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Streszczenie
Artykuł opisuje uwarunkowania stosowania partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz analizuje różnice występujące w tym zakresie w firmach europejskich, japońskich oraz amerykańskich. Autorka pokazuje, jak bardzo podejście do partycypacji różni się w poszczególnych krajach, co wynika ze specyfiki kulturowej, ich tradycji oraz doświadczeń. A zatem nie jest możliwe rekomendowanie jednego modelu, który mógłby zostać efektywnie wykorzystany w większości przedsiębiorstw.

Wprowadzenie
Zgodnie ze słowami G. Hamela (2000: 4–5), „Stoimy na progu wieku rewolucji.
Zmiany stają się nieprzewidywalne i nie podążają w prostym do przewidzenia kierunku.
Są one nieciągłe, nagłe i wywrotowe.” Współczesne warunki konkurowania, zwłaszcza
w obliczu globalizacji, sprawiają, iż coraz częściej w literaturze przedmiotu wspomina się
o konieczności zmiany podejścia do procesu przywództwa, zarządzania i podejmowania
decyzji. Co więcej „wpływ teorii ekonomicznych sprawia, że ludzie są postrzegani jako
(…) „zasoby” lub „aktywa”, które można przesuwać, kupować lub sprzedawać, łączyć
i redukować” (Staniewski, 2008). Współczesne zarządzanie powinno skupić się zatem
nie tyle na zarządzaniu ludźmi, a raczej na zarządzaniu międzyludzkimi relacjami, które
można zaobserwować w ramach zespołów czy projektów. Sprowadza się to do zmiany podejścia bazującego na udzielaniu zgody na podjęcie konkretnego działania, na rzecz
umożliwiania zaangażowania poprzez stosowanie uspołecznionych metod kierowania,
a tym samym rozszerzenie funkcji kontroli, dotychczas zarezerwowanej wyłącznie dla
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menedżerów, na pozostałych pracowników odpowiedzialnych za stworzenie i wdrożenie
koncepcji rozwojowej organizacji (Gosling i Mintzberg, 2004: 67–68).

1. Konieczność wdrażania partycypacji we współczesnych
przedsiębiorstwach
Tworząc wewnętrzną komunikację należy zwrócić uwagę na umiejętność budowania
szerokiego dialogu, jako nośnika komunikacji na wszystkich szczeblach organizacji.
Dzięki sposobowi podejmowania decyzji i dyskusji, który uwzględnia mnogość opinii
pracowników, przywództwo partycypacyjne staje się spoiwem, które buduje platformę
wymiany poglądów, refleksji i potencjalnych wyborów, które z kolei przyczyniają się do
tworzenia planów strategicznych, zawierających uaktualnione informacje dotyczące otoczenia przedsiębiorstwa, jak również wspierających inicjatywy zaangażowania pracowników w działania operacyjne (Lee-Davies, Kakabadse i Kakabadse, 2007: 248).
Według najnowszych badań, zmiany zachodzące w organizacjach i ich otoczeniu, są
należycie wykorzystywane tylko wówczas, gdy przywódcy potrafią celnie i adekwatnie
nadać strategii prawdziwe znaczenie, a tym samym umiejętnie transponować ją na poziom
indywidualnych działań pracowników. Tak więc ich włączenie w proces wdrażania strategicznego planu, może odbywać się tylko po wcześniejszej interpretacji tych strategicznych działań i celów, które mają wspólnie realizować (Haudan, 2009: 14).
W świetle prowadzonych badań, przywództwo partycypacyjne okazuje się być kluczowym elementem wspierającym osiąganie przez przedsiębiorstwo doskonałych wyników działalności. Wykazano bowiem znaczący związek istniejący pomiędzy przywództwem i budowaniem spójności grupy, a ta z kolei okazuje się być silnie powiązana z rezultatami osiąganymi przez organizację. Stąd wniosek, iż strategiczne przywództwo nie
tylko pośrednio stymuluje wydajność poprzez wywieranie wpływu na kluczowe mechanizmy pracy grupy, lecz także umiejętne działania podejmowane przez lidera pozytywnie oddziałują na rozwój i budowanie kultury jedności i zaufania, co w efekcie generuje
ponadprzeciętne wyniki firmy (Michalisin, Karau i Tangpong, 2007: 1–26). Z tych powodów literatura przedmiotu od wielu lat wspomina o konieczności tworzeniu stylu zarządzania partycypacyjnego, jako gwarancji efektywności i sukcesu przedsiębiorstw w skali globalnej. Jednak uwarunkowania dotyczące możliwości wdrażania partycypacji w zarządzaniu różnią się znacząco w zależności od kultury kraju działania, jego uwarunkowań,
historii, lecz także pewnych wartości i przekonań, które są tam obecne.
