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Streszczenie
W artykule poruszono zagadnienia dotyczące cech organizacji uczącej się oraz koncepcji nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami. W opracowaniu przyjęto, że w centrum zainteresowań menedżerów nie powinny znajdować się krótkotrwałe sukcesy, ale
raczej długofalowe działania i strategie. Te ostatnie mogą być wspierane przez proces
uczenia się, który ma właśnie taki długofalowy charakter.

Wprowadzenie
Dylematem, przed którym stoi menedżer w każdym przedsiębiorstwie, jest rozdźwięk między krótkotrwałą efektywnością a długookresowymi zmianami. Autor stawia
kluczowe pytanie o strategię uczenia się, która ma pomóc w odpowiedzi na następujące
pytania: Jakie są najważniejsze zdolności i wartości, które przedsiębiorstwo pragnie posiąść w przyszłości? Czy mają to być zmiany w innowacyjności, a może produktywności, kulturze lub innych wartościach i zdolnościach? Klamrą spinającą dążenia do zmian
wartości i zdolności są kluczowe kompetencje, które powinny zagwarantować firmie długotrwałą przewagę konkurencyjną. W strategii uczenia się należy więc zsynchronizować
odpowiednie doraźne działania z perspektywicznymi, pożądanymi umiejętnościami i wartościami.

1. Koncepcje organizacji uczącej się
Za S. Güldenbergiem i R. Eschenbachem (1996: 6) można wyróżnić dwa znaczenia
organizacji uczącej się: instytucjonalne i funkcjonalne. W sensie instytucjonalnym orga*
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nizacja ucząca się to pewien system społeczny, mający jakąś strukturę komunikacji i informacji, która umożliwia interakcje między jej uczestnikami. Natomiast w sensie funkcjonalnym organizacja ucząca się traktowana jest jako koncepcja, która jest bazą dla
wszystkich strategii zarządzania, służących podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów oraz inicjowaniu zmian. Organizacja ucząca się, rozumiana jako koncepcja zarządzania, opiera się na pewnej sumie wiedzy, którą dysponują poszczególni współpracownicy – wiedzy, która jest ciągle wzbogacana i rozwijana, a następnie „udostępniana”
przedsiębiorstwu. Oznacza to, że organizacja ucząca się czy uczące się przedsiębiorstwo
nigdy nie osiągną „stanu końcowego”, ponieważ występuje w nich proces uczenia się,
a więc pewna ciągłość.
W koncepcji M.E. McGilla i J.W. Slocuma (1996: 8) zwraca się uwagę, aby odkrywać nowe sposoby myślenia i nowe perspektywy, oraz na to, aby tę nową wiedzę wykorzystać w praktyce do rozwiązywania pojawiających się problemów. Zauważyli oni, że
organizacja ucząca się to organizacja innowacyjna lub intelektualna i proponują używać
tych pojęć zamiennie. W koncepcji organizacji inteligentnej zakłada się, iż pracownicy
wyrażają gotowość do uczenia się, a nawet więcej – że firma zażąda od pracowników takiej właśnie postawy. Dzięki temu wszyscy będą wspierać procesy zmian. Uczenia się nie
należy jednak porównywać do szkolenia bądź treningu. Podczas treningu prezentuje się
uczestnikom informacje po to, aby wykorzystać je w praktyce decyzyjnej. Natomiast
uczenie się, w ujęciu tej koncepcji zarządzania, oznacza zachęcanie ludzi do zgłębiania
problemów, do ciągłego ich rozwiązywania w celu zwiększania efektywności lub skuteczności przedsiębiorstwa (Zimniewicz, 1999: 81–91).
Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, aby takie cechy, jak jakość zarządzania, zdolność do komunikacji czy podejmowania decyzji wyraźnie odróżniały uczące się przedsiębiorstwo od innych firm. Z pewnością jednak można stwierdzić, iż wyróżniająca się
cechą inteligentnego przedsiębiorstwa jest wykorzystywanie doświadczenia do kreowania nowej wiedzy, a następnie sterowania nabytymi umiejętnościami. Wiedza, wywodząca się z doświadczenia, powstaje dzięki różnorodnym kontaktom wewnątrz firmy, ale
także dzięki interakcjom zewnętrznym: z klientami, dostawcami, społecznością lokalną.
