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ORGANIZACJA

II.1.DEFINICJE ORGANIZACJI
Wielościszkołi kierunkóworazujęózagadnieńorganizacji'zanądzaniai kierou'aniaodpowiadawielośódefinicji organizacji.Można wśródnich odna|eżć
oraz te, które są próbami syntezyodinteĘretacjenajbardziejcharakterystyczne
miennych orientacji teoretycznych.Waznym czynnikiem różnicującymsą też
co do zakresupojęcia,przedewszystkimwyrażającesię
prąjmowane zatożrcnia
będącymtworemku|tury
!ł stanowisku,iż organizacjesą zjawiskiemspołecznym'
jest obecnew szerszej
poglądzie,
zjawisko
organizacji
w
że
l altefaktem),bądŹ
je
przyrody,
a
nie
tylko do zycia ludzi.
świata
odnosić
do
i można
rzeczywistości
jako
przedmiotu
najogólniejsze
ujęcie przyjmujesię
W polskiej literaturze
.zęstoplakseo|ogicznesformułowaniedefinicji organizacji. TadeuszKotarbiĄ:
ze wzg|ęduna stosunekdo
rodzajcałości
Jti pojmowałorganizacjęjako
',p€ w ien taĘ całość'
której wszystkieskładniki
jej
mianowicie
elementów,
własnych
Ę
rspołprryczyniająsię do powodzeniacałości'W danym przypadkuelementami
Stanowiąone razempewnąorga.
są czynniki składoweakorduczynności.
całości
jeże|i
ce|u.Kto pojmujeter.
określonego
pomagająsobie w osiągnięciu
nizAcJę,
min organizacja w taki sposób, pojmuje go niejako rezultatowo.Natomiast rozujeśliorganizacjąbędziesię nazywało
mienietego terminubędzieczynnościowe,
danegozbioru elementówdo
samoorganizowanie,samodoprowadzanieumyślne
Kotarbińskizwra.
w
sposób
sca|onego'''.
przedmiotu
złożonego,
ten
takiego
śanu
jako pzJ'Łn.qił
się
organizację
od
kontekstu
rozumie
w
zależności
cał uwagę,że
jako
przedmiotu
ustroj
złożonego,
będącyskutkiemtej czynności
organizowania'
wewnętrznychbądźsam obiekt tak zorganizowany.odróżillidjego za|eżności
podmiotówod pojęciainstytucji.,,Zespołskładasię
niałzespołwspołdziałających
instytucjazaśłączyosobnikówi ich
na osobniki<<,
z osobnikówi jest >rozkładalny
eparaturę,cryli ogoł tworzyw, narzędzii innych przedmiotówpomocniczych'
osobniki'...
wchodzącew składzespołuwspołdziałające
kórymi sięposługują
' T. Kotarbiński Traktat o dobrej robocie' Wtocław, Warszawą Kraków, Gdańsk
74.
19'13
,-s.
, Tamże's.|07.
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KonĘnuując sposób myśleniaKotarbińskiego, Jan Zieleniewski określaor.
jako ogólnie po.;99 c1L! ryg-zy
rozpatrywanych
]u! ciągów zdarzeń,
9Ti.1qę
jako złożonez częścioraz że'względuna stosuńek tych częścido siebie nawzajem
i do całości,a polegający na lym, Że częściwspółprzyczyniają się do powodzenia
caroscr,
Zieleniewski zwraca uwagę, że w średniowiecznejłacinie posługiwano się
terminem organisatio' a samo pojęcie wiąże się z łacińskim słowemorganum (gr.
organon)' Pierwotnie rozumianoje jako narzędzie,późniejjako narząd,wyspecjalizowaną częśćcałości'a następnie bycie całościązłożonąz części.zwraca też'
Zieleniewski uwagę' że pojęcie ''organizacja'. byłó w użyciu w Anglii juŹ w XV
wieku' podczas gdy we Francji używanogo od początku wieku XIX. Nieco wcze.
śniej,bo w końcu XVIII wieku' byłoono również stosowanew języku polskim.
Prakseologiczna interpretacjawyróżnia atrybutowe,rzeczow€ i czynnościowe
'
pojmowanie organizacji. organizacja może być rozumiana jako cecha (atrybut)
przysługującajakiemuśprzedmiotowi bądŹprocesowi. Gdy używamytego pojęcia
do oznaczania pewnej klasy przedmiotów jako kategoii rzeczy, mówimy o organi.
zacji interpretowanej jako rzecz. Gdy w kategońach organizacji opisujemy jakiś
proces organizowania, działanie,które podejmujemy, wówczas myślimyo organi.
zacjijako czynności.
Pojęcie ,'organizacja'' można stosowaó do różnych zakresów rzeczywistości.
W najszerszym ujęciu, gdy organizacje traktujemy jako wszelkie układy złożone,
charakteryzującesię wspóĘrzyczynianiem się częścido powodzenia całości,może
ono być użytedo analizy zjawisk biologicznych, fizycznych, kosmicznych, a także
oczywiściespołecznych.W ujęciu ,,średnioszerokim'' pojęcie organizacji można
zarezerwowaćdo tych całości,które powstatyjako rezultat interwencji człowieka
jako organizatora i których struktura jest rezultatem czynności organizowania.
W najwęższymrozumieniu organizacje to prakseo|ogicznie interpretowane instytucje (podejściekonkretne), ich struktury (podejściestatyczne),jedno. i wielo.
wymiarowe ludzkie działania(podejściedynamiczne)".
M. Bielski określa prakseo|ogiczne ujęcie organizacji jako interpretacje
przedsystemowe.Stwierdza, że nadmiernie eksponująone celowościowycharakter
organizacji i są wyrazem wizji dośćmechanistycznej podkreślającejrangę ocen
sprawnościowychkosztem ocen aksjo|ogicznych organizacji. Są pojr'nowaniem
organizacji jako systemu zachowującego się upqyiln.ie'czyli nie modyfikującego
celów' a jedynie zdolnęo-{o dokonywania wyboru środkówich rea|izacji. Uwa:ia
równieŻ, że definicje Kotarbińskiego. Zieleniewskiego czy Pszczołowskiego nie
uwzględniają faktu, że re|acja wspołprryczyniania ma charakter dwukierunkowy.
. Nie tylko częściwspołprzyczyniająsię do powodzenia całości,ale całośćwspołjprzyczyn|a się do powodzenia części.Bie|ski formułuje też wątpliwości co do
celowościatrybutowego postrzegania organizacji, argumentując,że w światowej
J

J. Zieleniewski organizacja zespolów ludzkich, Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1976.
.
Tamże.s. 35-3ó oraz s.64-65.
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rradycji ujmuje się organizacje głównie rzeczo.wQ,zaśsposób organizowania całotak iż częściwspotprzyczyniają się do jej powodzenia, zwykło okreś|aćsię
-i.
sukturą organizacji. Eksponowanie ujęcia atrybutowego pr.owadzi do koncenracj i uwagi na Zagadnieniachstrukturalnych.Tak zrodzit s|ę zarzut tzw. dewiacji
-vganizacyjnej.|ormułowanywobec polskiej prakseologii5.
Leszek Krzyżanowski zwraca uwagę' że prakseologiczna analiza organizacji
r^iąze się Z przyjęciem stanowiska-ręlznP gry9!"ggiqznego
zakładającego,że istnie.
a. n'|ko rzeczy, że one są'jedynymi indywiduami w sensie ontologicznym. obok
J.]ktryny reistycznej wyróżnia: ontologię ewentystyczną gdzie kluczową kategońąjest zdarzenie mogące być zarówno zjawiskiem, jak i Stanemrzeczy, procesu.
:Jizm, gdzie ploces jest podstawą kategorią oraz onto|ogię p|ura|isĘczn6 np'
Ł lngardeną przyjmującego, że istnieją trzy postacie bytu: trwające w czasie,
fteczy, procesy oraz zdarzeniar .
Różnice w pojmowaniu organizacji wynikają z założrcńmetodologicznych
pr4jmowanych przez tózne szkĄ i kierunki badawcze' Szczegó|ne znaczenie ma
{osunek do pojmowania statusu ontologicznego olganizacji oraz rozstrzygnięcia
r,a linii holizm - redukcjonizm metodologiczny. Socjologiczne interpretac.jeorganizacji niekiedy mają charakter nomina|istyczny i przyjmuj6 Źe organizacje składają się zjednostek ludzkich, podobnie jak inne agregatyspołeczne,takie jak gru.
p1. klasy' narody, społeczeństwa.Jak trafnie zwraca uwagę J. Szmatka, takie po.
Jejścieopiera się na nieporozumieniu. Nie oznacza wca|e' że lealnie istnieją jeĄnie ludzkie jednostki. Oznacza jedynte, że substancją z jakiej utworzone są
;ałościspoteczne' są właśnieludzie.
że grupa społecznaskłada się
',Powiedzieć,
zjednostek |udzkich, to tyle samo, co powiedzieć, że z takiej substancji jest ona
iJB\o|zona''.Stwierdzenie to jednak nie przekreślatezy, ile tzw, całościspołeczne
istnieją rea|nie i nie dadzą się sprowadzić do jednostek, nazw czy przedstawień.
Ca,łości
społeczneistnieją realnie takŹew tym znaczeniu' że nie sąjedynie kategońami abstrakcyjnymi, choć abstrahowanie mogło być sposobem tozumowania,
który doprowadził do zidentyfikowania okreś|onychcałościspołecznych w ze;z'wvistości.Rzeczywistośćcałościmajakościowoodrębny charakterod sumy czy..!
rrr'padkowejczęści.Całośćma odĘbną tożsamość.
Jest innym jakościowobytem'
Fizyczną realnośćmają |udzie i zbiory ludzi. Jednakżero|e spo-leczne'statusy,
$artości,struktury istnieją rea|nie w sensie społecznymi są właściwymprzedmiotem zainteresowaniastrukturalistyczniezorientowanegobadacza.
Takie stanowisko odzwierciedla ylizm
ontologrcz.{'y i h9!Eg-_g$9J9-gjc_?1ry
rozumiany jako przeciwieństwo .indywidualizmu. J. Szmatka stoi róŃnńż na sta.
norvisku, które określajako emergeńtny stiiiiituralizm socjologiczny. Przyjmuje
on. że zjawiska społecznesą jakościowo różnorodne,że istnieją różne poziomy
.

Zob'M' Bie|ski organizacje. Istota strukturv,proces1,,Lódż' |gg2, s,7.1_80.
" zob. L. Krzyfanowski Podsta+)) nauk o or4ąnizacii ,j.ŹaFządzania' Waszawa
|992, s.'95-99, oraz ptace' do których się KŹyżanowski od/ołuje: J, Lipiec Podstawy
cntologii spoleczenstwą, wa$zawa |972; l' Lipiec ontologia/świqtą realnego, Watszawa
l979] s. Amsterdamskl, Nauka a porządek światą,Wamzawa l983; z. Augustynek Nal'ra
::ttsu, Warczawa 1975.
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rzeczywistości,
pomiędzyktórymi nie ma płynnegoprzejścia
- są óne
.sĘoł:c:nej
jakościowo
autonomiczne.Szmatkaopowiadasię za.wyraznymwyodrębnieniem
mikro- i makrostruktury'
a więc i dziedzinsocjo|ógiibadającychtó poziomyrzeczywistości.
Wydajesię,żeto bardzojedno,naczni stanońisio jest ni"co ńcha.
nistyczne.Możnabyłobywskazaćprzecież'
na wiele dia|ektycznychoddziaływań
rÓżnychpoziomówrzeczywistości
społecznej,
gdzie pewnestruktum|ne
właściwościtych poziomów ukazująobok rzeczywistychróznic jakościowych
takżepodobieństwai gdzieewolucyjnezmianyowocująjakościową
transformacją.
W tym sensiezjawiskaorganizacyjneuystępującena poziomieńlkrostrukturalnym- jednostekludzkichi małychgrup społecznych,
pośrednim
poziomieme.
Zostruktura|nym
(órganizacje spoleczne' zawodowi, |okalne,przódsiębiorstwa'
pańie polityczneitp.)i poziomiemakrostrukturaInym
(społeczeństwo'
naród,klasa
itp ) maJ.ąpo
wspó|ne,uniwersalnewłasclwojci.Stąd akceptującgłówne
'części
przesłania
realizmu
i holinnu oraz podziela1ąc
w istotnymstopnlutezęemergentnego.strukturalizmu,interpretować
je będę_ jak się wydaje_ nieco słabiej,niz
czyni to J. Szmatka'.
..Konsekwencjeprzyjmowanychzałożeńmetodo|ogicznychmożnadostrzec,
ana|izującróżnepropozycjedefinicji organizacji.Jan Sźczepański
zwracauwagę,
termin organbacja -uĘwanyjest w dwóch znaczeniach.Po pierwsze- jalko
ętir'
',. gr:p€ ce|owa,celowe ztzeszenie|udzipołączonych
w sposóbzapewniającyracjonalnewykorzyslanie
środków.
ekonomięwysilku i koordynację.
po drugiezaśJaKo zespolmetod i sposobówefektywnegoosiąganiacelów. Tymczasemorganizacjamispołecznymi
są takżetwory wytworzonespontanicznie,nie ty|koceńwo,
sĘd proponuje,by zdefiniowaćorganizacjęspołec)nądowolnejzbioiowości
jako
"spotaki układwzorów zachowań'instytucji,ról społecznych,
śrojkówkontroti
łecznej,który zapewnia wspołzyciecztonków zbiorowości,przystosowujeich
dążeniai d.ziałania
w procesiezaspokajaniapotrzebi rozwiązuj'eproblemyi kon.
flikty wynikającew toku wspołryiia.W tym ujęciu różnicamiędzy organizacją
strukturąjest bardzo istotna_ strukturato budowalub zasadybudowyjakiejś
,}..,a
całości,organizacjazaśto zasady jej funkcjonowanias.
Wielu socjologów tiaktuje. organizację'jako_ii'dzŁc}BY.. N. Goodmann
.
'V-stwierdza" że.organizacjeformalne są cetowyńi grupaiifirftf;ilmi utworzonymi
z myśląo osiągnięciukonkretnegocelu |ubzestawute|ów. organizacjete są starannie zapĄektowane i zawiemjąforma|nąstrukturęstatusów i róli' a
ńkze
mniejszegrupyg'J. H. Tumer uwłŻa"
ź.eorganizacjepowstająw wyniku łączenia
się grup,a za cechykonstytutywne
organizacjiuznajefo.mjne roli, wymźnypo7 zoh
Lob. J. szmatka
szmatka Mąłe
Mąlestruklury^sPolec:ne.
Slruklury
Wstęp d<łuikrosocjologii strukturalnej,

jest-jaiio
deiiniowana
ana jest-jako
."o'"j ewolucji, pooczas
rodzaj
podczas

ktoiój
którij
YT::::'
l] !T.1cgl"Ju
pow.stają
w'Y.9.n^,^:^':
świecie
jakóści.-pojęcie'to
now.e
"*"1"..ii,
naw|ązuJea-ó
nawiąiuiź,
do t.-.ó.-y.i
teoretycznych
ustaIeńpocrynio:
pocrynionych przezangie|skich
fifi|ózofow-i
|ozoforłi bio|ogóww poiząikacl xx wietu,1zou.
'.rileń
Slowii* ńyra:l':l^p...1:-''":Hfl.|jch
zów
zów
o.bcych
obctlch
P|łN, Wars7,awa
Warszawa 1995'
lqq{
' PWN.
lęmenl'rrne
eiintt
pojęcie socjologii' Wanzawa l970, s. 23l-238'
| r. szrzepatskiElementcłrne
'
N. Goodmann l/stea
slę1ldo
da socjologii, Poznań l997. s' 75.
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lad pracy, hierarchię wtadzy, kontrolę € m ocji, zawodowe kompetencjeczłonków'
ryanizacyjną kontrolę stanowisk i pięcie się po drabinie hierarchii|o. Kazimierz
]nłrór okreś|aorganizacje jako te instytucje, które są celowymi grupami zbioro.
ł€ g o działania, których uniwersa|nymi atrybutami są: celowy, planowy, progranł.-rł1'i świadomy charakter, wewnętrzny układ, tad, porządek organizacyjny'
rrtości, normy, zasady regu|ującewewnętrzne i zewnętrzne zachowania człon.
r..l.*organizacji, relatywne wyodrębnienie organizacjijako określonegopodsystenul społeczeństwagloba|nego z otoczenia zewnętrznegoll. Z kolei R. w'€ l i|fin
r*niuje oganzaElę jako gńpę ludzi, którzy wspo-lpraiująze sobą w sposióBi6;:.
:4JJiowany i skoordynowany,aby osiągnąćpewien zestaw celó1J
w swoim czasie znaczną populamośćzdobyłookreś|enieorlanizacji jako ze;r:"tu sposobów, poprzez które dużegrupy |udzi _ zbyt liczne, by pozostawaćoni
rn. we wzajemnym ścistymi bezpośrcdnimkontakcie, a uwikłanych w zadania
-=li
_ utrzymują stosunki w prccesie świadomegoi Systematyczne.
: Jużej złożoności
E rśalania i wykonywania wzajemnie akceptowanychcelówlr.
E. H. Schein określa organizację jako racjonalną koordynację aktywności
:t*nej |iczby ludzi w celu osiągnięcia wyraźniesformułowanychcelów i prograT*rrłdziałania,poprzez podziałpracy i funkcji oraz hierarchii władzy i odpowiela.
rzialności
obok określeńodwołujących się przy definiowaniu organizacji do pojęcia
]tr.JP}społecznejistnieje w |iteraturzeprzedmiotu wie|e propozycji' którę za klu.
=.lł a. kategorię odniesienia uważająpojęcie systemu spo|ecznego. organizacja
tłtedy szczególną postacią rodzajem systemu społecznego'charakteryzujące'€ *
gtrsię specyficznymi atrybutami.

BIiskie współczesnym'systen|owym
ujęciomjest tozumienieilrstytĘii przez44
InĘtĘ.e
InsryTuq|.e
podstawową
poostawową
są
są
formąłączenta
lormą
łączenia|udzi
|udzr d|a
d|a re,o'.
reł"nil1lyąMłlinry9!]9g9'.

,L:23!4t .

jest nieodłącznąwłaściwością
. lnstytucjona|ność
|udz-

rej ku|futy.Podstawowymiskładnikamiinstytucji są: zasadanaczelnabędąca
+iemem wańościdecydującym o organizowaniu się |udzi, personel będący grupą
udzi zorganizowanych wedługzasad władzy,podziałupracy, funkcji, przywilejów
. .towią7ków' normy i reguły,na które składająsię umiejętnościtechniczne, oby:zaje. normy etyczne uznawane przez członków gIupy, urządzenia materialne,
r.laleńa|ny substrat instytucji związany nieodłączniez jej istnieniem i działalno.
;;Ę postępowanie|udzi' które stale odchyla się od ideałuokieślonegow regułach'
J. H. Tu*". Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie,Pomań l998.
'o
.' K. Doktór
soclo logia organizacji: szkoły i kierunki badawcze, (w:) W. Morawski
:d.|'orgąnizacj e, socj oloqia struktur, procesów, ról, W arszawa I97 6' s. 2 |.
..
R. W. Griffin Po dstgwy ząrządząnią or4ąnizacja,Ii, wanzawa l998, s. 35.
'' M. Pfiffner, F.P. Shenyood Administrative Organization, Prentice Hall, Engle.rood Cliffs, N. J. l960, s. 30. Podaję za: M. Hirszowicz
socJblogia organizacji'Warsziuła
.967, s. 17.
'" E. N. Schein Organizational psl,cholog, (2 rvyd.), Englewood Cliffs, N. J.
?reotice.Hall Inc. 1970, s. 9. Podaję za: J. T. Tere|ak Psychologia menedżerą,Warszawa
- t99.
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a takie funkcja.która pojmowanajest jako całokształt
skutków działaniainstvtucii
i nrozeodbiegaćod zasadynaczelnejwyznaczające.i
zamiaIy ice|e instytu.ji|<'
. Do po|ęciasystemu kooperacyjnego
odwołujesię wpływowainteryretacja
oleanizacjiaL|tol.Stwa
Ch. Barnarda.Składnikamisystemukoopelacyjnegoią kol'-'.
p.onentJfiZ)cfne. bio|ogiczne'osobistei społeczne.pozostająceze sobą w
specyticzn;.ch.s; stemafycznieutŹymywanych związkach dzięki temLl,że dwie osoby
lub rr ięcej współdziałają
ze sobąw jednym przynajmniej'określonyln
ce|u.organIZacJeSą systemami' których funkcje polegają na tworzeniu, przetwazaniu
i rr1mianie poĄtków. Po to. by organizacje powstawały,niezbędni
są ltldzie
zdolni do porozumienia,gotowi do uczestnictwai wniesieniajakiegośdzialania
do
u,spólnego ce|u' organizacje są więc Systernamiskóordynowanych
1ea]i1acji
Śrviadomiedziałańlub siłdwóch |ubwiększejliczby osób|ó'
T. Parsonsdefiniowałorganizacjęjako Systemspołecznyzorganizowanyd|a
.
ostąganiacelu określonegorodzaju|1.Jako syslenl zachowującysię rozmyś|nie
ujmLljeorganizację R. Ackoff. Jego zdaniem, olgan izacja
.iest sy,t",,,"ln zachowującyln,się rozlnyślnie..posiadającym
pzynajmniej dwa pod.yr;t.'l'yzachowujące
sIę IaKZe lozmvslnIe ImaJące wspó|ne zamierzenia (cele)' któIe zmuszają
do
wptowadzaniapodziatupracy,a systeminfolmacyjny i komunikacy.|ny
umoŹ|iwia
interakcje między wzg|ędnie autonomicznymi podsystemami' przy czym przy.
.
najlnniejjeden Z podsystemówpehi funkcjeregulacyjno-sterujące
w systemieIs.
Populam1,rnmodelemsystemow}morganizacji.1est
model ń' J. Leavitta|g.Pod.
'
kreś|a.on.
społeczno-techniczny
charaktel organizacji,zgodnie z tradycją szkoł1
astońskiej,z której się wywodzi. Wedługtej propozycjiolganizac.ja.jisi
uk'ładem
cztercchelementów(podsystemów):|udzi, zadań,technologiii struKtuly,
zwtązanych relacjamize sobą i z otoczeniem.Społecznycharakteiorganizacji określon;
Jest pŻez ludzi i zadania;techno|ogiai Struktumfoma|na oileślaiatechnicznr
'
aspekt organizacji (zob. schemat2.1.).
L' Krzyżanowskizwraca uwagę na słabośc
modelu Leavitta' po|egającąna
pominięciu problemLristnieniaw organizacji podsystemusteI.ującego'
itó.y powszechnie uwaŹanyjest Za konstytutywnyan}but olganizacji' sąa p.oponu-j"
mode|, w którego składwchodzą cele: podsystemspoieczIry"tworzą Uczestn|c)
organizacji, ich kwa|ifikacje,wartościi ich hielalcjlia, mótyil,acje.i postawj:
'" Zob. B. Malinowski Szkice z teorii kultun,, \Narszawa
195g, s. 29_52. B. Mali_
insrytucjęjako grupę |udzi zjednoczonychdo dokonaniapr'ostychcr;
:,"^1:!l9'"!i]""1|
posiadającą.Zasob}
|naleriaInei w) posażęnie
lechnicznę.zorganizo:l:-,:1)^.]'..1'
,
7!"9'cl.
okr€ s lony|I przepisemprawn;m i zwyczajort1mujętymjako legend-a.
pra:1ną.-'ę1on'.
\Ąo.zalsad,a
olal,c}\lczoną.iprz1gotow1uanądo speInienia
przóa niąziaat'
n' rJamardŁ unk(i( kiL'rownicc.Walsuawa'ró;ącyiń
|997.s.89.97. l05.260.
1o*.
'- l ' rarsons \nlk'|ure ąnctProcess in Modern Soclcles, Glencoe I9óo' s. 5ó' określenie przy.taczaJ. ZieIeniewski r )lga niza"ia zesy,tii.ti,i,k,ici, wyó.. cvt.,
s..ll .
oto
K' ĄcKoII'(, ryJlen l)|)ię.'sysle o'|'|)f-clr'
.,Prakseologia'',i973, nr 2, s. 158.
l9
J. Lęay|ItApPtled O|'8.]nizq|io|1
Changa tn Indus||a, Stnrctur1l' Tat'hnicąl and
,,
:
flu.mąn
(w:) J' G' March (red') Handbook of organization,Chicago l9ó5.
'APP|'Uą.hes.
s' l60' ModeI pr:1e.nt.u.1'ąin: L. Krzyżanowski Poćlsluw|,naui o organiztlcii
i :ar:ątlzu.
]n.
ntu, wyd. cyt., s. 173;M. Bielski
Organizucje, wyd. cyt.. s. g4.

m
m

*n
l*

W
I

llll

m
m

-tl
ul

m
5

ll't

{/]

-

DeJinicje organizacji

I 13

Eji
cja
mE)-

Schemat 2.1.
Model organizacil H. J. Leavitta
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?.ródo:H' l, LeavittApplied orgtlnizationChangein Industry:strucfural,Technicaland
FIolan Approaches'(w:)J' G. Mach (red.\Handiookof orgańization,Chicago|965.
fi-.rktura;podsysternmaterialno-techniczny,podsystemkierowniczy oraz otocze_
nie (zob.schemat2.2.).
Do Ę propozycji nawiągujeM. Bie|ski. Wyróżniaon podsystemy:celów,
rzrtości, psychospołeczny,struktury i techniczry oraz podsystem zarządzania.
Podkreśla
holistycznycharakterorganizacjioraz istnieniewejśói wyjśósystemu,
które
dokonuje się wymiana energii i informacji z otocz'eniem.Zw.*u u*uwez
!e. że podsystemcelów i wartościwyruin zwiryki organizacji z jej otoczeniem
spo'łeczno.kulturowym'
określarodzaj działalności
organizacji,jej funkcję genetypową Jednocześnie
podsystemtenjest okreś|any
przez dominującąkoalLję interesów organizacyjnycĘ w tym uczestników organizacji' Znajduje w nim odzs.ierciedlenjekultura organizacji' Podsystemtechniczny omacza tóchnikę i technologię'jakiej uźrywa
organizacjaw procesachkonwersji wewnątrzsystemowej.
Zalviera w-sobie zarówno aparaturętechniczrą jak i wiedzę wykorzyśtywanąoo
jej u41wania.Technologiaw istotnysposóbokeślastrukturęorganizacji,jest jedqrn z wymaczników syuacji, w której organizacja się znajduje. Podsystempsychosq9łecznyobejmujejednostki i grupy pozosĘące w działaniu i wzajemnych
imerakcjach.Na jego funkcjonowanieistotny wpĘw mająindywidualne i grupówe
sańości, motywy i postawy. Ma charakter probabiliĘczny, nie da się lowiem
s'pełni przewidziec ludzkich zachowań. Podsystem strukfury odpowiada za

r-|L4 or4ąnizącją
itechnicznego. okreśIanyjest
wspołdziataniepodsystemupsychospołecznego
przez rc|acjemiędzy elementamisystemuoraz między nimi a catością.
Z kolei
podsystemzarzĄzania w ujęciuM. Bielskiegołączyi spajaorganizacjęw całośó'
Jego funkcjąjest utrzymywanierównowagi między organizacjąa otoczeniemoraz
pomiędzypodsystemamiorganizacji.Spełniarolę homeostatu,dzięki czemu or.
gnizacje sĘą się systemamirozmyślnymi.
Schemat 2.2'
Pięcioczłonowymode|organizacjiL. Kżyżanowskiego

SP
Podaystem
Epołeczny

kierownaczy

Mt
Podsystem
materialno
techniczny

:ó

STR
Stlktura

Zródlo: L. Krzyż:llowskiPodstawynauko organizacjii zarządzaniu'wyd.cyt's. |76'
D. Katz i R. l. Kahn2ozaproponowa|iw nawią?aniudo propozycji T. Parsonsa
model organizacji, który integrujepięć podsystemówwyodrębnionychze względu
na spełnianeprzez nie funkcje. Są to podsystemyprodukcyjnerealizujące procesy
transformacjienergii i mateńi przebiegającew orEaniz^cjiipodsystemywspierające - odpowiedzialne za dostarczeniezasobów z otoczellliapo to, by organizacja
20 D. Katz' R L. Kabo
Społecznapsychologiaorganizacji,warsawa 1979,s' ó7-80.

rł&ołwartości,
a takżesocjalizacjakulturowauczestnikóworganizacji,koorĄ.
E;1a działańi motywowanie;podsystemyadaptacyjnerealizujące funkcję przy.
się organizacjido otoczeniaoraz podsystemykierowniczeodpowie'.t.r*.ania
Ellahrc za koordynację, zachowyrvanierównowagi oraz rozwią3rywaniekonflikBr-

Schemat 2.3.
Systemowy model organizacli M. Blelskiego

Lqaga. PŻerywane linie mają podkreślaćrelacje pomiędzy podsystemami,zarówno rozu.
jak i jako relacje cech' odpowiedności
pomiędzy różnymi cztonirne jako
'oddziały,wanie'
rfilr organEacJr.

