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Wprowadzenie

Zmiany stały się już trwałym elementem ludzkiego życia. Różne organizacje, chcąc 
przetrwać, muszą się do nich dostosować. Na pojawiające się kolejne problemy nie 
mogą już odpowiadać w dotychczasowy sposób. Aby się utrzymać i przeżyć, muszą 
być zdolne do odnajdywania nowych sposobów przeciwstawiania się zarówno ist-
niejącym, jak i potencjalnym zagrożeniom.

Do tej pory uwaga badaczy była kierowana na zachowanie zgodności z obo-
wiązującymi normami, na systematyczność podejmowanych działań. Tym samym, 
podejście klasyczne w naukach o organizowaniu przybrało postać swoistej tech-
nologii, która – niejako z założenia – powinna umożliwiać efektywne działanie. 
Zgodnie z założeniami tego podejścia, przedsiębiorstwo było dobrze zarządzane 
wtedy, kiedy potrafiło wykorzystywać istniejące „luki organizacyjne”, dające prze-
wagę nad konkurentami, gdy zatrudniało absolwentów najlepszych szkół biznesu, 
a jego kierownictwo potrafiło w praktyce stosować zasady opisywane w pracach 
P. Druckera czy I. Anshoffa.

Ostatnie lata mocno podważyły ten silnie „technologiczny” obraz organizacji. 
G. Nizard pisał: „Chaos na rynkach monetarnych, dysproporcjonalność wzrostu 
wielu firm, dają się we znaki wielu organizacjom. Na dalszy plan zostały odsunięte 
dotychczasowe dogmaty zarządzania, jak: merkantylne kryteria wyboru, efektyw-
ność pojmowana instrumentalnie, ideologia nieustannego wzrostu czy hierar-
chiczny podział procesu pracy. Ekonomiczna stagnacja, poszerzenie zakresu często 
sprzecznych ze sobą wartości, chwiejność kulturowa, dodatkowo jeszcze pogłębiają 
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proces podważania dotychczasowych zasad ideowych nauk o zarządzaniu”1. I dalej: 
„Kres epoki »triumfalizmu zarządzania«, oznacza początek pracy nad weryfikacją 
dotychczasowych założeń na temat organizacji, tak by dostosować je do otaczają-
cego je świata”2.

Świat współczesnych organizacji wymaga zatem nowego podejścia; odnosi się 
ono zarówno do bardziej pogłębionego sposobu rozumienia naszego zachowania 
i kryteriów podejmowanych działań, jak i relacji z otaczającym światem, którego 
ważną część stanowią organizacje.

Odmienne odpowiedzi na te wyzwania znajdziemy u zwolenników podejścia 
modernistycznego, inne – u reprezentantów perspektywy symbolicznej czy post-
modernistycznej. Mamy bowiem do czynienia z wielością perspektyw, pozwala-
jącą na pokazanie światów organizacji w całej ich różnorodności. Z jednej strony 
stanowi to utrudnienie dla badaczy, z drugiej – pozwala na pełniejsze uchwycenie 
zmian w całej ich złożoności.

5.1. Organizacje jako przedmiot zainteresowań socjologii

Obecność różnego typu organizacji w różnych sferach życia społecznego, poli-
tycznego czy gospodarczego, stanowi immanentną cechę zarówno nowoczesnego, 
jak i ponowoczesnego świata. Zainteresowaniu organizacjami, niejako od zawsze 
towarzyszy rosnąca liczba publikacji poświęconych różnym aspektom ich funk-
cjonowania, zarówno na poziomie ponadnarodowym, narodowym, lokalnym czy 
też zachowań jednostkowych. Badacze tej problematyki podkreślają, że ta niejako 
wszechobecność świata organizacji w życiu człowieka prowadzi do powstania nowego 
typu osobowości, określanej mianem „człowieka organizacji”3 i społeczeństwa, nazy-
wanego „społeczeństwem organizacyjnym”4.

Czym są zatem organizacje?

1 G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 101.

2 Ibidem.
3 W. H. Whyte, The Organization Man, Garden City, New York 1956.
4 R. Presthus, The Organizational Society, Knopf, New York 1962.
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Jako przedmiot zainteresowań socjologów, posiadają kilka ważnych atrybutów. 
Należą do nich5:
• celowy, planowy, programowy i świadomy charakter,
• struktura, tj. wewnętrzny układ, porządek organizacyjny, którego podstawowymi 

elementami są pozycje i role,
• wartości, normy, zasady, kodeksy, regulujące zachowania jej członków w proce-

sach wstępowania, uczestnictwa oraz opuszczania organizacji,
• identyfikacja członków z organizacją, której przejawem jest istnienie oficjalnych 

granic między organizacją a jej otoczeniem.
Podejmując zatem badania nad organizacjami, można je opisywać przy pomocy 

zmiennych typu: sposoby osiągania celów, rodzaje grup interesów, zasady funkcjo-
nowania czy też rezultaty interakcji z otoczeniem6.

Posiadanie celu stanowi główną, najważniejszą cechę, która odróżnia organizacje 
od innych systemów. Jego realizacji służą statuty, jasno określające sfery, w których 
ich członkowie muszą przestrzegać wspólnych reguł (skrajnymi przykładami tego 
typu grup są zakony, wojsko czy sekty religijne).

W większości przypadków organizacje absorbują jednak jedynie część osobowo-
ści swoich członków, stąd też łatwiej je rozumieć, traktując jako konglomeraty ról, 
nie zaś – zbiory osób. Ludzi w organizacji można bowiem wymieniać i zastępować, 
jednak dla niej samej ważne są nie tyle ludzkie osobowości, ile – przede wszyst-
kim – umiejętność odgrywania poszczególnych ról. Pojęcie organizacji odnosiłby 
się zatem do względnie trwałego, celowego uporządkowania działań i zachowań 
ludzkich. Polega ono na wprowadzeniu stosunkowo stałych zasad postępowania 
w wybranych sytuacjach. Określa się je mianem reguł gry, aby podkreślić ich dyna-
miczny charakter.

Z kolei w przypadku instytucji, które także regulują ludzkie zachowanie, w odróż-
nieniu od organizacji, szczególną rolę odgrywają wartości, normy, symbole, rytuały, 
czyli – mówiąc inaczej – kulturowy wymiar procesów regulacji: sens i znaczenie, 
jakie dana społeczność nadaje różnym zachowaniom7.

5 E. Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1966, s. 10.

6 Przykładem tego sposobu analizy jest przedmiot wykładany jako „Zachowania organizacyjne”; 
analizując zachowania ludzi w miejscu pracy, badacze odwołują się przy ich interpretacji do wiedzy 
z zakresu psychologii, antropologii, politologii czy właśnie – socjologii.

7 W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 58–72.
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Stare, dobrze nam znane organizacje, typu Kościół lub wojsko, zdążyły już wcze-
śniej wytworzyć własne podsystemy kulturowe o dużej skuteczności i sile działania. 
„Regulacja zachowań w sytuacjach nowych, będzie więc przyjmować postać roz-
strzygnięć formalnych o niskim stopniu zinstytucjonalizowania. Wynika z tego, że 
w odniesieniu do wcześniejszych etapów rozwoju społecznego, rozróżnienie między 
organizacją i instytucją nie ma większego sensu, ponieważ w społeczeństwie trady-
cyjnym, wszystkie wzory zachowań były silnie ugruntowane w tradycji kulturowej. 
Cała organizacja miała formę w pełni zinstytucjonalizowaną”8.