Nawarstwiające się i ciągłe aktualizowane doświadczenie pozwala na ogląd działalności
firmy, na myślowe ogarnięcie nowych koncepcji i eksperymentów. Kultura uczącego się
przedsiębiorstwa charakteryzuje się tym, że (McGill, Slocum, 1996: 10):
a) jest otwarta na eksperymenty i nowe doświadczenia,
b) zachęca do odpowiedzialnego podejmowania ryzyka,
c) jest gotowa do akceptacji błędów i ciągłego uczenia się.
Wszyscy, którzy uczestniczą – bezpośrednio lub pośrednio – w życiu inteligentnej firmy, a więc pracownicy, klienci, dostawcy i społeczeństwo, powinni mieć poczucie tego,
że dzięki swym doświadczeniom tworzą szansę ulepszeń i rozwoju. Duże doświadczenie
jest potencjałem, na którym można budować strategiczną przewagę konkurencyjną.
Oczywistym jest, iż kultura przedsiębiorstwa zorientowana na uczenie się nie powstaje szybko. Potrzeba czasu, aby mogła się ona utrwalić w mentalności pracowników.
Równocześnie należy odrzucić wszystkie, niezgodne z tą kulturą, wartości i metody zarządzania. Jeśli chodzi o strukturalne cechy inteligentnej organizacji, to wśród najważniejszych wymienia się elastyczność i ścisłe oraz wielostronne powiązania występujące mię-
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dzy wszystkimi jej elementami. W ten sposób powstaje struktura organizacyjna na wzór
sieci.
W organizacji uczącej się otwarte są granice między przełożonymi a podwładnymi.
Chodzi o to, aby doświadczenia obu stron były wzajemnie dostępne i przekazywane także innym zainteresowanym. W takiej organizacji znikają linie podziału między przełożonymi a podwładnymi, odbiorcami a dostawcami, przedsiębiorstwem a otoczeniem. Struktura organizacji uczącej się staje się elastyczna i sprzyja zintensyfikowaniu przepływu
informacji. Wszystko to sprawia, że między zespołem kierowniczym, pracownikami i instytucjami znajdującymi się w otoczeniu nie ma żadnej przepaści – wprost przeciwnie, ich
relacje charakteryzują się bliskością i otwartością (McGill, Slocum, 1996: 11).
Można więc przyjąć, że system informacyjny inteligentnej firmy będzie dysponował
wewnętrznymi i zewnętrznymi informacjami dotyczącymi branży, rynku, konkurentów,
klientów. System będzie tak zbudowany, że bez zwłoki dostarczy żądane informacje na
odpowiednie szczeble zarządzania – tam, gdzie są one potrzebne. I wreszcie, że informacje te będą dokładne, aktualne, przedstawione w takiej formie, aby można było z nich
łatwo skorzystać. M.E. McGill i J.W. Slocum (1996: 12) uważają, ze skuteczność informacji i systemu informacyjnego w uczącej się firmie można określić na podstawie odpowiedzi na dwa pytania:
1) Czy informacje przyczyniają się do podniesienia skuteczności decyzji?
2) Czy można je dostarczyć w tym momencie, w którym są one potrzebne?
Niezbędną cechą organizacji uczącej się jest pielęgnowanie w niej kultury odmiennych zdań. Kierownictwo takiej organizacji jest głęboko przekonane, że ścieranie się poglądów wzbogaca doświadczenia pracowników i w ten sposób zwiększa potencjał ich
wiedzy oraz wytwarza w nich przyjazne nastawienie do eksperymentów i możliwości
popełnienia błędów. Można więc przyjąć, że w innowacyjnym przedsiębiorstwie dobór
personelu nie odbywa się według kryterium posiadanej wiedzy, ale według zdolności
uczenia się. Okazuje się, że istnieje tu olbrzymi potencjał, który może być wykorzystany przez kierownictwo, m.in. przez zastosowanie odpowiedniego systemu wynagradzania. Powinien on być tak skonstruowany, żeby skłaniał do uczenia się i utwierdzał pracownika w przekonaniu, że jest to wartościowe i godne pożądania.
Według M.E. McGill i J.W. Slocuma (1996: 14–19) pozytywne wyniki uczenia się
przedsiębiorstwa zależą od spełnienia następujących warunków:
a) otwartości,
b) myślenia systemowego,
c) kreatywności,
d) skuteczności,
d) zdolności uczenia się.
