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Znaczenie pozytywnych relacji interpersonalnych 

pracowników dla rozwoju przedsi biorstwa

Streszczenie

Celem artyku u jest przedstawienie istoty pozytywnych relacji interpersonalnych pracowni-

ków i ich zwi zku z rozwojem przedsi biorstwa. Rozwa ania opieraj  si  na wynikach projektu 

badawczego zrealizowanego przez zespó , do którego nale y autorka. W rezultacie przeprowa-

dzonych analiz, w tym szczególnie obliczenia wska ników korelacji Pearsona, wykazano istnie-

nie istotnych zale no ci pomi dzy elementami sk adowymi relacji interpersonalnych i wybrany-

mi wska nikami rozwojowymi przedsi biorstwa. Artyku  prezentuje najwa niejsze z nich.

S owa kluczowe: pozytywna teoria zarz dzania, relacje interpersonalne pracowników, 

rozwój przedsi biorstwa 
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Na pocz tku XXI wieku w naukach o zarz dzaniu pojawi  si  nowy nurt 

bada , który mo na okre li  mianem pozytywnej teorii zarz dzania. Uwa-

ga badaczy zwi zanych z tym nurtem zogniskowana jest na pozytywnych 

zjawiskach, cechach i procesach organizacyjnych, w tym przede wszyst-

kim zwi zanych z odczuwaniem i do wiadczaniem przez cz onków orga-

nizacji takich stanów, jak twórcza energia, rozkwit, doskona o , zaufanie1. 

Jednym ze zjawisk tego rodzaju s  pozytywne relacje interpersonalne, wy-

st puj ce pomi dzy pracownikami tworz cymi zespo y robocze. 

 Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, eds. K.S. Cameron, 
J.E. Dutton, R. E. Quinn, San Francisco 2003.
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Znaczenie relacji interpersonalnych dla osi gania przez organizacj  po-

nadprzeci tnych wyników sta o si  w ostatnich latach przedmiotem wielu 

bada  i analiz2. Artyku  wpisuje si  w ten nurt, a jego celem jest prezentacja 

zwi zków, jakie wyst puj  pomi dzy wybranymi komponentami pozytyw-

nych relacji interpersonalnych pracowników a wska nikami rozwojowy-

mi przedsi biorstwa. Podstaw  rozwa a  s  wyniki bada  zrealizowanych 

przez zespó , do którego nale y autorka, w ramach projektu Þ nansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki3.
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Przed przyst pieniem do opisania zale no ci zapowiedzianych w tytule 

artyku u i we wprowadzeniu do niego nale y u ci li  poj cie „relacje in-

terpersonalne” oraz wyja ni , na czym polega ich „pozytywno ” w uj ciu 

prezentowanego modelu.

„Relacje interpersonalne” wydaj  si  poj ciem pierwotnym. St d te , po-

mimo pojawiania si  tego terminu w bardzo wielu rozwa aniach z zakresu 

nauk spo ecznych, praktycznie nie jest on deÞ niowany. Opieraj c si  na tak 

podstawowym ródle, jakim jest S ownik j zyka polskiego, mo na poj cie 

relacji interpersonalnych roz o y  na nast puj ce czynniki pierwsze4:

1) relacja – czyli zwi zek zachodz cy mi dzy lud mi lub grupami spo-

ecznymi;

2) interpersonalna – dotycz ca stosunków mi dzy poszczególnymi oso-

bami.

% N. Anand, Entrepreneurs’ Networking Styles: Impact on Tie Formation and Dissolution 
During Venture Emergence, „Academy of Management Proceedings. Best Conference Paper” 
2006, s. G1–G6; L. Atwater, A. Carmeli, Leader-Member Exchange, Feelings of Energy, and 
Involvement in Creative Work, „Leadership Quarterly” 2009, vol. 20; E. Heaphy, J. Dutton, 
Positive social interactions and the human body at work: Linking organizations and physiolo-
gy, „Academy of Management Review” 2008, vol. 33(1). 

 3 Projekt pt. Strategiczne zarz dzanie kluczowymi obszarami Pozytywnego Potencja u Organi-
zacji - uwarunkowania, sposoby i modele rekomendowane dla przedsi biorstw funkcjonuj -
cych w Polsce (NCN, 2011/01/B/HS4/00835).

