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1. POJĘCIE PRZYWÓDZTWA I JEGO EWOLUCJA
Definicje przywództwa • Przywództwo a władza • Przywództwo a wpływ na postawę
grupy • Przywództwo w psychologii społecznej • Poszukiwanie analogii ○ Potrzeba
przywództwa ○ Ewolucja teorii przywódczych • Cechy, czy zachowania • Podejście
sytuacyjne – zmiana stylu przewodzenia, czy zmiana przywódcy

WPROWADZENIE
Problem przywództwa w organizacjach jest jednym z najważniejszych zagadnień
poruszanych we współczesnej nauce o organizacji i zarządzaniu. Opis pojęcia przywództwa
oraz fenomenu tego zjawiska wciąż wydaje się niepełny, wciąż pozostawia wiele miejsca na
dodatkowe interpretacje, otwiera możliwość budowania nowych teorii, modeli. Jednocześnie
przywództwo może być jednym z istotniejszych elementów budujących sukces organizacji,
efektywni przywódcy często potrafią przygotować organizacje na kolejne wyzwania
otoczenia, ożywić je, reaktywować lub stworzyć zupełnie nowe podmioty. Brak przywództwa
w określonych sytuacjach lub też nieodpowiednie przywództwo mogą nawet w krótkim
okresie doprowadzić dobrze funkcjonujące organizacje do kryzysu, którego skutki niezwykle
trudno jest przezwyciężyć. Stąd rozumienie zjawiska przywództwa jest niezwykle istotne dla
współczesne nauki, jak również praktyki gospodarczej.
W książce tej dokonana zostanie analiza współczesnego dorobku naukowego dotyczącego
pojęcia przywództwa, prac naukowych współczesnych międzynarodowych wybitnych
teoretyków i badaczy zagadnień przywódczych oraz analiza licznych przykładów i studiów
przypadków przywódców organizacji, zarówno na poziomie globalnym, na poziomie
przywództwa wielkich organizacji, jak również na poziomie lokalnym, w oddziałach
organizacji. Przeanalizowane zostaną zmiany w rozumieniu przywództwa związane ze
zmianami otoczenia organizacji, dokonany zostanie przegląd zadań stojących przed
przywódcami organizacji i zdefiniowane typy przywódców w organizacjach oraz
konsekwencje pojawienia się określonych typów przywódców w opisanych typach
organizacji. Celem tych analiz jest pokazanie maksymalnie pełnego obrazu pojęcia
przywództwa i zjawisk mu towarzyszących.
Po analizie treści tego rozdziału czytelnik powinien:
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▪

Wymienić i poprawnie zinterpretować kilka definicji przywództwa związanych z
pełnieniem przez przywódcę różnych rodzajów władzy, wpływem na grupę i innych

▪

Rozróżnić pojęcie przywódcy nastawionego na zadania oraz stosunki międzyludzkie

▪

Podać przykłady przywódców biznesowych i społecznych oraz przedstawić na czym
opierało się ich przywództwo

▪

Potrafić zaproponować i obronić własną definicję przywództwa

▪

Określić czynniki zwiększające i różnicujące zapotrzebowanie na przywództwo

▪

Prześledzić ewolucję podejścia do przywództwa w nauce o organizacji i zarządzaniu

▪

Określić wyzwania dla przywódców współczesnych organizacji

1.1. DEFINICJE PRZYWÓDZTWA
Rozumienie pojęcia przywództwa i zadań przywódcy ulegało zmianom w miarę rozwoju
socjologii, politologii, psychologii społecznej, nauki o organizacji i zarządzaniu oraz innych
dziedzin naukowych. Zmiany te wymuszane były niekompletnością wcześniejszych opisów i
teorii, jak również wywoływane były przez zmieniające się otoczenie i zmieniające się
wyzwania, jakie stawały przed organizacjami i ich liderami. W części tej prześledzono próby
definiowania pojęcia przywództwa, jak również historyczne teorie dotyczące tego pojęcia.
1.1.1.

Przywództwo a władza

Definicji przywództwa można znaleźć bardzo wiele, m.in. wśród prac socjologicznych i
politologicznych. Analiza pojęcia przywództwa z punktu widzenia tych dziedzin nauki łączy
je głównie z problemem władzy, traktując przywództwo jak jeden z aspektów władzy (Burns;
1994). Stąd:
Definicja I:
Przywództwo to „zdolność do wpływania lub sprawowania władzy we wspólnotach
społecznych” (Abercrombie i in.; 1988),
Definicja II:
„Przywództwo to władza jednej lub kilku osób do wpływania na grupę i adaptowania
własnej polityki” (Bogdanor; 1993).
W tym miejscu warto jednak zastanowić się nad typami władzy, jaką posiadać może
przywódca. Według Webera:
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Definicja III:
„Władza oznacza każdą szansę, że wewnątrz jakiegoś związku społecznego zostanie
przeforsowana czyjaś wola nawet pomimo oporu, niezależnie od tego, czego ta szansa
dotyczy.” (Weber; 1972).
Weber wyodrębnił trzy typy władzy prawomocnej: władzę tradycyjną, opartą na tradycji i
obyczaju, władzę charyzmatyczną, wynikającą z wiary szerokich kręgów społecznych w
niezwykłe zdolności i umiejętności przywódcy oraz władzę legalną, której podstawą są
przepisy prawne. W układzie organizacyjnym władza (i odpowiadający jej autorytet)
występuje zazwyczaj w pięciu formach:
Rodzaje władzy:


władza formalna – zagwarantowana przez hierarchię organizacyjną, określana przez
organizację i przyznana ludziom zajmującym określone stanowisko,



władza nagradzania – władza udzielania lub wstrzymywania nagród,



władza wymuszania – umożliwia wymuszenie stosowania się do wymagań środkami
zagrożenia psychologicznego, emocjonalnego lub fizycznego,



władza dzielenia – władza opierająca się na możliwości rozdysponowywania
ograniczonych zasobów w ramach organizacji,



władza ekspercka – władza oparta na unikalnej wiedzy pewnych członków organizacji
(French, Raven; 1959).

Zauważyć trzeba, że posiadanie władzy nie zawsze musi wiązać się z jej użyciem, co oznacza,
że przywódca nie w każdej sytuacji musi ujawniać swoją rolę. Zazwyczaj jednak władza
zakłada asymetryczność relacji pomiędzy członkami grupy, organizacji, społeczeństwa –
sprawujący władzę ma większą kontrolę nad zachowaniami drugiej strony niż w odwrotnej
sytuacji. To wskazuje także na kontrole przywódcy nad zasobami, którymi przewodzi.
Szersze rozumienie władzy rozumianej po prostu jako możliwość wywierania wpływu na
zachowania drugiej strony zakłada, że stosunek władczy może być zarówno świadomy, jak
również nieświadomy. Tradycyjny podział na rządzonych i rządzących ulega w tym
przypadku zatarciu i grupa (organizacja, społeczeństwo) jawi się w tym momencie jako
system wzajemnie oddziałujących na siebie podmiotów (za: Pacholski, Sławoń; 1997). To
mogłoby sugerować, że i przywództwo nie zawsze musi być świadome. Wprawdzie wydaje
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się, że sytuacja, kiedy ma się do czynienie z takim nieświadomym przywództwem jest
rzadsza, jednak jeżeli przywództwo definiowane jest przy pomocy kategorii władzy, sytuacja
taka jest możliwa.
Istotną cechą władzy z punktu widzenia definiowania przywództwa jest także wskazywana
przez część teoretyków zdolność do wprowadzania zmian (transformacji), tzn. zdolność do
interwencji w dany układ zdarzeń, tak aby dokonać ich przekształcenia. Z tym oczywiście
wiąże się posiadanie przez przywódcę pewnej wizji zmiany.
Generalnie, jak twierdzą Crozier i Friedberg (1982): „Władza stanowi podstawowy i
nieunikniony element wszystkich stosunków społecznych, jądro każdego działania
zespołowego, wokół którego rozwijają się jednocześnie procesy przetargu i integracji”.
Pogląd ten wskazuje na konieczność ujawnienia się pewnych systemów władczych, a co za
tym idzie przywództwa niemal w każdym systemie – społeczeństwie, organizacji, grupie.
Podsumowując rozważania nad przywództwem definiowanym przy pomocy kategorii
władzy zauważyć trzeba, że pojęcie władzy, jej rodzajów jest tak pojemne, że wąskie
zdefiniowanie pojęcia przywództwa przy pomocy tej kategorii wydaje się trudne.
Przywództwo definiowane przy pomocy kategorii władzy może oznaczać bardzo różne
zachowania.
1.1.2.

Przywództwo a wpływ na postawę grupy

Przywództwo bywało definiowane jednak jeszcze bardziej ogólnie. Według Morrisa i
Seemana (1959):
Definicja IV:
„Przywództwo jest każdą czynnością, która wpływa na postawę grupy”.
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Pojęcie przywództwa
Władza i Grupa


Przywó
Przywództwo społ
społeczne i polityczne
– Zdolność
Zdolność do wpł
wpływania lub sprawowania
władzy we wspó
wspólnotach społ
społecznych
– Władza jednej lub kilku osó
osób do wpł
wpływania
na grupę
grupę i adaptowania wł
własnej polityki



Każ
Każda czynność
czynność,, któ
która wpł
wpływa na
postawę
postawę grupy.

Autorzy nie zastanawiają się tutaj nad sposobem i źródłem tego wpływu. Definicja ta wydaje
się jednak zbyt daleko idąca. „Każda czynność” oznaczać bowiem może także destrukcję
wywołaną przez jednego z członków grupy nie zgadzającego się z opinią większości.
Zastosowanie tej definicji doprowadziłoby do twierdzenia, że osoba dokonująca destrukcji
wbrew woli grupy jest przywódcą tej grupy. Wydaje się więc, że w definicji przywództwa
odwołującej się do wpływania na postawę grupy, powinny zostać położone jednak pewne
ograniczania dotyczące rodzaju wpływu, metod jego wywierania lub celów tego wpływu.
Wielu badaczy zastanawiało się więc, czyje cele realizuje przywódca. Jedna z definicji mówi,
że przywództwo opiera się na osobie, która sprawia rzeczy, które bez niej by się nie
dokonały. Sposób sprawiania owych „rzeczy” jest jednak niedookreślony. Stąd zgodnie z tą
definicją może wystarczyć sama obecność przywódcy, bez konieczności wywierania
jakiegokolwiek innego ukierunkowanego wpływu. To oznaczać może jednak, że przywódca
doprowadza do działań, które nie są zgodne z jego intencjami. Tak rozumiane przywództwo
wydaje się znów zbyt szerokie.
Definicję tę można jednak rozumieć także w przeciwny sposób, co czyni ją znowuż mało
użyteczną – przywódca nakłania zwolenników do wypełnienia własnych, przez siebie
zdefiniowanych celów. Zajmuje on najwyższą pozycję w grupie, często przez tę grupę został
wybrany, stąd ma największy wpływ na stawianie i realizację celów (Janda; 1960). Zgodne
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jest to zresztą z definiowaniem przywództwa poprzez kategorię władzy, zakładającej
asymetryczność związków między grupą i przywódcą.
Inna definicja przywództwa mówi jednak, że:
Definicja V:
Przywództwo polega na tym, że „pewne osoby, mające określone motywy i cele, we
współzawodnictwie lub konflikcie z innymi mobilizują instytucjonalne, polityczne,
psychologiczne i wszelkie inne zasoby, aby uaktywnić, zaangażować i zaspokoić
motywacje zwolenników.” (Burns; 1994).

Pojęcie przywództwa - cele


Przywó
Przywódca to osoba, któ
która sprawia rzeczy, któ
które bez
niej by się
się nie dokonał
dokonały.

Cele
przywódcy



czy

Cele
zwolenników

Pewne osoby mają
mające okreś
określone motywy i cele, we
wspó
współzawodnictwie z innymi mobilizują
mobilizują wszelkie zasoby, aby
uaktywnić
uaktywnić, zaangaż
zaangażować
ować i zaspokoić
zaspokoić motywacje zwolennikó
zwolenników.

Definicja ta szczególnie dobrze oddaje pewien rodzaj przywództwa politycznego, gdzie
przywódca wciąż podlegać musi ocenie wyborców, gdzie jest on niejako rozliczany z
zaspokajania motywacji zwolenników i jego głównym celem jest utrzymanie wysokiego
poparcia. W tym przypadku jednak widać wyraźnie, że cele działań pochodzą bardziej od
całej grupy, niż od przywódcy. W tej definicji zupełnie nie ma miejsca na wizję, chęć
wypełnienia pewnej misji, próbę przełamania dyktatu grupy, stworzenia nowych standardów
działań, zbudowanie nowej kultury organizacji. Zgodnie z takim rozumieniem przywództwa,
przywódca staje się zakładnikiem grupy – wydaje się, że definicja ta nie oddaje postaw wielu
współczesnych i historycznych przywódców.
Burns (1994) przytacza też inną definicję:
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Definicja VI
„O przywództwie można mówić, kiedy za sprawą liderów zwolennicy zabiegają o cele,
które reprezentują wartości i motywacje wspólne jednym i drugim, wartości liderów
oraz wartości grupy lub organizacji.”

Wprowadzenie

Pojęcie przywództwa - cele


O przywó
przywództwie moż
można mó
mówić
wić, kiedy za sprawą
sprawą
lideró
liderów zwolennicy zabiegają
zabiegają o cele, któ
które
reprezentują
ą
wartoś
ś
ci
i
motywacje
wspó
reprezentuj warto
wspólne jednym
i drugim, cele grupy lub organizacji (Burns).

Cele
wspólne

Stąd sztuka przewodzenia zasadza się na umiejętności dostrzegania i realizowania owych
wspólnych celów, na realizacji potencjału tkwiącego w innych ludziach oraz kierowania
talentów, wiedzy i zdolności grupy w stronę ustalonych wcześniej wyników. Jako proces

przywództwo polega na użyciu wpływu, bez sięgania po środki przymusu. Jego celem
może być także zdefiniowanie kultury grupy lub organizacji (Yukl; 1989).
Zgodnie z tą definicją cele pochodzą nie tylko od lidera, ale są wypadkową jego celów i
celów grupy. Przywódca odpowiedzialny jest natomiast za tworzenie i realizację pewnej

wizji, która pozwala przetrwać i rozwijać się organizacji na burzliwym rynku.
Znowu jednak ta definicja przywództwa nie mo że zostać uznana za uniwersalną. Można
wskazać mnóstwo przypadków wybitnych przywódców, którzy ponosili jednak samodzielną
odpowiedzialno ść ze kierunek, wizję swojego społeczeństwa, grupy, organizacji, którzy
wręcz niszczyli każde przejawy samodzielnego myślenia odbiegającego od ich wizji
przyszło ści. Za najbardziej skrajną postawę przytoczyć tu można przykład Piotra I – cara
Rosji, który wbrew swojemu społeczeństwu, arystokracji przebudował i zeuropeizował
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ówczesną Rosję. Praktycznie przez całe swoje panowanie prowadził on walkę z tradycjami,
kulturą swojego państwa, przy czym, co znamienne, walka ta zakończyła się jego sukcesem.
Za jego panowania Rosja przekształciła się w wielkie europejskie mocarstwo. Efekt
przeciwny natomiast przyniosła podobna postawa ostatniego szacha Iranu – w tym przypadku
niszczenie tradycyjnych zasad kultury irańskiej wywołało bunt, rewolucję i radykalny nawrót
do niezwykle konserwatywnych wartości.
Charles Manz i Henry Sims w swojej książce „Superleadership” posuwają się jeszcze o krok
dalej w stosunku do Burnsa. Wprowadzają oni pojęcie superprzywództwa jako działań

„osoby, która prowadzi innych, by sami siebie prowadzili” (za: Lambert; 1999). Wpływ
superprzywódcy staje się trudny do zauważenia, jednak niezbędny. Superprzywódca
inspiruje, motywuje, zachęca. Często ludzie, którym przewodzą współcześni przywódcy mają
dużo większą wiedzę, są specjalistami, ekspertami. Mają oni potencjał, aby zmieniać
rzeczywistość. Potrzebują oni tylko pewnego katalizatora, który pozwoli im wyzwolić własny
potencjał. Takim katalizatorem może być właśnie superprzywódca.

Pojęcie przywództwa

 Superprzywódca

to osoba,
która prowadzi innych, by sami
siebie prowadzili (Manz, Sims).

Takie podejście do przywództwa w wielu organizacjach może być rewolucyjne i może
przynosić rzeczywiście nieoczekiwanie dobre rezultaty. Taki przywódca ma czasami szansę
wyzwolić wewnętrzną motywację swoich podwładnych. Trudno jednak zakładać znowu
uniwersalno ść takiego podejścia. W wielu organizacjach oczekiwania wobec przywódcy
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mogą być dokładnie przeciwne – szczegółowe zdefiniowanie procedur, obowiązków, ścisła
kontrola przy dążenie do postawionego przez przywódcę przed członkami organizacji celu.

1.1.2.1.

Przywództwo w psychologii społecznej

Prób definiowania przywództwa poszukiwać można także w psychologii społecznej. Zdaniem
Smitha (1996):

Definicja VII
„Przywództwo to postrzegana przez innych członków organizacji gotowość wywierania
lub samo wywieranie wpływu na związane z celami organizacji myśli, uczucia i działania
jej członków”.

Pojęcie przywództwa


Przywództwo to postrzegana przez
innych
członków
organizacji
gotowość
gotowość wywierania lub samo
wywieranie wpływu na związane z
celami organizacji myśli, uczucia i
działania jej członków.

Z definicji tej może wynikać, że przywództwo bywa względne, gdyż jest rodzaj zachowania
„postrzegany przez innych członków organizacji”. Interpretować to można w ten sposób, że
dana osoba może stać się przywódcą w jednej grupie, podczas gdy w innej nigdy taka
sytuacja nie miałaby miejsca. Interesujące w tej definicji jest także to, że autor zakłada, że aby
można mówić o przywództwie wystarczy założyć postrzeganą gotowość wpływania, nie
koniecznie samo wpływanie na działania organizacji. Wynika stąd, że przywódcą zgodnie z tą
definicją może być osoba, która w żaden sposób nie wpływa na działania organizacji, jest
całkowicie bierna. Jej działanie jest natomiast bardziej emocjonalne, niż rzeczywiste. W wielu
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przypadkach jednak tak rozumiane przywództwo może okazać się niewystarczające z punktu
widzenia organizacji, może prowadzić do braku wyboru kierunku rozwoju organizacji.
Psychologia społeczna (np. Bales, Aronson) stara się natomiast także definiować dwa
niezależne rodzaje przywództwa – przywództwo zorientowane na zadania (task leadership)
oraz przywództwo zorientowane na stosunki międzyludzkie (maintenance lub social-

emotional leadership) (za: Aronson i in.; 1997). Przywództwo zorientowane na zadania
zakłada, że przywódca taki zainteresowany jest głównie wykonaniem pracy, a mniej
uczuciami i stosunkami między pracownikami. Przywództwo zorientowane na stosunki
międzyludzkie zakłada koncentrację przywódcy na emocjach pracowników i stosunkach
między nimi. Następnie analizie można poddać sytuacje, gdy występuje jeden z tych dwóch
zdefiniowanych stylów lub oba na raz. Problem ten dokładnie opisany został w dalszej części
tej książki.
Próba zdefiniowania dwóch rodzajów przywództwa wydaje się, że związana jest z
opisywanymi już wyżej problemami uniwersalności definicji przywództwa. Można jednak
jeszcze poszukać możliwości zdefiniowania pojęcia przywództwa przez analogie z pojęciami
z innych dziedzin nauki.
1.1.3.

Poszukiwanie analogii

Definicji przywództwa szukać można także przez analogie w wydawałoby się zupełnie nie
związanych z tego rodzaju problematyką dziedzinach nauki. Ciekawym przykładem może być
zbudowanie definicji przywództwa w oparciu o matematyczno-fizyczne pojęcie atraktora.

„Atraktor w ogólnej teorii systemów to obszar lub punkt w pewnej przestrzeni stanów,
do którego system zmierza i wokół którego system pozostaje w dowolnie dużej skali
czasu” (Gleick; 1987). Pojęcie to upowszechniło się w naukach o organizacji i zarządzanie
dzięki ich zainteresowaniu teorią chaosu. Rolę takiego atraktora w organizacji, grupie lub
społeczeństwie pełnić może natomiast przywódca. Stąd przez analogię stworzyć można
definicję przywództwa:

Definicja VIII
Przywództwo to zdolność do podejmowania pewnych działań lub tworzenia idei w
określonej grupie (organizacji, społeczeństwie), które przyciągają i koncentrują
członków owej grupy w długim czasie.
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Pojęcie przywództwa
Atraktor



Przywództwo
to
zdolność
do
podejmowania pewnych działań lub
tworzenia idei w okreś
określonej grupie
(organizacji, społeczeństwie), które
przyciągają i koncentrują członków
owej grupy w długim czasie.

Tak rozumiana definicja przywództwa może opisywać zarówno efektywnych, jak i mało
skutecznych z punktu widzenia wyników organizacji przywódców. Przyciąganie i
koncentrowanie grupy w długim czasie wokół jakiejś idei może bowiem zarówno wzmacniać
organizację (gdy idea jest wizjonerska, dostosowana do zmian zachodzących w otoczeniu),
jak również ją osłabiać (gdy idea jest zbyt konserwatywna, nieprzystosowana do otoczenia
lub wręcz przeciwnie – zbyt wizjonerska, niebezpieczna dla organizacji). Niewątpliwie ta
definicja też charakteryzuje przywódcę, który „sprawia rzeczy, które bez niego by się nie
dokonały”. Definicja ta nie określa jednak źródeł prymatu przywódcy nad grupą („pewne
działania”, „idee” są raczej z konieczności mglistymi pojęciami), jednak prymat ten uznaje.
Największą wadą tej definicje wydaje się zresztą właśnie niemożność ustalenia tych źródeł.
Dotyczy to jednak większości definicji przywództwa.
1.1.4.

Definicje przywództwa – podsumowanie

Powyższe rozważania dotyczące definiowania pojęcia przywództwa skłaniają do wniosku, że
pojęcie to rozumiane było do tej pory w bardzo różny, często sprzeczny sposób. Poszczególne
definicje określały dobrze tylko pewne typy przywództwa w organizacji. Wybór
którejkolwiek z przytoczonych wyżej definicji przywództwa jako wiodącej, wiązałby się więc
z przyzwoleniem na pewne jej ograniczenia, nieścisłości i sprzeczności. W związku z tym
przy analizie zjawiska przywództwa celowym wydaje się korzystanie równolegle z wielu
definicji.
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1.2. POTRZEBA PRZYWÓDZTWA
Warto jednak postawić pytanie dotyczące potrzeby istnienia przywództwa, a także potrzeby
konkretnych typów lub zachowań przywódczych we współczesnych organizacjach. W nauce
o organizacji i zarządzaniu pojawiają się bowiem koncepcje negujące konieczność istnienia
przywództwa. Do takich teorii zaliczyć można koncepcję substytutów przywództwa (Kerr,
Jermier; 1978), której autorzy twierdzą, że przywództwo może być neutralizowane lub wręcz
zastępowane przez cechy podwładnego (zdolności, doświadczenie, potrzeba niezależności,
profesjonalne nastawienie), zadania (rutynowe i proste lub ambitne i dostarczające
zadowolenia) i organizacji (formalizacja, spoistość grupy, nieelastyczność, sztywna struktura
nagradzania).
Inni badacze sugerują jednak, że tego typu koncepcje nie mają uzasadnienia. Jeśli formalne
przywództwo w grupie zostaje ograniczone lub przechodzi na dalszy plan, zawsze znajdują
się ludzie, którzy wychodzą na pozycję nieformalnych liderów (Lambert; 1999). Skutek jest
taki, że grupa powraca do punktu wyjścia. Znów ma silnego lidera, tylko teraz jest to akurat
inna osoba. Próba odzyskania władzy przez starego lidera prawie zawsze prowadzi do
konfliktu. Tak właśnie wygląda często scenariusz zmian spowodowanych zniesieniem
przywództwa w grupie.
W różnych grupach, systemach zapotrzebowanie zgłaszane na przywództwo jest jednak
różne. Istnieje wiele sytuacji, w których przywódca jest potrzebny, wręcz niezbędny, jednak
dla grupy jego istnienie wydaje się być zagrożeniem. Stąd mogą pojawiać się błędne wnioski,

że grupa nie potrzebuje przywódcy. W takiej sytuacji przywódca może przekonać grupę do
swoich przewag, niejako wtapiając się na początku w tłum. Według Aarona Wildavsky’ego
(1994), autora kulturowej teorii przywództwa, dzieje się tak głównie w systemach
równościowych.
Zapotrzebowanie grupy może także w danym momencie dotyczyć tylko wybranych aspektów
przywództwa. Jeżeli odwołamy się do definicji przywództwa, które ukazują konieczność
łączenia przez przywódcę dbałości o społeczne elementy grupy oraz o cel grupy, okazać się
może, że w różnych sytuacjach zapotrzebowanie na te dwa wymiary przywództwa różnicuje
się. Zależeć to może między innymi od stosunków panujących w grupie, presji czasowej
związanej z zadaniem, jak również dojrzało ści grupy. W ostateczności jednak zadaniem
przywódcy zazwyczaj jest co najmniej obserwowanie grupy i otoczenia, korygowanie
negatywnych zjawisk, przewidywanie zmian w otoczeniu

i wkraczanie w sytuacjach
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kryzysowych. Więcej uwagi zapotrzebowaniu na poszczególne typy przywództwa
poświęcono w dalszych rozdziałach tej pracy.
Wydaje się, że wnioski jakie wypływają z tych teorii mogą wskazywać na konieczność

dynamicznej zmiany rodzaju przywództwa w organizacji w zależności od wyzwań
stojących przed organizacją oraz w zależności od otoczenia organizacji. W historycznym
już podejściu do przywództwa dominowało założenie o ludzkiej bezsilności, braku osobistej
wizji i niezdolności do opanowania sił prowadzących do zmian – niedostatkach zwykłych
ludzi, na które coś mogą poradzić tylko nieliczni wielcy przywódcy (Senge; 1998). Sytuacja
jest jednak bardziej zróżnicowana. Aby to jednak lepiej zrozumieć, warto

prześledzić

historyczną ewolucję teorii przywódczych.

Potrzeba przywództwa


Koncepcja substytutó
substytutów przywó
przywództwa
– cechy podwł
podwładnego
– cechy zadania
– cechy organizacji

Wynik: Pojawienie się
się nieformalnego przywó
przywódcy.


Wniosek: Konieczność
Konieczność dynamicznej zmiany
rodzaju przywó
przywództwa w zależ
zależnoś
ności od wyzwań
wyzwań
stoją
stojących przed organizacją
organizacją oraz w zależ
zależnoś
ności
od otoczenia organizacji

1.3. EWOLUCJA TEORII PRZYWÓDCZYCH
1.3.1.

Cechy, czy zachowania

Interesujące wydaje się historyczne kształtowanie się opinii na temat przywództwa i próby
opisu zjawiska przywództwa. Najwcześniej, od wieków przywództwo próbowano utożsamić z
zestawem cech przywódczych. Próby znalezienia jednego uniwersalnego zestawu cech
okazały się jednak bezowocne. Kolejne badania dokładały do zestawu cech wcześniej
wyodrębnionych dziesiątki innych, nie potwierdzając tych wcześniejszych. W każdej kulturze
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zestaw tych cech był inny. Zmieniał się on także w zależności od sytuacji. Szybko porzucono
więc powszechny w świadomości ludzi pogląd, że przywódcy charakteryzują się jakimiś
szczególnym zestawem uniwersalnych cech osobowościowych.
Gdy okazało się, że poszukiwanie uniwersalnych cech przywódczych nie może zakończyć się
sukcesem, badacze próbowali znaleźć uniwersalne zachowania cechujące skutecznych
przywódców. W ten sposób narodziło się behawioralne podejście do przywództwa. Zachowań
można się nauczyć, stąd teoria ta wydawała się szczególnie atrakcyjna. Badacze skupili
uwagę na dwóch aspektach: funkcjach przywódczych i stylach przewodzenia. Jeżeli chodzi o
funkcje przywódcze, przywódca często powinien pełnić funkcje związane z zadaniami oraz
podtrzymujące trwałość grupy. Zazwyczaj jednak funkcje te są rozdzielone. Za zadania
odpowiadać może kierownik lub przywódca formalny, za funkcje społeczne inny członek
grupy.
Te dwie funkcje przywódcze znajdują odzwierciedlenie w stylach przewodzenia:
zorientowanym na zadania i zorientowanym na pracowników.
Likert i inni (za: Griffin; 1998) podczas badań prowadzonych w Uniwersytecie w

Michigan poczynili założenie, że dwa style przywódcze stoją w skrajnych punktach jednego
kontinuum, tzn. w im większym stopniu kierownik orientuje się na zadanie, w tym mniejszym
może orientować się na stosunki z pracownikami. Wnioski jakie przedstawili sugerowały, że
bardziej efektywne jest zachowanie zorientowane na pracowników niż na zadanie. Nie udało
się jednak wniosków tych potwierdzić w każdej sytuacji.
Podobne badania prowadzono także na uniwersytecie stanowym w Ohio (za: Griffin;
1998). Tu także wyodrębniono dwa typy zachowań przywódczych: inicjowanie struktury
(bliski odpowiednik zorientowania na zadania) oraz zachowanie uważające (bliski
odpowiednik zorientowania na pracowników). Zachowania te nie były jednak traktowane
jednowymiarowo, więc przywódca mógł jednocześnie wyrażać oba zachowania w różnym
stopniu. Badacze ustalili, że skuteczność przywódców zależała nie tyle od stylu, ile od

sytuacji w której ten styl był stosowany.
Kontynuacją koncepcji dwuwymiarowej natury przywództwa była siatka kierownicza

Blake’a i Moutona (za: Stoner i in.; 1997). Była to mapa obrazująca różne style przywódcze
w zależności od wykazywania w różnym stopniu przez przywódcę troski o ludzi i produkcję.
Twórcy

siatki

wskazywali

głównie

na

zalety

stylu

kierowania

zespołowego

(demokratycznego), gdzie występuje największa intensywność obu zachowań. Znowu jednak,
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w wielu sytuacjach inne style dawały podobne lub wręcz lepsze efekty, co powodowało, że
sugestie autorów nie miały charakteru uniwersalnego.
1.3.2.

Podejście sytuacyjne – zmiana stylu przewodzenia, czy zmiana
przywódcy

Proces przywódczy jest jednak bardziej skomplikowany. Próby znalezienia jednego
uniwersalnego stylu nie przyniosły efektu, gdyż nie udało się potwierdzić w praktyce
działania przedstawionych modeli. Dały one jednak podstawę do sformułowania kolejnych
teorii z dziedziny sytuacyjnego podejścia do przywództwa. Zapowiedzią ich był model

Tannenbauma i Schmidta (za: Griffin; 1998). Sugerowali oni, że przywódca przed wyborem
stylu powinien rozważyć trzy zbiory „sił”: sił występujących u kierownika, u pracowników
oraz sił występujących w danej sytuacji. Podobnie jak badacze z Uniwersytetu w Michigan
uważali oni również, że dwa style przywódcze stoją w skrajnych punktach jednego
kontinuum. Ważne w tym modelu jednak było to, że styl przewodzenia zależał od sytuacji i
ulegał dynamicznym zmianom.
Podobnym tropem podążyli Hersey i Blanchard (za: Stoner i in.; 1997). Według nich
przywództwo zmienia się w zależności od stopnia gotowości pracowników, czyli pragnienia
osiągnięć, skłonności do brania odpowiedzialności, od wiedzy, doświadczenia. Dla ustalenia
stylu przywództwa ważne są także cele oraz znajomość podwładnych. Hersey i Blanchard
uważali, że stosunki między przywódcą i podwładnymi przechodzą przez cztery fazy w miarę
rozwoju pracowników, od nastawienia tylko na zadania, poprzez nastawienie na zadania i
stosunki międzyludzkie, poprzez nastawienie tylko na stosunki międzyludzkie, aż po niskie
nastawienie zarówno na zadania jak i stosunki międzyludzkie w fazie dojrzało ści grupy.
Teoria ta zakłada więc bardzo dynamiczne zmiany stylu przywództwa. Jeżeli dobierze się go
dobrze, przywódca nie tylko będzie motywował pracowników, ale ułatwi im rozwój, będzie
doskonalić podwładnych. Jeżeli przywódca nie potrafi natomiast dynamicznie zmieniać

stylu przywództwa, będzie odnosił sukcesy tylko w określonych sytuacjach.
Problemem tym zajmował się Fiedler (za: Stoner i in.; 1997). Uważał on, że zmiana stylu

jest dla większości przywódców zbyt trudna. Należy więc dobierać przywódców do
określonych zadań lub przydzielać im określone kompetencje silne lub słabe. Fiedler
opracował swój model w oparciu o własny miernik – w jaki sposób przywódca ocenia
swojego najmniej lubianego współpracownika (NLW). Jeżeli ta ocena jest w miarę
pozytywna, przywódca jest tolerancyjny, zorientowany na stosunki międzyludzkie, jeżeli
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ocena jest negatywna, przywódca zwraca większą uwagę na zadania. Określił także trzy
zmienne sytuacyjne, w zależności od których dobiera się styl przywództwa: stosunki między
przywódcą i członkami zespołu, struktura zadania (ustrukturyzowana lub nie) oraz pozycja
władcza (silna lub słaba). Stwierdził, że przywódcy o niskim wskaźniku NLW (zorientowani
na zadania) byli najskuteczniejsi w sytuacjach skrajnych, gdy mieli albo dużą władzę i
wpływ, albo małą władzę i wpływ. Przywódcy o wysokim wskaźniku NLW (zorientowani na
stosunki międzyludzkie) byli skuteczniejsi, gdy mieli umiarkowaną władzę i wpływ. Model
ten był stosowany podczas szkoleń, w czasie których uczono przywódców, że zamiast
zmieniać styl przywódczy (co jest trudne), lepiej zmieniać zmienne sytuacyjne (poprzez
ustrukturyzowanie zadania, zwiększenie władzy lub poprawiając stosunki z podwładnymi).
Wątpliwości jednak budzi, czy zmiana sytuacji jest łatwiejsza, niż zmiana stylu
przewodzenia. Dodatkowo, jeśli w organizacji stosowany jest tylko jeden styl przywódczy,
ogranicza on na krótką metę zdolność liderów do wypracowania i stosowania elastycznego
podejścia do sytuacji oraz może zostać utożsamiony ze stylem dominującym. Model Fiedlera
krytykowano także, gdyż wątpliwości budziło, czy miernik NLW oddaje rzeczywistą
sytuację.
Kolejny model opracowany przez Evansa i Housa (za: Griffin; 1998), model ścieżki do celu,
oparty był o motywacyjną teorię oczekiwań, mówiącą, że motywacja pracownika zależy od
oczekiwanej korzyści i jej wartości. Rolą przywódcy jest natomiast określić te korzyści i
wyznaczyć ścieżkę dojścia do nich. Styl przywództwa wpływa na dostępne nagrody oraz na

ścieżki dojścia do nich.
House (za: Stoner i in.; 1997) próbował rozwinąć tę teorię, poprzez wyróżnienie dwóch
zmiennych, ułatwiających określenie najskuteczniejszego stylu przewodzenia: osobistych
cech pracowników (preferowany styl zależy od własnej oceny uzdolnień) oraz cech otoczenia
(istota zadań, ich rodzaj, system formalnej władzy, grupa robocza). Wyróżnił też cztery
rodzaje zachowań przywódczych:

•

nakazowe – przywódca pokazuje podwładnym, czego się od nich oczekuje, daje
wytyczne, kierunki

•

wspierające – przywódca jest przyjazny, przystępny, wykazuje troskę o dobrobyt
podwładnych, traktuje członków grupy na równej stopie

•

partycypacyjne – przywódca zasięga rady, prosi o sugestie
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zorientowane na zadania – przywódca wyznacza ambitne cele, oczekuje wysokich
osiągnięć, zachęca oraz okazuje zaufanie

W przeciwieństwie do teorii Fiedlera, teoria ścieżki do celu zakłada, że przywódcy zmieniają
swój styl zachowania w zależności od sytuacji.
Problemem, w jaki sposób w procesie przywództwa powinni uczestniczyć podwładni,
zajmowali się Vroom, Yetton i Jago (za: Stoner i in.; 1997). Ich model VYJ rozważał
zagadnienie, jak powinna być podejmowana decyzja, jak w tym procesie powinni
partycypować podwładni. Sytuacja, która ma dyktować sposób jej podjęcia, była
zdefiniowana poprzez szereg pytań dotyczących cech rozpatrywanego problemu, na które
menedżer musiał odpowiedzieć. Tworzyło się w ten sposób drzewo decyzyjne, które
prowadziło do wyboru odpowiedniego sposobu podjęcia decyzji.
Wiele z przytoczonych koncepcji nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistości, jednak część
wciąż przynosi obiecujące wyniki. Pewne wydaje się natomiast, że modeli dających się

potwierdzić w praktyce należy poszukiwać wśród teorii sytuacyjnych.