Znido:M. BielskjOrgani cje,wyd-cyt.,s.86.
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Poszczególne podsystemymająodmiennekryteria efektywności,a ich zróżni;o*.arrefunkcje sąjedną z głównych przyczyn konfliktów organizacyjnych. Pod- do stabilności,adaptacyjne
rystemy produkcyjne dtą do.sprar4rrlj-cj*scalające
- do zmian, wspierąiącezaśmńfuulują otoczeniemorganizacji.
Integrujący model strukturalny organizacji opracowała Krystyna Bolesta.
Kukujka. Nawią'zujeon do róźnyc[ propozycji ?łyaftyc! w |iteraturzeprz,6dili6ffi
i składasię z 9zte1ep-futggtgtlQw:
ó;lów i zadanj{dz.q.{gqkturylo1mal1ei:wypo.
jażrniaitechniki (zob.schemat2'4.).

Schemat 2.4.
organizacja jako system społeczno.technicznyw ujęciu K. Bo|esty-Kukułki
mrsJa
wią.kace|ów
drzewoce|ów
zadanią

o|otz€nie

.
.
.
d .
I
.
) .
E
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hierarchia
schemat
organizacyjny
fakresy
czynności
instrukcje

po$awy
kwatifikacie
umiejętności
predyspozycje
moty-vvacja
stosunki
międzyludzkie

know-how
wytwarzanie
przeMarzante
danych

Z1ódło:.K.
Bolesta.Kukułka
ślr,l.ar
orgąnizacji,
(w:)A. K. Kożniński,W. Piotrowski
(red.)
Zarządzanie.Teoriai praktyka,Wars"zawa
tÓls, s.ło
Niezależnieod tego,żepropozycjemodeli systemowychorganizacjiróżnych
przykładają-wagę
do odmiennychproblemów,mózna wikazać-naszereg
..' "ut9.ó*
cech organizacji jako systemów społecznych,cech konsĄrtuujących
specyfikę
}
organlzacJl."
organizacje,w pąskim, ścistymrozumieniuodnoszącymsię do
Ącia spo.
|ecznego|udz|'są tworamisŹucmymi,.produktamikultury,artefaktami.Są
rezultatamidziałalności
człowiekadąząĘó do realizacjice|ów.
organizacje mogą powstawaó zarówno jako wyraz świadomeji planowej
aktywnościorganizatorskiej,jak i jako rezultat procesów śp
spontanicznych;
mogąbyć porządkiemwytaniającym
się z chaosu.
organizacje różnią się celami i potrzebami,które zaspokajaj Łączy je jedą.
nak dążeniedo przetrwania.organizacje są systemamicharikt".y"u.1ący.i .ię
autodyramicznościąi pewnym stopniem autonomii' Nie w każdychwarun'.

y'Y.Ęa|nych atrybr.ltóworĘan]zAcii
zob.m.in.:P. Płoszajski

po.
Treść
]1 ..'"11l
jęcia ,,organiztłcja'',
975. w ź;
,'Prakseólogia'..t|975'
2; E.
E. Masłyk.Musiał,
Społeczóńsnto
-Musia|, Społeczensnł,o
',orgąnzącJa..'
i oigaoira''Prakseologia''
nŻacJe, wyd. cyt., s. l0; M. HiBzowicz tysteD
Wstę do socjologii Orgąniz(|cji, wyd. cvt.;

rvyd-cyt,.s.82-83;J. b. u"l"ź r'i,init,iio menedżera,
wyd'.
Y:":.TF' 2,F:":ry",
P. F. Schlesinger,.V.

Sathc'L. A' Sch|esinger,
J. Koier Projektowanie.or1ł':-.: l1+'.aj;
gan|zacyJne,
warszawa |999. s. 25; J. Hoser ogólna charaherystykaorganizacji,(w:)
Nauka o pracy, Warszawa 19i8.
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terystycznąjest
ich określenie
w czasie,historycznycharakter.
organizacjesą systemamizachowującymisię.rozmyś|nie.
Są zdolnedo kory.
eowania i zmianv pierwot.l-r
Ę Ę!sgg!sĘy:
organizacje cechują się pi!g$ją. Sensem ich działaniajest uzyskiwanie
..efekfuorganizacyjnego'',
oznacza1ącego
różnicępomiędzysumą indywidua|nejwydajności
uczestnikóworganizacji a wydajnością
organizacjijiko całości.
organizacje sąwyqdębl&ne z etoezcnia,a jednocześniesą syste'r4ąm
i otwarry.mi,pozosĘąpymiw ścislT związku z ótoczeniem.Związek*Gnma iiF....--rakterdia|ektyczny'Jest procesem.wTtdrym _.,jEdiqśIrony _ organizacja
kreujeswojeotoczenie,z drugiejzaśotoczeniedefiniujeorganizację.Pomiędzy organizac1ą
a otoczeniemodbywasię ciągławymianazasobówi |udzi,energii' informacji,materii,symboli i wartości.
organizacjesą podsystemami
systemuspołecznęgo.. --*...organizacjesfus!.u!!qą!izl,wa19)Charakteryzująsię posiadaniemokreślonegooorządk.'uł.{iierarchii:
Róra wyrazasię w zawieraniusię'|ioilsysremtw
(inklĘi) i w podporządkowaniu.
Zasadyporządkumogąbyćjednai bardzo
zróżnicowanei mocnoodbiegaćod tradycyjnychmechinistycinychwyobraizeń.
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organizacjesą systemamiszcz.eg2lni3
a więc nie możnado końca
. złożonymi,
odwzorowaći opisaćich struktury.
organizacje charakteryzująsię stabi|nością
rozumianąjako zdolnośćdo
utrzymywaniadynamicznejrównowagiw warunkachzmieniającegosię otoczenia,w drodze homeostazylub ekspansji.
organizacjesąekwifinalne.
organizacjesą zdolne do samoorganizacji,
negatywnejentropii wyrazającej
się w podnoszeniustopniawtasnegouporządkowania.
organizacjew zasadzienie za|eżąod przyna|eżności
do nich określonvch
osób, w tym sensiesą bezosobowe,
to znaczycharakteryzują
się instytucjona.
Iizacjąi forma|izacją.
organizacjesą systemamispołeczno-technic
znymi' Łączą|udzii instrumenty
ich aktywności.
organizacjesą systemamikomunikacyjnymii symbo|icznymi,zdolnymi do
uczeniasię i gromadzeniadoświadczeń.
Muszą zakładaćisinieniewspó|nego
.Bez
języka i ładusymboli umoż|iwiających
komunikacjęmiędzy Iudźmi. k-o.
munikowania
sięnie ma organizacji.
organizacjeaĘkułują i zaspokajająpotrzebyi interesyspołeczne.Są insryinteresow.Możnaje interpretowai1at<o
roaiĘćlińG9"J,9!{'-'99iut1Łi
resow.
organizacjeposiadają
pgchanizmsterowniczy.
którymnajczęściej
jest władza.organizacyjna. j ej Ęr]tfrę6nion/Ci6i. kierowniczy.-spelniający m.i n.
fuŃcje integracyjne i regulac1ne.

ż
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O ron n i- n rin

Taka rozbudowana charakterystykadefinicyjna' wskazująca na konstytuujące
organizację aspekty strukturalne i funkcjonalne, poz\^/a|a
precyzyjniej analizować
organizację w wąskim rozumieniu aniżeli wtedy, gdy ograniczymy się tylko do
jednej' esencjalnej definicji. Systemowe określenia organizacji pozwa|ają też
uniknąć pewnej jednostronnościwiążącej się z pojmowaniem organizacji jako
grupy społecznej.W tradycji socjologicznej, a zwłaszcza psycho|ogicznej, domi.
nuje przekonanie o subiektywnym charakterze więzi grupowej. JeśIinie da się
zidentyfikowaćświadomości
grupy, trudno mówić o grupie. Subiekodrębności
tywistyczna interpretacjazjawisk spo-łecznych,w tym grupy, prowadzi jednak do
niedostrzeganianieuświadomionych,obiektywnie istniejących więzi społecznych.
Ktoś może być cztonkiem grupy, nie zdając sobie z tego sprawy, np' członkiem
wielkiej grupy społecznej,klasy. Podobne zjawiska mogą występować również
w mikroska|i. Możemy byó członkami grup |okalnych, niefoma|nych' znajdować
się obiektywnie w ich zasięgu, spełniającokreślonerole społeczne,a|e nie zdając
sobie sprawy ze zwięku między nimi, kt6ry wyznaczany jest przynależnością
do
okreś|onejgrupy. Wydaje się, że podobne rozumowanie warto odnieśćdo zjawiska
organizacji. Przyjęcie systemowego punktu widzenia akceptuje obiekĘwny związek |udzi składającychsię na organizację i odzwierciedlony w normach, warto.
ściach,relacjach izachowaniach' Na ogótjest tak, że do takiego związku dochodzi
świadomie,że ludzie zdają sobie sprawęz przynaIeżności
do organizacji. Jednakże
moż|iwe są inne sytuacje. W pewnym sensie wszyscy jesteśmyuczestnikami Sys.
temu organizacyjnego CocaColi, a kto Z nas _ płąc ten populamy napój _ tak
o sobie myśli? Spajająca nas w tym momencie więź organizacyjna ma charakter
obiektywny' Nawet nasze zachorvania z punktu widzenia CocaColi są probabilistycznie przewidywalne.
W tym znaczeniu organizacje mają charakter obiektrdny' są obiektywizacją subiektywnych p|anów i zamiarów lrudzl' Zwłaszcza przy strukturatistycznej
ana|izie organizacji, gdy za ich podstawowy e|ement uw{rżamynie |udzi' lecz ich
zachowanie określonegorodzaju bądź ich idee, wartości, stosunki społeczne.
funkcje, role itd., przewaga systemowej interpretacji organizacji może okazać się
szczególnie wyraźna.
organizacje, będąc systemami społecznymi,mog6 choć nie muszą być zarazem grupami. Nie kazda organizacja jest glupą celową zwłaszcza przy subiektywistycznej interyretacji więzi grupy. Przyjęcie systemowej optyki pozwala rów.
nieźr'
inaczej spoglądaćna problem, czy organizacj€ są bytarni realnymi w sensie
społecznym,czy pewnym atrybutem relacji zachodzących pomiędzy różnymi bytami, procesami lub zdarzeniami. Są ijednym, i drugim. Za|eżryto od plzedmiotu
badania' od tego, jaką badamy organizację ijak ją definiujemy' oraz od tego, jakiego mode|u (systemu)używamydo ana|izy.
Systemowa interpretacjaorganizacji nie przesądzaoczywiście,czy będziemy
system rozumieó jako ku|turę,więŹ psychiczną grę, układkonfliktów' dystrybucję
zasobów, proces, komunikację itd. Moż|iwe i uprawnione są różne metafory o|ga.
nizacji i odpowiadające im i inspirowane ptzez nie systemowe mode|e. Kazdy
z nich ma swoje ograniczenia, a|e kaidy może stwarzaó szansę pmwdziwego od.
zwierciedlania istoty organizacji.

Ni
zfkresie' możnawymieniaópewnekluczowepola analizy organizacjimożis do wykorzystaniaw różnych sytuacjach:analiza funkcji genetypowej,celów
inirji organizacji,
organizacjiiotoczenia,
- badaniere|acjiizależności
polityki
strategii
organizacji,w tym strategiiprzetrwania
identyfikowanie
ę us arunkowań'
- analiza strukturorganizacyjnychi ich wymiarów,
- badanieproblemów uczestnictwaorganizacyjnego,
- analizaprocesówkomunikacjiw organizacjii procesówuczeniasię,
kulturyorganizacyjnej,
- inteĘretowanie
- idenĘfikowaniemechanizmówwładzyi pnywódzwa organizacyjnego.
- badaniekonfliktów organizacyjnych,
mliza
_ procesówrozwojui zmianyorganizacji.
II.2. TYPOLOGIE

ORGANIZACJT

jest światem
wspołczesny
organizacji.Ze wzg|ęduna poniższekryteria
S\.r'iat
próbowac
porządkować
organizacje,dokonującich typologii. Przykładorlzra
posłużyć
rrrni kryteriami'-k!óre
m:c3do..yĘoIogiiorganizacjisą:
w któĘ organizacj
społecznej,
e działajau
- obszari poziomrzeczywistości
- *.ielkość
organizacji,
g"*"li. w tym konstytutywnafunkcja gerrotypowa,
- t+s91".Ę:
_ $rukturaorgańEĘi t atrybutywięzi organizacyjnej'
_ mechanizmywładzyi przywództwaorganizacyjnego'
_ re|acjez otoczeniemi zdolność
organizacjido uczeniasię i innowacji,
kulturyorganizacyjnej'
w tym aksjologiaorganizacji,
- właściwości
. wiek i doświadczenie
organizacji'
organizacyjnego,
- charakteruczestnictwa
- technologiaorganizacji,
- skutecznośćorganizacji.
kryteria'a takżeagre.
Możliwesą oczywiścieinneczy inaczejsformułowane
jednoczesne
parametrów
pozwa|ających
kryteriów,
stosowanie
ki|ku
wyod.
5q
rodzajeorganizacji.
dnić charakterystyczne
Jeśliwziąćpod uwagę.kryerium obszarui poziomu
rzeczywistości
społecz..
=ffi=óĘTfi

a ń.ińi.
ę. r któĘ działają orlaniżacJ-Ęlómdżn

iacFl.ffi ;;

lrczne' społeczne,po|ityczne,kulturalne,militarne, naukowe,edukacyjneczy
digijne. organizacjemogądziataćjysię-bątiĘlnie' Iega|niebądźnie|egalnie.
lqanizacje istnieją na poziomiTl*51rln1hq.aln1.rn, mezostrukturalnymi mikmwyróżnićorganizacjeloka|ne,regionalne'kĄowe' między.
n:lfuĘlym. Jv|ożna
rrodowe, wie|onarodowei globa|ne.Zb|iŻonympojęciemjest kategoriaorgani.

ł
ll
"l

zacj i wielokulturowych, podkreślającawspółwystępowanie różnych kultur narodowych w ramachjednej organizacji ponadnarodowejlub globalnel.
iR. L. Kahn22wyodrębnilirózne rodzajeorganizacji wykorzystując
^ .D'KatZ
funkcję
genotypową:
_ organizacje produkcyjne' zajmujące się dostarczaniem
społeczeństwudóbr
i usługi zawłaszczaniemdóbr naturalnych
- organizacje scalające, których rolą jest podtrzymywanie porządku spo.
.
łecznego i socjalizacja (w Ęm zakresie mieszczą się szkoty, kościoły,opiika
zdrowotna)
organizacje adaptacyjne _ ich zadaniem jest rozwój wiedzy i rozv,łiązy.
._
wanie prob|emów,a na|eżądo Ę grupy ośrodkinaukowe, wyzsze ucze|nie,
llicówki kultury
- organizacje polityczne, które spełniająro|e kierownicze w społeczeństwie
(państwo, partie polityczne, związki zawodowe, organizacje społeczne).
Znaną typo|ogiąorganizacjijestrozróżnienieA. Etzioniego2r.Odnosi się ono
.
do współczesnychorganizacji formalnych. Pierwszym wyróznionym
rypenr orga.
nizacji są organizacjedobrowolnd.Możnado nich swobodniewstępowaći z nLh
występować. Uczestniczy się w nich bez wynaglodzenia, chociaż duza aktywność
może się wiązać z płatnym' zawodowo uprawianym Zajęciem. Do tej grupy za|iczają.się zlvtaszcza różnego rodzaju organizacje spoteczne i po|itycini, ciasarni
rÓwnież ekonomiczne. Organizacje przymusowe stosują precyzyjne wymagania
wobec swoich członków' Uzywają pzymusu bądźgroźbyjego uzycia'do Jgze.
kwowania określonychzachowań' Charakteryzują się odseparowaniem cztonkól.
od społeczeństwa.Uczestnicy organizacji dzielą się na ogół na dwie kategorie:
zawodową kadrę zorganizowanąbiurokr.atyczniei pozostałychuczestników będą.
cych przedmiotem zabiegów kadry. organizacje takie cechuje rozwinięta hieiar.
chia, duże znaczenie stosunków władzy' uczestnicy na ogół nie idenryfikują się
z otganizacją wręcz mogą byó do niej wrogo nastawieni. Pzykładem takich organizacji mogą być więzienia, szpitale psychiatryczne, al.mia. Ko|ejną grupę or.
ganizacji stanowią organizacje uĘ|itarne. Ludzie wstępujądo taki;h oĘa;i'acji
względów kalkulatywnych, dokonując wyborów w zamierzeniu racjonalnycń'
1e.
w]a!z9 w takich organizacjachopiem się główniena moż|iwości
dystrybucjina.
gńd. Przedsiębiorstwa, szkoty wyższe, organizacje hand|owe, wiele oryanizacji
pub|icznych - mają charakter.utylitamy. Etzioni zwraca uwagę, że największe
szanse przetrwania mają organizacje o spójnym typie wtadzy i uczestnictwa. Niespójne
na ogoł mniej efekqlwne i w konsekwencji bardziej narzzone na zagro1ł
żenia..W pr.aktyceorganizacje często wykazują cechy miesżane.Sekta r.e|igijna
może być organizacją dobrowolną i pzymuso wą zarazem,podobnie annia. opana
na ocholniczymzaciągu.
P {"ę'Ę L. Kahl Społec:napsycholugia organi-acji, wyd. cyr', s. l7ó_l78'
'.
. - ... Ą Etzioni: A CompurutiveAnalisis ofĆonplex or[,ui:ations' Nęw York |96|'
().rgąnizq|lon's.Eng|ewood Cliffs, N. J. l964' Koncipcje. E. Etzioniego
Modęrn.
omałia
m.in. M. Hirszowicz w pracy lłstęp do sociologii organizacji, i'ryd' cyt.

jednostka
-]Ć na segmenta|nei totaln€ . w oreąda9e9Ł@e!.BĘch
poprzeznie zaspokajaty|kowybrane
swojejosobowości,
lumriczy tylko częścią
reab1. organizacjetakienlli.ocaękująodczłonkówpełnegopodporządkowania.
llor.*i mogąbyć w takie organizacjeuwiktanew różnyn stopniu.or3anizacje
jednostki,pretendującdo cało.
orrr zaśw istotnysposób ograniczająwo|nośó
c'oej
Ęch

I
L
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E
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a
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reglamentacji życia uczestników organizacji. Goffman.do organizacj i toZańza pjg!g!EŃ&L$r:

/ _ instytucjepowołanedo opieki nad osobaminie{o!ę.7'4ymi
(domy.starców,
xcprzytułki);
- zakładyopieki nad osobaminiezdolnyrni..do
samodzielnejegzystencjiije_
_
wlasnej
winy
niekoniecznie
z
stanowiącymi
zagrożenie
dla spofe.
rtześnie
lEN ą tj. szpitale psy9!ia|ryc4\9 !!B3]s'-!e!ą!.9dąp!.Łe.9.!.Yg*Łl.l91e;
_ i..-tvt"..i;6ńi*ią""'iJ"iż"'nśŃó przedzagrozóńiami.Ęn-ionymiświanie jest dobroosób poddanychograniczeniom_
,nmie.a.ich ce|ernbezpośrednim
rtzienia' zakładypoprawcze'obozyjenieckiei kol.centrac'yj.1e;
okrgślo.nych
zadań:
- organizacjepowołaneinstrumentalniedla'..realizac-ii
r\Ifr3r'vwojskowe'okręty,intematy,ko|onie,majątkiz punktuwidzeniazatrudw niej służbyitd.;
lcrrj i akwaterowanej
- organizacje przeznaczonedla osqb- które' dobrowolnie wycofĄ się
: :4rlnego życia:opactwa,klasztory,zakony.
cech organizacji totalnych.
Goffman identyfikujekilka charakterystycznych
granic oddzie|ających
miejsca
dr isrotąjestnieistnienielub zasadniczeosłabienie
:ra;1- zabawy i snu. Zycie w organizacjitotalnejtoczy się w jednym miejscu
nrJlegatej sdń-óJńładzy.Każdegodnia ludziepozostająw towarzystwieinnych,
: i:..ł1miwspólnie pracują wykonująte Sameczynnościi sąjednakowotraktorani. Ich dzieńjest precyryjniezaplanowany,a nad przestrzeganiem
formalnych
r*mogów czuwają specjalni nadzorcy.Realizacja czynnościjest przymusowa,
celów instytucji.Cechą
rJłla się z wykonaniaoficjalnychzaprogramowanych
jest
podziat
personel
tota|nych
na
nadzorujący
zintegrowanyze świaryanizacji
E'n Zewnętrznymi podwładnychstanowiącychdużągrupę |udzi odizo|owanych
Podziałowitemutowarzyszyistnieniewzajemniewrogich
nl i\ iatazewnętrznego.
jednoczesne
poczuciewyższości
i upokorzenia.
x=eotypów,
za podwładnych,
organizacje totalneprzejmująodpowiedzialność
ubezwłaa..*olniają ich, wymagająniezbędnegodostosowania.Są zakładamipŹymusogłębokiejingerencjiw indywidua|ną
łegoprzekształcania
osobowości'
tożsamość.
ł rezultaciew organizacjachtotalnychma miejsceprocesdegradacjii deprywacji
tak czy inaczej|egiĘmizowanyideologiczniei sankcjonowanyprzez
:*.bowości,
zachowań.Władzaw takich organizacjachma
nndaryzację i depersonalizację
:naraktergrupo\,ły'prawo do wymierzaniakary przysługujekazdemunadzorcy.
.\
zifle znaczenie odgrywa system oficja|nych i nieoficjalnych przywi|ejów,
.* E. Goffman Charakterys\lka insfitucji totąlnvch, (w:) Elemen^, teorii socjologiczl975.
' 'c'ń.Warszawa

l))