Można zatem przyjąć, że prawie każdy zespół zinstytucjonalizowanych zacho-
wań jest organizacją, która porządkuje życie społeczne we właściwy sobie sposób. 
Nie jest natomiast tak, by każda organizacja była zarazem instytucją9.

5.2. Klasyczne i współczesne wpływy w teorii organizacji

Problematyka przekształceń społecznych może być rozpatrywana na trzech 
poziomach: makro, mezzo oraz mikro. Każdy z nich podejmuje inny rodzaj zagad-
nień, odwołuje się do odmiennych paradygmatów; generalnie jednak sam sposób 
organizacji społeczeństwa globalnego wywiera wpływ na rozwiązania występujące 
na jego niższych poziomach. Jest to szczególnie widoczne, kiedy obserwujemy róż-
nego rodzaju organizacje: począwszy od gospodarczych, administracyjnych, poli-
tycznych, na religijnych kończąc. Ogromna różnorodność struktur, z jakimi mamy 
do czynienia współcześnie, oznacza tym samym konieczność istnienia specjalnych 
mechanizmów służących regulacji ich działania. Przykłady takich rozwiązań znaj-
dziemy między innymi w pracach M. Croziera, P. Druckera czy A. Etzioniego10. 
Poziom mezzo stanowi klasyczną domenę zainteresowań socjologów organizacji.

Największa liczba badań skupia się na analizach zagadnień związanych z prze-
biegiem procesów informacyjno-decyzyjnych dotyczących takich kwestii, jak: kształ-
towanie celów, wprowadzanie innowacji różnego rodzaju, decyzji produkcyjnych, 
personalnych itp.

 8 A. Z. Kamiński, Instytucje i organizacje, w: Socjologia. Problemy podstawowe, red. Z. Krawczyk, 
W. Morawski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991, s. 133–134.

 9 Ibidem.
10 M. Crozier, Biurokracja, Anatomia zjawiska, PWE, Warszawa 1967; M. Crozier, E. Friedberg, Czło-

wiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982; P. Drucker, The Age of Disconti-
nuity, Harper & Row, New York 1969; A. Etzioni, Complex Organizations, Holt, Rinehart, and Winston, 
New York 1964.
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Kolejny, tradycyjny kierunek badań stanowią analizy struktur organizacyjnych. 
Są one traktowane bądź jako płaszczyzna dla podejmowania autonomicznych roz-
ważań, bądź też jako rezultat wcześniej istniejących mechanizmów decyzyjnych. 
Zwłaszcza problematyka formalizacji i biurokratyzacji należy w tej grupie do szcze-
gólnie żywotnych (przykładem, klasyczne dzisiaj prace Croziera i Friedberga).

Kolejny nurt reprezentują badacze zajmujący się problematyką funkcjonowa-
nia szeroko rozumianych elit. Zarówno administracyjnych, jak i politycznych czy 
biznesowych (w Polsce są to, patrząc chronologicznie: J. Gładys-Jakóbik, J. Szaban, 
K. Jasiecki, J. Wasilewski czy E. Nalewajko).

Interesujące są również badania poświęcone analizom patologii organizacyj-
nych, procesów autonomizacji, kontroli, korupcji czy też związanych z nimi defor-
macji osobowości (m.in. prace M. Jarosz z zespołem).

Jeśli chodzi o poziom jednostek lub małych grup (mikro), to zgromadzono tutaj 
chyba największą ilość badań empirycznych, głównie w ramach tzw. behawioralnej 
teorii organizacji. Były one inspirowane przede wszystkim chęcią zwiększenia wydaj-
ności pracy czy stopnia identyfikacji jednostki z organizacją. Podejście to zostało 
z czasem uzupełnione o badania ograniczeń racjonalności w podejmowaniu decy-
zji (klasyczne prace J. G. Marcha i H. A. Simona).

W ostatnim okresie obserwujemy wzrost zainteresowania społeczną stroną funk-
cjonowania organizacji. Dotyczy to szczególnie organizacji typu: szkoły, instytuty 
naukowe, szpitale czy też organizacje o charakterze politycznym. Coraz częściej jest 
także dostrzegana potrzeba objęcia analizą szerszych układów, typu relacje pomię-
dzy systemami gospodarczym, politycznym czy kulturowym11.

Koncepcje organizacji zmieniały się wraz z rozwojem nauki; poszerzaniem wie-
dzy o człowieku i rozlicznych uwarunkowaniach, które towarzyszą podejmowanym 
przez niego decyzjom. Jedną z ważniejszych propozycji pozwalających na uporząd-
kowanie dotychczasowego dorobku teoretycznego znajdziemy w pracy M. J. Hatch. 
Zaproponowała ona przyjęcie trzech perspektyw, które pozwalają lepiej dostrzec 
propozycje oferowane przez różne teorie organizacji. Są to12:
• perspektywa modernistyczna, nowoczesna, określana jako perspektywa racjo-

nalistyczna. Organizacje są w niej traktowane jako systemy otwarte. Znajdziemy 
w tej grupie zarówno przedstawicieli szkoły pozytywistycznej, jak i podejście 
ilościowe;

11 Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Scholar, Warszawa 2010.
12 M. J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 15.



Jolanta Gładys-Jakóbik 120

• perspektywa symboliczno-interpretująca, znana jako podejście jakościowe, które 
jest utożsamiane głównie ze szkołą kultury organizacyjnej oraz

• perspektywa postmodernistyczna, najnowsza, związana z krytyczną teorią orga-
nizacji, szkołą procesów pracy i radykalnym feminizmem czy też teorią literatury.
Każde z podejść porządkuje dotychczasową wiedzę na temat organizacji, uka-

zując chronologię powstawania różnych idei; począwszy od nowoczesnych, poprzez 
symboliczno-interpretujące, na postmodernistycznych kończąc – problematyka 
została ukazana w tabeli 5.1.

Każdy z prostokątów przedstawia inny sposób widzenia organizacji; każdy ma 
własne założenia, słownictwo i teoretyków. Mimo iż tabela zawiera pewien chro-
nologiczny porządek, nie należy sądzić, że nowe punkty patrzenia na organizacje 
zastępują stare. Przeciwnie, mamy do czynienia z ich wzajemnym oddziaływaniem, 
co przyczynia się do ciągłego wzbogacania istniejących już kategorii o nowe, tak że 
trudno jest się opowiadać za jednym, obowiązującym wszystkich, sposobem orien-
towania się wśród wielości idei i perspektyw właściwych teorii organizacji.

Tym, co tłumaczy istniejące zróżnicowanie, jest złożoność samego przed-
miotu badań. Dopiero bowiem spoglądając z bardzo wielu perspektyw jednocze-
śnie, możemy dostrzec i docenić wagę problemu, jakim są współczesne organizacje 
w całej swojej złożoności.

