
i rozmiaru przedsi�wzi�cia. Realizacja obiektu podzielona zosta�a na dwa g�ówne etapy. 
Pierwszy etap dotyczy� wzniesienia konstrukcji �elbetowej, która zosta�a ju� uko�czona. 
W tym etapie obiekt podzielono pionowo na sekcje od 1 do 12, przy czym p�yta boiska 
podzielona zosta�a oddzielnie na cztery sekcje od 13 do 16 (rys. 6). Drugi etap dotyczy 
robót wyko�czeniowych, 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. 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 
p�ycie boiska w osiach B–Y1

Fig. 6.  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 
zosta�a na schemacie rysunku 7. Jest to schemat ogólny, ilustruj�cy podzia� ze wzgl�du 
na funkcje. Jak wida�, trzon organizacji stanowi� przedstawiciele dwóch 	 rm tworz�cych 
konsorcjum. Bezpo�rednio pod nimi znajduje si� dyrekcja projektu. Dyrekcji podlegaj� 
dwa du�e dzia�y: dzia� administracyjny – pion 	 nansowy, oraz produkcji – kierownic-
two budowy. Dla czytelniejszego zobrazowania struktury najpierw przedstawiono ogólny 
schemat, a nast�pnie omówiono szczegó�owo dzia� produkcji oraz administracji. 

Rysunek 8, przy którego tworzeniu wspó�uczestniczy�a autorka, przedstawia szcze-
gó�owy podzia� produkcji. Na szczycie hierarchii stoi kierownik budowy (KB), którego 
zadaniem jest kontrolowanie i koordynowanie przebiegu realizacji prac na SN. Bezpo-
�rednio podlegaj� mu kierownicy poszczególnych robót, czyli kierownik robót stalowych 
i zewn�trznych, kierownik robót wyko�czeniowych oraz kierownik robót elektrycznych 
i instalacyjnych. Te, jak wida� na schemacie, ulegaj� bardziej szczegó�owemu podzia-
�owi. „elbet”, jak wcze�niej ju� wspomniano, podzielony jest na sekcje, w których 
ka�da jest nadzorowana przez przypisanego do niej kierownika. Roboty wchodz�ce 
w sk�ad robót wyko�czeniowych, elektrycznych i instalacyjnych podzielone zosta�y na 
poziomy od B4 (po�o�onego najni�ej) do P05 (po�o�onego najwy�ej). Na ka�dym z nich
w swoim zakresie roboty nadzoruje kierownik. Oddzieln� grup� stanowi dzia� BHP. Ko-
ordynatorzy ds. BHP czuwaj� nad przestrzeganiem przez pracowników konsorcjum oraz 
podwykonawców przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. Na samym dole tej cz��ci 
schematu znajduje si� komórka oznaczaj�ca podwykonawców. Jak wida�, powi�zani s� 
oni z ka�dym dzia�em, co jest naturalne, gdy� wykonuj� zakresy robót zlecone przez 
konsorcjum.

Rys. 7. Uproszczona wersja schematu organizacyjnego SN
Fig. 7. A simpli	 ed version of the SN organizational chart
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komórki oznaczaj�ce kierowników robót wyko�czeniowych, elektrycznych,  
 instalacyjnych oraz stalowych i zewn�trznych

komórki oznaczaj�ce kierowników �elbetu, robót stalowych, 
zewn�trznych,elewacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, mechanicznych  
i instalacyjnych 

           komórki oznaczaj�ce kierowników poszczególnych sekcji (1–16) oraz
           poziomów (B4–P05) w zakresie wykonywanych robót 

Rys. 8.  Dzia� produkcji schematu organizacyjnego SN
Fig. 8.  Production Department of SN organizational chart
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Pion 	 nansowy jest o wiele mniej rozbudowany i bardziej czytelny. Dzieli si� na trzy 
poddzia�y: Pion Przygotowania Produkcji (PPP), Controling Techniczny (CT) i Contro-
ling Finansowy (CF). Ka�dy z nich dzieli si� na jeszcze mniejsze dzia�y, które mo�na 
prze�ledzi� na schemacie (rys. 9).  