O ron n i- n rin

o których myśleniemoże się stać obsesją podwładnych.Organizacje totalne wy.
kreowują swój specyficzny język, żargon, znany takŻe persone|owi. Charakterystycznym d|a nich zjawiskiem jest wtórne przystosowanie się' które umożliwia
podwładnymnieoficja|ne uzyskiwanie oficjalnych gratyfikacji. Towarzyszy temu
tzw. kuchenna hierarchia, będąca nieforma|nąstratyfikacją dostępu do dóbr zakazanych' GotTrnann wyróżnia ki|ka charakterysfycznychtechnik adaptacji do warunków panującychw instytucjach tota|nych.Na|eżądo nich wycofanie się Z sytuacji' niekiedy określanejako regresją bunt, Zadomowienie i konwersja, która po|egana odgrywaniu roli doskonałegopodwtadnegoi przyjmowaniu poglądów personelu nadzorującego.
organizacje segmentalnąi totalną możnapotraktowaćjako charakterystyczne
punkty continuum odzwierciedlającegotendencjedo totaInościorganizacji. w tym
sensie tendencje totalne obecne są w wie|u olganizacjach, podobnie jak towarzyszące im tendencje segmentalne.Tendencje totalne mogą występować w wielu
organizacjach' z pozoru od|egłych od obrazu organizacji jako więzienia. Wiele
organizacji gospodarczych w poszŃiwaniu skutecznych socjotechnik motywacyj nych i mobilizujących pracowników ulega skłonnościomtotalnym i może powo-

ludzi.
I dowaćzagrożenied|a demokratycznejkulturypolitycznejiwo|ności
. Nie ma synergii

l

.l

bez

wzmacniania się e|ementów systemu'

powstała pewna

nadwyżka.Może ona powstaćw wyniku tzw--mechanizmu|iturgicznego lub
w wyniku organizacyjnej gry. Mqlel liturgiczn}odnosi się do sytuacji,gdy zachowaniaelementówsystemuorganizacyjnego
są z góry przesądzonei zap|ano.
w.ane'tzecz dzieje się zgodniez wcześniejustalonymsc€ n ariuszem. Modefgry
polegana uzyskiwaniusynergiiw wyniku wspo-lzawodnictwa,
ścierania
śĘdążeń
jest przynajmniejczęścioi rywalizacji.Scenariusznie jest w pełńiza1i|anowany,
wo otwarty.oba modelemająswojepato|ogie.
Gfa częstozalnieniasięw liturgię'
gdy poprzezmanipulacjeiłamanieregułpróbujesię z góry rozstrrygnąć
jej rezultat. Lit-urgiazaśmoŻeopig'rać"
się na stpclu i przymusie.Wówczas wypierana
będzieprzez grętoczącąsię za kulisamiorganizacj
i.

sukcesstosowniedo znajomości
regułi umiejętnqiciposługiwania
się nimi. Biurokracjamisą wojsko, kościołi bank. InteglatorĆirt
dIą technokracj!są zadania.
Realizacjazadań.stanowi'.istotę
funkcjonowaniaof1aniz^iji.Atutóin akTóIdleśt
jego profesjona|izm,
oczekujesię od niego sprawnegowykonaniazadań,kompe.
25 RozrÓżnieniem
synergii|iturgicznejigry posługuje
się J. z. Hubertw pracy:Ele.
menty Syner4elykispołecznej,(w:) L. W. Zacher (red.) Z zagadnień socjobgii polityki,
Lublin 1996.
26 M. Dobrzyński
Zarządzaniepolencjałem
spolec:nym,Warszawa
t995,s' l5-26.

jak i technokracjasąĘpami organizacji,dla których głównąptaszczyzną
':.racją
miesienia są ce|eorganizacyjne.
Na płaszcryźnie,-gsqĘ
aktora-uczestnika
orgatypy organizacji,fj. sbciq!:acia i ąutgkępja..lł:
r.""cji koncentrująsię pozostałe
rgrującym mechanizrnemsocjokracji są lWnJ gglBo]Łę*sukcesaktora za|eżry
od
ncparciagrupy, a wymogiem staryianymmu pni,óŹÓfganizacjęjest prą'śTóśóffiie.
xę td normgrupowych.Zachowaniaorganizacyjnepodporządkowanó
iĄ unikaniu
rryĘlc i podporządkowaniuinnym. Autokracja orientuje się na dominującąrolę
lqrł'ódcy organizacji'który sprawujeskut€ c zną kontrolęnad organizacyjnymi
:rńowaniami. Strukturaautokratycznaprzypominafeudalny system seniorów
rasali. Decydujelojalność
wobec seniora,mechanizmemwładzyjest
''nomen.
. ar'.a'' przywódcy. o powodzeniu aktora w grze orgarllzacyjnejdecyduje
popar.
:e przywódcy.
M. DobrzyńskizwTacauwagęna wzajemnąprzechodniość
różnegotypu or.
pizacji. organizacja autokratycznamoże podlegaćbiurokratyzacji,podobnej
:rolucj i możepodlegaótechnokracj
a. Z ko|eipodłożem,
z któregomogąwyrosnąć
]alencje autokratyczneomożEbyó mechanizmsocjokraĘcmy, gdy w sprzyjającej
1.nracjiznajdziesię jednostka,która pozyskai naduzyjezaufaniainnych. Socjo.
t;q.cmy konformimr możeułatwiaćrozvtiązaniaautokratycznerównież w *yni.
ur towarzysko rozgrzeszonejbiemościznaczącejczęściuczestników organizacji.
J4nniki integrujące
organizacjewedługDobrzyńskiegoilustrujeschemat2.5.
Schemat 2,5.
lntegratoryorganizacji i ich typy wedługM. Dobrzyńskiego

Sociokracla
(normygrupowe)

|

Autotcacia
(osobapŻywódcy)

Zńdło: M. Dobrzyński Zarządzanie potencjałemspołecznym,wyd. cl., s. 26 (schemat
zmodyfikowany).
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Pożytecznympodziatemj€ s t rozróżnienie organizacji operacyjnych i innowa.
cyjnych.,.
organizacja operacyjna (e.kspJoata'cjna)nastawionajest-ua.rea|izację
cetów i zadań zgodniez-przyjętymi standardami.Struktura oi$nizal.
.9P9r.a9y.jnycĘ
cyJna wyznaczona Jest przez podzial pracy, departamentalizację,rozpiętośćkiero.
wania i podział władzy. Kluczowymi procesami są: infonnacja i komunikacja'
planowanie i budżetowanie,monitoring i ewa|uacjarezu|tatów, kooperacja i koórdynacja działań. System motywacyjny opiera się na wynagrodzeniu, awansie
(zw|aszcza pionowym). Stanowiska pracy są ściś|e
zapĄektowane, a styl kiero.
wania decyduje o klimacie organizacyjnym. Organizacja innowacyjna obliczona
jest. na twórcze r9?uą.zy.lYąrue
'pfo.b|emów i kreowanie nowych rozwiązań. Jej
Struktummusi uwzg|ędniać
specyficznero|espołecznezwiązanez pl.ócesemtwórczym. Nie ma imowacji bez twórców innowacji. generatorów pomysłów. PomysĘ
z' ko|ei nie przebiją się, jeś|iich twórcy nie znajdą sponsorów. Zarząd'unie poi',ysłamima c,harakterpo|ityczny. lnnowacje przec|eŻmająteŻsiłę niszczącą.D|atego
przywódca musi być dylygentem zapewniającym równowagę sił i mozliwoić
p1kty'cz1ej- weryfikacj i pomysłów. Struktura organizacji innówacyjnej musi
za.
wierać niezbędne zróżnicowanie i być odpowiednio p|ura|istyczna,a takŻe zawieraĆ.specjalne rozwiązania sprzyjające twórczości,określanejako
,,rezerwaty''. Są
to jednostki organizacyjne, których jedynym zadaniem jest iworzenie pomysłów
iuczenie się. Mogą mieć charakter wewnętlzny i zewnltrzny, stĄ i okresowy.
K|uczowymi procesami organizacji innowacyjnej jest wyposażenie innowatorów
w konieczne zasoby, mechanizmy zdobywania i syntezy pomysłów omz t|.ansfer.
rozwiązań i technologii. Stosownie skonstl.uowanymusi być system motywacji
iwynagrodzeń - zarówno dla twórców, jak i sponsol.ów. Ważne znaczenie mają
też mechanizmyuznania i awansupoziomego'zapewnienieniezbędnejautonornii
...- -.uczestnikom organiżaQit
Rozróżnianie organizacji operacyjnej i innowacyjnej ma oczywiściechalakter
.
mode|owy. Empirycznie organizacje mogą być od|egłeod tych idea|nych typów.
Niemniejjednak rozróżnienieto pozwalauchwycićjikościoweodmienności
wieIu
parametrów organizacji, stosownie do tego,jakijest charakter ich działa|ności.
-Szeroki oddźwięk w |iteraturze przedmiotu uzyskała lypo|ogia T..Ęunlsa
. iG. M. Stalkera.Wyodrębni|i oni dwa typy organizaóji:mecńanistyczny i oiganiczny. Różnicemiędzy nimi ilustru.je
tabela2. | '2"
Burns i Sta|ker wyróżnione pŻez siebie mode|e traktowali jako skĄne
.
punkly co.ntinuum,podkreś|ającptynnośći ewolucyjny charakter rólnych
typiw
organizĄi. Pogląd ten wywoływałpolemikę. Wskażywano' iz różnice mają iharakter jal<ościowy,
gdyż zmieniają się cechy konstytutywne organizacji, poiitu*u
stosunkówspołecznychokreślającychwięźorganizacyjną.Ze wzg|ędu nie ty|e na charakter działa|nościi podstawę władzy' ile na spo..
sób interakcji organizacji z otoczeniem wyodrębnia się organizację mechanistyczną' adaptat}"rvnąi kreaĘwną (innowacyjną). Można na te typy organizacji - Zob. P. Schlesinger
i tn.Projektowanie organizacvjne,wyd. cyt., s. 9g-l lg.
."
T. Bums, G. M. Sta|kerThe MunagementoJłnno,iiion,wyd. cyt., s. l l9-l22.
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pjrzeć również przez pryzmat szczeb|i samoorganizacji systemów, gdzie najniżlze miejsce w hierarchii zajmuje system mechanistyczny, niezdolny do zmiany
*ej wewnętrznej organizacji. System adaptacyjny,który potrafi przystosować się
ń..' zmian zewnętrznych poprzez modyfikację struktur i mechanizmów wewnętrzn1ch, posiadających zdo|nośćmanipulacji wejściami,zajmuje drugi szczebel hiezchii. Wreszcie stadium najwyższymjest system innowacyjny, który zdo|ny jest
nie ry|ko do zmiany władzy organizacji, a|e i otoczenia'
Tabela 2.1.
Porównanie organizacji mechanistycznej i organizacji organicznej

wedługT. Burnsa i G. M. sta|kera

Oroanizaciamechanistvczna --.
Organizaciaotganiczna
Zadania są wysoce ro3gbnkowaąąilłlyspe. zadania są bardziejnieza|eżneIduży
rłdłzo\'vane;
niewie|euwagip|zywiązuiesię do nac.sk kładziesię na uzgodnienie zadań
ryFśnieniare|acjipomiędzyzadaniamii cei ce|Ów organizac,ii'
Ęni organizacji.
zdania są na ogołzdefiniowane
w stosunko- zadania są'stale-doslq:of/,/ywane
i przeń sztywnysposób i zmienianety|koforma|nie
w drolzelirterakcii
z'ormułowywane
czlonkamiorganizacii.
F-zez najwyższekierownictwo'
specyficzna definicjarół (prawa,obowiląlki
metody techniczne przypisane d|a każ'.az członka)'
rbgo

Uo!ó|niona.detinicjaró| (człot]|qwie
przyjmują
ogó|nąodpo'l^liedziaIność
za
wykonaniezadania' Wk|aczeiącąpoza
indywiduaIną
delinicjęroIi).
Hb?rchiczna strukturakontro|i.władzv
siAĆiÓWaslulfuE-kon'ro|i !/adzy i koI t(xnun|KacJ|.
5anKqe wynIkającez umowy
mqnikacji'sankcjeWynikającE
bardziej
o pfaĘ pomiędzy pracownikamii organizacją. ze wspó|no|yinteresuniżze stosunków
umownych.
j.-d..iał.9lt1oŚci, PŹywÓdca nie jestz'zalożeniauważany
ńfmaqe istotne'dlasyt[ąaj.l.
zastŻeżone za wszechwiedzącego;
Ę€ r acyjnej organizacjiformaInie
ośrodki
Wiedzy
.'a dyrektora.ńa'czeInego.
rczsianesą po całejorganizacji.
Ko.nunikacja.odhyw2Śię pzode lvcżyettim
Komunikacja
odbywas!9f-ąóWĘQ.Bj9noIńfiowo' pomiędzy przełożonymii podwład.
w za|eżności
od tego,
ws'ja! !.p.9.iomq'
rrymr.
gdzjeznajdujesię potrzebnainformacja.

@
iJEg6!

wydawanychpzez zwierŻóhńi|Ów
q'az informacjii próśbo decyzje wysyłanych
przez podwtadnych.

śomunikacjapŻybiela głóWnieformę

l!P*9ł*s|I*

f :is[.ffi
loJffi{15'"I9:13:lrŁza@
nizacji bardziej istotne niż lojalnośći po.
słuszeństwo.

znaczeniei pres|iżtowarzysząidenMkacji
2 orgańizaciąi iei członkami

znaczenie ipresliż powiązańz otoczeniemzewnęt|znym
i fachowejwiedzy.

fódlo: R, W. Griffin Podstaw|ząrząd:ąniaor4ąnizacjami,wyd' cyt., s. 369. Por. nieco
inną interpretacjęw:J. Szczupaczyński Analiza zarząd:ania or.ganiiacją,wyd' ci't., s. 50.
Por.źródłową
pracęT. Bums,G. M. sta|kerTheManagementoj Innov:ation,.Lonóon
196l
'
s. ll9-122.

t7

Nawiązującdo propozycjiA. Z. Kamińskiego,różnicepomiędzyposzczegól.
nymi typamiorganizacjiprzedstawiono
w tabeli2.2.
Tabela.2.2.
Porównanie organizacii mechanistyczne|,adaptatywneii kreatywnei
PŁAszczYzNA
PoRóWNAŃ
Władza

Motywacia
Koordynacia

r

Role

tr

Komunikacia
Konflikt
i iego
regulacia

ORGANIZACJA
MECHANISTYCZNA

ONGANIZACJA
ADAPTATYWNA

skoncentrowana
na szczyciehierarchii,jednolita
zagrożeniekafą
za naruszenie
regur

zdecentralizowana,
możliwychwie|e układóW hierarchicznvch

OHGANIZACJA
KREAWWNA

strukturawładzyniedo.
okreś|ona,
dynamiczna,
zmienna

dążeniedo karieryi
orientacja na samorealiosią9nięcmateriaInychzację, uznanie i wartości

-t

ri

itI
l
I

o

pŻez w|adzę,
przez konkurencję
hierarchię,zadania i wspo,łzawodnictwo,
ipolecenia
,,dzie|i rządż,,,p|zez
zadania
roIezwiązane
wraine roz|óŻnienie kierownicz kompetencjami
twa i podwładnych,
ścistaspecjaIizacja

przez kooperację
i poszanowanie wańości,przez prob|emydo
rozwiązania

F
a
a

zmienność
i e|astycznośćró|,moż|iwośÓ
odgryWaniaróżnychró|
jednocześnie

a
t

pionowa i sformali- pozioma i pionowa,
zowana
Intensywna

otwańa, niesformaIizo.
wana, wielokierunkowa

ró|

utajony,traktowanyjawny,traktowany.iako odnoszącysię do wańojako zagrożenie, zjawiskonormalne,
ści,interpretacji,
rozrozwiązwany
ana|izowany
i używany strygany poprzezanalipopŻez ukryty
do motywowanaa,
odplozę, rozwiązywanie
pŻetarg
noszącysię do kozyści bIemów
zdoInośó
ograniczona
pod wpływembodźmw WskutekmechanizmÓW
do zmian
zewnętznych
WewnęIrznycn
Zachowania
ujednoIicone,
spój. zróżnicowane,
autonomiczne.
twórcze
ne, konformistycz- kalkulatywne
ne
Równowaga
statyczna
dynamiczna
poszukiwa.
mobiIność,
nie nowychjakości
Więźze
tendencieizola_ arbitrem, brak granic, wzajemna
środowisko
środowiskiem cjonistyczne
rozst|zyga,którere|a- za|eżność'
odpowiecje są poprawne
dziaInośc
Stosunek do
kontlikt
konf|ikti Wspo,tdziała- projekcjai kreacjaśro.
środorłiska
nie' sprzęŹeniezwrotne dowiska,autopolb/sis
Cele
danez zewnątrz moż|iwy
wybÓrce|ów, autode'iniowanie
ce|óW
jako tunkcjiprzetMania
a zwtaszcza pŻesu.
nięciaW ich hierarchii bądźtransformac'i
organizacji
Zródło..Zmodyflkowane
zestawienierozwiązującedo propozycjiA. Z. Kamińskiego{vpl
struktur bi.urokratyc:nycha racjonalnośtoigóiuacyińą (w:)-W. Morawski (red')brg{riizącJe.socJoloqiaslruktur'procesów,ról, Warszawa|9.76.
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II3. CYKL ZYCIA ORGANIZACJI
organizacje's.ą'3jQ!Js!,i.sm
historycznym.waznymparametrem
ich funkcjoj1:!."ę.|ch
jestokreślone
w
czasii'
n"
ktory
mozna
teżspoglą::l:i
,istnienie

.crc.|axonaJbardz|eJ
det|cytowyzasób organizacji,zasób nieodnawialny.ótósy
:'.:!a organizacjisą bardzoróżne'Znamy takie,[tóre istniejąkilka tysiicy
lat, są
:drie. które znikają bardzo srybko' Kościołrzymskokatólicki
p.'yktaj",o
ie.i
r:anizacji z historiąmierzonąĘsiącleciami.orginizacji o żywocleznacznie
krótr-.:n znajdujemyw naszym otoczeniubez liku.
Podobniejak ana|izującpsychologięi rozwój biologicznyczłowieka,
docho.
lzrn1 do wniosku,żeprzy wszystkichindywidua|ńych
ró-znicachmoż,na
zauważyć
:ie'rłneuniwersa|neetapy rozwojowe,tak też'w przypadkuorganizacji
dostrz-ec
xT"rżla.
iż ich rozwój przebiegawedługpewnychiaz, wyraźnie
się od siebie różl.v..rch.Ich identyfikacja
jest oczywiście
daleko idącymuogólnieniem- nie
ł.:ą\stkie-etapyrozwojui towarzy^szące
im zjawiskaojńajdujemywe wszystkich
:reanizacjach.
Częstojest tak' że
.w rozwojuz|ewająsii pizebiegająjejnoczeirie bądźw p:wnym stopniuzmienia
się icń następstwo.
Ńie.nieilóńl.
aa się
ąrry'ajyd,żejakościowa
charakterystyka
organizacjiw róznych€ t apach jej Zmian
:ozrvojuróżnisię' żesą pewne.uniwersa|neprobńmy wiązącesię ze
siółe"znie
-:zumianymwiekiemorganizaclr.
Najprostszeschematy rozwoju organizacyjnegowyróżniaj trzy
|ub cztery
ą
.=o eja.py:narodziny.organizacji,jej młodość'
dojrzałość
i ewentualnieschyłe(.
* }raźniezatemwidać'jak organicystyczna
metaforainterpretacyjna
oddziałujena
l"rsz sposób'myślenia
o organizacjach.Poszczegó|neschimaty'ióznią się jeinak
:zasamidośćistotnie,wskazującna odmienneceihy charakterysryczne
organizacji
; tokujej rozwoju.
W literaturzeprzedmiotudość
częstoprzyr,vołuje
się fazy rozwoju organizacji.w ujęciu G. L. Lippitta i W. N. Schmidtaf' Pu;(9; *yjs.iu i"ń
rusinra";i
:} ło-skoncentrowanie
się.natzw. krytycznychprobleńch, kt-órekonstytuująistoię
lziałaniaorganizacjina różnych etapachjej rbzwoju.W fazie narodzingiównym
' organizacjii zapewnienie
jest.ut1o.r.zenie
trfoblemem.
nowej
jej przetrwania.Młodość
organizacjimri.śi.poradzić
sobiJz probiemamiu'yst.uniałabitl.ac.|ii zdobyja konieczrrejręutacji.
P.rzedorganizĄą znajdującą.się
na etapiedojrzałości
stoi zaśwyzwanieosiągnięcia.wyjąttq]vqści,
zapewnieniasobie zło|ności
przystosowawczych
oraz wy.
* iązaniasię z obowiązkówzwięanych ze świadczeni"ńnu
,."", społeczeństwa.
}

G. L...Lippitt, W. H' Schmidt Crisls in a Deueloping organizątion'
oess Reviev''' listopad-gnrdzień l967. Koncepcje
',Havaxd,Bl,sirych autorów omawia m'in. R' A. Webber

ZasaĄ',zarzQdzan.iaorganizacjami, wp"1*" i2e.o, zli_zli,
iiii-"^",erpnąłem po|ską
9
* ers.;ęzestawienia'Zb|iżonakoncepcjęsformułował
o. rr. rńaine.,stg"" oJ.Corporqte
Developmekt,(w:) W. F' Glileck ,Busi.z.ess
piiiy. ś,ń,"g, iiń,,ioi,
.lcl.b,l,New York |972. omawia ią K.. Bolestairukuik;-*.p.";ś;;., ""a Mąnąye ent
or7anizacji,(w:,)
A' K.

Koźniński,
W.Piohowski
Zźrz
gł_ss
ąa,a,i" rio,i 1p,oho,t,J'y"J.
"v..'.'

Tabela 2.3.
Etapy roan,oiuo]ganizacjiwedługG. L. Lippitta i W. N. schmidta
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Orpanizacia

zmian.L' Clarkezwracauwagęna tezęore::ł
Inera'11.j-::I:Tnie,rewo|uryjnych
Klora llustruJe
prob|em'

Stwierdza on mianowicie, że ,,w biznesie nie ma
]e.n
spoKoJnychprzystani,
bo takjak z.dorastającymdzieckiem, wszystko co wiemy,
to
to' że następnykryzys będzie się róznić od poprzedniego''ri.