Historyczna ewolucja
postrzegania przywództwa
Klęska teorii osobowościowych
 Poszukiwanie uniwersalnych zachowań
 Podejś
Podejście sytuacyjne - zmiana stylu
przewodzenia, czy zmiana przywódcy


– trudnoś
trudności ze zmianą
zmianą stylu
– zmiana sytuacji - stosunki, struktura
zadania, pozycja wł
władcza
– zmiana przywó
przywódcy

1.4. PRZYKŁAD – ZNACZENIE PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJI
Przywódcy potrafią wywrzeć niezwykły wpływ na rozwój swoich organizacji, pozwalając im
nawet na zmianę profilu działalności, branży, przyczyniając się do niezwykłego wzrostu
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organizacji. Za znakomity przykład tego typu przywództwa można uznać byłego szefa,
prezydenta i CEO firmy Nokia – Jormę Ollilę. Ollila trafił do Nokii w 1985 roku, kiedy firma
była jeszcze konglomeratem jednostek działających na bardzo odmiennych rynkach (od
produkcji

kaloszy,

obróbki

drewna,

po

produkcję

telewizorów

i

urządzeń

telekomunikacyjnych). Ollila przeszedł przez większość wyższych stanowisk menedżerskich
w korporacji, aż do mianowania w 1992 roku na prezydenta i CEO.
Początkowo Ollila dokonał kilku istotnych zmian o charakterze rewolucyjnym w Nokii. Tak
było w 1994 roku, gdy Ollila ogłosił nową strategię firmy, która przyczyniła się potem do
uczynienia z Nokii jednej z najpotężniejszych globalnych korporacji. Ollila przewidując
zmiany mające nastąpić w krótkim okresie w najbliższej mu branży telekomunikacyjnej
(wcześniej Ollila był prezydentem Mobile Phone Division w Nokii), postanowił wykorzystać
siłę korporacji, jaką była już wtedy obecność na rynku mobilnej telefonii oraz posiadane
zasoby, które mogły być dużym źródłem gotówki. Ollila sprzedał wszystkie biznesy firmy
inwestując otrzymane środki wyłącznie w telekomunikację. Ta strategia rozłożona była na
osiem kolejnych lat. Już w 1998 roku Nokia osiągnęła pozycję lidera na rynku mobilnej
telefonii.
Ollila do końca pełnienia swojej misji w Nokii dbał, aby korporacja wciąż pozostawała także
liderem technologicznym. W tym celu w dalszym ciągu starał się wyprzedzać we
wprowadzaniu kolejnych zmian zmiany pojawiające się w otoczeniu organizacji, jednak
kolejne procesy miały już charakter bardziej ewolucyjny. Nie malały nakłady na badania i
rozwój (przykładowo – w 2002 roku Nokia wypuściła 30 nowych produktów). Nokia pod
przywództwem Ollily musiała też ciągle odpierać ataki nowych, choć potężnych konkurentów
próbujących opanować kolejny dynamiczny rynek. W tym celu właśnie, np. w obronie przed
atakiem Microsoft, Ollila podjął bezprecedensową decyzję o udostępnieniu licencji na
software do telefonów komórkowych konkurentom, przewidując, że brak takiego działania
spowoduje opanowanie kolejnego rynku softwarowego przez giganta tej branży.
Kolejnym skokiem antycypującym przyszłe zmiany otoczenia technologicznego firmy miało
być wkroczenie Nokii pod przywództwem Ollili na nowy dla niej, niezwykle konkurencyjny
rynek gier komputerowych. Nokia dostrzegając problemy związane z pozostawaniem
wyłącznie na rynku telefonów komórkowych (granice wzrostu związane z trudnymi już do
powiększenia udziałami rynkowymi, malejący margines zysków spowodowany rosnącą
konkurencją na rynku), postanowiła przypuścić atak na dziewiczy dla siebie rynek,
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wykorzystując jednak własne mocne strony związane ze znajomością mobilnej komunikacji.
W tę strategię wpisywał się produkt Nokii, który pojawił się na rynku w październiku 2003
roku – konsola N-Gage. Urządzenie to łączyło w sobie cechy telefonu komórkowe, radia FM,
odtwarzacza MP3 oraz konsoli do gier z wymiennymi cartridge’ami. Ta ostatnia cecha miała
dać Nokii możliwość czerpania zysków nie tylko ze sprzedaży hardware’u, ale także bardziej
dochodowego software’u.
Realizacji tej strategii, wizji Nokii jako gracza także na rynku gier i elektronicznej rozrywki,
służyła także stopniowa przebudowa struktury organizacyjnej firmy zainicjowana przez
Olillę. We wrześniu 2003 roku w ramach Nokii powstały 4 dywizje: mobilnych sieci,
telefonów komórkowych, bezprzewodowych urządzeń zapewniających rozrywkę, produktów
dla mobilnego biznesu. Dzięki temu Nokia otwierała dla siebie zupełnie nowe rynki i
wyprzedzała pewne zmiany dokonujące się w swoim otoczeniu biznesowym.
Jorma Ollila pozostawał CEO Nokii do 2006 roku, kiedy to przekazał kierownictwo firmy
Olli-Pekka Kallasvuo.
Przykład Ollily pokazuje szczególnie na znaczenie wizji przywódcy, który w dynamicznym
otoczeniu potrafi przynajmniej częściowo przewidzieć nadchodzące trendy technologiczne.
Obecnie Nokia boryka się jednak z problemem ograniczonych możliwości rozwoju. Zbyt
utożsamianie Nokii wyłącznie z rynkiem telefonów komórkowych zemściło się na firmie.
Nokia ma przede wszystkim problemy z rosnącą konkurencją ze strony Apple oraz
Blackberry.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Analiza omówionych w tym rozdziale definicji, modeli i teorii wskazuje, że wymagania
względem przywódców organizacji mogą być bardzo różnorodne. Trudno jest stworzyć jedną
definicję czy model przywództwa, opisujący wszystkie możliwe sytuacje, z którymi spotkać
się mogą współcześni przywódcy. Cechy, działania, zachowania, atrybuty, które sprawdzają
się w jednej sytuacji, w przypadku określonego przywódcy, mogą być całkowicie
nieprzydatne w innych warunkach. Dla poszczególnych przywódców oznaczać to może
potrzebę ciągłego zmieniania swoich zachowań, dynamicznego dostosowywania ich do
zewnętrznych warunków. Oczywiście, możliwe będą też sytuację, kiedy stały styl
przywódczy, niezmienność zachowań także przyczyni się do sukcesu, jednak sytuacje takie w
dynamicznie zmieniającym się otoczeniu mogą być stosunkowo rzadkie. Zmianie zresztą w
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poszczególnych sytuacjach ulegać mogą nie tylko styl przywódczy, ale jednocześnie zadania,
jakie mogą być stawiane przed przywódcami poszczególnych organizacji.
Dalsze rozdziały poświęcone będą właśnie analizie możliwych postaw przywódczych i
konsekwencji ich przyjęcia w określonych sytuacjach, z jakimi spotkać się mogą współczesne
organizacje. Analizowane będą także liczne studia przypadków, ilustrujące opisane w tym
rozdziale teorie i modele.

Zwróć uwagę na:
▪

Różne rodzaje władzy, które wykorzystywać może przywódca

▪

Czyje cele realizuje przywódca

▪

Co zwiększa zapotrzebowanie na przywództwo

▪

Definicje przywództwa wywodzące się z różnych dziedzin nauki

▪

Przywódca jako atraktor

▪

Cechy i zachowania przywódcze i ich różnorodność

▪

Sytuacyjne podejście do przywództwa

▪

Konieczność zmiany stylu przywództwa

SŁOWNIK KLUCZOWYCH POJĘĆ
Atraktor - w ogólnej teorii systemów obszar lub punkt w pewnej przestrzeni stanów, do
którego system zmierza i wokół którego system pozostaje w dowolnie dużej skali czasu.

Przywództwo:
▪

Przywództwo to zdolność do wpływania lub sprawowania władzy we wspólnotach
społecznych.

▪

Przywództwo to władza jednej lub kilku osób do wpływania na grupę i adaptowania
własnej polityki.

▪

Przywództwo jest każdą czynnością, która wpływa na postawę grupy.

▪

Przywództwo polega na tym, że pewne osoby, mające określone motywy i cele, we
współzawodnictwie lub konflikcie z innymi mobilizują instytucjonalne, polityczne,

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

25

psychologiczne i wszelkie inne zasoby, aby uaktywnić, zaangażować i zaspokoić
motywacje zwolenników.

▪

O przywództwie można mówić, kiedy za sprawą liderów zwolennicy zabiegają o cele,
które reprezentują wartości i motywacje wspólne jednym i drugim, wartości liderów
oraz wartości grupy lub organizacji.

▪

Przywództwo to postrzegana przez innych członków organizacji gotowość wywierania
lub samo wywieranie wpływu na związane z celami organizacji myśli, uczucia i
działania jej członków.

▪

Przywództwo to zdolność do podejmowania pewnych działań lub tworzenia idei w
określonej grupie (organizacji, społeczeństwie), które przyciągają i koncentrują
członków owej grupy w długim czasie.

Superprzywódca – osoba, która prowadzi innych, by sami siebie prowadzili.
Władza – oznacza każdą szansę, że wewnątrz jakiegoś związku społecznego zostanie
przeforsowana czyjaś wola nawet pomimo oporu, niezależnie od tego, czego ta szansa
dotyczy.

Władza dzielenia – władza opierająca się na możliwości rozdysponowywania ograniczonych
zasobów w ramach organizacji,

Władza ekspercka – władza oparta na unikalnej wiedzy pewnych członków organizacji.
Władza formalna – zagwarantowana przez hierarchię organizacyjną, określana przez
organizację i przyznana ludziom zajmującym określone stanowisko.

Władza nagradzania – władza udzielania lub wstrzymywania nagród.
Władza wymuszania – umożliwia wymuszenie stosowania się do wymagań środkami
zagrożenia psychologicznego, emocjonalnego lub fizycznego.

PYTANIA PROBLEMOWE
1. Podaj 5 przykładów osób, które uważasz za przywódców w różnych dziedzinach życia?
Czym kierowałeś się dokonując takiego wyboru? Uzasadnij odpowiedź.
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2. Wróć do przykładów przywódców wymienionych w odpowiedzi na pierwsze pytanie.
Czy przywódcy ci wykorzystywali jakiś typ władzy? Jeśli tak, to jaki? Od czego to
zależało?
3. Podaj po jednym przykładzie przywódców zorientowanych przede wszystkim na
zadania oraz przede wszystkim na stosunki międzyludzkie. Odpowiedź krótko
uzasadnij.
4. Spróbuj stworzyć własną definicję przywództwa. Możesz posłużyć się analogią z inną
znaną dziedziną życia. Podaj przykład przywódcy, którego taka definicja by
opisywała.
5. Udowodnij posługując się przykładem, że stosowanie jednego stylu przywództwa w
każdej sytuacji może doprowadzić do porażki.
6. Przygotuj krótki opis przypadku odnoszący się do znanego ci przywódcy organizacji
gospodarczej. Pokaż, jaki styl przywództwa wykorzystuje opisana osoba w różnych
sytuacjach. Zastanów się, czy próbuje ona dokonywać zmiany stylu, sytuacji, czy też
zawsze zachowuje się tak samo niezależnie od sytuacji. Jakie niesie to za sobą
konsekwencje. Czy sformułowałbyś jakieś rady skierowane do tej osoby w świetle
analizy znanych teorii przywódczych.
7. „W organizacjach zdarzają się sytuacje, kiedy przywództwo nie jest potrzebne”.
Przygotuj głos w debacie na ten temat, rozpoczynając wypowiedź od słów „Jestem
za”, gdy zgadzasz się z tą tezą lub „Jestem przeciw”, gdy się z nią nie zgadzasz.
8. Przeanalizuj przypadek przewodzenia firmie przez Jormę Olillę. Czy Olillę można
uznać za wybitnego przywódcę?

SPRAWDŹ SIĘ
1. Przywództwo:

a. to pewien proces
b. to pewna właściwość
c. opiera się zawsze na egzekwowaniu władzy formalnej
d. wiąże się z posiadaniem zestawu uniwersalnych cech
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2. Według współczesnej nauki o organizacji i zarządzaniu:

a. istnieje ograniczony zestaw cech przywódczych
b. istnieje uniwersalny zestaw cech przywódczych

c. istnieje uniwersalne zachowanie związane z pełnieniem funkcji przywódcy
d. władza formalna często jest zbędna do sprawowania roli przywódcy.
3. Różnice i podobieństwa między modelami przywództwa z Michigan i Ohio to:

a. różne nazewnictwo wymiarów przywództwa
b. w obu modelach można jednocześnie być ukierunkowanym na budowanie
stosunków z pracownikami i wytyczanie celów zadań
c. model Ohio znalazł potwierdzenie w eksperymentach w odróżnieniu od
modelu Michigan
d. oba należą do grupy sytuacyjnych modeli przywództwa
4. Według modelu przywództwa NLW:

a. w skrajnych sytuacjach przywódca powinien ukierunkować swoje
działania na zadania
b. na wybór stylu przywództwa powinny wpływać stosunki przywódcy z
grupą
c. na wybór stylu przywództwa powinna wpływać struktura zadania
d. na wybór stylu przywództwa powinny wpływać motywacja pracowników
5. Władza nagradzania oznacza między innymi:

a. możliwość wstrzymywania premii
b. możliwość wymuszania środkami zagrożenia psychologicznego
c. posiadanie autorytetu formalnego
d. możliwość nagradzania poprzez udzielanie awansu.
6. Koncepcja substytutów przywództwa zakłada, że:
a. przywództwo w organizacjach jest zbędne

b. zachowania przywódcze mogą być neutralizowane
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c. substytutami tymi są m.in. cechy podwładnych
d. substytutami tymi są m.in. cechy otoczenia organizacji
7. Sytuacyjne podejście do przywództwa zakłada:
a. istnienie zestawu cech przywódczych, które należy zastosować w danej
sytuacji

b. istnienie uniwersalnego zestawu cech przywódczych
c. istnienie uniwersalnego zachowania przywódczego
d. zmianę zachowań w zależności od sytuacji.
8. Władza wymuszania opiera się:
a. na przydzielaniu lub wstrzymywaniu nagród

b. stosowaniu środków zagrożenia psychologicznego
c. stosowaniu środków zagrożenia fizycznego
d. stosowaniu władzy formalnej
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2. WYŁANIANIE SIĘ PRZYWÓDCÓW
Wyłanianie się przywódców ○ Efektywność przywództwa ○ Charyzma – atrybut
pożądany, czy też przeszkoda ○ Znaczenie wizji przywódcy

WPROWADZENIE
W rozdziale tym poddane zostaną analizie kolejne problemy związane z przywództwem w
organizacjach. Ważna wydaje się odpowiedź na pytanie, w jakich okolicznościach jednostka
staje się przywódcą, czy trzeba się nim urodzić, czy też zostaje się nim niemal z przypadku,
pod wpływem okoliczności.
Mówiąc o przywództwie wielokrotnie posługujemy się pojęciem efektywności przywództwa.
Co to jednak znaczy, że przywódca jest efektywny? Czy powinien być oceniany tylko przez
pryzmat wyników finansowych swojej organizacji, przez pryzmat kursu akcji w jakimś
okresie?
Z pojęciem przywództwa nierozłącznie wiążą się dwa atrybuty – charyzma i wizja. Czym jest
jednak charyzma? Czy rzeczywiście posiadanie charyzmy i wizji jest konieczne, gwarantuje
sukces? Te pytania będą przedmiotem analiz i dyskusji w tym rozdziale.

Po analizie treści tego rozdziału czytelnik powinien:
▪

Wymienić oraz podać wady i zalety głównych teorii dotyczących wyłaniania się
przywódców

▪

Zająć stanowisko poparte przykładami co do trafności znanych teorii wyłaniania się
przywódców

▪

Wymienić i omówić miary efektywności przywództwa

▪

Zdefiniować

charyzmę

organizacji,

wymienić

przykłady

przywódców

charyzmatycznych
▪

Uzasadnić, dlaczego i w jakich okolicznościach charyzma może być niebezpieczna

▪

Opisać rolę przywódcy w organizacji uczącej się
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Uzasadnić i poprzeć przykładami znaczenie wizji dla przywódcy organizacji

2.1. WYŁANIANIE SIĘ PRZYWÓDCÓW
W poprzednim rozdziale zdefiniowane zostało pojęcie przywództwa, prześledzona została
ewolucja jego rozumienia. Kolejny problem jaki wiąże się z przywództwem dotyczy sposobu
wyłaniania się przywódców w organizacjach. Gdzie można znaleźć efektywnych
przywódców, jak ich wykreować, stworzyć? Problem ten próbowano zgłębić od wielu lat.
Powstały różne teorie wyjaśniające fenomen pojawiania się wybitnych przywódców. Ja
przytoczę tutaj trzy najpopularniejsze.
Teoria Zeitgeist („ducha czasu”) (za: Jakubowska; 1999, str. 81-82) opisana między innymi
przez Elmsa i Stone’a, mówi, że specyficzne warunki historyczne i kulturowe wytwarzają
szczególny klimat emocjonalny, w którym ludzie są skłonni powierzyć przywództwo dość
przypadkowej osobie, znajdującej się akurat w określonym czasie we właściwym miejscu.
Teoria ta zakłada, że osoba ta nie musi wyróżniać się niczym szczególnym, nie musi posiadać

żadnych stałych cech. Przywództwo tworzą więc okoliczności, „duch czasu”, od którego to
określenia teoria wzięła nazwę. Wydaje się jednak, że takie rozumienie kreowania
przywództwa jest nadmiernym uproszczeniem, zakłada bowiem, że tak naprawdę każdy w
określonych warunkach może zostać przywódcą.
Całkowicie w opozycji do tej teorii znajduje się teoria wybitnej jednostki (Great Man
History), sformułowana miedzy innymi przez Katza, Stone’a i Aronsona (za: Jakubowska;
1999, str. 82-83). Od wieków uważano, że przywódcami zostają osoby o nieprzeciętnych
przymiotach osobowościowych i intelektualnych. Szczególnie dużą moc oddziaływania ma
osoba o odpowiednio dużym prestiżu, który mo że wynikać z nazwiska, tytułów, tradycji,
majątku, odniesionych sukcesów (prestiż nabyty), bądź opierać się na wrodzonym uroku i
mocy wpływu (prestiż osobisty, później nazwany charyzmą). Zgodnie z teorią Le Bona,
osoby mające prestiż (nabyty lub osobisty) wywołują u ludzi fascynację i podziw. Opinie
przywódcy nie są poddawane dyskusji oraz krytyce. Prestiż upada, gdy przywódca zaczyna
ponosić niepowodzenia. Tego typu przywództwo pojawia się przede wszystkim w warunkach
chaosu, zagrożenia oraz niepewności. W teorii tej wątpliwość budzi jednak fakt, że nie
wszystkie wybitne jednostki odnoszą sukces oraz że sukces odniesiony raz nie gwarantuje
sukcesu w innych okolicznościach. Wniosek, jaki z tego płynie jest prosty. Nie wystarczają
nieprzeciętne przymioty, potrzebne jest coś jeszcze.
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Naprzeciw tym postulatom wychodzi teoria, że przywództwo jest rezultatem wzajemnej
relacji między przywódcą i jego zwolennikami, a także, że warunkiem jego powstania są
wprawdzie osobiste przymioty, zachowania, umiejętności, jednak ujawniają się one tylko w
określonych sprzyjających warunkach. Wynika stąd, że nie każda osoba zostanie przywódcą,
ale także nie każda wybitna jednostka nim zostanie. Zależy to od sprzyjających okoliczności.
Możliwe jest także odniesienie sukcesu raz, natomiast poniesienie porażki w innym czasie.
Lider bardziej kreowany jest nawet przez okoliczności, niż przez indywidualne cechy.
Liderzy powstają jako odpowiedź na istniejące potrzeby. Stąd cechy lidera kształtuje także
proces, zadanie, a nie wynikają one tylko z cech osobistych (Cartwright; 1999, str. 178-182).
Zdanie to podziela także Senge (1998, str. 349). Według niego, nie można się przywództwa
całkowicie nauczyć, nie można go sprowadzić do zbioru umiejętności i kompetencji.
Potrzebne są naturalne zdolności przywódcze. Senge jednak uważa także, że efektywny lider
nie musi mieć wszystkich cech powszechnie utożsamianych z wybitnymi jednostkami, musi
on natomiast umieć tworzyć i komunikować koncepcje, rozważać wyznawane wartości, uczyć
się słuchać i doceniać innych ludzi i ich idee.

Wyłanianie się przywódców


Teoria Zeitgeist
In
te
gr
ac
ja



Teoria Wybitnej Jednostki

2.2. EFEKTYWNOŚĆ PRZYWÓDZTWA
Powstaje jednak pytanie, co to znaczy efektywne przywództwo. Według Burnsa (1994, str
268), zarówno miarą władzy, jak i przywództwa jest stopień uzyskania zamierzonych
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efektów. Czy oznacza to jednak, że cel uświęca środki, to znaczy, czy każde działanie
przywódcy niezależnie od konsekwencji, prowadzące do założonego celu jest efektywnym
przywództwem? Wydaje się, że żeby przywództwo mogło być ocenione wysoko w dłuższej
perspektywie, spełniać musi także inne kryteria, w tym standardy moralne. Hollander i Julian
(1983, str. 63-73) rozpatrują efektywność przywództwa w kategoriach wyników grupy. Jeśli
ów dwustronny proces wpływu jest dla obu stron nagradzający, podnosić się będzie poziom
wykonywanych zadań przez grupę, satysfakcja członków i możliwości wpływu przywódcy.
Wynika stąd, że przywódca taki będzie mógł odnosić sukcesy nawet w dłuższej perspektywie
czasowej, gdyż będzie miał zawsze poparcie zespołu. Nigdy nie wydarzy się sytuacja, że
wprawdzie pośredni cel został osiągnięty, ale nie ma kto zrealizować zadań do końca, gdyż
zespół nie zniósł przywództwa swojego szefa.
Senge (1998, str. 330-349) w swoich rozważaniach nad organizacją uczącą się idzie jeszcze
dalej. Według niego wielki przywódca to taki, którego ludzie mówią: „Sami to zrobiliśmy.”
Przywódcy, którzy praktykują ten styl, znajdują satysfakcję w dawaniu innym władzy, w
tworzeniu organizacji zdolnych do osiągania wyników, na których ludziom naprawdę zależy.
Efektywny przywódca więc przede wszystkim to taki, który potrafi wspierać naukę
pracowników, znajdować wspólnie z nimi wizję organizacji, skłaniać ich do poszukiwań i
wyborów.
Interesujące jest jednak w takim razie, co motywuje przywódców do pracy? Badania na ten
temat przeprowadził między innymi amerykański psycholog David McClelland (za: Lambert;
1999, str. 159-161). Przywódca, według niego, może być motywowany przez jeden, dwa lub
wszystkie z trzech wyodrębnionych czynników. Pierwszym jest czynnik N-Ach. Lider jest
motywowany wysokimi standardami osobistych osiągnięć. Dąży do wyników najwyższej
jakości. Dla niego więc efektywne przywództwo oparte jest na wynikach (tak, jak definiował
je Burns). Lider motywowany drugim czynnikiem N-Aff pragnie rozwijać dobre stosunki
osobiste. Chce pracować z innymi, wspierać ich i rozwijać oraz bronić ich interesów.
Występowanie jednak tylko tego czynnika może sprawić, że grupa nie będzie osiągać

żadnych rezultatów, gdyż celem jej trwania będzie tylko kultywowanie dobrych relacji. Trzeci
czynnik, N-Pow, ma inny charakter. Lider chce efektywnie wykorzystywać siłę i zasoby
organizacji, stosować dostępne mu środki w celu realizacji planów. Zdaniem autora tej
koncepcji, przywódca odnosi największe sukcesy, gdy motywuje go czynnik N-Pow. Jest to
zbieżne z definicjami efektywnego przywództwa Hollandera i Juliana oraz Senge’go
opisanymi wyżej. Efektywne, znaczy nie koniecznie oparte na silnym egzekwowaniu władzy,
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lecz na wykorzystywaniu potencjału zespołu i tworzeniu podstaw jego współpracy w
szerokim horyzoncie czasowym.

Efektywność przywództwa






Miarą
Miarą przywó
przywództwa jest stopień
stopień uzyskania
zamierzonych efektó
efektów (Burns)
Standardy moralne
Wyniki grupy - proces nagradzają
nagradzający dla obu stron
(Hollander,
Hollander, Julian)
Wspieranie organizacyjnego uczenia się
się (Senge)
Senge)
Motywacja przywó
):
przywódcó
dców (McClelland
(McClelland):
– N-Ach - osobiste osią
osiągnię
gnięcia
– N-Aff - stosunki osobiste
– N-Pow - wykorzystanie sił
sił i zasobó
zasobów organizacji

2.3. CHARYZMA – ATRYBUT POŻĄDANY, CZY TEŻ PRZESZKODA
Przy analizie problemu przywództwa wydaje się, że konieczne jest zastanowienie się nad
dwoma atrybutami przywódców – posiadaną przez przywódców charyzmą i wizją.
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Charyzma
- cecha pożą
dana, czy też
pożądana,
też przeszkoda






Charyzma jako nadzwyczajne atrybuty wł
władzy (Weber)
Wytwó
Wytwór społ
społecznej percepcji ludzi (Katz
(Katz))
Porzą
Porządek ustanowiony na osobistych cechach wodza,
zastę
zastępują
pujący prawo (Wildavsky
(Wildavsky))
Teoria ró
równowagi idiosynkrazji - począ
początkowa przewaga
Źródło wł
ł
adzy
odniesienia
(House
House)
)
w
(
–
–
–
–
–



identyfikacja pracownikó
pracowników
potrzeba oddział
oddziaływania przywó
przywódcó
dców
wizja
wizerunek przywó
przywódcy
wysokie oczekiwania stawiane pracownikow

Charyzma moż
może być
być niebezpieczna (Senge
(Senge))

Posiadanie charyzmy jest często uznawane za niezbędne, aby przywódca mógł pociągnąć za
sobą swoich zwolenników, aby mógł zarazić ich swoją wizję, aby mógł wywrzeć wpływ na
ich wizję. Nad pojęciem charyzmy zastanawiano się zresztą od wielu lat. Największy wkład w
budowę pojęcia przywództwa charyzmatycznego miał Max Weber. Wśród wyróżnionych
przez siebie typów przywództwa, szczególną wagę przywiązywał on właśnie do przywództwa
charyzmatycznego, opartego na nadzwyczajnych atrybutach władzy, za którymi podążają
zwolennicy. Max Weber zapożyczył koncepcję charyzmy od historyków Kościoła i
zastosował ją do badań politologicznych. Zdefiniował ją jako „pewną cechę osobowości
jednostki, która powoduje, że ta jednostka jest spostrzegana przez innych jako osobowość
wyjątkowa i traktowana tak, jakby była obdarzona nadprzyrodzoną siłą lub cechami
nadprzyrodzonymi” (za: Burke; 2000). Zdaniem Webera (za: Krasnodębski; 1999), w
przeciwieństwie do panowania tradycyjnego panowanie charyzmatyczne opiera swą
prawowitość na tym, co niecodzienne, na niecodziennej jakości człowieka. Prawowitość
panowania przywódców charyzmatycznych wynika z wiary w pewne ich cechy, które ocenia
się jako nadzwyczajne, niebywałe, przekraczające zwykłą ludzką miarę, „ponadnaturalne”.
Podstawą posłuchu jest emocjonalne oddanie panującemu. Związek oparty na charyzmie ma
charakter wspólnoty emocjonalnej. Panujący jest „przywódcą”, słuchający „zwolennikami”.
Przywódca musi „potwierdzać” swą charyzmę, jeśli się to nie udaje, traci władzę. Charyzma
jest niecodzienna i irracjonalna. W oparciu o nią ustanawiane jest jednak nowe prawo, jest
czynnikiem twórczym i rewolucjonizuje ludzi „od wewnątrz”.
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Koncepcja charyzmy Webera bardziej opisuje, niż wyjaśnia mechanizm magnetyzmu, jakim
przywódcy religijni czy polityczni przyciągają zwolenników i stają się idolami kultu. Weber
był krytykowany za to, że bardziej skoncentrował uwagę na właściwościach przywódcy, a nie
na oczekiwaniach jego zwolenników, którzy mu te właściwości przypisywali (Burke; 2000).
Później charyzmę definiowano jako wytwór społecznej percepcji ludzi (Katz; 1973; Post;
1986 – za: Jakubowska; 1999). Aaron Wildavsky (1994) twierdzi natomiast, że charyzma
zastępuje prawo i jest porządkiem ustanowionym na osobistych cechach wodza. Może się ona
pojawić tylko w takim systemie, gdzie istnieje zapotrzebowanie na ustanowienie nowego
prawa. Dla systemu egalitarnego, gdzie wszyscy są równi, mają równe szanse, lider jest
atrakcyjnym wzorcem, przykładem, wyróżnia się, może rozwiązać problemy dzięki swojej
charyzmie. Jest on jednak potrzebny dopiero, gdy pojawiają się problemy. Przejmuje wtedy
władzę totalną. Wcześniej może być zagrożeniem dla systemu i bywa niszczony.
Teoria równowagi idiosynkrazji (za: Lambert; 1999) mówi natomiast, że członkowie grupy na
pewien czas po pojawieniu się nowego lidera zawieszają swoją ocenę jego i czekają na
pierwsze efekty jego działań. Sukces lub niepowodzenie lidera zależy więc od tego, czy
będzie on w stanie doprowadzić grupę do sukcesu. Stąd charyzma lidera jest tylko pewną
przewagą, która pojawia się w pierwszej fazie przewodzenia, jednak musi zostać szybko
potwierdzona działaniami, ponieważ w przeciwnym razie lider poniesie klęskę.
Inną interesującą teorię charyzmatycznego przywództwa sformułował Robert J. House
(1971). Według niego przywódcy charyzmatyczni dysponują władzą odniesienia na bardzo
wysokim poziomie. Ich pracownicy identyfikują się z nimi, przywódcy są dla nich
niedoścignionymi wzorcami. Przywódcy mają też potrzebę oddziaływania na innych ludzi.
Pokazują swoim zwolennikom wizję, czyli wyznaczają cel na wysokim poziomie
(transcendentalny), który zdobywa ich zaangażowanie i energię. Przywódca taki troszczy się
o stworzenie wizerunku powodzenia i kompetencji oraz o to, aby swoim zachowaniem dawać
przykład wyznawanych przez siebie wartości. Przekazuje też zwolennikom, jak wysokie
wymagania im stawia oraz wyraża pewność, że spełnią oni jego oczekiwania. Ważny jest
jednak rodzaj wizji przywódcy. Jeżeli jest ona sprzeczna z podstawowymi zasadami
wyznaczanymi przez społeczeństwo, może ona być zagrożeniem.
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Przywództwo transformacyjne


Kierownicy transakcyjni
– wymiana wartoś
wartości
– nietrwał
nietrwały charakter relacji



Przywó
Przywódcy transformacyjni
–
–
–
–
–

wyniesienie na wyż
wyższy poziom motywacji
uwspó
uwspólnienie celó
celów
zaangaż
zaangażowanie obu stron
wizja
zarzą
zarządzanie zmianą
zmianą kulturową
kulturową

Teorię będącą twórczym rozwinięciem idei przywództwa charyzmatycznego stworzył także
Burns (1994). Wyróżnił on dwa typy przywództwa: transakcyjne i transformacyjne. W
przywództwie transakcyjnym jedna osoba inicjuje kontakt z innymi w intencji wymiany
czegoś, co jest wartościowe dla każdej ze stron (np. wymiana dóbr ekonomicznych –
charakter ekonomiczny wymiany, pozyskanie głosów – charakter polityczny, gościnność w
zamian za rozmowę – charakter psychologiczny). Relacja taka nie jest jednak trwała. Nie ma
niczego, co trwale wiązało by strony. Przywódca w rzeczywistości jest tylko kierownikiem.
W przywództwie transformacyjnym (charyzmatycznym) wzajemne związki przywódcy i
zwolenników wynoszą ich na wyższy poziom motywacji i moralności. Ich cele na początku
powiązane, ale oddzielne zlewają się ze sobą. Władza wspomaga wspólny cel. Jest to
przywództwo dynamiczne, opierające się na zaangażowaniu obu stron. Przywódca ma wizję,
inspiruje, pracuje, wykorzystując również transakcyjnych kierowników, aby skutecznie
zarządzać zmianą kulturową, tak, aby organizacja mogła dostosowywać się do środowiska, w
którym działa. Lider transformacyjny ma przyciągający uwagę styl i osobowość, cechuje się
dużymi umiejętnościami społecznymi, jak zindywidualizowane traktowanie ludzi, trafne
odczytywanie znaczenia cudzych reakcji i sprawne manipulowanie wrażeniem wywieranym
na innych (Wojciszke; 2002). Wiele badań dowodzi, że obdarzeni charyzmą liderzy
transformacyjni, jacy zdarzają się zarówno w polityce, jak i w organizacjach, potrafią
wzbudzać entuzjazm podwładnych i nasilać ich produktywność w porównaniu z grupami
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kierowanymi na inne sposoby (Bass, Avolio; 1993; Howell, Frost; 1989). Charyzma bywa
jednak nietrwała, czego najlepszym przykładem jest Lech Wałęsa, niesłychanie popularny
przywódca, demokratycznie wybrany prezydent, a w kilka lat potem wielki przegrany w
kolejnych wyborach prezydenckich w 2000 roku, w których uzyskał mniej niż 1% głosów.
Przytoczone teorie są raczej zgodne w kwestii, że charyzma w określonej sytuacji bywa
użyteczna. Przeciwnego zdania jest natomiast Senge (1998). Twierdzi on, że charyzma u
lidera w określonej sytuacji mo że być wręcz niebezpieczna. Ci, na których ta charyzma
oddziałuje, stają się mniej zdolni do myślenia za siebie i mniej zdolni do podejmowania
rozsądnych decyzji. Może to zniszczyć organizację lub społeczeństwo. Lider zamiast
posiadania charyzmy powinien umieć tworzyć i komunikować koncepcje, rozważać
wyznawane wartości, uczyć się słuchać i doceniać innych ludzi i ich idee. Nie musi mieć
nadzwyczajnego wyglądu, nie musi być nawet dobrym mówcą. Jak zaznaczono jednak
wcześniej, nie jest też możliwe sprowadzenie naturalnych zdolności przywódczych tylko do
zbioru umiejętności i kompetencji.
Taka krytyka charyzmy u Senge’ego wynika jednak głównie z innego postrzegania roli
przywódcy w organizacji. Teoria ta wymaga tutaj szerszego omówienia. Senge (1998)
rozważa przywództwo w nowym typie organizacji, w organizacji uczącej się (learning

organization), czyli takiej, gdzie „ludzie ciągle rozszerzają swoje możliwości osiągania
naprawdę pożądanych wyników, w których powstają nowe wzorce śmiałego myś lenia i
swobodnie rozwijają się aspiracje zespołowe i gdzie ludzie stale uczą się, jak wspólnie się
uczyć”. Według niego organizacja taka wymaga nowego spojrzenia na przywództwo. W
swojej istocie tradycyjny pogląd na przywództwo jest oparty na założeniach ludzkiej
bezsilności, braku osobistej wizji i niezdolności do opanowania sił prowadzących do zmian –
niedostatkach zwykłych ludzi, na które coś mogą poradzić tylko nieliczni wielcy przywódcy
(posiadający charyzmę, jak chcą twórcy wyżej przytoczonych teorii).
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Przywództwo
w organizacji uczącej się


LiderLider-projektant
–
–
–
–
–



decyduje o projekcie organizacji
przewiduje i wyprzedza kryzys
myś
myśli o organizacji jako o systemie
jego ludzie mó
mówią
wią „Sami to zrobiliś
zrobiliśmy”
my”
projektuje systemy uczenia się
się

LiderLider-gospodarz
– posiada poza wizją
wizją „źródło celu”
celu”
– jest gospodarzem wizji, a nie jej posiadaczem
– wizja jest jego powoł
powołaniem



LiderLider-nauczyciel
– rzeczywistość
rzeczywistość jest tworzywem, a nie źródłem ograniczeń
ograniczeń
– lider pomaga zrozumieć
zrozumieć rzeczywistość
rzeczywistość,, uczy jej

Umieję
Umiejętność
tność kompilacji nadrzę
nadrzędnego celu i struktur systemowych jest
gwarantem sukcesu.

W organizacji uczącej się przywódcy są projektantami, gospodarzami i nauczycielami.
Liderzy są odpowiedzialni za budowanie organizacji, w której ciągle rozszerzają swoje
możliwości rozumienia złożoności, określają wizje, ku którym zmierzają i ulepszają wspólne
modele myślowe – to znaczy, że liderzy są odpowiedzialni za organizacyjne uczenie się.
Według Senge’ego, przywódca powinien być projektantem. Decyduje on o możliwościach
działania organizacji, o jej projekcie. Wielki przywódca to taki, jak napisano już wyżej,
którego ludzie mówią: „Sami to zrobiliśmy.” Znajdują satysfakcję w dawaniu innym władzy,
w tworzeniu organizacji zdolnych do osiągania wyników, na których ludziom naprawdę
zależy.
Ten styl liderstwa według tradycyjnej definicji nie jest nawet przywództwem. Nie występuje
kryzys, często nawet nie pojawia się problem. Lider-projektant wyprzedza bowiem
pojawiające się kłopoty, projektuje rozwiązanie problemu zanim problem się pojawi.
Projektuje metody i strategie, których nikt inny nie rozumie.
Decydująca działalno ść projektowa lidera polega również na integracji. Potrafi on zło żyć
różne elementy organizacji tak, aby stanowiły całość, system. Musi on myśleć o organizacji
jako o systemie współzależnych elementów. Jedynie synergia dyscyplin mo że popchnąć
organizację do dokonania przełomu w uczeniu się.
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Podstawowe zadanie przywództwa w projektowaniu, zdaniem Senge’ego, obejmuje wizję,
wartości i cel lub misję organizacji. Sztuka przewodzenia obejmuje także ocenę graczy i
potrzeb każdej sytuacji i opracowanie strategii odpowiednich do czasu i miejsca. Zadaniem
lidera jest więc projektowanie procesów uczenia się.
Przywódcy, zdaniem Senge’ego, powinni dostrzegać także głębszy sens i cel leżący u źródeł
swoich wizji, nazywany „źródłem celu”. Jest on zarówno osobisty, jak i uniwersalny. Określa
dzieło życia przywódcy, decyduje o „zdolności przewodzenia”, wykracza zazwyczaj poza
organizację. Z tego „źródła celu” lider wywodzi swój wyjątkowy stosunek do własnej wizji.
W organizacji uczącej się liderzy mogą rozpocząć od przedstawienia własnej wizji, ale w
miarę jak uczą się uważnie słuchać wizji współpracowników, zaczynają widzieć, że ich
osobista wizja jest tylko częścią czegoś znacznie większego. Pogłębia to jednak tylko ich
wizję. Bycie gospodarzem wizji zmienia relację lidera do niej. Nie jest on wtedy posiadaczem
wizji, tylko ona jest jego powołaniem. Istnieje więc tu pewne podobieństwo do teorii
przywództwa transformacyjnego, tam jednak wizja pochodziła głównie od przywódcy,
natomiast tutaj pochodzi ona głównie od ludzi tworzących organizację.
Liderzy sprawujący opiekę nad wizją mogą wzmocnić swoje działanie jedynie pomagając
ludziom w osiąganiu dokładniejszego, głębszego i dającego poczucie siły postrzegania
rzeczywistości. Jest to jednak rzeczywistość rozumiana jako tworzywo, a nie źródło
ograniczeń. Lider jest więc nauczycielem, który nauczy spoglądać na rzeczywistość w ten
sposób.
Lider skupia się na nadrzędnym celu, tworząc dodatkowy wymiar problemu – znaczenie,
jednak dostrzega także wydarzenia, schematy zachowań i struktury systemowe. Właśnie
umiejętność kompilacji nadrzędnego celu i struktur systemowych może być gwarantem
sukcesu. Struktury systemowe (pojęcie z dziedziny myś lenia systemowego) pomagają
zrozumieć, jak oddziałują na siebie różne części organizacji w wymiarze krótko- i
długofalowym.
Liderzy organizacji uczących się, zdaniem Senge’ego, potrafią konceptualizować swoje
poglądy strategiczne tak, że stają się one wiedzą wszystkich w organizacji, otwartą na
krytykę, zmiany i usprawnienia. Podstawowe dyscypliny przywództwa to myś lenie
systemowe, mistrzostwo osobiste, modele myślowe, budowanie wspólnej wizji i zespołowe
uczenie się. Jednym z paradoksów przywództwa w organizacjach uczących się jest to, że ma
ono zarówno charakter kolektywny, jak i wysoce indywidualny.
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Koncepcja Senge’ego przygotowana została przez niego jednak do bardzo specyficznych
organizacji. Zakładając nawet, że w tych wyjątkowych organizacjach, w których udało się
wdrożyć większość postulatów Senge’ego dotyczących uczenia się, charyzma przywódcy
poprzez swoją dominację rzeczywiście może przyćmić kreatywność członków organizacji,
uznać trzeba jednak, że są to zjawiska dość rzadkie. Charyzma to jednak w większości
przypadków użyteczny instrument budowania relacji z pracownikami, motywowania ich,
łagodzenia oporów wobec zmian.

2.4. ZNACZENIE WIZJI PRZYWÓDCY – PODSUMOWANIE

Wizja
- niezbę
niezbędny atrybut przywó
przywództwa






Jest siłą
siłą organizacji do tworzenia i zmian
kultury
Powinna wyró
wyróżniać
niać organizację
organizację
Za wizją
wizją powinno kryć
kryć się
się uniwersalne „źródło
celu”
celu”
Jest ona kierunkiem, celem wysił
wysiłków i nauki
organizacji
Powinna być
być zgodna z zasadami społ
społecznymi

Wizja a egzekucja!!!
W dotychczasowych rozważaniach wielokrotnie przewijało się także pojęcie wizji, jaką
posiada przywódca wielu organizacji. Jest to ważny atrybut przywódcy zarówno w teorii
przywódcy jako twórcy i agenta zmian kultury organizacyjnej, jak też przywódcy
transformacyjnego, charyzmatycznego, czy też przywódcy organizacji uczącej się. Czasami
wizja jest przez przywódcę tworzona (przywódca charyzmatyczny), czasami przywódca tylko
ją

kultywuje

(organizacja

ucząca

się)

lub

współtworzy

(teoria

przywództwa

transformacyjnego). Wszystkie przytoczone teorie są jednak zgodne, że wizja jest w
określonych sytuacjach przydatna. Dodatkowo, zdaniem Scheina (1985), wizja zapewnia
możliwość przetrwania organizacji na rynku, staje się podstawą tworzenia silnej kultury
organizacyjnej, wyróżnia organizację spośród innych. Według Senge’ego (1998) za wizją stoi
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coś bardziej uniwersalnego, a jednocześnie osobistego, „źródło celu”. Wizja jest kierunkiem,
w którym podąża organizacja, celem jej wysiłków, nauki.
Wydaje się, że wymienione cechy wizji są wspólne dla wszystkich przytoczonych teorii, jest
ona niezwykle przydatna dla większości przywódców dzisiejszych organizacji. Badania
przeprowadzone jednak przez Fortune w 1999 roku (Charan i in.; 1999) pokazują, że sama
wizja, nawet najbardziej rewolucyjna, może być niewystarczającym atrybutem przywództwa.
Zdaniem autorów tych badań, przyczyną wielu porażek przywódców badanych organizacji
biznesowych był bowiem nie brak wizji, a raczej problemy z egzekucją, umiejętnością
egzekwowania, realizowania wizji wspólnie z pracownikami. To natomiast każe odwołać się
do kwestii opisywanej wyżej charyzmy – często to dopiero jednoczesne posiadanie wizji i
charyzmy rozumianej jako pomoc w zarażaniu wizją pracowników i egzekwowania jej
realizacji, dają szansę na powodzenie takiego przywództwa. Stwierdzenie to oczywiście nie
ma jednak także charakteru uniwersalnego, gdyż w określonych sytuacjach zbyt rewolucyjna
wizja poparta charyzmą może także okazać się niebezpieczna. Kwestia ta dokładniej
zanalizowana zostanie w jednym z kolejnych rozdziałów.