 4 http://sjp.pwn.pl, data dost pu: 30 maja 2013 r.
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Niezawodna pod wieloma wzgl dami Wikipedia5 podaje, e relacje interper-

sonalne to sposób wyra ania uczu  i postaw pomi dzy dwoma lub wi cej part-

nerami interakcji; wzajemne stosunki uczestników interakcji, które odnosz  

si  do pozytywnych lub negatywnych powi za  mi dzy nimi. Wyrazem relacji 

interpersonalnych mog  by  zatem zaufanie, sympatia, szacunek, tolerancja, 

ale tak e agresja, wrogo , manipulacja, lekcewa enie etc. Relacja interperso-

nalna zazwyczaj powoduje pewien poziom wspó zale no ci partnerów. Ludzie 

pozostaj cy w relacji interpersonalnej maj  na siebie wp yw, dziel  si  swoimi 

my lami i odczuciami, a tak e anga uj  we wspólne aktywno ci6.

Rozwa ania prezentowane w publikacjach poruszaj cych temat relacji 

interpersonalnych w organizacji najcz ciej koncentruj  si  na ich charak-

terze, uwarunkowaniach b d  zwi zku z innymi zjawiskami. Wydaje si  

zatem, e znacznie wa niejsze od istoty relacji interpersonalnych s  ich cel 

oraz konsekwencje. Jak podaj  P.J. Makin, C.L. Cooper i Ch.J. Cox, ludzie 

w swoich relacjach interpersonalnych próbuj  zrozumie  i nada  znaczenie 

sobie nawzajem; potrzebuj  tego, by kierowa  w asnymi dzia aniami i in-

terakcjami na drodze do realizacji celów7. 

Z punktu widzenia zarz dzania istotne s  komponenty relacji interper-

sonalnych8:

1) strukturalny – rodzaj wi zi, np. organizacyjnych, cz cych partne-

rów, intensywno  kontaktów bezpo rednich;

2) afektywny – emocje wspó odczuwane przez partnerów, np. zaufanie, 

yczliwo ;

3) poznawczy – stopie , w jakim partnerzy znaj  siebie nawzajem, swo-

j  wiedz , mo liwo ci, motywy; to tak e d enie do wspólnych ce-

lów i pos ugiwanie si  wspólnym j zykiem.

( Autorzy has a, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej Wikipedii nie podaj  ród a tej deÞ -
nicji, jednocze nie staj c si  sami ród em cytowa  w publikacjach naukowych, np. S.K. Abd 
El Kawy Zahran, Role of the Extra Sensory Perception in Decision Making and Interpersonal 
Relationships – A Comparative Study among Pre-school Children and Adolescences, „Interna-
tional Journal of Business and Social Science” 2012, vol. 3, No. 9. Oto signum temporis.

 6 http://pl.wikipedia.org/wiki/Relacje_interpersonalne, data dost pu: 30 maja 2013 r.
 7 P.J. Makin, C.L. Cooper, Ch.J. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarz dzanie 

lud mi w pracy, Warszawa 2000, s. 88.
 8 R. Kase, J. Paauwe, N. Zupan, Interpersonal Relations, And IntraÞ rm Knowledge Transfer In 

Knowledge-Intensive Firms: A Social Network Perspective, „Human Resource Management” 
2009, vol. 48, No. 4, s. 615–639.

Znaczenie pozytywnych relacji interpersonalnych pracowników...
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W modelu przyj tym w prezentowanych tu badaniach skoncentrowano 

si  na pozytywnych relacjach interpersonalnych w zespo ach pracowni-

czych. ZdeÞ niowano je jako zwi zki pomi dzy cz onkami zespo u opie-

raj ce si  na pozytywnych postawach i emocjach, takich jak yczliwo , 

sympatia, zaufanie, szacunek, akceptacja. Tak rozumiane relacje interper-

sonalne przedstawione zosta y w postaci nast puj cych szczegó owych 

elementów:

1. Pracownicy mog  liczy  na siebie nawzajem, w tym:

1) staraj  si  nie zawie  siebie nawzajem, wywi zuj c si  ze swoich 

zada ;

2) spontanicznie pomagaj , gdy który  z cz onków zespo u ma trudno-

ci w realizacji swoich zada ;

3) nie wahaj  si  prosi  innych o pomoc;

4) pomagaj  sobie tak e w problemach osobistych;

5) dziel  si  informacjami, które mog  przynie  korzy  innym cz on-

kom zespo u;

6) wiedz c, e który  z kolegów mo e mie  k opoty, staraj  si  zawcza-

su temu zapobiec.