Schemat 2.6.
Pięć etapów rozwojuorganizacjiw ujęciu L. E. Greinera
Etap 1
_

Elap 2

Etap 3

Etap 4

Etapyoło|ucljno
Etapyr€wolucine

0
t!

o
tt
o
\(J

.(t
o

J

o

ł

lli|łody

Wiek organizacji

Dojrzały

Zródto: L. E. Greiner Ewolucja i rewolucja w rosnących
organizacjach, wyd''cyt., s' 54ó.

organizacjeprzechodząwszystkiefazy rozwo1u.Niektóre za._ '].i.. ::''"l.ie pierwszym
etapie' inne upadająlub dzielą się,
leszcze inne sa.
:3'T11..]T1przez
organizmy.
jest
Możliwe
też
długotrwaie
trwanieorga-.
:::11l'un"
^w|ększe
nzac.;tw pewnejfazie,
a takżejej
rozwój, ftórego rezu|tatem
jest
rozwiązywanieproblemówróżnych
'nierównomiemy
etapówstosowniedo śytuacji,
w któĘ organi". L. C|arke, Zarządzanie zmiąną, l1vd.c\t.,,
s.I3

Cykt życiaorgąnizącji |3|
=;ja się znajduje. Różnice pomiędzy etapami rozwoju organizacji bazujące na
rrjpozycjach L. E. Greinera" a także interpletacjach nawiązujących do tej kon:xji irurych autorów obrazuje tabela 2.4...
L. Greiner zwraca uwagę, iż z faktu przechodzenia organizacji pzez okreśIo.
= ;harakterystycznefazy wynika kilka istotnych wniosków. Po pierwsze, kierują:. organizacjami powinni zadać sobie trud trafnego zdiagnozowania etapu, na
c:rym ich organizac1asię znajduje, uświadomieniasobie zróżnicowania jej rozŁ ]iu i momentu oraz kierunku czekających organizację zmian. Po drugie, należy
uanaćograniczonośóskali możliwych tozwięań. Wiadomo, jakie wyzwania są
::arakterystyczne dla poszczególnych etapów i czym nieuchronnie się kończą.
..Kierownictwo musi być pfzygotowane do demontażuobecnych struktul, zanim
<łJium rewolucyjne stanie się zbyt burzliwe' Menedżerowie najwyższego szcze::.a.zdając sobie sprawę z tego, ż.eich sty| zarządzaniajest nieodpowiedni, mogą
.:e nawet wycofaó ze stanowisk przywódczych. Dobzy menedżerowie fazy f
r .lb|iczu fazy 3, mogą być na tyle mądrry, by zna|eŹćinną organizację znajdującą
;:e rr,fazie 2, która |epiej.pasuje do ich talentów, czy to poza firm6 czy to w któ-:jśzjej własnych fili|'".
Trzecią konkluzją Greinera jest teza, ź:'e
rozwięania rodzą nowe problemy' że
:fiałania z przeszłościw dużym stopniu determinują późniejszy rozwój fimy.
Ąpe|ujewięc o historycznezrozumienieproblemów bez przypisywaniawiny biez:pr m wydarzeniom, Zwraca też uwagę, że świadomekierownictwo może podjąć
.:ecy'zjęo powstrzymywaniu się od wzrostu.
Jeszcze inną pmpozyc.[ę modelu cyk|u życia organizac1i zaproponowali
R E. Quinn i K. Cameron,'. Pqdkreśla
ona potrzebęi możliwośó
odnowy orga''rizacji.Wyróżnia się w niej cztery etapy lozwoju organizacyjnego.
EtT p.'.e-9'l!$9l%sści; w którym jest dużo pomysłów' porządkuje się zasoby, potrzeba niewiele planowania i koordynacji, władza na|eżrydo .'sprawczych sprężyn,,,Znajduje się własnemiejsce poprzez przedsiębiorcze działanie-..**-. , ,-.e t9P-tglP9]-g-y-o.19t
którr charakteryzuje się nieformalną strukturą i komunikacj6 ko|ektywma poczucie catości.ludzie angażująsię w pracę.nie szczędząc czasu,dominujepoczuciemisji, dążeniedo innowacji i poczuciezaanga.
żowania
.. L.
E. Gręiner Evoltttion ąnd Reyolution..., vryd. cy'; L. Clarke Zarządzanie zmi.
Lną, wyd. cyt., s' l5; B. G|iński' B. R,. Kuc (red') Pot1stuwyzarządzaniu organizacjami,
r|}'d. cyt. s. l l l, K. Bolesta.Kukułka Slłżl orgąni2ącji, wyd. cy., s. 86_88; P. E. Schle.
:inger, V. Sathę' L. A. Schlesinger, I. Kotter Projekto,'t,,anieorganizaa1jne, wyd. cyt',
s. 542- 553.
]a T
Gręinęr Ewolucją i rewolucja, wyd. cyt., s. 552-553. Jak dowodzi praktyka kie.
rowania nie tylko w organizacjach gospodarczych,tę prawdę najtrudniej zrozumiei samym
zarnteresowanym.
..
R. E. Quinn, K. cameron orgąnizationąl Life Cvcles antl Shifiing Criteria of Efrectiyeness.Some Preliminąry Eyidence,,'Mulagement science'' l983,. Pódaję za: !..A.F.
stoner, Ch. Wanke| Kierowąnie, wd. cyt,, s, 249.
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którym regułysą formalizowane,struktura
1ogą]Ę99ii!ffl!-\
-Łlap
cnaraKl€ r yzuJe sĘ stabłlnosoą' naclsk potożonyjest na sprawnośó

działania
i instlucjonalizację procedur, organizacja zaś staje się bardziej konserwat\ wna
dopr€cołąru9]ilrupry)
Jego cechami charakterystycznymi jest dopra-{'aP
cowante strultuĄ/' wyciąg}:Ęie. wniosków. z.doświadczeń,'deeentra|izacja.
pos*z9g31i9{omeny działalności,dostosowanie się do nowych wyzwań i ódnowa administracj i
Z róźznymipoglądami na temat etapów rozwoju organizacji wiąŹą się prob|e.
rzw.
rl
zdrowia organizacji i schyłkuorganizacji. Mode|e zdrowia organizacyjne.
al zarvierająna ogoł ideałorganizacji zdolnej do trwania i rozwoju, pówien postua. ltórego zestawienie z rzeczywisĘm stanem rzeczy pozwala zrozumieć oiganisłabościi określiókierunki ich eliminacji. Przykłademzestawienia ńte."t..rł
-1jnezdrowia organizaryjnego może być propozycje_&*.B.eckhsrdai.u..
zaró*a .*-

:':ał!4siąlo:.
członkami
'pqmiędzyposzczegó|nymi
. .ilp Y!ą-9rnl1'jufull9 r'Ęą!^!Irę!
irgan lzacJ I,

_ otwąńy:'-Zp.{!ęrlJgwany
na rozwiąz1t,vanie
problemówklimatorganizacyjny,
- na pierwszymplaniejestosiąganie
celów.a niezachowanie
władzy'
_ tormalnel meĘ/toryczne
(specja|istyczne)
autorytetypokrywająsię'
- uczestnicyorganizacjidysponująsyobodądziałania'
_ decyzjepodejmowane
sątam,gdziedostępnesą naj|epszeinformacjeo ich
rrencjalnym zakresie,
_ poparcieuzyskująmotywacjei pomysĘ poszczególnych
uczestnikówor.

@lZaCJ\

_
.c'z*ój
_
!Ę

sy9t.9!!Yy!?gpd'zania uwzględniazarówno wydajność,
jak indywidua|ny
ludzi,
członkowieorganizacjikontro|ująsięprzedewszystkimsami,
członkowieorganizacjiidentyfikująsię'z.celami organizacjii swojąw niej

_
kq-nflj!<tówłą.przede
wsrystkim mer}.torycznekontrowersjeco do
.źródłern
rposobówrozwiązywaniaproblemów,techniki rozwiązywaniakonfliktów reali4'* anesąeufunkcjonalnie
wobeccelów izadań organizacji,
_
jest proaktywną stara się przewidywaćprob|emymoż|iwe
.organizacja
łcześnie,
tak by mieć czas na znalezieniesposobówich rozwiązaniaiprzyjęcie
rbściwychdziałań

sjęqgga(|1Ę!ą9tĘŁ'y.!!9s9u.pa,19|agii:
wiążą
1 kw.:s!ą
1dTyią.ol&ą!:-ąą-cj!
p"nnicje
zdrowia
organizacji
mająBóiGńTóńseti,ónc;e
ajitego;co
1cTił+:ji.
Jireślasię jako patologię.

Badacze ana|izujący rozwój organizacji mtracają uwagę, że obok podorkństw cyk|u rozwoju organizacji i Ącia człowieka istniejąież róznice. Śmierć
R.. Beckhard ()rgąnization Deyelop,nenl: slrąregięs and models, Reading Mass,
.^-^,.
: 9. PodajęzŹ: H. Steinmann,o. SchreyÓlg Zarzą&ąnić''9,/ roeławl998.s.308. -

człowiekajest nieunikniona, podczas gdy organizacja możei!yć,-jeś|i nie wieczrue _ to Znacznie dłużejniŻ człowiek _ może się odradzać i przechodzić transformacje. ,,organizacja - pisze P. Drucker - jest w dużej mierze środkiemrozwiązywania ograniczeń, jakie wkładowi jednostki ludzkiej narzuca jej śmierte|nóśó.
Organizacja niezdolna do utrwalania swojego bytu - pada. Dlatego organizacja
musi dzisiaj myś|ećo ludziach, ktorzy mogą.1ąpoprawic jutro'.l7' obszar/ro'*oju
człowieka dadzą się przewidzieć, etapy rozwoju organizacji są znacznió trudniJj.
sze do przewidzenia ze względu na ich różnorodność,
różnorodność
warunków ióh
działaniaoraz możliwośćświadomegokreowania org anizacji przez człowieka.
Rozwój organizacji nie zalezy jedynie od wewnętrznych procesów zachodzą.
cych w organizacjach. Etapy rozwoju organizacyjnego mogą być definiowani
t.ak:że wy\orzystaniem społeczno-ekonomicznego,po|itycznego i kulturowego
-z historycznego
kontekstu
warunkującegofunkcjonowanie organizacji. Na taki włiśniekonteksą związany z fazami rozwoju kapitalizmu' zwraca uwagę B..-cliĄki].-

Tabeta2.5.
Etapy zarządzaniagospodarczegow rozwiniętymkapita|izmie
wedługB. GIińskiego
ETAPY

--.\

Etap I

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

wyszczE-r...-

GOLNIENIE

Kto ma władzęa nad
przedsiębiorstrł/em

VVłaścicieIe VvlaścicieIe
Menedżerowie
i menedżerowie i Wtaścicie|e

Okres

XIX wiek

Stosunek kieaownictwa do
wykonawców

Bezwzg|ędne Patemalisvczny,
nal;zucante wychodzący
woli praconapŻeow ' '.
dawów
Potrzebom
pracownikówc
EksploataPatemalistyczny
torski

Nazwa
systemu

Pienwsze dziesięcio|eciaXX
W|eKU

Menedżerowie
i grupy interesów

Po drugiejwoj- Od lat siedemnie światowejp dziesiątych
Patemalistyczny Począ|ek pańykonsultatywny cypacjiwykonawcóWw za.
ządzaniuo
Menedżerski
Menedżerski
konsultatywny pariycypacyiny

ą Wtad".aw zarządzaniuomacza uprawnienia
do egzekwowaniaod podwładnychi partnerów podporządkowania
się decyzjomkierowniczym,wynikającez tytufuwłasności
bądź
nadaniaorganomi osobomdo tegoupoważnionym,
oraz odpowiedzialność
z tych tytułów.
u Przedewszystkimw SunachZjednoczonych,
Japonii.
c Rewo|ucjaPazdziemikowaprryczyniła
się m.in.do poprawystosunkudo robotników.
a W partycypacjiwykonawcówprzodowali
Japończycyi kaje skand]mawskie.
Zródło: B, c|iński, B. R. Klc Podstawyzarządzaniaorganizacjani' wyó. cyt.,s. 4546.
', P. DruckerMenedżer
sluteczny'|śnkówl994,s.7l.
.. B.
G|iński' B.R. Kuc Podstqwyzarządzaniaorganizacjam',uyd. cyt.,s. 45.46.
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*'Ęo podkreś|astruktura|nezmiany zachodzącew mechanizmachwładzy ekonrnicznej w kapitalizmie,a zwłaszczazmieniającesię relacjewładzyi właśności'
* swoim czasie analizowan
e puez J. Bumhamaw Rewolucji menedżetskiei.
na
rldzie|enie władzyi własności
oraz na technokratyczno-infórmacyjne
podsiawy
.Łdzy menedżerskiej.
Wyodrębnioneetapyrozwojuodnosząsię do społeczeństw
,r.łpitalistycznych
krajów wysoko rozwiniętych,głównieStanów Zjednoczonych,
.aponii i Europy Zachodniej' Mają jednak szersze znaczenie.Pokazująpewne
rawidłowości,,naturalnego''
rozwojukapita|izmui ich skutki d|a systemóworganizacyjnych,zwłaszczĄw obszarzezarządzaniaorganizacjamigospodarczymi.
II.4. MODELE

OTOCZENIA

ORGANIZACJI

Jednymz elementówsystemowegoujęciaorganizacji- nieza|eżnie
od tego,
treścią
i jaką metaforąbędziemysię posługiwać,
.al€ .
interpretując
systemorga;i.
zzcji._ jest
Ana|ityczność
tego wyod"Tlty-ŁY99ElbllicJięjęj.ploczenią.
.ebnlen|awynika
ż thkru'iż zwiq.zkimiędzyorganizacjąa otoczeniemmającha:aiter dia|ektycznyi otoczeniemożnatraktowaćjakoczęść
systemuorganizaiji.
W najprostszejinterpretacjito, co nie jest organizacjąnalezy dJjej otócze.
ria. organizacjesąjednocześnie
systemamiotwartymi.Środowisko beijośrednio
pośrednio
oddziałujena organizację,organizacjazaśkształtujei definiujeswoje
.toczenie.otwańośćsystemóworganizaryjnych
jest stopniowalna.Granice o.glr;z'cji sąw pewnymzakresie,,przepuszczaIne'',
mająumownycharakterzwiąza=ny
z funkcjągenotypową.
Jej treśówyrażatożsamość
organizacji'niezbędność
igra:licewspołdziałania
składającego
się na organizacyjną
więź.
Istnieje ki|ka modeli interpretującychotoczenie organizacji. Najprostszy
z nich po|egana wyróżnieniuorganizacjii otoczenia,a następniJscharatteryzoraniu różnychistotnychjego e|ementów,tj. otoczeniapra*nego,ekonomicznego,
społecznego'
poIitycznego,kulturowego,techno|ogicznego,
psycho|ogicznego
ńp.
Graficznieorganizacjęw otoczeniuwyobraziósobiemoznajiko centryczniJpołózonedwa okęgi, przy czym mniejszystanowiorganizację,a większy- orocżenie
rzob.schemat2.7).
Taki modelznaczniejednakupraszczatzęczywistość.
Możesfużyójedyniedo
pobieżnego
opisu otoczenia.Nie uwzg|ędniaróżnic pomiędzyza|eżnościami
organizacji i otoczeniazarówno w aspekcie funkcjonalnym,jak i strukturyweunętrznejotoczenia.
SĘd pojawiłosię w literaturzeprzedmiotuwie|erozwiniętychmodeli i|ustru.iących usytuowanieotoczenia organizacji' Taką propozycjąjest np. schemat
I( Bo|esĘ-Kukułki.

39 R. Llkett
New Patterns of Manągeme , New York |96| s. 222-234.
'

Schemat 2.7.
Prosty $chemat i|ustrującyorganizacjęw otoczeniu

Ekonomtczne

ORGANIZACJA

TechnolG
grczne

Schemat 2.&
Mode|otoczenia organizacji K. Bo|esty-Kukułki
SEGMENT
"i|ATURA"
- globalnetrendyrynkowe
- ptąrooa
- procesydemografczne
- pzemianykulturowe
i świadomości
w ska|i
SEGI/IENT,,ffiJADZA'

ORGANIZACJA

SEGXEiTT !,WALM"

- konkurenci
i pŻeciwlicy

SEGITENT
"GM"
- klienci
- dostawcy
- banki
usługowe
- firmy
'i'my doradcze
. giełdy
- tirmy ubezpieczentowe
- pośIednicy
- akcjonariusze

Zródło: K. Bolesta-Kukułkaświat organizacji, (w:) A. K. Koźniński, w. Piotrowski z4.
tządźanie,Teońa i praktyka,wyd" cl., s. 78.

uiłn stopniakontro|i i charakterukontro|iorganizacjinad środowiskiem'
ńo
€ * fu
rdzo

nafureza|iczono te e|ementyotośzenia.na.ktore wpływ organizacji jest
ograniczony. W znacznym stopniu jawią się one organiżacji.jako dane

analizowaniai prqgnozowaniąlecz nieńgzli.

te rewiry i procesy zachodzące w otocze-

B. \ł których możłiwajest gra'^o*sl!łięnięzerorlręj.Gra może być partnerska
L.r4'stna dla wszystkichuczestników-..FóTiźE6ńd
śąnegocjacjei kompromisy,
rrozum iewanie się i minimumwzajemnej|ojalności.
tV 9ęgmęncię-łalłarnamy.
=; do czynienia z grą o sumie-zs;grłej.Nasze wygrane oznaczajączyjąśprzegti.
Ę Konkurentarynkowegona|eżry
frcięŻ}rć. Wspó|notainteresówjest bardzo
:u-aniczonąchoć możeją wyznaczaćdĘenie do istnieniadanegorynku w ogóle
-'} chęć.wspólnegowyeliminowania innegokonkurenta.
się w o'Y.el3ł1!e77 zawierarv sobiete organizai" -i'procesy-znajdujące
ttzentu' kgq]i]ł'a!9!Ll.e--.aqqz!3uiŁ[3*o-{g9nizację.organizacja poddanajest
.lrrkcjomregulacyjnymtej częściotoczenia.
Ma ono możli.wośi
uzycia woiec
rgąnizacji-mŹaołqdnycb-senŁ9jli-uz,zasadzie
organizacjamusi się im podporządl.-rł-ać.
Elementgry istnieje i tutaj, EdyŻorganizacjemogą różnymi metodami
:dlziĄwać na państwooraz procestworzeniai egzekwowaniaprawa.
Popu|amymischematamiinterpretującym
i organizacjęw otoczeniusą te, któ.
:e r'tyróiniająotoczeniebezpośrednie,
określane
takżejako b|iższebądźzadanio.
ae. otoczenieogóIne'nazywanetakżepośrednim
bądźmakrootoczeniem
lub oto.zeniem dalszym oraz otoczeniewewnętrzneorganizacji,na które składająsię
'
|:.l.ęj'Iunkcjonowania
podsystemyi procesy.Tak interpretuje
problemnp.
=9lr'e:
R W. Griffin.'.a w nawiązaniu
do niegoB. Glińskial(por.schemat2.9).
Przedstawionymodel jest nieco bardŹiej szczegołowyod pierwowzoru.
L*zględnia ekologiczrro-przyrodniczyi demograficznywymiar otoczenia dalsze.
go..kładzieteżakcent na wymiar psychologicznyi aspektedukacyjnywymiaru
'i
rccjokulturowego
' Zwraca uwagęna rolę organizacjispołecznych piofesjonal.

n.r.chw otoczeniu celowym organizacji' zaśw jej otoczeniu wewnętrznym - na
odębne znaczelie-.w.ładzy,kultury i struktury organizacji.
organizacji tworz4 {wie warstrłry:lo4kfgotoczenie
rczenięJzawiera różne e|emenĘ. czasem doś3ó!óInt.

'*o!a!z9dę.g9l9łve.
i oddziaĘe pośrednio.
na organizację.Poj!!ą.ypwę.ąapąąic-dlaorganizacJigospodarczychnla yry'ryial
Obejmuje on t. p..J.y
-elpnomiczny-makrootoczenia.
istn'rkturymakroekonomiczne,
które okreś|ają
regułygry ekonomiczneji mozli*ości.
działania.np. ustrojekonomicznyi mode|zarządzania
gospodarkąpoziom
produktul(IaJo!'-e€g brutto (PI(B), injlacji, stopy procentowekredfiu' tempo rozlro.;ugospodarczego,
relacjez gospodarkąświatową
i inne parametryokrJś|ające
kondycjęgospodarczą
społeczeństwa.
zarządzaniaorganizacjani, wyd.cy.' s. t02.
1
.'' lB. Ę gdtr'll P.odst<twy
G|iński,
B.
R'
Kuc.
P.
Szczęankowiki ZoŁądianie stratźgic"ne.
Genezg,roz.
..
||'q'priorytęty'wyd.c},t.'s. l l7.
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Organizacjq

Schemat 2.9.
Model olganizacji w otoczeniu z urvzg|ędnieniempodziału
na otoczenie z€wnętrzne b|iższei da|sze oraz otoczenie wewnęttzne

(D- Kultura
@ . Władzeorganizaine
@ - Zasoby infomacyjne
@ - Zasoby rzeczołe i techno|ogłzne

@ - struktura

@ - ZasobyfinansowB
O - zasoby ludzkie

Zródlo: Zmdyf*owany schematnawiązujągydo propozycji R. W Gńffina i B. Glińskiego
(zob.prrypis40 i 4l ).

-

.

-r

{Y .,.:'." ',

Modeleotoczeniąorganizacji |39

Il'ymiar ekonomiczno-prz]To4lriczpodzwierciedla geograficzno-przyrodnicze
.Ą;ći-a-śp-o.łóóźńego
nrrńEow-ania
i działających w społeczeństwiJ organizacji.
ilsś|ać go będą takie czynniki, jak'klimat' Zaioby nat9Ja|ne,stopień Z3nieczysz.
rr[la środowiska' sytuacja wodna, jakość gleby itp.QVfyńi.errtectmololiczny1
:r,rq4anyjest z poziomem i tempem.rozwoju lechnicznegg i technolog.iczneq'...bejmuje metody pozwalające przeksfałcać zasoby organizacji w produkĘ
sł'''lgi. Wyznaczony jest przez poziom rozwoju sił wytwórczych społeczeństwa,
61o1 nawiązaó do dziśmoże niezby popularnej, ale treściowobogatej termino.
{Ę]L

]',' '

\ł.ymiary socjokulturowe,psychologicznei edukacyjne obejmują wie|e
r-.:nik6ił-i6żŃĘli śilóiócznego,
iakich jak tradycją.ikultura narodowa,język,
ro.czaje,wierzenia,charakternarodonuy,
typy osobowości
I ndŃyRi.inotywaryjne
*d ich sposóbĄcia i.okreś|ania
sensupracy i wsze|kiejaktywności,
ich postajakościowe
rr. rłłaściwości
jego
i|ościowe
i
systemuedukacyjnego,
w tym
otwafEs i e|astyczność,
a takżepozion wykształcenia
społeczeństwa
oraz prezentowat r nim treśc
i.-.[Vy1qg19Ę:5l-gŁ*oy }wiążesię przedewszystkimz pań{tem i prawem.obejmujeregułygry po|itycznej.metody ingerencji po|ityki
ł rcżnesfery życiaspołecznego,
tendencjedominującew walce politycznej,spo.
*.q i technikisprawowaniawładzy,prawidłowości
funkcjonowaniasystemupo|i.
partyjnego,
w
pojmowania
sposób
i zakreswystęppwania
mechani}czrcgo' tym
skalę wolnościi swobód obywatelskicPWymiar demomrr,t demokratycznych,
jest przez strukturę.
jego wiek,
.e.rlicznyokreślony
demograficzną
społeczeństwa,
rdi|ad płci, zasoby imobi|nośćsity roboczej,rozmieszczenieludności,tempo
!z) rostu

zjawiska starzeniasię społeczeństwa itd.

m tegowymiaruwzrastawspółcześnie
ze względuna procesyglobalizacjii inter.
łrjona|izacji rozwojucywilizacyjnego,a takżezmiany w układziesił na świecie
BJt\arzysząceim zmiany w stosunkuspołeczności
międzynarodowej
do kiedyś
ładświatowy
uvrsrytuującej
zasadysuwerenności
państw.
tworząwłaścicie|e
i stosunki własności;
konkurencii sto.

dostawcy, regulatorzy, gn:py interesu, organizacje ę ! .
gołecznei metamorfalne,
związkizawodowe,sojusznicy.
W|aścicie|ei stosunki wlasności.-lafto zauważryć,
że we wspołczesnych
jako ty|kojeden z wymiaroncepcjachorganizacjitraktujesię częstowłaścicie|i
:o1\otoczenia,a nie jako podstawowyczy konstytutywnyaspektstosunkówspoecznych definiującychwięźorganizacyjnąijej zvtięki z otoczeniem.
oczywiście,
;a|iiepodejście
ma charakterdyskusyjny.Interpretowanie
roli stosunkówwłasno;ciowychjedyniejako parametruotoczeniawytastaz filozofii postrzeganiaorgad?acji jako obszaruoddziaĘwaniazanądzania.odzwierciedlaoptykętych, którzy
arządzają,menedżmentu
wspołczesnych
organizacjigospodarczych'dla których
g-az właścicie|ami
jest tak samowaznajak gra z innymi aspektamiotoczenia.Na
Jodatekwłaściciel
występujedziśczęstojako akcjonariat.
rozproszonyi stądpod.
jednakstosunkiwłasności
dającysię manipulacjimenedżerskiej'
Jeśliby
traktować
iloki-

i

'

i

głębiej'jako całokształtstosuŃów ekonomicznych, a nie jako prawne gwamncje
dysponowania przedmiotem własności,
to wówczas sam menedżmenti jógo usytuowanie spoteczno.ekonomicznejest składnikiem stosunków własnościi wówczas
musie|ibyśmytym stosunkom przyznaó znaczenie kluczowea2. Wymagałoby to
grzyjęcia za punkt wyjściaspojrzenia wychodzącego z głębokiejwarstwy stoiunków społeczno.ekonomicznych,spojrzenia na otganizację od strony spoteczeństwa, a nie odwrotnie fak to się czyni w populamych pragmatycznie i afirmaĘw.
nie do ładuspołecznegozorientowanych ujęciach probIemu).
.
Konkurenci i stosunki konkurencji. Bezpośredniozwiązani z organizacjąsą
jej konkurenci' takżejej przeciwnicy. Moż|iwośćich funkcjonowania jest
uzilizniona od funkcjonowania organizacji. Przedmiotem konkurerrcji są na;gół zasoby
pobierane przez organizacjęz otoczenia: kapitat społeczny,|udzie wmz z ich kwaIifikacjami, umiejętnościamii wyposazeniem ku|turowym, zasoby finansowe, rze.
czowe, naturalne, duchowe, polityczne, informacyjne, technologiczne, naukowe
itd. Konkurencja w danym układzie otoczenia definiuie charakter stosunków oo.
m iędzy.organizacją a innymi podmiotami, okreś|aregĘ i standardy gry organiza.
cyjnej, jej sposób postrzeganiainnych i ,,sposób
Ącia'' organizacyjnęo w jej śro.
dowisku spotecznym.
.', K|ienci. K|ientami
są ci, którzy konsumują dobra i usługi wytwarzane przez
organizację. W węższym znaczeniu, odnoszącym się do komercyjnych organizacji
gospodarczych, klientem jest ten, kto płaci za nabycie wylobów i usług oferowa.
nych przez organizację. Klienci mogą być indywidua|ni i instytucjona|ni. Klientam-iorganizacji w sensie socjologicznym mogą być też skomplikowane i niekied1
trudne do identyfikacji układy interesów różnych struktur społecznych, czerpia;
cych korzyści z istnienia i działania organizacji. Tak rozumianymi k|ientami sa.
właściwiewszystkie składniki celowego otoczenia organizacji. Zwtaszcza wspcsłczesne organizacje gospodarcze, choć tendencja ta rozszerza się także na inne
segmenty społecznegoi politycznego _ nie tylko ekonomicmego
rynku, zoriento.
wane są na klienta. Ich cele' funkcje, struktura,technologia działaniamają pro\ł'adzić.do zdolnościsprzedania produktów i usług,wytwarzanie dóbr i usługpoapG
rządkowanejest sprzedairy,oczekiwaniom k|ientów. Nie chodzi o to, b' wyhło.
rzyć, choł1zio to' by sprzedać. Wyraza się w tym filozofia marketingowego spoj.
r12nia n9 funkcjonowanie orgarizacji, zarząd,zanienim i. Marketing jest w;półcze.
śniedefiniowany bardzo szeroko, niekiedy wręcz jako tworzenió l dostarczanie
poziomu życia. P. Kotler okreś|ago jako ,,proces społeczny i zarządczy, dzięki
któremu jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną poprzez rrto.
o2,
Na temat sporów wokót pojęcia własnościi ujęcia jej socjoekonomicznie jako ca.
, ,
loKszałtu stosunkÓw ekonomicmych m.in.: S. Kozyr-Kowa|ski Struk'tura gospodarcl-lormacja społeczeństu,ą, warszawa 1988, r. III; L. Nowat L]
Podstąw teorii sócjali:nt
l|4ąsnośći yładza' P.oznań t99l' t. l; W. Mejbaum ||łasność
jako przedmiot uóeryc:m
.Colloquia. Communij''. 1988, rrr 4-5: A' Reeve Wlasność'1ri,:l n' E. Goodin, P..Penr
rrzewodnik po wspólczesnej flozoJii politycznej' Warszawa 1998, G. Biennan Ekonomu.
(w:) | amże;J. Wasi|kowski Pojęcie własnościwe współczesnymprawie polskim, Wast-w al 972. r .I .