Otwartość przejawia się w tym, że menedżerowie gotowi są wysłuchać podwładnych
i wprowadzić w życie ich pomysł oraz propozycje. Kierownictwo zdaje sobie sprawę, że
warto maksymalnie je wykorzystać. Postawa otwartości zachęca podwładnych do przejawiania inicjatywy. W przedsiębiorstwie, w którym nie ma ścisłej kontroli, pracownicy
mogą wykorzystywać swoje doświadczenie, wiedzę, pomysły, a nie tylko spełniać polecenia. Przyjęcie przez kadrę kierowniczą postawy otwartości jest trudne, ponieważ jest
ona często przekonana, że powinna „zaglądać przez ramię” swoim podwładnym. Z dru-
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giej strony menedżer, który docenia zalety uczenia się, żąda od współpracowników samodzielności. Samodzielny pracownik to taki, który odpowiedzialnie kieruje swoim prawem do eksperymentów, popełniania błędów i, generalnie, uczenia się.
Warunkiem koniecznym osiągnięcia pożądanych efektów w uczeniu się jest też stosowanie myślenia systemowego. M.E. McGill i J.W. Slocum rozumieją przez nie zdolności dostrzegania związków i zależności zachodzących między zdarzeniami i poszczególnymi elementami sieci. Myślenie systemowe odpowiada strukturalnej charakterystyce
uczącej się firmy, w myśl której stanowi ona sieć powiązanych elementów.
W przedsiębiorstwie uczącym się jest potrzebna kreatywność – zarówno podwładnym, jak i menedżerom. Twórczy pracownik to taki, który swoje działania dopasowuje do
zmieniającej się sytuacji. Oczekuje on pomocy od swych przełożonych, którzy powinni
zrezygnować ze starych przyzwyczajeń i praktyk. A więc również od menedżerów wymaga się wyobraźni, odwagi oraz pozbycia się obaw i lęków przed konsekwencjami swoich działań.
Kolejnym warunkiem osiągnięcia sukcesów w procesie uczenia się jest osobista skuteczność menedżerów. Powinni oni być przekonani, że muszą się uczyć oraz pozytywnie
wpływać na otoczenie. Ich ważną powinnością jest śledzenie skutków swego oddziaływania na innych. Tymczasem wiadomo, że menedżerowie nie zawsze wiedzą, jak bardzo
oddziałują na otoczenie. Powodem takiego stanu rzeczy jest funkcjonujący w przedsiębiorstwie system oceny wydajności, który nie skłania kierowników do pozytywnego oddziaływania na otoczenie.
Ostatnim warunkiem osiągnięcia pozytywnych efektów w zakresie wzbogacenia wiedzy jest umiejętność uczenia się i intuicja. Menedżerowie organizacji uczącej się mają
za zadanie stale ulepszać i kultywować stosunki międzyludzkie. Kierownik musi mieć
świadomość, że podwładni mogą reprezentować inny punkt widzenia. Na tym tle może
dochodzić do utraty zaufania, załamania się komunikacji między ludźmi i innych negatywnych zjawisk. Przełożony powinien więc zdawać sobie sprawę z tego, że jego stosunki z podwładnymi mogę się pogarszać na skutek szybko dokonujących się zmian
i funkcjonowania różnych systemów wartości.

2. Elementy strategii uczenia się
Interesujące opracowanie strategii uczenia się przedstawił T. Bertels (1996: 48–60).
Jego koncepcja opiera się na trzech podstawach: zarządzaniu, kulturze i klientach. Wychodzi on z założenia, iż skuteczność uczenia się zależy od tego, czy w organizacji występują wspólne cechy, wartość i czy mówi się w niej „tym samym językiem”. Tworząc
strategię uczenia się, należy powyższe założenia przełożyć na praktykę działania. Przede
wszystkim do realizacji takiej strategii potrzeba zmiany ról kierowniczych. Zdaniem T.
Bertelsa, najodpowiedniejsza dla menedżera byłaby rola trenera, ponieważ trener sprzyja zmianom, popiera siły innowacyjne i twórcze osoby, a w nonkonformistycznym zachowaniu i niestandardowym myśleniu widzi szanse rozwoju firmy.