Tabela 5.1. Źródła inspiracji w teorii organizacji

1900 – KLASYCZNA

Adam Smith (1776)
Karol Marks (1867)
Emile Durkheim (1893)
Frederick W. Taylor (1911)
Henri Fayol (1919)
Max Weber (1924)
Chester Barnard (1938) 

1950 – NOWOCZESNA

Herbert Simon (1945, 1958)
Talcott Parsons (1951)
Alfred Gouldner (1954)
James March (1958)
Melville Dalton (1959)
Ludwig von Bertalanffy (1968) 

1980 – SYMBOLICZNO-INTERPRETUJĄCA

Alfred Schultz (1932)
Phillip Selznick (1948)
Peter Berger (1966)
Thomas Luckmann (1966)
Clifford Geertz (1973)
Erving Goffman (1971)
Ferdinand de Saussure (1959)
Kenneth Burke (1954) 

1990 – POSTMODERNISTYCZNA

Michel Foucalt (1972, 1973)
Charles Jencks (1977)
Jean-Francois Lyotard (1984)
Jean Baudrillard (1988)

Źródło: na podstawie M. J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
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Inną klasyfikację zaproponowały polskie badaczki problemów organizacji, 
M. Kostera i M. Śliwa 13. Zwracają uwagę na trzy zjawiska wywierające wpływ na zmianę 
dotychczasowego sposobu postrzegania problemów organizacyjnych. Są nimi:
• globalizacja działalności gospodarczej,
• wzrost znaczenia wiedzy i kwalifikacji, co oznacza większą koncentrację 

na tzw. miękkich narzędziach zarządzania (jakość, kultura),
• większą wagę przywiązywaną do twórczości i innowacyjności.

Konsekwencje związane z rosnącą globalizacją działalności gospodarczej obser-
wujemy także w Polsce we wszystkich dziedzinach życia społecznego: począwszy 
od gospodarki, skończywszy na kulturze. Odnoszą się one zarówno do podmio-
tów publicznych (np. władz państwowych), dużych przedsiębiorstw, które w skali 
światowej stają się „mikrusami”, jak i średnich czy małych firm. Mianem globali-
zacji określa się transgraniczne powiązania kapitału i technologii oparte na wolno-
ści handlu zagranicznego oraz swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej 
w skali światowej.

Globalna konkurencja wiąże się z demonopolizacją rynku i zrywaniem dotych-
czasowych barier ochronnych, co tym samym oznacza konieczność dostosowania się 
do wymogów konkurencji międzynarodowej. A umiędzynarodowienie życia gospo-
darczego sprawia, że stopniowo nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także średnie 
i małe firmy, aby przetrwać, muszą zacząć stosować strategie globalne. Jak pisze 
P. Drucker, „chociaż ich zasięg może nadal mieć charakter lokalny lub regionalny, 
to jednak działają one w warunkach globalnej konkurencji. Dlatego też strategia 
ich działania także musi mieć charakter globalny, zarówno w stosunku do techniki 
i finansów, produktów i rynków zbytu, jak i wobec informacji i ludzi”14.

Konieczne staje się zatem dokonanie zmian w dotychczasowych sposobach 
podejścia do prowadzenia biznesu. Realizacja wizji strategicznej musi zwyciężyć 
nad koncepcją reagowania na wydarzenia bieżące, a podejście systemowe zastąpić 
dotychczasową, wąską perspektywę branżową.

Podkreśla się, że dla menedżera wiedza o przekształceniach, jakim podlega sfera 
gospodarcza, polityczna czy też społeczna pod wpływem procesów towarzyszących 
globalizacji, staje się coraz bardziej niezbędna dla skutecznej realizacji celów orga-
nizacyjnych15. Podobnie jak organizowanie, także zarządzanie coraz częściej wiąże 

13 M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wydawnictwa Akade-
mickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

14 P. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 40.
15 M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, op.cit., s. 12.
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się z podejmowaniem działań o charakterze wielokierunkowym, a przez to coraz 
bardziej płynnych i umownych.

W ujęciu tradycyjnym, zarządzanie oznaczało podejmowanie działań o cha-
rakterze zachowawczym, utrwalającym dotychczasowe status quo. Charakter inno-
wacyjny pozostawiano działalności przedsiębiorczej. Współcześnie oba te procesy, 
tj. zarówno zarządzanie, jak i przedsiębiorczość, traktowane są jako tak samo twór-
cze. Stąd wzrost zainteresowania tzw. miękkimi aspektami organizacji, wcześniej 
często pomijanymi lub wręcz ignorowanymi; przykładem, wzrost zainteresowania 
pojęciami typu: twórczość, jakość czy emocje.

Socjologowie, wcześniej niż przedstawiciele nauk zarządzania, odeszli w bada-
niach organizacji od analiz jedynie struktur i realizowanych funkcji organizacyj-
nych na rzecz właśnie relacji o charakterze nieformalnym, kultury organizacyjnej, 
stosunków relacji i władzy między płciami czy też w ostatnim okresie – rozwoju 
organizacji-sieci16.

Punktem krytycznym nadal pozostaje jednak pojęcie biurokracji i związana 
z nim, kwestia racjonalności.

5.3. Pojęcie racjonalizacji

Dla Webera racjonalizacja była zjawiskiem charakterystycznym dla epoki nowo-
czesności17. Współcześnie pojawia się pytanie, na ile obserwowany wzrost zainte-
resowania religijnością i różnymi przejawami duchowości sprzyja utrzymaniu tego 
procesu lub też przekształceniom jego formy. Weber dostrzegał, że racjonalizacja, 
wzmacniając rozwój gospodarki kapitalistycznej sprawiła, że biurokracja stała się 
dominującą i najskuteczniejszą formą organizacji. Wyróżnił cztery jej typy: prak-
tyczny, teoretyczny, materialny i formalny.

Pierwszy pojawia się wtedy, gdy ludzie akceptują własną sytuację, a w podej-
mowanych działaniach kierują się pragmatyczną kalkulacją. Drugi typ, teoretyczny, 
ma miejsce w sytuacji, gdy ludzie próbują „opanować rzeczywistość” poprzez prze-
kształcanie swoich doświadczeń i podejmowane prób mających na celu znalezie-
nie sensu życia. Z kolei typ materialny kieruje działaniami w zgodzie ze zbiorem 

16 A. Giddens, R. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2015, s. 166.

17 Ibidem, s. 31.
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wartości istotnych w danej dziedzinie życia społecznego. Przykładem, relacje przy-
jacielskie, które są związane z wzajemnym szacunkiem, lojalnością i wsparciem. 
Ostatni typ, racjonalność formalna, opiera się na kalkulacji, dobieraniu środków 
najkorzystniejszych dla osiągnięcia określonego celu18.

Obaj autorzy zwracają uwagę, że wraz z rozwojem kapitalizmu racjonalność 
formalna stopniowo zakorzeniła się w najważniejszych instytucjach społecznych, 
wypierając pozostałe formy. Dla Webera było to zjawisko nieuniknione; dostrzegał 
jednak związane z nim zagrożenia. Jednym z nich było powstanie społeczeństwa, 
które poprzez dążenie do większej skuteczności, nieustanny postęp techniczny 
i technologiczny, przekształca się w bezosobowy system, który coraz mocniej kon-
troluje życie swoich obywateli („żelazna klatka”).