qch \\,ańość'',
zaśzarządzaniemarketingoweto ,,procesplanowania i realizacji
!:.-r}słów, kształtowaniacen, promocji idystrybucji towarów i usług oraz idei
ru.a!)ch doprowadzićdo wymiany spełniającej
oczekiwania doce|owychk|ieni- | organrzacJr-.
-r:
Wspołcześnie
akcentujesię spotecznywymiar marketingu.Nie chodzi wyacznie o to, by zaspokoić potrzeby klienta, zadowo|ić go poprzez jakość,obsługę
"aność.Podkreś|asię, iż zadaniem organizacjijest takie okreś|eniepotrzeb,
ł1nagań' interesów i rynków docelowych, aby dostarczyć pożądanegozadowoc:a w sposób bardziej efektywny i wydajny, niz czyni to konkurencja, a jedno:::nie zachować |ub podnieśćdobrobyt konsumentów i spoteczeństwa.
Stosunek do k|ienta i postzeganie tej relacji w Szersuymkontekściespołecz.l<'.rdpowiedzialności
organizacjistaje się głównympunktemodniesieniad|a jej
i
*ienia
działania'obrazuje to ewo|ucja pojmowania istoty marketingu. Początt.rro pojmowanogojakojedną z wielu ważnychfunkcji organizacji,obok takich
il.r.t|nanse,produkcja czy zarząd,zaniepersonelem.Potem Zaczętotraktować marr-:ngjako funkcjęwazniejsząod innych,a wreszcie_jako główną.W następnym
=-:oieewo|ucjizaczętospog|ądać
na k|ientajakona kontro|nąfunkcjęorganizacji
jej obszarów: produkcji' finansów, marketingu
wszystkich
pozostałych
"..bec
Zarządzaniapersonelem, by w końcu dojśćdo pojmowania klienta jako funkóji
t]ntro|nejintegrującejorganizację.P. Kot|er pt.Zedstawia
tę ewolucję * postaci
:.zckonującychschematówgraficznych{'(Zob. schemat2' lo).
Dostawcy. Każda organizacjapobiera z otoczenia róinego rodzaju zasoby. Są
]ne dostarczaneorganizacji często przez wyspecjaIizowane podmioty. Zańwno te
:..\dmioty,organizacje,jak ijednostki' które dostarczajązasoby organizacji, skła.
się na segmentotoczenia kryjący się pod nazwą dostawcy. W szerszym ujęciu
-.1ą
:rodzi nie Ęlko o same podmioty i ich po|itykęwobec organizacji,lecz sploi itol.lnków ekonomicznych i społecznych,w klórych ramach rozgrywa się organiza:''lny przetarg na zasoby pobierane ze środowiska,na relacje między dostawcami,
-l strukturę ikoszty dostaw' na zakres swobody organizacji w wyborze dostaw:.ilr i na stopień uza|eżnieniaorganizacji od określonychdostaw i okrcś|onvch
:ostawców.
Regulatorzy i władze |okalne. Te e|ementyotoczenia, które mają moż|iwość
i.lntroli i regu|acji zachowań organizacji' jej polityki i funkcjonowania' składają
iię na segment otoczenia nazvłany regulatorami. Są to podmioty, organizac.ie.
Z\\]IaszczA
ogniwa.aparatg państwowego i samorządowegoomz systemy ich dzia.
łeńokreślonenomami prawa, praktyką tradycją obyczajern czy waftościamiod.
:loszącymi się do świataidei lub przekonań moralnych. Regulatorami są władze
1okaIne,agendy rządowe zajmujące się np' ochroną środowiska,podatkami, nadzo.
:em sanitamym, architektonicznym' bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową.Taką ro|ę mogą też odgrywać struktury o chamkterze wyznaa,,^P Kot|er
Markęting.warszawa|994.s. l |, zob.reżs. .{'
'
- Tamże,
s.2J.

lłWDP

Schemat 2.10.

Ewo|uciawyobrażeńo ro|i k|ientai marketingu
w organizacii i społeczeństw.e według P. Kotlera
A. Marketingjakoiednaz funkcliorganizacl

B. Marketingjakotunkcjaistotnieisza
Inne

o
2

B

\,

c. Marke|ingjako głóvna funkcicja
organlzacl

Zródłoi P. Kot|q Marketing' y!yd,.cyt.
s. 23

D. Klisntjako kontrolnafunkcja,odniesienie
organizacji

E. l(iont jako funkcjakontro|nai integrująca
organizację

ą

|ontekstsytuacyjny_ wpĘwa na funkcjonowanie
olganizac.ii.Regu|atorami
mogą
4ć zarówno insĘtucje dziatającetegalnieijawnie].|ul i-.t.utń.y
tęcz nieIega|ne.
".";""" "ff
takiegoniejawnegoregu|atoramogąbyć np. struktury
potskiego
. lo'oĘ:*
-9ańsfwa.
podziemnegow okresieokuPacjihitlerowikiej
czf wyznanioweorganizacjepoIitycznew Ir|andiiPołnocnej.
Vęorczesni. zau"r,ułę,'" oo roIi regulatorort aspirująqeaĄzactę-uz9stjpez,- ręlamentując'
kontroiu.|ąc
.
i eksploatując
Jziałalność
gospodarczą
w niektórychsfeńch, *o'i"'"" gay i"ntro|a państwajest
niedostateczna
aIbo możliwości
Iega|nego
p.*ua."n;u E'iui"i".s"i g..Ń"iJ'"j
o'Qraniczone,
np. przez nadmiemypaństwowyfiska|izm.l4."t,uni,rny
regu|acyjne
,Tlogąpowstaćw otoczeniupo częścizywiołowo,poc'ątko*o
jako nieformalne.
*o':.:...-:'.11"l

mogąpodlegać,.u"y*il
i'o*uniu.."i-roiluii)u".;
i.

Urupy Interesu'organizacjespo|ecznei nieforma|ne.
Stanowiąone koIejny
jegmentotoczeniace|owego'W otoczeniu
każdejorganizacjiistniejewiele śro.
Jorviskspołecznych,
które z różnychpowodówdąząt|*o
oddz'iaływania
na organi.
zację'zabiegającgłównieo mo1]i1osi uzyskalia iasobów
oĘnizacii. o ile regu.
'anorzyprzedewszystkim*A.Yuju na sposób po.tępo*unń organ
izacji i mają
',*f..|9nąprawniebądźpoprzezinnysystemnormatywny
moż||wośc
Iegulowania
Jziałańorganizacji,
to zakrcsdziałaniagrup interesówjest inny.Tu
wpływnie
nuv.sĘ
organizacji poo,,"gun. ,ą,1ul.o.
-wiązgŁz-.regg|agją
ao,tu*"y
zasobów
J|agrup|nteresu.
|unkcjonowanie
podmiotówspołecznych
za|eżne
iest
od
działa.
ria i przychy|no.ści
organizacji'Niettore grupy in.".",.u..i,..*u.'yszen|a
,
mogą
rowstawaćwokół problemów zvtiązany
ch-ze.i"t*.,'y* a)iiuni"' organizacji
* środowisku,
inne zaś- w związku *"*nęt,,ny.,funk"1lno*un,"'
o.guni.
'
io1ó1
.i;,
;,y'
:1=;'""ncie
otoczen
: ^Y,:1.pdm
1ogących .znajdowaj
ia
c€it]| owego
możnawymienić
oreanizacjezawodowe,kobieóe,hobiystyczne,
lokaine
kliki, organizacjeturystyczne,-młodziezo*",
spo.to*e'-J'].""ń"
no.
'r""tJ"i,"*"nla
Związki zawodowe.Szczegó|neznuc'enie
a r"
większości
gospodarczychodgrywajązwiązki zawodor-r".
śiil.
]l;l1i]."ji
są niewątpl|w|egrupąinteresów.wartopotraktować
je osobno.z.ńJ".u "r..e
w
polskich
realiach transformacjigospodarcżej
i politycńej ,oiu ,*Gf,ai, ,uwodowychjest
szczegó|na.Po|itykawobec nich stanowi'bard;g
działaniakazdego
Iierownictwaorganizacji.|JĄwając.terminologii!1;';k;;;
o. vó,gun"' *ozna potwierdzić,
ze zwięki zaw9!ow9są organizacyjnym
l.onti.y.t...,niJuttu;ą uo*i". o.gunizacyjnąhierarchięwładzyi informaiji. ou.".*u.ją"
ku,i.'v)ał.a.*" wielu polskichmenedżerówzwtaszczaw przeńysIe,szyu[o
do...'"i",ny 1ul.wie|uspośród
'
nich przeszłoprzez aĘwnośćw związt<acn
strukturach
reprezentacji
'"*"a"ó.i
pracowniczej.
"ł,innych
Sojusznicy.Każdaoruanizacjaobokkonkurentów
ma teżsoiuszników,w tym

*fi''#[::;i:l.''J:'x*;['."j;:::..ń.".y;i;;;;"a'k.";,y.I".e.ii-'

też.dzieli
.ięól.'i*t""il;##.:
ffiilffff,T:ff
r;xx.:t#l:

srałysię populamezwłaszczawśród duzyó

"d""ż*Jl ;;;iarczych

w latach
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orgąnizacja

dziewięódziesiątych.Ford współpracujez Maz!ą.'Ni's.sąn'z-'BęnalŁ gdyby !vy-

mienićtylko spektakilm;Tmo?o5.s;ilil"tó'y"aoi.

Zakes i charakter

( insytucjonalny wspotpracystrategicznejmogą byó różne. WspóĘraca możemieć
np. wspólna fabrykasamo.
i charakterograniczonydo konkretnychprzedsięwzięć,
chodów osobowych.Mitsubishi
i
Volvo
w
Holandii,
czy
wręczintegracjikapitało.
I
( weJ lub organizacyjno-technologicznej(ak np. w perspektywie zwią.zków Re.
i anaulti Nissanaczy Fordai działusamochodówosobowychVolvo).
Otoczenie wewnętrnte organizacji możebyć opisywane przy wykorzystaniu
różlych systemowychmode|i,które analizowałem,
omawiającpojęcieorganizacji'
W schemacie, który przedstawiam, sz3zegó|nąuwagę na|eĄl zwróció na takie
wymiary otoczenia wewnętŻnsgo'jak'łwłą.d-za
organjzacyjna'(ztząd, przywódz.
two,
system
i
styl
kierowania)
soby
informacyjne
i\ońunikacyjne,kqlturę, za<
"soĘ |udzkie(potencjał
społeczny}aoby Ę'nąn:s}.e,
riąę1zowe
i iechnolĘĘ-oraz
spajająpąjestolkfuręorganizacyjną
(zob.scńómat2.l l).
Schemat2.11.
Elektoratorganizacll

Zr ó dło: opracowaniewłasne.
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KoIejnym,wartymodnotowania
modeIemobrazującymi anaIizującymusytur anieorganizacjijest koncepcjaelektoratu organi'acji. Chodzi
o śpoj.'enió.,a
ltn.l.zenieorganizacjipoprzez.wskazanieg-rupzaintereloryąnyqh
je.j.aziataniem,
g-lp. które odczuwająskutki dzia|aniaorganiżacjii.których
interesysą zw|ązane
:cj istnienigm.Podejście
to nazywasię czasamipod.ejściem
w ję',stakeńolders,',
mówi się czasamio linJ9lesa.riuszach,iorganizacji
czy ,,odóził$;.J:i'**

Wśródgrup składających
się na elektoratorganizacjiwymieniasię: właści-.
- i inwestorów'
: e.i
wierzycieli, klientów, dostaiców,
iracówrutow, menedżeT:'ł.grupy interesu,społeczność
loka|nąstowarzyszeniabiznesowe'sądy,szkĄ
..,czelnie,
władzeloka|ne,władzepaństwowei icń agendy,wtaazeińnycń
pansiJ,
ł;nkurentów,sojuszników, ors1n'iz.acje
społeczne,
órguni,acje polityczne,prasę
srodtimasowegoprzekazu.kościoły
iorganizacjere|iirjne. "
opisując otoczeniejako elektorato.ganiza"ji,po"a[resIa
się wie|ostronnośó
r,tteresów
k.on1r9ujłcrchorganizacjęi jeJ koalióyjny charakter.organizacjajest
'."nm ujęciu funkcją interesówkreowańych*
;,tni"-ni"., iudj"j
rlrodzenie za|eĄ od skutecznejgry z
'ńąxu ' 1"1
o-rganizacj
i stanowią-,,interesariuszami'.
Wyrazniejest ru widoczna.analogia
{.mi jej.elektorat.
socjofrolityczna.
Tak jal
ryr partii po|iĘcznejza|eżyod pozyskaniae|ektorati,tak byi.\4zdej organizacji
ale zr,od';1os.u do nięj1.9ą11,'9Ę
gliP ,"łybprców. i od stoii.ia zaspokojeniaich
:.'trzeb.W tej 119
interyretacjizanąazaiie organizacjąma w klnsekwencji
głównie
r |irycznycharakter,kierownik.iprzywódcasą pri"i" *.'y'*i'
politykami,któ-.:h zadaniemjest artykułowanie,
reprezentowanie,
a następnieumiejętneagrego.
,,aniezróżnicowanychi częstokonfliktowychinteresów
iru| spotecznych,które
{3now|ąorganizacyjnyeIektorat.

II.5. RELACJE MIĘDZY oRGANIzAcJĄ A oToCZENIEM
Re|acje między organizacją a otoczeniem mogą być
interpretowanew różny

mogąbyćpropozycje
zawafte'wómówionejwcześniej

koliaiio.-P-.1vktem
:.FrcJI
autopoiesisi kontrowersie
niej. Do ważnyche|ementówzwięków
.wokot
:iędzy organizaią.i jej poszczegó|nymipojsystemami
i]'J.*i.r.i"'
będziemy
=z wracać.omawiającróżneaspektyfunĘonówania o.suni';"ii
PopuIamymujęciemjest ukazaniedwukierunkowoici poiiązań
organizacji
i otoczenia.Tak analizujejeM. Hirszowiczaó,..pod!19ślając,
ie związki organizacji

opisaćmoinaJuro p."".fu':enĄ;
..::^*T*
:ob|€ r a z otoczeniaróżnegorodzaju

ktÓ'y. organizacja

środi.ii2as-o-by:1iażi
*-, z ich pnygotóraniem i ukształtowaiiiem
z punktuwidzeniapotrz.t o,guni,uc.1i,
zasoby iir"odki
':rateria|ne,
zasobyiśrodkikuhuryd.uchowej..z
tol"i oiganJul;apoprźez
swoje
sodukty i usługi,urzeczywistnianiefunkcji L.p"l".i"
potrzebyotocze"ti"ji"*
..łl;
:"p np. R. W. Gńff|ĄPods,ąw zarz4dzaniaorganizacjąmi'vyd. cyt., s. 146_
'- 11 s'9i11tarrn.
c . Sctveyóg.g
Zarządzante'
Ńrocławrs.se' io_śi.
}{ lvl. nlrszowlcz
Wslęp do socjologii or4ąnizacji'
''
wd. cyr.,s. |24_|34'
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Organizacja

nia. Relacjapomiędzyorganizacjąa środowiskiem
ma dynamiczny'interaktywny
charakter.Zjednej stronyśrodowisko
dq3ydo kontrolinadorganizacjąa z drugiój
- organizzcjadĘy do uniezależnienia
się od swegootoczenia,od kontroliotoczenia' To, co dla organizacjijest ,lochodem'', jest ,,wydatkiem''dla środowiska
iodwrotnie. SĘd dwie sprzaczłrc
tenderrcje- organizacjadą7ydo wymiany nie.
ekwiwa|entnej,przynoszącejjej możliwie maksymalnekorzyści,a środowisko
podobnie stara się zaspokoió swoje potrzeby możliwie najmniejszym kosztem.
Dążeniedo względnegouniezależnienia
się organizacjiod otoczeniamożEprzybieraó różne formy. Może prorvadzićdo tendencjiautarkicznych,określonego
izo|owaniasię organizacjiod wpływów otoczenia,ale możeteż prowadzićło
działańmającychna ce|ukontrolowanieotoczenia'
We wspołczesnych
warunkachmodet autarkicznego unieza|eżnieniamoże
byó stosowanyw bardzoograniczonymstopniu.Zbyt wi.le jest na ogółzwiązków
i.zależności
pomiędzyorganizacjąi środowiskiem,
Zb}twiele oddziĄwań pomię.
dzy organizacjami'by.możUryę*ĘLq.autarkiczne
przetrwanieorganizacji.W rezultacie pozostaje przede wszystkim wariani ilrugi _ czy|i próbi pl.zej;ęEiztprzezorganizację- w możliwie istotnym stopniu - kqntroli nad otoczeniem' Kontrola ta
możebyć rea|izowanana różnych płaszczyznai[lTfói66-6fć ffi6l!-ekóńbmi.
czn\ poprizeznp. gwarantowaniesobie przez organizację niezbędńych dostaw.
bur|owaniesystemów sprzedaĘ umożliwiającychplanowanie produkcji dóbr
i usfug kreowanie popytu na organizacyjne wytwory' próby kreowania potrzeb
społecznych'których zaspokojeniewymaga istnienia i działaniaorganizacji.
Z kolei kontrolapolitycznai społecznanad otoczeniempolegana oddzńływaniu
na mechanizrnywładzyi interesyspołeczne
poprzezlobbing,wptywaniena proces
legislacfny, finansowaniepoliĘków i kampanii wyborczych' korumpowaniepoli.
przedstawicie|i
rómych szczeblibądźcĄch grup społecznych.
Kontrola
.qcllyc.h
ldeologlcznamożebyć rea|imwanapoprzez wspieranieokreślonychsystemó*
wartości,
sposobówmyś|eniąktóre w korzystnymdla organizacjiświetieprzedstawiająjejrolę i znaczenie.KontrolamożedotyczyćsferyobieguinformĘi. Po'
lega ona na wzmacnianiujednych i tłumieniuinnych informacji,upowszechnianiu
tych, które zgodne są z interesemorganizacji, na kreowaniupolitycznego wizerurr'
ku organizacji,czasamina manipulacjiczy węcz fatszowaniuiniormacji.Kontrola organizacjinad otoczeniemmoze mieó teżwymiar techniczno.technologiczny.
zwłasz'czaogdy z działaniemorganizacji wiąze się obstugiwanie newralgióznyóh
potrzeb społecznych,a technika stosowanaprzez organizacjęma istotny wptyw na
funkcjonowanieotoczeniajako całości
czy też'jego iitotnych segmentów.
Na ogołjesttak,żeotoczonieorganizacjiniejestjednolite,różnesąteżocze
kiwaniaspoteczneformułowane
wobecorganizacji.Niekiedy oczekiwanńte .ogn
byó wzajemniesprzeczne.organizacjadążyćwięc będziedo ,,rłyplątania
się'' z te.
go uwikłania,zapewnieniasobie możliwościwyboru wariantu dla niej najko.
rzystniejszego.Dlategoorganizacjedążyćbędądo zminimalizowaniawymogól
otoczenia.
Jak pisze M. Hirszowicz,,,ideałem
przedsiębiorstwa
monopo|istycznego
produkująpegobuty byłoby,aĘ wszyscy klienci zadowalali się tym samym fńneru

evcze |epiej zaś'gdyby i tym samym numerem. |deałemzakładu
ustugowego urtliownicy rezygnujący z terminowości i dobĘ jakości
świadczeń:lde;łem
lr:ii politycznej _ wyborca, który nie tylko bezkrytycznie przyjmuje
agitację, a|e
e. tca|e nie potrzebuje,z góry uznającdyrektywy swojej partii.
Ideałemurzędu mi.śresant
z góry akceptującysłuszność
wszelkich adminiśtiacy.jnych
aecyzj/1zawsze jest w pewnym sensie ograniczeniem z punktu
.Olo.cze-nie
widzenia or3:nizacji. W otoczeniu formułowane.są róznego rodzaju naŁazy
i.ąą!1ąry'.teguły
l.'rmy, które krępują swobodę
organizacji-. Z-otoczenta organtzacja
_erpie najistotniejszy
_ Iudzi--Moz|iwoić kontroli
swój zasób'działania
.
nad otóczeniem
rĘksza więc swobodę funkcjonowania organizacji. Dązy
ona do tego, by mie!
r:rłrw na kreowanie norm a|botworzyć wańnki
uńozliwljące nlestosowanie się
o: nich. organizacja dĘy też,do
.unieza|eżnieniasię od luizl albo poprzez two=enie mechanizmów, które wyjście
z organizacji czynią zbyt kosaownym, a|bo/i
n]pEez stworzenie takiej sytuĘi.w otoczeniu, w której |udziom
bardźiej za|ezy
ra uczestnictwie w organizacji niż organizacji na ich pozyskaniu.
organizacja
r:.:Źerównież przeciwdziałaćwnikaniu do niej osób,
kióre z jakichś p"owodo"w
nogłyby okazać się niebezpieczne dla jej funkcjonowania.
Dązenie do uniezależr:enia się organizacji od otoczenia.i pod.|,nia otoczenia
organizacyjnej kontro|i
r.-]żew krańcowej sytuacji przybrać postać wya|ienowania
sĘ organizacji ze śror..xiska społecznego.Tak możnabyłoby np' oiczytać ekonomiczne
Źródłal wojny
:r iatow.ej;interesy państwowo-*onopó|i'ty"'n
poy"Ęiąniepohamowanej
:śpansjiw poszukiwaniuŹródeł.sr.rowców
i ".tgy iuyu, 'ł

io iy"iu po"ił.
'yntó*
.5.na niespotykaną
dotądskalę.M. Hirszowici
,*.u"u u*ugę na paradoks,który
:trlegana.tym,że im.bardziejo:ca.nizacj1
lo1tro|ujes*o.j"itoc,en,e' tym lepiej
noŹerealizowaćswojezadańia.Jednoc'óśn
ie.j.dnui ,y' io,,"j zaspokajapotrzen otoczenia'Problem ten nie jest automatycznie rizwi|ązywiny
przez kapita|iłrczny rynek.M. Hirszowicz nawiązujetutajdo koncepcji
i. EtzioniegocharakEĘ z!ą:ec9 re|acjemiędzyklientema organizacjąa8.
Etzioni stoi na stanowisku'iż w. nowoczesnychspołeczeństwach
mamy do
:4nienia ni" ryJ:.-'kontro|ąorganizacjiprzez k|ienta,iL
, o"tut""'ny' oddziele:iem konsumpcjii kontroli,gdyż:
_
jest
1Porycieoddzie|one od finansowania,wiele usługspotecznychfinan1rrvanychjest z podatkóq zaśich dystrybucjaspołecznaje"st
a|bo nieoapłatna,
rJbotyIkoczęściowo
odpłatna;
_ w wielu.sferachwystępuje
monopo|izacjausfug ekonomicznychi poza'
:tonomicznych,
kIientjestskazanyna okriśloneustugio"l.restone.;
organizacji;
na.organizacjęoddziałujewiele interesów,interesy
k|ienta
są - można
.-.
rowiedzieó--tylko fragmentemelektoratuorganizacji,ciśnienie
innych interesów
.nożebyćwiększe;
'' Tamfe,s. 129.
.*,ł^ł,'|ł,?";ł:!:[ł,or8anization,

$ryd. cyt.; M. Hirszowicz, Wst%,do socjologii
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_ klient często nie jest w stanie właściwieocenić jakości i wartościofero.
wanych mu usfug i produktów; komunikacja między organizacją i k|ientem może
byó zakłócona' klient może nie mieć dostatecznejwiedzy i infomacji, może być
manipulowany _ choóby przez reklamę i stereotypykultury masowej;
- klient nie dysponuje na ogoł skutecznymi środkamikontro|i nad organiza.
cją choó może powstrzymać się, być może, od partycypacji w organizacyjnych
w}tworach, to jego decyzja, aby była dla organizacji dostatecznie bolesna, musi
przybrać odpowiednio masowy charakter' co już wymaga przedsięwzięcia szczególnych środkówalbo zaistnienia odpowiednio sprzyjającychokoliczności;
_ nawet jeś|i zaóziałająmechanizmy
rynkowej konkurencji, to stani€ się to
Z pewnym opóźnieniem,które na ogół spowoduje, że klient i tak poniesie koszty,
których nie będziew staniezrekompensować.
SĘd wynika potrzeba społecznejkontro|i środowiskanad organizacją. Nadmiar tej kontroli zaśrodzi paradoks, który po|ega na tym' Że kontrola zapewniac
będzie moż|iwie najpełniejszezaspokajanie potrzeb Społecznychprzez organiza.
cję' jednakże odbywać się to będzie kosztem niezbędnej swobody w realizowaniu
przez nią zadań; w rezultacie zdolnośćorganizacji do zaspokajania społecznych
potrzeb możemaleć.
Jak zwraca uwagę J. Tls*pspl. ,,zarzElzanie stosunkami międryorganizacyjnymi jest równie po|iĘcznejak kierowaniepartią politycznąalbo stosunkami
m iędzynarodowymi..*'.
Wynika to stąd.iż stosunki między organizacjąa otocze.
niem mają charakter wpływu i władzy oraz zależności.Otoczenie jest źródłem
niepewnościi ograniczeń. organizacja jest tym bardziej za|eźzna
od otoczenia, im
bardziej potrzebuje świadczeńi zasobów z otocz€ n ia. Zadłńzonaorganizacja jest
tym bardziej za|eżnaod banku, im gorszą ma sytuację finansową. Podsumowanie
zależnościi wpływów określatzw. ,,siłęprzetargową''organizacji w stosunku do
otoczenia. To zaśw dużym stopniu zależy od gry międzyorganizacyjnej5o.
,
Znaczenie relacji pomiędzy..organizacją a jej środowiskiem społeczno.
politycznym podkreślaW. Kieżun''. Proponuje on, by rozpatrywaćje w przedzia|e
stosunków Eymi8ny' wladzy i efektu. Re|acje wymiany są w dużym stopniu
za|eżneod,tzw. kapitałużyczliwości,którym cieszy się organizacja w swoim śro.
dowisku. organizacja może wzmacniać kapitał zycz|iwości poprzez różnego ro.
dzaju działania _ budowanie zaufania do swoich produktów i sympatii d|a siebie
samej czy też prowadzenie aktywnościspołecznejumożliwiającej uzyskanie dG
tacji, subwencji lub uprzywilejowanej pozycji podatkowej.
RgĘq11Ę!z:
na.różnych płaszcz! znach..
nozr r9.zp3Ll.rywać
_ władzy Ćkonomicmej polegającej na zdolnoścido zmiany struktury
rynku
na swoją korzyśó,
_ władzy społecznej i kulturalnej, gdyż.organizacja kształtuje społeczne nawyki, normy kultury i wartości,mody,wzory konsumpcji, styl Ącią
ae

J. P. Thompson Organizations in Action, New York 196'7,s.36. Cyt. za: M. Bie!.
skl oręanizacje, wyd' cyt., s. l38'
,"
Zwlaca na to uwagęM. Bielski. tamże.s. l37_|38.
". W. Kieżun Spra wne za nądzan ie organizacją, W aszasva r99,|,s. t26- |34'
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- władzy nad persone|em,gdyż kluczowe znaczenie mają mechanizmy re.
łcor:cji.derekrutacji' selekcji uczestników organizacji,
_ władzy nad środowiskiem fizycznym, gdzie
organizacje są czynnikami
M!ńjztałcan ia, a n iekiedy dewastacji środowiskanaturaInego,
_ włalzy po|itycznej, zwięane1. z- oddziaływaniem
organizacji na rz'ądy
łładzęlokalną oraz samą poIitykę w środowiskuich działania.
Kazdej p9stac! władzy organizacji wobec otoczenia towarzyszy, choć w lóżq .laIi' zjawisko kontrwładzyotoczenia.
Re|acje efektu wtórnego wiążąsię z tym' iLedziałaniomorganizacji towarzyrczu|tatynie zawsze w pełni przewidywalne i od początku wiadomi. Efekty ie
'in
m1r* iają się w przeksztatceniach struktura|nych |ub w zjawiskach patologlczrycń. Często jest tak, że działania o pozftywnych założeniich prowadzą do niga'rrr*l1'chskutków. Przykładów można byłoby wskazać wiele: społeczne kosztv
rwtstbrmacji systemów postkomunistycznych, korupcja, zanieczyszczenie środo'rsta bezrobocie itd.
\a podstawie analizy społeczno-politycznegouwikłania organizacji W. Kie.