Szanse rozwoju łączą się z koniecznością opracowania wizji. Dla strategii uczenia się
tworzenie wizji ma pierwszoplanowe znaczenie. K. Perechuda (1997: 70) stwierdza, że
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„trafne definiowanie, tj. „wizjonowanie” przyszłych stanów otoczenia organizacji oznacza możliwości przygotowania odpowiednich zasobów, zbiorów decyzji oraz strategii
umożliwiających wyprzedzenie posunięć firm konkurencyjnych”. Bez dobrej wizji nie
nastąpi przeorientowanie się przedsiębiorstwa na organizację uczącą się.
Niezbędnym warunkiem przyjęcia wizji przez wszystkich uczestników organizacji
jest mówienie przez nich tym samym językiem. To z kolei wymaga likwidacji funkcjonalnych i hierarchicznych barier, które często są istotną przeszkodą w procesie komunikacji i dyskusji. Język jest ważnym składnikiem przedsiębiorstwa, ale równie ważnymi
elementami tej kultury są normy i wartości, które na swój sposób wpływają na postępowanie członków organizacji. Na przykład mogą one skłaniać pracowników do większej
odpowiedzialności, większej staranności o klienta, rozwijania komunikacji itd. T. Bertels zauważa, iż rozwój i zmiany wartości będą coraz większym oraz poważniejszym zadaniem kierowniczym. W organizacji uczącej się nabiera znaczenia zarządzanie za pomocą symboli i modeli, które przedstawiają nowe wartości i zmieniają tradycyjne sposoby
reagowania.
Ostatnim założeniem, na którym bazuje opracowanie strategii uczącej się organizacji jest klient. Takie przedsiębiorstwo rozwija zdolność uczenia się razem z klientem. Pozwala to (Steimann i Schreyögg, 1998: 322):
a) lepiej poznać własne przedsiębiorstwo, porównać swój obraz z innymi organizacjami i wprowadzić zmiany,
b) przebudować własne kompetencje kluczowe,
c) lepiej zrozumieć partnerów zewnętrznych,
d) zorganizować system komunikacji w taki sposób, aby zmniejszyć tarcia między
przedsiębiorstwem a partnerami zewnętrznymi.
W sumie współpraca z klientem ma duże znaczenie dla budowania strategii uczenia
się, gdyż umożliwia dostrzeżenie potrzeb klientów, integruje punkty widzenia klienta
i firmy, zmniejsza konflikty. Dodatkową korzyścią ze współpracy z klientem jest oszczędność czasu, osiągana dzięki szybszemu zaspokojeniu jego potrzeb. Czas staje się więc
kryterium oceny stopnia rozwoju kluczowych kompetencji firmy. Z pewnością współpraca z klientem dostarcza również informacji o tym, produkcję jakich wyrobów należy
rozwijać, a z jakich zrezygnować. Tradycyjne koncepcje rozwoju produktu opóźniają
kontakt z odbiorcą, co utrudnia, bądź uniemożliwia, wprowadzenie np. modyfikacji technicznych.
Problem przed jakim stanie menedżer organizacji, która ma ambicję stać się firmą
o cechach organizacji uczącej się, polega na doborze odpowiedniej do tych cech struktury. H. Steinmann i G. Schreyögg (1998: 322) opisując zasady działania organizacji uczącej się podkreślają, iż bez struktury wspierającej relacje wewnątrz organizacyjne ukierunkowane na zespołowe uczenie się, nie udałoby się zdyskontować w pełni budowanego potencjału rozwojowego. Zespołowe uczenie się oznacza bowiem również zespołową pracę. P. Senge (1998) uważa, że organizacja ucząca się powinna być zhierarchizowana na
poziomie dwóch szczebli zarządzania. Szczebel centralny powinien koncentrować swoją uwagę na budowaniu systemów kształtujących zdolność organizacji do uczenia się,
w szczególności na zarządzaniu zasobami, określaniu wspólnych idei i wartości, projektowaniu procesów uczenia się. Natomiast szczebel drugi, zwany przez autora lokalnym,
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powinien dysponować bardzo szerokimi uprawnieniami do przejmowania całkowitej odpowiedzialności za rozwój i działanie podległych jednostek włącznie.
