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Rozdział I. Przesłanki  i uwarunkowania 
nowoczesnego zarządzania – implikacje 

dla wymiaru sprawiedliwości

Barbara Bojewska1

 § 1. Wprowadzenie

Rozwój przedsiębiorstw, utrzymanie oraz pozyskiwanie nowych klientów, sprostanie wy-
maganiom na konkurencyjnym rynku zależy od właściwego zarządzania. Zarządzanie można 
zdefiniować jako działalność kierowniczą polegającą na ustalaniu celów i powodowaniu ich 
realizacji dzięki wykorzystaniu przez organizację zasobów, procesów i informacji w istnieją-
cych warunkach prawnych, społecznych, ekonomicznych, w sposób sprawny i skuteczny oraz 
zgodny ze społeczną racjonalnością działań społecznych2. Realizacja procesów, które są dla 
przedsiębiorstwa strategicznie istotne, jest możliwa dzięki skutecznemu zarządzaniu. 

Współczesne przedsiębiorstwa poszukują nowych formuł i idei funkcjonowania w tym 
nowych metod zarządzania, w dążeniu do zwiększenia efektywności. Ma to źródło w zmie-
niającym się otoczeniu, w nasilającej się konkurencji w skali międzynarodowej i globalnej. 
Szczególnie istotne są uwarunkowania społeczno-gospodarcze, takie jak3:
– powszechna dostępność do wiedzy i informacji, wzrost poziomu kwalifikacji i zdolności 

do uczenia się i samodzielnego działania;
– duża zmienność technologicznych i rynkowych uwarunkowań działalności organizacji, 

potrzeba elastyczności systemów organizacyjnych przedsiębiorstw, a w szczególności w za-
kresie kształtowania ich potencjałów intelektualnych;

– skracające się cykle życia produktów, technologii, rynków, systemów, konieczność ciągłego 
dostosowywania organizacji do zachodzących zmian;

– globalizacja procesów społeczno-gospodarczych, wpływ na organizację czynników wcześ-
niej nieistotnych dla jej funkcjonowania;

– coraz mniejsza przewidywalność otoczenia organizacji, probabilizm planowania strate-
gicznego.
Globalizacja i rozwój społeczeństwa informacyjnego wywierają wpływ na rozwój spo-

łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw4. Realizacja społecznej odpowiedzialności biznesu 

1 Dr hab. Barbara Bojewska, Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej.
2 J. Penc, Strategie zarządzania, cz. I, Warszawa 1999, s. 18.
3 Por. J. Różański, J. Sokołowski (red.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, Łódź 2010, s. 163–164.
4 P. Banasik, Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości, Warszawa 2014, s. 122–123.
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(Corporate Social Resposibility, CSR), oznacza konieczność uwzględnienia w działaniu (stra-
tegii) przedsiębiorstwa zarówno celów ekonomicznych, jak i społecznych. Idea ta może stać 
się źródłem przewagi konkurencyjnej i innowacyjności przedsiębiorstw1.

Współczesne przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu objęte są zmianami, które stają 
się coraz bardziej istotne w procesie ich funkcjonowania. Zmiany obejmują różnorodne zja-
wiska, zarówno pod względem ich zasięgu, jak i głębokości działania. Niektóre polegają na cał-
kowitym przekształceniu dotychczasowego stanu rzeczy, wówczas całe przedsiębiorstwo musi 
zająć strategiczną pozycję. Dotyczy to istotnych zmian struktur organizacyjnych, systemów 
funkcjonowania zasobów ludzkich, kultury itp. W innych przypadkach, przekształcenia mogą 
ograniczać się jedynie do części przedsiębiorstwa2. Stąd też rosnące znaczenie zarządzania. 
Zarządzanie powinno umożliwić zwiększenie sprawności organizacji, zmianę jej zasadniczych 
kompetencji na nastawienie rynkowe i wewnętrzną przedsiębiorczość3. 

Złożoność, zmienność i niepewność otoczenia powodują, że organizacje dążą do zmiany 
podejścia do zarządzania, przeorientowania i dostosowania strategii do nowych warunków 
funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie przedsiębiorstwem to ciągłe poszukiwanie nowych 
rozwiązań w obszarze zarządzania, w celu podniesienia jego efektywności i konkurencyjności. 
Przedsiębiorstwa jako nowoczesne organizacje powinny sprostać wyzwaniom otoczenia, czyli 
dążyć przede wszystkim do wykorzystania wiedzy, współpracy, wdrażania innowacji, racjo-
nalizacji kosztów, co powoduje potrzebę zmian w strategiach, celach oraz w koncepcjach 
i metodach zarządzania, w kierunku zarządzania nowoczesnego.