2.5. PRZYWÓDCA-WIZJONER – PRZYKŁAD
Wielkim przywódcą-wizjonerem był jeden z najwybitniejszych menedżerów końca XX i
początku XXI wieku – Jack Welcha z General Electric.
Jack Welch (Collingwood, Coutu; 2002) zaczynał swoją karierę w General Electric jako
inżynier z pensją 10000 USD rocznie w dziale zajmującym się tworzywami sztucznymi w
Pittsfield w stanie Massachusetts. Spędził w sumie w firmie ponad 40 lat, dochodząc do
stanowiska prezesa i CEO. Najwyższe stanowisko zajmował od 1981 roku, kiedy to obją ł
schedę po Reginaldzie Jonesie, aż do września 2001 roku, kiedy odszedł na emeryturę,
pozostawiając firmę swojemu następcy Jeffreyowi Immeltowi. W tym czasie przychody
korporacji wzrosły od 25 do 130 mld USD, a kapitalizacja rynkowa zwiększyła się z 13 do
400 mld USD.
Już w 1981 roku GE była jedną z najpotężniejszych firm świata, a poprzednika Welcha
Riginalda Jonesa uznawano za jednego najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Wydawało
się, że Welch nie może dokonać wiele więcej. Wprowadził on jednak w życie ideę
nowoczesnej korporacji. Pod jego przywództwem korporacja rozrastała się, przejmując po
kolei coraz więcej rynków, opanowując kolejne branże. Odbywało się to jednak stopniowo,
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ewolucyjnie, przy wykorzystaniu wcześniejszych atutów organizacji. Filozofia Welcha
opierała się na założeniu, że jeżeli GE nie może być na danym rynku przynajmniej druga, nie
powinna rynkiem tym się interesować. Był on agentem zmian, przekształcając strukturę GE w
kierunku budowy zróżnicowanego, zdecentralizowanego koncernu w ramach koncepcji
„zintegrowanej różnorodności” (integrated diversity).
Obsesją Welcha była także innowacyjno ść (Bennis; 2002). On sam stwarzał standardy
wyprzedzające te narzucane przez otoczenie, a jednocześnie potrafił znakomicie obserwować
otoczenie i adaptować najlepsze praktyki często z zupełnie innych branż. Stworzył on
koncepcję „piramidy pomysłów” (idea pyramid) – w jej ramach adaptował i rozwijał pomysły
innych organizacji, które przynosiły im sukcesy. W ramach tej filozofii Welch przeją ł
program Six Sigma z Motoroli, szybsze i tańsze metody produkcji od firm japońskich, metody
sprzedaży od Sama Waltona z Wal-Mart.
Przy budowaniu organizacji innowacyjnej Welch starał się korzystać przede wszystkim z
wiedzy swoich pracowników. Welch był jednym z pierwszych, którzy odkryli, że wiedza
może być cenniejszym zasobem niż twarde aktywa. Zauważył to już 1977 roku, gdy pracował
w GE Capital. Można śmiało powiedzieć, że stworzył on z General Electric organizację
uczącą się. Zachęcał on pracowników do kreatywności, poszukiwania nowych sposobów
wykonywania własnych obowiązków. Sam nie uważał się za osobę kreatywną, ale raczej za
kogoś, kto umie dostrzec znaczenie nowych pojawiających się w otoczeniu pomysłów. Stąd
jego wizja organizacji była współtworzona przez pracowników GE. Welch dostrzegając więc
znaczenie dzielenia się wiedzą, był pierwszym, który mianował menedżera do spraw
zarządzania wiedzą raportującego bezpośrednio do siebie, czyli na najwyższy szczebel
zarządzania organizacją.
Specyficzne podejście do pracowników i ich wiedzy objawiało się także w zainicjowanym
przez Welcha programie „odwrotnego mentoringu” (reverse-mentoring), w ramach którego
młodsi pracownicy GE trenowali 3000 wyższych menedżerów korporacji w wykorzystaniu
zaawansowanych technologii.
Welch zresztą swoją rolę przywódcy postrzegał przede wszystkim nie jako twórcy wizji, a
raczej jako osoby od doboru pracowników, motywowania ich i kontaktu z nimi. Twierdził, że
wielkie pomysły są tylko początkiem. Ludzie, pracownicy muszą je testować, modyfikować,
rozszerzać, uczyć się z nich. Spędzał on 60% swojego czasu wybierając, rozwijając i
zwalniając ludzi. Osobiście przeprowadził rozmowy z każdym kandydatem na ponad 500
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czołowych funkcji zarządczych w GE. Jak sam powtarzał: „Rolą menedżera jest uczynić ludzi
wielkimi – silnymi, pełnymi władzy, odpowiedzialnymi, chcącymi podejmować ryzyko.
Podcinać skrzydła własnej drużynie jest jedną z najgorszych rzeczy, które może zrobić lider.”
(Collingwood, Coutu; 2002).
Idea przywódcy jako osoby, która przede wszystkim odpowiedzialna jest za zarządzanie
ludźmi była Welchowi najbliższa. Sformułował on też kilka zasad-rad dla menadżerów, które
odnoszą się właśnie do zarządzania ludźmi:

- starać się zawsze znaleźć w skórze ludzi którymi się zarządza, starać się ich
zrozumieć,

- świętować razem z ludźmi małe sukcesy, aby zbudować ich motywację,
- oceniać ludzi w dół do najniższych stanowisk, aby mieli świadomość oceniania
swoich rezultatów,

- traktować ludzi na równi, sprawiedliwie.
Zgodnie z tą filozofią właśnie Welch przeprowadzał cykliczne spotkania, podczas których
omawiane były plany i zadania na kolejny okres, spisywana była lista uzgodnień i spraw
otwartych. Podczas kolejnych spotkań (np. co kwartał) śledził wykonanie zadań. Pomysły
były wzbogacane ze spotkania na spotkanie.
O wielkości Welcha jako przywódcy świadczy też sposób, w jaki wybrał on na swojego
następcę Jeffreya Immelta. Wybór ten nie był przypadkowy i poprzedzony był swego rodzaju
wewnętrznym konkursem w ramach GE na stanowisko CEO. Do ostatniej fazy konkursu
Welch wybrał trzech wyższych menedżerów korporacji, następnie obserwował ich działania
przez kilkanaście miesięcy na zajmowanych przez nich stanowiskach szefów poszczególnych
jednostek GE (Immelt był prezydentem i CEO GE Medical Systems). Welch określił cechy i
umiejętności, jakie posiadać powinien jego następca. W żmudnym procesie ostatecznej
selekcji zwyciężył właśnie Immelt. Na uwagę zasługuje jednak przede wszystkim fakt, jak
uważnie i długo każdy z kandydatów przygotowywany był do objęcia funkcji nowego szefa
korporacji.
Wydaje się, że najlepszym podsumowaniem opisu stylu przywództwa Welcha będzie
przytoczenie jego własnych słów: „Nie zarządzałem biznesem, zarządzałem ludźmi”
(Collingwood, Coutu; 2002). I dalej: „Przywództwo to nie nauka. To nie recepta. To nie
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jakieś pięć reguł. To sztuka. Jak napisał George Braque: ‘Jedyna rzecz, która liczy się w
sztuce jest to część, której nie da się wyjaśnić.’” (Bennis; 2002).
Przywództwo Welcha niewątpliwie wymyka się wszelkim klasyfikacjom i uogólnieniom. Na
tym przykładzie jednak znakomicie dostrzec można, jak ważną umiejętnością przywódcywizjonera jest nawiązanie dobrych relacji z pracownikami i wykorzystania ich potencjału.
Welch przez 20 lat budując swoje imperium opierał się właśnie na tak rozumianej własnej
roli. Potrafi on wzbogacać własną wizję wizjami swoich menedżerów. Jednocześnie zarażał
ich swoim entuzjazmem, rozwijał otwartą na innowację kulturę organizacyjną. Jednocześnie
Welch dokonując często zmian radykalnych, wyprzedzających wizję otoczenia innych
menedżerów, dokonywał ich stopniowo, na zasadzie kropli drążącej skałę. Mimo w ciągu
ponad 20 lat przewodzenia GE, organizacja ta zmieniła się całkowicie.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Przytoczone w tym rozdziale dwie skrajne teorie wyłaniania się przywódców w organizacjach
w większości przypadków nie znajdują potwierdzenia. Rzadko przywódcą zostaje całkowicie
przypadkowa osoba bez większych kwalifikacji, stworzona przez „ducha czasów”, ale
jednocześnie nieprawdą jest także, że przywódcą trzeba się urodzić. Osobowość przywódcy
kształtuje się pod wpływem otoczenia. W pewnych sytuacjach ukształtowane cechy i
zachowania powodują, że osoba taka staje się efektywnym przywódcą, dobranym do danej
sytuacji. Efektywność przywódcy powinna być jednak oceniana nie tylko przez pryzmat
wyników finansowych organizacji, ale także zbudowania odpowiedniego do wymagań
organizacji zespołu pracowników, stworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej,
zaplanowania długookresowego wzrostu organizacji. Pomocnym atrybutem przywódcy mo że
okazać się charyzma, czyli pewna władza odniesienia oparta o postrzeganie przywódcy jako
jednostki niezwykłej. W pewnych sytuacjach charyzma przywódcy może jednak być
niebezpieczna, może przyćmić potencjał pozostałych pracowników organizacji. Zdarza się to
jednak dość rzadko. Przykładem organizacji, w której charyzma może być niebezpieczna, jest
organizacja ucząca się.
Przywódca potrzebuje natomiast wizji co do rozwoju swojej organizacji. Może być jej
jedynym autorem, ale także może wykorzystać wizję wypracowaną przez członków
organizacji. Konieczne jest jednak zachowanie pewnej równowagi pomiędzy zapewnieniem
wizji oraz jej wykonaniem, egzekucją, zarządzaniem bieżącymi sprawami organizacji.
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Zwróć uwagę na:
▪

Różne teorie dotyczące wyłaniania się przywódców – co tworzy lidera: cechy
osobiste, czy okoliczności

▪

Mierniki efektywności przywództwa – czy przywództwo można oceniać wyłącznie
przez pryzmat wyników finansowych organizacji

▪

Różne definicje charyzmy – w jakich okolicznościach charyzma jest pożądana, w
jakich może być niebezpieczna

▪

Wpływ lidera, jago charyzmy i wizji na postawę grupy, której przewodzi

▪

Relacje pomiędzy wizją i egzekucją

SŁOWNIK KLUCZOWYCH POJĘĆ
Teoria Zeitgeist („ducha czasu”) – teoria wyłaniania się przywódcy; specyficzne warunki
historyczne i kulturowe wytwarzają szczególny klimat emocjonalny, w którym ludzie są
skłonni powierzyć przywództwo dość przypadkowej osobie, znajdującej się akurat w
określonym czasie we właściwym miejscu. Teoria ta zakłada, że osoba ta nie musi wyróżniać
się niczym szczególnym, nie musi posiadać żadnych stałych cech. Przywództwo tworzą więc
okoliczności, „duch czasu”.

Teoria wybitnej jednostki (Great Man History) – teoria wyłaniania się przywódcy;
przywódcami

zostają

osoby

o

nieprzeciętnych

przymiotach

osobowościowych

i

intelektualnych. Szczególnie dużą moc oddziaływania ma osoba o odpowiednio dużym
prestiżu, który może wynikać z nazwiska, tytułów, tradycji, majątku, odniesionych sukcesów
(prestiż nabyty), bądź opierać się na wrodzonym uroku i mocy wpływu (prestiż osobisty,
charyzma).

Integrująca teoria wyłaniania się przywódcy – przywództwo jest rezultatem wzajemnej
relacji między przywódcą i jego zwolennikami, a także, warunkiem jego powstania są
wprawdzie osobiste przymioty, zachowania, umiejętności, jednak ujawniają się one tylko w
określonych sprzyjających warunkach.

Teoria motywacji lidera według McClellanda – przywódca może być motywowany przez
jeden, dwa lub wszystkie z trzech wyodrębnionych czynników:
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N-Ach – lider jest motywowany wysokimi standardami osobistych osiągnięć. Dąży do
wyników najwyższej jakości. Dla niego więc efektywne przywództwo oparte jest na
wynikach.

▪

N-Aff – lider pragnie rozwijać dobre stosunki osobiste. Chce pracować z innymi,
wspierać ich i rozwijać oraz bronić ich interesów. Występowanie tylko tego czynnika
może sprawić, że grupa nie będzie osiągać żadnych rezultatów, gdyż celem jej trwania
będzie tylko kultywowanie dobrych relacji.

▪

N-Pow – lider chce efektywnie wykorzystywać siłę i zasoby organizacji, stosować
dostępne mu środki w celu realizacji planów. Efektywne przywództwo, znaczy nie
koniecznie oparte na silnym egzekwowaniu władzy, lecz na wykorzystywaniu potencjału
zespołu i tworzeniu podstaw jego współpracy w szerokim horyzoncie czasowym.

Przywódca odnosi największe sukcesy, gdy motywuje go czynnik N-Pow.

Charyzma (wg Webera) – pewna cecha osobowości jednostki, która powoduje, że ta
jednostka jest spostrzegana przez innych jako osobowość wyjątkowa i traktowana tak, jakby
była obdarzona nadprzyrodzoną siłą lub cechami nadprzyrodzonymi.

Organizacja ucząca się (learning organization) (wg Senge’ego) – organizacja, w której
ludzie ciągle rozszerzają swoje możliwości osiągania naprawdę pożądanych wyników, w
których powstają nowe wzorce śmiałego myś lenia i swobodnie rozwijają się aspiracje
zespołowe i gdzie ludzie stale uczą się, jak wspólnie się uczyć.

PYTANIA PROBLEMOWE
1. Za którą teorią wyłaniania przywódców opowiadasz się? Uzasadnij odpowiedź, posłuż
się przykładami.
2. Podaj przykłady efektywnych przywódców. Czy ta efektywność zmieniała się czasie?
Dlaczego?
3. Czym dla Ciebie jest charyzma – stwórz jej definicję? Czy jest ona zawsze potrzebna
przywódcy?
4. Na czym polegało znaczenie wizji u Jacka Welcha? Co zdecydowało o jego sukcesie?

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

47

SPRAWDŹ SIĘ
1. Wizja:
a) jej twórcami muszą być wszyscy członkowie organizacji (komentarz: nie koniecznie –
może być sam lider),
b) jej twórcą musi być przywódca organizacji (komentarz: nie musi – mogą być np.
członkowie organizacji),

c) jest charakterystyczna dla przywództwa transformacyjnego,
d) jest charakterystyczna dla przywództwa transakcyjnego.
2. W organizacji uczącej się:
a) lider-nauczyciel przekazuje wszelką wiedzę w organizacji,

b) lider-nauczyciel uczy, jak się uczyć,
c) lider powinien tworzyć wizję organizacji (komentarz: nie koniecznie, ma być tylko
gospodarzem wizji),

d) lider myśli o organizacji jako systemie.
3. W organizacji uczącej się lider-projektant:

a) projektuje systemy uczenia się,
b) najczęściej wykorzystuje władzę formalną,
c) jest postrzegany jako główny autor sukcesów organizacji,
d) głównie reaguje na ewentualne kryzysy.
4. Charyzma:

a) jest charakterystyczna dla przywódców transformacyjnych,
b) raz zdobyta jest trwała,

c) może być społecznym wytworem ludzi,
d) może być niebezpieczna.
5. Przywództwo transakcyjne:
a) opiera się na charyzmie lidera,
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b) jest organizacjom zbędne,
c) wiążę się z posiadaniem wizji,

d) opiera się o transakcje wymiany.
6. Efektywność przywództwa:

a) wiąże się z budowaniem odpowiednich do sytuacji relacji między pracownikami,
b) wiąże się z budowanie lub utrwalaniem efektywnej kultury organizacyjnej,
c) powinna być mierzona głównie przez pryzmat wartości akcji firmy,

d) powinna być oceniana w dłuższej perspektywie.
7. Teoria Zeitgeist:

a) jest przeciwieństwem teorii wybitnej jednostki,
b) mówi, że przywódcą trzeba się urodzić,
c) mówi, że przywództwa trzeba się nauczyć,

d) mówi, że nie trzeba mieć żadnych szczególnych cech, aby móc zostać przywódcą.
8. Teoria wybitnej jednostki (Great Man History):
a) mówi, że przywództwa trzeba się nauczyć,

b) mówi, że przywódcą nie może stać się przypadkowa osoba,
c) mówi, że wybitna jednostka zawsze staje się efektywnym przywódcą,
d) potwierdza się zawsze w praktyce.
9. Teoria Zeitgeist mówi, że:

a) w

sprzyjających

okolicznościach

przywódcą

może

zostać

nawet

dość

przypadkowa osoba
b) osoby, które stają się przywódcami, moją pewne szczególne cechy, predyspozycje
c) przywództwa trzeba się nauczyć

d) „duch czasu” określa typ przywództwa, jaki jest w organizacji potrzebny.
10. Teoria wybitnej jednostki (Great Man History):

a) jest przeciwieństwem teorii Zeitgeist
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b) analizuje przyczyny ujawniania się przywództwa
c) mówi, że przywódcą staje się zawsze wybitna jednostka
d) mówi, że przywódcą trzeba się urodzić
11. Efektywność przywództwa:
a) powinna być mierzona wyłącznie przez pryzmat efektów finansowych dla organizacji
b) osiąga się dzięki umiejętności egzekwowania władzy

c) osiąga się dzięki umiejętności wykorzystania potencjału zespołu
d) da się ocenić nawet w krótkim okresie czasu.
12. Charyzma:
a) to cecha zawsze pożądana.
b) jest niezbędna przywódcy,
c) zawsze jest niebezpieczna,

d) to cecha osobowości jednostki, która powoduje, że ta jednostka jest spostrzegana
przez innych jako wyjątkowa.
13. W organizacji uczącej się, zdaniem Senge’ego, przywódca:

a) jest projektantem, gospodarzem i nauczycielem,
b) charyzma jest cechą pożądaną,
c) jest jedynym autorem wizji organizacji,
d) góruje intelektualnie nad członkami tej organizacji.
14. Wizja:
a) jej brak jest głównym przyczyną porażek współczesnych przywódców,

b) jest ważnym atrybutem przywództwa,
c) jej autorem zawsze jest tylko przywódca,

d) jest charakterystyczna dla przywództwa charyzmatycznego.
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3. POZIOMY PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Struktura organizacji międzynarodowej ○ Poziomy przywództwa w organizacji
międzynarodowej ○ Przewodzenie zmianie

WPROWADZENIE
Mimo licznych protestów przeciwników globalizacja staje się zjawiskiem coraz bardziej
powszechnym. W szczególnym wymiarze dotyczy to organizacji. Coraz więcej firm odkrywa
dobrodziejstwa płynące z globalnego podejścia do gospodarki, stara się dokonywać ekspansji
na kolejne rynki, umiędzynaradawia się. Za tym wiąże się przenoszenie produkcji, czy też
innych jednostek organizacyjnych do innych krajów, wręcz na inne kontynenty. Chociaż cały
proces przynosi organizacjom duże korzyści, towarzyszą mu jednocześnie liczne wyzwania
wiążące się z konieczną zmianą sposobów zarządzania. W szczególnym stopniu dotyczy to
przywództwa. Czasy, gdy przywódca organizacji mógł wyjść ze swojego biura i natychmiast
udać się do sąsiedniej hali produkcyjnej, bezpośrednio porozmawiać z pracownikami odeszły
w zapomnienie. Teraz podobnych lub wręcz większych możliwości dostarczają nowoczesne
technologie. Nie oznacza to oczywiście, że przywódca stał się zbędny. W tym rozdziale
pokazane zostanie, że zapotrzebowanie na przywództwo w dobie globalizacji i
umiędzynarodowiania się organizacji znacząco rośnie, jednak pod pojęciem przywództwa
należy rozumieć bardzo wiele różnych postaw. Przywództwo w organizacji międzynarodowej
łączyć należy nie z jedną osobą prezesa organizacji, lecz dziesiątkami ludzi rozsianych po
całym świecie.
Wcześniej jednak, zanim analizowany będzie problem samego przywództwa, opisana zostanie
struktura nowoczesnej organizacji międzynarodowej. Wydaje się to niezbędne do
prawidłowego zrozumienia zakresu przywództwa w takiej organizacji. Uzasadnieniem
wybrania

natomiast

organizacji

międzynarodowych

do

analiz

pewnych

zjawisk

przywódczych w tym rozdziale jest fakt, że w organizacjach tych występuje jednocześnie
większość problemów i wyzwań wiążących się współcześnie z przywództwem. Wielkość tych
organizacji, ich wielowymiarowość pozwala na zidentyfikowanie problematyki przywództwa
zarówno na poziomie globalnym, na poziomie przywództwa wielkich organizacji, jak również
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na poziomie lokalnym dzięki analizie struktur lokalnych tych organizacji. Organizacje te
dodatkowo często są prekursorami nowych koncepcji związanych z zarządzaniem, co
pozwala na analizę zjawisk, które mają szansę upowszechnić się dopiero w perspektywie
dłuższego czasu.

Po analizie treści tego rozdziału czytelnik powinien:
▪

Wskazać

kierunki

rozwoju

struktur

organizacyjnych

dużych

organizacji

międzynarodowych
▪

Umieć przeanalizować konsekwencje pojawienia się określonych mechanizmów w
strukturze i hierarchii organizacji międzynarodowych

▪

Opisać typy przywódców na różnych szczeblach organizacji

▪

Ocenić wyzwania wiążące się z różnymi typami przywódców na różnych szczeblach
organizacji

▪

Uzasadnić i poprzeć przykładami konieczność istnienia przywództwa na różnych
szczeblach organizacji

3.1. STRUKTURA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Organizacja międzynarodowa z definicji składa się z wielu jednostek rozsianych po całym

świecie tworzących między sobą sieć powiązań. Dotyczy to zarówno jednostek
produkcyjnych, jak również jednostek świadczących funkcje usługowe wobec pozostałych.
Taka struktura pozwala organizacji najlepiej wykorzystywać korzyści płynące z globalizacji.
Poszczególne jednostki lokuje się tam, gdzie najlepiej wykorzystać można lokalne zasoby.
Dotyczy to zarówno surowców, taniej siły roboczej, jak też w organizacjach opartych na
wiedzy specjalistów w danej dziedzinie. Nie bez znaczenie jest także bliskość rynków zbytu.
Taka struktura sprawia, że organizacja szybko i łatwo reaguje na ciągłe zmiany burzliwego
otoczenia, dynamicznie pozyskując lub zwalniając zasoby i poszukując zasobów w danej
chwili najtańszych. Rozsiane w ten sposób jednostki są od siebie wzajemnie zależne, jednak
nie zawsze mo żna mówić tu o zależności wynikającej z hierarchii. Powstaje organizacja
modularna, przypominająca flotyllę okrętów (Warnecke; 1999), które zmierzają wspólnie w
tym samym kierunku. Zależność wynika z wzajemności świadczonych między sobą usług.
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Nad taką siecią jednostek organizacyjnych pieczę sprawować może, wracając do metafory
flotylli, okręt flagowy, czyli centrala organizacji, która skupia najbardziej kluczowe,
podstawowe kompetencje. Okazuje się jednak, że zestaw owych kluczowych kompetencji
może stale ulegać ograniczeniu, a sieć organizacyjna może stawać się coraz rozleglejsza i
bardziej skomplikowana. Na ową sieć nakładać może się kolejne zjawisko szczególnie
powszechne wśród organizacji międzynarodowych – wirtualizacja organizacji.
Początkowo

zjawisko

wirtualizacji

dotyczy

głównie

mniej

ważnych

jednostek

organizacyjnych, mniej ważnych węzłów sieci, czy wręcz ich fragmentów, stopniowo jednak
przekłada się także na ważniejsze działy organizacji. Polega ono na funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa równie często i swobodnie przy pomocy zasobów i wiedzy zewnętrznej, jak
przy pomocy zasobów własnych. Inaczej mówiąc, firma wirtualna składa się z kilku
przedsiębiorstw rzeczywistych, które są partnerami. Świadczone między partnerami usługi nie
zawsze są realizowane na zasadach rynkowych, jak również nie muszą mieć charakteru
jednorazowego. W firmie wirtualnej nie muszą występować powiązania hierarchiczne. Jej
głównym atutem jest czynnik, który można określić mianem „rozciągliwości” (Herman;
2000), tzn. pozwala ona na dynamiczne zmiany ilości i rodzaju wykorzystywanych zasobów,
a także wielkości produkcji finalnej. Dzięki temu tworzy się tzw. przedsiębiorstwo ruchliwe
(agile company) (Warnecke; 1999), które podlega ciągłej zmianie, szybko może reagować na
zmieniające się otoczenie i jest w stanie ciągle poprawiać jakość swoich usług.
Według badań prowadzonych przez Economist Intelligence Unit (organizację wchodzącą w
skład grupy The Economist) wspólnie z firmą doradczą Andersen Consulting, w ciągu
najbliższych 10-15 lat większość firm stanie się w jakiejś mierze wirtualna. Tak twierdzi
większość z 350 ankietowanych szefów dużych korporacji z 34 krajów świata (za: Płoszajski;
2000). Badanie to pokazuje skalę opisywanego zjawiska wśród firm międzynarodowych,
szczególnie, że wielu z szefów ankietowanych w tym badaniu twierdziło, że już dzisiaj wiele
firm jest „w dużym sensie wirtualnymi”.
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Dostawca
usługi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bednarczyk, M., Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem wirtualnym, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. Grudzewski, W. M., Hejduk, I. K., Difin, Warszawa, 2000, s. 185

Schemat 1

Model międzynarodowej sieci wirtualnej

Powyższe rozważania każą przypuszczać, że międzynarodowa organizacja w coraz większym
stopniu przypominać może wirtualną sieć (
Schemat 1), przy czym nie koniecznie którykolwiek z elementów sieci musi być dominujący.
Niesłychanie ważne jest jedno – umiejętność do zachowywania własnych rdzeniowych
kompetencji

pojedynczych

uczestników

sieci.

Równocześnie

tak

budowane

sieci

przedsiębiorstw wirtualnych mogą mieć minimalną infrastrukturę własną i mogą
charakteryzować

się

zmiennym

heterarchicznym

przywództwem.

Wartość

sieci

przedsiębiorstw wirtualnych polega m.in. na tym, że potrafią one budować alianse w celu
skutecznego konkurowania o kontrakty, których uzyskanie nie byłoby możliwe samodzielnie.
Tworzą one szczególny rodzaj „pajęczyny” i mogą wkraczać do wielu różnych sektorów
gospodarczych (Herman; 2000). Kluczowe jest jednak także to, aby wizje, strategie
poszczególnych węzłów sieci były niesprzeczne. Wizja całej sieci często jest wspólna.
Elementem łączącym sieć może być podzielana powszechnie kultura organizacyjna, czy też
częściej pewne wspólne wartości kulturowe.
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Cechy nowoczesnej
organizacji międzynarodowej


Sieciowość organizacji – „flotylla okrętów”



Wirtualizacja organizacji



Zachowywanie
elementów sieci

rdzeniowych

kompetencji

pojedynczych



Zmienność przywództwa w ramach sieci



Wspólna wizja i kultura sieci – niesprzeczność wizji i kultur fraktali



Podwójne obywatelstwo „uczestników” organizacji



Zasada subsydiarności



Wewnętrzna gospodarka rynkowa



Heterarchizacja

Z opisaną strukturą, dynamizmem, brakiem granic wiąże się pierwszy problem, który odnosi
się do przywództwa w międzynarodowej sieci wirtualnej. W strukturze takiej niezwykle
trudno budować jest związki pracowników z siecią, ich lojalność. Trudno zresztą jest mówić,
czy pracownicy są członkami takiej organizacji, czy też czasowymi jej uczestnikami
(Płoszajski; 2000). Handy określa ten problem, związany z koniecznością podwójnej
lojalności wobec sieci jako całości oraz jej pojedynczego węzła, jako konieczność
„podwójnego obywatelstwa” (Handy; 1996). Problem ten i jego związek z przywództwem
analizowany będzie dalej.
Sieciowa budowa organizacji globalnej może nieść za sobą także konieczność decentralizacji
wszelkich działań, w tym decentralizacji przywództwa. Zgodnie z zasadą subsydiarności
(Handy; 1996) wszelkie decyzje powinny być podejmowane na jak najniższym szczeblu
hierarchii,

jak

najbliżej

klienta.

Oznacza

to,

że

nawet

w

tych

organizacjach

międzynarodowych, w których można bez problemu wyróżnić zależności hierarchiczne
między jednostkami, coraz więcej kompetencji strategicznych, zarezerwowanych niegdyś dla

ścisłego kierownictwa organizacji, może przechodzić niżej. Choć zasada cedowania
odpowiedzialno ści za podejmowanie strategicznych decyzji na tych, którzy znajdują się
najbliżej klienta i konkurentów to dobre lekarstwo, tak jak w przypadku każdego cudownego
specyfiku kierowniczego, przedawkowanie mo że okazać się zgubne. Wyeliminowanie
biurokracji bez zastąpienia jej jasnym i porywającym poczuciem kierunku to najlepsza
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recepta na chaos. Uprawnianie bez kierunku prowadzi do anarchii. Dodatkowo, cechy
konkurencyjności potrzebne, aby uzyskać optymalny wynik, mogą być rozrzucone wśród
kilku jednostek organizacyjnych i to do korporacji należeć będzie zadanie ewentualnego
skupienia ich razem w odpowiednim punkcie organizacji (Hamel, Prahalad; 1999). Zjawisko
to potęguje także wprowadzenie w ramach międzynarodowej sieci postulowanej przez wielu
wewnętrznej gospodarki rynkowej, w ramach której poszczególne węzły organizacji mogą
konkurować ze sobą o „kontrakt” na dostarczenie danej usługi dla innych jednostek. W tym
miejscu wydaje się, że kluczową może okazać się rola lidera-koordynatora, który będzie
potrafił pogodzić wydawałoby się sprzeczne interesy poszczególnych jednostek organizacji,
czy też, jak nazywa je Warnecke, fraktali (Warnecke; 1999).
Pojęcie węzła sieci globalnej jako fraktalu wiąże się zresztą z kolejnym ciekawym problemem
struktury międzynarodowej organizacji wirtualnej, który bezpośrednio wpływa na nowe
rozumienia przywództwa w takiej organizacji. Fraktal jest bowiem samodzielnie działającą
jednostką przedsiębiorstwa, której cele i wydajność mogą być jednoznacznie opisane. Jego
cechy to samopodobieństwo i samoorganizacja. System celów fraktali jest niesprzeczny i
musi służyć osiągnięciu celów przedsiębiorstwa (i tu właśnie widać zadanie dla „przywódcy
globalnego”). Fraktale powiązane są w sieć za pomocą wydajnego systemu komunikacyjnego
i informacyjnego. W istocie, organizacja fraktalna stale balansuje na krawędzi porządku i
chaosu.
Można tu także zastosować metaforę organiczną organizacji (Morgan; 1999). Zgodnie z nią
jednostka organizacyjna (fraktal) niczym żywy organizm ma zdolność do samoorganizacji,
czyli utrzymania się przy życiu, podnoszenia złożoności i utrwalania ładu w stopniu, jaki jest
niezbędny. Jest ona w stanie reagować inteligentnie na bodźce wskazujące na potrzebę zmian,
oraz organizować się (a następnie reorganizować) w struktury adaptatywne bez zewnętrznie
narzuconego planu. Struktury i rozwiązania problemów mają w nich charakter tymczasowy.
Zasoby i ludzie spotykają się w nich, aby uruchamiać nowe przedsięwzięcia, reagować na
nowe ograniczenia i przekształcać organizacyjne procesy. Przywódcy tworzeni mogą być
przez potrzebę chwili. Struktura fraktalu jest płaska. Eksperymentowanie jest regułą.
Rozwiązania problemów tworzone lokalnie pozostają na tym poziomie, a nie muszą być
awansowane do roli nadrzędnych wzorców (Płoszajski; 2000).
Dla dopełnienia obrazu międzynarodowej organizacji wirtualnej (czy też fraktalnej) warto
zastanowić się jeszcze nad jej hierarchicznością. Drucker w odniesieniu do organizacji
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przyszło ści opartych na wiedzy, czy też informacji (a takimi z pewnością jest i będzie wiele
organizacji międzynarodowych) mówi, że ich struktury muszą ulec zdecydowanemu
spłaszczeniu (Drucker; 1999). Twierdzi on, że większość stanowisk kierowniczych,
przewidzianych do wydawania poleceń musi ulec likwidacji. Zakres obowiązków będzie
zmieniał się dynamicznie, w zależności od zadania, stąd Drucker postuluje wręcz zastąpienie
terminu „stanowisko” (position), jako nie oddającego dynamizmu zmian, terminem
„przydzielenie” (assigning).
Odmienne rozumienie hierarchii w organizacji można dostrzec także już teraz w wielu
przedsiębiorstwach japońskich. Mimo, że formalnie hierarchia jest tam wszechobecna, to
różni się znacząco od tradycyjnej hierarchii opartej o sekwencyjny łańcuch poleceń.
Sprowadza się ona raczej do koordynacji i synchronizacji wielu zdarzeń przeszłych,
teraźniejszych i przyszłych. Łączy się to z przepływem informacji „z dołu ku górze” – od
młodszych pracowników, będących bliżej klienta, ku koordynującym i zatwierdzającym
ostateczne decyzje starszym (Hampten-Turner, Trompenaars; 1998). Ewentualne konflikty
rozwiązywane są, czy też zapobiega się im dodatkowo dzięki japońskiemu systemowi ringi
(Płoszajski; 1998).
Ouchi porównując hierarchie firm zachodnich (forma H) i japońskich (forma M) twierdzi, że
występowanie tradycyjnej hierarchii, szczególnie w firmach o wielu działach, nie sprzyja
łatwemu przepływowi informacji (za: Hampten-Turner, Trompenaars; 1998). Formy H
sprzyjają jedynie wymianie szczątkowych informacji finansowych. Nowoczesne technologie,
które właśnie obecne są w bardzo wielu organizacjach międzynarodowych, wymagają jednak
dalej idącej współpracy między fraktalami, stąd, zdaniem Ouchi’ego, bardziej odpowiada im
japońska forma M oparta na koordynacji jednostek skupionych wokół podstawowych
technologii, gdzie hierarchia nie służy narzucaniu rozwiązań, a raczej uzgadnianiu wspólnych
działań.
Część teoretyków organizacji idzie jednak dalej, postulując jeszcze istotniejsze ograniczenie
znaczenia hierarchii i zastąpienie jej post-hierarchicznymi, horyzontalnymi strukturami
opartymi o model heterarchiczny (Płoszajski; 2000). Przytaczając definicje heterarchii za jej
twórcą Jayem Ogilvym (za: Hampten-Turner, Trompenaars; 1998), jest to „złożona
hierarchia, której znaczenie zależy od wiedzy najbardziej istotnej w danej sytuacji”. Innymi
słowy, w heterarchii brakuje dominującego ogniwa, które stale steruje systemem. Jest on
regulowany dynamicznie, przez różne swoje elementy w różnych momentach czasowych,
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często raczej przez sieci oddziaływań między elementami, niż przez któryś z nich z osobna.
Zdaniem Płoszajskiego, heterarchia jest alternatywą zarówno dla systemu opartego na
porządku, jak i chaosie (anarchii). Polega ona „na ‘rządach’ niektórych elementów
rozmieszczonych w różnych punktach”. Jest zaprzeczeniem przechodnio ści rozkazodawstwa.
Tworzy także nowy model przywództwa dynamicznego, zmieniającego się w zależności od
potrzeb.
Wynika stąd jasno, że w takich organizacjach tradycyjne przywództwo oparte o systemach
władzy, może stać się przeżytkiem. Zresztą jedna z definicji systemów władzy w organizacji
wirtualnej, jaką stać się może wiele organizacji międzynarodowych, mówi, że wirtualne
systemy władzy są takimi systemami, które są, ale także których nie ma (Płoszajski; 2000),
czyli innymi słowy nie są wykorzystywane, nie są stałe.
Widać więc, że hierarchia w niektórych organizacjach może zmienić całkowicie swoje
znaczenie. Bez względu na to, czy ulegnie ona tylko spłaszczeniu, czy przestanie być
sekwencyjna, a stanie się synchroniczna, czy też przekształci się w heterarchię, wymagać
może zmiany metod pracy przywódców organizacji.
Powyższe rozważania pokazały, że organizacje międzynarodowe mogą stać się coraz bardziej
usieciowione, wirtualne, fraktalne, że zmienić się w nich może rozumienie centralizacji i
hierarchii, rozumienie członkostwa, czy też uczestnictwa w nich. Wszystko to każe
rozszerzyć spojrzenie na przywództwo w organizacji międzynarodowej.