W literaturze przedmiotu jako aksjomat traktuje się stwierdzenie, że uczenie się prowadzi do poprawy wyników firmy. Z kolei według specjalistów od strategii cel ten osiąga się poprzez ścisłe zestrojenie przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Fiol i Lyles (1985)
zaproponowali definicję organizacyjnego uczenia, która łączy w sobie te założenia i brzmi
następująco: uczenie się organizacji polega na usprawnieniu działalności dzięki większej
wiedzy i lepszemu rozeznaniu w sytuacji. Jedna z najnowszych koncepcji, w której korzysta się z dorobku etnometodologii, opiera się na kontraście między poszukiwaniem
a wykorzystywaniem, uznając je za klucz do odnowy strategicznej organizacji. Odnowa
strategiczna polega na poszukiwaniu i opanowywaniu nowych sposobów działania przy
jednoczesnym wykorzystywaniu zdobytej dotychczas wiedzy (Bomtis, Crossan i Hulland, 2002). Ta koncepcja obejmuje trzy poziomy uczenia się: indywidualny, zespołowy
i organizacyjny (Crossan, Lane i White, 1999). Poziomy te mogą łączyć się ze sobą poprzez sprzężenie zwrotne. Proces uczenia się przyjmuje cztery formy przychodzące płynnie jedna w drugą, bez wyraźnego rozgraniczenia. Pierwsza to myślenie intuicyjne. Jest
to w dużej mierze proces podświadomy, który często opiera się na dostrzeganiu ukrytych
prawidłowości. Na przykład ekspert jest w stanie dostrzec w analizowanym problemie
pewne prawidłowości czy schematy, które mogłyby ujść uwadze nowicjusza. Ta umiejętność przydaje się przy wykorzystywaniu wiedzy. Jednak intuicja jest także bardzo pomocna w poszukiwaniu, gdyż ułatwia odkrywanie nowych zastosowań i dochodzenie do
nowatorskich spostrzeżeń. Metafory, obrazy i symbole składają się na język pozwalający przekazać innym przemyślenia i odczucia. Druga to eksplikacja. Jest to proces objaśniania pomysłów i wizji samemu sobie lub komuś innemu za pomocą słów lub działań.
Każdy z nas tworzy własną mapę poznawczą określonej dziedziny, w związku z tym możemy różnie interpretować te same bodźce. W zespole prowadzi to nieraz do pojawienia
się różnych, niekiedy sprzecznych stanowisk w kwestii wyjścia z sytuacji. Trzecia to integracja. Ten proces polega na budowaniu wspólnych sposobów rozumienia rzeczywistości i podejmowaniu skoordynowanych działań poprzez wzajemne dostosowanie. Za
podstawowe narzędzia poszerzania rozumienia uważa się dialog i narrację. Czwarta to instytucjonalizacja. Ten proces służy utrwalaniu sprawdzonych rozwiązań. Zachowania,
które przyniosły sukces, często wchodzą na stałe do repertuaru organizacji i znajdują odzwierciedlenie w jej systemach, strukturach i strategiach. Charakterystyczną cechą instytucjonalizacji jest powtarzalność zachowań w pewnym okresie. W powyższym modelu
zakłada się dynamiczne powiązanie wymienionych procesów uczenia się poprzez sprzężenie zwrotne. Nie objaśnia się, jaką rolę te procesy odgrywają w ustalaniu równowagi
między poszukiwaniem a wykorzystywaniem, które jest kluczem do odnowy strategicznej organizacji. Zgodnie z tą koncepcją innowacje rodzą się przede wszystkim na poziomie jednostki, w fazie myślenia intuicyjnego. Dlatego bez dwukierunkowego przepływu
informacji nie ma szansy na zakwestionowanie zinstytucjonalizowanych metod działania
i w konsekwencji w organizacji biorą górę zachowania o charakterze eksploatacyjnym
(Jashapara, 2006: 90–92).
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3. Organizacje przyszłości
„Prawdziwa rewolucja w biznesie nastąpi wtedy, gdy pracownicy pozbędą się zahamowań w korzystaniu z wiedzy innych ludzi oraz strachu przed udostępnieniem swojej
wiedzy wszystkim zainteresowanym” (Bartczak, 2000: 16). Tym stwierdzeniem I. Bartczak oddaje istotę wyzwania, przed jakim stoją współczesne organizacje nowej generacji. Uczenie się oraz zarządzanie efektem tego procesu jest już coraz powszechniej akceptowanym elementem procesu biznesowego i staje się tym samym, kluczowym co do znaczenia potencjałem. Jeden z prekursorów idei organizacji uczącej się P. Senge wskazał
pięć współzależnych instrumentów integrujących uczenie się poszczególnych uczestników organizacji. Są to (Urlich, 1998: 20–23):
1. Myślenie systemowe, które oznacza konieczność postrzegania organizacji i jej otoczenia w sposób spójny i całościowy. Struktura systemu organizacyjnego determinuje przebieg zdarzeń i relacje wewnętrzne.