Rozważania dotyczące partycypacji należy zacząć od zdefiniowania tego pojęcia.
Według definicji przyjętej przez organizację, zajmującą się m.in. diagnozą tego zjawiska
na terenie Unii Europejskiej (European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions) za bezpośrednią partycypację pracowników uważa się „umożliwione przez odpowiedni styl zarządzania powstawanie inicjatyw, jakie w organizacji mogą
podejmować pracownicy w zakresie konsultacji i/lub delegowania obowiązków i władzy
niezbędnych do procesu podejmowania decyzji. Mogą one występować zarówno w formie działań indywidualnych, jak i grupowych, i dotyczyć nie tylko zadań operacyjnych,
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lecz także samej organizacji procesów i warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa”
(Employee Direct Participation in Organisational Change (EPOC), 1998).
Choć przyjęcie jednej definicji wydaje się być niezbędne, warto podkreślić, iż pojęcie partycypacji pracowników jest często niejasne i różni się znacząco w poszczególnych
krajach. I tak, w krajach bałkańskich partycypacja oznacza najczęściej radę pracowniczą, w Izraelu – kibuc, a w USA Plan Scanlona1 i inne programy z tego zakresu (Cotton,
McFarlin, Sweeney, 1993: 11). Wydaje się więc, iż kulturowe podejścia do partycypacji
różnią się w następujących aspektach:
• podstawowej filozofii,
• stopniu formalizacji implementowanych programów,
• orientacji w kierunku indywidualizmu.
Partycypacja bywa zatem różnie interpretowana, a w zależności od kultury kraju postrzega się ją jako dzielenie się władzą, zarządzanie partycypacyjne, konsultacje zbiorowe, demokrację przemysłową, reprezentację pracowniczą, samorząd pracowniczy, konsultacje zakładowe, czy wreszcie tzw. Mitbestimmung. Użyteczność tych wszystkich pojęć jest uzależniona nie tylko od przywódców, lecz także od podwładnych i ich dystansu
do władzy (Hofstede i Hofstede, 2007: 283).

2. Partycypacja w firmach japońskich
Nieprzypadkowo idea partycypacji i włączania pracowników w zakres zarządzania
powstała początkowo w Japonii. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez G. Hofstede, warunki partycypacji, sposób przewodzenia oraz rodzaj kultury organizacyjnej zależą w dużej mierze od kraju. Świadczy o tym m.in. wskaźnik indywidualizmu (IDV), który dla Stanów Zjednoczonych wynosi 91, dla krajów Europy Zachodniej pomiędzy 67
(Niemcy) a 89 (Wielka Brytania), dla Japonii natomiast – 46 (Hofstede i Hofstede, 2007:
91). W kulturze indywidualistycznej oczekuje się, iż pracownik będzie kierował się
w działaniu przede wszystkim poczuciem dobra własnego, podczas gdy kultura kolektywistyczna zakłada przynależność do grupy, a nie odmienne traktowanie pracownika. Co
więcej, relacje przełożonego i pracownika są postrzegane w kategoriach moralnych,
a o zadaniach, jakie są wyznaczane pracownikowi decydują jego wyniki i umiejętności.
Tego typu relacje są właśnie typowe dla przedsiębiorstw japońskich, a kraj ten plasuje się
mniej więcej w połowie wysokości wskaźnika IDV (Hofstede i Hofstede, 2007: 111).
Odwieczna rywalizacja pomiędzy firmami japońskimi a amerykańskimi, dotyczyła
także zakresu partycypacji pracowników. Japończycy wykazują jednak dużo większą
zdolność do implementacji programów partycypacyjnych w szerokim spektrum działalności obszarów funkcjonalnych – podczas gdy w firmach amerykańskich poświęca się dużo czasu na spekulacje i dyskusje dotyczące tworzenia idealnych programów, Japończycy maksymalnie skracają czas dywagacji, szybko przechodząc do wdrażania realnych
rozwiązań (Cotton, McFarlin i Sweeney, 1993: 17). Ich podejście silnie łączy partycypa1 Jest to wariant udziału pracowników w zyskach (tzw. gainsharing), na skutek wzrostu produktywności.