Wyzwania stawiane przed nowoczesnymi organizacjami, to adaptacja przedsiębiorstw do 
warunków rynkowych, pokonanie konkurencji, umiejętne wykorzystanie szans i zagrożeń 
stwarzanych przez otoczenie. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wypracowania sku-
tecznych metod rozwiązywania stawianych zadań, umożliwiających rozwój przedsiębiorstwa. 
Rozwój przedsiębiorstwa określony jest poprzez szereg czynników, do których zalicza się 
potencjał, otoczenie, finansowanie rozwoju oraz czynności zarządcze powiązane ze strategią 
przedsiębiorstwa. Rozwój ten jest możliwy, gdy w przedsiębiorstwie kładzie się nacisk na ka-
pitał ludzki, na wiedzę, czyli na proces uczenia się, doskonalenia umiejętności oraz wykorzy-
stywania wiedzy w praktyce4. Nowoczesne zarządzanie, w warunkach złożonego i konkuren-
cyjnego rynku, internacjonalizacji działań gospodarczych staje się coraz bardziej złożone. 

Rozważania zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą znaczenia nowego sposobu myślenia 
o przedsiębiorstwie jako organizacji nowoczesnej i ukazania przesłanek oraz uwarunkowań 
nowoczesnego zarządzania, dzięki któremu zmiana, wiedza i ludzie stają się kluczowymi za-
sobami każdego przedsiębiorstwa i uwarunkowaniami jego rozwoju. Za przykład organizacji 
nowoczesnej przyjęto organizację sieciową. Rozważania zawarte w niniejszym rozdziale można 
odnieść również do wymiaru sprawiedliwości jako organizacji nowoczesnej i jako organizacji 
sieciowej oraz wynikających stąd wyzwań w zakresie zarządzania w dobie oczekiwań spo-
łecznych. Przyjmuje się szerokie i wąskie podejście do określenia wymiaru sprawiedliwości. 
Szerokie podejście wiąże się z szerokim zakresem instytucji i podmiotów oraz ich ścisłej 
współpracy w przestrzeni sprawiedliwości (np. sądownictwo, prokuratura). Natomiast wąskie 
podejście obejmuje organizacje w przestrzeni sprawiedliwości wymierzające sprawiedliwość 

1 Ibidem, s. 124.
2 E. Weiss (red.), Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2008, s. 16.
3 J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Kraków 1998, s. 285.
4 Por. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Warszawa 2000, s. 100.
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(Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe)1. Podjęto zatem 
próbę określenia istoty organizacji nowoczesnej, uwarunkowań nowoczesnego zarządzania 
ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań zarządczych dla organizacji sieciowej w gospodarce 
opartej na wiedzy, co również w dużym zakresie stanowi wyzwanie dla wymiaru sprawiedli-
wości jako organizacji dążącej do spełniania oczekiwań społecznych.

§ 2. Znaczenie i uwarunkowania organizacji nowoczesnej

Od wielu lat ma miejsce dyskusja nad istotą przedsiębiorstwa przyszłości. Formułuje się 
różne definicje, zmierzające ku podejściu, w którym podkreśla się znaczenie zmian i potrzebę 
utworzenia organizacji, która sprosta rosnącym wymaganiom dynamicznie rozwijającego się 
rynku. Według M. Brzezińskiego „organizacje przyszłości powinny zapewniać zmianę podejścia 
i sposobu myślenia osadzonego w realiach poprzedniego wieku, na sposób myślenia o przy-
szłej rzeczywistości”2. J. Penc podkreśla znaczenie szybkości i sprawności działania w celu 
zaspokojenia potrzeb klientów i konkurowania z innymi firmami, według którego „organi-
zacje wobec tak poważnych i różnorodnych zmian zewnętrznych muszą się zmieniać, muszą 
dostosowywać, nawet z pewnym wyprzedzeniem własną zmienność”. Zwraca również uwagę 
na potrzebę zmian w relacjach z pracownikami, tak aby zaangażować posiadany potencjał we 
wspólne kierowanie przedsiębiorstwem3 . 

Głównym czynnikiem, który będzie decydować o sukcesach i porażkach organizacji przy-
szłości jest wiedza. Organizacja przyszłości to system uczący się, który stale podnosi poziom 
swojej wiedzy. Organizacja ta z ekonomicznego punktu widzenia powinna czerpać wartość 
dodaną z wiedzy i potencjału twórczego, a z tym związane jest zwiększenie wymagań w zakresie 
podnoszenia kompetencji przez pracowników oraz stworzenie systemu ciągłego kształcenia 
personelu oraz postrzeganie procesu kierowania ludźmi jako procesu adaptacji i wzbogacania 
zawodowego. Kluczem do sukcesu firmy jest właściwe wykorzystanie właściwej wiedzy przez 
właściwych ludzi we właściwym czasie4. Ponadto ważnym czynnikiem sukcesu organizacji 
przyszłości jest twórczość, która umożliwia przedsiębiorstwu wyprzedzanie zmian i ich wpro-
wadzanie. Zdolność twórczego myślenia stanowi istotną wartość, którą wszystkie organizacje 
powinny wykorzystać poprzez stworzenie właściwych warunków do rozwoju. Twórcze podej-
ście pomaga w usprawnieniu rozwiązywania stałych problemów organizacyjnych oraz pełni 
dużą rolę w funkcjonowaniu organizacji, zachęca do wprowadzania nowatorskich rozwiązań, 
motywuje pracowników do działania i rozwija ich umiejętności oraz sprzyja lepszej pracy 
zespołowej. 