5 j:"#.sj;;:::::;::,:r;ł.podstawowychstrategiispołeczno-po|itycznych

_ strategięwtączaniakosztów zewnętrznychdo
własnychwydatków (inte.
ncgz1cji kosztów Zewnętrznych),
popnez podejmowanieinicJarywprewencyJq.;h i zapobieganie
możliwymkosztomspołecznym,
_ strategięograniczaniadziałaniapoprzezkunktację,
tj. zwlekaniez podję.
;crn decyzjiażdo pojawieniasię okoliczności
bardziejsprzfiających,
- strategięprzeciwstawianiasię presji różnychpodmiotówpoprzezantyinodpowiedniąretorykę,antyrepresję,indoktrynacjęidloiogiczną 1zy
P*ję:
fl.intropię.
]stotneZnaczeniedla scharakteryzowan
ia re|acji między oryanizacjąa oto.
.ry|91
niepewności
w
działaniu
organizac1i!.'.Podstawą
nięewnory ryoblem
Śi jeśt.Zńi€ n ność
i złożoność
otoczenia'o złozóności
otrjczeniadeóydujejego
*ul1ura..Możeona być prosta,składająca
się z niewielu elementów,'poiosiaj-ą.
:..;h w niezbyt skomp|ikowanychrelacjach.Strukturata możeteż|'byl ztozoii.
5Jwczas otocaenie charakteryzowaćbędzie wielośćelementów składowych
juźerozczłonkowanie.
Zmienność
otoczeniawiążesię z jego stabilnością
z dy.
mrmikązachodzącychprzekształceń,
z fl uktuacjąjegowiasóiwosci.
o zmienności
otoczeniadecydujązjawjskazichodzącem.in. w sferze proalkcji (zmienność
produktówi usług)'
technikiitechno|ogii(innowacje'
starzenie
n'Ćstosowanychrozwięań techno|ogicznych),
rynku (zachowaniai upodobania
t'ientów,dynamikakonkurencji),
prawai po|ityki(stabiIność
ustroiuekonomicz.
"' Tamze,s. 130-132.
.' Zob.
m.in.:J. D. Thomson'orgunizationsin Action' wyd' cyt., s.72; E. sołtys
.irowadzenie do yc|ologii orcąnl:o.c!' Katowice l982, s.
.loił; "u' si"t"u, o,goirs' l38-14l; R. \ł,/.Gńfftn PodstavyząI.ząd,(1nia
orgąnizacjąm',
\łyd.cy.t.,
-!|:*y7.cyt.,
. Il8-l20; P.F'Drucker Zarządzaniew cząsąchburzliwych,wyd.łyt.
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nego' społecznego
i politycznego,zmiennośó
polityki
nonn plawnych' stabilność
państwa),aksjo|ogicznej
(trwałośÓ
postawi syst€ m ów wańościspołecznych).
jest niepewrro.lq.Wynika ona z braNa!Ępsś!9n-Z!!]9!!9!glJ złożoności
ku infońaóji o kofficyzji'
braku wiedzy
o konsekwencjach
decyzji,długości
sprzężenia
zwrotnegow sf€ r ze skutków dzia.
tania' zdo|ności
do prawidłowego
zdefiniowaniawarunkówprzetrwaniai sukcesu
organizacji,kryteriówjej efekty*ności.
Podstawowymdążeniemorganizacjijest
więc w konsekwencjidążeniedo redukcji niepewności.organizacja uryskuj€
redukcjęniepewności
w różnysposób,oddziafujeodpowiedniona otoczenie,budując zarówno mechanizmyzwiększająceprzewidywa|ność
otoczenia,jak i mo.
dyfikującwłasnąstrukturę,podsystemyi procesyorganizacyjnew taki sposób' by
uodpornićsię na zmiennewarunki otoczenia.Umiejętność
prawidłowejidenĘfi.
kacji tendencjiwystępujących
jego turbulencje
w otoczeniui charakteryzujących
nie ma decydującegoznaczenia.o wiele istotniejszesą bowiemzmianytendencji.
,'Naprawdęwaznymi wydarzeniamiw świeciezewnętrznymnie są sametrendy,
są nimi zmiany w tych trendach.To one w ostatecmymrozrachunkudecydują
o sukcesiebądźo niepowodzeniuorganizacjii jej wysiłków.Jednakżetakie Zmiany _ jak zwraca uwagę P. Drucker - trzeba po prostu dostrzec; nie możnaich
prze|iczyó' zdefiniowaó bądźsklasyfikowaó. Klasyfikacje zlwsze dadząnam oczekiwane dane. Dane, które nie korespondująjuż z aktualnymi zachowaniami ryn.
ku'54.

turbulencjiposługuje
się do ana|izyotoczeniaorganizacjiH. J. An.
'Kategorią
soff.. Turbu|encjajest określona
przez'dynamikęnowości- zmiany,tj. za|eŻna
od tego,w jakiej mierze istotned|a orgai-i7Ęiw-ld6Eńiiódbiegają od dotych.
czźlsowego
doświadczenia;
od intensywności
otoczenia mierzonegoistotnością
zwiąków organizacjiz jej partnerami,stopniemuza|eŻnienia
wzajemnegoorganizacji i otoczenia;od szybkości
zmian otoczeniawyrażających
się w tempiei skali
innowacji w różnychdziedzinachĘcia oraz złożoności
otoczenia,wyrażającego
sięw liczbiee|ementów
i strukturze
ich związków5ó.
Otoczeniewspołczesnych
organizacjicharakteryzujesię wtaściwościami
odzwierciedlającymiwzlgs]|turbulstcjliJigpę]ynośe
i5.7'
Składasię na to m.in':
. globalizacjary-nku,technologiii informacji,przekraczająca
granice państwowo.narodowei zmuszajĄóaorganizacjedo uwzg|ędnieniacałegoszeregu
okoliczności
dotychczasmającychmarginalneznaczenie;
- pogłębiające
się zróżnicowanieotoczenia,czego wyrazemjest dynamika
nisz rynkowych, specjalizacjiorganizacyjnejczy tez zmienność
specyficznych
potrzebklientów;
5a
P. F. Drucker Me nedżerskuteczny,wyd..c}t., s. 29.
55
H. J. Ansoff Zarząd:anie strategic:nó. *yi. iy.'
sr.
"" Zob. A. szlajder s,rateqie marketingowe na rynku
'. niędzynarodowym, Warszawa
1995,s . 1 4 .
5, zob,
np. K. Bo|esta.Kukułka Świat organi:acji, wyd. c}.t',s. 79, A. Sznajder Stra.
legie mąrketingowe..,wyd. cyt., s. l4_39.

- lĘ! :.!u!'l.sc1-yłyrażający
się w.si|nejkonkurencji,dyfuzji wzorów kutur-r.zmienności
sytuacjipo|itycznej.szybszymzuĄwaniu się techno|ogii.
w ron.ej ro|i innowacji i inwencji oraz informacji
.juko .'ynniko* aecyżującyctl
r sowodzeniuorganizacji;
JrECre;

kompleksowośói wspołza|eżność
procesów i zjawisk we wspołczcsnym

_ wszystko to w rezu|taciepowoduje
ograniczone możliwościwykorzystania
t.ztz organizacjęzgromadzonegodoświadczóniado formułowania
*.poł""".ny"h
*ategii działania.
Procesy te są odzwierciedleniem przemian zachodzącychw
gospodarce,życiu
o1T:ny'
i po|itycznym współczesnegoświata,z p.,"jś"i".
wielu państw od
:c.-.łiiindustria|nejdo epoki postindust.iilne;. Niebagatelną
.oię odgrywają w tym
:rlrresie przemiany życia spotecznego i po|ĘcznegJ
z *ięan" zżw. trzecią fa|ą
orno kratyzacj i.
W aŻne znaczenie d|a zrozumienia przemian
zachodzących w otoczeniu
ł;półczesnych organizacji ma fakt, iz obiektywny
charakter otoczeniajest zawsze
J$strzegany subiekĘwnie. Niepewnośćzwięaia ze
zmianami w ońzeniu
.1esi
n].egowana barierami poznawczymi. i trwałościąster€ o typowego
postrzegania
ilrata przez same organizacje i pracujących w nich
|udzi' w tym zwłaszcza fadrę
srządza1ącą.Niepewnośćotoczenia pozóstaje zawsze
* zwięku ze stanem i spo.
*bem percepcji otoczenia przez organizację.

II.ó. FUNKCJE

I CELE oRGANIZACJI

W zależności
od przyjętejpersp.ektywy.różnie
możnapostrzegaćre|acjemię:4 celami i. funkcjamiorganizacji.wspońinatem o ,y''
i" |i.y.;ę"iek|asycznej
prakseologicznejp:rspektywyprowadzi
interpńo*aniJ
cetÓw organizacji
.do
ero
wsze|kiejana|iz1'organizacji,
gdyż
istnienie
organizacji,
Ęod.:tały
dynamika
.e.1re|acjiz otoczeniemjest fun'kcją'
celów. o=rganizacje
* t,i- u.ję";usą instytu:.onalizacjązbiorowych działań
podpoĘdko*uny.h l"to'. Są rezultatem
.|udzi
jrzenia do racjona|nego
działania..
perspekty*ysystemowe;i funkcjo.
u|nej prowadzizaśdo odmiennej'Przyjęcie
|ogiki.ana|izy..Istni"ni"
ó.g"ni,u"ii ijej przepoprzez urzeczywistnianie
prz-ez
nią określonych
łi:::
:.:,T::-""^^.]!
Jt|ńgJl.
Le|e
Zas Dędą.?:1'l"
wtomew
do przetrwanią
i
funkcji
organizacji.
:'o*n,k1
obiektywn.ego
położeniaorganizacji w środowiskubędą
.sub.iekĘwizacją
-.dą
:dzwierciedIać
funkcjeorganizao.';
l.
wyaz
w sposobiepojmowaniafunkcji. Niekiedy
j*:'::::;:T^*j"_.:91
..,,
!|Zull||ś
5|ęJe JaKo ce|e.praktycznieutoŹsamiając
zakresobu kategoiii,ni"ki"di
alo zadania,obszaraktywności-podm
iotu1organizacji).
,r.,ęl.1 o,iut"ni".w r.u$cji |unkcjona|istycznej
zaśpojmuje'sięf*fu

:Hi#xil,ffi'#',f
lffi##;"#*'Jailiffi-Ę*il'#,i:Hfi

riami organizacji.a nie jest.zgodne a"u*"":".i,"i'i""".1uil"i''*olą
i [yobraze'

niami,jest natomiastobiektywnąkonsekwencją
istnieniaorganizacji,właściwością
jej relacji z otoczeniem.lnterpretacjafunkcji jako całoksztattuskutków wiąże
funkcjeorganizacjiz potrzebami,
jakie jej istnieniei działaniezaspokaja.Na problemtenzwracałjużuwagęE. Durkheim.Pisałon m.in',że,'zastanawianie
się nad
jest funkcja podziałupracy, to zarazemposzukiwaniepotŹeby,jaką
tl1'
-czym
podzia-ł
pracyzaspokaja'Terminten wybraliśmy
dlatego,żekażdyinny byłbynie.
dokładny|ub dwuznaczny.Nie możemyużyóterminucel |ubptzedmioti mówić
o ce|upodziałupracy,ponieważbyłobyto równoznacznez założeniem'
że podział
pracy istniejeze względuna wyniki, które dopierookreśli|iśmy.
Nie móżenas
zadowolićrównieżtermin rezultaty|ub efekty,nie wywołujeon bowiem zadnej
idei odpowiedniości.
Natomiastwie|kąza|eĘ słowarola |ub.funkcjajest to, ze
za.kt1daona tę ideę' wcale przy tym nie przesądzając
wiedzy o tym, jak odpowiedniość
ta ustaliłasię:czy wynikłaz intencjonalnego
i założonego
z góry pizystosowania,czy też'z dopasowaniapo fakcie. otóż istotnadla nas jest wiedza
o |ym, czy odpowiedniość
istniejei na cz}m ona polega,nie zaś,czy przeczutoją
z góry ani nawetczy odczutojąpóźniej.'5E.
]Ł Z pojmowaniafunkcjijako konsekwencjiistnieniai działaniaorganizacjidla
zaspokajaniapotrzebwynika podkreślenie,
iźl.poprzezfunkcjerealizujesię za|eż.
nośćmiędzy organizacjąa systomemspołecznym.
Funkcjajest wtedy konieczną
aktywnością
organizacjiutrzymującą
w istnieniudany systemjako składnikszerszegosystemuzewnętrznego.
Jest wkłademna rzecz szersze}osystemu,jest zdeterminowanazależnościami
międzysystemamii międzye|ementami
systemu.Tak
rozumianafunkcja możebyć interpretowana
bardziejstrukturalistycznie
lub bar.
dziej kulturalistycznie.
orientacjęstrukturalną
reprezentuje
A. Radc|iffe.Brown,definiującyfunkcję
- - rolę'jaką
jako
odgrywa(akaśpowtarzająca
się działalnośó)
w życiuspołecznyń
jako całości,
a zatemjej wkładw utrzymanieciągłości
strukturalnejs9.
Z kolei B. Malinowski poprzezfunkcjęinstytucjirozumiałjejrolę w obrębie
systemuku|turyjako zaspokojeniepotrzebypoprzezdziałaniefl.
.integra|nego
' Wychodzącz tradycji funkcjonalno.strukturalnej
i systemowe.;,
mozna wy.
mienićnastępujące
fuŃcje organizacji:
- adrptacyjna, polegającana dostosowywaniusię organizacjido zmiennych warunkówotoczenia.Adaptacjalnożemieć charakterpasywnyi po|egaćna
biernejabsorpcjisygnałówpochodzących
ze środowiska,
na poddawaniusię naciskom środowiskowym.
Możeteżmieó charakteraktywnypoprzeznarzucanieśrodowisku porzeby adaptowaniasię do organizacji.Moile też.być adaptacjąkreatywnąpo|egającą
na twórczej i równoległejniejakozmianieśrodowiska
i organi.
58 E.
?urkheimopodziale pracy spolecnej, warszawal999, s. ó5_66.
'. A' Radc|iffe-Browrslructure and Function in Primitive Socleń,,London l956.
s. 180.
ó0 A. Malinowski
A ScientiJicTheomof Culure qnd other Ź.ssays,London l9ó9.
..;
np. J. TurowskiSocjologia,MaIe strukturyspołeczne'Lublin 1993,s. 58_59:
*. ^P.
Ą' r'|13
Anlropotog'|czną
koncepcjąprac1,'(w..)I. Machaj (wyb. i wstęp)Mąle struktuD.
spoleczne,L\blin 1999.s. 61.
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rsr€ c znej polegającej na dostosowaniu się do bodŹców, których skutki wystąpity
łcześniej' następnie o adaptacji reaktywnej będącej bezpośredniąreakcją na
niarry w środowiskui adaptacji anĘcypacyjnej, która polega na przewidywaniu
.orzedzaniu zmian w otoczeniuo';
_ kreacyjna, której sensemjest wytwarzanie przez otganizacię zmian w otojak izewnęlrznym:
aniu zarówno wewnętrznym.
- regu|acyjna' w rezultacie któĘ organizacja wytwarza normy i zasady po.
zqlkujące jej funkcjonowanie;
_ absorpcyjna _ organizacja wchłania różnego rodzaju zasoby' w tym inirmacje z otoczenia (zwłaszczazd,o|ność
organizacji do absorpcji wiedzy o sobie
-\oczeniu warunkujejej możliwościi perspektywy istnienia);
_ innowacyjna - polega na wprowadzaniu nowych rozwiązań prob|emów
rażlych dla organizacji i środowiska;
- artykulacyjna _ organizacje są instytucjonalizacjami interesów i potrzeb
ioołecznych,słuĄ realizacji potrzeb i interesów' rezu|tatemich istnienia i działali'.:jest okreś|onystopień urzeczywistnienia interesów;
_ mobi|izacyjna _ organizacje mobilizują różnego rodzaju zasoby |udzkie.
.zBczowe' infor.macyjnedla rea|izacjiswych ce|ów;
_ dystrybucyjna - istnienie organizacji wymaga dystrybucji zasobów, skutrami działaniaorganizacji również są różne formy dystrybucji;
_ interesotwórcza - jeże|i organizację dzielą jakieś zasoby i zaspokajają
nteresy' to w rezultacie powstająnowe interesy,zgodnie z zasadą że zaspokojenie
potrzeb powoduje powstanie następnych;
'aJnych
_ strukfurotwórcza _ dystrybucja zasobów, kreowanie interesów wiąże się
z różnymi porządkamirelacji między elementamiskładowymisystemu organizacji,
r iąze się więc z dynamiką str.uktura|ną;
_ ekstrakcyjną - po to, by móc cośdzie|ić, trzeba najpierw dane dobro wy.
:.lrębnió i pozyskać z otoczenia albo z wewnętrznychzasobów organizacji;
_ synergistyczną _ organizacje integrując |udzkie działania, wartościi za.
;cby w pewne całości,powodują zwie|okrotnienie efektu w stosunku do prostego
zsumowaniajednostkowych wysiłków i nakładów;
_ integraryjną _ organizacjełącząludzi' ce|e, środkii struktury wjedną od:ebnącałośó,zdo|nądo tr.waniai rozwoju.
Listę funkcji organizacji można oczywiścieposzerzać. Zarysowany schemat
Mzwiercied|a te, których sp|ot służyprzetrwaniu i rozwojowi organizacji. Przemranie jest w tym ujęciu rzeczywistym sensem działania każdej organizacji (czy
rerzej - systemu społecznego).Zdo|nośćdo przetrwania za|eŻyod faktycznej
realizacji w lóżnych formach sp|otu funkcji, które można byłoby okreś|ićjako
zr ciowe funkcje organizacji.
.'

Taki podział wprowadza Z. l. PietraśDecvdowąnie politvczne' Warszawa, Kraków
l998' s. 58-ó0.
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orpąnizaci(l

c.zyprakseologicznie
zorientowanych
analizachorganizacji
organizacjijal<opochodnychce|ów organizacyjnycń.
"^*,Y.1*-*,T:1".1ni1
i'T:1-.'J-"^-if.:::,Junkcji'
detiniuje'funkcjejako zbiór (zakres)potencJJny"n
.i: iI3111iY,.'".
i.ózli
powtarza|nych.
typolvychi sformalizowanyóh
procedura|nie
dziall"|r:'lry|'..
ze wzg|ęduna ich zawaność
treściową
oraz
na
ich
1rodzaj)
l1l^,Yi'l.!o"'9"ych
Zr€ a |Tywlzowanledo

okreś|onego.celu
Iubjego części(zadania)'W tonsekwencji
wyńżnia funkcje wykonawczi 1działania
jczne1 i f.unkcjezarządzania (dziatania informacyjno-decyzyjne),
'it".i"rno."n".g"
zaznaczająl $oy ,y^, że Jest to
podziałuproszczony.Wśródt1'1"Li
produkcyjnei po"2,ń";.';_ó;j.;ń
zaprodukcyjne.Z kolei wśródfunkcji
produkryjny.ń. ,*,i,Ęun" z zasi|aniem,
z realizowaniem.
transformacji
'asi|eń w *y,ouy i.ńyt"'. ruixcjam i zarządzania
zaśsąp|anowanie,
organizowanie,
motywowaniei kontrolowanie.
W wielu opracowaniach
spotkaćsf
Z wyodrębnieniem
funkcji organi.
produkcyjnej,]no'Zna
badań
;
.o,,*o:u.i-aro
wej,
zaopatrze.
1?l.{J,]ij'.ii1k"1ingowej,
nlowe.;'persona|nej,finansowej.i księgowej,kontro|ńej'
inro'maryc.n4 :xi
przyjrzeć się schematom oreanizacyjnym inacznei
cziści organlzacji, w tym
zwłaszr,za
dóstrzeżemy,
iż właściwie
mniej więcej taki podział
'przedsiębiorstw,
funkcjonalnycharakteryzuje
forma|nąsirukturęorganincji. "
w literaturze
z zakresusocjologiiiteorii orianizacjiodna|eźć
możnawie|e
refleksji nad ce|ami organizacji i piopozycji .oi"li,
tió'" ;". *y.1aśniają
i interpreruJą.
L. Krzyżanowskió]
zwracauwagę'żew języku angielskimstosujesię siedem
o!1os,ac1chsię do pojęciacel,, poy
ma nieco odmienne
!.-T1"ó:
.:::::"::,
",y^-r.uńy
a,i?, purpos^e.objective,goal, target,
encl;
w
niemieekim:Zie!,
*" leat.
Irancuskim:but'fin, objectif'Język polski, podobniejak rosyjski,jest
:.-?",r,
uboższy,stosujesię w nim jeden ogólny termin,.t,* uló,ą.
:::
poo :::T]*:i
uwagępoządanerezu|tatvdziałaniaorganizacjii czas
ich zaistnienia,można
wyróżnićtakiekatęorie,jak:
- ideal - doskonĄ stanlubrezultat,któregonie możnaosiągnąć
w żadnym
czasie,ale do któregomożnai powinnosię dążyćI
- zamierzenie,które Krzyżanowskidefiniujejako
przedmioto.
,'określony
po|?1\' pożądany
stan|ub rezu|tatdziałania.
ołganizacji
Y:
mozliwy
1systemu;,
l przełłidziany
do osiągnięciaw jakiejśna ogołdłuzlszej, uliz".;nic sprecyzo,.
wanel perspeltyrvie czasu";
"ii,
- ce|,któregoznaczeniemożnaza J. ZieleniewskimeokreśIić
jako ,.dotyczą.
przez
podmiot
działania,
jakiciś
stan
rzeczy pod
:l
!:ry.'ł"*i'
|n9.c1n9wany
pewnŁmi
wzg|ędami,
który jest d|a-podmiotu
działającego
poa;ul.i's
*'giędern
cenny (pożądany),uymacza kierunek i strukturyjegó 'działinia,.zmierzając"ejo
do
spowodowanialub utrzymaniategostanurzeczy,,;

186.