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cję z usprawnieniami w procesie produkcyjnym i stąd wydaje się być atrakcyjna dla menedżerów jako droga do rosnącej konkurencyjności.
Należy także wspomnieć, iż znaczenie udziału pracowników jest jednym z filarów
koncepcji TQM, która jest niezwykle popularna we wszystkich japońskich przedsiębiorstwach. Wywodzi się ona z filozofii konfucjańskiej, która zakłada, iż działalność organizacji ma przyczynić się do wydobycia najlepszych cech pracowników. Opiera się na tzw.
pięciu cnotach: humanitarności, powinności, obyczajności, kulcie wiedzy oraz wierności
poddanego (Drelich-Skulska, 2007: 68–69). W związku z tym pracownicy powinni (Mak,
2000: 537–538):
• mieć poczucie przynależności i współodpowiedzialności za sukces przedsiębiorstwa,
• mieć wystarczającą wiedzę i umiejętności oraz szerokie spektrum pełnionych funkcji,
• posiadać potencjał rozwoju i autonomię w zakresie swoich obowiązków,
• mieć zapewnione poczucie stabilizacji i sensu wykonywanej przez nich pracy,
• być odpowiednio motywowani, aby wzrastało ich poczucie lojalności i przynależności,
• znać strategię i filozofię firmy tak, aby rozumieć konieczność przystosowania się
do zmian w otoczeniu i przyczyniać się do wzrostu jej elastyczności.
To właśnie ze względu na fakt powiązania z japońską kulturą i filozofią konfucjańską, japoński system zarządzania jest tak efektywny (Nowakowski, 1990: 111).
Japońskie firmy, od lat skupiające się na jakości, poprzez szeroką komunikację dotyczącą informacji zwrotnej od klienta oraz dzielenie się władzą w zakresie zdecentralizowanych zespołów zadaniowych, implementują system szeroko zakrojonej, zorientowanej na zadaniach partycypacji, która przyczynia się do osiągania zysków. Kluczowe jest
dla nich wspieranie procesu uczenia się i przepływu wiedzy w organizacji. Stąd rodzaj
oraz ilość informacji, które są przekazywane pracownikom, znacznie przewyższają te,
które dostępne są w firmach amerykańskich, gdzie z kolei często niewskazane jest dzielenie się informacjami dotyczącymi wyników, zysków czy wskaźników. Co więcej Japończycy kładą duży nacisk na częstotliwość szkoleń, które pozwalają zrozumieć pracownikom wszystkie dostępne informacje (Cole, Bacdayan i White, 1993: 68–82).
Japoński styl zarządzania, wydaje się być nieco bardziej usztywniony i restrykcyjny,
co o dziwo przekłada się pozytywnie na proces uczenia się organizacji. Co więcej, przepływ informacji jest dość szeroki i nie obejmuje zasięgiem tylko bezpośrednio podległych, lecz maksymalnie duże grono pracowników. Różnice dotyczą także rodzaju informacji, które analizują – raczej dotyczą one zagadnień strategicznych, otoczenia i konkurencji niż sytuacji wewnątrz. Warto także wspomnieć, iż Japończycy jako społeczeństwo
funkcjonują w oparciu o szeroką siatkę nieformalnych kontaktów, o bliskich i personalnych związkach, stąd nie jest konieczne bardzo dogłębne analizowanie pozyskanych informacji podczas formalnych rozmów, gdyż ewentualny brakujący kontekst może zostać
pozyskany na drodze nieformalnej. W konsekwencji, nie muszą oni być skupieni na werbalizacji myśli i informacji, ponieważ łatwo mogą uzyskać brakującą wiedzę (Kidd i Kanda, 2000: 646–651). A zatem, w przeciwieństwie do Amerykanów, którzy są otwarci i jasno formułują swoje myśli, Japończycy wypowiadają się w sposób zawoalowany i nie-
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bezpośredni (Skulska, 2009: 107). Taka forma komunikacji ma niewątpliwie wpływ na
obecność partycypacji w przedsiębiorstwach.
W literaturze przedmiotu wiele uwagi poświęca się tzw. kołom kontroli jakości (ang.
Quality Control Circles) jako japońskiemu systemowi partycypacji szeregowych pracowników w udoskonalaniu produktu i całego procesu produkcyjnego (Markey, 2006: 342).