3.2. POZIOMY PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Uwarunkowania struktury organizacyjnej organizacji międzynarodowej pokazują jasno, że
potrzebne może być pewne rozdzielenie funkcji przywódczych (Handy; 1997). Dotyczy to
szczególnie przywództwa na średnim szczeblu zarządzania, które określane bywa innymi
terminami. Natomiast na samym szczycie hierarchii organizacyjnej, zdaniem Handy’ego,
sytuacja musi wyglądać inaczej. Na tym szczeblu przywództwo musi być utożsamione z
konkretnymi osobami, ponieważ chodzi o zabezpieczenie delikatnej substancji, która spaja
wirtualną wspólnotę pracowników w jeden organizm. Substancją tą jest poczucie wspólnej
tożsamości w powiązaniu z realizacją wspólnego celu i zaraźliwą energią oraz poczuciem
konieczności działania. Owa energia powinna mieć swoje źródło w jednostce lub, co zdarza
się bardzo rzadko, w niewielkiej grupie osób znajdującej się w centrum organizacji i żyjącej
według tego, w co wierzy.
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Podobne opinie znaleźć można także u praktyków zarządzania. Zdaniem Maxa De Pree,
byłego prezesa Herman Miller Inc., w wielu organizacjach istnieją i potrzebne są dwa typy
przywódców – hierarchiczni oraz „przywódcy z doskoku” (De Pree; 1999). W szczególnych
sytuacjach przywódca hierarchiczny jest zobowiązany do zidentyfikowania „przywódcy z
doskoku”, a następnie do udzielenia mu wsparcia i wykonywania jego poleceń oraz
wykazania szacunku, który pozwoli „przywódcy z doskoku” na pełnienie tej funkcji.
„Przywództwo z doskoku”, dzięki pełnej swobodzie i otwartości, jest narzędziem
pozwalającym na realizację potencjału organizacji. Rola takich przywódców lokalnych rośnie
szczególnie w organizacji międzynarodowej, gdzie dystans do centrali firmy jest bardzo
daleki.
Zdaniem Senge’ego natomiast, w przypadku organizacji o rozległej strukturze organizacyjnej
mówić należy o dwóch szczeblach przywództwa – centralnym (czy też globalnym) oraz o
szczeblu lokalnym, przy czym podkreślić należy, że przywódcy lokalni powinni przejmować
całkowitą odpowiedzialność za rozwój i działalność swoich jednostek organizacyjnych (za:
Hopej; 2000).
Senge rozważa także problem przywództwa w organizacji uczącej się. W związku z tym, że
bardzo wiele firm międzynarodowych opiera się już dziś na wiedzy, wiele z nich powoli
przechodzi proces transformacji właśnie w organizację uczącą się. Stąd wydaje się
uprawnione przytoczenie tez Senge’ego odnośnie takiej organizacji przy rozważaniach na
temat organizacji międzynarodowej, a szczególnie wielu jej wirtualnych jednostek
organizacyjnych.
Senge wyróżnia trzy typy przywódców organizacji uczącej się (Senge; 1997). Są to liderzy
zarządzający (executive leaders), lokalni liderzy liniowi (local line leaders) oraz wewnętrzni
pracownicy sieci, czyli konstruktorzy wspólnoty (internal networkers lub community leaders).
Liderzy zarządzający rozwijają infrastrukturę sprzyjającą uczeniu się i stawiając siebie za
przykład kierują stopniowym procesem kształtowania norm i zachowań kultury nastawionej
na wiedzę. Udzielają oni także wsparcia lokalnym liderom liniowym w dokonywanych przez
nich eksperymentach, nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami o podobnym sposobie
myślenia twórczego oraz ściśle współpracują z wewnętrznymi pracownikami sieci. Pełnią oni
także funkcje mentorów oraz ułatwiają promocję pomysłów i koordynują pracę organizacji
lub jej części.
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Niczego nie da się rozpocząć natomiast bez udziału oddanych liderów liniowych. Są to osoby
obarczone dużą odpowiedzialno ścią i ukierunkowane na istotę działania. Przewodzą one
jednostkom organizacyjnym lub większym zespołom, które są wystarczająco duże, aby
stanowić znaczące mikroorganizmy większej całości, przy czym liderzy liniowi są na tyle
autonomiczni, że mogą realizować istotne zmiany niezależnie od szerszej organizacji. W
rezultacie tworzą oni organizacyjne subkultury mogące różnić się od głównego nurtu kultury
organizacyjnej. Aby być użytecznym w tworzeniu laboratoriów eksperymentalnych liderzy ci
muszą stawać wobec problemów i wyzwań uważanych za istotne i występujące stosunkowo
często w ramach szerszej całości. Kluczowa rola liderów liniowych polega na
usankcjonowaniu poważnych eksperymentów praktycznych i aktywizacji załogi do
uczestnictwa w tychże eksperymentach. Stosunkowo często stają się oni nauczycielami.
Wewnętrzni pracownicy sieci lub konstruktorzy wspólnoty, tak zwani „nosiciele nasienia”
nowej kultury organizacyjnej, swobodnie poruszający się wewnątrz organizacji w
poszukiwaniu tych, którzy są w stanie wprowadzić zmiany, pomagają w przeprowadzeniu
eksperymentów organizacyjnych i angażują się w rozprzestrzenianie nowej wiedzy. Mają oni
dostęp do wielu działów organizacji, dobrze rozumieją wartość nieformalnych układów.
Podstawowa funkcja, jaką spełniają wewnętrzni pracownicy sieci, polega na identyfikacji
lokalnych liderów liniowych, którzy są uprawnieni do podejmowania działań i mają
pozytywne nastawienie wobec rozwijania nowych możliwości uczenia się. Są „nosicielami
nasienia”, pomagając w nawiązaniu wzajemnych kontaktów między osobami z różnych

środowisk o podobnym nastawieniu intelektualnym w celu wzmocnienia wspólnego wysiłku
w procesie uczenia się.
Połączenie tych rozważań na temat poziomów przywództwa pozwala zbudować model
przywództwa w organizacji międzynarodowej (Schemat 2).
Na czele organizacji stoi, czy też czuwa nad nią, globalny lider zarządzający. Wydaje się, że
jest on konieczny, jak twierdził przytaczany wcześniej Handy, w każdej organizacji, nawet
najbardziej heterarchicznej. W związku jednak z tym, że w wirtualnej organizacji sieciowej
trudno wyróżnić jest jakieś centrum decyzyjne, punkt najważniejszy, jego rola nie musi
polegać na autorytarnym podejmowaniu decyzji, lecz także na koordynacji, ułatwianiu
funkcjonowania sieci jako całości, wspomaganiu komunikacji między fraktalami, czy też
„kierowaniu przez przechadzanie się”, czyli budowaniu specyficznej więzi z pracownikami
organizacji, motywowaniu, budowaniu „podwójnego obywatelstwa” w odniesieniu do całej
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organizacji. Zadaniem globalnego lidera zarządzającego może być przede wszystkim jednak
udział w tworzeniu i promocja wspólnej wizji oraz budowanie kultury organizacyjnej sieci.
Zagadnienia te analizowane będą jeszcze dalej.
Źródło: Opracowanie własne

Model przywództwa
w organizacji mię
międzynarodowej

Globalny lider zarzą
zarządzają
dzający
kultura organizacyjna, wizja, komunikacja,
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zarzą
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Konstruktorzy
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Lokalni liderzy
zarzą
zarządzają
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Konstruktorzy
wspó
wspólnoty

Schemat 2

Lokalni
liderzy liniowi

Lokalni
liderzy liniowi

Model przywództwa w organizacji międzynarodowej

Poszczególne fraktale natomiast, w organizacji międzynarodowej często zachowujące się
niemal jak osobne przedsiębiorstwa, mogą posiadać własnego lokalnego przywódcę
zarządzającego. Szczególnie dotyczy to dużych jednostek organizacyjnych, które nawet na
szczeblu lokalnym potrzebują koordynacji, poprawy komunikacji, czy też wręcz własnej
subkultury organizacyjnej, czerpiącej tylko z całej kultury organizacji międzynarodowej. Im
bardziej jednak organizacja jest heterarchiczna, tym mniej taki lokalny lider może być
potrzebny, stąd istnienie tego szczebla przywództwa nie musi być konieczne. Jego funkcja
często przejmowana jest przez lokalnych liderów liniowych.
Właśnie oni wydają się najważniejsi w każdym fraktalu. Dotyczy to w szczególności
organizacji

opartych

na

wiedzy,

zatrudniających

specjalistów,

wykorzystujących

zaawansowane technologie. To właśnie ci przywódcy mogą zachęcać do eksperymentowania,
stać się nauczycielami, potrafią stworzyć zespół ekspertów. Tam, gdzie nie ma lokalnych
przywódców zarządzających, mogą oni przejąć także ich funkcje w zakresie tworzenia
subkultur organizacyjnych. Ich rola jest też niezwykle istotna w promowaniu idei
„podwójnego obywatelstwa”, budowaniu lojalności wobec fraktalu, ale także sieci jako
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całości. Często przyjmują oni funkcje nauczycieli federalizmu, jak określał to Handy (Handy;
1996).
Niezbędni wydają się także konstruktorzy wspólnoty. To oni stanowią głównie zmienne
ogniwo dynamicznie przewodzące zespołom w strukturach heterarchicznych. Często nie
pełnią oni żadnych stanowisk w strukturze hierarchicznej organizacji, lecz tworzą powstające
ad hoc zespoły robocze. Natomiast im lepiej rozwija się organizacja, tym bardziej
potrzebować może zespołów. Organizacjom najczęściej zdarza się zagubić i utracić poczucie
kierunku, w którym zmierzają, jeśli pomimo świetnych przywódców zarządzających i
oddanego personelu nie uda im się stworzyć dobrych zespołów (Drucker; 1995). Właśnie
wewnętrznych pracowników sieci miał na myśli Drucker mówiąc o zastąpieniu pojęcia
„stanowisko” pojęciem „przydzielenie”. O nich wydaje się też, że myślał De Pree, pisząc o
„przywódcach z doskoku”. W ostatecznym rozrachunku o sukcesie lub porażce organizacji
przesądzać może właśnie to, czy jest w stanie przyciągnąć do siebie i zatrzymać takich ludzi
zaangażowanych w jej sprawy. Jeśli organizacja przestanie być atrakcyjna dla takich osób,
oznaczać to może początek jej końca, proces bardzo trudny do odwrócenia.
Przykłady pokazują, że takich lokalnych pracowników sieci można tworzyć i rekrutować
nawet z najwyższych szczebli zarządzania, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju całej
sieci. Tak stało się chociażby w IBM w 1993 roku po przejęciu funkcji prezesa przez Lou
Gerstnera. W początkowym kilkumiesięcznym okresie zajmowania swojego nowego
stanowiska wezwał on 5000 ochotników do pomocy przy wprowadzaniu zmian w IBM. Ci
„ochotnicy” mieli wpływać na kolejne tysiące. Operacja zakończyła się sukcesem. Udało się
zmienić skostniałą kulturę organizacyjną firmy, która doprowadziła ją wcześniej na kraniec
przepaści. Nie udałoby się to prawdopodobnie bez pomocy tych ludzi na najniższym
szczeblu, w wielu rozsianych po świecie oddziałach firmy (Slater; 2000).
Oczywiście wszystkie szczeble przywódców w każdym fraktalu organizacji międzynarodowej
powinny ze sobą ściśle współpracować. Trudno jest także mówić tu o hierarchii, o przewadze
któregoś ze szczebli. Funkcjonują one raczej obok siebie. Nawet, jeśli nie jest to struktura
heterarchiczna, przypominać może bardziej hierarchię w stylu japońskim, formę M, gdzie
działania

są

synchronizowane,

niż

tradycyjny

łańcuch

rozkazodawstwa.

Procesy

komunikacyjne między przywódcami w ramach każdej jednostki organizacyjnej, jak również
w ramach całej organizacji mogą też być często dwustronne, oparte na konsultacjach, a nie
wykonywaniu poleceń. Maksymalnie wiele kompetencji może być też przekazywane, zgodnie
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z zasadą subsydiarności, na jak najniższe szczeble zarządzania. Sytuację tę dobrze oddaje
wspomniana już wcześniej definicja superprzywódcy Manza i Simsa jako „osoby, która
prowadzi innych, by sami siebie prowadzili” (za: Lambert; 1999).
Ważne jest także to, że do komunikacji między poszczególnymi węzłami sieci organizacji
globalnej nie jest niezbędny udział globalnego przywódcy zarządzającego. Może on
pośredniczyć w tym procesie, jednak tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. W każdej innej
sytuacji poszczególne fraktale mogą komunikować się bezpośrednio między sobą.

3.3. PRZEWODZENIE ZMIANIE – STUDIUM PRZYPADKU
Ciekawym przykładem przewodzenia zmianie może być opis działań podjętych w
holenderskim oddziale KPMG po 1994 roku (Heifetz, Laurie; 1997). W 1994 r. partnerem
zarządzającym mianowany został Rund Koedijk. Po objęciu funkcji nowy szef postanowił
bliżej przyjrzeć się dotychczasowej działalności swojej organizacji. Analiza otoczenia
przyniosła wnioski, że aby firma mogła się rozwijać, musi dokonać radykalnych zmian w
swojej działalno ści. Strategicznym wyzwaniem, jakie rozpoznał

Koedijk, była rosnąca

konkurencja na tradycyjnych rynkach audytu, doradztwa podatkowego i konsultingu. Aby
firma mogła rosnąć, konieczne było znalezienie nowych obszarów działalno ści.
Większość spośród 300 partnerów firmy była jednak zadowolona z obecnych wyników
finansowych i nie widzieli oni potrzeby dokonywania zmian. Sytuacji dodatkowo nie ułatwiał
fakt, że firma składała się bardziej z niezależnych grup podległych poszczególnym partnerom,
niż ze wspólnie działającego zespołu. To zresztą było też źródłem jej dotychczasowego
sukcesu i stało się elementem kultury organizacji.
Firma nie była także nastawiona na innowacyjno ść. Dotychczasowy profil działalno ści tego
nie wymagał. Bardzo źle przyjmowane były błędy, dominowała rutynowa praca.
Koedijk nie miał władzy, aby narzucić swoją wizję. Obawiał się także tego, że opór wobec
zmiany przejawiłby się nie tyle w słowach, lecz w torpedujących działaniach. Wiedział on, że
musi pokazać ludziom konieczność zmiany, przekonać ich do niej, sprawić, aby sami
poprosili go o pomoc w jej przeprowadzeniu.
Koedijk doprowadził do spotkanie wszystkich partnerów firmy. Podczas tego spotkania
analizowano historię firmy, obecne otoczenie organizacji i zastanawiano się, jak cele firmy
mogą być realizowane w przyszło ści. Koedijk przedstawił wiele własnych pomysłów, a
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następnie doprowadził do dyskusji, której celem była, budowa wzajemnego zaufania.
Wynikiem spotkania było wydzielenie grupy 100 osób, partnerów i specjalistów niższych
szczebli. Ich zadaniem było przygotowanie odpowiedzi na strategiczne wyzwanie. Grupa
nazwana została „setką”. Już samo jej utworzenie było rewolucyjne, gdyż nigdy do tej pory
do wykonania tak ważnego zadania nie dopuszczono osób, które nie byłyby partnerami.
Oprócz „setki” powołano także „strategiczną grupę integracyjną” składającą się z 12
starszych partnerów. Celem tej grupy była współpraca z „setką”.
„Setka” podzieliła się natomiast na 14 mniejszych zespołów działających w trzech obszarach:

•

rozpoznanie przyszłych trendów i zawirowań w otoczeniu,

•

zdefiniowanie podstawowych kompetencji (core competence) firmy,

•

zmaganie się z adaptacyjnym wyzwaniem firmy.

„Setka” została całkowicie odseparowana od bieżących prac firmy i od bieżącej kultury
organizacyjnej. Na jej czele jako kierownik projektu stanął dotychczasowy dyrektor ds.
marketingu i komunikacji.
Kultura firmy nie ułatwiała jednak pracy. Grupy partnerskie broniły swojej niezależności, nie
potrafiły współpracować, dochodziło do niszczących konfliktów, ale pracownicy poczuli w
końcu wyzwanie dostrzeżone wcześniej przez Koedijka. Szybko członkowie „setki” stali się
emisariuszami

zmiany.

Każdy

zespół został

poproszony o

identyfikację

swoich

indywidualnych wyzwań. Dochodziło do częstych wzajemnych konsultacji. Była to nauka
uczenia się i współpracy.
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Wartości nowej kultury KPMG

Odkryć i zneutralizować przeciwstawne Stworzyć warunki do samospełnienia
spojrzenia
Osiągnąć perfekcję

Odkryć dynamiczne środowisko

Unikać konfliktów

Utrzymać zaufanie między
pracownikami

Tabela 1

Nowa i stara kultura KPMG

Kontrolowanie poziomu niepokoju członków organizacji było zadaniem Koedijka, 12osobowej rady oraz kierownika projektu. Ciągle przypominali oni o

potrzebie

innowacyjno ści, w twórczy sposób rozwiązywali konflikty. Pod ich patronatem dochodziło do
częstych spotkań „setki”. Spotkania te przypominały talk-show – aby uspokoić obawy,
głównie odpowiadano na pytania i dyskutowano. Osoby, które nie potrafiły współpracować,
dostawały „żółte kartki”. Nie ciągnęły one jednak za sobą większych negatywnych
konsekwencji.
Starano się także zmienić artefakty starej kultury organizacyjnej. Stare KPMG porównywano
do hipopotama, nowe do delfina. Pozwalano na pewne wcześniej niespotykane rozluźnienie
atmosfery. Menedżerom pozwalano chodzić w T-shirtach, organizowano imprezy sportoworekreacyjne.
Nowe zasady zaczęły być ważniejsze dla ludzi, niż stare – zaczęto cenić ludzi zadających
pytania oraz ludzi z pomysłami, pojawiły się wspólne projekty, obniżyło się znaczenie
hierarchii.
Wynikiem

zmian

było

wyraźne

przesunięcie

działalno ści:

audyt

uzupełniono

ubezpieczeniami, operacyjny konsulting o tworzenie wizji korporacji, reengineering o
odkrywanie podstawowych kompetencji organizacji, tradycyjne metody zarządzania o
tworzenie organizacji uczącej się. W ten sposób otworzył się dla firmy nowy 50-60 mln
rynek.
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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Widać wyraźnie, że struktura organizacji, która może zmieniać się pod wpływem burzliwego
otoczenia, dążąc do wirtualności, usieciowienia i heterarchizacji, stawia przed przywódcami
zupełnie

nowe

dodatkowe

wyzwania.

Należy także

przypuszczać,

że

w

dobie

upowszechniania się zjawisk globalizacyjnych, zmiany te dotyczyć będą coraz większej ilo ści
i coraz mniejszych organizacji, które dzięki aliansom strategicznym będą mogły budować
rozległe wirtualne sieci międzynarodowe lub regionalne.
Podsumowując rozważania przytoczone w tym rozdziale zauważyć trzeba, że część funkcji
przywódczych ulega rozproszeniu w organizacjach. Świadczyć o tym mogą pojawiające się
dodatkowe poziomy przywództwa na poziomie lokalnym organizacji, związane z podziałem
geograficznym organizacji, jak również ze specyficznymi zadaniami stającymi przed tymi
przywódcami, głównie związanymi z zarządzaniem ludźmi, komunikacją, łagodzeniem
oporów wobec zmian, pobudzaniem uczenia się, pobudzaniem innowacyjno ści.
Z drugiej jednak strony widać też, że część funkcji przywódczych związanych m.in. z budową
strategii i podstawowych założeń kultury organizacji, w tym sieci organizacyjnych ulega
dodatkowej centralizacji. Konieczność istnienia przywództwa na poziomie globalnym
odpowiadającego za kształt organizacji i jej struktury w świetle wcześniejszych rozważań
wydaje się konieczne.
Kwestia szczegółowych zadań stających przed przywódcami lokalnymi i globalnymi
szczegółowo omawiana będzie w jednym z następnych rozdziałów.

Zwróć uwagę na:
▪

Pojęcie organizacji wirtualnej, fraktalnej, sieciowej

▪

Znaczenie heterarchii dla współczesnych organizacji

▪

Rozumienie pojęć podwójnego obywatelstwa organizacji, zasady subsydiarności w
organizacji, „przywództwo z doskoku”

▪

Typy przywództwa w organizacji wg. Senge’ego

▪

Model przywództwa, jego rozproszenia w organizacji międzynarodowej

▪

Zadania różnych typów przywódców na różnych szczeblach organizacji

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

66

SŁOWNIK KLUCZOWYCH POJĘĆ
Organizacja wirtualna – zmienna sieć współpracujących organizacji lub wydzielonych
jednostek organizacyjnych (węzłów sieci, fraktali), o zatartych granicach, z fraktalami
powiązanymi organizacyjnie, skupionymi wokół realizacji wspólnych celów, tworzona często
ad hoc w miarę pojawiających się wyzwań otoczenia.

Zasada „podwójnego obywatelstwa” – konieczność utrzymywania podwójnej lojalności
pracowników, wobec sieci, organizacji jako całości oraz jej pojedynczego węzła

Zasada subsydiarności – zasada mówiąca, że wszelkie decyzje powinny być podejmowane
na jak najniższym szczeblu hierarchii, jak najbliżej klienta.

Fraktal – samodzielnie działająca jednostka organizacji, której cele i wydajność mogą być
jednoznacznie opisane. Jego cechy to samopodobieństwo i samoorganizacja.

Heterarchia – „zło żona hierarchia, której znaczenie zależy od wiedzy najbardziej istotnej w
danej sytuacji”. Innymi słowy, w heterarchii brakuje dominującego ogniwa, które stale steruje
systemem, jest ono zmienne, zależne od potrzebnych w danym momencie kompetencji.

Liderzy zarządzający (executive leaders) – lider odpowiedzialny za istnienie sieci lub
jednostki jako całości, organizujący, wspomagający komunikację, dbający o stawianie celów,
realizację strategii, tworzenie kultury lub subkultury organizacyjnej.

Lokalny lider liniowy (local line leader) – przewodzi on jednostce organizacyjnej lub
większemu zespołowi, który jest wystarczająco duży, aby stanowić znaczący mikroorganizm
większej cało ści, przy czym lider liniowy jest na tyle autonomiczny, że może realizować
istotne zmiany niezależnie od szerszej organizacji, także może tworzyć organizacyjne
subkultury, mogące różnić się od głównego nurtu kultury organizacyjnej. Kluczowa rola
liderów liniowych polega na usankcjonowaniu poważnych eksperymentów praktycznych i
aktywizacji załogi do uczestnictwa w tychże eksperymentach.

Wewnętrzni pracownicy sieci, czyli konstruktorzy wspólnoty (internal networkers lub
community leaders) – tzw. „nosiciele nasienia” nowej kultury organizacyjnej, swobodnie
poruszający się wewnątrz organizacji w poszukiwaniu tych, którzy są w stanie wprowadzić
zmiany, pomagają w przeprowadzeniu eksperymentów organizacyjnych i angażują się w
rozprzestrzenianie nowej wiedzy. Mają oni dostęp do wielu działów organizacji. Czasami
stają na czele mniejszych zespołów w organizacji.
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PYTANIA PROBLEMOWE
1. Czy możesz podać przykłady wirtualizacji organizacji? Co te zjawiska mogą oznaczać
dla polskich przedsiębiorstw?
2. Jak Ty dostrzegasz rolę hierarchii we współczesnych organizacjach? Czy w zakresie
tym istnieją różnicę pomiędzy organizacjami różnej wielkości, wywodzącymi się z
różnych kultur narodowych?
3. Dlaczego w dużych organizacjach potrzebne są różne poziomy przywództwa? Jakie
zadania stają zazwyczaj przed liderami na różnych szczeblach? Czy liderów tych
ciągle można nazywać przywódcami?
4. Wskaż adres strony www opisującej problemy, przykłady wirtualizacji organizacji
i/lub rozproszenia przywództwa w organizacjach. Stwórz recenzję takiej strony www,
krótko opisz, czego nowego można się z niej dowiedzieć.
5. Jakie poziomy przywództwa wyróżnić można opisie przypadku KPMG? Jakie zadania
wiązały się z działalnością liderów na różnych poziomach?

SPRAWDŹ SIĘ
1. Zasada subsydiarności:

a) Nakazuje podejmowanie decyzji na najniższym w danej sytuacji możliwym
stopniu zarządzania.
b) mówi, że decyzje powinny być zawsze podejmowane w porozumieniu z menedżerami
niższych szczebli,
c) mówi o konieczności budowania lojalności także wobec lokalnych struktur
organizacji,
d) odnosi się wyłącznie do organizacji sieciowych i wirtualnych.
2. Zasada „podwójnego obywatelstwa”:
a) mówi o odpowiedzialno ści przywódcy za strategię na poziomie globalnym i lokalnym,
b) mówi o zmienności przywództwa,

c) odnosi się do budowania lojalności pracowników,
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d) uznaje priorytet lojalności wobec korporacji jako całości.
3. Organizacja wirtualna:
a) ma stałą grupę klientów,

b) nie ma ściśle określonych granic,
c) może charakteryzować się zmiennym przywództwem,
d) ma stałe rozmiary.
4. Heterarchia:
a) jest formą anarchii,

b) wiąże się z merytokracją,
c) oznacza jasną hierarchię w organizacji,
d) wiąże się z niezmiennością przywództwa.
5. Globalny lider zarządzający:

a) pełni kluczową rolę w budowaniu kultury organizacji,
b) jest przywódcą na poziomie oddziału organizacji,

c) ponosi odpowiedzialność za realizację misji organizacji,
d) odpowiada za tworzenie subkultur organizacyjnych.
6. Konstruktorzy wspólnoty:

a) nie zawsze zajmują kierownicze stanowiska w strukturze hierarchicznej
organizacji,
b) określanie bywają jako „wewnętrzni pracownicy sieci”,
c) uprawniają komunikację w organizacji,
d) promują wartości kultury organizacyjnej.
7. Lokalny lider zarządzający:

a) pełni kluczową rolę w budowaniu subkultury jednostki,
b) jest przywódcą na poziomie oddziału organizacji,
c) ponosi odpowiedzialno ść za realizację misji całej organizacji,
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d) odpowiada za tworzenie subkultur organizacyjnych.
8. Lokalny lider liniowy:

a) ma wysoki stopień autonomii w zarządzaniu swoją jednostką,
b) nie musi zajmować stanowiska menedżerskiego,

c) przewodzi jednostce organizacyjnej lub zespołowi,
d) stwarza możliwość przeprowadzania eksperymentów swoim pracownikom.
9. Organizacja wirtualna:

a) może składać się z sieci kooperujących ze sobą jednostek,
b) ma ściśle określone granice,
c) charakteryzuje się stałym przywództwem,

d) jej rozmiary mogą się zmieniać w czasie.
10. Heterarchia:
a) jest synonimem anarchii w organizacji,

b) wiąże się ze zmiennością przywództwa,
c) wiąże się z rozproszeniem specjalistycznej wiedzy w organizacji,
d) oznacza specyficzny rodzaj zmiennej hierarchii opartej o kryteria merytoryczne.
11. Globalny lider zarządzający:

a) ponosi odpowiedzialność za realizację strategii organizacji,
b) ma kluczową rolę w tworzeniu i zmianie kultury organizacji,
c) zazwyczaj powinien odpowiadać za strategię oddziałów organizacji,

d) powinien utrzymywać stałą komunikację z liderami lokalnymi.
12. Konstruktorzy wspólnoty:

a) określani bywają jako „przywódcy z doskoku”,
b) zawsze zajmują kierownicze stanowisko w strukturze hierarchicznej organizacji,

c) często przejmują kierownictwo w małych zespołach w organizacji,
d) mogą propagować lokalnie strategiczne działania organizacji.
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4. CENTRALIZACJA I ROZPROSZENIE PRZYWÓDZTWA
Zadania globalnego lidera zarządzającego – centralizacja przywództwa ○ Budowanie
motywacji wewnętrznej pracowników – zadania przywódcy ○ Zadania przywódców
lokalnych – rozproszenie przywództwa

WPROWADZENIE
W poprzednim rozdziale omówiony został problem rozrostu struktury wielu współczesnych
organizacji gospodarczych. Z tym rozrostem struktury wiąże się także kwestia wyodrębnienia
się różnych poziomów przywództwa w takiej organizacji. W rozdziale tym szczegółowo
omówiono zadania stojące przed przywódcami na szczeblu globalnym oraz na szczeblach
lokalnych organizacji. Dodatkowo w rozdziale zaprezentowany został szczegółowo model
motywacji wewnętrznej Hackmana i Oldhama oraz jego implikacje dla przywódców różnych
szczebli w organizacji.
Wnioski z tego rozdziału dotyczą wyodrębnienia zadań przywódców, które w wielu
współczesnych dużych organizacjach ulegają centralizacji (centralizacja przywództwa) oraz
zadań, które ulegają rozproszeniu (rozproszenie przywództwa).

Po analizie treści tego rozdziału czytelnik powinien:
▪

Rozumieć pojęcia centralizacji i rozproszenia przywództwa

▪

Wskazać działania, za które odpowiedzialność ponosi globalny przywódca organizacji

▪

Wskazać działania, za które odpowiedzialność ponoszą lokalni przywódcy organizacji

▪

Wytłumaczyć działanie modelu motywacji wewnętrznej Hackmana i Oldhama

▪

Umieć sformułować wnioski płynące z modelu Hackamana i Oldhama dla
przywódców na różnych szczeblach organizacji

▪

Podać przykłady działań zmierzających do budowania motywacji wewnętrznej
pracowników
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CENTRALIZACJA

PRZYWÓDZTWA

Analizując zagadnienia poruszane w poprzednim rozdziale związane z pojawianiem się w
organizacjach różnych poziomów przywództwa można zadać sobie pytanie o sens istnienia
przywódcy na szczeblu globalnym, szczególnie w sytuacji postępującej wirtualizacji i
heterarchizacji organizacji. Zdecydowana większość teoretyków organizacji uważa jednak
istnienie globalnego przywódcy za absolutnie konieczne. Jego najważniejszym zadaniem
może stać się

budowanie silnej kultury organizacyjnej sieci. To właśnie kultura

organizacyjna, wobec różnic występujących między wirtualnymi jednostkami firmy, stać się
może głównym czynnikiem cementującym organizację (Schein; 1997). Przywódca globalny
powinien mieć przede wszystkim świadomość słabych i mocnych stron istniejącej kultury,
aby mógł skonsolidować wszystkie elementy potrzebne do utrzymania zdolności organizacji
do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Jego zadanie polegać może na identyfikacji tych
aspektów działania, które zapewniają sukces organizacji i na zagwarantowaniu ich stabilności
i trwałości. Ważne jest także, aby przywódca globalny zdawał sobie sprawę z różnic kultur
poszczególnych jednostek organizacji, w szczególności różnych kultur narodowych

w

oddziałach organizacji międzynarodowej i aby mógł integrować kultury poszczególnych
węzłów sieci, wyciągając z nich to, co najbardziej wartościowe. Często oznacza to, że przy
powiększaniu się organizacji, jej ekspansji wcale nie trzeba odrzucać elementów starej
kultury organizacyjnej, a jedynie wystarcza rozbudować ją, dodać nowe składniki.
Lider organizacji może być także mistrzem w promowaniu i chronieniu wartości.
Przywództwo może ponieść porażkę, gdy koncentruje się wyłącznie na zwykłym trwaniu
firmy. Właściwie rozumiane trwanie instytucji to często kwestia podtrzymywania wartości
oraz jej charakterystycznej tożsamości (Peters, Waterman; 2000). Ważne jest także, aby w
większości przypadków w trakcie integrowania kultur nie zatracić genetycznej różnorodności
organizacji, która budować może jej przewagę konkurencyjną, przystosowując organizację
międzynarodową do lokalnych rynków (Hamel, Prahalad; 1999). Wymaga to często
balansowania na cienkiej linie rozpiętej pomiędzy pragnieniem zinstytucjonalizowania
działań i najlepszych rozwiązań systemowych oraz potrzebą niedopuszczenia do tego, by
kierownicze paradygmaty myślowe stały się sztywne i nieelastyczne.
Dobrym przykładem przywódcy organizacji globalnej postawionego przed koniecznością
zmagania się z istniejącą kulturą i koniecznością jej zmiany, był prezes IBM w latach 1993-
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2002 Lou Gertner. W jego przypadku proces ten był niezwykle skomplikowany, gdyż
wymagał zmiany bardzo silnej i jednocześnie konserwatywnej kultury, która jednak nie
sprostała wyzwaniom zmieniającego się burzliwie otoczenia, zmianom technologicznym oraz
przekształcaniu firmy z potentata w produkcji komputerów w firmę doradczo-usługowoprodukcyjną w sektorze nowych technologii. Gerstner właśnie zmianę kultury firmy i
wyprowadzenie jej z zapaści finansowej uczynił za główne zadanie początku swojej pracy w
„Big Blue”, co świadczy o randze tego problemu.
Kolejnym ważnym zadaniem globalnego przywódcy zarządzającego może być pomoc w
stworzeniu globalnej wizji organizacji. Przywódca w tej sytuacji zaczyna zazwyczaj od
przeglądu dotychczasowej wizji i strategii działania firmy. Następnie doprowadza do
koncentracji wysiłków na nowych zadaniach, budowie, organizowaniu, a potem rezygnacji z
niektórych prac (Drucker; 1995). Przywódca pomaga organizacji zbudować intelektualnie
zniewalającą i emocjonalnie pociągającą wizję przyszłości. Cel konkurowania o wyobrażenie
na temat przyszłości branży jest, na jednym poziomie, prosty: zbudowanie najlepszej z
możliwych bazy założeń na temat przyszłości i zdobycie w ten sposób wiedzy na temat
przyszłych wydarzeń, która jest konieczna do aktywnego kształtowania przemian w danym
sektorze. Konkurowanie o wyobrażenie na temat przyszło ści branży jest w zasadniczej mierze
współzawodnictwem o zdobycie pozycji intelektualnego lidera w kategoriach wpływu na
kierunek i kształt transformacji zachodzących w branży. Posiadanie wyobrażenia na temat
przyszło ści branży daje firmie możliwości dotarcia do przyszło ści jako pierwszej oraz
zdobycia pozycji lidera i stanowi punkt wyjścia dla określenia kierunku organizacji. Wizja
przyszło ści branży pozwala firmie kontrolować ewolucję sektora swojej działalno ści, a przez
to własną przyszło ść. Szkopuł w tym, aby zobaczyć przyszło ść jeszcze zanim ona nadejdzie
(Hamel, Prahalad; 1999).
Wizja natomiast nie powinna być najczęściej tworzona jednoosobowo wyłącznie przez
globalnego przywódcę. Może okazać się wtedy niebezpieczna. Nie może być ona bowiem
fantastyką – musi być oparta na solidnym fundamencie faktów, co wymaga zaangażowania w
jej tworzenie wielkiego sztabu ludzi rozsianych po całym świecie. Zadanie przywódcy wtedy
polega natomiast na byciu „pierwszym, wśród równych”, na koordynacji, kojarzeniu
informacji, ułatwianiu komunikacji. Oczywiście istnieją przykłady wizjonerów, takich jak
Bill Gates, którzy zbudowali potęgę swoich organizacji na własnej wizji, jednak jest to
zawsze niebezpieczne. Trudno określić, ilu podobnych bezimiennych „wizjonerów” poniosło
porażkę. Prawdopodobieństwo dotarcia w ślepy zaułek jest zdecydowanie większe, niż
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odniesienia sukcesu. Wyobrażenie na temat przyszłości stanowić powinno najczęściej sumę
wizji wielu ludzi. Nie tylko globalni liderzy mogą posiadać wizję. Tak naprawdę ich
głównym zadaniem jest uchwycenie i wykorzystanie wyobrażenia na temat przyszłości, które
istnieje w całej organizacji. Odpowiadają oni za tworzenie wizji, ale zadanie to nie zawsze
należy jedynie do nich.
Oczywiście nie oznacza to, że tworzenie globalnej wizji może być całkowicie
zdecentralizowane, czy też, że globalna wizja mo że być wręcz zastąpiona wieloma wizjami
poszczególnych fraktali. Posiadanie wielu konkurujących ze sobą celów jest prawie tak samo
złe, jak brak wyraźnego celu będącego wynikiem wysokich aspiracji. Choć zasada cedowania
odpowiedzialno ści za podejmowanie strategicznych decyzji na tych, którzy znajdują się
najbliżej klienta jest słuszna, jednak w niektórych sytuacjach muszą wystąpić mechanizmy
koordynacyjne, gdyż w przeciwnym razie powstać może chaos i anarchia. Wizje fraktali
powinny istnieć, jednak powinny być niesprzeczne, czy wręcz zbieżne z wizją całej sieci.
Stąd lider globalny nie powinien zrzec się swojej odpowiedzialno ści w procesie wyznaczania
kierunku organizacji.
Zazwyczaj z udziałem w procesie tworzenia, a potem wdrażania wizji wiąże się jeszcze jedno
możliwe zadanie dla przywódcy globalnego. Polega ono

na wspieraniu

zmian

organizacyjnych. To właśnie globalny przywódca zarządzający poprzez rozpoczęcie, czy
zintensyfikowanie procesu budowania wizji mo że wyzwolić energię wśród pracowników
organizacji, niezbędną do rozpoczęcie dostosowywania się organizacji do zmieniającego się
otoczenia. Przywódca stać się może pierwszym agentem zmian. Sprzyja temu także
wspieranie procesów uczenia się w organizacji. Podstawowym celem konkurowania o
przyszło ść jest maksymalizacja wskaźnika uczenia się do wielkości poczynionych inwestycji
(Hamel, Prahalad; 1999). Zdyscyplinowane podejście do budowania wyobrażenia o branży
przyszło ści może zaprowadzić firmę jedynie do pewnego punktu. Może ono określić
podstawowy kierunek i zidentyfikować ważne etapy. Jednak żeby znaleźć konkretną drogę ku
przyszło ści, firma powinna uczyć się już po drodze. Zasadniczą kwestią jest to, że każde
nowe doświadczenie, każdy sukces lub porażka powinny być postrzegane jako szansa na to,
aby się czegoś nauczyć. Stąd wielka rola przywódcy globalnego polega często także na
zachęcaniu do prób, pozwalaniu na drobne porażki, określaniu eksperymentów post factum
jako sukcesów, chwaleniu i spokojnym kierowaniu procesami rozpowszechniania się dobrych
pomysłów (Peters, Waterman; 2000).
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Wiele poruszanych tu zagadnień wymaga od przywódcy intensywnej komunikacji z
pracownikami, motywowania ich, budowania lojalności. O tyle jednak, o ile jest to możliwe
w przypadku jednooddziałowej, nawet kilkusetosobowej organizacji, mającej jedną lub kilka
siedzib blisko siebie położonych, o tyle staje się to kłopotliwe w przypadku sieciowej,
wirtualnej organizacji międzynarodowej, często do tego jeszcze heterarchicznej. Ważne
wnioski dla przywódcy globalnego płyną w tym zakresie z modelu motywacji wewnętrznej
Hackmana i Oldhama (model ten szczegółowo przeanalizowany zostanie w dalszej części
tego rozdziału). Z modelu tego wynika, że aby podnieść motywację wewnętrzną
pracowników, a tym samym bardziej związać ich z organizacją i poprawić jej wyniki,
przywódca powinien doprowadzić do powszechnej znajomości wizji i celów organizacji oraz
sprawić, aby były one podzielane przez pracowników i uznawane za ważne, powinien umieć
wykorzystywać maksymalnie wiele umiejętności swoich pracowników, aby praca była
interesująca, powinien zapewnić pracownikom odpowiedni poziom autonomii podczas pracy
oraz informować o ocenie ich dokonań. Wszystkie te zdania wymagają bezpośredniego
kontaktu z pracownikiem. Większość z nich może być przejęta przez liderów lokalnych
(lokalnych przywódców zarządzających lub liniowych), natomiast aby uzyskać wzmocnienie
tego efektu celowym byłby jakiś przynajmniej ograniczony kontakt, szczególnie w sytuacjach
wyjątkowych z globalnym liderem zarządzającym. Dużą pomoc w tym zapewnia nowoczesna
technologia, tzn. m.in. intranet, system scentralizowanych raportów, systemy komputerowe
wspomagające zarządzania – i to zarówno moduły HR, jak również moduły dostarczające
informacji

finansowych

o

wyjątkowych

wynikach

poszczególnych

jednostek

organizacyjnych. Zdaniem wielu badaczy organizacji, jak również samych praktyków, nic nie
zastąpi jednak kontaktu bezpośredniego. Zdaniem Lou Gerstnera, byłego szefa IBM, to
właśnie komunikacja, bezpośredni kontakt z pracownikami, są „esencją przywództwa” (za:
Slater; 2000). W przeważającej mierze te bezpośrednie kontakty lidera globalnego dotyczyć z
konieczności muszą tylko lokalnych przywódców, z którymi współtworzy on zazwyczaj
wizję, strategię, kulturę organizacyjną, z którymi spotyka się często podczas zebrań. Jednak
kontakty nie powinny się na tym kończyć. Pewną receptą jest tzw. „zarządzanie przez

przechadzanie się” (management by walking around), czyli ciągłe nieustanne podróżowanie
lidera globalnego po całym świecie między jednostkami organizacyjnymi firmy, spotkania z
liderami, pracownikami, klientami. Gerstner, twierdząc, że „biurko jest niebezpiecznym
miejscem”, poświęca temu aż 50% swojego czasu. David Ogilvy twierdzi, że spotykanie się z
pracownikami w ich biurach jest lepsze, gdyż spotkania w centrali zazwyczaj ich przerażają.
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Dodatkowo przywódca widoczny jest w całej firmie i nie traci kontaktu z pracownikami.
Zdaniem Johna Doyla z HP, przywódca jest po to, by słuchać. Jego zdaniem „zarządzanie
przez przechadzanie się” polega dosłownie na przyglądaniu się, mierzeniu, kontroli
rezultatów (za: Peters, Waterman; 2000). Wychodzi to wprost naprzeciw modelowi
motywacji wewnętrznej.
Przywódca globalny powinien być tam, gdzie dzieje się coś wyjątkowego w organizacji. W
ten sposób może przyczynić się także do budowania kultury organizacyjnej poprzez tworzenie
mitów organizacyjnych. Może także bezpośrednio stawiać wyzwania przed pracownikami.
Każde wyzwanie dopinguje pracowników do tego, by zrobili więcej, niż wyobrażali sobie, że
jest możliwe. Każde wyzwanie stanowi w pewnym sensie mini-strategiczny zamysł. To
umiejętność skupienia uwagi całej organizacji na kluczowych wyzwaniach określa tempo, w
jakim budowana będzie przyszłość.
„Zarządzanie przez przechadzanie się” przyczynia się także do budowania zaufania do lidera,
które jest warunkiem koniecznym do kierowania wirtualnym sztabem ludzi, z którymi nie ma
się kontaktu wzrokowego. Zdecydowanie łatwiej jest potem promować wspólną wizję
organizacji.
Przywódca globalny powinien być także tam, gdzie pojawić może się lokalny konflikt.
Liderzy często powinni być dyplomatami potrafiącymi rozwiązywać konflikty między
różnymi sposobami funkcjonowania organizacji, wspólnot ludzkich i państw oraz
wpływającymi na ludzi tak, aby potrafili razem pracować (Kanter; 1997).
Oczywiście, efekt „zarządzania przez przechadzanie się” może być tylko częściowy, możliwe
jest tylko wzmocnienie działań lokalnych przywódców. Bardziej jednak chodzi tu o sam fakt
wykazania zainteresowania przez globalnego przywódcę, niż rzeczywistą wartość wynikającą
z takiego kontaktu. Dobrze podsumował to inny praktyk zarządzania, W. C. Steere:
„Interesujące jest to, że w czasie, kiedy technologia wydaje się skracać odległość między
ludźmi, żądania bycia widocznym i bezpośredniego kontaktu ‘twarzą w twarz’ wysuwane w
stosunku do dyrektora generalnego firmy, wydają się wzrastać. Moja osobista hipoteza jest
taka, że łatwiej jest nie podróżować, tak więc samo podjęcie wysiłku wyjazdu przez lidera
stanowi potwierdzenie wagi funkcji pracowników w terenie.” (Steere; 1997)
W rozdziale tym założono, że przywódcą globalnym organizacji zazwyczaj jest osoba
pełniąca funkcję jej prezesa lub jedno z czołowych stanowisk w hierarchii organizacji. Takie
założenie wydaje się konieczne, gdyż w dużych organizacjach, często o międzynarodowej
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strukturze tylko osoba na takim stanowisku ma dostęp do niezbędnych informacji i możliwość
komunikowania się z siecią organizacyjną. Łączenie stanowisk menedżerskich i funkcji
przywódczych nie musi być natomiast regułą w lokalnych jednostkach firmy. Oczywiście
sytuacja, gdy szef jest przywódcą grupy jest optymalna, jednak w praktyce kształtuje się ona
różnie. Wtedy przywódca ze swoimi ideami musi przebijać się dodatkowo przez struktury
organizacji, przez istniejącą hierarchię. Problem ten natomiast jest rzadszy w organizacjach
heterarchicznych, gdzie odstępuje się od formalnych zależności.
Na koniec tych rozważań warto jest jeszcze zauważyć, że rolę przywódcy globalnego w
organizacji może pełnić i często pełni nie koniecznie jedna osoba lecz zespół osób
(przykładem mogą być Gates i Balmer z Microsoft, Kropf i Jung z Avon Products, Dell i
Rollins z Della). Na czele większości wielkich firm stoi zespół współpracujących ze sobą
menedżerów, którzy dzielą się między sobą obowiązkami, kompetencjami. W tej sytuacji
poszczególne zadania stojące przed przywódcami takich organizacji bywają dzielone na kilka
osób. W tej sytuacji łatwiejsze staje się także zmienianie stylu przywództwa, gdyż w
zależności od wyzwań sytuacji rolę przywódcy przejmować mogą inni członkowie zespołu
zarządzającego organizację.