Podsumowując, w organizacji przyszłości wprowadza się zmiany w strukturze i sposobach 
funkcjonowania, w celu dostosowania się do zmieniającego otoczenia, w oparciu, głównie 
o wiedzę i twórczość pracowników. Organizacja przyszłości powinna zatem wykorzystywać 

1 P. Banasik, Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości, op. cit,  s. 17–18.
2 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo przyszłości: nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, 

Warszawa 2003, s. 191.
3 J. Penc, Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych. Zacho-

wania w organizacji. Trudne sytuacje w kierowaniu, Warszawa 2000, s. 13.
4 K. Piotrkowski, Praca w organizacji przyszłości, w: K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie potencjałem ludzkim 

w organizacji XXI wieku, Warszawa 2006, s. 13–14; por. K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, 
Warszawa 2005, s. 98.

§ 2. Znaczenie i uwarunkowania organizacji nowoczesnej 
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cały potencjał jaki posiada, skupiając się na najważniejszym potencjale, jakim jest potencjał 
ludzki, bowiem to od ludzi zależy przyszłość efektywnej organizacji. Organizacje przyszłości 
bazują głównie na zespołach, które są nośnikami wymiany informacji, pobudzania kreatyw-
ności oraz sprawczym czynnikiem wdrożeń. Grupy, wewnętrznie spójne są bardziej efektywne 
i mają większe osiągnięcia1. Celem takiej organizacji powinno być jak najlepsze wykorzystanie 
pracy zespołowej do osiągnięcia określonych celów. Aby jak najlepiej wykorzystać potencjał 
ludzki konieczny jest umiejętny dobór pracowników przy odpowiednim i racjonalnym go-
spodarowaniu zasobami materialnymi i finansowymi. To ludzie są potencjałem, który wyko-
rzystuje wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz efektywnie stosuje metody zarządzania, 
czyli umiejętnie wykorzystuje posiadane informacje2.

Powyższe rozważania dotyczące istoty organizacji przyszłości, stanowią punkt wyjścia do 
określenia organizacji nowoczesnej w kontekście zmian otoczenia. Narastająca konkurencja 
globalna, rozwój zaawansowanych technologii, głównie informatycznych, w konsekwencji 
przyjęcie nowej gospodarki opartej na wiedzy, stwarza konieczność budowy takiej strategii, 
która umożliwi przedsiębiorstwom utrzymanie swojej pozycji na rynku lub zdobycie przewagi 
konkurencyjnej. Globalizacja spowodowała konieczność stworzenia nowej formy organizacji 
– organizacji nowoczesnej. Prawidłowe funkcjonowanie nowoczesnej organizacji opiera się 
na następujących założeniach3:
– czynnikiem sukcesu organizacji jest zdolność uczenia się szybciej niż konkurencja,
– źródłem sukcesu jest przywództwo intelektualne,
– organizację uczącą się tworzą ludzie uczący się i podnoszący kwalifikacje,
– organizacja nie tylko uczy, ale stwarza warunki do wykorzystywania wiedzy i umiejęt-

ności,
– dominuje atmosfera jakości i profesjonalizmu,
– wszyscy pracownicy organizacji są zachęcani do tworzenia nowych pomysłów i roz-

wiązań. 
Według tych założeń przedsiębiorstwo, funkcjonujące zgodnie z powyższymi zasadami 

ma większe szanse na podniesienie swojej efektywności i wykorzystanie zaangażowanych 
pracowników, odpowiednio do zmieniających się potrzeb i zachodzących zmian. Nowoczesna 
organizacja zatem to organizacja ucząca się, stale dostosowująca się do zmieniającego oto-
czenia, dzięki4:
– jasnej wizji organizacji, przekazywanej pracownikom w celu jej realizacji i promowania 

strategicznego myślenia;
– znaczącej, otwartej i jednoznacznej strategii, ukierunkowanej na procesy zdobywania 

wiedzy przez pracowników.
Istotą nowoczesnej organizacji jest realizowanie procesu organizacyjnego uczenia się, 

który obejmuje: uczenie się tradycyjne (edukacyjne), empiryczne i cybernetyczne. Trady-
cyjne uczenie się to proces powiększania kompetencji pracowników poprzez samokształcenie 
i przekazywanie wiedzy między pracownikami. Empiryczne uczenie się to proces zdobywania 
nowych doświadczeń na drodze działania praktycznego. Z kolei, cybernetyczne uczenie polega 
na odkrywaniu nowych sposobów myślenia, widzenia i rozumienia norm rządzących funk-

1 B. Kaczmarek, Organizacje. Polityka, władza, struktura, Warszawa 2001, s. 165.
2  K. Piotrowski, Praca w organizacji, op. cit., s. 15–16.
3 M. Juchnowicz, Motywowanie do rozwoju, w: M. Rybak (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębior-

stwie, Monografie i opracowania, Nr 470, Warszawa 2000, s. 181.
4 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000, s. 431.
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cjonowaniem organizacji, ich kwestionowaniu i zmianie. Procesy te umożliwiają nabywanie 
kompetencji, zdolności do coraz bardziej efektywnego postępowania, zgodnego ze strategią, 
poprzez stosowanie i doskonalenie sposobów pozyskania oraz wykorzystywania wiedzy.