2. Pracownicy okazuj  sobie zainteresowanie, w tym:

1) interesuj  si  tym, co mówi  inni;

2) okazuj  zainteresowanie, gdy który  z cz onków zespo u wygl da na 

zmartwionego;

3) autentycznie ciesz  si  sukcesami innych cz onków zespo u.

3. Pracownicy s  wobec siebie szczerzy, w tym:

1) szczerze wyra aj  swoje opinie;

2) w dyskusji s uchaj  si  nawzajem, staraj c si  zrozumie  punkt wi-

dzenia innych;

3) nie obawiaj  si  przyzna  do niewiedzy lub pope nionych b dów;

4) nie obra aj  si , gdy który  z kolegów krytycznie odnosi si  do ich 

pomys ów.

4. Pracownicy lubi  si , w tym:

1) u miechaj  si  do siebie;

2) chc  ze sob  sp dza  czas tak e poza prac ;

3) ch tnie ze sob  rozmawiaj , tak e na tematy niezwi zane z realizo-

wanymi zadaniami;

,-./02 3-4 ska-Newe
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4) ch tnie sprawiaj  sobie nawzajem przyjemno , np. mówi c mi e 

rzeczy;

5) dziel  si  z kolegami swoimi rado ciami.

5. Pracownicy okazuj  sobie akceptacj  i szacunek, w tym:

1) nie staraj  si  za wszelk  cen  zmienia  swoich kolegów;

2) kiedy widz  potrzeb  krytyki zachowa  kolegów, czyni  to taktow-

nie i z umiarem;

3) ch tnie zgadzaj  si  na kierowanie prac  zespo u przez tych kolegów, 

którzy na danym etapie maj  ku temu odpowiednie predyspozycje;

4) w swoim towarzystwie zachowuj  si  swobodnie (niczego nie udaj ).

6. Stan relacji interpersonalnych w zespo ach pracowniczych przek ada si  

na relacje pomi dzy zespo ami (komórkami/jednostkami organizacyjnymi) 

w przedsi biorstwie.

Wymienione elementy sk adowe relacji interpersonalnych zosta y w ba-

daniu empirycznym poddane ocenie respondentów, ze wzgl du na inten-

sywno  ich wyst powania w przedsi biorstwach. Bazuj c na uzyskanych 

t  drog  danych, zaprezentowany zostanie stan relacji interpersonalnych 

w badanych przedsi biorstwach, a w dalszej kolejno ci przedstawiona b -

dzie analiza korelacji zachodz cych pomi dzy relacjami interpersonalnymi 

pracowników i wska nikami rozwoju przedsi biorstwa.

S89: ;<=9>?@ @:8<;B<;CD:9=:E>F

w polskich przedsi biorstwach

Nat enie wyst powania w przedsi biorstwach opisanych w poprzed-

nim punkcie elementów pozytywnych relacji interpersonalnych zosta o 

ocenione przez respondentów przy u yciu skali od 0% do 100%. Respon-

dentami byli mened erowie przedsi biorstw funkcjonuj cych w Polsce, 

reprezentuj cych zró nicowane sektory, wielko , pochodzenie kapita u. 

W tab. 1 przedstawione zosta y rednie dokonanych ocen.

ZGHJKLGML NOKPQPRGPJT ULVHJXM MGQLUNLUYOGHVGPJT NUHJORGM[\R]]]
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Tab. 1. Ocena nat enia pozytywnych relacji w badanych przedsi biorstwach (N=73)

Zmienna rednia
Odchylenie 

standardowe

Pracownicy mog  liczy  na siebie nawzajem 72,60 19,223

Pracownicy okazuj  sobie zainteresowanie abcad 17,678

Pracownicy s  wobec siebie szczerzy eecff 20,323

Pracownicy lubi  si agchh 16,200

Pracownicy okazuj  sobie akceptacj  i szacunek aecbd 14,954

Stan relacji interpersonalnych w zespo ach pracowniczych 

przek ada si  na relacje pomi dzy zespo ami (komórkami/

jednostkami organizacyjnymi) w przedsi biorstwie

75,69 21,018

iród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  empirycznych.