Kolejnym podkreślanym zjawiskiem jest tendencja do występowania przewagi 
środków nad celami. Systemy biurokratyczne są bowiem instrumentami, które 
umożliwiają osiąganie innych celów. Przykłady: sprawna administracja, dobre zarzą-
dzanie służbą zdrowia czy też skuteczny system opieki społecznej. Z czasem jed-
nak systemy te zaczynają żyć własnym życiem, stając się celami dla siebie samych.

Część socjologów podchodzi krytycznie do takiego sposobu rozumienia idei 
racjonalizacji. Zwracają uwagę, że chociaż kapitalizm nadal stanowi dominującą 
formę gospodarki, to jednak zakres panowania biurokracji w jej tradycyjnym rozu-
mieniu przestaje być już tak oczywisty. Pojawiły się bowiem struktury organiza-
cyjne oparte na sieci, a nie, jak wcześniej – hierarchii. Czy jednak takie usieciowione 
organizacje działają nadal w oparciu o model racjonalnego podejmowania decyzji? 
I co z procesem „odczarowywania świata” w sytuacji wzrostu różnego rodzaju fun-
damentalizmów religijnych?

Idee Webera zostały rozwinięte w pracach socjologów, m.in. przez Z. Baumana 
i G. Ritzera. W wydanej w Polsce w 2009 roku pracy Nowoczesność i Zagłada Bau-
man dowodzi, że Holokaust był możliwy m.in. dzięki istnieniu racjonalnej, biuro-
kratycznej administracji19. I w tym znaczeniu proces racjonalizacji wcale nie musi 
chronić przed barbarzyństwem, ale jak pokazuje historia, w niektórych sytuacjach 
wręcz może mu sprzyjać. Z kolei G. Ritzer zastosował tezę o racjonalizacji do opisu 
współczesnych barów szybkiej obsługi, jakimi są sieci McDonald`s20. Standaryzacja 
produktów, sprawna obsługa, wymierne cele stawiane przed pracownikami, zostały 

18 A. Giddens, R. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, op.cit.
19 Cyt za: A. Giddens, R. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, op.cit., s. 34.
20 G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Muza, Warszawa 2009.
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potraktowane jako przykłady rozszerzenia racjonalizacji na współczesne społeczeń-
stwa konsumpcyjne. Model McDonald`s został przejęty przez wiele innych dziedzin 
biznesu i administracji. Przywoływani autorzy zwracają uwagę, że w konsekwencji 
prowadzi to do nieracjonalnych skutków, typu obniżka poziomu kompetencji pra-
cowników, pojawienie się rutyny w pracy, problem zagospodarowywania odpadów 
itp. Paradoksalnie zatem, w racjonalnym dążeniu do obniżenia niepewności, pro-
ces makdonaldyzacji prowadzi ponownie do powstania kolejnej „żelaznej klatki”.

5.4. Płeć i władza w organizacji

Kolejnym ważnym problemem stały się przekształcenia w dotychczasowych 
zasadach i regułach związanych z władzą organizacyjną. Stawiane są pytania, w jaki 
sposób zmienia się definicja władzy organizacyjnej w sytuacji, kiedy coraz większa 
liczba kobiet staje się aktywna zawodowo? I czy aby ją sprawować, kobiety muszą 
powielać wzory tradycyjnie przypisywane mężczyznom i kulturze patriarchalnej?

Wcześniej na zjawisko to zwróciła uwagę M. Kostera, pisząc o kobietach jako 
„imigrantkach w świecie organizacji”21. Od momentu wydania książki upłynęło 
ponad 20 lat; na ile zatem pojawienie się kobiet w strukturach władzy wpłynęło 
na zmianę ich wizerunku?

W Raporcie PARP z marca 2014 roku możemy przeczytać: „Przedsiębiorczość 
kobiet w naszym kraju jest na jednym z wyższych miejsc w Unii Europejskiej (dzie-
wiąte). Udział przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety w całkowitej ich licz-
bie wynosi 33,4 proc. wobec 31 proc. w UE, co oznacza, że co trzecia firma w Polsce 
została założona i jest prowadzona przez kobietę”22.

Kobiety wypracowały także własny sposób radzenia sobie ze „szklanym sufitem” 
– jest nim właśnie ucieczka do własnej firmy. Od początku transformacji obser-
wuje się wzrastającą liczbę kobiet pracujących na własny rachunek. Coraz więcej 
z nich stanowią pracodawczynie. Wśród głównych motywów skłaniających kobiety 
do założenia własnej firmy najczęściej wymieniane są: dążenie do samodzielności, 
potrzeba godziwych zarobków, potrzeba bycia aktywnym, sprzyjająca sytuacja oraz 

21 M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
22 A. Tarnawa, Przedsiębiorczość też jest kobietą, „Teraz Polska” 2014, nr 1, http://www.terazpolska.

pl/pl/a/Przedsiebiorczosc-tez-jest-kobieta (5.11.2016).
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brak innych możliwości zarabiania na życie i zagrożenie bezrobociem (co warto pod-
kreślić, tę ostatnią odpowiedź kobiety wybierały częściej niż mężczyźni)23.

Badania pokazywały także, że Polki są właścicielkami 39% firm średnich i małych, 
co było postrzegane jako swoisty rekord. Są także prezesami banków, odnoszą suk-
cesy międzynarodowe (np. Kalina Janicka, prezes Clear Channel Poland, która 
w 2002 roku zdobyła tytuł najlepszego dyrektora generalnego). Z bardziej szczegó-
łowych danych wynika, że w 2004 roku wśród pracowników na średnim szczeblu 
zarządzania 42% stanowiły kobiety, na wyższym szczeblu było ich 22%, a wśród 
dyrektorów generalnych i prezesów znalazło się już tylko 2%. Nie lepiej wyglądała 
sytuacja w polityce: kilka lat temu w Sejmie kobiety stanowiły 20% parlamenta-
rzystów, w Senacie 23%, we władzach samorządowych – im wyższe stanowisko, 
tym mniej było kobiet.

Co więcej, mimo że Polki są lepiej wykształcone od Polaków, wykonując taką 
samą pracę, zarabiają o 25–30% mniej niż mężczyźni24. Wyniki Internetowego Bada-
nia Wynagrodzeń z 2006 roku i późniejsze potwierdzają wcześniejsze obserwacje 
– w Polsce nadal istnieje widoczna dysproporcja pomiędzy zarobkami osiąganymi 
przez kobiety i mężczyzn25.

Wydaje się, że kryzys stwarza przestrzeń dla kulturowo męskich taktyk wpływu, 
nastawionych na skuteczność. W sytuacji zagrożenia ludzie są bowiem bardziej gotowi 
podporządkować się czy nawet zaakceptować nieprzyjazne sobie taktyki – głównie 
po to, aby utrzymać pracę. Przynajmniej teoretycznie zatem pojawia się przestrzeń 
dla kobiet i ich sposobów sprawowania władzy. Mogą nawet być zachęcane przez 
zarządy czy rady nadzorcze do sprawowania jej w „nowym stylu i trudnym czasie”. 
Warto jednak pamiętać o zjawisku „szklanego klifu”26. Polega ono na większej goto-
wości do dawania szans kobietom w sytuacjach „beznadziejnych”, traktując je jako 
ostatnią deskę ratunku. Ale to „męskie” stanowisko, piastowane przez odnoszącą 
sukces kobietę powoduje także, że jej praca jest „niestabilna, podatna na stałą kry-
tykę i trudna w utrzymaniu”27.