Moż
Możliwe zadania globalnego przywó
przywódcy
– centralizacja



Budowa silnej kultury organizacyjnej globalnej sieci



Tworzenie wizji przyszłości organizacji – umiejętność
wykorzystanie wiedzy członków organizacji



Tworzenie strategii sieci i czuwanie nad jej realizacją



Budowanie lojalności – „zarządzanie przez przechadzanie
się”



Bycie agentem ważniejszych zmian organizacyjnych



Strategiczne zarządzanie innowacjami
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–

ZADANIA

PRZYWÓDCY

Większość tradycyjnych modeli motywacji zakłada, że źródłem motywacji pracownika są
przede wszystkim potrzeby, które rozbudzane najczęściej bywają zewnętrznie, poprzez
menedżerów, przy użyciu stworzonych systemów motywacyjnych, wzmocnień. Motywacja
stworzona dzięki takim działaniom mo że być często skuteczna i wystarczająca. W sytuacji
jednak, gdy kontakt przywódcy ze swoimi pracownikami jest utrudniony, sporadyczny
efektywniejsze byłoby niewątpliwie, gdyby źródłem motywacji dla siebie był sam pracownik,
jego motywacja wewnętrzna. Jest to szczególnie istotne w firmach, dla których podstawowym
wyzwaniem staje się innowacyjność, której źródłem mają być wysoko wykwalifikowani
specjaliści, eksperci. Innowacyjność w tym przypadku wiąże się najczęściej z koniecznością
dokonywania częstych, istotnych zmian organizacyjnych, które jednak mogą być przyczyną
oporów. W tym zakresie możliwe i celowe jest oczywiście przezwyciężanie tych oporów
poprzez promowanie pewnych wzorców działań, wzmacnianie ich odpowiednim systemem
motywacyjnym, jednak efektywniejsze jest zaangażowanie samego pracownika w proces
zmian, wyzwolenie w nim współuczestnictwa w samym procesie. W tym miejscu pojawia się
pytanie, czy przywódca może stworzyć takie warunki funkcjonowania w ramach organizacji i
jej kultury, które uprawdopodobniłyby pojawienie się wewnętrznej motywacji do działań,
zmian, pracy.
Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi koncepcja zaproponowana przez J. Richarda
Hackmana i Grega Oldhama (1980; Sikorski, 1999) – kompleksowa teoria wzbogacenia
pracy, która wyjaśnia, jak różne wymiary pracy wpływają na zachowanie pracowników.
Zgodnie z tym modelem, wyniki pracy takie jak pragnienie dobrego wykonania zadania (czyli
wewnętrzna motywacja do pracy) oraz ogólna satysfakcja z pracy wynikają z doświadczeń co
do trzech krytycznych psychologicznych stanów, czyli odczuwanego znaczenia pracy,
poczucia odpowiedzialności oraz znajomości wyników pracy. Brak któregokolwiek z tych
czynników oznacza niemożność osiągnięcia zamierzonego efektu, czyli motywacji
wewnętrznej i ogólnej satysfakcji z pracy, stąd są one krytyczne, konieczne. Motywacja
wewnętrzna, pewne utożsamienie się z pracą zwiększa natomiast wydajno ść pracownika.
Na każdy z trzech krytycznych stanów wpływają natomiast szczegółowe charakterystyki
pracy. Na poczucie znaczenia pracy wpływa obecność takich czynników jak:
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•

różnorodność umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy,

•

identyfikacja celu, czyli stopień odpowiedzialno ści pracownika za całą pracę lub jej jasno
wydzieloną część,

•

znaczenie celu, czyli stopień w jakim praca wpływa na życie innych ludzi w organizacji
oraz w otoczeniu.

Na poczucie odpowiedzialno ści wpływa autonomia pracownika, czyli stopień niezależności,
jaki ma on przy planowaniu pracy i dochodzeniu do wyznaczonych celów, a także ich
stawianiu.
Natomiast znajomość wyników pracy jest determinowana przez informację zwrotną z pracy
(sprzężenie zwrotne), czyli stopień w jakim odbiorca działań (np. klient, przełożony)
przekazuje jasną i bezpośrednią informację na temat wydajności i efektywności pracownika,
postrzegania jego działań.
Hackman i Oldham opracowali badanie, zestaw pytań określających poziom występowania
każdego z tych czynników oraz wyznaczyli specjalny wskaźnik potencjału motywacyjnego.
Jest on wyznaczany w wyniku następującej formuły:
Wskaźnik potencjału motywacyjnego = (Różnorodność umiejętności + Identyfikacja celu + Znaczenie celu) / 3 * Autonomia * Informacja zwrotna

×
Odczuwane znaczenie pracy =
+ różnorodność potrzebnych umiejętności
+ identyfikacja celu
+ znaczenie celu

/3

=

×
Poczucie odpowiedzialności:
• autonomia

Wskaźnik potencjału
motywacyjnego pracy

Informacja zwrotna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hackman, J. R., Oldham, G. R., Work redesign, Addison-Wesley Publishing Company, 1980

Rysunek 1

Wskaźnik potencjału motywacyjnego pracy

Oznacza to więc, że wartość bliska zeru któregokolwiek z krytycznych stanów
psychologicznych oznacza zerową wartość wskaźnika potencjału motywacyjnego. Dzięki
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temu wskaźnikowi można porównywać różne stanowiska pracy oraz także badać zmianę
potencjału motywacyjnego na przestrzeni czasu.
Kolejnym ważnym elementem modelu jest siła pożądania przez pracownika własnego

rozwoju. Sam wskaźnik potencjału nie wystarcza jeszcze, aby ocenić prawidłowo, czy dana
praca wywoła wewnętrzną motywację i satysfakcję w konkretnym pracowniku, czy też nie.
Zależy to od indywidualnych cech pracownika. Pracownik charakteryzujący się większym
dążeniem do rozwoju dąży, po pierwsze, do pełniejszego doświadczenia stanów
psychologicznych. Po drugie, dąży on także do bardziej pozytywnych wyników w odpowiedzi
na stany psychologiczne (większej satysfakcji ogólnej z pracy, większej motywacji
wewnętrznej). Widać stąd wyraźnie, że część ludzi jest zdecydowanie bardziej
predysponowana do odczuwania wewnętrznej motywacji. Proces wzbogacania pracy będzie
skuteczny tylko wobec pracowników, którzy są predysponowani do czerpania korzyści ze
wzbogacających doświadczeń.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na motywację wewnętrzną pracowników jest jego

satysfakcja z konkretnych elementów pracy (kontekstowa), tzn. satysfakcja np. z
bezpieczeństwa pracy, z wynagrodzeń, zwierzchników, współpracy z innymi pracownikami.
Oczywiście rodzaj wpływu tego czynnika zależy także od omawianej wcześniej siły
występującego równolegle u pracownika dążenia do własnego rozwoju. Jeżeli satysfakcja
kontekstowa z pracy jest niska, a potrzeba rozwoju wysoka, mimo wystąpienia nawet
wysokiego potencjału motywacyjnego może nie powstać duża motywacja wewnętrzna, gdyż
pracownik większość swojej energii będzie poświęcał na poprawę czynników satysfakcji,
przeciwstawianie się negatywom itp. W związku z tym motywacja wewnętrzna będzie bardzo
ograniczona. Podobnie sytuacja wyglądać będzie, gdy wystąpi wysoki poziom satysfakcji
kontekstowej przy niskim dążeniu do rozwoju. Motywacja wewnętrzna wprawdzie wystąpi
wtedy, gdyż pracownikom odpowiada praca o niskich wyzwaniach, jednak będzie ona bardzo
ograniczona. Gdy natomiast na niskim poziomie będzie zarówno satysfakcja kontekstowa z
pracy, jak i potrzeba rozwoju, korelacja między potencjałem motywacyjnym i motywacją
wewnętrzną może być wręcz odwrotna. Może być to spowodowane poczuciem pracownika,

że nie pasuje on absolutnie do środowiska, w którym się znajduje.
Występowanie natomiast równolegle zarówno wysokiego potencjału motywacyjnego, jak
również wysokiej satysfakcji kontekstowej z pracy i silnej potrzeby rozwoju powoduje, że
motywacja wewnętrzna pojawia się szybko i jest bardzo silna. Stąd wynika jasno, że aby
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wykształcić w pracownikach wysoką motywację wewnętrzną, niezbędna jest także wysoka
satysfakcja kontekstowa z pracy.
Ostatnim krytycznym czynnikiem, który wpływać będzie na pojawienie się wewnętrznej
motywacji do pracy to poczucie posiadania odpowiednich kwalifikacji, kompetencji do
wykonania pracy. Bez nich nie uda się pracownikowi osiągnąć zadowalających wyników, a
co za tym idzie trudno będzie mówić o wewnętrznej motywacji.

×
Indywidualna
chęć rozwoju
pracownika

×

Kwalifikacje

=
×

Satysfakcja
kontekstowa
(z poszczególnych
czynników
motywacyjnych)

Motywacja wewnętrzna

Potencjał
motywacyjny pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hackman, J. R., Oldham, G. R., Work redesign, Addison-Wesley Publishing Company, 1980

Rysunek 2

Czynniki krytyczne dla pojawienie się motywacji wewnętrznej do pracy

Podsumowując, najgorsza sytuacja dla organizacji chcącej budować motywację wewnętrzną
pracownika występuje wtedy, gdy pracownik nie posiada wystarczających umiejętności do
wykonywania pracy, nie ma on potrzeby rozwoju osobistego i jego satysfakcja kontekstowa z
pracy jest bardzo niska, a dodatkowo potencjał motywacyjny samego stanowiska pracy jest
niski. Wyniki pracownika będą wtedy bardzo złe, a postawa demotywująca innych
pracowników. Dla organizacji w tej sytuacji zdecydowanie lepiej jest przenieść takiego
pracownika do innych zadań lub się go pozbyć.
Najlepsza natomiast sytuacja ma miejsce wtedy, gdy pracownik jest kompetentny, ma dużą
potrzebę rozwoju i jest usatysfakcjonowany z konkretnych elementów pracy, a potencjał
motywacyjny stanowiska pracy jest wysoki. Wtedy występować będzie u pracownika wysoka
motywacja do pracy. Praca wykonywana będzie dobrze z korzyścią zarówno dla pracownika,
jak też i organizacji.
Pozytywne odczucia dla pracownika i satysfakcja płyną z dobrego wykonania, z dobrych
wyników, natomiast negatywne odczucia są wynikiem złego wykonania, złych wyników. Jest
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to jednak prawdą tylko wtedy, gdy praca ma wysoki potencjał motywacyjny i u pracownika
pojawiła się wysoka motywacja wewnętrzna. Natomiast gdy jest odwrotnie i wewnętrzna
motywacja będzie niska, odczucia i ich zmiany nie będą w sposób istotny warunkowane
dobrymi lub złymi wynikami pracy. Wzbogacenie pracy, osiągnięcie wysokiego potencjału
motywacyjnego i w efekcie wysokiej motywacji wewnętrznej poprawia więc efektywność
pracy, a szczególnie także jej jakość.

Motywacja
wewnętrzna

×

Osiągnięte
przez pracownika
wyniki

⇒

Postrzegany
sukces
i zadowolenie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hackman, J. R., Oldham, G. R., Work redesign, Addison-Wesley Publishing Company, 1980

Rysunek 3

Zależność między postrzeganym sukcesem i osiągniętymi wynikami w

zależności od motywacji wewnętrznej
Dodatkowy ważny wniosek płynący z tej teorii dotyczy budowania satysfakcji z pracy
pracowników. Z modelu wynika, że satysfakcja z poszczególnych elementów pracy istotne
znaczenie ma tak naprawdę tylko wtedy, gdy praca charakteryzuje się wysokim potencjałem
motywacyjnym, czyli jest skomplikowana, wymaga dużych kwalifikacji, pozostawia
pracownikowi wiele swobody, autonomii i zapewnia stały kontakt z jej odbiorcami. Wtedy
zapewnienie satysfakcji stwarza możliwość wyst ąpienia motywacji wewnętrznej. W pracy,
która natomiast nie ma charakteru twórczego, nie wymaga wielkich kwalifikacji, wystąpienie
satysfakcji nie ma większego znaczenia, a czasami wręcz może doprowadzić do obniżenia
zaangażowania pracownika, gdyż nie nastąpi pewne „napięcie motywacyjne”, które jest

źródłem aktywności.
4.2.1.

Wnioski dotyczące budowania motywacji wewnętrznej

Z modelu tego wynikają proste wnioski dla przywódców organizacji. Aby podnieść
motywację wewnętrzną pracowników, a tym samym bardziej związać ich z organizacją i
poprawić jej wyniki, przywódcy powinni spełnić kilka warunków.
1. Przywódcy powinni doprowadzić do powszechnej znajomości wizji i celów
organizacji oraz celów poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk.
Powinni także sprawić, aby cele te były podzielane przez pracowników i uznawane za
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ważne. Przy okazji powinny zostać wykorzystane w maksymalnym stopniu
umiejętności pracowników – te elementy przyczyniać się będą do zwiększenia
odczuwanego znaczenia pracy.
2. Aby praca była interesująca, pracownicy powinni mieć zapewniony odpowiedni
poziom autonomii podczas pracy – to będzie sprzyjać budowaniu ich poczucia
odpowiedzialno ści.
3. Konieczne wydaje się informowanie pracowników o ocenie ich dokonań. Informacja
zwrotna udzielana w ten sposób musi być jasna i obiektywna, oparta o rzetelne, znane
wszystkim kryteria, które nie będą podważały sprawiedliwości oceny.
4. Przy wyznaczaniu obowiązków i zadań pracowników konieczne jest wzięcie pod
uwagę ich kwalifikacji i umiejętności. Jednocześnie ważne jest utwierdzanie
pracowników w ich wierze we własne siły i możliwości. Rozmowa z przełożonym w
tym zakresie może być bardzo istotnym elementem zwiększającym motywację.
5. Konieczne wydaje się w końcu zapewnienie zaspokojenia podstawowych potrzeb
pracowników, zaspokojenia ich satysfakcji kontekstowej – np. z poziomu
podstawowych wynagrodzeń, bezpieczeństwa zatrudnienia, odpowiedniej atmosfery w
pracy itp.
6. Ważny okazuje się także dobór pracowników na stanowiska wymagające motywacji
wewnętrznej. Ważne jest rekrutowanie pracowników, których charakteryzuje
ciekawość, indywidualna chęć rozwoju.
Wszystkie te zdania wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownikiem. Wiele z nich może
być przejęta przez menedżerów i liderów lokalnych, natomiast do wzmocnienia ich wymowy
celowym byłby jakiś przynajmniej ograniczony kontakt, szczególnie w sytuacjach
wyjątkowych z przywódcami organizacji.
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4.3. ZADANIA PRZYWÓDCÓW LOKALNYCH – ROZPROSZENIE PRZYWÓDZTWA

Moż
Możliwe zadania lokalnych przywó
przywódcó
dców
– rozproszenie


Tworzenie „podwójnego obywatelstwa”



Popularyzacja kultury organizacyjnej – tworzenie subkultur



Współtworzenie wizji



Tworzenie zestawu kluczowych cech konkurencyjności



Lepsze

wykorzystanie

wiedzy

specjalistów,

budowanie

ich

motywacji wewnętrznej


Aktywizowanie, uczenie i trenowanie



Rezygnacja z części władzy



„Zarządzanie przez przechadzanie się” (management by walking
around)

Podsumowując rozważania z poprzedniego rozdziału wskazać mo żna także na te zadania,
które znajdują się w gestii różnych typów przywódców lokalnych. Wraz ze wzrostem
złożoności organizacji ilość tych zadań, za które pełnej odpowiedzialno ści z przyczyn
obiektywnych nie może ponosić przywódca globalny, ulega wręcz zwiększeniu. Wiąże się to
z procesem rozpraszania się przywództwa, gdyż oznacza zwiększenie zapotrzebowania na
przywództwo na szczeblu lokalnym.
Nawet w mniejszych i mniej skomplikowanych organizacjach lokalni przywódcy, czy też
menedżerowie, odpowiadają zazwyczaj za operacjonalizację strategii, to znaczy przełożenie
ogólnofirmowej strategii, wizji na bieżące działania, dbanie o realizację założonych
priorytetów. Takie zadanie jest więc ważnym elementem przywództwa lokalnego. Wiąże się z
nim

także

zapewnienie

realizacji,

umożliwienie

przeprowadzania

pracownikom

eksperymentów, których celem jest realizacja strategii rozwojowej organizacji, pobudzanie
innowacyjno ści na najniższym szczeblu organizacji.
W gestii menedżerów lokalnych pozostaje także przygotowywanie pracowników do
łagodnego przejścia przez zmiany organizacyjne, które wiążą się z ciągłym dostosowywaniem
się organizacji do zmian w otoczeniu, łagodzeniem oporów wobec zmian, pojawiających się
ewentualnie frustracji. Szczegółowo problem ten analizowany będzie w jednym z następnych
rozdziałów.
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Na tym nie kończy się jednak rola liderów lokalnych. Przy decentralizacji organizacji,
postępującym uniezależnianiu się poszczególnych fraktali, lokalni przywódcy muszą
przejmować także odpowiedzialność za tworzenie wizji poszczególnych fraktali, ich

strategii oraz ich subkultur organizacyjnych. Oczywiście, wszystkie te elementy muszą być
niesprzeczne z wizją, strategią oraz kulturą organizacji na poziomie globalnym. Strategia
globalna może jednak być realizowana zazwyczaj dlatego, że jest ona adaptowana do
lokalnych warunków. Podobnie dzieje się z kulturą organizacyjną – na szczeblu lokalnym,
przy zachowaniu niezmienności podstawowych założeń, wartości, może ona jednak być
dostosowywana do lokalnych uwarunkowań, do kultur narodowych, w których organizacja
działa.
Liderzy lokalni stanowią też pewien łącznik pomiędzy danym fraktalem, a resztą organizacji.
Zapewniają oni mo żliwość dostępu pracowników niższych szczebli do informacji płynącej z
centrali organizacji, jak również umo żliwiają komunikację z innymi oddziałami organizacji.
W tym zakresie kluczowa jest zdolność liderów lokalnych do usprawniania procesów
komunikacyjnych, brak hamowania przepływu informacji, zatajania faktów. Jawność,
sprawność komunikacji jest kluczowa, gdyż jej brak nie tylko hamuje możliwości

świadomego działania oddziału, nie tylko niszczy procesy uczenia się, ale dodatkowo
pracownicy niższych szczebli ucząc się od liderów, kopiując ich zachowania, mogą utrudniać
przepływ informacji także na operacyjnym poziomie organizacji.
Kwestia ta ujawnia zresztą kolejne zadanie stojące przed liderami lokalnymi – są oni
nauczycielami i wzorcami dla liniowych pracowników organizacji. Uczą oni, ale także
powinni usprawniać procesy uczenia się.
Narzędzia, jakie wykorzystywać powinny liderzy lokalni podobne są do narzędzi lidera
globalnego, jednak możliwości ich użycia, intensywność tego użycia może być większa i
łatwiejsza. Chodzi o wnioski jakie płyną chociażby z modelu motywacji wewnętrznej
Hackmana i Oldhama. Przywódcy lokalni także powinni budować w pracownikach poczucie
ważności ich pracy, powinni dbać o znajomość celów, które stoją za poszczególnymi
zadaniami, powinni zapewnić odpowiedni poziom równowagi pomiędzy autonomią
pracowników i swoim bezpośrednim wsparciem dla nich oraz powinni umieć oceniać
pracowników, zapewnić im wiarygodną, sprawiedliwą informację zwrotną. Oznacza to, że
liderzy lokalni niezwykle często muszą spotykać się z pracownikami, muszą być dla nich
dostępni, obecni wśród nich. Znaczenie zarządzania przez przechadzanie się, które było już
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bardzo duże dla liderów globalnych, w przypadku liderów lokalnych rośnie dodatkowo. Oni
jeszcze częściej powinni korzystać z tego narzędzia.
Podsumowując, widać że zadania liderów lokalnych są równie rozległe jak zadania liderów
globalnych. Zakres tych zadań wraz ze wzrostem organizacji także ulega poszerzeniu.

4.4. TWORZENIE WIELKIEJ ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU
Jednym z wybitnych przywódców, którzy od podstaw stworzyli swoje organizacje, jest Jeff
Bezos z Amazon.com (Spector; 2000). Bezos tuż po ukończeniu college'u rozpoczął pracę w
początkującej, niezwykle innowacyjnej firmie zajmującej się hedgingiem ilościowym
D.E.Shaw & Co. Spadła tam na niego ogromna odpowiedzialno ść w bardzo młodym wieku.
Szybko stał się biegły w obsłudze komputerów i sieciach komunikacyjnych, dowodząc
działem, zawierając transakcje z klientami znajdującymi się na liście Fortune 500, pracując z
miliardami dolarów w gotówce i aktywach oraz zdobywając doświadczenie w
międzynarodowej ekspansji. Był on także wiceprezesem firmy i szefem jednostki zajmującej
się badaniem nowych rynków. Tam zdobywał doświadczenie, uczył się od swojego mentora
Davida

Shawa.

Zobaczył

bezpośrednio,

jak

kreatywna

firma

dowodzona

przez

charyzmatycznego przywódcę może odnieść sukces w wybranej dziedzinie. Zdobywał też
pierwsze szlify we współpracy z ludźmi, uczył się ich motywować, angażować, przewodzić
nimi.
Ważną cechą Bezosa było łączenie znajomo ści techniki i umiejętności zarządzania
strategicznego. Te atuty wykorzystał przy tworzeniu swojej firmy. Bezsporne jest jednak
także to, że znalazł się on ze swoim pomysłem we właściwym miejscu we właściwym czasie
– w momencie, gdy tworzył się dopiero internet i niewielu myś lało o jego wykorzystaniu w
handlu, niewielu zdawało sobie sprawę z możliwości, jakie da w przyszłości globalna sieć.
Amazon.com powstał w listopadzie 1994 roku. Początkowo firma mieściła się w
zaadaptowanym garażu i zatrudniała tylko kilku pracowników. Zajmowała się sprzedażą
książek początkowo poprzez e-mail, potem także przy wykorzystaniu stron www. W
początkowym stadium rozwoju strategia Amazon.com związana była z szybkim wzrostem
poprzez agresywne inwestowanie w nowe produkty i w nowe sektory, poprzez inwestowanie
w promocję marki i zdobywanie nowych klientów. Wiązało się to z koniecznością ponoszenia
dużych nakładów finansowych, a co za tym idzie firma przez wiele lat przynosiła planowane
straty. Jak oceniał to Bezos: „Jest tak dużo możliwości do zrobienia pieniędzy w Internecie,
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że teraz jest czas na inwestycje. Staramy się podejmować nasze decyzje w kontekście
długoterminowym.” (Spector; 2000). Dzięki temu Amazon.com miał zbudować przyszłą
pozycję lidera na rynku handlu internetowego i przekształcić się w organizację wartą wiele
miliardów dolarów. Już we wczesnym okresie Bezos miał jasną wizję – do roku 2000 uczynić
z Amazon.com firmę wartą miliard dolarów. Wizją tą dzielił się z pracownikami, lecz nie
inwestorami.
Dla Bezosa książki zawsze były tylko wstępem do większego przedsięwzięcia. Jego wizja
obejmowała stworzenie interdyscyplinarnego portalu handlowego, umożliwiającego zakupy
wszelkich powiązanych ze sobą dóbr oraz szeroką wymianę informacji.
Zanim Bezos założył swój sklep internetowy, opracował już zasady działania Amazon.com.
Nawet zatrudniając trzech pracowników (wliczając w to jego żonę), tworzył początkową
kulturę firmy, z nastawieniem zarówno na ludzi, jak i technologię.
Do Bezosa należało ukształtowanie kultury i wizerunku firmy. Przywiązywał on duże
znaczenie do tego zadania. „Konkurenci nigdy nie skopiują kultury firmy,” mówił.
Modelem dla powstającej kultury Amazon.com. był Microsoft. „Uważam, że Microsoft
dokonał rekrutacji nowych pracowników lepiej niż jakakolwiek inna firma, którą znam,”
powiedział Bezos. Chwaląc Billa Gatesa dodawał, że „to co zrobiło na mnie wrażenie to fakt,

że pod nim znajduje się stu ludzi, którzy sami są nieprawdopodobnie dobrymi pracownikami
szczebla kierowniczego.” Właśnie do

rodzaju

zatrudnianych pracowników Bezos

przywiązywał wyjątkowe znaczenie. Starał się znaleźć zawsze najlepszych, których
umiejętności uzupełniały dotychczas gromadzoną w firmie wiedzę. Uważał, że na świecie nie
brakuje technologii i kapitału, tylko utalentowanych pracowników.
Bezos jednak chciał stworzyć nieco inną atmosferę niż w modelu Microsoftu – ten sam rodzaj
wymagań, jednak bez wewnętrznej rywalizacji. Często mówił swym pracownikom, że chce,
aby Amazon.com było miejscem „potężnym i przyjaznym.” Bezos wierzył także, że
przedsiębiorca rozpoczyna tworzenie swej firmy z wyobrażeniem, jak powinna wyglądać jej
kultura, a pałeczkę przejmują pierwsi pracownicy, którzy decydują o tym, co stanowi tę
kulturę. Ocenił, że ostateczny kształt kultury firmy jest „mieszanką składającą się w 30
procentach z tego, jaką chciałeś ją uczynić, 30 procentach z tego, kim byli twoi pierwsi
pracownicy, a w 40 procentach była to kwestia przypadku. Złą rzeczą, jeśli chodzi o
przypadkowe ukształtowanie kultury firmy jest to, że jak już się to stanie, nie sposób się tego
pozbyć.”
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Ważną cechą kultury Amazon.com od początku istnienia organizacji była duża tolerancja na
błędy. Zdaniem Bezosa,

jeśli ludzie prowadzący Amazon.com „nie będą popełniać

znaczących błędów w kolejnych inwestycjach ... to będzie to oznaczać, iż nie działają w
najlepszym interesie akcjonariuszy, ponieważ nie starają się szukać nowych potencjalnych
możliwości. Dlatego też powinni spodziewać się błędów.”
Bezos potrafił też delegować swoje funkcje. Widać to było szczególnie wyraźnie podczas
wprowadzania Amazon.com na giełdę, kiedy to Bezos w praktyce zastosował zasadę, że w
takim okresie dyrektor finansowy powinien być dyrektorem naczelnym. Z drugiej strony,
Bezos i jego menedżerowie wielokrotnie sami pomagali pakować paczki z książkami, gdy
brakowało pracowników w szczególnie gorących okresach. Bezos potrafił więc postawić się
w pozycji równej ze swoimi pracownikami.
Bezos często mówił, że chce uczynić Amazon.com „najbardziej skoncentrowaną na kliencie”
firmą w historii. Zadanie swojej firmy określał nie jako sprzedawanie różnych produktów,
lecz raczej „pomoc ludziom w podejmowaniu decyzji o zakupie.” „Naszym celem jest być
pierwszym adresem w handlu przez Internet. Gdy ktoś myśli o kupnie czegoś za
pośrednictwem Internetu, nawet jeśli jest to coś, czego my nie sprzedajemy, chcemy, żeby
przyszedł do nas. Chcielibyś my ułatwić ludziom znajdywanie i odkrywanie w Sieci rzeczy,
które chcieliby kupić, nawet jeśli to nie my je sprzedajemy”, mówił Bezos.
Praktycznie od samego początku istnienia Amazon.com, obsługa klienta znajdowała się na
głównym miejscu strategii Jeffa Bezosa. Patrząc na listę firm mających najlepszą obsługę
klientów, Bezos zrozumiał, że pozytywne opinie powtarzane przez klientów liczą się znacznie
bardziej niż jakakolwiek profesjonalna reklama wychwalająca wspaniałą obsługę klienta.
Zrozumiał także, że kwestia obsługi klienta znajduje się w każdym aspekcie działania on-line
– od przyjaznego wizerunku strony internetowej, po czasową dostawę zakupionych towarów.
Amazon.com opierał także swoją strategię na budowie sieci partnerskich z innymi firmami
obecnymi w internecie. Był pionierem tego podejścia. Dzięki temu rozszerzał ofertę usług.
Jeff Bezos stał się szybko symbolem Amazon.com. Stworzył swoją firmę, jej kulturę, ale
także rynek, na którym firma funkcjonowała. Bezos był światowym pionierem handlu
internetowego – miał wizję przyszłości tej branży, zanim większość firm zdała sobie sprawę z
możliwości, jakie internet oferuje.
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2002 rok był pierwszym, w którym Amazon.com zanotował zysk. Obroty osiągnęły prawie 4
mld USD. Cena akcji wielokrotnie przewyższa swoją cenę emisyjną.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Podsumowując rozważania przytoczone w tym rozdziale zauważyć trzeba, że część funkcji
przywódczych ulega rozproszeniu w organizacjach. Świadczyć o tym mogą pojawiające się
dodatkowe poziomy przywództwa na poziomie lokalnym organizacji, związane z podziałem
geograficznym organizacji, jak również ze specyficznymi zadaniami stającymi przed tymi
przywódcami, głównie związanymi z zarządzaniem ludźmi, komunikacją, łagodzeniem
oporów wobec zmian, pobudzaniem uczenia się, pobudzaniem innowacyjno ści.
Z drugiej jednak strony widać też, że część funkcji przywódczych związanych m.in. z budową
strategii i podstawowych założeń kultury organizacji, w tym sieci organizacyjnych ulega
dodatkowej centralizacji. Konieczność istnienia przywództwa na poziomie globalnym
odpowiadającego za kształt organizacji i jej struktury w świetle wcześniejszych rozważań
wydaje się konieczne.

Zwróć uwagę na:
▪

Pojęcie centralizacji i rozproszenia przywództwa

▪

Zadania, które pozostają w gestii lidera globalnego – ulegają centralizacji

▪

Zadania, które pozostają w gestii liderów lokalnych – ulegają rozproszeniu

▪

Zarządzanie przez przechadzanie się i jego znaczenie na różnych poziomach

▪

Model motywacji wewnętrznej i wnioski płynące z niego dla przywódców organizacji

SŁOWNIK KLUCZOWYCH POJĘĆ
Centralizacja przywództwa – zjawisko polegające na tym, że część funkcji przywódczych
związanych m.in. z budową strategii i podstawowych założeń kultury organizacji, w tym sieci
organizacyjnych musi być skupiona w rękach globalnego przywódcy organizacji.

Rozproszenie przywództwa – zjawisko polegające na pojawianiu się dodatkowych
przywódców i poziomów przywództwa na szczeblu lokalnym organizacji. Zadania tych
przywódców związane są głównie z zarządzaniem ludźmi, komunikacją, łagodzeniem oporów
wobec zmian, pobudzaniem uczenia się, pobudzaniem innowacyjności.
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Kultura organizacji – zbiór ważnych pojęć, takich jak normy, wartości, postawy i
przekonania wspólnych dla członków organizacji (Stoner i in.; 1997)

Zmiana organizacyjna – każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji (Griffin; 1998)

Zarządzanie przez przechadzanie się (management by walking around) – ciągłe
nieustanne bycie przywódcy wśród swoich pracowników i klientów, kontaktowanie się z
nimi, prowadzenie rozmów, bycie dostępnym. W przypadku lidera globalnego oznacza to
podróżowanie po całym świecie między jednostkami organizacyjnymi firmy, spotkania z
liderami lokalnymi, pracownikami, klientami.

Potencjał motywacyjny pracy – tkwiąca w samej pracy, jej rodzaju możliwość wyzwolenia
motywacji wewnętrznej do pracy

Motywacja wewnętrzna – motywacja pochodząca od samego pracownika, wewnętrzna chęć
wykonywania danej pracy.

Wskaźnik potencjału motywacyjnego pracy – wskaźnik zakładający, że wpływ na
pojawienie się potencjału motywacyjnego pracy ma iloczyn trzech czynników: poczucia
odpowiedzialno ści budowanego dzięki autonomii pracowników, informacji zwrotnej
udzielanej pracownikom oraz odczuwanego przez nich poczucia znaczenia pracy
(budowanego jako suma różnorodności wykorzystywanych umiejętności, znajomo ści celu i
poczucia ważności celu).

Satysfakcja kontekstowa – satysfakcja z poszczególnych elementów pracy takich jak np.:
bezpieczeństwo pracy, wynagrodzenia, zwierzchnicy, współpraca z innymi pracownikami.

PYTANIA PROBLEMOWE
1. Jakie implikacje dla organizacji miałoby złe przywództwo na poziomie globalnym?
Odpowiedź poprzyj przykładami porażek przywódców dużych firm.
2. Jak budować motywację wewnętrzną pracowników w małej firmie? Od czego to
zależy?
3. Jakie problemy wiążą się z wypełnianiem funkcji przywódczych przez liderów
lokalnych?
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4. Spróbuj stworzyć hierarchię najważniejszych umiejętności potrzebnych przywódcom
lokalnym. Uzasadnij swój wybór, rozważania poprzyj przykładami.
5. Jakie implikacje dla organizacji miałoby złe przywództwo na poziomie lokalnym?
6. Przeanalizuj sposób przewodzenia organizacji przez Jeffa Bezosa. Dlaczego osiągnął
on sukces. Jaką wizję przywództwa miał Jeff Bezos?

SPRAWDŹ SIĘ
1. Przywódca globalny:
a) sam tworzy wizję organizacji.

b) odpowiada za stworzenie strategii organizacji,
c) powinien mieć świadomość słabych i mocnych stron kultury organizacji,
d) po objęciu swojej funkcji musi dokonać zmian kultury organizacji.
2. Przywódca globalny przy wprowadzeniu zmian organizacyjnych:

a) wspiera proces wprowadzania zmian,
b) wyzwala energię do wprowadzenia zmian,
c) zawsze jest ich autorem,

d) wspiera procesy uczenia się.
3. Dla przywódcy globalnego:
a) bezpośrednia komunikacja z pracownikami niższych szczebli jest rzadka,
b) zarządzanie przez przechadzanie jest techniką wykorzystywaną tylko sporadycznie,

c) wielkie znaczenie ma utrzymywanie stałego kontaktu z liderami lokalnymi,
d) ważnym zadaniem może być obecność przy rozwiązywaniu lokalnych konfliktów.
4. Motywacja:
a) Źródłem motywacji jest zawsze sama praca,

b) może zostać zwiększona bez wzrostu uposażenia lub poprawy warunków pracy,
c) pracowników lokalnych oddziałów organizacji może być budowana przez
globalnego lidera,
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d) pracowników lokalnych oddziałów organizacji może być budowana przez
lokalnego lidera.
5. Wskaźnik potencjału motywacyjnego pracy:
a) nie będzie zerowy pod warunkiem, że którykolwiek z trzech głównych czynników
wpływających na jego wartość będzie różny od zera,
b) nie będzie zerowy pod warunkiem, że dwa z trzech głównych czynników
wpływających na jego wartość będą różne od zera,
c) jego wartość nie zależy od działań przywódców, tylko od samego rodzaju pracy,

d) jego wartość zależy zarówno od działań przywódców, jak również od samego
rodzaju pracy.
6. Motywacja wewnętrzna pracownika:

a) zależy od jego kwalifikacji,
b) ma związek z chęciami rozwoju pracownika,
c) jeśli jest niezerowa, zwiększy się, jeszcze, gdy pracownik uzyska większą
autonomię,
d) jeśli jest zerowa, na pewno zwiększy się, gdy pracownik uzyska większą autonomię.
7. Satysfakcja kontekstowa to także:
a) satysfakcja z rodzaju samej pracy,

b) satysfakcja z wynagrodzenia,
c) z dobrej atmosfery,
d) satysfakcja z możliwości rozwoju.
8. Lokalny przywódca:

a) nie musi zajmować stanowiska menedżerskiego,
b) może budować subkulturę organizacji,
c) musi działać zgodnie ze strategią organizacji,
d) nie może tworzyć subkultury sprzecznej z kulturą organizacji jako całości.
9. Kultura organizacyjna:
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a) musi być zmieniona przez przywódcę globalnego, gdy obejmuje on przywództwo w
organizacji,

b) to zbiór ważnych pojęć dla członków organizacji,
c) powinna być zawsze przebudowywana, gdy organizacja rozpoczyna działalność na
nowym rynku,

d) zazwyczaj jest trudna do zmiany.
10. Zarządzanie przez przechadzanie się:

a) wiąże się z efektywną komunikacją przywódcy z pracownikami różnych szczebli
organizacji,
b) nie ma kluczowego znaczenia dla przywódców największych organizacji, gdyż jest
trudne do wykorzystania w takich organizacjach,

c) lidera globalnego wzmacnia działania przywódców lokalnych,
d) przyczynia się do budowania motywacji wewnętrznej pracowników.
11. Motywacja wewnętrzna:

a) zależy od rodzaju wykonywanej pracy,
b) zależy od satysfakcji z wynagrodzeń,
c) zależy od relacji z przełożonych,
d) wiąże się ściśle z otrzymywaniem nagród za wyniki.
12. Potencjał motywacyjny pracy:

a) zależy od samego rodzaju wykonywanej pracy,
b) zależy od znajomości celu wykonywanej pracy,
c) nie zależy od wagi celu wykonywanej pracy,

d) wiąże się z poczuciem autonomii pracownika.
13. Rozproszenie przywództwa:

a) dotyczy rosnącej ilości zadań stojących przed przywódcami lokalnymi,
b) wiąże się ze zmniejszeniem odpowiedzialności przywódców globalnych za strategię
organizacji,
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c) oznacza zwiększenie zapotrzebowania na przywództwo na szczeblu lokalnym,
d) wiąże się ze zmniejszeniem odpowiedzialności przywódcy lokalnego za subkulturę
swojego oddziału organizacji.
14. Wśród zadań ulegających rozproszeniu wymienić możne:
a) budowanie strategii całej organizacji,
b) zmiana kultury całej organizacji,

c) tworzenie subkultur organizacji,
d) zarządzanie przez przechadzanie się.
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5. PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI W OTOCZENIU
BURZLIWYM
Otoczenie współczesnej organizacji ○ Typy przywódców w otoczeniu burzliwym •
Administrator • Ratownik • Wizjoner • De-Konstruktor

WPROWADZENIE
W rozdziale tym przeanalizowany zostanie szczegółowo problem rosnącej burzliwości
otoczenia wielu współczesnych organizacji. Pokazane zostaną przyczyny tego zjawiska, jego
przejawy, a także ich wpływ na działania współczesnych organizacji i ich przywódców.
W konsekwencji zdefiniowana zostanie nowa typologia przywódców w otoczeniu burzliwym.
Następnie przeanalizowane zostaną cechy charakteryzujące przywódców różnych typów.
Analiza to uzupełniona zostanie licznymi studiami przypadków przywódców organizacji
międzynarodowych, którzy charakteryzują się wyróżnionymi typami przywództwa.
Rozdział ten stanowić będzie podstawę do budowy modelu przywództwa w otoczeniu
burzliwym, który stworzony zostanie w kolejnym rozdziale.