Warto jednak wspomnieć o działającym także Systemie Ringi2. Jest to bowiem forma decentralizacji, w której pomysły generowane na niższych szczeblach struktury organizacyjnej, przepływają następnie do akceptacji przez naczelne kierownictwo, a wszelkie wątpliwości są konsultowane na bieżąco. W ten sposób, jeszcze zanim dane rozwiązanie zostanie wdrożone, jest ono uzgodnione w drodze wspólnego konsensusu. Jest to niewątpliwie proces żmudny, jednak gwarantuje większe zaangażowanie przy implementacji
danego pomysłu (Marsh, 1992: 251). Takie rozwiązanie, przyjmuje założenie o wspólnej
odpowiedzialności i redukuje stres, jednak niewątpliwie znacznie wydłuża czas działania.
Stąd system ten jest obecnie modyfikowany, aby wyeliminować zbyt małą sterowność
procesu z wyższych szczebli organizacji (Aluchna i Płoszajski, 2008: 86).
Należy jednak pokreślić, iż pomimo tego, że Japończycy są postrzegani jako liderzy
w partycypacji w zarządzaniu i zarządzaniu jakością, wydaje się, że jest to prawdziwe tylko w zakresie produkcyjnym. Menedżerowie firm japońskich nie są bowiem do końca
usatysfakcjonowani ze swojej pracy. W przeprowadzonych badaniach, jedynie 17% z nich
deklarowało satysfakcję, podczas gdy w firmach amerykańskich odsetek ten wynosił
43%. (Satisfaction in the USA…, 1992: 8). A zatem wydaje się, że formy partycypacji
w firmach japońskich przyjmują formę udziału szeregowych pracowników produkcyjnych w usprawnianiu bezpośrednich procesów, a nie delegowania uprawnień i udziału
w decyzjach strategicznych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa (Masarech,
2008: 106).

3. Partycypacja w firmach amerykańskich
Kultura amerykańska, z jej silnym indywidualizmem, jest diametralnie różna od
wspólnego podejmowania decyzji i dzielenia się władzą. Korzenie takiego podejścia
tkwią w systemie kształcenia, który nie uczy współpracy, a raczej stawia na silną konkurencję (Brown, 1992: 43). W Wielkiej Brytanii czy USA, bardzo popularne jest kreowanie opisów wielkich liderów i podkreślanie tym samym osiągnięć jednostki (Hofstede
i Hofstede, 2007: 281). Warto także wspomnieć o wskaźniku unikania niepewności. USA
oraz kraje anglosaskie zostały zaklasyfikowane do takich, w których ten wskaźnik jest niski, wysoki jest natomiast wskaźnik męskości, a potrzeba osiągnięć silna. Tym samym potrzeba indywidualnych osiągnięć stanowić ma swoistą uniwersalną receptę na sukces ekonomiczny. Jest to trudne dla zaakceptowania dla pracowników w Japonii, gdzie najważniejsze są m.in. potrzeby bezpieczeństwa (Hofstede i Hofstede, 2007: 201).
Jednak partycypacja jest obecna w amerykańskich przedsiębiorstwach, a coraz więcej z nich decyduje się na wdrażanie takiego sposobu zarządzania. Pojawiają się tzw. sa2

Nazwa ta oznacza pełne szacunku dociekanie intencji przełożonego.
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modzielne zespoły robocze (ang. Self-directed Work Teams), które stają się popularną
strategią zwiększania partycypacji pracowników. I choć generalnie już od lat 80. XX w.,
techniki partycypacyjne są obecne w amerykańskim sposobie zarządzania, to pełnią one
rolę dość marginalną. Partycypacja przyjmuje postać narzędzia, dotyczącego zwiększania produktywności i jakości poprzez udział w decyzjach operacyjnych dotychczas zarezerwowanych dla menedżerów. To właśnie zespoły robocze, poprzez spotkania, dyskusje i podejmowanie grupowych decyzji, przyczyniają się do poprawy wyników osiąganych przez firmę. Stąd amerykańskie podejście wydaje się być dużo bardziej formalne,
długoterminowe i programowe (Cotton, McFarlin i Sweeney, 1993: 12).
Być może wynika to z faktu swoistej dezintegracji pomiędzy jakością a partycypacją, która znacząco osłabiła nacisk kładziony przez menedżerów na wspieranie uczestnictwa w zarządzaniu. Początki takiej dezintegracji sięgają lat 20. XX w., kiedy to tayloryzm, rozwijał się głównie za sprawą niewyedukowanej siły roboczej, składającej się
w znacznej mierze z imigrantów. Stąd nieporównywalnie duży był nacisk kładziony na
jakość i jej kontrolę, z negatywnym skutkiem dla wdrażania procesów partycypacyjnych
(Cole, Bacdayan i White, 1993: 73).