23 W trosce o pracę. Raport UNDP o rozwoju społecznym, Polska 2004, s. 177.
24 P. Zwiech, Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce, w: Szklany sufit i ruchome schody 

– kobiety na rynku pracy, red. M. Gawrycka, J. Wasiluk, P. Zwiech, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 48.
25 IBW jest największym w Polsce pozarządowym badaniem płac. Uczestniczyło w nim ponad 

63 000 osób. W obliczeniach uwzględniono dane 56 014 osób.
26 S. Bruckmüller, M. K. Ryan, F. Rink, S. A. Haslam, Beyond the Glass Ceiling: The Glass Cliff and 

its Lessons for Organizational Policy, ”Social Issues Policy Review” 2014, no. 8, s. 202–232.
27 http://innpoland.pl/118405,byl-szklany-sufit-jest-szklany-klif-kobiety-w-robieniu-karier-

maja-wciaz-pod-gorke (4.11.2016).
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Paradoksalnie zatem, promowanie kobiet na stanowiska niepewne, w których 
ryzyko niepowodzenia jest duże, daje im mniejsze szanse na odniesienie sukcesu 
w przyszłości. Kryzys może zatem okazać się dla nich złudną obietnicą; podobnie jak 
samospełniające się proroctwo, może doprowadzić do potwierdzenia tezy, że na sta-
nowiskach związanych z władzą kobiety radzą sobie jednak gorzej niż mężczyźni.

Autorzy zwracają uwagę, że taktyki działania oparte na racjonalnych argu-
mentach, które, jak wynika z badań, stanowią raczej domenę kobiet, tworzą trwałe 
postawy i są skuteczne w dłuższym okresie. Większa skłonność kobiet do wpływa-
nia na innych poprzez konsultacje, a więc angażowanie, zachęcanie do ulepszania 
procesów, stanowi ważne narzędzie budowania takiej kultury organizacyjnej, która 
sprzyja zwiększaniu odpowiedzialności pracowników za wykonywaną pracę i rozwój 
firmy, a tym samym – przygotowuje do zajmowania stanowisk związanych z władzą.

Byłyby to przykłady taktyk „typowo kobiecych”: racjonalne przekonywanie, 
inspiracja i konsultacja. Paradoksalnie zatem, kryzys wydaje się być szansą na przy-
wództwo kobiet. Niekoniecznie musi to być jednak przywództwo w znaczeniu tra-
dycyjnym, rozumiane jako dominacja. Kobiety w zarządach czy na stanowiskach 
dyrektorów generalnych mogą przyczynić się do tego, że firmy będą budować swoją 
pozycję zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Rzeczywistość często jednak 
odbiega od wcześniejszych założeń.

Materiały i raporty poświęcone problematyce kobiecych karier28 podkreślają, 
że podobnie jak gdzie indziej, także i w Polsce kobiety natrafiają na „szklany sufit”, 
który nie pozwala im na osiąganie wysokich stanowisk i sprawowanie wysokich 
funkcji. O istnieniu „szklanego sufitu” przekonują dane pochodzące z bardzo róż-
nych obszarów: polityki, edukacji, biznesu. Pozwalają one na uchwycenie jedynie 
niektórych blokujących kobiety przeszkód i ograniczeń. Większość z nich ma cha-
rakter kulturowy i z tego chociażby powodu, trudno poddają się zmianom.

Generalnie badacze wyróżniają trzy stopnie barier, z którymi muszą zmagać 
się kobiety. Są to:
• bariery i ograniczenia wewnętrzne, przeżywane przez same kobiety. Należą do 

nich: obawy, wahania, brak wiary w siebie i swoje siły, umiejętności, poczucie 
niepewności i nieprzygotowania do zajmowania wysokich stanowisk;

28 B. Budrowska, Bariery i ograniczenia karier kobiet – wyniki badań nad zjawiskiem „szklanego 
sufitu”, Dokument Banku Światowego z 15.03.2004, www.siteresources.worldbank.org/INTPO-
LAND/Resources/Gender Report (17.01.2007).
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• bariery związane z wszechobecnym przypisywaniem kobiet do tradycyjnych ról. 
Społeczne oczekiwania związane z macierzyństwem są przez kobiety głęboko 
uwewnętrznione; stąd odsuwanie decyzji o macierzyństwie (np. kobiety-menedże-
rowie) lub rozpoczynanie kariery już po odchowaniu dzieci (np. kariery radnych);

• bariery zewnętrzne, wynikające z istniejących uprzedzeń, postaw, reguł funk-
cjonowania poszczególnych środowisk lub grup zawodowych. Można do nich 
zaliczyć:

 – metody doboru na stanowiska wynikające z homogeniczności elit,
 – mechanizmy solidarności męskiej i brak solidarności kobiecej,
 – odmienne standardy ocen pracy kobiet i mężczyzn,
 – specyficzny stosunek mężczyzn do kobiet (protekcjonalizm, brak szacunku),
 – stereotypowe opinie na temat funkcjonowania kobiet,
 – uogólniona niechęć do kobiet w rolach przełożonych.

Przywoływani Giddens i Sutton piszą: „organizacje często stosują segregację 
zawodową według kryterium płci – kobietom pozostawia się nisko płatne i ruty-
nowe zajęcia, wykorzystuje jako źródło taniej i solidnej siły roboczej i nie daje się im 
takich samych szans na zrobienie podobnej kariery co mężczyźni. Kobiety zaspoka-
jają potrzeby biurokratów – mężczyzn, dzięki czemu ci mogą pracować do późna, 
podróżować i skupiać wyłącznie na pracy. Nowoczesne organizacje są więc zdomi-
nowane przez mężczyzn, a kobiet nie dopuszcza się w nich do władzy”29.

Wyniki badania PARP z 2001 roku odnoszące się do przedsiębiorczości kobiet 
w Polsce pokazują, że powoli zanika podział na przedsiębiorczość „kobiecą” i „męską”. 
Wszyscy właściciele małych i średnich przedsiębiorstw mają podobne nadzieje, ocze-
kiwania i obawy. Istnieje tylko jeden, ale bardzo istotny czynnik wpływający na gorszą 
pozycję kobiety prowadzącej firmę w stosunku do mężczyzny – jest nim obciąże-
nie obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci. Dodać tutaj można także koniecz-
ność opieki nad starzejącymi się rodzicami30. I w tej kwestii wydaje się, że niewiele 
się zmienia, by nie powiedzieć, że w ostatnich latach sytuacja ulega pogorszeniu.