Podsumowując, nowoczesna organizacja nieustannie się uczy, aktywnie inspiruje pracow-
ników do rozwoju, a także kreuje i wspiera ten proces. Podejście to zwraca szczególną uwagę na 
wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracownikach przedsiębiorstwa, jako źródła przewagi 
strategicznej, podkreślając zarazem znaczenie innowacji. 

Przedsiębiorstwo dążące do rozwoju, reaguje szybko na zmiany zachodzące w otoczeniu 
i konkuruje nowymi wyrobami, technologiami i formami marketingu. Staje się organizacją no-
woczesną, wrażliwą na sukcesy oraz wyzwania rynku, gotową do wprowadzania różnych zmian 
dostosowawczych, czyli rozwijania innowacyjności, która oznacza zdolność przedsiębiorstwa 
oraz jego skłonność do odchodzenia od rutynowych, sprawdzonych sposobów działania na 
rzecz tworzenia i wprowadzania nowości, poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań oraz 
szybkiego ich wdrażania.

W gospodarce rynkowej, gdzie podstawowym zjawiskiem ekonomicznym jest konkurencja, 
przedsiębiorstwa powinny intensywniej tworzyć i rozwijać potencjał twórczy, aby działać 
szybko, elastycznie i efektywnie. Te wymagania rozwoju i dostosowania się do wymagań oto-
czenia powodują konieczność wprowadzania innowacji w różnych sferach funkcjonowania 
organizacji. Chodzi tu nie tylko o innowacje techniczne i technologiczne, ale społeczno-or-
ganizacyjne, czyli w sferze zarządzania, umożliwiające szybkie reagowanie i dostosowanie do 
wyzwań, tkwiących w otoczeniu. Nowoczesne przedsiębiorstwo powinno stać się organizacją 
przedsiębiorczą, inteligentną, postrzegającą problemy z różnych perspektyw, wrażliwą na 
sygnały i wyzwania rynku oraz gotową do wprowadzenia różnych zmian dostosowawczych, 
rozwijania innowacyjności i nowoczesnego zarządzania1. Zmiany są głównym imperatywem 
w zarządzaniu nowoczesną organizacją2. Nowoczesne organizacje rozwijają się w kontekście 
zmian powodowanych przez rynek oraz przez ludzi w postaci klientów i pracowników. 

W kontekście powyższych rozważań, nowoczesna organizacja cechuje się innowacyjnością, 
jest nastawiona na potrzeby klienta, docenia pracę zespołową, orientuje się na rozwijanie 
i powiększanie potencjału intelektualnego pracowników, inwestuje w nowoczesne technologie 
informatyczne i teleinformatyczne, jest nastawiona na ciągłe zmiany, które przystosowują taką 
organizacje zarówno do wymagań otoczenia, jak i przede wszystkim podnoszą jej zdolność 
innowacyjną3. Kluczową rolę w nowoczesnej organizacji odgrywają menedżerowie, którzy 
powinni być świadomi zmian, potrzeb otoczenia i organizacji oraz przygotowani do nowo-
czesnego zarządzania, aby poprzez usatysfakcjonowanych interesariuszy i zaangażowanych 
pracowników realizować cele organizacji.

§ 3. Uwarunkowania nowoczesnego zarządzania

Uwarunkowania zarządzania w nowoczesnej organizacji ściśle wiążą się ze zjawiskiem 
globalizacji i postępu technologicznego. Globalizacja to proces występujący w gospodarce 
światowej charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem się przepływu dóbr, kapitałów 

1 J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości, op. cit., s. 271.
2 C. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa 2001, s. 43.
3 P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, Kraków 1994, s. 72.
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i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwojem transportu, komunikacji, telekomunikacji 
oraz szybkim przepływ informacji w mediach. Globalizacja ma swój wymiar gospodarczy 
i społeczny, polityczny i kulturowy1. Wzrost poziomu globalizacji prowadzi do konkurencji 
w skali świata lub regionów ekonomicznych, tworząc swoisty układ sił w gospodarce. Do naj-
ważniejszych aktualnie problemów globalnych wymagających rozwiązania zalicza się przede 
wszystkim: wyczerpywanie zasobów środowiska i jego ochrona, zadłużenie międzynarodowe, 
utrzymanie bezpieczeństwa międzynarodowego. W ostatnim okresie, także kryzys gospodarczy 
rozpatrywany jest w ujęciu globalnym, a działania zaradcze podejmowane są w konsultacji ze 
społecznością międzynarodową2.

Skuteczne funkcjonowanie nowoczesnej organizacji na globalnym rynku wymaga ela-
styczności i szybkiego przystosowywania się do zmian zachodzących na rynku globalnym, 
jak i regionalnym. Przesłanką do szybkiej i twórczej reakcji na wymogi rynku są takie sposoby 
zarządzania, które będą w stanie zmobilizować kreatywność, fachową wiedzę i kompetencje 
wszystkich pracowników3. Globalizacja tworzy nowe warunki konkurencji i przenosi je na 
nowe obszary. Podkreśla się, iż jedynym źródłem przewagi konkurencyjnej jest obecnie wiedza 
i kwalifikacje, ponieważ to potencjał intelektualny stanowi o konkurencyjności i oznacza ko-
nieczność pozyskiwania dla organizacji możliwe najlepszych pracowników oraz stwarzania 
im odpowiednich warunków do pracy i rozwoju. Nowoczesne organizacje, aby sprostać wy-
maganiom rynku i międzynarodowej konkurencji powinny przyjąć odpowiednią strategię 
zarządzania zasobami ludzkimi. Globalizacja modyfikuje spojrzenie na funkcję personalną 
firmy. 