Kluczowy wydaje się również być aspekt stosunku do pracy. Pracownicy amerykańscy traktują pracę jedynie jako środek do osiągania celu i nie są chętni do angażowania
w działalność firmy kosztem życia prywatnego, podczas gdy pracownicy japońscy postrzegają się jako część przedsiębiorstwa i w związku z tym wykazują dużo większą chęć
partycypacji (Mak, 2000: 542).
Według różnych badań, przynajmniej 30% amerykańskich organizacji posiada programy partycypacji pracowników. Ale szacuje się, że tylko 10% pracowników pracuje
w prawdziwie partycypacyjnym środowisku. Rozbieżność wynikać może z faktu postrzegania przez Amerykanów słowa „partycypacja”, jako magicznego hasła, a tocząca się
wokół niego dyskusja daje zarządzającym złudzenie, iż jest ona wystarczająca i nie wymaga dalszej transpozycji na działania operacyjne (Hickey i Casner-Lotto, 1998: 58, 61).
Warto jednak zaznaczyć, iż amerykańskie teorie zarządzania, w tym zarządzania partycypacyjnego, nie nadają się do stosowania w krajach o dużo wyższym dystansie władzy i odwrotnie. W USA inicjatywa pracowników jest także często postrzegana jako zagrożenie do realizacji prerogatyw zarządzania (Hofstede i Hofstede, 2007: 283–284).
Z najnowszych badań wynika, iż firmy amerykańskie w znacznej mierze wypracowały jednak system, w którym stosują uczestnictwo pracowników w procesie zarządzania strategicznego, konsultacje, koła jakości oraz komitety związkowe. Wraz ze wzrostem firmy coraz większe grono pracowników jest włączane w te działania (Garcia, Bonavia i Miralles, 2008: 74).

4. Partycypacja w firmach europejskich
Według badań, przeprowadzonych na terenie dziesięciu krajów Unii Europejskiej,
w większości przedsiębiorstw, konsultacyjne formy partycypacji bezpośredniej były bez
wątpienia postrzegane jako dużo ważniejsze niż tzw. formy delegacyjne. I choć zaobserwowano generalny wzrost przypadków faktycznego stosowania partycypacji, wciąż po-
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nad 20% przedsiębiorstw nie stosuje w ogóle tej formy zarządzania. Jest to niezwykle
wysoki odsetek, w porównaniu do firm japońskich, gdzie według tych samych badań ponad 90% dużych przedsiębiorstw przemysłowych oraz ponad 80% firm z sektora usług
stosuje w praktyce formę uczestnictwa pracowników. Co więcej, tylko 2% przedsiębiorstw europejskich wykorzystuje tzw. wzorcową formę partycypacyjnej organizacji
pracy, która opiera się na modelu skandynawskim, łączącym wysoką intensywność pracy grupowej, z wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą i dużą częstotliwością szkoleń
(Lansky, 1998: 424).
Rezultaty opublikowanych badań (jak dotąd największych w tym zakresie, zarówno
jeśli chodzi o liczbę przebadanych przedsiębiorstw, jak i ich zasięg terytorialny), z jednej strony napawają optymizmem, a z drugiej wskazują obszary istniejących powodów
do obaw. Pozytywne niewątpliwie jest przekonanie, wyrażone przez większość europejskich menedżerów, które wskazuje, iż bezpośrednia partycypacja w zarządzaniu, zwłaszcza w obliczu zachodzących zmian w otoczeniu przedsiębiorstw, jest zjawiskiem pozytywnym i korzystnym z punktu widzenia rozwoju organizacji. Co więcej, powszechna
jest deklarowana przez nich opinia, iż wraz ze zwiększeniem obszarów odpowiedzialności pracowników, rosną wskaźniki ekonomiczne firmy, a im większe jest ich zaangażowanie, tym lepsze są wyniki działalności. Jednak dotychczasowe działania w zakresie
umożliwienia partycypacji bezpośredniej pracowników w zarządzaniu wydają się być
niewystarczające. Europa wciąż odbiega znacząco w tym zakresie od firm japońskich
oraz amerykańskich, w których dużo częściej obserwuje się różne formy uczestnictwa
(Carley, 1997).