Powoli oczywiście ulegają zmianie normy kulturowe; kolejne pokolenia kobiet 
wykazują większą otwartość na zmiany i skłonność do ryzyka. Podobnie jak męż-
czyźni, cenią sobie takie cechy, jak pracowitość i cierpliwość czy kreatywność i inno-
wacyjność. Są także coraz lepiej wykształcone, choć nadal częściej wybierają kierunki 

29 A. Giddens, R. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, op.cit, s. 119.
30 Raport PARP: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/ 

12581.pdf (7.10.2016).
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nietechniczne. Obserwuje się także zmiany w modelu rodziny na rzecz partner-
stwa. Dopóki jednak kobiety nie uzyskają większego wsparcia ze strony państwa, 
jeśli chodzi o rozwój infrastruktury sprzyjającej godzeniu obowiązków rodzinnych 
z zawodowymi, tak długo ich przedsiębiorczość pozostanie bardziej w sferze przy-
musu ekonomicznego niż świadomego wyboru.

5.5. Organizacje – sieci

Ważnym narzędziem przyspieszającym dokonywanie zmian jest współcześnie 
Internet. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, w Polsce w 2016 roku 76% gospo-
darstw domowych posiadało dostęp do Internetu. Jest to nieco mniej niż wynosi śred-
nia unijna (80%). Bez połączenia z siecią nadal pozostają jednak 3 miliony domów. 
Ministerstwo podaje, że główną deklarowaną barierą jest brak potrzeby korzystania 
z Internetu i brak niezbędnych do tego umiejętności. Przeszkody techniczne i brak 
dostępu do sieci stanowią obecnie mniejszy problem niż deklarowano jeszcze kilka 
lat wcześniej. Jeśli chodzi o stopień ucyfrowienia społeczeństwa, Polska znajduje 
się obecnie na trzecim miejscu od końca w UE (za Rumunią i Bułgarią). Według 
danych resortu, 42% Polaków nie ma żadnych umiejętności związanych z obsługą 
komputera. Poziom niski reprezentuje 14%, średni – 23%, a zaawansowany (nie 
tylko dotyczący umiejętności programowania, ale również rozwiązywania bardziej 
skomplikowanych problemów technicznych z komputerem lub tworzenia narzędzi 
obliczeniowych) – 21%.

Dla przykładu, w Finlandii – kraju o jednym z najwyższych poziomów ucy-
frowienia w UE – na poziomie zaawansowanym jest 46% użytkowników, jedynie 
12% nie wie, jak korzystać z komputera. Również w porównaniu z pozostałymi 
państwami UE, w Polsce nadal mało jest firm z branży teleinformatycznej (ICT) 
– w 2013 roku było ich 69,2 tys. i zatrudniały jedynie 3,6% wszystkich pracują-
cych. Warto także zaznaczyć, że z 70% użytkowników sieci w Polsce, tylko 27% 
świadomie używa go w celach urzędowych, natomiast z tej formy kontaktu chętnie 
korzysta biznes. Preferuje go 90% polskich przedsiębiorstw, co stawia nas powy-
żej unijnej średniej31.

31 Dane pozyskane ze strony http://finanse.wp.pl/kat,1033781, title,Dostep-do-internetu-w-Pol-
sce-ma-76 (7.10.2016).
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Tymczasem prognozy przewidują, że postęp w dziedzinie technologii kompute-
rowej i telekomunikacyjnej doprowadzi do obniżki kosztów produkcji i świadczenia 
usług. Najostrożniejsze szacunki mówią o rocznym wzroście sprzedaży przez Inter-
net rzędu 45%. Zjawisko to nie ominie także polskiego rynku. Im bardziej będziemy 
powiązani z gospodarką światową, tym silniej odczuwane będą konsekwencje roz-
woju technologii informatycznej.

Zakłada się, że poszczególne organizacje, dysponując podobną lub zbliżoną tech-
nologią, mogą uzyskiwać nieporównywalne korzyści wynikające właśnie z różnego 
poziomu wykorzystywania wiedzy generowanej przez sieci. Widać zatem, że czeka 
nas jeszcze wiele pracy w doganianiu krajów bardziej zaawansowanych pod wzglę-
dem umiejętności korzystania z zasobów gospodarki sieciowej.

Znakomitą ilustrację przemian współczesnego świata, jeśli chodzi o systemy 
komunikacji, znajdziemy w pracy Manuela Castellsa. Rozwój technologiczny środków 
informacji i komunikacji tworzy wg niego podłoże dla gruntownej zmiany warunków 
i stylu życia wielu grup. Pisze, jak środki informacji i komunikacji w zbiurokratyzo-
wanym i skomercjalizowanym świecie dla wielu z nas stały się sposobem na zbu-
dowanie nowych tożsamości i wspólnot, w oparciu jednak o odmienne zasady niż 
kilka lat wcześniej. Witold Morawski, w jednej ze swoich książek poświęconych glo-
balizacji, w rozdziale o technologiach komunikacyjnych, pisał: „Technologie infor-
macyjno-komunikacyjne są na ustach wszystkich, czy to, jako błogosławieństwo, czy 
jako przekleństwo” i dalej „(…) rodzą wielorakie oczekiwania. Pojawiają się klisze, 
zwane społeczeństwem informacyjnym, sieciowym, itd. Mają w nich dominować 
powiązania horyzontalne, sprzyjające większej aktywności ludzi”32. Oznacza to, że 
„informacja i wiedza stały się dominującymi komponentami życia społecznego, 
gdyż na bazie technologii elektronicznych wyrasta nowa struktura społeczna, któ-
rej cechą jest sieciowość. Sieć jest zarazem strukturą i agencją. Agencją, bo pojawia 
się w miejsce jednostki i organizacji”33.

Poprzez „współczesne społeczeństwo” rozumie zbiory składające się ze spo-
łeczeństwa postindustrialnego, opartego na wartościach narodowych, tradycyj-
nie rozumianej rodziny oraz społeczeństwa kosmopolitycznego, zorganizowanego 
w przestrzennej logice sieci.

32 W. Morawski, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2010, s. 51.

33 Ibidem, s. 78.
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Zbiorowości te żyją obok siebie i przenikają się w codziennej praktyce. Ze względu 
jednak na to, że związane z nimi najważniejsze instytucje są zorganizowane wokół 
logiki tradycyjnie rozumianego społeczeństwa, coraz częściej dochodzi do konflik-
tów pomiędzy „obywatelami sieci” a „obywatelami państwowości narodowej”.

Jak pisze Castells: „(…) komunikacja jest w samym centrum tej walki.” Dlatego 
„(…) proces formowania i wykorzystywania relacji władzy zdecydowanie zmienił 
się w nowym kontekście organizacyjnym i technologicznym”. Powodem nowego roz-
kładu władzy w społeczeństwie sieci są procesy uspołecznienia komunikacji, które 
w istotnym stopniu „zwiększyły autonomię komunikowania podmiotów wobec kor-
poracji komunikacyjnych, ponieważ użytkownicy stali się jednocześnie nadawcami 
i odbiorcami przekazów (…) Co prawda, w tradycyjnych organizacjach wprowadzono 
pewne elementy nieformalności, ale wydaje się nieprawdopodobne, by nowoczesny 
świat można było skutecznie koordynować bez organizacji formalnych”34.