W warunkach globalizacji nowego znaczenia nabiera kultura organizacyjna i wielokul-
turowość. Wielokulturowość w globalnym świecie ma wpływ na formowanie tezy, że nowo-
czesne zarządzanie jest zarządzaniem międzykulturowym. Zarządzanie organizacją wymaga 
uwzględnienia wielokulturowości i wyzwania w postaci radzenia sobie z różnicami narodo-
wościowymi pracowników. W nowoczesnym zarządzaniu menadżerowie formułują strategie 
i style zarządzania oparte na wzajemnym zrozumieniu przedstawicieli różnych kultur4. Za-
rządzanie w organizacjach zróżnicowanych kulturowo jest dynamiczne i charakteryzuje się 
dużą elastycznością. 

Kolejnym istotnym czynnikiem zewnętrznym (obok globalizacji) wywierającym wpływ 
na zarządzanie nowoczesną organizacją jest postęp technologiczny. To dzięki praktycznemu 
zastosowaniu technologii informatycznej w zarządzaniu, zmieniają się relacje pomiędzy uczest-
nikami rynku i zasady prowadzenia firm. Wprowadzenie technologii cyfrowej i jej wykorzy-
stanie przez konsumentów spowodowały, że rynek producenta stał się rynkiem klienta oraz 
zmieniły się zasady konkurencji. Zmiany warunków konkurencji nastąpiły przede wszystkim 
pod wpływem Internetu, a zwłaszcza pełnionych przez niego funkcji. Technologia cyfrowa 
wywarła duży wpływ na zmiany wewnątrz organizacji5. Nowe technologie wykorzystywane 
są przede wszystkim do zarządzania wiedzą, głównie do porządkowania, wyodrębniania, 

1 E. Luttwak, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wrocław 2000, s. 52.
2 W. Gonciarski, Globalizacja i wzrost znaczenia wiedzy jako uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim 

organizacji, w: K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Warszawa 2006, 
s. 101–102.

3 A. Dylus, Globalny rynek i jego granice, Warszawa 2001, s. 30.
4 J. Tarapata, Wielokulturowość a kultura organizacyjna firmy, w: K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie potencjałem 

ludzkim w organizacji XXI wieku, Warszawa 2006, s. 156–160.
5 T. Kasprzak, Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji, Warszawa 2000, s. 117.
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przechowywania, wartościowania i upowszechniania wiedzy. Technologia cyfrowa ma rów-
nież wpływ na najistotniejszy obszar współczesnego zarządzania, a mianowicie zarządzanie 
kapitałem ludzkim i wykorzystywana jest w procesach: rekrutacji oraz selekcji, jak i w pozo-
stałych obszarach personalnych. 

Oprócz czynników zewnętrznych na nowoczesne zarządzanie mają wpływ uwarunkowania 
wewnętrzne. Wewnętrznym czynnikiem istotnym w zarządzaniu nowoczesną organizacją jest 
przede wszystkim czynnik ludzki. Wzrost znaczenia kapitału ludzkiego we współczesnym 
zarządzaniu wynika ze zmian, jakie mają miejsce w gospodarce światowej, w kontekście glo-
balizacji i wzrostu znaczenia wiedzy.

Zarządzanie wiedzą i zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wymaga podejmo-
wania przedsięwzięć organizacyjnych i technologicznych, ale w podstawowym zakresie do-
tyczy kapitału ludzkiego. Związek pracowników organizacji z jej wiedzą potwierdza definicja, 
według, której: „zasobami wiedzy organizacji są aktywa intelektualne, będące sumą wiedzy 
poszczególnych pracowników oraz zespołów pracowników, które organizacja wykorzystuje 
w swoich działaniach”1. 

W świetle różnych badań, sukces w zarządzaniu i w rezultacie sukces organizacji wiąże się 
ze stosowaniem pewnej filozofii działania, która silnie orientuje firmę na tzw. przedsiębior-
czość rynkową (konkurencyjność, wysoka jakość produkcji, „agresywny” marketing) oraz 
zaangażowanie pracowników i zaufanie. Główne zasady tej filozofii, to2:
– bezwarunkowe nastawienie na rynek i podporządkowanie wszelkich działań klientom, 

odkrywanie i analizowanie ich potrzeb i oczekiwań;
– jasne i zrozumiałe zdefiniowanie celów firmy, misji, wizji i strategii, tego, co chce osiągnąć 

i kiedy, dlaczego robi to, co robi, jaka ma być jej przyszłość;
– stałe wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych, poszukiwanie zmian, reagowanie na nie 

oraz wykorzystywanie ich jako sposobności do osiągnięcia wyższych zysków i wzmacniania 
pozycji i wizerunku firmy;

– kreatywne kierowanie pracownikami, uznanie ich za najcenniejszy zasób firmy oraz dążenie 
do właściwego wykorzystania wiedzy, umiejętności, zdolności oraz zaangażowania.
W procesach gospodarczych, główną rolę odgrywa sprawność zarządzania, którą należy 

rozumieć, jako skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa do celu, zapewnienie mu korzystnej 
pozycji na rynku, dobrego wizerunku na tle konkurentów i osiągnięcie możliwie największych 
korzyści. Organizacje, aby przetrwać na rynku, muszą być przedsiębiorcze, nastawione na 
tworzenie i wprowadzanie innowacji. 