L. Krzyżanowski Podstawy nauk o organizacji
i zarządzaniu, wyd. c}t., s. l85_

13
Tamże,s. |79-l82.
.
Zob' J. Zie|eniewski organizacja zespolów lurlzkich,wyd.
cyt., s' 20ó i nast.
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r!E- czasowo i na ogót proceduralnieczęściąceIu, przewidzianą do wykonania;
_ misja - przedmiot aspiracji' rozumianych jako trwałe
dążeniaorganizac.ii
i!nemu) i określanazazwyczaj jako zakres jej spo,leczniepożądanejdziatalno.
Niekiedy spotkać możnajeszcze jedno określenieodnoszące się do ce|ów orpnizacji. Tym pojęciem jest ka'rta.orga1rzacj!-!-9tu yrąrp_.pdęczneoczekitrra.'
.Q9'9-'o1g4-lEa9jjlT.!sjŁz-ąś
odnośiśĘTq spóśbŃ rozumienia 1ych ocz9|!w3!...
'.'.
rzjl s1Tą..olcan1zację.Misja więc będzie fuńlicją osiągniętego w organizacji '
l.ńprońiśu pżeź i1ominującąkoa|icję co do sensu dziaiania i hierarchii ce|ów
:r'r:anizacj
i.
Pzytoczone wcześniejrozumienie celu przez J. Zieleniewskiego ma charakter
:rakseologiczny i psychologiczny. Można pojęcie to rozumieć bardziej obiekĘł:sNcznie i nieco cybemetycznie, jako końcowy etap wsze|kiego procesu ukie-mkowanego. W Ęm sensie można mówić o celowościróżnorodnych procesów
lzmoregulacyjnych w przyrodzie i społeczeństwieoó.
Porządek celów organizacji możebyć pojmowany w różny sposób. Zwraca na
.tr uwagę m.in. K.
obłój' mówiąc o trzech gtównych paradygmatach problemu
slów organizacji: klasycznym, behawioralnym i systemowymó7.
Paradygmat k|asyczny interpretujeorganizację instrumentalnie-. orgaaiza.
jest
:1a
środkiemrea|izacji celów' cele są pierwotne',wzglęlem'.orga*izacji;a za.
.zalzanie polega na dekompozycji
celu pierwotnegona cele niższegorzędu. Układ
ra charakterhierarchiczny.

Paradygmat behawiora|nyokreśla
organizacjęjako sy{9rr!-!p9!ęsz!ŁZdol.
:r do osiąga4iace|ów. Cele nie są interpretowane
hierarchiciĘTówniei popu.
.amy
w ujęciu k|asycznymmode|duewa ce|ów zostajezakwestionowany.
Cele
:'r.ganizacji
opisywaneslj.ako.wiązkabądŹ.tunel.'ograniczeń, których ramach
1v
dokonujew'bóión'. ede-moga-być rea|izowanezalówno szdteeowo
-.'rganizacja
jak i róŃnolbg|e.o ile w koncepcjiklasycznejce|e były pizede
sekwe.ncyjnie),

rłsz}stkim zewnętrznie formułowanewobec organizacji (przedi wszystkim przez
*łaściciela),to w paradygmacie behawiora|nym trudno jednoznacai.e
okieś|ić
zródładefiniowani1 .9t9* ojgg!'3'cj i K|uczowe znaczeniew tym zakiisie.ńa
lruktura organizacji' ukłedT6l6i!ńiżacyjnych i związków między nimi' zarówno
n.wymiarze formalnym, jak i nieformalnym. Cele rzeczywiste różnią się od dekla.
rowanych oficja|nie. Ce|e rzeczywiste są rezu|tatem przetargu organizacyjnego

Podstuwv...,
wyd.cyl..s. t8l-182.
f] !. Krzyianowski,
Z-"!..Y: Ble|ski organizaije'''
s' tol. Autor stwierdza,żemoż|iwejest
]'.' poJęc|a
''.yo "vt.'
uz-vwanle
ceIu.wznaczeniupośrednim,
podkreś|ając
celowość
sfucmych systeńów
;Morzonychprzez cz|owieka.ce| systemujest w Dm ujęciurozumianyszerókojiko kon.
procesu.a jednocześnie
intórpretowany
scńle.1ut.o
tol piż|,.":Yl.*1]
!kiTnkowanego
(|udziom)t\łorzącym
sw|ec.a
cztowIekow|
"o
danysystem.
s. 7-|.5.Zob' teŹ L. Ko|ar. ':, I OUój Strategiaptz?lrwąniąorgąnizącji,wyd. cyt',.$ed,'\
cęlów o,r8ąnizacyjn,cł,
(w:) W. MoiawsLi
organizacje. Socjolo!|
f::,:'!,|].o,,"
gruslruklur,
procesow,rol, wyd.c\,1

inegocjacji, organizacyjnych konfliktów i funkcją najsi|niejszych w danym
czasie
koa|icjiinteresów. Niektórzy zwolennicy tego paradygmatu-wątpiliw ogóle w
sensownośćokreśleniacelów organizacji, stwierdzając' iz przypisywanie celów or.
ganizacjom
je, nadaje martwym obiektom .""ty-iudrLi", co jest nie_
^reifikuje
uprawnione"".
Takie stanowisko niekiedy bywa okleślanejako błądantropomorfizacji organizacji.
Paradygmat trzeci' syst€ m owy traktuje przet.rwanieorganizacji jako jej cel
.
].u9g9d15y".unkujący możliwoścrealizacji wszystlich c.ló*. l,lozii*. są *ię.
baldzo różne cele organizacji. Z jednej strony ich iea|izacjajest funkcją przetrwa.
nia _ możnarealizowaó różne cele pod warunkiem, że się istnieje, z drugiej
strony
funkcją celów organizacji jest zapewnieniejej przetrwania.
N iektórzy autorz} stoją'na stanowisku, ii celami organizacji są te, które
są
wspólne d|a jej uczestników69.Taki pog|ąd ma charakteiewidentnle redukcionistyczny. wspominałem wcześniej,że systemy organizacyjne mają chal.akter'ho|i.
styczny. Ce| całościnie sprowadza się do sumy czy tez wypadkowej celów
części.
Cel organizacji może być wspólny jej uczestnikom. tr,toznatakze dowodzić'
że te
organizacje są trwa|sze i |epiejradzą sobie ze zmianami w otoczeniu, które
charak.
teryzują się.znaczną wspó|notą ce|ów uczestników i identyfikacją ce|ów indywiduaInych. Można zasadnie twierdzić, że zgodnośćcelów organizicji i-g-czestników
Jest pożądana.Natomiast tak nie zawsze jest i nie musi byc. Moze się zdarzyć' żze
cele organizacjijako całościsą sprzeczne z celami nawei większościuczestnikórt
ol.ganizacji.
Ce|e uczesmików i cele ol3anizacjisą różnyrnijalościowo
poziomami
ana|izy, co oczywiścienie kwestionuje ich wzajemnyćh inierferencji. ćzęsto jest
tei tak,'żeto co d|a organizacji jest środkiem,
dla jej uczestnikówjest ce|em.Ma
to miejsce zwłaszcza w warunkach ka|kutatywnego uczestnictwa w działaniach
organizacji, gdy wiąże się ono z okreś|onymikorzyściamii ma chamkter transak.
cji, w.któĄ. niezbędne dla organizacji działaniauczestników (ce| organizacji)
są
nagradzane igratyfikowane. Zdobycie tych gratyfikacji jest ce|em uczestnikóu
organizacj i .
Ce|e organizacji mogą być różnie typologizowane. Najprostszy podziałto od,
różnienie.celówdeklarowanychod tzeczywiścierealizowanych.W analizowaniu
or.ganizacjiszczegó|ną wagę trzeba przyłożyćdo celów realizowanych, gdyż'rozbieżnośćmiędzy dek|aracjami a faktyczną działalnościąorganizacji ńoze
bye
znaczna' Często jest tak, że rzeczywiste ce|e organizacji nie-tyle są maskowane
oficja|nądek|aracjąile nie są w petniznanebądŹuświadamiane.
Inny podział to wyróżnienie ce|ów głównych i pomocniczych, nadrzędnych
. .
i ubocznych. Hierarchia ce|ów może być rozumiana jako ciąg p|zyczynowo.
skutkowy.- cęle niższego rzędu są podporządkowanece|om wyższego rzędu
lub
też cele niższegorzędu są Ńarunkami urzecrywistnienia cetow nadizlany"h.
Wyobłój' s|rąkg!! przeh-wąni{|
orgąnizącji,wyd.c\Ą,,s. l0, który przytacza
".^.^|!.ł:,.K
w teJ sprawieS.
zawafle
w pracyFormal orEąnizątioii oi Indu.
::l-.l::!9
"Silvermana
sInąl
Jocloloq|.''I'owdrda Sot''iql
Actions Anql.vsisoJ ()rg(niią|ions...Socio|ogyiil9ó8.
nr 2.
69 Zob.
M. Bielski orgąnizącje'',,wyd.cyt.,s. |04.
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rr.Dejej uczestników bądźpóósyśiembw oig-anizacji, czj o*restorr;,ctr
j.up .po.
t:znvch, które działająw ramach organizacji |ub mogą ze wzg|ędu na .*" u.yto.
lłanie społeczneoddziaływaó na jej funkcjonowanie. Innym sposobem pojmo.
rrnia hierarchii ce|ów jest wreszcie ich wyróżnienieze wzg|ędunu .tooi"ń do.
nłs.łościce|ówd|a istnienid. 'przetrwanig i rozwoju o'gunEffi
rryt.lu,ń tyoot=ii ce|ów może być też ich horyzont czaso\ły' Mówimy wówczas o c*ę|3gbjJrt(na ogot przyjmuje się, ze'ńamy wówczai do czynienia z kilkuletąlrkresowygh
ln horyzontem czasowym)' o'celach średniookresowych
{dwa * truy lata) i cefih kótkoterminowych, ido któ'rych odnosi się krótsza ńi'' roczna perspektywa
:zasowa' Jeżeli zastosujem\yłącznekryterium wiążącehoryzont czasowy z donio.
itlfoią ce|ów dla perspektyw dziatania organizacji' to mówimy niekiedy o ce|ach
r-aregicznych, taktycznych i operacyj nych.
Wyńżnić też'moina ce|e stopniowalrn'i-niest,opniowalne.Cele stopniowalne
lrrcgąb'yćosiągane w różnym stopniu. Cę!9 nłestopńibiłdlneodno.sząsię do syt,,rji..gdy cel. może być osiągnięty w ca|ości.Ce|e stopniowa|n"
*ię"
r sobie pewien jedynie przedział stanów. które uznajemy za nasz'u*i".ilą
ce|. Ce|e nie*opniowalne zaświĘą się z określonympunktem, który jedynie uzna1emyza
łsiagnięcieceIu.
Inny podział opiera się na wyodębnieniu ce|u w postaci ekstrema|nejjako
naksyma|izacji bądŹ minimalizacji jakichś wartości,których osiągnięcie jesi
ce.
.ern, lub jako poziomu wystarczającego' tzn. jako ce|u satysfakcjonującego.Cele
nogą mieć też charakter substytutywny, gdy są wzajemnie zastępowa|ne,
bądź
jeśli się ńawzajemuzupełniają.
romplementamy.
Podstawą typo|ogii ce|ów. organizacyjnychmoże być ich treśc.tj. zakres
Jziałania organizacji, którego dana grupa ce|ów doĘczy. Wyróżnia.Jię ivowczas
n.in. ceIe społeczne,ekonomiczne, finansowe, techniczno.pródukcyjne, kuIturowe
i po|iĘcme. Inne ujęcie wiązki celów zwraca uwagę, iz kńda orgiiizacja
rea|izu.
jednocześniecele związane z jej pozycją
innowacyjnością
produkrynkową
-ie
zasobnościązyskownością rozwojem kadr menedżerskich'rożwoiem
'l.wności6
poteĘału społecznego,odpowiedzialnościąspo-lecznąorganizacji'
Cele mogą być zadane, zlecone (mówimy wówczas o celach zewnętrznych
albo celach zadanych) bądź też' mogą byó rezu|tatem wewnętrznych procesów
s organizacji. W takim przypadku uĄwa się takich kategorii, jak
cele wewnętrzne, własne,autonomiczne. Cele mogą byó środkamido realiiacii innvch
ce|ów
a|bo mieć rłartośósamoistną nie instrumentalną.określa się je jako
,utot.|iczne. Cele organizacji mogą wreszcie pozostawać wobec sióbie w różnym
""|"
stosunku. Mogą mieć charakter wspo-lrzędny,równo|egły_ są wówczas co najmniej
niesprzeczne' Mogą być konkurencyjne - dzieje się tak wtedy, gdy ich realizacja
$ymaga dostępu do zasobów w stopniu niemoż|iwymdo zaspokójenia wszystkióh
ce|ów, bądź-też
mogą być sprzecme' alternatywne,w tym znaczeniu' że zaspoko.
jenie jednych wyklucza moż|iwość
zaspokojenia innych.

|58 orgąnizacjq
Niekiedy cele organizacji są interpretowanew podobny sposób do przedsta.
wionegowcześniejrozumieniafunkcji. Mówi się o tzw. celach ciągtychorganizacji.Zalicza się do nich7o:
_
jasności,
poglądówi zaangażowazgodności
ldenĘfikaqję---ząpewnienie
nia w osiąganie
ce|óworganizacji:
- iotegmqię- polegającą
na wiązaniupotrzebi dązeńindywidualnychi partykulamych z celami organizacji;
_ lvptyw społeczny_ interpretowany
jako niezbędnyw działaniachkazdej
organizacji podziałwładzyi autoq/tetu;
_ wspołpracę
_ będącąwytwarzaniemmechanizmówzapewniającychkon.
tro|ęnadkonfliktami,a zwłaszczaich konsekwencjami
d|adziałaniaorganizacji;
- dostosowąnie(adaptację)_ właściwe
reagowaniena zmiany zachodzące
w otoczeniuorganizacji;
- odnowę- omaczająpą
zapewnienie
zdolności
organizacjidozmiany,aw konsekwencji- do przetrwaniai rozwoju.
Istniejąróżnemetody selekcii celów, różnezasady,które stosujesię przy ich
wyborze.Więcej na ten tematzostaniepowiedzianepny okazjiana|izyprob|emu
wtadzyorganizacyjnejoraz sprzeczności
i konfliktów w organizacji.Wybór ce|ów
jest złożonymprocesem'w którym ogniskująsię podstawoweżywotneproblemy
funkcjonowania
organizacji.Wybór celów ma charakterpoliĘczny,wiążósię z grą
interesóworganizacyjnych,
która definiujekryeria wyborui faktycznieo wyborze
decyduje.
Możnajednak w tym miejscuwspomniećo najprostszychzasadachporząd.
kowaniacelów, choó wyobrażenieo tym, że rzecrywistywybór rr1acharakterra./
l^
1,,.
,,
/ clonalnv
się do
-:^L
nich sproyadzą byłobymylne.Te,zasadyto: rćguła
^;^--f-.,:
iona|nyil s^:^
kot€
ł'gułakotęjna.ś'ci
X6,,yavći^,.r
(wagj),
regułaznaczenia
znaczenia..]!wag,j),
fleguła
korzyśc-i,€guł-a
1przybycia;.ręćlu]Łpilności,.
mak31v,11i1.ięsy!Ł.ł1Ęo.ści''1ę.u!a
symallzacJ
Ę reggłamlrumalrzacj
i.
Realizowaniesor
spraw i interesówwędługko|ejności
przybycia interesantów
jest bardzo demokratycznąmetodą sete[fr' Ńióktórry'auio'ąp -zwracąĘ uwagę'
żeten sposó'bdzfałania
jest głębokozakorzenionyw kulturzeamerykańskiej.Dominuje on w Ąlciu codziennym,obecnyjest w społecznejmentalności'
decyduje
np. o miejscuw kolejceczy w autobusie.Sam bytemświadkiem,
jak zaawansowa.
ny wiekiem Amerykaninbyt niezwyklezdziwiony propozycjąustąpieniamu |ep.
szego miejsca w autobusie(z działającąklim atyzacją)i skorzystałz niej z oporami. Z kolei w drodzepowrotnejon ijego rodzinazajęli wcześniejlepszemiejsca
i nie poczuwalisię w zadnymstopniudo potrzebyrewanżuwobecokazującychim
wcześniej
zycz|iwośó
wspolpasażerów.
Choć kolejność
ptzybyciaz pewnością
nie
możebyó najskuteczniejszą
w ka:łdych
warunkachmetodąselekcjicelów, to warto
zwńcić uwagę,że zapewniaelementamyładtam, gdzie wsze|kie inne kryteria są
niedookreślone
i wąĘ|iwe (ze względu na ich subiektywizm i uznaniowość).
warto teżzwróció uwagę,żechoó jesteśmyrównież_ jak Amerykanie - narodem
70
R. A' webber zas aĄl zarządzania organizacjani,
,' Tamżs.
s.267.

wyd' cyt., s' 263_266,

ou:.r.idua|istów,
to da|ekonamdo.przestrzegan
ia w życiuspołecznym
e|ementarn:r reguł.demokratycznego
wspó|zycia * ".yrn*y'Jzu;ą"iJi.,ę *
stosowaniu
*T'''''':.ł z moż|iwychreguł,tj. reguĘko|ejnosclprzvdvcia.
rrnosc Jako zasadaselekcji_w-y:lka.
czasu.lakijesr wymaganydo
l.presji
;r:ajizowaniace|ów. Pi|ność
nie zawsze idzie
w parzez wagące|ów. Często pi|.
aqsze wydająsię rzeczy codziennieabsorbujące'uĘę,
al'.ilkoniec'ni" i.totn".
iurerłr'naprawdęważne- twierdziR-A.,webber
- .ńi.
uy*".ląpilne' a sprawy
u. c i Iniejsze.rzadko kiedy bywająważne,..
Zasadakorzystności
powoduje'.że
opowiadamy.
się za tymi celami,które wytuiĄ się naj|epiejzaspokajaćnaszeinteresybądt.
wiąząsię"z konkretnymikorzy*inmi. które mogąsię staćnaszymudziałem.

Regułamaksymalizacji oznacza,'iż.wybierzsmy
ce|e przynoszące_ nawet du.-.-].l|(osaem _ maks1rrnalneae.rt.v'.z kolei
zasała mlnimalizacji powoduje, ze
a-sl-erowac.będziemy
ceIe najmniej koszlowne'
ZJaw|sk|emtowarzyszącym.formułowaniu,
selekcji i rea|izac1icelów organix-ajnych jest ich autonomizacja,
onu n" t".'un i" Ji"-,*orn"; logiki hie_
.pglega
rnhizowania ce|ów.

To. co bvłokiedyś1eb; p;j;;;;;iiu
uoo",ny., s.oacan do celu, staje się w rzóczywisto(ci
;J;;ó,i.
,ul.u redefinicja
=mterpretacja
celów organizaryjnychjest.""ń
przedmiote-'i'polity"znej.
i.y'
Może
z rr-vnikaćZ petryfikacjistruktuqwaności p.o"".ó*.o,,ginizacyjnych.
Ty.
lt.tł1m przykłademjest sPrawozdawczość.
"ry
w,i'it"*j;;h
właściwej
ffi.
n:ormacjio działaniachoreanizacji,w rzeczywistości
_ możesię'ustać sensem
rllnia, :zYywistym kryórium oceny i sztukąd|a sŹuki, głównymorganiza.
i..tn}m ryfuałem.

Ce|e i środkimają tendencjędo zamieniania
się miejscami.Często nie zdajer'rr sobie z tego sprawy, wikłając się
w psychiczną za|eżność
od ce|ów_środków,
.*trcentrującna nich uwaeę. i

=l"'.zu,ńiunu;;-ń;;ś?ilff.ril,::-'}{:"m;*'J&":;:

r:r'rarzyszyćpogłębiający
się rozdźwięk
i.J"t|a'iowanym
i oticjalnie
r rzeczywiście
rea|izowanYmi..-SYtu3l'ięa'y ".lu'.r;'ilresie
określonych
grę o interpretację
"\; 1noze
ce|ów i ich hierarchiętraktować
=.l,::.-"^T"11'"":i
11g*
nogąJakotnstrument
walki o deficyowe zasobyw orsanizacii.
Złudzenięm
jest towarzvszące.
niekiedy aź;"t"iiirn..ffi izacji przekonan
ie,
r ce|uświęca
środki.W stoiunku.do,ĘŃ"..ii;;*"
*yoo.y
{?l*.,"
o
=tterzeetycznym'gdzie moż|iwejestzarówno
stanowiskomoralisĘlczne,
"t,u.
zgodnie
z którym decydowaóo wvborzesiotto*
mus'|
;"k i stanowisko
:achiawelicznemówiącewłaśnle,
'"*a'."",,"'"",
iż ceI uświęca
środki.
jest
Znane
tez stanowisko
]śutralistyczne'
które oddzie|awybór ce|ów i;"il;i
;.ó"coru
środków'Prodemjest oczywiściebardziei ztożanyima
wiele odniesień* .ozny"t' dziedzinach
::aukspołecznych,zwłaszpńw filozofii.
,ąu.ili"v.i"" *l"jl sroakow i celow
odnajdziemyją w r""ii*v'"
I.l''ekściehistorycz*:.:::':^ll.:::lców'
,gdy.
:lm r sytuacyJnym.
Złudzenie
1ednakpozoitu;ezłud'enń ;
sens|e,żedobór
----::-------'-,. Tałnże'
s.269.
';

ló0

()rqąnizacid

środków przesądza o moż|iwościrzecz}wistego
zrea|izowaniacetÓw. Szlachetne
nawet cele, z dużym prawdopodobieństwem
nii są urzeczywistniane,gdy realizuje
s|ęJe Za pomocą nagannych metod. Dobór
środkówwiąze się tez z kosziami, któie
rno,cą'blćwięłsze niż korzyścizwiązane
z rea|izacjące|ów osiągniętychza pomo.
cą tych środków.
I3.v1' zjawiskiem jest tzw. h€ t erogenia
ce|ów7r. Po|ega ona na tym' ze
, '
skutki
dzialań sięgają zazwyczaj da|eko-poza pi.*ot*
,i'o-..y*y i zamierzenia.
Rea|izacja