Przedsiębiorstwa europejskie, wyróżniają się (Cotton, McFarlin i Sweeney, 1993:
10):
• bardziej nieformalnym podejściem i naciskiem kładzionym na wspieranie szczerości i krytycyzmu skierowanemu ku działaniom menedżerów przy jednoczesnej delegacji uprawnień w dół struktury organizacyjnej,
• bardziej ewolucyjnym podejściem, w którym stopniowo wdrażane są drobne zmiany
• skupieniu się na bieżącym wdrażaniu partycypacji,
• uwzględnianiu indywidualnych różnic.
Zwłaszcza w krajach Europy Północnej, partycypacja postrzegana jest jako tradycyjna forma motywacji, i stąd samo jej wdrażanie jest celem stawianym sobie przez przedsiębiorstwo, a nie tylko środkiem pośrednim do osiągnięcia innych celów (Cotton, McFarlin i Sweeney, 1993: 14).
Badania nad zjawiskiem partycypacji ujawniają różnice, jakie występują w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi krajami Europy. W części krajów zaangażowanie pracowników bazuje na dwóch filarach – związkach zawodowych i ciałach doradczych,
w skład których wchodzą przedstawiciele wybrani przez pracowników. Ale kraje takie jak
Niemcy, Austria, Holandia czy Luksemburg charakteryzują się systemem o tzw. dualnej
strukturze, gdzie uczestnictwo pracowników w podejmowaniu decyzji menedżerskich
jest odseparowane od związków zawodowych. Kraje skandynawskie w znacznej mierze
bazują natomiast na działalności tej formy przedstawicielstwa (Weiss, 2005: 43). W krajach anglosaskich nacisk kładziony jest na nieformalne i spontaniczne formy partycypa-
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cji na niższym szczeblu, w krajach niemieckojęzycznych natomiast dużą rolę odgrywają formalne, prawnie zidentyfikowane systemy (Hofstede i Hofstede, 2007: 284).
Pokazuje to wyraźnie, jak różnorodne jest podejście i interpretacja, a także forma
i zakres partycypacji pracowników w zarządzaniu. Wydaje się, iż Europa, w przeciwieństwie do USA, ocenia partycypację nie w kategoriach czynnika poprawy efektywności,
ale raczej jej wartości, które niejako przyczyniają się do spełnienia społecznego zobowiązania w stosunku do pracowników (Yavasi, 2005: 6).

Zakończenie
W ciągu ostatniej dekady programy partycypacji pracowników w zarządzaniu stały
się bardziej popularne i relatywnie efektywne w zakresie pobudzania produktywności,
dopingowania innowacji, obniżania kosztów, podnoszenia morale czy lojalności oraz redukcji konfliktów. Jest to jednak zagadnienie wielowymiarowe i wieloaspektowe. Prowadzone badania pokazują, jak bardzo podejście do partycypacji różni się w poszczególnych krajach. Wynika to ze specyfiki kulturowej, tradycji oraz doświadczeń. Nie jest zatem możliwe rekomendowanie jednego, efektywnego modelu, który mógłby zostać zaimplementowany w większości przedsiębiorstw. Znalezienie elementów przewag konkurencyjnych, które są osiągane przez firmy na poszczególnych rynkach z pewnością przyczyni się do zmian w dotychczasowych systemach zarządzania, zarówno firm azjatyckich, czy europejskich, jak i amerykańskich. A zatem celem prowadzonych badań jest
poszukiwanie tych czynników, które pozwolą na określenie, w jaki sposób przedsiębiorstwa najefektywniej przyczyniają się do tworzenia środowiska wspierającego partycypację. Nie ulega wątpliwości, iż powinny istnieć jasne, jednoznaczne, długoterminowe cele osadzone w strategii, która sprzyja zaangażowaniu pracowników w jej wdrażanie (Wimalasiri i Kouzmin, 2000: 614). A zatem organizacje powinny skupić się na rozwoju
przywództwa, które zakorzenione w wartościach i podstawowych zasadach, będzie w stanie przyczyniać się do wspierania kreatywności i odwagi w podejmowaniu decyzji strategicznych przy udziale szerszego grona pracowników (Herrera, 2001: 25).
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Employee’s Participation in Management of European, American
and Japanese Companies
Summary
The article describes the conditions of implementing the employee’s participation in
management and analyzes the differences that are observed in European, Japanese and
American companies. Moreover, Author shows different participation approaches,
connected with culture, tradition and experiences of enterprises. That’s why there is no
participation model, which could be recommended to be used in most global companies.
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