Po analizie treści tego rozdziału czytelnik powinien:
▪

Rozumieć przyczyny rosnącej burzliwości otoczenia organizacji

▪

Wymienić przejawy rosnącej burzliwości otoczenia organizacji

▪

Wskazać konsekwencje rosnącej burzliwości organizacji dla niej samej i jej
przywódców

▪

Wyjaśnić kryteria wyróżniające różne typy przywódców

▪

Określić cechy charakterystyczne dla różnych typów przywódców

▪

Podać przykłady i ocenić działania różnych typów przywódców organizacji
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5.1. OTOCZENIE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI
Otoczenie współczesnych organizacji gospodarczych staje się coraz bardziej zmienne, często
wykazuje cechy krótkoterminowej nieliniowości, to znaczy w krótkich okresach czasu
pojawia się wiele przełomowych zmian (np. technologicznych), które całkowicie mogą
zmieniać sposób funkcjonowania organizacji, ich strategie, pozycje konkurencyjne itp.
Przyczyn takiej sytuacji jest bardzo wiele. Do najważniejszych należy gwałtowna rewolucja
technologiczna oraz procesy globalizacyjne, którym towarzyszy gwałtowny wzrost
konkurencji na rynkach przemysłowych. Rewolucja technologiczna dotyczy oczywiście w
największym stopniu najnowocześniejszych dziedzin gospodarki, w szczególności branży
informatycznej. Powszechność rozwiązań informatycznych sprawia jednak także, że zmiany
technologiczne w tej branży natychmiast przenoszą się do pozostałych sektorów gospodarki.
Przełomem lat 80-tych XX wieku było pojawienie się i upowszechnienie komputera
osobistego, który rzeczywiste znaczenie zyskał jednak dopiero w latach 90-tych dzięki
upowszechnieniu się globalnej sieci komputerowej – internetu. Podobną rolę w pierwszej
dekadzie XXI wieku odegrało upowszechnienie się technologii mobilnego dostępu do sieci
opartego o cyfrowe telefony komórkowe, czy technologię Wi-Fi.
Procesy globalizacyjne przynoszą natomiast organizacjom nie tylko korzyści wynikające z
poszerzenia rynków zbytu i zaopatrzenia, możliwości nawiązywania współpracy z
organizacjami na całym świecie w ramach często wirtualnych sieci organizacyjnych, ale także
zagrożenia płynące z rosnącej konkurencji, czy też zawirowań związanych z otoczeniem
politycznym organizacji (co szczególnie wyraźnie odczuły organizacje po 11 września 2001
r., szczególnie w branży lotniczej). Otoczenie wielu współczesnych organizacji staje się

coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne. Coraz częściej na zasadzie „efektu
motyla” drobne zaburzenie w jednej części świata zaczyna skutkować wydarzeniami
na drugim jego krańcu, zmuszając firmy do elastycznego dobierania współpracujących
instytucji.
W tej sytuacji nie jest zaskoczeniem, że praktycznie każdy aspekt otoczenia wpływając na
organizację zaburza stabilność jej funkcjonowania. Dotyczy to zarówno otoczenia celowego,
jak i ogólnego organizacji (Schemat 3).
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Schemat 3

Organizacja i jej otoczenie

Zdaniem Ansoffa (1985) rosnącą tzw. turbulencję otoczenia, charakteryzują cztery
następujące tendencje:

•

Wzrost nowości zmiany - wydarzenia o dużym znaczeniu odbiegają od przyjętych w
przeszłości założeń, wypracowanych rozwiązań, stosowanych instrumentów.

•

Wzrost

intensywności

otoczenia

-

utrzymywanie

połączeń

pomiędzy

przedsiębiorstwem a partnerami wymaga coraz więcej energii zasobów oraz uwagi
kierowniczej.

•

Wzrost szybkości zmian otoczenia - skraca się czas komercjalizacji kluczowych
technologii, jak również czas pomiędzy badaniami, a wprowadzeniem produktu
opartego na tej technologii.

•

Rosnąca złożoność otoczenia - coraz większa współzależność procesów i zjawisk,
powodujące, że łańcuch przyczynowo-skutkowy zmian obejmuje cały świat oraz jest
coraz bardziej skomplikowany. Niewielkie zaburzenia w wydawałoby się mało
istotnych punktach systemu mogą skutkować zmianami całych systemów. Ważny staje
się bowiem nie tyle poziom tych zjawisk, ile ich układ w powiązaniu z wieloma
innymi zmiennymi środowiskowymi. Na przykład, dzięki globalizacji skutki recesji
gospodarczej na jednym krańcu świata mogą być silnie odczuwane na drugim.
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Rosnąca burzliwość otoczenia





„Efekt motyla”
motyla” – elastyczne poszukiwanie
partneró
partnerów
Globalizacja – rozpraszanie kontaktó
kontaktów
Rosną
Rosnąca rola czasu







kró
krótsze okresy stabilnoś
stabilności
Customization – ale takż
także skracanie czasu od zamó
zamówienia
do dostarczenie produkcji
Moż
Możliwoś
liwości sieci

Zero Gravity Business – odpowiedź
odpowiedź na niecią
nieciągłość
otoczenia (przeł
(przełomy)

Opisane problemy wymagają od organizacji oczywiście całkowitej zmiany strategii związanej
ze wprowadzaniem zmian organizacyjnych, a co za tym idzie, także zmianę w sposobie
przewodzenia zmianie. Okresy stabilizacji w ramach organizacji stają się coraz krótsze,
natomiast burzliwość i krótkookresowa nieliniowość otoczenia wymuszają konieczność
zwiększenia częstotliwości i głębokości wprowadzanych zmian. Zdaniem wybitnego
teoretyka organizacji Toma Petersa (2001), przywódca współczesnej organizacji zmuszony
jest właśnie do szybkiego dostosowania jej do różnorodności otoczenia. Musi on umieć
posługiwać się dwuznacznymi, a często także szczątkowymi informacjami płynącymi z
różnych źródeł, które pozwolą na stworzenie „wyobrażenia na temat przyszło ści branży, w
której organizacja działa”. Peters uważa także, że przywództwo w dużym stopniu musi
oznaczać improwizację. Pod pojęciem tym rozumie on konieczność niewiarygodnej
elastyczności w dostosowaniu się do otoczenia.
Opisane wyżej zjawiska prowadzą też do jakościowej zmiany w rozumieniu znaczenia
poszczególnych zasobów organizacji. Zasobem kluczowym staje się czas, który organizacja
kupuje. Skrócenie czasu tworzenia nowego produktu, reakcji na zjawiska pojawiające się w
otoczeniu, zaspokojenia wymagań klienta – te elementy decydować mogą o sukcesie
organizacji.
Zmianom w otoczeniu organizacji towarzyszą także zmiany w rozumieniu pojęcia samej
organizacji. Ulegają bowiem rozmyciu granice organizacji. Organizacje stają się sieciowe,
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wirtualne, oparte na dodawaniu wartości w procesie świadczonych wzajemnie w ramach
wewnętrznej gospodarki rynkowej usług (Płoszajski; 2000). Menedżerowie stosują
outsourcing, są zależni od ludzi z zewnątrz, a nie z wewnątrz organizacji, zarządzają ponad
barierami, granicami (Carnall; 1999). Poszczególne węzły sieci budowane są nie wokół
produktów, lecz wokół kluczowych, podstawowych kompetencji (core competences) (Hamel,
Prahalad; 1999). Zjawisko to dotyczy zresztą nie tylko wielkich światowych korporacji, a
również mniejszych firm kooperujących z partnerami na całym świecie. Globalizacja sprzyja
bowiem rozpraszaniu kontaktów.
Zdaniem coraz większej ilości analityków, przyszłości organizacji poszukiwać należy w kilku
bardzo do siebie zbliżonych koncepcjach teoretycznych (Byrne, 2001). Pierwszą jest
koncepcja organizacji uczącej się, wspierającej kreowanie wiedzy. Przykładem takiej
korporacji może być 3M, firma która od lat znajduje się w czołówce najbardziej
innowacyjnych firm świata, co roku wprowadzająca do produkcji setki nowych produktów.
Kolejnym pomysłem jest koncepcja organizacji sieciowej, której wyraźne elementy dostrzec
można chociażby w Cisco Systems. Organizację sieciową tworzy stała sieć współpracujących
przedsiębiorstw. W przypadku Cisco Systems firma-matka była właścicielem tylko 2 z 34
swoich fabryk. Reszta elementów sieci funkcjonowała na zasadzie wzajemnego świadczenia
sobie usług, zgodnie z zasadami wolnej konkurencji.
Trzecia koncepcja to idea organizacji wirtualnej, której flagowym przykładem może być
gigant na rynku komputerowym – Dell Computers. Dell nie tylko współpracuje przy realizacji
zamówień klientów z siecią partnerów, ale dodatkowo sieć ta kurczy się i rozszerza w
zależności od sytuacji rynkowej, ilości zamówień i ich rodzaju.
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Trzy nowe koncepcje organizacji
Organizacja uczą
ucząca się
się

Organizacja sieciowa

Organizacja wirtualna
„Organizacja może osiągać większe rozmiary, pozostając jednocześnie niedużą.
Można się rozrastać przez tworzenie dokładnych kopii samych siebie w sposób
zdecentralizowany.” – G. Morgan

Koncepcje te oczywiście nie są sprzeczne i mogą się wzajemnie uzupełniać. Realizują one
postulaty, mówiące o tym, że organizacja przyszłości powinna być:
•

Zarządzanie poprzez sieć – sieć nie tylko jako internet, ale także wykorzystywać
sieciowa struktura organizacji

•

Bardziej liczy się informacja, wiedza i umiejętność jej tworzenia, niż aktywa – aktywa
może uzyskać każdy, dostęp do informacji tworzącej użyteczną wiedzę, nie jest taki
oczywisty. Wprawdzie problemem współczesnego świata jest raczej nadmiar
informacji, do której każdy ma dostęp, jednak fakt ten tylko potęguje znaczenie
umiejętności odsiewania informacji użytecznych od informacyjnych „śmieci”. Internet
może być najbardziej wyrazistym przykładem medium przeładowanego informacją,
która jest bardzo trudna do zamiany na użyteczną wiedzę. Przebrnięcie przy
przeszukiwaniu zasobów globalnej sieci przez śmieciowe informacje i odnalezienie
rzeczywistych odpowiedzi na nurtujące zainteresowanych pytania jest niezwykle

żmudne. W dzisiejszym świecie przewagą konkurencyjną jest także nie tyle sama
wiedza, ile umiejętność tworzenia nowej wiedzy, tworzącej nowe rynki, technologie.

•

Nastawienie na klienta (customization) – tworzenie usług i produktów masowych, ale
jednocześnie wychodzących naprzeciw indywidualnym, ściśle określonym potrzebom
– przykładem jest właśnie Dell, w którym klient składając zamówienie na komputer,
tworzy go z gotowych „klocków”. Informacja jest wysyłana do fabryki, która na

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

100

indywidualne zamówienie w ciągu kilkudziesięciu godzin montuje sprzęt i wysyła go
do klienta.

•

Zależność od kapitału intelektualnego – kluczowe będzie pozyskiwanie talentów,
zarówno wśród pracowników, jak też wolnych agentów, współpracowników.
Zapewnią to nie tylko pieniądze, ale także odpowiedni system nagród, kultura
organizacji, odpowiednia hierarchia, współwłasność organizacji.

•

Globalizacja – dotycząca nie tylko sprzedaży, ale także pozyskiwania talentów,
zakupu usług. Wszyscy pracownicy dzięki sieci będą mogli pracować razem w
różnych rejonach świata.

•

Działająca szybko – wszystkie działania będą maksymalnie przyspieszone, nie będzie
czasu na biurokrację. O pozyskaniu klienta decydować będzie coraz częściej czas
zrealizowania nawet bardzo indywidualnego i unikatowego zamówienia.

•

Digitalizacja (digitization) – czyli zwiększenie ilo ści operacji wykonywanych poprzez
komputer, czy też inne rozwiązania techniczne. Znacząco ogranicza to koszty.
Przykład takich praktyk są już działające banki wirtualne, w których zatrudnienie jest
nieporównywalnie niższe niż w tradycyjnych instytucjach tego sektora, a mimo to
obsługa jest sprawniejsza i lepiej nastawiona na indywidualne potrzeby klienta. Inny
podobny przykład to Cisco. 90% zamówień trafia do firmy bez pośrednictwa
człowieka, tylko drogą elektroniczną, 52% zamówień realizowanych jest podobnie,
wyłącznie dzięki standardowym procedurom, bez ingerencji pracowników. (Byrne;
2001)
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Cechy organizacji przyszłości



Zarzą
Zarządzanie poprzez sieć
sieć
Bardziej liczy się
się informacja, wiedza i umieję
umiejętność
tność jej
tworzenia, niż
ż
aktywa
ni



Nastawienie na klienta (customization
)
(customization)



Zależ
Zależność
ność od kapitał
kapitału intelektualnego



Globalizacja



Dział
Działają
ająca szybko





Digitalizacja (digitization
) – 90% zamó
(digitization)
zamówień
wień do Cisco
trafia bez poś
pośrednictwa czł
człowieka
Alianse strategiczne

Koncepcje te uzupełniać może częste już dzisiaj budowanie aliansów strategicznych, gdzie
zasoby, wiedza i kompetencje są dzielone przez sieć organizacji. W przyszłości może się
okazać, że kilka dominujących przedsiębiorstw dzięki aliansom kontroluje większość rynku.
Alianse takie przybierają właśnie kształt organizacji wirtualnej. W zależności od bieżącej
sytuacji rynkowej, warunków zewnętrznych prowadzenia interesów, organizacje zacieśniają
lub rozluźniają współpracę. Przykładem takich sieci były alianse stworzone przez Boeing i
Airbus na rynku związanym z przemysłem lotniczym i transportowym, pozwalające firmom
tym

opanowywać

coraz

rozleglejsze

rynki,

minimalizując

ryzyko

związane

z

kapitałochłonnymi inwestycjami (The virtual corporation ...; 2002).
Zjawisko elastycznego poszukiwania kontaktów, wirtualnej współpracy pogłębia także
rosnąca rola czasu w organizacji. Jest zdecydowanie mniej czasu na podejmowanie decyzji,
krótsze są okresy stabilizacji w przedsiębiorstwach. Także coraz częściej od złożenia
zamówienia przez klienta, do odbioru gotowego produktu mija tylko kilkanaście do
kilkudziesięciu godzin, mimo tego, że produkcja umiejscowiona jest na innym kontynencie.
Takie działania są oczywiście możliwe głównie dzięki wykorzystaniu nowoczesnej
technologii, sieci komputerowej. Wymagają one jednak od firm wielkiej elastyczności i
sprawności.

Popularność

zyskuje

także

koncepcja

Zero

Gravity

Business,

czyli

przedsiębiorstwa, które jest w stanie w bardzo krótkim czasie pozwolić sobie na całkowitą
zmianę branży, bez ponoszenia związanych z tym większych kosztów. Ma to być
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odpowiedzią na barierę, jaką stała się krótkookresowa nieciągło ść otoczenia, czyli przełomy,
które uniemożliwiają kontynuację dotychczasowej działalności, a wymagają dużo
radykalniejszych zmian (Płoszajski; 2001). W tej sytuacji niezwykle trudno określić jest ich
zasięg oraz grupy ludzi, które one obejmą.
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że wiele współczesnych organizacji porusza się
w niezwykle zmiennym, często krótkookresowo nieliniowym otoczeniu. System gospodarczy,
w jakim organizacje te funkcjonują coraz częściej nabiera cech systemu złożonego. Wniosek
ten ma daleko idące konsekwencje. Po pierwsze, systemy złożone wrażliwe są nawet na małe
zmiany parametrów. Masa krytyczna wywołującą zmianę całego systemu osiągnięta może
zostać nie poprzez osiągnięcie stanu krytycznego przez jeden z czynników opisujących
system, lecz przez specyficzny, nieprzewidywalny układ pozornie niezależnych od siebie
parametrów (Płoszajski; 1996). Po drugie, konsekwencją pierwszego zjawiska jest mała
użyteczność prognoz przy próbie przewidzenia przyszłych stanów systemu. W związku z tym,

że każda prognoza opiera się tworzeniu uproszczonego modelu zawierającego tylko wybrane
parametry, natomiast zmiany mogą zależeć od układu pozornie mało istotnych parametrów
nie ujętych w modelu, prognozowanie staje się bardzo utrudnione. Po trzecie w końcu,
konsekwencją drugiego zjawiska jest fakt, że przy próbie opisu przyszłych stanów systemu
okazać się może, że czynnikiem najważniejszym (który zresztą wyróżniać może wybitnych
przywódców) jest intuicja, czyli umiejętność, której trudno nauczyć się przy pomocy dających
się opisać metod, którą trudno zamodelować, wiążąca się z umiejętnością łączenia pozornie
niezwiązanych parametrów na podstawie wiedzy mającej swoje źródła w indywidualnych
doświadczeniach osób zarządzających systemem.
Konsekwencją takiego stanu stają się inne nowe wymagania skierowane do przywódców,
łączące się z innymi nowymi mo żliwymi typami przywódców organizacji. W dalszej części
tego rozdziału wyodrębnione zostaną cztery typy przywódców w otoczeniu burzliwym, które
cechuje wiele współczesnych organizacji.

5.2. TYPY PRZYWÓDCÓW W OTOCZENIU BURZLIWYM – WYRÓŻNIENIE I STUDIA
PRZYPADKÓW

Za kryterium wyróżnienia różnych typów przywódców w otoczeniu burzliwym może
posłużyć sposób podejścia przywódców do zmian organizacyjnych. Dynamicznie zmieniające
się otoczenie wymusza bowiem dokonywanie wielu zmian w organizacjach – w ich strategii,
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wizji, kulturze organizacyjnej, ale także sposobie traktowania pracowników, procesach
produkcyjnych, wykorzystywanych metodach organizatorskich. Analiza przypadków znanych
przywódców światowych korporacji pokazuje, że podejście do zmian, preferowany,
dominujący rodzaj i sposób przeprowadzania zmian w organizacjach może różnicować
postawy i zachowania przywódców.
Za pierwsze szczegółowe kryterium różnicowania postaw przywódców posłużyć mo że
preferowany, dominujący charakter wprowadzanych zmian wobec zmian otoczenia. Część
przywódców organizacji preferować może zmiany dostosowawcze, wymuszane przez
otoczenie organizacji, zmiany oparte o obserwację branży, konkurentów, nowych technologii,
zmiany raczej fragmentaryczne, niż cało ściowe. Wprowadzanie takich zmian zazwyczaj
wiąże się z ograniczonym ryzykiem, jednak co za tym idzie, prawdopodobieństwo pojawienia
się bardziej spektakularnych korzyści z nich wynikających także jest mniejsze.
Przeciwna postawa opiera się o preferencję do wprowadzania zmian antycypacyjnych, czyli
zmian wyprzedzających przyszłe wydarzenia, tworzących nową rzeczywistość, definiujących,
zmieniających otoczenie organizacji. Wprowadzanie takich zmian wiąże się oczywiście z
dużo większym ryzykiem dla organizacji, ale jednocześnie daje szanse na nieograniczone
korzyści.
Drugie szczegółowe kryterium, które różnicować może postawy przywódców związane jest z
dominującym zakresem i tempem wprowadzania zmian przez przywódców. Pierwsza postawa
opiera się o preferencje dla zmian ewolucyjnych. Zmiany w tej sytuacji wprowadzane są w
sposób uporządkowany, następują po sobie stopniowo, wykorzystują istniejące mocne strony
organizacji, nie naruszają także w większości przypadków istniejącej konstrukcji organizacji,
jej kultury lub proces ten jest powolny, rozłożony w czasie, stopniowy.
Przeciwna postawa preferuje

zmiany

rewolucyjne,

wprowadzane

szybko,

często

wprowadzane w całych pakietach, burzące dotychczas funkcjonujące struktury organizacyjne,
procesy lub ich fragmenty, zmieniające całą organizację, jej system, tworzące nowe mocne
strony organizacji poprzez negację dotychczasowych atutów lub ich części.
Nałożenie tych dwóch wymienionych czynników na siebie buduje nową typologię
przywódców opartą o kryterium podejścia do zmian organizacyjnych. Przywódcę
preferującego zmiany dostosowawcze i ewolucyjne, czyli zmiany dostosowujące organizację
do zmian następujących w otoczeniu wprowadzane w sposób systematyczny, stopniowy,
wykorzystujący

istniejące

zasoby

organizacji,

mocne

strony,

określono

mianem
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Przywódcę

także

preferującego

zmiany

dostosowawcze,

104
jednak

rewolucyjne, czyli zmiany dostosowujące organizację do zmian następujących w otoczeniu
wprowadzane gwałtownie, w połączeniu z innymi zmianami, zmieniające częściowo
dotychczasowe struktury organizacji, choć w ograniczonym zakresie, określono mianem

ratownika. Przywódcę wprowadzającego przede wszystkim zmiany antycypacyjne i
ewolucyjne, czyli przywódcę tworzącego wizję przyszło ści organizacji w oparciu o nowe
rynki, rozwiązania, technologie itp. wprowadzającego swoje plany systematycznie, rozłożone
na wiele miesięcy lub lat, wykorzystującego mocne strony organizacji i jej kultury, określono
mianem wizjonera. Przywódcę preferującego również zmiany antycypacyjne, jednak także
rewolucyjne, czyli zmiany zmieniające wizję organizacji, tworzące nową rzeczywistość,
wyprzedzające otoczenie, ale jednocześnie zmiany wprowadzane szybko, radykalnie, niszcząc
przy okazji zastałe struktury, zmieniające założenia kulturowe, o szerokim zakresie, określono
jako de-konstruktora. Każdy z powstałych czterech typów przywódców charakteryzuje się
odmiennymi cechami. Szczegółowo cechy te wraz z przykładami przywódców, których
cechują omówione typy przywództwa, omówione zostały poniżej.
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Dominujący charakter wprowadzanych zmian
wobec zmian otoczenia
Dostosowawcze

Antycypacyjne
WIZJONER

Dominujący zakres i tempo wprowadzanych zmian

ADMINISTRATOR

Schemat 4

Zmiany
ewolucyjne

Zmiany
rewolucyjne

Tworzy wizję przyszłości organizacji
i jej otoczenia wykorzystując
Administruje organizacją
istniejące mocne strony organizacji,
wykorzystując mocne strony
jej kultury, wykorzystując szanse.
organizacji, jej kultury, pojawiające
Przeprowadza ewolucyjne,
się szanse. Nie dopuszcza do tego,
systematyczne zmiany tylko od czasu
aby otoczenie wyprzedziło
do czasu dokonując radykalniejszych
organizację. Przeprowadza
przekształceń, skoków. Stara się
systematyczne dostosowawcze
minimalizować w miarę możliwości
zmiany ewolucyjne. Unika
ryzyko.
nadmiernego ryzyka.
Przykłady: Jorma Ollila (Nokia), Bill
Przykłady: Warren Buffet
Gates (Microsoft od II połowy lat 80(Berkshire Hathaway), Jean-Martin
tych), Steve Balmer (Microsoft),
Folz (PSA), Dick Kovacevich (Wells
Terry Semel (Yahoo!), Giuliano
Fargo), Lindsay Owen-Jones
Berretta (Eutelsat), John Thompson
(L’Oreal), Fujio Cho (Toyota
(Symantec), Ken Kutaragi (Sony
Motor), Mark Reuben (Colgate
Computer Entertainment), Jack
Palmolive), Lee Scott (Wal-Mart)
Welch (GE), William C. Weldon
(Johnson&Johnson)

RATOWNIK

DE-KONSTRUKTOR

Uzdrawia bieżącą sytuację
organizacji, wprowadza
krótkookresowe plany naprawcze.
Dokonuje rewolucyjnych zmian w
funkcjonowaniu organizacji, które
mają jednak ograniczony,
dostosowawczy charakter wobec
zmian w otoczeniu. Unika zagrożeń
i nadmiernego ryzyka.

Istotnie zmienia strategię organizacji,
często niszczy, radykalnie
przekształca kulturę organizacyjną
lub tworzy zupełnie nową organizację
wraz z nową elastyczną kulturą
organizacyjną. Przeprowadza zmiany
rewolucyjne. Chce uczynić kulturę
elastyczną, wyprzedzającą otoczenie.
Ma świadomość konieczności
ponoszenia wielkiego ryzyka.

Przykłady: Jurgen Dormann (ABB),
Lee Iacocca (Chrysler), Umberto
Agnielli (Fiat), Rick Wagoner
(GM), Sanjeev Gupta (Coca-Cola
Co. India), Hank Greenberg (AIG),
Cheong Choong Kong (Singapore
Air), James Parker (Southwest),
Richard D. Parsons (AOL Time
Warner Inc.)

Typy przywódców w otoczeniu burzliwym

Źródło: Opracowanie własne

Przykłady: Lou Gerstner (IBM),
Carly Fiorina (HP), Daniel Vasella
(Novartis), Carlos Ghosn (NissanRenault),Yun Jong Yong (Samsung
Electronics), Jeff Bezos
(Amazon.com), Michael O'Leary
(Ryanair), Michael Dell (Dell
Computers), Steve Jobs (Apple)
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Administrator

Pierwszym wśród omawianych typów przywódców jest przywódca-administrator. Ta rola
przywódcza wydaje się, że niesie za sobą najmniej wyzwań. Przywódca-administrator
dokonuje bowiem przede wszystkim zmian dostosowawczych i ewolucyjnych, czyli
zazwyczaj zmian mało skomplikowanych, niezbyt szerokich, nie obarczonych dużym
ryzykiem nie trafienia, opartych o wnikliwą obserwację zmian w otoczeniu. Taka postawa
wiąże się przede wszystkim ze sprawnym administrowaniem organizacją, stąd określenie tego
typu przywódcy mianem „administrator”.
Cechą, jaka wyróżnia przywódców-administratorów jest dążenie do wykorzystywania
mocnych stron, jakie organizacja posiada oraz szans pojawiających się w otoczeniu.
Wykorzystanie tych atutów ma pomagać organizacji w dostosowaniu się do zmieniającego się
otoczenia. Powinno też zapobiec sytuacji, w której organizacja zaskakiwana jest przez
otoczenie. To oczywiście oznacza dla przywódcy-administratora ciągłą obserwację
warunków, w których organizacja działa. Zachowaniem charakterystycznym wyróżniającym
jednak przywódców-administratorów jest przede wszystkim unikanie działań obarczonych
nadmiernym ryzykiem, unikanie gwałtownych zmian technologicznych, zmian obszarów
działalno ści itp.

5.2.1.1.

Berkshire Hathaway

Przykładem przywódcy, który właśnie tak zdefiniował swoją rolę w organizacji i dzięki temu
osiągnął sukces jest Warren Buffet – założyciel i szef firmy inwestycyjnej Berkshire
Hathaway (The Best Managers; 2003). Na uwagę zasługuje przede wszystkim zachowanie
Buffeta w trakcie giełdowego bumu firm internetowych pod koniec lat 90-tych. Berkshire
Hathaway pod wodzą Buffeta odmawiała wtedy konsekwentnie inwestowania właśnie w
akcje firm internetowych, uznając takie inwestycje za obarczone zbyt wielkim ryzykiem.
Firma konsekwentnie realizowała natomiast wcześniej przygotowany plan inwestycyjny,
opierając się o własną znajomość innych rynków. Z perspektywy czasu strategia taka
zaowocowała sukcesem. Świadczyła o tym chociażby cena akcji firmy Buffeta, która od 1995
roku do początku 2003 roku wzrosła o 250%, przy średnim wzroście cen akcji firm
technologicznych w tym okresie o 127%.
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PSA

Innym przykładem ukazującym ten typ przywódcy (na podstawie obserwacji otoczenia
wdrażanie ewolucyjnych programów dostosowawczych w organizacjach) jest Jean-Martin
Folz z koncernu PSA (Edmonson; 2003). Folz, który był szefem koncernu PSA (PeugeotCitroen) od 1997 do 2007 roku, poprawił w tym czasie znacząco jego pozycję konkurencyjną
na rynku motoryzacyjnym. Do lutego 2003 roku udział rynkowy PSA w rynku europejskim
wzrósł z 11 do 16%, co zbliżyło koncern znacząco do lidera rynku, którym był Volkswagen.
Sprzedaż w latach 1999-2003 zwiększyła się o 55%. Sukces, którego autorem w dużej części
był właśnie Jean-Martin Folz polegał przede wszystkim na wykorzystaniu mocnych stron
firmy, którymi były dwie prestiżowe marki Peugeot i Citroen, których odrębność została
utrzymana. Jednocześnie obserwacja rynku pokazała, że rozwój możliwy jest dzięki
szybkiemu wprowadzaniu nowych modeli samochodów przy minimalizacji kosztów (stąd
uwspólnienie produkcji, badań i rozwoju, projektowania modeli obu marek), zwiększaniu
produkcji i rozwojowi nowoczesnych silników Diesla. Koncern sukcesywnie stawiał też na
innowacyjno ść i poprawę jakości produktów. Folz chciał wprowadzać na rynek w kolejnych
latach 26 nowych modeli samochodów. PSA inwestował także w Azji (m.in. w Chinach),
Europie Wschodniej i Ameryce Południowej.

5.2.1.3.

Toyota Motor Co.

Inny przykład firmy, której przywódca przy administrowaniu nią oparł się głównie na
istniejących mocnych stronach organizacji to Toyota Motor Co. pod przywództwem Fujio
Cho (The Best Managers; 2003). Cho postawił głównie na wykorzystanie mocnych stron
kultury organizacji – na połączeniu dbałości o jakość produkcji przy jednoczesnym trzymaniu
w ryzach kosztów. Aby wypromować te wartości także w nowych lokalizacjach firmy
(produkcja była umiejscowiona także w USA, Europie Wschodniej i Chinach), otworzył
wewnętrzny Instytut Toyoty – placówkę edukacyjną dla wyższych menedżerów firmy. Dzięki
niemu Toyota – trzeci producent samochodów na świecie po Fordzie i General Motors,
osiągnęła rekordowe zyski (90% wzrostu!). Jego celem było opanowanie 15% globalnego
rynku (z początkowych 10%).

5.2.1.4.

Administrator – podsumowanie

Sprawni przywódcy-administratorzy obserwując otoczenie, wytyczają także wizje przyszłości
swoich organizacji i przeprowadzania zmian, nawet jeśli są to tylko dostosowawcze
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ewolucyjne zmiany. Unikanie nadmiernego ryzyka nie oznacza zgody na stagnację i brak
rozwoju organizacji, lecz raczej bardziej długookresowe planowanie i wdrażanie koniecznych
strategii.
Podsumowując, cechy przywódcy-administratora to przede wszystkim:


Administrowanie organizacją wykorzystujące mocne strony organizacji, jej kultury,
pojawiające się szanse.



Nie dopuszczanie do tego, aby otoczenie wyprzedziło organizację.



Przeprowadzanie systematycznych dostosowawczych zmian ewolucyjnych.



Unikanie nadmiernego ryzyka.

5.2.2.

Ratownik

Drugi spośród typów przywódców w otoczeniu burzliwym otrzymał miano ratownika.
Przywódca-ratownik preferuje zmiany dostosowawcze i rewolucyjne. Oznacza to, że
wprowadzane przez niego zmiany w przeważającej części nie wybiegają poza zmiany
zachodzące w otoczeniu organizacji, mają za zadanie jedynie przystosować organizację do
tych zmiennych warunków. Zmiany dokonywane przez przywódcę nie są jednak tylko
prostym wykorzystaniem mocnych stron organizacji. Zmieniają one pewne systemy
funkcjonowania organizacji, służą naprawie organizacji, mogą prowadzić nawet do zmian
głębszych założeń organizacyjnych, jednak odbywa się to zazwyczaj pod dyktando otoczenia,
nie prowadzi do wprowadzenia organizacji na nowe rynki, do radykalnej zmiany wizji lub
strategii. Tempo wprowadzanych zmian jest jednak dość znaczne, często jednocześnie
przebudowywanych jest wiele elementów w organizacji. Nazwa „ratownik” wiąże się z
faktem, że przywódcy tego typu bardzo często ratują swoją organizację podczas większych
lub mniejszych kryzysów (stąd dokonywane przez nich zmiany określonych systemów
organizacji). Charakter wprowadzanych programów naprawczych jest jednak raczej
krótkookresowy, dostosowawczy. Priorytetem jest unikanie nadmiernych zagrożeń i
nieuzasadnionego ryzyka.
Przywódca-ratownik umie oczywiście tworzyć własną wizję zmian, które zamierza
wprowadzać, obserwuje trendy pojawiające się w otoczeniu organizacji, łagodzi opory wobec
zmian, jakie pojawiają się wśród pracowników. Unika on jednak także

zmian, których

konsekwencji nie jest w stanie przewidzieć, działań radykalniejszych, zmieniających
otoczenie, wiążących się z dopuszczeniem dużego ryzyka.
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ABB

Idealnym przykładem tego typu przywódcy był Jurgen Dormann – od września 2002 r. do
grudnia 2004 r. dyrektor generalny (CEO) ABB (Reed, Arndt; 2003). 62-letni Dormann
reputację zbudował jako CEO Hoechst oraz założyciel i prezes Aventis, firmy łączącej
farmaceutyczne interesy niemieckiego Hoechst i francuskiego Rhone-Poulenc. Ratowanie
ABB było największym wyzwaniem, jakie postawiono przed Dormannem. Gigantyczne
zadłużenie, straty, malejąca sprzedaż – to problemy, jakie musiał on przezwyciężyć.
Jednocześnie ABB była jedną z największych firm w Europie – 23 mld USD sprzedaży,
150000 pracowników.
Dormann wprowadził firmę na dobrą drogę do zawarcia ugody w sprawie odszkodowań
związanych z używaniem przez firmę azbestu. Próbował on też ograniczyć portfolio biznesów
prowadzonych przez firmę (sprzedał General Electric niemiecką część finansową ABB za 2,3
mld USD), a które pochodziły jeszcze z wczesnego okresu życia firmy, od jej założenia pod
koniec lat 80-tych do 1996 r. Cały ten okres prezesem firmy był Percy Barnevik, który
uczynił firmę wielką, ale w portfelu którego były też biznesy przynoszące straty (np. azbest).
Miał on ideę uczynienia z ABB firmy bez granic, stworzył jej macierzową strukturę, w której
jednak aspekty narodowe wciąż miały duże znaczenie.
Dormann chciał uprościć strukturę, gdyż blokowała ona możliwość kontrolowania przez
wyższych menedżerów finansów firmy. Stworzył w ramach firmy 2 duże jednostki: power
technology (7 mld USD rocznej sprzedaży) i automation (8 mld USD). Sam mówił: „Próbuję
zidentyfikować naszą przewagę konkurencyjną. Nie chcę aby nasze ograniczone zasoby
kapitału i zarządzania były przeznaczane na zbyt dużą grupę aktywności.”
Mimo słabych prognoz finansowych, Dormann zyskał pełne zaufanie początkowo nieufnej
wobec niego rodziny Wallenbergów, najbardziej znaczących udziałowców firmy.
Dormann przede wszystkim starał się ograniczać ryzyko funkcjonowania organizacji.
Zmiany, których dokonywał w tym okresie, miały raczej charakter dostosowawczy, gros z
nich wiązało się z ograniczeniem kosztów funkcjonowania organizacji.

5.2.2.2.

Ratownik – podsumowanie

Podsumowując, przywódcy-ratownicy często odbudowują firmę po kryzysie, który nastąpił
bądź to z powodu błędów w zarządzaniu popełnionych przez swoich poprzedników, bądź w
wyniku nieprzewidywalnych zaburzeń w otoczeniu swoich organizacji. Przede wszystkim
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wdrażają oni krótkookresowe programy naprawcze o charakterze dostosowawczym,
ograniczając ryzyko funkcjonowania swoich organizacji. Aby tego dokonać, wiele
wprowadzanych przez nich zmian ma charakter zmian rewolucyjnych, zmieniających w
pewnym zakresie główne procesy ich organizacji.
5.2.3.

Wizjoner

Kolejny wyróżniony typ przywódcy w otoczeniu burzliwym nazwany został przywódcąwizjonerem. Przywódca-wizjoner preferuje zmiany antycypacyjne i ewolucyjne. Organizacja,
której przewodzi zmienia swoją wizję, strategię, antycypuje, wyprzedza pewne zmiany w
otoczeniu, kreuje często produkty, które same tworzą nowe standardy technologiczne.
Przywódca-wizjoner poszukuje szans rozwoju przede wszystkim w oparciu o istniejące
mocne strony organizacji – ludzi, technologie, istniejącą kulturę organizacyjną. Przewodzi on
zmianie, jest agentem zmiany, jednak przeprowadzane zmiany rzadko są zagrożeniem dla
istniejących mocnych stron organizacji. Jeśli jednak tak się dzieje, proces zmian jest powolny,
systematyczny, rozłożony w czasie na wiele lat. Stąd zmiany te przede wszystkim mają
charakter

ewolucyjny,

tylko

w

wyjątkowych

sytuacjach

przybierają

charakter

radykalniejszych zmian rewolucyjnych. Zmiany wiążą się z ponoszeniem koniecznego
ryzyka, które jest jednak minimalizowane dzięki wykorzystywaniu mocnych stron
organizacji.

5.2.3.1.