Należy podkreślić, iż sprawne zarządzanie nowoczesną organizacją zależy od kultury or-
ganizacyjnej. Kultura organizacyjna sprzyja procesom uczenia się i dzielenia wiedzą, wpro-
wadzaniu zmian i wdrażaniu innowacji, jest kluczowym czynnikiem warunkującym sprawny 
przebieg wszystkich działań realizowanych w przedsiębiorstwie, w tym działań w obszarze 
personalnym, w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności.

Żeby wyprzedzić konkurencję, należy lepiej zaspakajać potrzeby konsumentów i pełniej 
wykorzystać wiedzę i doświadczenie itp.3. Nowoczesne zarządzanie powinno opierać się przede 
wszystkim na następujących założeniach4:

1 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków 2002, s. 35.
2 J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Kraków 1995, s. 59.
3 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2009, s. 9. 
4 Por. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Metody projektowania systemów zarządzania, Warszawa 2004, s. 12–13. 

§ 3. Uwarunkowania nowoczesnego zarządzania
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– orientacja na klienta, 
– orientacja na odpowiednie prowadzenie procesu lub procesów, 
– orientacja na dane, informacje oraz wiedzę, 
– orientacja na przedsięwzięcia innowacyjne,
– współuczestnictwo i zaangażowanie wszystkich pracowników w urzeczywistnianiu 

zmian, 
– umiejętnie wykorzystywać wiedzy i doświadczenia pracowników, 
– rozwój kapitału intelektualnego – edukacja, szkolenia, dzielenie się doświadczeniami, 

delegowanie uprawnień i odpowiedzialności, wzrost zaufania do pracowników, 
– rozwój procesów ciągłego doskonalenia – np. metoda Kaizen. 

Warunkiem podstawowym osiągnięcia przez organizację wysokiej efektywności jest umie-
jętność przystosowywania się do zmian otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego lub nawet 
ich wyprzedzanie1. Zmiany w otoczeniu organizacji stwarzają dla niej szereg konkurencyjnych 
wyzwań, co oznacza, że również zarządzanie musi być włączone w proces tworzenia nowych 
możliwości2. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż zmiany w zarządzaniu prowadzą do 
stworzenia nowego modelu przedsiębiorstwa przyszłości, gdzie kluczową rolę odgrywać będzie 
doskonalenie metod zarządzania pracownikami wiedzy3. Dotyczy to szczególnie organizacji 
nowoczesnej (w tym organizacji sieciowej), w której zarządzanie zorientowane jest na proces 
organizacyjnego uczenia się. 

§ 4. Nowoczesne zarządzanie na przykładzie organizacji 
sieciowej

W nowej gospodarce dominują te podmioty, które dzięki technologiom informacyjnym 
będą w stanie stworzyć sieć wirtualnych powiązań pomiędzy pracownikami dostawcami, ak-
cjonariuszami i klientami. Istotnym narzędziem w walce konkurencyjnej są innowacje i czas 
– im krótszy okres upłynie od powstania pomysłu do jego implementacji w postaci określonego 
produktu na rynku, tym większe są szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Kluczowe 
znaczenie przypada pracownikom kreującym i wdrażającym nowe pomysły. Innowacyjność 
bowiem stanowi podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dotyczy to 
przede wszystkim organizacji sieciowych, których przesłanki tworzenia ściśle wynikają z cech 
gospodarki opartej na wiedzy i z dążenia do tworzenia większych wartości wynikających z in-
tegracji biznesowej i procesu organizacyjnego uczenia się.

Organizacja sieciowa, to zbiór przedsiębiorstw ściśle zintegrowanych, których źródłem 
konkurencyjności są określone powiązania i relacje występujące między nimi4. W kontekście 
cech relacji między uczestnikami organizacji sieciowej, można stwierdzić, iż: organizacja sie-
ciowa to zbiór podobnych lub zróżnicowanych elementów, np. przedsiębiorstw, które wchodzą 
ze sobą na stałe w system powiązań i zależności, zachowując jednak duży zakres samodziel-
ności lub jako wynik tworzenia czasowych powiązań komunikacyjnych między samodziel-
nymi jednostkami.