5.6. Zarządzanie na rynku doznań

Kolejnym nowym zjawiskiem jest powstanie rynku doznań, postrzegane jako 
kolejny etap ewolucji otoczenia rynkowego firm. W praktyce oznacza to konieczność 
położenia większego nacisku na zróżnicowanie oferowanych produktów i nieustanny 
wysiłek w kierunku dostosowania do potrzeb już nie anonimowej grupy klientów, 
ale coraz bardziej zindywidualizowanego odbiorcy. Te dwa procesy – dostosowa-
nie do klienta i utowarowienie – są podstawowymi zasadami, na których zostało 
oparte zarządzanie na rynku doznań.

Samo pojęcie, zostało zapożyczone z pracy Josepha Pine’a i Jamesa Gilmore’a pt.: 
Praca jest teatrem a każda firma jest sceną35. Współcześnie podejście to jest postrze-
gane jako najbardziej chyba wyrafinowana forma działalności rynkowej. Oparto ją 
na czterech zasadach:
• traktowanie działalności gospodarczej podobnie jak spektaklu teatralnego,
• konieczność wysokiego zróżnicowania prowadzonej działalności,
• przywiązywanie dużego znaczenia do zaspokajania nawet najbardziej wyrafi-

nowanych potrzeb klientów,

34 A. Giddens, R. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, op.cit., s. 119.
35 M. Kostera, Zarządzanie na rynku doznań, w: Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, 

red. B. Glinka, M. Kostera, Wolter Kluwer, Warszawa 2012, s. 363–375.
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• pojawienie się ceny premium traktowanej jako rodzaj opłaty za wyjątkowość oferty.
Ilustracją zasad, w oparciu o które działa rynek doznań, może być wypowiedz 

znanej restauratorki, Magdy Gessler: „Nie jestem restauratorem, jestem reżyserem 
sztuki, w której każdy z gości moich restauracji gra główną rolę...”36.

Firmy działające na tym rynku dla realizacji swoich celów odwołują się do 
pojęcia kapitału symbolicznego, który w rozumieniu P. Bourdieu oznacza: „zasoby 
dostępne dla osób sprawujących określone funkcje społeczne lub będących człon-
kami grup społecznych, polegające na prestiżu, wyróżnieniu, uznaniu, wyrażające 
szczególną wartość kulturową”37.

W praktyce sprowadza się ona do oferowania klientom swoistych „pakietów 
tożsamości” w celu samodzielnego skompletowania w domu. W ofercie podkreśla 
się możliwość skonstruowania siebie na nowo, co może także oznaczać – sposob-
ność rozwiązania własnych problemów.

Podejście to oznacza rewolucję w dotychczasowym rozumieniu pracy ludzkiej. 
Przez wiele lat wiara w postęp i rozwój, racjonalność zachowań, nadawały sens 
naszej aktywności. Współcześnie wydaje się to coraz bardziej tracić na znaczeniu. 
Pojawia się pytanie, co w zamian? Im bowiem bardziej wyrafinowana technika, im 
większy dobrobyt, tym bardziej istotne okazują się być tak podstawowe pytania, jak 
te o sens naszego życia. Badacze podkreślają, że współczesne społeczeństwo cechuje 
relatywnie duże znaczenie doznań w kształtowaniu życia społecznego38. Obserwa-
cje te znajdują także potwierdzenie w badaniach prowadzonych wśród młodego 
pokolenia Polaków39.

Do kogo byłaby zatem kierowana oferta rynku doznań? W dobie rosnącej plu-
ralizacji wartości i stylów życia, coraz bardziej liczne i społecznie widoczne stają się 
te grupy, które – z wyboru bądź z konieczności – starają się odróżnić nie poprzez 
posiadany kapitał materialny, ale poprzez odmienne (np. „wyższe”) wartości i zacho-
wania kulturalne oraz powiązania społeczne.

Mamy dzisiaj coraz większe możliwości wyboru spośród nadmiaru dostępnych 
dóbr i informacji, spośród wielości proponowanych wzorów wartości i stylów życia. 

36 Cytat pochodzi ze strony M. Gessler, https://pl-pl.facebook.com/Magda-Gessler-112484985 
469400/ (4.11.2016).

37 M. Kostera, Zarządzanie na rynku doznań, op.cit., s. 374.
38 Ibidem; P. Sieradzki, Teoria „społeczeństwa doznań” („erlebnisgesellschaft”) u Gerharda Schulze, 

„Folia Sociologica” 2007, nr 38, s. 105–116.
39 W. Tymiński, Pokolenie jednorożców, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Duży Format” nr 20 (109), 

9.05.2016, s. 4–6 lub tekst online: http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,20129961, pokolenie-
jednorozcow-mlodzi-2016-chca-miec-wazne-zycie.html (9.11.2016).
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Pytanie, czy i w jaki sposób potrafimy z tej obfitości korzystać, pozostaje zatem 
nadal otwarte.

Wnioski

Stwierdzenie, że zmiana jest jedyną stałą rzeczą we współczesnym świecie, znaj-
dziemy w wypowiedziach wielu teoretyków i praktyków organizacji. Na początku 
stulecia nabiera ono jednak nowego znaczenia. Zdarzenia, w których uczestniczymy, 
w tym także te odnoszące się do sfery gospodarczej, są coraz trudniejsze do prze-
widzenia. Związki przyczynowo-skutkowe, które jeszcze niedawno mogły pomóc 
w porządkowaniu rzeczywistości, stają się na tyle skomplikowane, że często nie 
jesteśmy w stanie ułożyć ich w bardziej logiczną całość.

Paradoks sytuacji w Polsce polega na tym, że stabilizacja otoczenia makro-
ekonomicznego, połączona z pojawieniem się instytucji gospodarki rynkowej, nie 
wpłynęła na ustabilizowanie zasad prowadzenia biznesu i jego większą przewidy-
walność. Przeciwnie, pełne włączenie się w system gospodarki światowej oznacza, 
że zmiana staje się podstawową metodą utrzymania i zwiększenia pozycji rynkowej. 
Firmy, które zbyt długo opierały swoją działalność na osiągniętym sukcesie, szybko 
tracą dotychczasową pozycję. Stąd też prowadzenie biznesu w gospodarce opartej 
na wiedzy i informacji wymaga akceptacji zmian jako podstawy sukcesu. Zmien-
ność otoczenia, wzrost oczekiwań klientów, konkurencji, wpływają na konieczność 
podejmowania działań o charakterze innowacyjnym i adaptacyjnym. Z kolei zarzą-
dzanie w warunkach chaosu wymaga od kadry kierowniczej szczególnych umie-
jętności, a nawet intuicji w określaniu sytuacji firmy w przyszłości40. Oznacza to, 
że zmiana powinna być traktowana bardziej jako szansa niż zagrożenie, zarówno 
dla firmy, jak i jej pracowników. W takiej sytuacji zachowania o charakterze przed-
siębiorczym i innowacyjnym, powinny charakteryzować nie tylko menedżerów, ale 
wszystkich pracowników. Zarządzanie wymaga zatem rozproszenia odpowiedzial-
ności i oparcia jej na wszystkich zatrudnionych. Pociąga to za sobą konieczność 
dokonania zmian w zakresie kultury organizacji, procesu podejmowania decyzji 

40 Ilustruje to wypowiedź B. Gatesa: „Nie jest nam łatwo przygotować się na nadchodzące stulecie, 
ponieważ nie potrafimy w pełni wyobrazić sobie wszystkich konsekwencji nawet tych zmian, które 
możemy w tej chwili przewidzieć. A co dopiero całej reszty”. Cyt. za: B. Gates, Droga ku przyszłości, 
Studio EMKA, Warszawa 1997, s. 299.