Microsoft

Cechami przywódców-wizjonerów charakteryzowali się niewątpliwie kolejni przywódcy
Microsoftu. Pierwszym z nich był Bill Gates – założyciel i długoletni CEO firmy (Wallace,
Erickson; 1994). Ten typ przywództwa cechował Gatesa już od połowy lat 80-tych XX w.,
kiedy to po sukcesie systemu operacyjnego MS-DOS, Microsoft był już jedną z czołowych
firm software’owych świata. Unikatowa, oparta na nieformalnych stosunkach kultura
organizacyjna, monopolistyczna pozycja na rynku systemów operacyjnych dla komputerów
PC, stanowiły atuty korporacji w tamtym okresie. Gates nie spoczął jednak na laurach, mimo,

że już w tym czasie sukces Microsoft nie miał precedensu w historii biznesu. Gates w
dalszym ciągu realizował wtedy swoją wizję „komputera, który będzie tak prosty w obsłudze,
aby mogła go używać moja matka” (Wallace, Erickson; 1994). Pod jego przywództwem
Microsoft stworzył początkowo system Windows, a następnie pakiet biurowy MS Office. W
późniejszym okresie na podobnej zasadzie, tworząc przełomowe trendy w otoczeniu,
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Microsoft wkroczył na rynek przeglądarek internetowych ze swoim Microsoft Explorerem
oraz na rynek systemów operacyjnych dla dużych komputerów.
W ślady Gatesa poszedł też jego następca na stanowisku CEO Microsoft Steve Balmer
(Green; 2003). Przemodelował on częściowo styl zarządzania firmą, zmienił strukturę
organizacyjną, przystosowując ją do organizacji bardziej dojrzałej. Oparł się jednak na
tradycyjnych cechach kultury organizacyjnej Microsoft – decentralizacji, zaufaniu do
pracowników. Stąd przekazał on więcej kompetencji i władzy w dół struktury, do kluczowych
menedżerów.
Strategia firmy pod jego przywództwem opierała się także na próbach przejmowania i
monopolizowania, kolejnych rynków. Przykładem może być próba ekspansji na rynek
oprogramowania dla mobilnej telefonii. Balmer próbował otworzyć także kolejny rynek –
warty 420 mln USD w 2003 roku rynek aplikacji dla małego i średniego biznesu. Realizacji
tego celu służyły przejęcia firm takich jak Great Plains Software i Navision.
Zmiany przeprowadzane przez Balmera raczej nie miały charakteru rewolucyjnego, jednak z
pewnością wzmacniały pozycję Microsoftu poprzez przewidywanie przyszłych trendów
technologicznych. Firma, w związku ze znakomitą monopolistyczną pozycją na rynku, mogła
sobie pozwolić na komfort przeprowadzania systematycznych zmian ewolucyjnych, nie
mogła jednak pozostać bierna na szybko zmieniającym się rynku. Wizje Gatesa i Balmera
uczynienia z Microsoftu największego dostawcy na wszystkich rynkach software’owych (na
niektórych wręcz jedynego) realizowana była jednak systematycznie.

5.2.3.2.

Wizjoner – wizja a egzekucja

Analizując działania przywódców-wizjonerów zwrócić trzeba jednak uwagę także na fakt, że
posiadanie wizji i umiejętność zarażania nią pracowników same w sobie nie muszą oznaczać
jednak dobrego, efektywnego przywództwa. Elementy te nawet w przypadku przywódcówwizjonerów

muszą

być uzupełniane sprawną egzekucją,

sprawnym zarządzaniem

posiadanymi zasobami. Przywódca-wizjoner w rzeczywistości pełni też rolę przywódcyadministratora, choć poza nią wykracza. Tezę tę dobrze ilustruje słynny już artykuł z Fortune
z czerwca 1999 roku „Why CEOs fail?” (Charan i in.; 1999). Autorzy postanowili
przeanalizować przypadki słynnych porażek menedżerów tamtych czasów i zastanowić się
nad ich przyczynami. W większości przypadków przyczyny nie leżały w braku wizji
antycypującej przyszłość, złej strategii, ale przede wszystkim w egzekucji, wykonaniu
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strategii. Większość błędów związana była z budowaniem zespołów, zwalnianiem i
zatrudnianiem pracowników, podejmowaniem decyzji, kontrolowaniem, czyli kwestiami,
które do perfekcji powinien mieć opanowane każdy przywódca-administrator. Stąd wynika
więc jasno, że nawet znakomita antycypująca otoczenie wizja bez sprawnego jej wdrażania
nie wystarczy, aby organizacja osiągnęła sukces. Dobry przywódca-wizjoner umie także
pełnić rolę przywódcy-administratora.

5.2.3.3.

Wizjoner – podsumowanie

Podsumowując, przywódcy-wizjonerzy przede wszystkim tworzą i pielęgnują antycypującą
otoczenie wizję, która pozwala na przeżycie i rozwój organizacji. Wizja ta nie niszczy jednak
dotychczasowych atutów organizacji, a w szczególności nie jest narzucana w formie dyktatu.
Przywódcy-wizjonerzy są szczególnie uważni w budowie stosunków z pracownikami, gdyż to
właśnie wiedzy i potencjałowi pracowników ich organizacje zapewniają swoją obecną
pozycję. Stąd kwestia budowania odpowiednich stosunków międzyludzkich, motywowania
pracowników, zachęcania ich do dzielenia się wiedzą, dobór odpowiednich nowych członków
zespołów – te umiejętności cechują wielu dobrych przywódców-wizjonerów, pochłaniają
równie dużo ich czasu i energii, jak tworzenie wizji i strategii. Ważna dla przywódcywizjonera jest także umiejętność wdrażania wizji w życie, umiejętność administrowania.
Jednocześnie wielu przywódców-wizjonerów tworzy przyszło ść firm na dynamicznie
zmieniających się rynkach, stąd przywiązują oni wielkie znaczenie do kreowania, pobudzania
i wspierania innowacyjności swoich organizacji. Przejawia się to zarówno w przygotowanych
przez nich planach finansowych, w których na czołową pozycję wybijają się wydatki na
badania i rozwój, jak również w promowaniu najlepszych praktyk i budowaniu kultury
sprzyjającej dzieleniu się wiedzą.
5.2.4.

De-Konstruktor

Ostatni typ przywódcy w otoczeniu burzliwym wyróżniony w tym rozdziale nazwany został
przywódcą-de-konstruktorem. Nazwa ta charakteryzuje najważniejszą cechę wyróżniającą
takiego

przywódcę.

Przywódca-de-konstruktor

najczęściej

przeprowadza

zmiany

antycypacyjne i rewolucyjne, czyli zmiany, które antycypują przyszłe zjawiska w otoczeniu
organizacji i które istotnie, rewolucyjnie zmieniają, burzą dotychczasowy i tworzą od nowa
system organizacji, często jej kulturę (konstrukcja). Przywódcy-de-konstruktorzy często
tworzą nową elastyczną kulturę organizacji. Zmiana ta często wymusza wcześniejsze
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zniszczenie lub przewartościowania starej kultury (dekonstrukcja). Zazwyczaj wiąże się to
także z istotną przebudową strategii organizacji, budową nowych rynków, często w oparciu o
nowe technologie.

5.2.4.1.

Samsung Electronics

Przykładem przywódców-de-konstruktorów mogą być Lee Kun-hee i Jun Jong Yong z
Samsung Electronics. Przebudowali oni przynajmniej częściowo kulturę organizacji i
stworzyli nową unikatową strategię dla Samsunga (Edwards i in.; 2003). Jeszcze w 1997 roku
Samsung uznawany był za firmę produkującą urządzenia tanie, niskiej jakości, o
nienowoczesnym wyglądzie. Dziś produkuje najbardziej zaawansowane technologicznie
produkty, zdobywa nagrody za wzornictwo i w wielu aspektach prześcignął w tym zakresie
Sony. Dzięki temu staje się według oceny ekspertów, jedną z najcenniejszych marek
elektronicznych świata.
Autorami tej przebudowy firmy od organizacji produkującej masowe produkty o niskiej
jakości, naśladującej wzornictwo i technologie innych firm do organizacji nowoczesnej,
innowacyjnej, łożącej wielkie nakłady na badania i rozwój, stosującej masowe, a jednocześnie
zindywidualizowane podejście do klienta, byli właśnie CEO Yun Jong Yong (obją ł
stanowisko w 1997) i prezes Lee Kun-hee. Oni przeprowadzili firmę z technologii analogowej
do cyfrowej.
Jak mówił sam Yun Jong Yong, wskazując na rosnącą burzliwość otoczenia i rolę czasu w
zarządzaniu swoją firmą: „W erze analogowej trudno było firmom zapóźnionym dogonić
rynek, jednak w erze cyfrowej dwa miesiące opóźnienia oznaczają dla firmy śmierć.”
Podążając zgodnie z tą filozofią, Samsung przeznaczył wielkie środki na badania i rozwój.
Dodatkowo liderzy Samsunga byli autorami zupełnie nowej w branży i wydawałoby się
przeciwnej trendom strategii, która kazała Samsungowi skupić się na produkcji elektroniki
użytkowej, przedkładając produkcję sprzętu nad produkcję oprogramowania, mimo tego, że
rynek ten cechował się niską marżą zysku. Samsung był wciąż konglomeratem, który
większość podzespołów robił sam. Ogólna tendencja rynkowa nakazywała outsourcować
produkcję, podczas gdy Samsung ciągle budował własne fabryki. Zamiast skupiać się na kilku
kluczowych kompetencjach (core competences), Samsung dywersyfikował produkcję.
Strategia polegająca na rozwoju produkcji wewnątrz firmy wymagała oczywiście wielkich
nakładów na tworzenie nowych technologii. Jednak czas życia produktów ulegał skróceniu, a
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ceny spadały. Pewniejszą wydawała się strategia opierająca się na zakupie podzespołów na
rynku. W tym samym czasie firmy japońskie przenosiły swoje fabryki do Chin, dodatkowo
obniżając koszty. Samsung musiał ciągle dostarczać na rynek nowe hity, aby się na nim
utrzymać. Inne firmy, które opierały swoją strategię na produkcji hardware'u wycofywały się
powoli (Sony, Apple, Motorola, Ericsson). Udziały rynkowe Samsunga wprawdzie ciągle
rosły, ale mimo to zyski spadały – był to wynik obniżania się marginesu zysku.
Mimo tych wszystkich zjawisk Samsung był w bardzo dobrej sytuacji finansowej – wciąż
generował zyski w przeciwieństwie do wielu potężnych konkurentów. Stał się też
najpoważniejszym producentem elektroniki użytkowej na świecie, wybijając się na pozycję
lidera na rynku, który trudno uznać za mało przyszłościowy. Samsung znajdował się wśród
liderów rynku w produkcji telefonów komórkowych wykorzystujących technologię CDMA –
był numerem 2 po Motoroli w ilości sprzedanych aparatów. Podobne sukcesy odnosił także
na rynku telewizorów, odtwarzaczy muzycznych, pamięci DRAM.
Fakty te można śmiało uznać za objaw sukcesu przyjętej przez Lee Kun-hee i Yun Jong
Yonga strategii, mimo tego, że strategia ta wydawała się sprzeczna z tendencjami rynkowymi.
Ale na tym polegać miała w przyszło ści przewaga Samsunga, że potrafił on wbrew
tendencjom konkurentów zastosować nowe podejście i dzięki temu zbudował pozycję lidera
na swoim rynku. Przywódcy-de-konstruktorzy, tacy właśnie jak Lee Kun-hee i Yun Jong
Yong muszą dostrzegać bowiem trendy w otoczeniu, których inni konkurenci nie zauważają.
Wiążące się z tym ryzyko jest nieodzownie związane z tą rolę.

5.2.4.2.

Przywódcy-de-konstruktorzy nowopowstających organizacji

Liczną grupę wśród przywódców-de-konstruktorów stanowią przywódcy organizacji nowych,
dopiero powstających. Wynika to z faktu, że przy tworzeniu nowych organizacji bardzo
często przywódcy muszą budować nisze, rynki, które do tej pory praktycznie nie istniały. Jest
to często sposób na obejście barier wejścia na rynkach już istniejących, ale jednocześnie
wymusza budowanie własnej wizji przyszło ści otoczenia, czyli wymaga przeprowadzania
zmian antycypacyjnych. Jednocześnie tworzenie nowej strategii firmy, nowej kultury firmy
wymaga pewnej rewolucji, konstrukcji, stąd ten typ zmian staje się dominujący. Oczywiście,
naturalne jest to, że zadania te są niezwykle trudne i ryzykowne, stąd wielu przywódców
organizacji musi na tym etapie ponieść klęskę.
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Ryanair

Wiele cech i umiejętności wyróżniających przywódcę-de-konstruktora (twórca kultury,
posiadający klarowną wizję, uważnie budujący kontakty z pracownikami, potrafiący ich
motywować, potrafiący dzielić się kompetencjami, skłonny ponosić ryzyko i tolerancyjny na
błędy) znaleźć można u Michaela O’Leary, założyciela i szefa Ryanair – pierwszej i jednej z
najpotężniejszych w Europie tanich linii lotniczych (The Best Managers; 2003). Można
powiedzieć, że O’Leary stworzył wręcz rynek tanich linii lotniczych. Firma powstała w 1985
roku. Wtedy zaczęła oferować tanie przeloty w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Swój prawdziwy
rozwój Ryanair pod przywództwem O’Leary’ego rozpoczął jednak dopiero po deregulacji
europejskiego rynku lotniczego w 1997 roku. Pozornie wizja O’Leary’ego nie wydawała się
nadmiernie innowacyjna – zaoferować szerokiej rzeszy pasażerów tanie przeloty na trasach
europejskich, przy minimalnej obniżającej koszty obsłudze, bez darmowych posiłków,
wykorzystując tańsze, bardziej oddalone od centrów wielkich miast porty lotnicze. W
rzeczywistości jednak rozwiązanie to było na tyle odmienne od standardów oferowanych
przez ówczesny rynek, że przyniosło firmie sukces. Obecnie Ryanair jest jedną z
najsilniejszych europejskich linii lotniczych.
O’Leary na tym jednak nie zamierzał poprzestać. Zapowiadał, że w ciągu najbliższych lat
Ryanair stanie się nie tylko najbardziej dochodową, ale i największą linią lotniczą w Europie.
Swoją wizją potrafił zarazić też swoich pracowników i inwestorów.
O’Leary potrafił nie tylko stworzyć swoją organizację, ale także potem sprawnie zarządzać
nią w trakcie jej wzrostu.

5.2.4.4.

De-Konstruktor – podsumowanie

Podsumowując, powyższe przykłady przywódców-de-konstruktorów i podejmowanych przez
nich wyzwań pokazują, że zadania, z jakimi borykają się przywódcy zaliczający się do tej
grupy wydają się niezwykle trudne. Przywódcy-de-konstruktorzy nie tylko często kreują
nowe rynki lub otwierają drogę dla swoich nowych organizacji na bardzo konkurencyjne
rynki, nie tylko przewidują przyszłe trendy pojawiające się w otoczeniu, ale także równolegle
budują lub rewolucyjnie, radykalnie przekształcają wnętrze swoich organizacji, w tym być
może najtrudniejszy element – kulturę organizacyjną. To natomiast wiąże się z ponoszeniem
najwyższego ryzyka i z największym prawdopodobieństwem poniesienia klęski.
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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Rosnąca burzliwość wielu współczesnych organizacji wymaga zmiany postaw ze strony
przywódców organizacji. Nieciągłości otoczenia wymagają często od przywódców
podejmowania radykalnych wyzwań, przeprowadzania zmian, które będą w stanie
odpowiedzieć na wyzwania otoczenia.
Działania przywódców różnią się w zależności od preferowanych przez nich strategii co do
wprowadzania zmian w organizacji dostosowujących ją do zmieniających się warunków
otoczenia. Typy przywódców można różnicować w oparciu o ich preferencje do
wprowadzania

zmian

dostosowawczych

lub

antycypacyjnych,

ewolucyjnych

lub

rewolucyjnych. W rozdziale tym w oparciu o te kryteria zbudowano nową typologię
przywództwa wyróżniającą przywódców: administratorów, ratowników, wizjonerów oraz dekonstruktorów.
W kolejnym rozdziale przedmiotem analizy staną się konsekwencje pojawienia się w
organizacjach działających w różnym otoczeniu i charakteryzujących się różną kondycją
wymienionych w tym rozdziale różnych typów przywódców. Dzięki temu powstanie model
przywództwa w otoczeniu burzliwym.

Zwróć uwagę na:
▪

Przyczyny i przejawy wzrostu burzliwości otoczenia

▪

Konsekwencje wzrostu burzliwości otoczenia dla organizacji

▪

Wyzwania dla przywódców wiążące się ze wzrostem burzliwości otoczenia

▪

Kryteria wyróżnienia różnych typów przywódców

▪

Typologię przywódców w otoczeniu burzliwym

▪

Działania charakteryzujące przywódców różnych typów

SŁOWNIK KLUCZOWYCH POJĘĆ
Mass-customization – zjawisko polegające na dostosowaniu do indywidualnych potrzeb
klienta produktu wytwarzanego masowo, przy zachowaniu wszelkich zalet wynikających z
masowości produkcji. Celem takiego działania jest zaspokojenie specyficznych potrzeb
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większej

lojalności, przywiązanie klienta do firmy i produktu.

Digitalizacja (digitization) – zwiększenie ilości operacji wykonywanych poprzez komputer
lub inne rozwiązania techniczne, przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania w tym
zakresie ludzi, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia kosztów działalno ści.

Otoczenie nieliniowo zmienne (nieliniowe) – otoczenie organizacji, w której w krótkich
okresach czasu pojawia się wiele przełomowych zmian (np. technologicznych), które
całkowicie mogą zmieniać sposób funkcjonowania organizacji, ich strategie, pozycje
konkurencyjne itp.

Zmiany:
▪

Dostosowawcze – zmiany wymuszane przez otoczenie organizacji, oparte o obserwację
branży, konkurentów, nowych technologii, raczej fragmentaryczne, niż cało ściowe;
wprowadzanie takich zmian zazwyczaj wiąże się z ograniczonym ryzykiem, jednak co za
tym idzie, prawdopodobieństwo pojawienia się bardziej spektakularnych korzyści z nich
wynikających także jest mniejsze.

▪

Antycypacyjne – zmiany wyprzedzające przyszłe wydarzenia, tworzące nową
rzeczywistość, definiujące, zmieniające otoczenie organizacji; wprowadzanie takich
zmian wiąże się z dużym ryzykiem dla organizacji, ale jednocześnie daje szanse na
nieograniczone korzyści.

▪

Ewolucyjne – zmiany wprowadzane w sposób uporządkowany, następują po sobie
stopniowo, wykorzystujące istniejące mocne strony organizacji, nie naruszające w
większości przypadków istniejącej konstrukcji organizacji, jej kultury lub inicjujące ten
proces w sposób powolny, rozłożony w czasie, stopniowy.

▪

Rewolucyjne – zmiany wprowadzane szybko, często w całych pakietach, burzące
dotychczas funkcjonujące struktury organizacyjne, procesy lub ich fragmenty,
zmieniające całą organizację, jej system, tworzące nowe mocne strony organizacji
poprzez negację dotychczasowych atutów lub ich części.

Przywódca:
▪

Administrator – przywódca preferujący zmiany dostosowawcze i ewolucyjne, czyli
zmiany dostosowujące organizację do zmian następujących w otoczeniu, wprowadzane w
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sposób systematyczny, stopniowy, wykorzystujący istniejące zasoby organizacji, jej
mocne strony.

▪

Ratownik – przywódca preferujący zmiany dostosowawcze i rewolucyjne, czyli zmiany
dostosowujące organizację do zmian następujących w otoczeniu wprowadzane
gwałtownie, w połączeniu z innymi zmianami, zmieniające częściowo dotychczasowe
struktury organizacji, choć w ograniczonym zakresie.

▪

Wizjoner – przywódca wprowadzający przede wszystkim zmiany antycypacyjne i
ewolucyjne, czyli przywódca tworzący wizję przyszłości organizacji w oparciu o nowe
rynki, rozwiązania, technologie itp., wprowadzający swoje plany systematycznie,
rozłożone na wiele miesięcy lub lat, wykorzystujący mocne strony organizacji i jej
kultury.

▪

De-Konstruktor – przywódca preferujący zmiany antycypacyjne i rewolucyjne, czyli
zmiany zmieniające wizję organizacji, tworzące nową rzeczywistość, wyprzedzające
otoczenie, ale jednocześnie wprowadzane szybko, radykalnie, niszcząc przy okazji zastałe
struktury, zmieniając założenia kulturowe, o szerokim zakresie.

PYTANIA PROBLEMOWE
1. Jakie przejawy rosnącej burzliwości dostrzegasz w otoczeniu znanych Ci organizacji
lub w organizacji, w której pracujesz/pracowałeś(aś)? Jaki wpływ ma to na ich
funkcjonowanie? W dyskusji posłuż się przykładami, ewentualnie wskaż ciekawe
źródła.
2. Przedstaw przykłady innych przywódców niż wymienieni w treści wykładu. Do jakiego
typu byś ich

zaliczył? Uzasadnij. Czy typ przywództwa

wymienionych liderów jest niezmienny? Od czego to zależy?

SPRAWDŹ SIĘ
1. Przywódca-administrator:

a) preferuje zmiany dostosowawcze,
b) preferuje zmiany ewolucyjne,
c) unika ryzyka,

charakteryzujący
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d) dokonuje zmiany kultury organizacji.
2. Przywódca-wizjoner:
a) powinien koncentrować się tylko na tworzeniu wizji przyszłości organizacji,

b) preferuje zmiany antycypacyjne,
c) preferuje zmiany rewolucyjne,

d) wykorzystuje mocne strony organizacji.
3. Przywódca-de-konstruktor:

a) często buduje nową organizację,
b) często niszczy istniejącą kulturę organizacji,
c) preferuje zmiany dostosowawcze,

d) preferuje zmiany rewolucyjne.
4. Przywódca-ratownik:
a) wprowadzane przez niego zmiany wyprzedzają trendy z otoczenia,

b) gwałtownie wprowadza zmiany,
c) preferuje zmiany dostosowawcze,
d) preferuje zmiany ewolucyjne.
5. Zmiany ewolucyjne:

a) są wprowadzane stopniowo,
b) nie naruszają zazwyczaj kultury organizacji,
c) mają charakter dostosowawczy,
d) wyprzedzają trendy rynkowe.
6. Zmiany antycypacyjne:
a) są wprowadzane szybko,
b) są wprowadzane wolno,

c) wyprzedzają trendy rynkowe,
d) dostosowują organizację do zmian w otoczeniu.

119

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

120

7. Digitalizacja (digitization):

a) prowadzi do obniżenia kosztów działania organizacji,
b) wiąże się z ograniczeniem zatrudnienia ludzi wykonujących proste czynności,
c) wiąże się z ograniczeniem zatrudnienia ludzi na stanowiskach specjalistycznych,
d) zastępuje przywództwo.
8. Zmienność otoczenia:
a) oznacza jego nieliniowość,

b) wymusza zazwyczaj zmiany w samej organizacji,
c) może być przez przywódcę ignorowana,
d) gdy jest duża, wymusza zmiany antycypacyjne.
9. Nieciągło ść otoczenia:

a) polega na pojawiających się w otoczeniu organizacji przełomach, które
całkowicie zmieniają warunki działania organizacji,
b) wiąże się z zachodzącymi systematycznie w otoczeniu organizacji zmianami,

c) może wiązać się ze zmianami technologicznymi,
d) może wiązać się z pojawieniem się nowych dużych konkurentów organizacji.
10. Na rosnącą burzliwość otoczenia wpływ ma:
a) nastawienie na klienta (customization), czyli wykorzystywanie przez klienta w
kontaktach z organizacją nowoczesnych technologii,
b) globalizacja, która w większości organizacji sprowadza się do globalnej produkcji i
globalnego świadczenia usług,
c) tworzenie subkultur organizacji, które w organizacjach sieciowych staje się bardzo
częste,

d) zależność od kapitału intelektualnego, który staje się dobrem coraz trudniejszym
do zdobycia na wyłączność przez organizację.
11. Zmiany antycypacyjne:
a) są preferowane przez ratownika i de-konstruktora,
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b) są preferowane przez wizjonera,
c) są przeciwieństwem zmian dostosowawczych,
d) to zmiany, które wyprzedzają trendy obserwowane w otoczeniu.
12. De-Konstruktor:
a) zawsze tworzy nową organizację od podstaw,
b) zawsze przebudowuje, całkowicie zmienia istniejącą organizację,

c) preferuje zmiany rewolucyjne,
d) często niszczy istniejącą kulturę organizacji.
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6. MODEL PRZYWÓDZTWA W OTOCZENIU BURZLIWYM
Modelowe sytuacje organizacji działających w otoczeniu burzliwym ○ Konsekwencje
doboru typu przywódcy do sytuacji danej organizacji • Umiarkowana stabilność •
Zaburzenie równowagi (kryzys) • Pozorna stabilność • Zmiana stanu równowagi
(przebudowa) ○ Dominujące typy przywództwa w otoczeniu burzliwym • Dynamiczna
zmiana typów przywództwa – przywódca-kameleon • Zadania współczesnego przywódcy

WPROWADZENIE

Przywództwo w organizacji
w otoczeniu burzliwym



Złożoność
oność



Zmienność
Zmienność



Globalność
Globalność



Niecią
Nieciągłość



System
gospodarczy
nabrał
nabrał cech
systemu
złożonego

Typy
przywó
przywódcó
dców
w otoczeniu
burzliwym

Model
przywó
przywództwa
w otoczeniu
burzliwym

Wnioski

Otoczenie

Źródło: Opracowanie własne

Pokazana we wcześniejszych rozdziałach rosnąca burzliwość otoczenia stanowi niewątpliwie
duże wyzwanie dla współczesnych przywódców. Stopień burzliwości otoczenia może być
jednak zmienny, jest różny chociażby w poszczególnych branżach gospodarki. Różna może
być także sama kondycja organizacji, której przewodzić muszą przywódcy. Te zmienne
warunki mogą natomiast wymagać pojawienia się różnych typów przywództwa.
W rozdziale tym zaprezentowany zostanie model przywództwa w otoczeniu burzliwym, który
pozwoli odpowiedzieć na pytanie, który ze zdefiniowanych wcześniej

czterech typów

przywódców (administrator, ratownik, wizjoner, de-konstruktor) jest najefektywniejszy w
każdej z czterech modelowych sytuacjach, w których znaleźć mogą się współczesne
organizacje działające w otoczeniu burzliwym. W rozdziale tym najpierw zdefiniowane
zostaną owe cztery modelowe sytuacje organizacji (umiarkowana stabilność, zaburzenie
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równowagi – kryzys, pozorna stabilność oraz zmiana stanu równowagi – przebudowa), a
następnie opisane zostaną szczegółowo konsekwencje pojawienia się różnych typów
przywództwa w tych sytuacjach. Następnie sformułowane zostaną wnioski płynące z analizy
modelu. Dotyczyć one będą możliwości i konsekwencji zmiany typu przywództwa pod
wpływem

sytuacji

oraz

najważniejszych

wyzwań

stojących

przed

przywódcami

współczesnych organizacji.

Po analizie treści tego rozdziału czytelnik powinien:
▪

Wyjaśnić budowę modelu przywództwa w otoczeniu burzliwym

▪

Określić wymiary modelu

▪

Scharakteryzować cztery modelowe sytuacje organizacji

▪

Podać przykłady różnych typów przywódców działających w czterech wyróżnionych
modelowych sytuacjach

▪

Ocenić konsekwencje pojawienia się każdego z typów przywódców w każdej z czterech
modelowych sytuacji

▪

Przedstawić wnioski płynące z analizy modelu przywództwa w otoczeniu burzliwym

▪

Ocenić możliwość zmiany typów przywództwa i ocenę tę poprzeć przykładami

▪

Określić wyzwania stojące przed przywódcami współczesnych organizacji.

6.1. MODELOWE

SYTUACJE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH W OTOCZENIU

BURZLIWYM

Pierwszym etapem stworzenia modelu przywództwa w otoczeniu burzliwym będzie
określenie skrajnych sytuacji opisujących organizacje funkcjonujące w otoczeniu burzliwym.
Pierwszym z czynników wyróżniających takie skrajne sytuacje mo że być stopień i rodzaj
burzliwości otoczenia organizacji. Postawiona wcześniej teza o rosnącej burzliwości
otoczenia współczesnych organizacji skłania wprawdzie do uwzględnienia w modelu
wyłącznie otoczenia zmiennego, jednak stopień zmienności otoczenia może być także

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

124

różnicowany. Wyróżnione tutaj zostały dwa rodzaje zmiennego otoczenia: krótkookresowo
nieliniowe i krótkookresowo liniowe.
Część współczesnych organizacji działa w otoczeniu, które charakteryzuje się zmiennością
trudną do przewidzenia, zmiennością, której konsekwencje trudno określić jest z
jakimkolwiek skończonym prawdopodobieństwem. Organizacje takie działają w otoczeniu,
którego zmienność ma charakter nawet w krótkim okresie skokowy, nieliniowy (stąd nazwa
tego rodzaju otoczenia – krótkookresowo nieliniowe). Krótkookresowa nieliniowość może
objawiać się m.in. poprzez częste przełomy technologiczne, nieustanne pojawianie się ciągle
nowych potężnych konkurentów, graczy, pojawianie się nieprzewidywalnych mód wśród
konsumentów. To właśnie o takim otoczeniu można powiedzieć, że wykazuje cechy systemu
złożonego, gdzie nawet niewielkie zaburzenie jednego z czynników charakteryzujących ten
system może wywołać całkowicie nie kontrolowalne i nieprzewidywalne zmiany całego
systemu. Przykładem branż działających w większości w otoczeniu krótkookresowo
nieliniowym

są

branża

informatyczna,

telekomunikacyjna,

elektroniki

użytkowej,

farmaceutyczna. Pojawiające się w tych branżach nowe rozwiązania technologiczne potrafią
sprawić, że dotychczas istniejące produkty z dnia na dzień stają się całkowicie
niekonkurencyjne, nienowoczesne.
Z drugiej strony, bardzo wiele organizacji działa wprawdzie w otoczeniu bardzo szybko
zmieniającym się, wymagającym także ciągłych zmian ze strony organizacji, jednak
otoczeniu, które charakteryzuje się przynajmniej w kilku lub nawet kilkunastoletnim okresie
ciągłą zmiennością, przewidywalnością, liniowością (stąd nazwa drugiego rodzaju otoczenia
– liniowe), bardzo rzadko co najwyżej przerywaną gwałtownymi zaburzeniami o charakterze
nieliniowym. Zmienność tego otoczenia nie burzy tak gwałtownie istniejącego porządku,
stanu chwilowej równowagi, nie sprzyja tak nagłemu pojawianiu się nowych graczy
rynkowych, kierunek zmian można określić przynajmniej z pewnym prawdopodobieństwem
w perspektywie kilku lat. Przykładem branż, których otoczenie w większości wykazuje cechy
liniowe są branże motoryzacyjna, ubezpieczeniowa, kosmetyczna. Kierunek rozwoju,
konkurenci są w tych przypadkach raczej przewidywalne.
Podział dokonany na potrzeby modelu z konieczności stworzenia czytelnego narzędzia opisu
jest podziałem bipolarnym. Pamiętać trzeba jednak, że otoczenie wielu firm w różnych
okresach może być zakwalifikowane różnie. Stany krótkookresowej nieliniowości mogą
pojawiać się co kilkanaście lat, kiedy kilka zmian następuje jedna po drugiej w perspektywie
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kilkunastu miesięcy, natomiast w międzyczasie otoczenie może wykazywać cechy w pełni
liniowe.
Drugim czynnikiem, który posłuży do zdefiniowania sytuacji organizacji w modelu
przywództwa w otoczeniu burzliwym jest kondycja, w jakiej w danym momencie znajduje się
organizacja. Kategoria podziału, jaką tutaj stworzono określona została bardzo szeroko.
Określenie kondycji, „dobrej” lub „złej”, opiera się na zbadaniu kondycji finansowej
organizacji (spadek lub wzrost dochodów, zysków, struktura dochodów, stopień zadłużenia
organizacji, cash flow), nowoczesności oferty firmy, produktów i usług oraz dostosowania ich
do wyzwań rynku, zasobów organizacji, w tym zasobów ludzkich, ich adekwatności w
stosunku do przyjmowanej strategii oraz kultury organizacyjnej, jej siły, elastyczności, jej
przystosowania do zmiennych środowiskowych. Kondycja ta powinna być oceniana z
perspektywy obecnej sytuacji organizacji, ale także z perspektywy przystosowania organizacji
do przyszłych trendów mogących pojawić się w otoczeniu. Organizacja, która choć w jednym
z wymienionych aspektów ujawniała istotne problemy, określona została jako posiadająca
„złą kondycję”. Natomiast organizacja, która we wszystkich wymienionych kategoriach
przejawiała cechy pozytywne, traktowana była jako posiadająca „dobrą kondycję”.
Nałożenie na siebie dwóch opisanych wyżej czynników definiujących sytuację organizacji
działających w otoczeniu burzliwym tworzy cztery modelowe sytuacje (Schemat 5).
Pierwsza z nich określa organizację o „dobrej” kondycji, która działa w otoczeniu
charakteryzującym się zmiennością liniową, czyli organizację, która charakteryzuje się dobrą
kondycją finansową, nowoczesną ofertą produktów na swoim rynku, adekwatnymi do potrzeb
zasobami ludzkimi, wystarczająco silną i elastyczną kulturą organizacyjną, która działa
jednocześnie na w miarę stabilnym rynku, tzn. takim, gdzie m.in. grupa konkurentów jest
raczej niezmienna w perspektywie kilku lat, zmiany technologiczne nie są zaskakujące i dają
się przewidywać, możliwe kierunki rozwoju nie stanowią tajemnicy. Sytuację taką można
określić jako „umiarkowaną stabilność” (taką nazwę przyjęto w modelu), wymagającą od
organizacji w większości przypadków wyłącznie kontynuowanie obecnej strategii, oczywiście
przy ciągłej obserwacji zmian w otoczeniu i nadążaniu za tymi zmianami.

Otoczenie
(pod względem zmienności)
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(kondycja finansowa, nowoczesność
produktów, zasoby ludzkie, kultura
organizacyjna – perspektywa bieżąca
oraz analiza przyszłych trendów)

Kondycja organizacji

Liniowe

Schemat 5

„dobra”

(w okresie co najmniej
od kilku do kilkunastu lat)

Krótkookresowo
nieliniowe

UMIARKOWANA

POZORNA

STABILNOŚĆ

STABILNOŚĆ

ZABURZENIE
RÓWNOWAGI

ZMIANA STANU

„zła”

(KRYZYS)
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RÓWNOWAGI
(PRZEBUDOWA)

Modelowe sytuacje organizacji działających w otoczeniu burzliwym

Źródło: Opracowanie własne
Druga sytuacja wiąże się także z funkcjonowaniem organizacji w branży cechującej się
liniową zmiennością otoczenia co najmniej w perspektywie kilku lat, jednak organizacji o
„złej” kondycji, czyli organizacji, która ma problemy z przynajmniej jednym z wymienionych
czynników obecnie lub w najbliższej perspektywie: złą sytuacją finansową (strukturą
przychodów,

poziomem

zysków,

płynno ścią),

nienowoczesnością

produktów,

nieodpowiednimi zasobami ludzkimi, nieadekwatną do otoczenia kulturą organizacyjną.
Sytuacja takiej organizacji niewątpliwie cechuje się zaburzeniem jej równowagi, może zostać
uznana za kryzysową, stąd przyjęta nazwa tej sytuacji w modelu to „zaburzenie równowagi

(kryzys)”. Z drugiej jednak strony, jeżeli organizacja nie jest w kryzysie zbyt długo, kryzys
nie zdążył opanować wielu elementów systemu organizacji opisanych wyżej, wyjście z
takiego kryzysu, powrót do stanu równowagi powinien być możliwy. Wpływa na to fakt, że
wprawdzie otoczenie organizacji zmienia się, jednak kilkuletnia liniowość zmian gwarantuje,

że w krótkim okresie organizacja nie powinna stracić zbyt dużego dystansu do swoich
konkurentów. Wyjście z kryzysu jest dużo łatwiejsze, niż w przypadku, gdyby otoczenie
zmieniało się krótkookresowo nieliniowo i wymuszałoby na organizacji w celu dostosowania
także dokonania skoków (np. technologicznych).
Trzecia modelowa sytuacja opisuje organizację o „dobrej” kondycji (pod względem
wszystkich wymienionych wyżej czynników, obecnie oraz w najbliższej perspektywie),
działającą w otoczeniu charakteryzującym się krótkookresową nieliniowością zmian, czyli
nieprzewidywalno ścią zmian w otoczeniu, z częstymi przełomami technologicznymi,
zagrożeniami pojawienia się nowych potężnych konkurentów. Pozycja takiej organizacji jest
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tylko pozornie stabilna – stąd w modelu dla określenia tej sytuacji przyjęto nazwę „pozorna

stabilność”. Stabilność gwarantuje wprawdzie dobra kondycja, jednak niebezpieczeństwo
nieprzewidywalnych zmian w otoczeniu sprawia, że organizacja taka nie może być pewna
swojej przyszło ści. Obecna dobra kondycja nie musi oznaczać dobrej kondycji po kolejnych
przełomach w otoczeniu. Organizacja taka często, aby zapewnić sobie możliwość
funkcjonowania w dłuższym okresie, musi stale podejmować nowe obarczone dużym
ryzykiem wyzwania. Jej wielkim atutem jest jednak możliwość wykorzystywania obecnych
zasobów, swoich obecnych sił.
Ostatnia modelowa sytuacja dotyczy także organizacji działającej w nieprzewidywalnym,
krótkookresowo nieliniowym otoczeniu, jednak dodatkowo organizacji o „złej” kondycji,
obecnie lub w najbliższej perspektywie. Kryzys, z jakim ma do czynienia taka organizacja
zazwyczaj jest już bardzo głęboki, oznaczający konieczność nadrobienia wielkiego dystansu
do konkurentów. Wiąże się to z faktem, że w krótkookresowo nieliniowym otoczeniu nawet
przejściowe kłopoty mogą oznaczać, że powrót do pierwszej ligi konkurentów nie będzie
możliwy. W tym czasie otoczenie organizacji może zmienić się na tyle, że znalezienie w nim
nowego miejsca wymagać może tak naprawdę całkowitej przebudowy organizacji, często
wykreowania nowego rynku lub niszy rynkowej. Powrót do dotychczasowego stanu
równowagi w tej sytuacji jest więc niecelowy i raczej niemożliwy – stan równowagi może
być ustalony bowiem na zupełnie innym już poziomie. W modelu na określenie tej sytuacji
przyjęto więc nazwę „zmiana stanu równowagi (przebudowa)”. Problemy takiej
organizacji są szczególnie głębokie, gdy wynikają z nieelastycznej kultury organizacji.
Problemem wymuszającym przebudowę jest także fakt, że organizacja nie może budować
swojej pozycji na obecnych silnych stronach, gdyż tych silnych stron jej brakuje (o czym

świadczy jej zła kondycja).

6.2. KONSEKWENCJE

DOBORU TYPU PRZYWÓDCY DO SYTUACJI DANEJ

ORGANIZACJI

Drugim etapem budowy modelu przywództwa w otoczeniu burzliwym będzie analiza
konsekwencji doboru każdego z czterech opisanych wcześniej typów przywódców
(administrator, ratownik, wizjoner, de-konstruktor) do sytuacji danej organizacji działającej w
otoczeniu burzliwym.

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

6.2.1.

128

Umiarkowana stabilność

Analizując przypadki efektywnych przywódców-administratorów zauważyć można, że
działają oni w większości w organizacjach charakteryzujących się umiarkowaną stabilnością.
Tak ocenić można sytuację PSA pod przywództwem Folza, Berkshire Hathaway pod
przywództwem Buffeta i innych. Ten wniosek nie powinien zaskakiwać, gdy analizie
poddany zostanie rodzaj zmian, jaki przechodzić mogą organizacje znajdujące się w „dobrej”
kondycji działające w otoczeniu zmieniającym się liniowo. Liniowe przynajmniej przez kilka
lat zmiany otoczenia sprawiają, że uważna obserwacja otoczenia i dostosowywanie
organizacji do pojawiających się zmian wydaje się wystarczać, aby utrzymać organizację w
dobrej kondycji. W tym celu oczywiście można wykorzystywać atuty organizacji. Taka
strategia jednocześnie oznacza minimalizację ryzyka. Dokonywanie zmian rewolucyjnych nie
wydaje się potrzebne – wystarcza czuwanie nad stopniową ewolucją systemu zgodną z
liniowymi zmianami otoczenia. Dominacja takich właśnie zmian – ewolucyjnych i
dostosowawczych – charakterystyczna jest właśnie dla przywódców-administratorów.
Można natomiast zastanowić się, co w tej sytuacji oznaczałoby pojawienie się innych typów
przywództwa. Pojawienie się przywódcy-ratownika wiązałoby się z próbą dokonania
szybszych, bardziej radykalnych, rewolucyjnych zmian w organizacji, która już obecnie
charakteryzuje się dobrą kondycją. Z drugiej strony, zmiany te jednak nie miałyby na celu
przekształcenia otoczenia organizacji, nie wpływałyby na szansę na zdobycie jakościowo
innych rynków. Takie zachowania wiązałyby się jednak ze sporym ryzykiem – niekoniecznie
zmiana wybranych zało żeń, systemów organizacyjnych musiałaby przynieść korzyść
organizacji. Mogłoby to oznaczać jedynie obranie innej drogi przy realizacji tych samych
celów organizacji.
Koncepcja ta wydaje się mało przekonywująca, jednak można znaleźć pozytywny przypadek
opisujący taką strategię działań. Dobrym przykładem jest Sanjeev Gupta – szef operacji CocaColi w Indiach (Kripalani, Clifford; 2003).