1 M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków 2009, s. 86.
2 Por. Z. Martyniak, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Kraków 2002.
3 M.W. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo 

przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Warszawa 2010, s. 18.
4 Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011, s. 397–404.
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Proces organizacyjnego uczenia się organizacji sieciowej wiąże się z działaniami adapta-
cyjnymi, tworzeniem i wdrażaniem koncepcji działania, zmianą zachowań organizacyjnych, 
ale przede wszystkim z wiedzą i umiejętnościami, ich pozyskiwaniem, transferem, rozwojem 
i wykorzystaniem. Na zdolność uczenia się organizacji można spojrzeć ponadto poprzez czyn-
niki ją kształtujące, które obejmują1:
– zaangażowanie pracowników w doskonalenie i w rozwój organizacji;
– kolektywne uczenie się – praca zespołowa, zaufanie, współpraca;
– otwartą kulturę organizacyjną – aktywność pracowników w kształtowaniu otaczającej 

rzeczywistości;
– ciągłość organizacyjną – podzielanie wizji przedsiębiorstwa i zaangażowanie pracowników 

w jej formułowanie; 
– system informacyjny mobilizujący do rozwoju – stosowanie zróżnicowanych sposobów 

przekazywania informacji;
– przywództwo rozproszone – wynika z kompetencji, bazuje na zaangażowaniu, a nie na 

środkach przymusu. Kluczowe okazują się relacje między przełożonymi a pracownikami;
– międzyorganizacyjne uczenie się – relacje między kooperantami mają charakter otwarty 

i zorientowany na rozwój;
– strategie zorientowane na przyszłość – strategie zorientowane na nowatorskie rozwiązania 

w danej branży i budowanie nowych rodzajów działalności;
– myślenie systemowe – modelowanie i symulacje w procesie rozwiązywania problemów 

organizacyjnych i podejmowaniu decyzji;
– strukturę organizacyjną o minimalnym stopniu standaryzacji i formalizacji, o dominacji 

poziomych interakcji w komunikacji, kontroli i koordynacji.
Większość definicji „organizacji uczącej się” wskazuje na ścisły związek z kategorią zmiany. 

Zmianę traktuje się jako immanentną właściwość organizacji uczącej się. Pozytywnym skut-
kiem zmian i zastosowania wiedzy jest innowacyjność, ciągłe doskonalenie organizacji i jej 
relacji z otoczeniem. Istotą organizacji uczącej się jest inwestowanie w rozwój i zaangażowanie 
pracowników w tworzenie oraz wdrażanie innowacji. W organizacji uczącej się, kadra mene-
dżerska koncentruje swoją uwagę na tych procesach i efektywnie nimi zarządza.

Istotna zatem staje się ocena zdolności organizacji sieciowych jako organizacji nowo-
czesnych do uczenia się w oparciu o spełnienie niezbędnych warunków ściśle związanych 
z cechami organizacji uczącej się. Najistotniejsze cechy organizacji sieciowej, jako organizacji 
nowoczesnej, tj. uczącej się, które sprzyjają innowacyjności i stanowią źródło przewagi konku-
rencyjnej w latach 2007–2012, z perspektywy badanych podmiotów należących do sieci, to2:
– gotowość do podnoszenia umiejętności (51% wskazań), 
– tworzenie wspólnej wizji (46% wskazań), 
– zespołowe uczenie się i doskonalenie (42% wskazań),
– specyficzna kultura organizacyjna (36% wskazań),
– odrzucanie schematów myślowych (33% wskazań),
– zdolność dostrzegania zależności (33% wskazań),
– otwarty system informacyjny (31% wskazań).

1A. Zgrzywa-Ziemak, Zdolność uczenia się przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych, Przegląd Organizacji 
2006, Nr 1, s. 22–23.

2 Szerzej: B. Bojewska (red.), Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, War-
szawa 2015. Badanie empiryczne zostało przeprowadzone w grupie 363 przedsiębiorstw należących do organizacji 
sieciowych (klastry, organizacje franczyzowe, organizacje wirtualne).

§ 4. Nowoczesne zarządzanie na przykładzie organizacji sieciowej
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Organizacja sieciowa jako organizacja nowoczesna posiada, w pewnym stopniu, cechy 
organizacji uczącej się, co powinno sprzyjać jej innowacyjności i tym samym może stanowić 
źródło przewagi konkurencyjnej. Wskazuje to na konieczność nowoczesnego zarządzania, 
które pozwoli kształtować, umacniać i wykorzystać posiadany potencjał w kierunku inno-
wacyjności przedsiębiorstw. Celem nowoczesnego zarządzania powinno być wykorzystanie 
informacji, wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz motywacji pracowników do doskona-
lenia i rozwoju przedsiębiorstwa w zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu. W latach 
2007–2012, największe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw i organizacji sieciowych miało 
zarządzanie relacjami z klientem (44% wskazań) oraz zarządzanie projektami (35% wskazań). 
Zarządzanie relacjami z klientem wiąże się z wszechstronnym zrozumieniem klienta w celu 
konkurencyjnego różnicowania oferowanych mu produktów. To dążenie do identyfikacji, po-
zyskiwania i utrzymywania klienta, czyli budowanie trwałych relacji z klientami. Do urzeczy-
wistniania tych złożonych przedsięwzięć w kontekście zmian otoczenia i zasobów organizacji 
wykorzystuje się projekty i zarządzanie projektami.