2. Mistrzostwo osobiste uzyskiwane jako rezultat ciągłego doskonalenia się uczestników organizacji, w tym rozumieniu jej wyzwań i misji.
3. Modele myślowe, które traktować należy w kategoriach zbiorów nie zawsze do
końca uświadomionych założeń i prawd wpływających na rozumienie otaczającej
rzeczywistości.
4. Wspólna wizja przyszłości jako niezbędny element wzajemnego rozumienia się
członków organizacji i skutecznego komunikowania własnych oczekiwań i możliwości.
5. Zespołowe uczenie się traktowane jako podstawa skutecznej współpracy i wymiany poglądów w ramach zespołów realizatorów, przy wykorzystaniu wcześniej podanych instrumentów.
D. Urlich określając cechy organizacji skoncentrowanej wokół wiedzy i umiejętności zwraca uwagę na zbiór wartości, jakie powinna ona posiadać. Za szczególnie ważny
należy uznać postulat wychodzenia poza ograniczenia wynikające z tradycyjnych klasyfikacji ludzi w organizacjach i zacieranie granic między pracownikami i klientami – tradycyjnie ustawianymi w opozycji. Każe to zwrócić uwagę na fakt, że uczenie się to nie
tylko kontestowanie informacji, ale też, a może przede wszystkim, możliwość występowania w różnych rolach i konfiguracjach personalnych, co ułatwia rzeczywiste przyswojenie wiedzy i utrwalenie jej w postaci zweryfikowanego praktycznego doświadczenia.
Organizacja ucząca się to taka, która daje szansę swoim uczestnikom na zdobycie takiego właśnie potencjału. K. Krzakiewicz (2001: 192) formułuje pogląd rozszerzający ten
punkt widzenia stwierdzając: „…na wiedzy opierają się wszelkie gospodarcze i kierownicze relacje, ujawniają się preferencje uczestników tych relacji i staje się zrozumiały
proces wymiany”. Zrozumienie procesów zachodzących w organizacji i zdolność transformacji tej wiedzy na efektywne działania jest jednym z istotnych przejawów jakościowej zmiany, jaka dokonuje się w organizacjach ukierunkowanych na uczenie się i zarządzanie wiedzą.
Najczęściej wskazywanymi cechami organizacji uczącej są: specyficzna kultura organizacyjna, wspólna wizja przyszłości, dominacja zespołowych procesów uczenia się
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(Perechuda, 2000: 83). Jest tak dlatego, gdyż organizacje, które chcą sobie dobrze radzić
z problemami współczesnej rzeczywistości muszą się nauczyć kreować informację i wiedzę, a nie tylko efektywnie przetwarzać – ważne staje się nie tylko dysponowanie wiedzą, ale także umiejętność tworzenia nowych jej zbiorów. Nadchodzą zatem czasy, w których ci członkowie organizacji, którzy podejmują wysiłek wdrażania projektów zarządzania wiedzą, odegrają kluczową rolę w tworzeniu podstaw przyszłego sukcesu przedsiębiorstwa (Romańczuk, 2001: 34). Potrzeba zarządzania wiedzą nie jest już kwestią
dyskusji, problem polega jedynie na tym, jak to robić. Budowanie systematycznych praktyk tworzących podstawy systemu zarządzania wiedzą jest wyzwaniem dla menedżerów
podejmujących decyzje o kierunkach inwertowania środków na rozwój firm. Warunki
określające konkurencyjność współczesnej organizacji wywodzą się z pozamaterialnej
sfery jej działalności, są bowiem funkcją systemu wartości i architektury relacji wewnątrz
organizacyjnych. Warto zatem zadać pytanie o to, jakie są rzeczywiste przesłanki, cele
i efekty budowy organizacji opartej na idei uczenia się i zarządzania wiedzą, czyli (Bartczak, 2000: 18):
a) odciążenie pracownika umysłowego od banalnych zajęć intelektualnych na rzecz
zaangażowania go w pracy wymagającej twórczej aktywności – wykonywanie
pracy rutynowej jest małowartościowe; w organizacji uczącej się nie traci się czasu i talentów pracowników na wielokrotne wymyślanie tych samych rozwiązań,
wykorzystanie dostępnej wiedzy służyć ma rozwiązaniu problemów, z którymi
jeszcze nikt sobie nie poradził,
b) zarządzanie wiedzą jest działaniem prowadzącym do równouprawnienia wiedzy
pochodzącej z innych źródeł niż własna twórczość – wartość ta ma wspierać postawy ukierunkowane na dzielenie się z innymi własnym potencjałem wiedzy;
przekonanie o możliwości uporania się z problemami, które przyniesie przyszłość
jest najbardziej wartościowym kapitałem pracownika organizacji uczącej się,
c) zarządzanie wiedzą ma zmniejszyć poczucie rozdźwięku między wiedzą teoretyczną a możliwościami jej praktycznych aplikacji – efekt taki osiąga się poprzez
zbliżenie działalności badawczej i projektowej do sfery wytwarzania, dzięki zaangażowaniu w oba te procesy tej samej grupy pracowników.