5. Współczesne organizacje – nowe wyzwania i kierunki badań 133

czy stylu kierowania. Poszukuje się bardziej elastycznych rozwiązań, pozwalających 
pracownikom na wykazanie się umiejętnościami i wiedzą41.

Wzrostowi gospodarczemu towarzyszy wzrost aspiracji społecznych dotyczą-
cych jakości życia. Demokratyzacja życia politycznego i społecznego sprawia, że 
zmieniają się nasze postawy i zachowania; dążymy do większego upodmiotowienia, 
domagamy się uznania dla własnej godności itp. Na obserwowane zmiany postaw 
wpływa także przenoszenie wzorów i norm upowszechnianych w wyniku działań 
integracyjnych związanych z Unią Europejską.

Przywództwo w takich warunkach staje się wyzwaniem, a umiejętność odpo-
wiedniego motywowania ważnym elementem roli menedżera. Podstawowym zada-
niem staje się zatem nie tyle organizowanie i nadzorowanie, jak było do tej pory, 
lecz bardziej pomaganie i doradzanie pracownikom. W konsekwencji, będą oni 
musieli nauczyć się rezygnować z tradycyjnych form władzy, bo różnice pomiędzy 
pracą fizyczną i umysłową stają się coraz mniej widoczne42.

Współczesna socjologia jest zróżnicowana pod względem teoretycznym; dotyczy 
szerokiego zakresu tematów i korzysta z wielu różnych metod badawczych. Istniejąca 
różnorodność stanowi rezultat wielu zjawisk związanych z procesami globalizacji. 
Zasygnalizowane wcześniej problemy nie wyczerpują oczywiście skomplikowa-
nej natury obecnego okresu przemian. Nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć 
wszystkich istniejących czy też potencjalnych zagrożeń.

Nie ulega jednak wątpliwości, że konieczne staje się dokonywanie daleko idą-
cych zmian, zarówno w dotychczasowych sposobach prowadzenia biznesu, jak 
i samego zarządzania organizacjami. Zmianie ulegają bowiem zarówno warunki 
dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na świecie, jak i związane 
z nimi oczekiwania pracowników. Tym samym oznacza to, że musimy tworzyć 
nowe pojęcia i dokonywać ciągłych rewizji tych, które, wydawałoby się, zostały już 
dawno zweryfikowane.

41 Przykładem, kaizen, strategia zarządzania zapoczątkowana w Japonii, a następnie zastosowana 
w wielu zachodnich firmach. Oznacza ona proces ciągłego doskonalenia organizacji, przy współudziale 
wszystkich pracowników firmy oraz kierowników i personelu zarządzającego.

42 S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 27.
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Streszczenie

Dużym wyzwaniem dla współczesnych organizacji są zachodzące w ich otoczeniu zmiany. 
Oznacza to konieczność weryfikacji dotychczasowych paradygmatów używanych do ich 
analizy. Jest to o tyle ważne, że właśnie na poziomie organizacyjnym możemy obserwować 
pojawianie się wielu problemów charakterystycznych dla społeczeństwa globalnego. Mają 
one różną wagę, trudno jednak je lekceważyć lub pomijać. Ich analiza stanowi cel niniej-
szego opracowania.

Słowa kluczowe: organizacje, zmiana, badania, koncepcje.



Jolanta Gładys-Jakóbik 136

Summary

A major challenge for today's organizations, are occurring in their environment changes. This 
implies the need for a reassessment of existing paradigms used for their analysis. It is very 
important that it is precisely at the organizational level, we can observe the emergence of 
many problems characteristic of global society. They have a different weight, it is difficult 
to disregard them or ignore. Their analysis, is the purpose of this study.

Keywords: organization, change, research, concepts.
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Tabela 5.2.  Porównanie cech właściwych okresowi uprzemysłowienia i okresowi 
postindustrialnemu

Okres przemysłowy Okres postindustrialny

Otoczenie Państwa narodowe kierujące 
gospodarkami narodowymi
Sprzedaż masowa
Standaryzacja
Państwo dobrobytu

Globalna konkurencja
Dekoncentracja kapitału w państwie narodowym
Segmentacja rynków i międzynarodowa 
decentralizacja produkcji
Powstanie możliwości wyboru przez konsumenta, 
popyt na towary na zamówienie
Powstanie ruchów społecznych, polityki 
skoncentrowanej na jednym zagadnieniu
Klasy usługodawców
Pluralizm, zróżnicowanie, lokalizm usługodawców

Technika Produkcja masowa w rozumieniu 
Forda i Taylora
Rutynowość
Produkcja towarów

Elastyczna wytwórczość, automatyzacja
Wykorzystanie komputerów przy projektowaniu, 
produkcji i kontroli zapasów
Systemy typu „na czas” (JIT)
Nacisk na szybkość działania i innowacyjność
Wydajność usługowo-informacyjna

Struktura 
społeczna

Biurokratyczna
Hierarchiczna z naciskiem 
na komunikację pionową
Specjalizacja
Integracja pionowa i pozioma
Koncentracja na kontroli

Nowe formy organizacyjne (np. sieci, współpraca 
strategiczna, organizacja wirtualna)
Bardziej spłaszczone hierarchie z komunikacją 
poziomą i rozproszeniem odpowiedzialności 
menedżerów
Usamodzielnianie się firm
Nieformalne mechanizmy wywierania nacisku 
(uczestnictwo, kultura, komunikacja)
Dezintegracja pionowa i pozioma
Niewyraźne granice między funkcjami, 
jednostkami organizacyjnymi i organizacjami

Kultura Szacunek dla stabilności, tradycji 
i zwyczaju
Wartości organizacyjne: wzrost, 
wydajność, standaryzacja, kontrola

Szacunek dla niepewności, paradoksu, mody
Wartości organizacyjne: jakość, obsługa klienta, 
różnorodność, innowacyjność

Struktura 
fizyczna

Koncentracja ludzi w miastach 
przemysłowych
Orientacja lokalna i narodowa
Czas jest linearny

Dekoncentracja ludzi
Zmniejszenie czasu komunikacji wiąże 
odległe przestrzenie i zachęca do orientacji 
międzynarodowej i globalnej
Ścieśnienie wymiaru czasowego (np. skrócenie 
żywotności produktu) prowadzi do 
równoczesności

Charakter 
pracy

Rutynowość
Niewykwalifikowana siła robocza
Funkcjonalna specjalizacja zadań

Nerwowość, skomplikowanie
Umiejętności oparte na wiedzy
Praca zespołowa ludzi o różnych specjalnościach
Większy nacisk na samokształcenie
Zatrudniania samego siebie, praca na odległość, 
zlecenia (outsourcing), podzlecanie

Źródło: M. J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 40–41.