W interpretacji przedstawionych danych, jak si  wydaje, nie jest naj-

istotniejsza bezwzgl dna warto  dokonanych ocen. Przeprowadzone ba-

danie by o badaniem opinii respondentów, mened erów przedsi biorstw, 

zatem nie mo na wykluczy , e ich oceny obarczone s  sk onno ci  do 

autopromocji i wynikaj cym st d zawy aniem opinii. Dlatego te  bardziej 

w a ciwe i poznawczo warto ciowe wydaje si  skoncentrowanie uwagi na 

wzajemnych relacjach (stosunku) dokonanych ocen. Wydaje si  bowiem, 

e nawet je li oceny by y zawy ane, to w takim samym stopniu dla ka dej 

z badanych zmiennych. W zwi zku z tym mo na przyj , e wzgl dne ich 

warto ci b d  odzwierciedla y rzeczywiste ró nice analizowanych zjawisk.

Najwy sz  z prezentowanych ocen rednich uzyska a zmienna „pracow-

nicy okazuj  sobie akceptacj  i szacunek”. Stosunkowo najni ej respon-

denci ocenili natomiast zmienn  „pracownicy s  wobec siebie szczerzy”. 

Rysuje to ciekawy obraz relacji interpersonalnych w badanych Þ rmach: 

pracownicy szanuj  si , s  dla siebie mili i sympatyczni, ale ju  w mniej-

szym stopniu prezentuj  wzajemn  szczero . Efekt taki mo e by  konse-

kwencj  polskiej kultury narodowej, w której ograniczona szczero  ko-

munikacji jest uwarunkowana m.in. du ym dystansem w adzy9.

j A. Gli ska-Newe , Kulturowe uwarunkowania zarz dzania wiedz  w przedsi biorstwie, To-
ru  2007.
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Stosunkowo wysoko oceniona zosta a tak e intensywno  przek ada-

nia si  relacji interpersonalnych w zespo ach pracowniczych na stan re-

lacji pomi dzy zespo ami w organizacji. Jest to bardzo istotne ustalenie, 

wiadcz ce o swoistej zara liwo ci pozytywnych relacji mi dzyludzkich. 

Niew tpliwie pozytywne relacje pomi dzy jednostkami organizacyjnymi 

s  bardzo cennym zasobem przedsi biorstwa, sprzyjaj cym spójno ci we-

wn trznej, lepszej koordynacji i komunikacji, a w konsekwencji lepsze-

mu funkcjonowaniu ca o ci. Jak poka  dalsze rozwa ania, element ten 

rzeczywi cie pozostaje w silnym zwi zku ze wska nikami rozwojowymi 

przedsi biorstwa. Co wi cej, zara liwo  pozytywnych relacji dotyczy 

tak e relacji pracowników z klientami.

Oceny zmiennych sk adaj cych si  na relacje interpersonalne pracow-

ników nie by y znacz co ró ne od ocen innych obszarów uwzgl dnionych 

w badaniu (respondenci oceniali tak e takie zasoby organizacji, jak np. 

nadzór korporacyjny, przywództwo, zachowania mened erów redniego 

szczebla, komunikacja wewn trzorganizacyjna, zarz dzanie talentami). 

Oznacza to, e relacje interpersonalne pracowników nie stanowi  cechy 

wyró niaj cej polskie przedsi biorstwa ani w sensie pozytywnym, ani ne-

gatywnym. 

nop zek pozytywnych relacji interpersonalnych 

pracowników z rozwojem przedsi biorstwa

W analizie uzyskanych w badaniu danych pos u ono si  wspó czynni-

kiem korelacji, jako miernikiem zale no ci wyst puj cych pomi dzy bada-

nymi zmiennymi. Wspó czynnik korelacji pokazuje oczywi cie tylko si  

zwi zku analizowanych zjawisk, nie mówi c nic o jego przyczynowo ci. 