Zarządzanie wiedzą jest innowacją, jaką proponuje się współczesnym przedsiębiorstwom, które jak od każdej zmiany oczekują konkretnych efektów wyrażających się np.
oszczędnością czasu, pieniędzy, większą efektywnością podejmowanych działań. Obecnie to nie zdolności produkcyjne czy też możliwość dostępu do kapitału finansowego wyznaczają pozycję konkurencją firmy, lecz znajomość rynku, skumulowana wiedza organizacyjna oraz elastyczność reakcji na pojawiające się na rynku szanse. Organizacje minionej ery realizowały stawiane sobie cele dzięki pozyskanym zasobom rzeczowym i finansowym, wyborom odpowiednich technologii a także budowanym strukturom. Następnie do skonfigurowanych struktur organizacyjnych i technologicznych dobierano odpowiednie grupy realizatorów. Organizacje oparte na potencjale wiedzy to takie, których
wartość kreuje posiadany zasób intelektualny, a nie zasoby techniczne (Rutka i Czerska,
2002: 138).
System zarządzania organizacją uczącą się ukierunkowany jest na przekształcenie
zasobu ludzkiego w kapitał intelektualny. Powstaje on w wyniku działań generujących no-
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wą wartość, przynoszącą przedsiębiorstwu wymierne korzyści rynkowe w postaci nowych wartości, przynosząca przedsiębiorstwu wymierne korzyści rynkowe w postaci nowych produktów, nowych rozwiązań ekonomiczno – finansowych, nowej jakości lub nowatorskich rozwiązań organizacyjnych (Lichtarski red., 1999: 111). Wyróżnia się następujące kategorie kapitału intelektualnego (Ross, 1997: 416):
a) kapitał ludzki – jest źródłem powstawania wiedzy, gdyż związany jest nierozerwalnie z pracownikiem, jego umiejętnościami i motywacją;
b) kapitał organizacyjny – struktury organizacyjne, proces zarządzania, strategie,
technologie informatyczne,
c) kapitał relacji z klientami – system komunikacji z rynkiem, reputacja marki, zdolności do konkurowania i tworzenia wartości dodanej.
Wartość współczesnej firmy jest przede wszystkim funkcją wartości jej kapitału intelektualnego. Część organizacji, zwłaszcza o globalnym zasięgu działania, koncentrują
się na zarządzaniu kapitałem intelektualnym i finansowym, przekazując funkcje produkcyjne do kompetencji innych realizatorów.
Podobny problem zarządzania i hierarchii w organizacji uczącej się dostrzega
G. Morgan (1997: 100). Uważa on, że kierownicy i menedżerowie powinni koncentrować
uwagę na tworzeniu warunków dla wydobycia potencjału intelektualnego podwładnych.
Wysoki poziom samodzielności podwładnych, podbudowany oddziaływaniem czytelnego zbioru norm i wartości sprzyja kreowaniu wspólnej tożsamości i procesom uczenia się.