Na poszczególne komórki (dzia�y) sk�adaj� si� zespo�y ludzi. Ka�dy z pracowników 
odpowiedzialny jest za konkretne zadania. W przypadku poziomów czy sekcji mówi si� 
o kierownikach, ich zast�pcach, majstrach i in�ynierach budowy. W przypadku cz��ci 
administracyjnej s� to kierownicy i specjali�ci w poszczególnych dzia�ach, na przyk�ad 
prawnicy, 	 nansi�ci, kosztorysanci, technicy itp.

PODSUMOWANIE  

Celem niniejszego artyku�u by�o przedstawienie struktury organizacyjnej Generalnego 
Wykonawcy SN. Autorka, uczestnicz�c przy tworzeniu organigramu SN, dostrzega, jak 
wa�n� rol� odgrywa on w realizacji tego obiektu. 

Organigram, jako schemat organizacyjny, obrazuje struktur� zale�no�ci mi�dzy po-
szczególnymi funkcjami, podzia� kompetencji i odpowiedzialno�ci. Jasno wskazuje, kto, 

Rys. 9.  Pion Finansowy Schematu organizacyjnego SN
Fig. 9.  Financial Division of SN organizational chart
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za co i przed kim odpowiada, do kogo mo�na si� zwróci� o pomoc b�d� w celu uzyskania 
informacji na konkretny temat. 

Organigram budowy Stadionu Narodowego w Warszawie jest przyk�adem dobrze 
przemy�lanej i zaplanowanej struktury organizacyjnej Generalnego Wykonawcy SN. 
Przy tak du�ym obiekcie i tak nietypowym jego charakterze nale�a�o zastosowa� struktu-
r� macierzow�, aby podzieli� obiekt na poszczególne fragmenty i jednocze�nie na rodzaj 
wykonywanych na nich robót. Wyra�nie wida� podzia� na funkcje, mowa tu o kierowni-
kach poszczególnych rodzajów robót. Drugi podzia� to podzia� na sekcje – w przypadku 
robót �elbetowych, oraz na poziomy – w przypadku robót wyko�czeniowych oraz elek-
trycznych i instalacyjnych. Oba te podzia�y nak�adaj� si� na siebie. 

Zakres obowi�zków i obszar dzia�ania dla ka�dego pracownika jest jasno okre�lony, 
co powoduje, �e struktura organizacyjna budowy SN jest bardzo rozbudowana, w szcze-
gólno�ci cz��� dotycz�ca produkcji. Rozpatruj�c ten schemat w kontek�cie kryterium roz-
pi�to�ci kierowania, mo�na zauwa�y�, �e mamy do czynienia ze struktur� smuk��. Rozpi�-
to�� jej jest ma�a, a liczba szczebli kierowania bardzo du�a. Struktura jest zcentralizowana. 
Wi�kszo�� uprawnie� do podejmowania decyzji skupiona jest na szczycie hierarchii – na 
samej górze, ni�sze szczeble zarz�dzania pe�ni� w tym przypadku rol� po�redników 
i nadzoru odpowiedzialnego za wykonywanie zada� i procedur zatwierdzonych przez 
dyrektorów projektu. Struktura, a w zwi�zku z tym równie� schemat organizacyjny ca�y 
czas ewoluuje. Raz zaprojektowany schemat organizacyjny nie jest struktur� statyczn�, 
a wr�cz przeciwnie – stale si� zmienia. Jest to proces ci�g�y, który tak naprawd� w przy-
padku realizacji projektu takiego, jakim jest budowa SN, ko�czy si� dopiero wraz z jego 
zako�czeniem. 

Istnieje wiele pogl�dów na temat pracy ludzi oraz sposobów organizacji ich stanowisk 
pracy. Mówi si�, �e dobrzy pracownicy b�d� wydajnie pracowa�, nawet, je�li zostan� 
zatrudnieni w miejscu, gdzie panuje chaos organizacyjny. Inna my�l g�osi, �e gdy stwo-
rzy si� odpowiedni schemat organizacyjny, wtedy wystarczy przeci�tny pracownik, aby 
wszystko dzia�a�o sprawnie. Prawda jest taka, �e w niejasno zaprojektowanej strukturze, 
bez wzgl�du na zdolno�ci 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 ope-
rates 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 orga-
nizational 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 organi-
zation
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