Niemniej jednak, bior c pod uwag , e w tym przypadku analizowana 

jest relacja zachodz ca pomi dzy elementami rodowiska wewn trznego 

organizacji oraz wska nikami opisuj cymi jej rozwój, mo na za o y , i  

wspó czynniki korelacji obrazuj  si  wp ywu relacji interpersonalnych 

pracowników na wyniki przedsi biorstwa. Wspó czynniki te zosta y za-

prezentowane w tab. 2.

qrstuvrwv xyuz{z|rzt} ~v�st�w wr{v~xv~�yrs�rzt} x~sty|rw��|���
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Tab. 2. Wspó czynniki korelacji Pearsona dla relacji interpersonalnych 
pracowników i wska ników rozwojowych przedsi biorstwa (p<0.01)

Zmienna 1 2 3 4 5 6

�� �racownicy mog  liczy  na siebie nawzajem

2. Pracownicy okazuj  sobie zainteresowanie .86

3. Pracownicy s  wobec siebie szczerzy .76 .80

4. Pracownicy lubi  si .58 .71 .79

5. Pracownicy okazuj  sobie 
akceptacj  i szacunek

.66 .79 .78 .84

6. Stan relacji interpersonalnych w zespo ach pracow-
niczych przek ada si  na relacje pomi dzy zespo ami 
w przedsi biorstwie

.68 .58 .55 .53 .56

7. W latach 2009–2011 odnotowali my 
znacz cy wzrost wydajno ci pracy

.38 .29 .27 .22 ��� .40

8. W latach 2009–2011 odnotowali my 
znacz cy wzrost innowacyjno ci

��� .30 .26 .33 .28 .35

9. W latach 2009–2011 odnotowali my 
znacz cy wzrost poziomu jako ci 
realizowanych procesów biznesowych

��� .35 .29 .35 .38 .51

10. W latach 2009–2011 odnotowali my 
znacz cy wzrost poziomu jako ci 
wytwarzanych produktów

��� .29 .26 .32 .29 .44

11. W latach 2009–2011 odnotowali my 
znacz cy wzrost satysfakcji pracowników

��� .43 .35 .35 .38 .44

12. W latach 2009–2011 odnotowali my 
znacz cy wzrost satysfakcji klientów

��� .33 .37 .35 .34 .60

13. W latach 2009–2011 odnotowali my znacz cy 
wzrost renomy przedsi biorstwa

��� .21 .25 .25 .26 .50

�ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Dane przedstawione w tab. 2 wskazuj  na istnienie pozytywnych, istotnych 

statystycznie korelacji pomi dzy wszystkimi analizowanymi elementami po-

zytywnych relacji interpersonalnych i wska nikami rozwojowymi przedsi -

biorstwa. Jak ju  wspomniano, jeden z najsilniejszych zwi zków pojawi  si  

w przypadku zmiennej „stan relacji interpersonalnych w zespo ach pracow-

niczych przek ada si  na relacje pomi dzy zespo ami w przedsi biorstwie”. 

Element ten wp ywa m.in. na wzrost satysfakcji klientów, co potwierdza si  

pozytywnych emocji towarzysz cych relacjom mi dzyludzkim, które wydaj  

si  rozprzestrzenia  na inne, tak e zewn trzne relacje pracowników. Mo na 

przyj , e proces ten przek ada si  równie  na umacnianie renomy przedsi -

biorstwa (co pokazuje adekwatny wspó czynnik korelacji).

������ ��� ska-Newe
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Je li chodzi o pozosta e wska niki rozwojowe poddane analizie, to pod-

kre li  nale y nast puj ce prawid owo ci, wykazane w badaniu:

1) wzrost wydajno ci pracy jest zwi zany z przek adaniem si  relacji 

wewn trz zespo ów na relacje mi dzy zespo ami – potwierdza to 

znaczenie pozytywnych relacji dla budowania wewn trznej spójno-

ci i koordynacji dzia a  w przedsi biorstwie;

2) wzrost wydajno ci pracy jest tak e uwarunkowany postaw  „pra-

cownicy mog  liczy  na siebie nawzajem”;

3) postawa „pracownicy mog  liczy  na siebie nawzajem” jest równie  

czynnikiem sprzyjaj cym wzrostowi innowacyjno ci przedsi bior-

stwa, wzrostowi jako ci wytwarzanych produktów i jako ci realizo-

wanych procesów biznesowych, a tak e – i to w znacznym stopniu 

– wzrostowi satysfakcji pracowników;

4) wzrost satysfakcji pracowników jest równie  uwarunkowany oka-

zywaniem sobie przez pracowników zainteresowania oraz szacunku 

i akceptacji (a nat enie tej postawy, jak zaznaczono wcze niej, zo-

sta o relatywnie wysoko ocenione przez respondentów);

5) stosunkowo najni sze wspó czynniki korelacji pojawi y si  pomi -

dzy wska nikami rozwojowymi przedsi biorstwa oraz lubieniem si  

pracowników; jednocze nie jednak wzajemna sympatia pracowni-

ków, jak wskazuj  dane zawarte w tab. 2, pozostaje w silnej korelacji 

z pozosta ymi elementami relacji interpersonalnych, np. szczero ci , 

wzajemn  akceptacj  i szacunkiem.