Struktura organizacji uczącej się powinna zakładać także wysoki poziom różnorodności
i zakresu zadań wykonywanych przez wszystkich jej uczestników poprzez tworzenie np.
samodzielnych zespołów wykonawczych czy projektowych z wkomponowanym systemem umożliwiającym rotację pracy. Wsparciem dla takich rozwiązań ma być przyjęcie
zasady rezygnacji z precyzyjnego ustalania poszczególnych ról w organizacji, na rzecz ich
względnej niejednoznaczności i zachodzenia na siebie. A zatem nie z góry założony projekt i standardy, ale tworzenie warunków, w których dociekanie, uwzględniające aktualne warunki sytuacyjne, powinno inspirować wykonawców do działań wychodzących poza określone formalnie ramy. W praktyce oznacza to minimalizowanie formalizacji zachowań i zadań członków organizacji do zakresu podstawowych obowiązków i pozostawienie im szerokiego pola samodzielności i działania na własną rękę, tak by możliwe stało
się uczenie się i wykorzystywanie posiadanego potencjału wiedzy (Morgan, 1997: 100).
N. Pedler i K. Aspinwall (1999: 40) wskazują, iż struktura organizacji uczącej się ma charakter tymczasowy, po to by łatwo podlegać zmianom ukierunkowanym na zaspokojenie
wymagań pracowników i klientów.
Postulat elastyczności struktury organizacyjnej uczącej się formułuje również
K. Ziemniewicz (1999: 85) stwierdzając, iż w takiej organizacji znikają linie podziału
między przełożonymi a podwładnymi, odbiorcami a dostawcami, przedsiębiorstwem
a otoczeniem. Struktura uczącej się organizacji staje się elastyczna, sprzyja zintensyfikowaniu przepływu informacji. Oznacza to, że organizacja ucząca, aby zrealizować się
w praktyce, powinna posiadać architekturę o dość słabo zaznaczonej hierarchii, stosunkowo niewielkim poziomie specjalizacji funkcjonalnej stanowisk i bardzo szerokich
uprawnieniach szczebli wykonawczych.
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Zakończenie
Podsumowując, w nowoczesnym przedsiębiorstwie wiedza powinna być traktowana
jako ważny czynnik strategiczny. Przedsiębiorstwo, jako żywy system społeczny, jest silnie związane z otoczeniem. W konsekwencji wymusza to skonstruowanie mechanizmów
skłaniających firmę do ciągłego uczenia się (Hürlimann, 1996: 45–46). Fundamentalna
zmiana, jaka dokonuje się w opartych na wiedzy, współczesnych organizacjach polega na
działaniu o kierunku odwrotnym od dotychczasowego i polega na podporządkowaniu zasobom ludzkim wyborów w zakresie struktury i technologii. Potencjał posiadanej wiedzy
stanie się podstawą do poszukiwania optymalnej konfiguracji wszystkich innych systemów organizacji. To potencjał intelektualny uczestników organizacji staje się fundamentem budowy współczesnej organizacji (Mularuk, Maciołek i Sobczyk, 2000: 3). Największe nawet zasoby informacyjne gromadzone w przedsiębiorstwie, pozbawione systemów
ich odpowiedniego wykorzystania i przekształcania w wiedzę organizacyjną, stają się jedynie bezużytecznymi i kosztownymi megabajtami, absorbującymi komputery coraz
nowszych generacji.
Potrzeba osiągnięcia strategicznego celu organizacji, jakim jest uzyskanie trwałej
przewagi konkurencyjnej, wymagać będzie od menedżerów umiejętności tworzenia warunków uczestnictwa podwładnych w pracach realizowanych w organizacji, ułatwiających im stałe uczenie się nowych ról i zadań. Wydaje się, że do przeszłości przechodzą
te systemy organizacyjne, które „zamykają” pracownika na długo w przestrzeniach organizacji, gdzie realizują się jednorodne, powtarzalne zbiory zadań uczące pracowników
perfekcjonizmu odtwórców. W organizacjach, w których notuje się wysoki poziom rozumienia znaczenia zarządzania wiedzą tworzy się stanowiska odpowiedzialne za projektowanie i nadzorowanie całej infrastruktury wiedzy organizacyjnej z bibliotekami, bazami wiedzy, sieciami komputerowymi baz danych, centrami badawczymi i systemem relacji z zewnętrznymi jednostkami naukowymi.
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In Process of the Intelligent Organization Building
Summary
The starting point for the deliberations in this article is the issue of the key aspects
and conditions of effective learning in the intelligent organization. The author briefly
describes learning process that leads to the development and better use of knowledge in

139

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Nr 2/2010(14)

the enterprise. This article presents an analysis of the factors that determine new rules of
knowledge management in the organization. The author focuses on the essence and
attributes of knowledge-based organizations. In the final section of the article, the
differences between the features of the traditional and knowledge age organizations are
pointed out.

140