I
I

I
I

i
ł

r

r
t

określonych
celów pociągaza sobąjakieśkon."{;;"j"1.il=ńffi
-.
ce|ów,wywołujeróżnorodneskutki-niekiedy
J" p-ewidzenia. Część
z nich to tzw. niezamierzone
"L'.zli*"
skutki ubocznó.,'łl.;"
wywołujewiększą.od'siebieakcjędokonaną''_ jak to ujmowałe. '"'i.ti"a
L;pi,i.l.l'o.śrutkiubocznemo.
gą być teżzamierzone.lctr zioatim .ą ni".ul"zn"
oa..nu..";*Jri powiązaniamiędzy skutkamidziałańi zjawisk'
Cele.w.organizacjach
częstotraktowanesą instrumentalnie.
Niektórzy badacze w' zw|ęku z tym sądzążece|emająp''"a" *..y.tl.i'
.ł.l'"u;.ou"{$?:j
"r'u*tt".
i |udzisprawujących
wiarJzę
*
o.gun,,u..1.
|<""no|ą.sl"p
.
* ,yT l|-9
senste.ważniejsze
od treści
ce|ówjest posługiwanie
.
się
nimi.
W inte.
resIeorganizĘi nie musi być wcaleprecyzyjne"
okreś|eni!
liecy.ju og.ani
cza kreatywność
jo ioz*oju
"eiJ*.
- stwarzamożliwości
za e|asĘczno'sg'ujaynia strategięi intencjetakżeprzeciwniliom
"p"ł".ii,
''"i".i, Niepewność
i kon[u.ł.orn.
-kierowników
celów, ich niedookreślenie
zwĘkszająmozli*os"i *un"*iJ*
i menedżerów,utrudniająkontrol. nudni.i.
.. !1t{ teżZapewnebierzesię obserwowananiekiedyniechęcdo usta|aniace.
Iów. Niejednoznaczność
ce|ów możebyć korzystnadla menedżmentu
lub niektó.
rych grup i środowiskorłanizacyjnycir.g. n. ruc *s,aa pi,yczyn niechęci
do
określenia
celu wymieniaiakze:.ńiecięó d" ;;';;;"Jl"';c!Jniej
podjętychde.
lęk przedniepowodzenieri,gay'
celów pozwa.
::'J'-:]y.!"::
"e|ów'
la
mnymna ocenę
stopniaich realizacji,urak znajomósci
";"*"["'"
organizacji-brak z,najo.
mościotoczenia,brakpewności
sIeb|e,sprzeczności
pomiedzvce|ami,.Stosunekdo prob|emówcelów oI.gan
izacyj"y.r'.*iąf .ięl .ym' iż cele speŁ
niająokreślone
funkcje w organizacji?iMożn;;śróa
*J,nl""le .
"iT
- definiowaniekierunkui ujednolicaniezadańludzi,
- warunkowanie
i umoż|iwianie
p|anowania'
- motywowaniepracowników,
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Funkcje i cele orgnizącji
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Ze ztozumieria roli celów dla fi.rnkcjonowaniaorganizacji wyrasta popularna
rnetodaZarz^dzą\iappprzsz gel€ ' ,,Można sobie wprawdzie wyobrazió - pisze
J. Zieleniewski _ kierowanie zespołembez informowania go o celu działania _
zawsze są takie zespołyś|epopostusznych wykonawców - nie u|ega chybajednak
\\ątp|iwości,że wspołdziałaniejest bardziej sprawne' gdy zespół nie tylko wie do
czego dĘy kierownictwo, lecz gdy członkowie zespołubiorą ce|jednostki organiZacyjnejza jedenze swych celów indywidua1nych''78.
Wyróżnia się niekiedy ce|e immanentn€ (/inis operis\ i ce|e trrnscendentne
1finis operantis\,.. Cele immanentnetowarzyszą każdemuokreś|onemudziałaniu.
ograniczają one tak naprawdę wo|nośćwyboru człowieka. Możemy podjąć decyzję co do realizacji jakiegośdziatania bądźtez jej nie podjąć a|bo zaprzestać wykonania. Jednakże struktura samego działania, gdy już je podjęliśmy,narzuca
określonecele. W tym sensie mycie samochodu ma swój cel immanentny,jakim
jest jego czystość,a przedsiębiorstwoprodukcyjne musi się kierować logiką takiego celu, jakim jest produkcja. Swoboda wybolu ce|ów jest więc ograniczona przez
strukturędziałań,jakie podejmujemy.
Zarządzanie przez cele opiera się na założeniu,Że |udzie mają potrzeby wyż.
szego rzędu, dą!ą do ich zaspokojenia poprzez pracę. uczą się w toku działania' są
|epiej motywowani, gdy znają ce|e organizacji i potrafią zna|eźćzwiązek między
celami własnymi a celami organizacji. W zarządzaniu przez cele. dąży się do
uświadomienia
celów orgqnizacyjnychprzez pracowników i ich integracjiz celami
indywidualnyini.ZnajĄc ce|e. uczestniczącw ich określaniui akceptującje. pracownicy mog4 qłazać się inicjatywą i zaangażowaniem,samodzielnie dobieĄąc
środkiimetody ich realizacji. Zarządzanie przez celejest więc procesem wspó|ne.
so ustalania ce|ów przez kierujących i kierowanych, zaśstopień ich reatizacji jest
głównym kryterium oceny i nagradzania wyników osiąganych przez uczestników
organizacji.
Zarządzaniu przez ce|e towarzysząokreś|oneprocedury i etapy postępowania.
Niekiedy stosuje się sfomalizowane systemy zarządzAnia przez cele (ZPC).
J. Kisielnicki, nawiązując do często stosowanych rekomendacji J' W. Humb|a'
wym ien ia następującąe'!ąpJ-zarządzania"łnęz-cetejŁ.- prace przygotowawcze, których sednem jest poparcie kierownictwa organizacji dla tej metody, zaplanowaniejej wdrożeniaoraz przeszkoIeniejej uczeslników;
_ określenie
celów organizacji;
- opracowanie celów niższych szczeb|i iana|iza k|uczowych zadań;
78
J. zielęniewski organizacja zespołów ludzkich' wyd. c1,t.,s. 3O7. Zielenięwski
przytacza też,.myś|
Seneki ,'Jeś|inie wiesz do.jakiego ponu masz się skierować, wiatry
pomy.ś|ne
nie będąci wiaty"' lamze, s. 308.
'' Zob. m.in. R. W. Gńffin Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. cyt., s. 225_
229; R A. \,lebbet Zasady :ar:ąd:ania organizacjaml, vyd. cyt.' s' 319-329
.',
. Zob. J'-Kisie|nicki Zar:ąd:anie organizacią, wyd,.cyt.; W' Piotrowski ()rganizacja
i zarządz,anie. kietunki, koncepcje,punkty wic]zenią,(w:) A. K. Koźmiński' w. P]otrowśki
(red.)wyd. cyt., s. 539-543; J. A. F. stoner, ch. Watlkę| Kiet o.w'ąnie.
\łryd.c}4. s' 85-93.
'
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_ bieĄca obserwacją okresowe przeg|ądy i alla|iza kryĘczna;
- planowanie usprawnień poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk' w tym zwłaszczamenedżerskich;
_ rea|izac1azad,ańk|uczowych iplanów usprawnień;
- przeg|ądpracy iwyników organizacji:
_ rozwój kadry organizacjr;
- funkcjonowaniesystemu.
Uzupełnieniem zarządzania przez ce|e są techniki zarząd,zaniaprzez wyjątki
.
i zarządzania przez rezl|ta|y.
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II.7.EFEKTYwI\toŚc oRGANIZACJI
W badaniach
organizacjistosuje
sięróżnemiarypowodzenia
isukcesu,różne

kategoriesłuĄce do ocenywłaściwości
funkcjonowaniao|ganizacjii jej rozwoju.
Mówi się o skuteczności
jej
organizacji, sprawności,
wydajności
czy efektywności.
W różnychtradycjachmetodologicznychi teoretycznychw rozmaitysposób ro.
zumie się te pojęcia.
Punktemwyjściado prześ|edzenia
gtównych propozycji w tej mieŹe może
byó ujęcie prakseologiczne.
W polskiej |iteraturzez tego zakresuutar{osię uży.
wanie kategorii sprawnościorganizacji. Nawiązującdo dorobkupolskiej prak.
seo|ogii,W. Kieżunpodkreśla,
jest zdolność
iż ,,istotąsprawności
olganizacJido
ma ki|ka postaci.Są nimi: skuteczność,
?4Psbl€ g ąq!g.eJtr.opi[!|'Sprawnośó
korzystnośćiekonomiczność,
których znaczeniejest podstawowe,oraz czystość.
dokładność
i niezawodność,
których rolajest pomocnicza.
' Skuteczność
jest jako zdo|ność
okreś|ona
do osiąganiarezultatówzgodnych
z celami organizacji.Działaniebezskuteczne(bezskutecznośó)
to takie, które nie
doprowadzaw żadnymstopniudo osiągnięciace|u. Działanieprzeciwskuteczne
oznaczazaśsytuację'w któĘ podejmowane
przedsięwzięcia
nie Ę|ko nie przybli.
żajądo osiągnięciace|u,|eczwręczod niegooddalają.Moż|iwajest teżsytuacja.
gdy określona
jest obojętnaz punktuwidzeniaosiąganychcelów. Możaktywnośó
na teżmówić o nieskuteczności
rozumianejjako skĄny punktcołltinuumsk1Jteczności,którego drugim krańcembyłabypełnaskuteczność.
lstniejąróWnieżsytu.
acje,w których skuteczność
niejest stopniowalna.
Wspomniałeln
o tym wcześniej.
omawiając cele organizacj i.
jest jako różnica między wynikiem uźrytecznym
1. -ś.9l'l.sl-9:Ł definiowana
J

a kosztamidziałania:
Wynik > Koszt. Mogą istniećróżnezwiązki międzykorzyst.
nościąaskutecznością.
Ilustrujeto t abela2.6.
,

- .,
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_ : -.,-
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Zob. W. Kieżun Sprawne zarządzanie organizacją, wyd. cyt., s. l8 t nast. - syste.

matyzację
.ację tego autora wykorzystałem
wykorzystałemprzy
orzv omawianiu prob|emu
orob|emu sprawności
sorawnościijej
i iei postaci
nostaci
Por. t€ ż J' Zieleniewskiorganizacjazespo!ówludzkicń'uryd.cr., s. 242-305. Podobnie
poJmował
sprawność
T. Kotarbiński,który rozumiałją syntetycznie
jako ogołtakich wa|o.
rów, jak skuteczność,
ekonomiczność
(wydajność
lub'ośzczędność),
prostoenerg-icmość,
ta' czystość,
udatność,
dokładność
(niezawodność).
ipewność
(zob. Trakót o dobre'jrobocie, wyd,-cyi.).

I

s
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Tabeta2.6.
Warianty powiązańmiędry skutecznościąa korzystnością
Działanie
sprawne

Skutki niezamiezone negatywnemimo
osiqgnięciace|u

A

B

D7iałanie
w peł- ce| nie został osiągnięty, pozytywnie
ni niesDrawne oceniane skutki niezamierzonepzekroczyływartoŚÓnie osiągniętego
ce|u
D
S.rruacjaA jest oczywista,choć w praktyceniema|nieosiągalna.Wariant B
lrc b}ć zi|ustrowanyprzykładem
zwycięstwawojermego,okupionegozbyt wykosztami,tzw. ?1ycięstwa pyrrusowego.Wariant C z kolei W. Kieżun
dni
przykłademstudenta,który udałsię do biblioteki w szlachetnymce|u
Loje
poznałdziewczymĘtlolowaniasię do egzaminu,czegojednaknie osiągnął'gdyżz
ręi z którąnastępniezawatłzwiązekmatżeńSki.
DziałanieD' nieskutecznei niekolq*. jest zaśdziałaniemcałkowicienieskutecznym.
Przykładówmożnabyłoby
*źć wiele. Zwłaszczawspółczesnascenapolitycznadostarczaich w nadmia.
fE. śloćbyw postaciwysiłkówniektórychreformatorów.
Elonomicznośówyznaczanajest stosunkiemuż}tecznego
wyniku do kosz.
działania.
Działaniejest ekonomiczne,jeże|iten stosunekjest większy od
fu
ń*ci.
Wynik
Koszt

>|

Elonomicmośómożemiećpostaćwydajności
bądźoszczędności.
Wydajność
uz.vskiwaniem
możliwie
maksymalnego
rezu|tatu
przy określonych
koszĘlri
zaśbędzieuzyskiwaniemzałożnnego
Ń' oszczędność
rezultatuprzy minimalńLć tllĘnach.Niektórzy autorzydefiniująwydajność
szerzej,jako miaręskutecz.
organizacjiczy jakiegośsystemuoperacji.Wydajność
jest ujmowanajako
lri
}Yynikówdo nakładów:
-.-łi
Wynik
Nakłady
ln Byższewartościliczbowe ilorazu,tym wydajność
jest większa.Takie roją z wcześniejszym
*rydajności
qp'ie
utożsamia
rozumieniemekonomiczno.

rf

. zob. J. A. F.
stoner,Ch. Wanke|Kierowąnie,wyd' cyt,,s. l88_l89 oraz J. Zię|ę.
organizacjazespolówludzkich,wyd.c'.L.,s.268_275.
lńl
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Dążeniedo ekonomicznościokreślasię niekiedy jako eĘgqg1g9{ę- dziatań.
Wyróżnia się jej formy altematywne (wariant wydajnościowy)i waliant oszczędnościowyoraz formę niealtematywną w której dążysię do maksyma|izacji wyniku
i przy jednoczesnej minimalizacji kosztów'
Pozostałeformy sprawności(w nawiązaniu do T. Kotarbińskiego) interpretowane są przez W. Kieżunanastępująco:
. prostota_ jako przeciwieństwo zawiłościi skomp|ikowania
o energiczność_ odnosi się do wydatkowania dostatecznej ilości energii
(b|iskoznacznymi terminami są rzutkość'zaradność,pi|nośó,wytr.wałość
i pracowitość)
. czJstość. oznacza' iż wybór cechuje się moż|iwie niewie|ką liczbą wła.
ściwości
ujernnych,niezgodnych z celami
o udatnośó_ wiążesię Z uwzględnianiem w dziataniu ijego efektach nie tyl.
ko celów i warunków głównych, Iecz i pobocznych
o niezawodność- wiąże się Z solidnością z funkcjonowaniem zgodnie
z przeznaczeniemoraz ze spolegIiwościąludzi
Za podstawowe postaci sprawnościJ. Zieleniewski uważa skutecznośći ko.
rzystnośćlub ekonomiczność.Jest to dwukryterialna ocena sprawnościorganiZacji
i ludzkiego działania,konsekwentnie celowościowa,gdyż ce|e są w tym miejscu
podstawowym punktem odniesienia. M. Bielski zwraca uwagę' żzekoncepcja Zieleniewskiego' choc. wyprowadzona z dorobku T. Kotarbińskiego, jest jednak od
niej istotnie różna"...Sprawnośćw ujęciu Kotarbińskiego jest oceną wielokryterialną ajak to możemy dostrzec w interpretacji W. Kieżunajest to ujęcie w konsekwencji bardziej systemowe niżjednostronnieceIowościowe.
CeloutojęLo}ry}''e&aĘ}te!
ma również analiza sprawnościautorstwa L. Krzyżanowskiego'która akcentuje poza tym mierzalnośćwszystkich celów ekonomicz.
nych, techniczno-produkcyjnych i społecznych. Takie stanowisko może budzić
zastrzei.enia.,'Zastą]ienie subiektywnych ocen jakościowych- pisze M. Bielski _
umownie przyjętymi liczbami w niczym nie zmienia faktu, że są to oceny subiek.
tywne ('..). Trzeba (...) pogodzić się z faktem, że częśćcelów organizacji bardzo
trudno, o ile w ogóle, poddaje się kwantyfikacji i obiektywnym pomia|om (...).
Tam wszędzie, gdzie ce|e główne są trudno migrzalne lub wprost niemierzalne.
poszukiwanie liczbowych miar efektywnościmożeprowadzić do zmiany hierarchii
celów, na rzecz celów bardziej wymiernych, choć mniej ważnych lub do wysuwa.
nia się środkówprzed cele''e'
W zachodniej literaturze przedmiotu bardziej popularne od sprawnościjest
pojęcie efektywności.EfekĘwność może dotyczyć stopnia realizacji zakłada.
nych cęlpy.-Wówczas odpowiada angieIskiemu terminowi e/|ectiveness,rozumianemu jako efektywnośći skuteczność.Jeśli efektywnośówiążemy Ze stopniem
wykorzystania posiadanych zasobów, to angielski t ermin efficiency (wydajnośc
83
E,I

Zob. J. Zieleniewski,tamże.M. Bie|skiorganizacje,wyd.cyt.,s. ll2_ll4.
Por. M. Bielski. tamże.s. l 14.
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D. Katz i R' L. Kahn zauweżająże efekfywnośćorganizacji stałasię jednym
z poręcznych, a zarazem zdradliwych psęudopqięć,którymi próbuje się oznaczyć
.rtoł dobrych rzecry y organizacji. Zwracają uwagę, iż k|uczowe znaczenie d|a
.Tganlzac1lma przemiana energii. Stąd kluczowa dla efekĘwnościjest wydajność
raktowana jako stosunek energetycznychwejśćdo energeĘcznych uryjść.wydaj.
nośómoże być rzeczywista ipotencjalna. Dzięki temu rozróżnieniu moz|iwa ieit
.tena stopnia praktycznej rea|izacji projektów organizacji. Wydajnośćnie jest
rożsamaz zyskiem. Efektywnośćjest w konsekwencji objaśnianajako maksymali.
'ecja dochodów organizacji za pomocą różnego rodzaju środków.Decyduje o niej
elacja organizacji z otobzeniem oraz wewnętrzna wydajnośćrozumiana jako odrłrotnośćkosztu transformacji. Koszt ten rozumiany jest jako strata energii wyjść
* stosunkudo energiiwprowadzanejna wejściachoo.
Za podstawowy czynnik efektywnościmoże być też uznana zdolnośćorganizacji do pozyskiwania cennych zasobów. Rzadkie i cenne zasoby są przedmiotem
lonkurencji między organizacjami. Pozycja przetargowaorganizacji w
We o zasoby jest kryterium efekĘwności orga'nizacji. Efektywnośćjest więc zdolnością
organizacji do eksploatacji środowiskaB7.
Innym jeszcze ujęciem efektywnościjest odnie.s^ienie
jej treścido takich wy.
miarów, jak ce|e, warunki do spełnieniai standardyEE.organizacje wtedy są efekrylvne, gdy zosta|r spełnioneokreś|onewarunki, a rezultaty funkcjonowania osią*ają lub przewyższają załoźzone
standardy wyznaczającece|e organizacji. Rozróż.
nienie celów i warunków, okreś|eniehierarchii celów i ustalenie standardów iest
dzietem dominującej w organizacji koa|icji interesów.
W rezultacie ana|izy różnych propozycji teoretycznych M. Bielski opowiadą'
-.;ię za wie|okryteria|ną oceną efekĘ'wnoś^qi
organizacyjnej' lączącą żarówno
jej wymiar celowościowy'jak i systemowy8o.Efektywnośćorganizacji powinna ''
\r tym ujęciu byó analizowana w kilku wymiarach. oto one:
Wymiar rzeczowy - odnosi się ón do realizacji funkcji genotypowej organ!
zacji i-nie uwzględnia problemu kosztów. W rezultacie mówi o'!-q-z3spokajaniu
potrzeb.społecznych-i rea|izacji ce|ów zewnętrzlyt j1z:e! offizacJę. nrzytłu-

Jowymi miemikańi-Ęproautqia g|.qbąlna-pozioń-iióffiwtsn[owyJ. sprzedaż.
cry tezodniesienie
do planu,jak np.realizacja
planuprodukcjiglobalnej,
iealiza_
cjacelówrynkowych,
rea|izacja
p|anusprzedłĄ'
85 Por.

-.' :65.

86 zob.

M. Bielski, tamże,s' l 12,ktÓry zwracauwagęnie tylko na tę
JęZykowąróżni.
D. Katz, R. L. Kahn Społecznapsycho|ogiaorganizacji,wyd. c}t. s. 232-

M. Bie|ski,tamże's. l t 5_.l.|6'który powołujesię w tym mie.;scuna koncepcje
-E. .Yuchtmana
- ''.
i S. E'. Seashoreopublikowanew pmcy t'feiły.iośćor[ani:acji . świeile
:asooowsysEmu'(w..)ząchowaniecztowiekaw organizacii'warsz^wa|979'
"" Tak proponująinterpretować
efekrywność
J. M. Penningsi P. S. Goodman.|ch
koncePcję
przedstawia
M. Bielskiorganizacje,
wyd.cyl.s. |27-l28.
"- M. BiefskiOrganizacje...,
wyd,.
cyr..s. 122-123.
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Wymiar ekonomiczny_ obejmujeon ręlacjemiędzy nakładamia efektami.
Kryteńami efektywności
produktywność,
(możlna
Są:wydajność,
zyskownośó
teŻ
uwzg|ędnić
oszczędnośó),
przykładoł7mi
produkcja
a
miemikami
dodana,wydaj.
nośćna jednego zatrudnionego,produktywność
pracy, produktywność
środków
trwałych,zysk brutto,zysk netto,dynamikakosztów.
odnosisię do zdo|ności
or'
\'.-..,Wymiar systemowy- ten aspektefektywności
ganizacjido przetrwaniai rozwojuoraz adaptacjido zmieniającyeh."iĘ"watu.nków
otoczenia.Kryteriumjest więc adaptacja,przetrwaniei rozwój. Przykładowymi
miemikamioceny mogąbyć:innowacyjność,
nakładyna badaniai rozwój' racjona|izacja,istnienieorganizacji,wartość
inwestycji,liczba uczestnikóworganizacji
podnoszących
kwalifikacje,dynamikasprzeda'ży
itp.
Wymiar ,,polĘczny'' _ ,'po|ityczność''
tego wymiaru po|egana'.zdolności
organizacjido gry z otoczeniem'Możnabyłobypowiedzieć,że chodzi o poiitytie-riią eEkł;nóse*oilanizacji, w któĘ rezulticiejest ona zdolnado zawierania
z otoczeniemkorzystnychd|a siebie transakcji.Efektywność
ta ma równieżwy.
miar wewnętrzny.Organizacjanie ty|koeksploatujeśrodowisko
wewnętrzne,lecz
równieżswojeotoczeniewewnętrzne.
KryteriumefektywnośćffiĘc)nej... którą
jako taktyczną są: Zewnętrznapozycja przetargowa,pozycja
też.moŻnaokreślić
monopo|istyi wewnętrznapozycja przetargowa.Wśródmiemików możnawymienić:wie|kość
dotacji i subwencji'którą uda się organizacjipozyskać,ulgi po.
datkoweice|ne, z których organizacjamożekorzystać,udziałw rynku, stopień
autonomiiwzględemotoczeniai uczestnikóworganizacji,warunki płacyi pracy
w porównaniudo innychorganizacji'
,! ' wymiar ku|turo*"y_ oznaczazdo|ność
organizacjido obrony,ksztattowania
i upowszechniania własnej tożsamości
-ltłłlturowejsflołóćżeńllfi6=ffi wkładu
w rozwój kulturygloba|nej.Kryteriamimogąbyć adaptatywność
i tożsamość
kul.
turowa,a takżeZdolność
dyfuzyjnadanejku|turyorganizacyjnej.
Wymiar po|ityczny_ kńda organizacjajest częścią
jakiegośsystemuspołeczno-ekonomicznego
politycznego.
i
Może pruyczyniaćsię do jego trwatości
bądź'być w konsekwencjachswojego dziatania zorientowanadysfuntcjonalnie
wobec obowiązującego
ładuspołeczn€ g oi poliĘcznego.Kryteriumefektywności
politycznejbędziewięc trwałość
systemupolitycznego,a miemikamitej efektywności_ stopieńrealizacji interesówdominującychgfup iklas społecznychoraz
utrwa|aniebądźdestabilizowaniesystemuspołeczno.ekon.omicznego
i polityczne.
go.
Wymiar behawioralny _ wr .a interesyi potr.zebyuczestnikóworganiza.
cji' choć wiąze się oczywiścietakżez innymi wymiaramiefekĘwności.
Dotycz1
przedewszystkimwłaściwości
potencjale
i tendencjizachodzącychw
społecznym
organizacji. Kryteriami efekĘwnościbehawioralnejsą mora|e i satysfakcja
z pracy, a wskaźnikami- poczuciebezpieczeństwa,
pracy, fluktuacja.
wydajność
absencja,stopieńintegracji pracowniczej,stosunkimiędzyIudzkie.
Wymiary efektywności
organizacyjnejw ujęciuM. Bielskiegoilustrujesche.
matz.lf .
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Schemat2.12.
wymiary efoktywnościorganizacyjneiwedfugM. Bielskiego
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Wykaz możl|wych do zastosowanla micmików l wskaźników kryteriów
efgktywności
produkcjag|oba|na,W2 - dostawyrynkowe,W3 -spŻedaż
LWl realizacjaplanuprodukqigbbatnej,W5 - realizacjadostawrynkowych,
fwa p|anusprzedaży
rea|izaqa
Lw6.
LW7

_ produkcjadodana,W8 - wydajność
na jednegozatrudnionego

pracy, W1o - produktywność
środkówtffałych
LWg -produktywność

c
a

I
I
I
!
I
t

a

LWI 1 -zysk brutto, Wl 2 - rysk netto

I

W13 . innowatyczność,
Wl4 - wańoŚć wydatkÓwna badaniai rozwój,
I
wartość
zastosowanycń
wniosków raqona|izatorskich
LWi 5

I
I

istnienieorganizacji
fWte podnoszących
kwalifikaqe,
I W17 - wańoŚÓ imvesvqi' W18 - liczbapracou,ników
produkcji,
spŹedaży
LW19- dynamika
F

dotacji,subwencji,W21 - obniżenie
taryfcehych' Podatków
LWzo - wielkość
fw22 -uoziat w rynku, w23 - autonomiawzg|ędemotoczeniai uczestnikó
fW24 -

warunti nracy i płacw stosunkudo innych organizacji

lW25 - stopień rea|ifacjiinteresówpo|itycznychgrupy (k|asy)dążącejdo wladzy
ladu spotecznego
LW26 - utMa|aniebądźnaruszanieistniejącego
I

normorganizaclnychz normamiku|turowymi
IW27- zgodnośÓ

kulturo^la
lw26 - innon,"tyonośÓ

[*tt

. poczucie bezpieczeństwa' W3o - }rrydajnośÓ
pracy

lfr1

- nuhuacja, W32 - absgncja, W33 - stoPień intsgracjipracowniczej,
- stosunki między|udzkig

Zródło: M' Bielskl organizacje, wyd. cyt.s. |22-|23
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EfekĘwnośćorganizacji może być ana|izowanana
różnych poziomach.
.
- A.
GRummleri A. A. Brachewyrózniajątrzy kluczowepoJiomy
efektywności
.veanizacyjnej90:
poziomorganizacji]
ńŃ;)ioliią,,.o-}ylql!qp.9y.
ł"'ia
Na.poziomieorganizećjizdsedńńżćzńdcz;niejń
. .
];j.;tł.y**Ści mająre.
,acje między organizacjągłównymijej właściwościańi"
;i konstrukcji'
{toreautorzyci okreś|ają
"""t,urn ,ynto*yil.
organizacj
i,
ajej
środowiski"'
',szkieletem''. -c,ele
Decydującymiczynnikami
są: strategia,
.ójl'".,"'ń"i-"v.lne i metody ich
::mlaru, struhuraorganizacyjna
orazsposóbwytorzystiniazasooow.
roz|om procesuodnosisię do opracowywania
no*ych produktów,zaopa.
:rzenia,produkcji,dystrybucji,sprzedaĄo.a' iaktu.owunii
i iciąganianalezności,
Gdyby wyjśópoza ten dośćwąsko
schłat
głównychpro-rwisu.
"konomic'ny
możnabyłoby
':esóworganizacji,z-pewnością
dodaćte,' tto," *,ązą się z procesamipodejmowaniadecyzji oraz procesemkomunikacji.
Na poziomie trzecim,stanowiskapracy, analizoiit,
możnaefektywnościowe
rekrutacji,.derekrutacji,selekcji i u*u.'.o,"un'upracown.ków
i::::j]:..':::'1
organlzacJl'
zakresy zadań i obowiązków,stosowanestandardy
pracy, nagrody
: szkoleniaoraz przekazinformacji.
G. A. Rummler i A. P. Braóhe
1v1kazujatrzy rodzajepotrzebet.ekĘwności.
wynikająone z ce|ów,sposobuzaprojektowańia
i .posobu
występujących na wszystkichpoziomach:oiganizacji,p.o"";
'i,'ąozania
i;;n;;Jka
pracy. eodke_
ślająwspółzależnośó
wsrystkich póziomow i po..."u,
się w konsez1 holistycznymspojrzeniemna efektywność,
"p"*"ioą"
_ niJ'a"'ni" od różnic
|we1cji
konstrukcjischematuana|izy- zui7 je.!a piżedstawńego.wczesnlei
"J
wietokryteria|negoujęciaefektywności
organlzac1r.

,ooo'1. Ł|i.*u*ler

i A. P. Btache Podnoszenieefekfuności orvanizacji,Warszawa