Zgodnie z przyj tym za o eniem opisane wspó czynniki korelacji trak-

towane s  jako miara zwi zku przyczynowo-skutkowego pomi dzy sta-

nem relacji interpersonalnych w zespo ach pracowniczych a rozwojem 

przedsi biorstwa. Jest to niew tpliwie podej cie zgodne z zasadniczym 

nurtem bada  w naukach o zarz dzaniu, gdzie stan i konÞ guracja zaso-

bów wewn trznych przedsi biorstwa s  traktowane jako fundamentalne 

ród o jego rozwoju. Jednocze nie jednak nale y pami ta , e zjawiska 

zwi zane z postawami pracowników maj  szczególny charakter, który po-

woduje, e mog  one by  jednocze nie przyczynami i skutkami procesów 

rozwojowych przedsi biorstwa. Pozytywne relacje mi dzy pracownikami 

mog  zatem si  przyczynia  do sukcesów przedsi biorstwa (np. wzrostu 

jego renomy, poprawy jako ci procesów itd.), ale same tak e mog  by  

� ¡¢£¤ ¥¤ ¦§£¨©¨ª ¨¢« ¬¤¡¢®¥ ¥ ©¤¬¦¤¬¯§ ¡ ¨¢« ¦¬¡¢§ª ¥°±ª²²²
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wzmacniane przez fakt, e przedsi biorstwo odnosi sukcesy. Mechanizm 

ten nazywany jest „pozytywn  spiral ” organizacji i jest jedn  z koncepcji 

stworzonych w ramach pozytywnej teorii zarz dzania10.

¶·¸¹º»·¼½¾¿À

Przedstawione w artykule rozwa ania mieszcz  si  w rozwijanym wspó cze-

nie i coraz popularniejszym nurcie pozytywnej teorii zarz dzania. Na podsta-

wie wyników bada  empirycznych przedstawiono zale no ci, jakie wyst puj  

pomi dzy pozytywnymi relacjami interpersonalnymi pracowników i wska ni-

kami rozwojowymi przedsi biorstwa. Opisane w artykule korelacje wskazuj  

na istnienie tego rodzaju zwi zku, przy czym interpretuj c go, nale y wzi  

pod uwag  obustronne oddzia ywanie analizowanych zmiennych. Z punktu wi-

dzenia zarz dzania wspó czesnym przedsi biorstwem istotniejsza jednak jest 

zale no  przyczynowo-skutkowa wyra aj ca wp yw pozytywnych relacji in-

terpersonalnych na rozwój przedsi biorstwa. Znaczenie tego zwi zku wynika 

z faktu, e budowanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych w zespo ach 

pracowniczych jest procesem, który mo na stymulowa  w organizacji, zatem 

staje si  on narz dziem kreowania rozwoju przedsi biorstwa.

ÁÂÀ Ã»Ä·ÅÆ½¾ÇÀ ·È É··¸ Ã¾ÆÀÅÄÀÅ¹·¾½Ê ËÀÊ½Æ¿·¾¹

Staff for the Development of the Company

Summary

The article is aimed to present the substance of employees interpersonal relationships 

and their associations with a company development. Presentation and discussion is based 

on a research project results which has been conducted by the research team including the 

article author. Analysis of the collected data, particularly Pearson’s correlation coefÞ cient, 

indicate statistically signiÞ cant relations between elements of interpersonal relationships 

and company development indicators. The article present the most signiÞ cant relations. 

 10 B.L. Fredrickson, Positive Emotions and Upward Spirals in Organizations, [w:] Positive Or-
ganizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, eds. K.S. Cameron, J.E. Dutton, 
R.E. Quinn, San Francisco 2003, s. 163–173.
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