W literaturze przedmiotu podkreśla się konieczność kompleksowego i strategicznego za-
rządzania w kontekście potrzeb rynku globalnego, rozwoju technologii i nasilającej się konku-
rencji. Dotyczy to również organizacji sieciowych posiadających, w pewnym zakresie, cechy 
organizacji nowoczesnej, czyli uczącej się, funkcjonujących w zmieniającym się otoczeniu, 
posiadającym cechy gospodarki opartej na wiedzy.

§ 5. Podsumowanie 

Współczesna organizacja, wykorzystując modele wypracowane w przeszłości, nie zmieniła 
swojej istoty, lecz charakterystyczne cechy w kierunku organizacji uczącej się w kontekście 
zmian otoczenia. Można stwierdzić, iż wyróżnikiem zarządzania nowoczesną organizacją jest 
nasilenie rozwiązań pomnażających intelektualny potencjał organizacji. Nowy paradygmat 
organizacji uczącej się, w której kluczową rolę odgrywa człowiek i jego potencjał rozwojowy 
wyznacza sposób myślenia o zarządzaniu. W koncepcji organizacji uczącej się kładzie się 
nacisk na zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia pożądanej przyszłości. Członkowie tak 
rozumianej organizacji uczącej, ciągle podnoszą swoje zdolności do kreatywności. Organi-
zacje uczące się wykorzystują procesy uczenia się na poziomie jednostki, zespołu, systemu 
dla stałego przekształcania organizacji w kierunku zmierzającym do zwiększenia satysfakcji 
klientów. Koncepcja organizacji uczącej się opiera się na systemowym podejściu do zarzą-
dzania, w którym organizację traktuje się jako skomplikowaną całość złożoną z wielu powią-
zanych ze sobą podukładów i elementów, wchodzącą w reakcję ze środowiskiem, w którym 
się znajduje. Powoduje to liczne wyzwania zarządcze dla nowoczesnej organizacji, w której 
kluczowe zasoby mają charakter niematerialny. Dotyczy to szczególnie wymiaru sprawied-
liwości i dążenia do nowoczesnego zarządzania. Wymiar sprawiedliwości, jako organizacja 
w obszarze administracji publicznej, posiadająca określoną misję, cele i strukturę, funkcjo-
nująca w zmieniającym się otoczeniu, tak jak każda organizacja, dąży do dostosowania się 
do zmian otoczenia w kontekście oczekiwań społecznych. Stąd rosnące znaczenie zasobów 
niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem ludzi i wiedzy oraz zarządzania kapitałem 
ludzkim i zarządzania wiedzą w gospodarce opartej na wiedzy. 
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§ 5. Podsumowanie

Miejsce i rolę zasobów ludzkich w nowoczesnej organizacji wyznacza zarządzanie kapi-
tałem ludzkim. Zmiany w otoczeniu, których wyrazem są, przede wszystkim, nasilająca się 
i przybierająca globalne wymiary konkurencja, rosnące wymagania ze strony klientów od-
nośnie do jakości oraz ceny oferowanych produktów i usług, coraz szybszy rozwój innowacji, 
rosnący poziom edukacji społeczeństwa i związane z nim zmiany w systemach wartości. Coraz 
bardziej istotne są przemiany w układzie czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa, 
gdzie coraz większą rolę odgrywają kompetencje zatrudnionych. Ich wiedza, umiejętności, 
zdolności, motywacja oraz wartości zaczęły być traktowane jako czynnik różnicujący silne 
i słabe przedsiębiorstwa. Nastąpił wyraźny zwrot od postrzegania ludzi pracujących dla danej 
organizacji głównie, jako źródła kosztów, w kierunku traktowania ich jako właścicieli specy-
ficznego zasobu, mającego wartość dla organizacji.

Uwzględniając, w szczególności dynamikę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i spe-
cyficznych zdolności pracowników można stwierdzić, iż również zarządzanie wiedzą będzie 
przybierało na znaczeniu w rozwoju przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku i kształto-
wanie nowoczesnego zarządzania.

Rozwojowi przedsiębiorstw towarzyszy ich wzrost i towarzyszące mu nowe wyzwania. 
Wiedza ulega rozproszeniu, co wiąże się z wyzwaniami wobec komunikacji i systemu infor-
macyjnego. Konieczne stają się procesy delegowania uprawnień na coraz niższe szczeble. Jest 
to niezbędny warunek funkcjonowania nowoczesnej organizacji. Jednocześnie zwiększa się 
potencjał rozwojowy organizacji – nowe możliwości finansowe, skumulowana wiedza, umie-
jętności, relacje z klientami, wizerunek, poziom zasobów materialnych. Rosnący potencjał 
rozwojowy firm oznacza zwiększenie możliwości strategicznych, możliwości wprowadzania 
innowacji we wszystkich obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa.

Powiązanie realizacji strategii rozwoju z wykorzystaniem wiedzy zatrudnionych pracow-
ników, ich inwencji (nowatorskich pomysłów), pobudzanie kreatywności, praca zespołowa, 
szerokie komunikowanie się, partycypacja pracowników, przywództwo oraz dążenie do za-
spokojenia potrzeb interesariuszy organizacji, to istotne aspekty nowoczesnego zarządzania, 
również w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości.