6.2.1.1.

Coca-Cola India

Marka Coca-Cola była w 2003 roku dopiero na dalekim trzecim miejscu rynku napojów w
Indiach (16,5% rynku) po Pepsi-Coli (23,5%) i lokalnej marce Thums Up, słodszej odmianie
coli, która została w 1993 roku przejęta przez Coca-Colę. Wynikało to między innymi z
wcześniejszej ponad 15-letniej częściowej nieobecności firmy w Indiach, po wyrzuceniu
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przez indyjski rząd. Coca-Cola wróciła jednak z ambicjami na pokonanie dominującej pozycji
Pepsi. Tak jak na całym świecie, tak i w Indiach na rynku funkcjonowało tylko kilku
liczących się producentów napojów i trudno było spodziewać się gwałtownego wejścia
innych konkurentów. Jednocześnie Indie były jednym z najbardziej przyszłościowych rynków
napoi na świecie. Wielka populacja i bardzo niskie spożycie napojów na głowę dawały
wielkie możliwości wzrostu (2 litry rocznie na głowę wobec 370 w rekordowym pod tym
względem Meksyku). Tu miała rozegrać się wielka bitwa o rynek w 2003 roku.
Sanjeeva Guptę z powodzeniem można było nazwać lokalnym przywódcą tej organizacji – to
on był autorem większości strategicznych koncepcji Coca-Coli w Indiach, cieszył się też on
wielkim szacunkiem zarówno w centrali korporacji w Atlancie, jak również wśród
pracowników oddziału w Indiach. 41-letni wtedy Gupta promowany został na swoje
stanowisko trzy lata wcześniej z pozycji dyrektora marketingu. Zakwestionował on starą
strategię Coca-Coli w Indiach i przekonał szefów z Atlanty do wprowadzenia własnej
koncepcji. Jego podstawowym pomysłem było ożywienie Thums Up, która w 1993 roku
przewodziła rynkowi z 60% udziałem, a w 1998 roku spadła do 15% udziału. Dzięki
nakładom na reklamę i poprawę dystrybucji w ciągu 2 lat marka zdobyła drugą pozycję na
rynku po Pepsi-Coli. Gupta przekonał też szefów z Atlanty, aby reklamy Coca-Coli uczynić
bardziej lokalnymi, osadzonymi w lokalnych realiach, z wykorzystaniem lokalnych gwiazd
kina. Wprowadził on także nowy rozmiar Coli 200 ml za 10 centów, która miała być
sprzedawana w biedniejszych, szczególnie wiejskich rejonach Indii. Mała butelka okazała się
hitem, a sprzedaż wzrosła o 50%. Gupta zredukował też ceny innych rozmiarów Coli,
znacząco ograniczył koszty funkcjonowania firmy.
Coca-Cola musiała złamać część swoich zasad w Indiach, ale przyniosło to efekty. Stało się
tak właśnie dzięki przywództwu Gupty, które choć nie pozbawione wizji nie oznaczało jednak
odchodzenia od głębszych założeń kulturowych korporacji, konieczności dokonywania
radykalnej przebudowy kultury i zmiany otoczenia firmy. Guptę można uznać za typowego
przywódcę-ratownika.

Spoglądając na działania Sanjeeva Gupty z Coca-Cola India i analizując sytuację tej firmy
(liniowo zmieniające się otoczenie ze stałą liczbą konkurentów, przewidywalne tendencje
społeczne, silna, stabilna pozycja firmy na rynku) widać, że w tym przypadku ma miejsce
właśnie przewodzenie firmie o umiarkowanie stabilnej pozycji przez przywódcę-ratownika.
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Dzięki działaniom Gupty Coca-Cola India poprawiła swoją pozycję konkurencyjną.
Oczywiście można zadać pytanie, czy ograniczenie się do standardowej strategii firmy opartej
tylko o markę Coca-Cola, globalne programy promocyjne itp. nie przyniosłoby podobnych
rezultatów przy mniejszym ryzyku. Tempo ekspansji firmy na rynku indyjskim wydawało się
jednak temu zaprzeczać.
Ten przykład wydaje się jednak dosyć odosobniony. Dokonywanie rewolucyjnych
dostosowawczych zmian w dobrze funkcjonującej organizacji na liniowo zmieniającym się
rynku wydaje się rzadkie. Pokazać za to można, że wielu przywódców-ratowników po
przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych swoich organizacji, po realizacji radykalnych,
rewolucyjnych dostosowawczych programów naprawczych, zmienia swój typ przewodzenia
dopasowując go do umiarkowanej stabilności organizacji, zaczyna preferować dokonywanie
zmian ewolucyjnych i staje się przywódcami-administratorami. Rola administratora wydaje
się prostsza od roli ratownika i nie niesie za sobą konieczności budowania nowych
umiejętności.
Ciekawsze wydaje się natomiast pojawienie się w organizacji cechującej się umiarkowaną
stabilno ścią przywódców dokonujących zmian antycypacyjnych, czyli wizjonera lub dekonstruktora. Wydaje się, że organizacji działającej w otoczeniu liniowym wystarczy, że
dostosowywać się będzie do zmian otoczenia, nie musi sama tego otoczenia kreować. W tym
zakresie pojawienie się przywódcy, który postawiłby przed organizacją takie zadania,
mogłoby oznaczać zbędny wysiłek i ponoszenie nadmiernego ryzyka, więc mogłoby być
niecelowe, niebezpieczne. Z ryzykiem związana jest jednak szansa na wykreowanie
rewolucyjnego rynku lub produktu, szansa na przewodzenie rynkowi, szansa na dokonanie
swoistej „ucieczki do przodu”, na wykreowanie nieliniowości otoczenia, która zaskoczy
konkurentów.
Przykładem firmy, która spróbowała takiej „ucieczki do przodu” może tu być Vivendi (po
roku 2000 Vivendi Universal) pod wodzą Jean-Marie Messiera (Matlack; 2000).

6.2.1.2.

Vivendi Universal

Vivendi będąc początkowo potentatem na rynku dostaw wody i wodociągów, wkroczyła na
zupełnie nowy rynek początkowo telekomunikacyjny, potem również związany z rozrywką,
zmieniając stabilniejszą branżę, profil działalno ści na zdecydowanie bardziej dynamiczny.
Jean-Marie Messier dokonał radykalnej, rewolucyjnej przebudowy, zmienił także nazwę
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firmy, jej kulturę organizacyjną. Zamiast zarządzać firmą przy pomocy konwencjonalnych
metod przywódcy-administratora, Messier dokonał de-konstrukcji w rzeczywistości nowej
organizacji. Ryzyko, jakie wiązało się jednak z tę operacją było bardzo wysokie. Najlepszym
tego dowodem była sytuacja koncernu Vivendi Universal w latach 2002-2003. Messier
doprowadził spółkę niemal do bankructwa. Akcje firmy straciły na wartości ponad
dwukrotnie. Messier stracił pracę w lipcu 2002 roku (Najgorsi menedżerowie; 2003).
Pokazany przykład ocenić można dość dwuznacznie, jednak jeszcze kilkanaście miesięcy
wcześniej Messiera wymieniano jako cudotwórcę, który wielokrotnie zwiększył wartość
zarządzanej przez siebie organizacji.

W wielu przypadkach jednak pojawienie się przywódcy-wizjonera lub de-konstruktora w
organizacji cechującej się umiarkowaną stabilnością wydaje się niemal konieczne. Tak dzieje
się wtedy, gdy organizacja taka działa w liniowo zmieniającym się otoczeniu, jednak także
otoczeniu, którego kierunek zmian choć znany, jest niepożądany. Sytuacja taka pojawić się
może wtedy, gdy organizacja działa na rynku wykazującym cechy rynku schyłkowego. Dobra
kondycja i znana przyszłość nie muszą oznaczać w tym przypadku trwałego wzrostu.
Konieczne jest rozszerzenie profilu działalno ści, antycypowanie zmian w otoczeniu.
Przykładem takiej organizacji był Eutelsat – potentat na rynku usług związanych z
telewizyjną transmisją satelitarną pod wodzą Giuliano Beretty.

6.2.1.3.

Eutelsat

Przykładem korporacji, która swój sukces zbudowała dzięki rozszerzeniu dotychczasowej
działalno ści o nowe możliwości stwarzane przez rozwój nowoczesnych technologii i sama
wykreowała nowy rynek, był Eutelsat pod przywództwem Włocha Giuliano Beretty
(Reinhardt; 2003). Berretta kierował firmą od początku lat 90-tych, kiedy to zajmowała się
ona telefonią w Europie. Berretta postawił na satelity i sprawił, że firma stała się największą
europejską korporacją, 4 na świecie, udostępniającą satelity do transmisji radiowotelewizyjnych. Rynek ten jednak stopniowo zwalniał (poniżej 10% rozwoju rocznie). Beretta
postawił więc na nową technologię satelitarnego dostępu do internetu, wykorzystując swoje
kluczowe kompetencje (core competences), wiążące się ze znajomością technologii
satelitarnej. Umiejętne wykorzystanie mocnych stron firmy i wizjonerskiej strategii tworzącej
nowy rynek miała zapewnić Eutelsatowi szanse na kolejne lata prosperity.
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Jak widać, w opisanej sytuacji przy zmniejszającej się dynamice wzrostu konieczna okazała
się ucieczka do przodu. Berenta był niewątpliwie wizjonerem, który postanowił wkroczyć na
rynek internetowego dostępu do internetu. Odbyło się to jednak oczywiście przy pełnym
wykorzystaniu mocnych stron organizacji, jej zasobów.

Powyższe przykłady pokazują, że choć dominującym typem przywódców w organizacjach
cechujących się umiarkowaną stabilnością pozostaje administrator, to nie w każdym
przypadku jest to jedyny możliwy i pożądany styl przewodzenia w takiej sytuacji.
6.2.2.

Zaburzenie równowagi (kryzys)

Sytuacja zaburzenia równowagi (kryzysu) organizacji wymusza dokonanie zmian i wdrożenie
programów naprawczych. Jednocześnie fakt, że sytuacja ta pojawia się w otoczeniu
zmieniającym się liniowo w perspektywie co najmniej kilkuletniej, oznacza, że kierunek
zmian jest raczej znany, przewidywalny. Te założenia świadczyć więc mogą, że dominować
przy rozwiązywaniu problemów powinny zmiany rewolucyjne, jednak raczej dostosowawcze.
Analiza przykładów wielu organizacji i ich przywódców potwierdza tę tezę – organizacjom
działającym w takich warunkach przewodzili przeważnie przywódcy-ratownicy. Byli nimi
m.in. Dormann z ABB (opisany dokładnie w poprzednim rozdziale), Greenberg z AIG, Parker
z Southwest, Parsons z AOL Time Warner. W większości przypadków systemowa,
rewolucyjna zmiana o ograniczonym jednak zasiągu, nie wykraczająca poza standardy
rynkowe, najlepsze praktyki branży w zupełności w tej sytuacji wystarczała, aby umocnić
pozycję organizacji.
Ciekawe okazuje się natomiast przeanalizowanie przypadków, gdy w organizacji w kryzysie
pojawili się przywódcy innego typu. Wydaje się, że przykładem takiej korporacji był włoski
Fiat z połowy lat 90-tych XX wieku pod wodzą przywódcy-administratora Gianniego
Agniellego (Edmonson; 2003a).

6.2.2.1.

Fiat

Gianni Agnielli początkowo był ojcem największych sukcesów koncernu w latach 80-tych
XX wieku. Fiat generował wtedy 5% włoskiego PKB. Gianni Agnielli silną ręką sprawował
kontrolę nad rodziną firm stanowiących 25% wartości wszystkich firm notowanych na
włoskiej giełdzie, przynoszących 50 mld USD dochodu. Agnielli przewodził prężnie
prosperującej firmie na bardzo zamkniętym, zdominowanym przez państwowe firmy rynku
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włoskim. W 1992 roku rząd włoski sprywatyzował jednak wiele firm i otworzył rynek na

światową konkurencję. Przez jakiś czas Agniellemu dzięki osobistym kontaktom udawało się
jeszcze wywalczać subsydia, ale z czasem zostały one ograniczone, a Fiat popadł w
największe w swojej historii problemy finansowe – malejąca sprzedaż i udziały rynkowe (w
Europie z 14 do 8,2%), straty, rosnące zadłużenie. Agnielli w dalszym ciągu sprzeciwiał się
zdecydowanie sprzedaży części motoryzacyjnej Fiata. Jego głównym grzechem było jednak
nie przygotowanie Fiata na masową globalną konkurencję w czasie, gdy były jeszcze takie
możliwości, brak wizji organizacji w dobie globalnej konkurencji.
Opisane otwarcie hermetycznego rynku włoskiego, zjawiska globalizacyjne spowodowały, że
koncern znalazł się w tarapatach finansowych. Początkowo problemy nie były głębokie –
firma wyraźnie potrzebowała jednak dokonania pewnych rewolucyjnych zmian. Szefujący
jednak koncernowi Gianni Agnielli nie zauważył większości z tych zjawisk – pełniąc funkcję
administratora początkowo nie dokonał pewnych ewolucyjnych zmian dostosowawczych
przygotowujących koncern do światowej konkurencji, a potem nie potrafił wdrożyć już
bardziej radykalnych rewolucyjnych kroków. Ciągle administrując firmę przyczynił się do
największego kryzysu w historii korporacji.
Gianniego Agniellego po jego śmierci zastąpił brat Umberto Agnielli (Edmondson; 2003).
Wydaje się, że jego typ przywództwa, wykazuje cechy ratownika. Zadanie, jakie sobie
postawił młodszy Agnielli polegało przede wszystkim na uzdrowieniu koncernu i
niedopuszczeniu do sprzedaży Fiata GM. Fiat pod przywództwem prezesa Umberto
Agniellego i nowozatrudnionego CEO Giuseppe Morchio z Pirelli, wyprzedawał po kolei
wspomagające biznesy koncentrując się tylko na branży motoryzacyjnej. Miało to zapełnić
gigantyczną lukę w cash flow szacowaną w 2003 roku na 1 mld USD. Fiat chciał także
współpracować z GM nad produkcją nowych modeli. Każdemu z partnerów miało to
zapewnić w 2005 roku 1 mld USD oszczędności (wspólna platforma nowego punto i corsy,
astry i stilo). Plan Agniellego na 2003 rok zakładał m.in.:

- ograniczyć koszty o 1,1 mld USD,
- zwiększyć nakłady na badania i rozwój do 1,2 mld USD,
- ograniczyć europejską produkcję do 1,6 mln samochodów rocznie,
- zwiększyć udziały w rynku europejskim do 9 % poprzez wprowadzanie
nowych modeli,
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- inwestować 150 mln USD rocznie do 2005 roku, aby rozszerzyć sieć dilerów.
W celu osiągnięcia tych celów zakładano usprawnienie zarządzania, szukanie oszczędności.
Nie wiązało się to jednak z radykalną zmianą profilu działalno ści, nie zakładało konieczności
przebudowywania kultury organizacji. Wydawało się, że wobec stosunkowo stabilnej sytuacji
na rynku motoryzacyjnym, stałej ilo ści konkurentów, tego typu działania powinny były
okazać się wystarczające, a jednocześnie charakteryzowały się najmniejszym mo żliwym
ryzykiem. Kryzys, w jakim znalazł się jednak Fiat w wyniku błędów popełnionych wcześniej
przez Gianniego Agniellego był już wtedy bardzo poważny. W tym przypadku rewolucyjne
zmiany Umberto Agniellego wydawały się mocno już spóźnione. Dystans, jaki pozostał
Fiatowi do nadrobienia do konkurentów w trakcie lat zaniedbań i błędów pogłębił się.

Ten ostatni przykład pokazuje, że nawet w organizacjach działających w liniowo
zmieniającym się przewidywalnym otoczeniu w pewnych okolicznościach, przy szczególnie
głębokim kryzysie pojawienie się przywódcy-ratownika może okazać się niewystarczające.
Kryzys mo że być bowiem tak głęboki, że łatwiejszym rozwiązaniem zamiast dokonywać
niewielkich dostosowawczych zmian jest znowu „ucieczka do przodu”, całkowita
przebudowa organizacji. Przykład taki znaleźć można także w opisanej w jednym z
wcześniejszych rozdziałów fińskiej Nokii.

6.2.2.2.

Nokia

Nokia po objęcie stanowiska kierowniczego przez Jormę Ollilę dokonała swojej radykalnej
przebudowy, porzucając tradycyjne rodzaje działalności (m.in. obróbką drewna, produkcję
kaloszy) i skoncentrowała się na rozwiązaniach mobilnej telekomunikacji. Przed objęciem
stanowiska przez Ollilę firma już wykazywała pewne symptomy kryzysu – malejące udziały
w swoich tradycyjnych branżach, problemy finansowe – jednak pojawienie się sprawnego
przywódcy-ratownika i działania naprawcze pod jego przywództwem mogły prawdopodobnie
sytuację uzdrowić. Jest jednak mało prawdopodobne, aby firma była w stanie odbudować tak
silną pozycją, jaką uzyskała pod przywództwem de-konstruktora (potem wizjonera) Jormy
Ollili. Oczywiście tego rodzaju działanie związane było z bardzo dużym ryzykiem porażki,
jednak jak się okazało możliwości rozwoju były nieograniczone.
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Jak duże ryzyko wiąże się jednak z pojawieniem się przywódcy de-konstruktora w sytuacji
kryzysu, pokazuje przykład Durka Jagera z Procter&Gamble, CEO w latach 1999-2000
(Berner; 2003).

6.2.2.3.

Procter&Gamble

Pod koniec lat 90-tych P&G traciła pozycję na korzyść konkurentów, sprzedaż 18
najważniejszych marek w większości spadała. Jedyna przyczyną rosnących zysków było
cięcie kosztów. Durk Jager objął stanowisko w styczniu 1999 z koncepcją radykalnej zmiany,
de-konstrukcji firmy. Chciał do oferty firmy włączyć nowe drogie produkty, przejąć dwie
firmy farmaceutyczne i zawojować ten rynek oraz dokonać restrukturyzacji firmy. Próby jego
reform nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów. Obroty wzrosły zaledwie o 3,5%
zamiast zapowiadanych 13%. Cena akcji spadła o 52%. Dodatkowo próby szybkiej,
rewolucyjnej zmiany istniejących w firmie założeń kulturowych zaowocowały niechęcią ze
strony pracowników. W czerwcu 2000 roku Jager został zmuszony do rezygnacji. Zastąpił go
Alan G. “A.G.” Lafley, menedżer wykazujący cechy przywódcy-ratownika. Lafley był
weteranem P&G, od 23 lat w firmie. Nigdy nie pracował poza P&G. Zaczynał od stanowiska
brand assistant w 1977 roku, potem awansował szybko w dziale mydeł i detergentów. W 1994
roku został szefem azjatyckiego oddziału P&G, a w 1998 roku szefem oddziału w Ameryce
Płn. Zadaniem Lafleya w jego własnej ocenie nie było dokonywanie radykalnych zmian
antycypacyjnych, w tym kulturowych w P&G, lecz raczej uspokojenie nastrojów po próbie
rewolucji wykonanej przez poprzednika Jagera, przywrócenie znaczenia starym wartościom
firmy. Mimo to Lafley dokonuje dość istotnych rewolucyjnych zmian, lecz raczej o
charakterze dostosowawczym: wymienił ponad połowę spośród 30 najważniejszych
menedżerów firmy (więcej, niż jakikolwiek CEO do tej pory), zlikwidował 9600 miejsc
pracy, wypromował na stanowiska kierownicze wiele kobiet, dokonał największych w historii
korporacji przejęć (Clairol w 2001 r. – 5 mld USD, niemiecka Wella w marcu 2003 r. – 7 mld
USD). Wizja Lafleya związana była z przekonaniem, że P&G powinno zajmować się tylko
tym, co robiło do tej pory najlepiej, czyli tworzeniem i budowaniem marek. Tymczasem w
tym okresie prawie połowa pracowników P&G pracowała w fabrykach. Zgodnie z tą filozofią
w kwietniu 2003 r. Lafley wydzielił poza firmę produkcję mydeł, w tym mydła Ivory,
najstarszej żyjącej marki P&G, do kanadyjskiego kontrahenta – przerzucono tam 200 z 250
pracowników P&G tym się zajmujących. W maju 2003 r. na podobnej zasadzie
wyoutsourcował dział informatyczny do HP – przeszło tam 2000 pracowników. Zdaniem
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Lafleya połowa nowych pomysłów produktów P&G miała pochodzić spoza firmy (wtedy
było to tylko 20%). Zdaniem ekspertów taka strategia była ryzykowna – kupowanie istotnych
innowacji jest trudne i kosztowne. Lafley szukał jednak takich możliwości głównie w
obszarach, gdzie P&G miało mniejsze doświadczenie, czyli np. farmaceutyki i kosmetyki
pielęgnacyjne. Od początku jego główne zało żenie polegało na powrocie do strategii
zakładającej sprzedawanie produktów głównych marek firmy (Tide, Pampers, Crest), nie zaś
na odkrywaniu nowych produktów.
Od objęcia funkcji przez 3 lata cena akcji P&G wzrosła o 58% mimo ogólnego zastoju na
giełdzie. Wskaźnik ten można było interpretować jako ocenę sukcesu Lafleya.

Powyższe przykłady pokazują, że duże szanse na sukces ma organizacja, która w sytuacji
kryzysu wybiera zazwyczaj jedną z dwóch dróg. Po pierwsze, dostosowawczy program
naprawczy z przywódcą-ratownikiem na czele, stosunkowo mało ryzykowny, dający szansę
na powolny powrót do wcześniejszej pozycji i ewentualny powolny wzrost. Po drugie,
radykalny antycypujący otoczenie program de-konstrukcji organizacji (właśnie z takim typem
przywódcy), obarczony dużym ryzykiem, ale dający też szansę na nieograniczony rozwój.
Ten drugi scenariusz stosowany jest częściej, gdy kryzys jest szczególnie głęboki, dodatkowo
związany z koniecznością przebudowy kultury organizacyjnej. Wybór innej drogi opartej o
ewolucyjne administrowanie raczej nie ma szans powodzenia – firma aby się odbudować
potrzebuje bardziej rewolucyjnych zmian. Trudno wyobrazić sobie także sukces pod wodzą
przywódcy-wizjonera, który nową wizję organizacji tworzyłby wyłącznie w oparciu o
istniejące mocne strony organizacji, skoro dotychczas wykorzystanie tych mocnych stron
doprowadziło do kryzysu. Konieczne wydaje się dokonanie wcześniej rewolucyjnych zmian
systemu organizacji.
6.2.3.

Pozorna stabilność

Sytuacja pozornej stabilności oznacza dla organizacji funkcjonowanie w nieprzewidywalnym
otoczeniu, które w krótkim czasie może zniszczyć jej obecnie dobrą pozycję. Trwały sukces
na takim rynku wydaje się, że zapewnić mogą więc tylko przywódcy, którzy potrafią
antycypować zmiany w otoczeniu. Dobra sytuacja sprawia natomiast, że dominować mogą
zmiany ewolucyjne, dokonujące stopniowego wdrażania nowych koncepcji. To sugeruje, że
efektywni powinni być tu przywódcy-wizjonerzy. Tezę tę potwierdza analiza przypadków
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przywódców-wizjonerów. Większość z nich działa właśnie w organizacjach będących w
sytuacji pozornej stabilno ści (przykładami są m.in. Gates i Balmer z Microsoft, Semel z
Yahoo!, Thompson z Symanteca).

6.2.3.1.

Yahoo!

Przykładem przywódcy, który wydaje się, że nie musiał przeprowadzać rewolucyjnych zmian
przy realizacji wyrazistej, antycypującej otoczenie wizji, był Terry Semel z Yahoo!
(Managers To Watch; 2003). Firma ta, która początkowo jawiła się klientom przede
wszystkim jako wyszukiwarka internetowa i dostarczyciel usług związanych z pocztą
elektroniczną, utrzymująca się z reklam internetowych, systematycznie przekształcana była w
szybki wielotematyczny portal internetowy sprzedający klientom coraz szerszy pakiet usług
związanych także z dostępem do informacji. Mimo zastoju na i tak anemicznym w tym
okresie rynku internetowej reklamy, Semelowi udało się w 2002 roku podwyższyć przychody
portalu o 25%, dodając nowe przedsięwzięcia poprzez przejęcia i alianse. Ciągła obserwacja
dynamicznego otoczenia branży kazała w odpowiednim czasie wyciągnąć Semelowi wnioski,

że pozostawanie Yahoo! na dotychczasowym rynku, szczególnie przy rosnącej pozycji
Google, oznaczać będzie dla firmy powolną marginalizację.

6.2.3.2.

Symantec

Odwrotna do dywersyfikacji, czy budowy nowego rynku strategia przyniosła natomiast
sukcesy Symantecowi pod przywództwem Johna Thompsona (The Best Managers; 2003).
Wydawałoby się, że firma działająca na podobnym do Yahoo! rynku powinna przyjąć właśnie
podobną strategię dywersyfikacji wobec ryzyka wynikającego z obecności wyłącznie w
branży security software. Tymczasem wizja Thompsona, która przyczyniła się do poprawy
pozycji firmy i stabilnego wzrostu, opierała się na specjalizacji. Thompson przejmował
kolejne firmy z branży (tylko w 2002 roku było ich 5), wzmacniając pozycję Symanteca.
Rozbudowywał

on

kanały

dystrybucji,

aby

ułatwić

dostęp

do

oprogramowania

zabezpieczającego komputery klientom detalicznym. Wyraźnie wykorzystywał on więc
mocne strony swojej organizacji, wiążące się ze znajomością branży, dobrą marką na rynku,
w celu wzmocnienia pozycji rynkowej. Ciągły napór nowych konkurentów, możliwość
pojawienia się nowych wielkich graczy (w tym Microsoftu, który był wielkim nieobecnym
tego rynku), informatyczny terroryzm – te zjawiska wymuszały ciągłą antycypację zmian
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otoczenia, groziły gwałtowną zmianą branży. Thompson przewodząc jednak liderowi branż y
mógł sobie pozwolić na unikanie rewolucyjnych zmian.

Warto jest jednak zwrócić uwagę na fakt, że wbrew pozorom w przywództwie wymienionych
przywódców-wizjonerów

wiele

jest

także

cech

specyficznych

dla

przywódców-

administratorów. Antycypacyjne zmiany pojawiają się bowiem co jakiś czas, natomiast często
przez całe miesiące lub lata większość zmian wprowadzanych przez przywódców-wizjonerów
ma charakter dostosowawczy. Kwestia ta związana jest jednak ze specyfiką tego typu
przywódców, którzy w wielu przypadkach wizjonerami raczej bywają. Ten element
wizjonerstwa stanowi jednak często jakościową różnicę.

6.2.3.3.

IBM za Johna Akersa

Przykładem pokazującym, że w sytuacji pozornej stabilno ści czysty typ przywódcyadministratora może być w dłuższej perspektywie niebezpieczny dla organizacji, jest
natomiast postawa Johna Akersa, do 1993 roku prezesa IBM. Jeszcze w połowie lat 80-tych
XX wieku IBM był firmą będącą w dobrej kondycji. Akers nie próbował jednak antycypować
zmian pojawiających się w otoczeniu – trzymał się raczej zdefiniowanych wcześniej rynków,
szczególnie rynku wielkich komputerów korporacyjnych. IBM nie dostrzegł przez to
jakościowej zmiany otoczenia, nie potrafił wykorzystać swojej siły i narzucić konkurentom
nowych rozwiązań technologicznych. Został w tyle i tylko późniejszej ingerencji przywódcyde-konstruktora, następnego prezesa Lou Gertnera, zawdzięczał ratunek.

W związku z tym, że podobnie jak przywódcy-administratorzy także przywódcy-ratownicy
nie przeprowadzają raczej zmian antycypacyjnych, w związku z tym ten typ przywódców w
efektywnych organizacjach w sytuacji pozornej stabilności pojawia się raczej bardzo rzadko.
Możliwe jest natomiast pojawienie się w takiej sytuacji przywódców-de-konstruktorów.
Wymaga to jednak bardzo specyficznych warunków. Stosunkowo trudno jest bowiem
wytłumaczyć pracownikom, a w szczególności akcjonariuszom, że dla przyszłego rozwoju
organizacji warto jest radykalnie przebudować lub wręcz zniszczyć dobrze funkcjonujące
organizacje. Zazwyczaj pierwszym krokiem w tej sytuacji jest pokazanie, że kondycja
organizacji wcale nie jest tak dobra i dlatego organizacja wymaga rewolucyjnej de-
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konstrukcji. Elementy takich działań odnaleźć mo żna w przywództwie Mike S. Zafirovskiego
z Motoroli (Crockett, Reinhardt; 2003).

6.2.3.4.

Motorola

Mike S. Zafirovski objął stanowisko CEO Motoroli w lipcu 2002 r., po odejściu z GE, gdzie
pracował bezpośrednio pod Jackiem Welchem. Rozpoczął od udowodnienia pracownikom, że
firma nie jest w tak dobrym stanie, jak można by oczekiwać – poddał ocenie każdą część
działalno ści firmy – dominowały oceny B i C zamiast A. Mogło to być przygotowanie do dekonstrukcji organizacji i pokazanie, że jest ona konieczna.

6.2.3.5.

InterActiveCorp.

Inne uzasadnienie dla de-konstrukcji organizacji znalazł Barry Diller z InterActiveCorp
(Mullaney, Grover; 2003). W tym przypadku jednak i sama de-konstrukcja była specyficzna –
polegała raczej na rewolucyjnym przekształceniu sieci niepowiązanych organizacji (będących
często liderami swoich nieliniowo zmieniających się rynków) w jeden w miarę spójnie
funkcjonujący organizm. Diller przejmował różne przedsiębiorstwa z branży e-commerce.
Teoretycznie były one ze sobą luźno powiązane. Wśród jego firm znajdowały się Expedia,
Hotels.com i inne z branży turystycznej, ale także LendingTree będąca pośrednikiem w
uzyskiwaniu kredytów budowlanych. Oprócz tego Diller

był właścicielem kilku

Hollywoodzkich studiów filmowych, sieci kablowych. Pojawiały się także doniesienia, że
planował on przejęcie Vivendi.
Strategia Dillera była rewolucyjna. Różne firmy należące do niego powiązane były w sieć,
która wspierała się wzajemnie. Firmy wzajemnie oferowały swoje usługi – pakiety usług i
dzięki temu zdobywały liczną rzeszę klientów. To dla odmiany pozwalało im na
negocjowanie ze swoimi dostawcami z pozycji silniejszego – wykorzystywały strategię
internetowego Wal-Martu. Uzyskując duże rabaty, były niezwykle konkurencyjne cenowo.
Szczególnie wyraźnie widać to było w firmach Expedia i Hotels.com, które dyktowały
warunki hotelom, a „niepokornych” karały poprzez ignorowanie. Oferowały najtańsze usługi
klientom i miały najwyższe marże.
Strategia Dillera opierała się na zbudowaniu potęgi w internetowym handlu luźno ze sobą
powiązanych, jednak wspierających się wzajemnie firm. Strategia ta tworzyła niewątpliwie
nowe standardy na rynku. Z punktu widzenia firm tworzących sieć wymagała ona natomiast
rewolucyjnej zmiany podejścia do pojęcia konkurencji.
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Podsumowując, widać, że w efektywnych organizacjach w sytuacji pozornej stabilności
dominują przywódcy potrafiący przyprowadzać zmiany antycypacyjne – przywódcywizjonerzy. Nie oznacza to oczywiście, że nie posiadają oni także umiejętności przywódcówadministratorów – muszą jednak umieć tworzyć wizję przyszłości swojej branży. Widać
także, że de-konstrukcja takich organizacji jest stosunkowo rzadka – zazwyczaj niecelowe
wydaje się niszczenie struktur, które są efektywne. Częstsze wydaje się być budowanie nawet
bardzo innowacyjnych rozwiązań w oparciu o istniejące mocne strony tych organizacji.
6.2.4.

Zmiana stanu równowagi (przebudowa)

Najbardziej niekorzystna sytuacja dla organizacji to sytuacja zmiany stanu równowagi
(przebudowy). Zmieniające się nieliniowo otoczenie, a jednocześnie zła kondycja organizacji
wydaje się, że wymagają przeprowadzania radykalnych rewolucyjnych zmian antycypujących
otoczenie, które stworzą organizacji inny, nowy stan równowagi. Stąd nie jest zaskakujące, że
przywódcy-de-konstruktorzy dominują wśród organizacji znajdujących się w tej sytuacji
(przykładami są Gerstner z IBM, Fiorina z HP, Vasella z Novartis, Lee Kun-hee i Yun Jong
Yong z Samsung Electronics).

6.2.4.1.

IBM za Lou Gerstnera

Przykładem przywódcy-de-konstruktora, który dokonał radykalnej de-konstrukcji swojej
organizacji, był Lou Gerstner, prezes i CEO IBM Corporation w latach 1993-2002. Gerstner,
siódmy szef IBM od początku istnienia firmy, czyli od 1911 roku, objął swoją funkcję w
kwietniu 1993 roku, w chyba najtrudniejszym okresie w ponad 80-letniej historii korporacji
(Slater; 2000). W poprzednim 1992 roku IBM przyniósł kilka miliardów dolarów straty, czyli
zanotował największą stratę w historii amerykańskiej gospodarki. Sukcesywnie tracił też
pozycję na rynku wobec nowych firm branży IT takich jak Microsoft, Dell, Compaq.
Imperium dwóch Thomasów J. Watsonów, seniora i juniora – założycieli i wieloletnich
szefów korporacji, chyliło się ku upadkowi. Część analityków z giełdy nowojorskiej była już
przekonana, że bankructwo korporacji to tylko kwestia czasu. Właśnie z tego powodu
zatrudniono Gerstnera – człowiek z zewnątrz, spoza firmy, nie znającego branży, specjalistę
od restrukturyzacji podupadłych firm. Miał na swoim koncie kilka spektakularnych sukcesów,
w tym na stanowisku dyrektora American Express. Żaden z tych sukcesów nie polegał jednak
na wyciąganiu firmy z takiej zapaści.
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Aby zrozumieć przyczyny ówczesnej sytuacji firmy, konieczne jest poznanie jej historii, w
tym historii budowania jej niezwykle silnej, specyficznej, ale jednocześnie konserwatywnej i
nieelastycznej kultury organizacyjnej. IBM powstał 15 czerwca 1911 roku w Nowym Jorku
jako Computing-Tabulating-Recording Company, ale początki firmy sięgały nawet 1890 roku
(Watson, Petre; 1994). Początkowo firma kierowana przez Thomasa J. Watsona, syna
szkockich emigrantów, zajmowała się głównie sprzedażą mechanicznych urządzeń liczących,
sortowników kart perforowanych i podobnego sprzętu. Watson był urodzonym sprzedawcą i
właśnie jego zasady sprzedaży zdecydowały głównie o sukcesie firmy. Handlowcy IBM byli
zawsze otwarci na klienta, jego potrzeby. Klient był dla nich najważniejszy, i zawsze
okazywali mu szacunek. Watson wymagał więc od swoich pracowników podkreślania tego
szacunku odpowiednim strojem – nienaganne garnitury, białe koszule, krawaty stały się
normą, artefaktem kulturowym wyróżniającym pracowników firmy. Watson zapewniał w
firmie rodzinną atmosferę, pracę (co jest niezwykle rzadkie w amerykańskich korporacjach)
na całe życie, troskę o rodziny pracowników wykraczającą poza tradycje amerykańskich firm,
ale wymagał w zamian bezwzględnej lojalności i także moralności. Pracownicy nie tylko
musieli się odpowiednio ubierać, ale też przestrzegać określonego kodeksu moralnego.
Zasadą Watsona kierowaną do pracowników, która obecna była w każdym zakładzie, na
każdym biurku było słynne „THINK” – myś l. Pracownicy nie mieli być ślepymi robotami, ale
myślącymi i działającymi ludźmi. W firmie zawsze ceniono pomysły, innowacyjność. To
właśnie ta filozofia przyczyniła się później w latach pięćdziesiątych do sukcesów firmy w
dziedzinie nowych technologii. Pierwsze komputery sprzedawane komercyjnie tworzono w
IBM, powstawały liczne laboratoria badawcze należące do firmy, pięciu naukowców
pracujących w tych laboratoriach zdobyło nagrody Nobla.
Jednocześnie Watson wymagał od swoich pracowników bezwzględnego posłuszeństwa.
Pracownicy pod jego kierunkiem działali niczym żołnierze pod dowództwem generała. Nic w
tej sprawie nie zmieniło się także w 1956 roku, kiedy to na stanowisku prezesa zastąpił
osiemdziesięciopięcioletniego już Thomasa J. Watsona jego syn Thomas J. Watson, Jr.
Wszystkie zasady, które do tej pory gwarantowały firmie sukces, zostały utrzymane.
Wydawało się, że zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu firmy nie mają i nie powinny mieć
wpływu na jej działanie. Wciąż organizowano letnie obozy dla najlepszych handlowców w
ramach tzw. Klubu Stuprocentowych, wciąż nie szczędzono środków na badania w dziedzinie
najnowszych technologii, wciąż dbano o profesjonalny wystrój biur i samych pracowników
zgodnie z zasadą poważnego traktowania klienta. Między innymi właśnie dzięki tym cechom
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w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych firma urosła do postaci potentata, czy wręcz
monopolisty na rynku wielkich komputerów dla przedsiębiorstw. Cieszyła się szacunkiem i
stała obiektem zazdrości wielu. Słowa Big Blue (od koloru korporacji) kojarzone były z
wielkim sukcesem. Działo się tak w Stanach, ale także w wielu krajach świata, na które IBM
rozszerzył swoją działalność. Mimo odejścia z funkcji prezesa w 1971 r. syna założyciela,
członka klanu Watsonów, tradycje były kontynuowane.
Także w lata osiemdziesiąte firma wkroczyła z sukcesami. Pierwszy komputer klasy PC był
także dziełem inżynierów IBM. Lata osiemdziesiąte były jednak tak naprawdę początkiem
problemów początku lat dziewięćdziesiątych (Slater; 2000). Przywódcy IBM zadufani w
wielkość swojego kolosa, niezwykle konserwatywni, nie zauważyli zmian, jakie dokonały się
w otoczeniu. Podczas, gdy świat zaczął zmieniać się w tempie, jak nigdy wcześniej,
przeżywając rewolucję technologiczną, podczas, gdy konkurenci stawiali na małe komputery
z profesjonalnym oprogramowaniem biurowym, na usługi związane z informatyką, IBM
wciąż uważał, że przyszłość należy do wielkich maszyn korporacyjnych. Choć IBM był
twórcą PC, to nie potrafił wykorzystać przewagi, jaką mu to stwarzało. Kupując obcy system
operacyjny, mikroprocesor przy jednoczesnym przyzwoleniu na klony swoich komputerów,
zastosowaniu architektury otwartej (co samo w sobie było znakomitym pomysłem
popularyzującym rozwiązanie i tworzącym standard technologiczny), stworzył konkurentów
takich jak Microsoft, Intel, Dell, czy tysiące firm na Dalekim Wschodzie, nie pozostawiając
sobie możliwości kontroli nad żadnym elementem rozwiązania. W połowie lat
osiemdziesiątych nad sytuacja można było jeszcze zapanować, ale ówcześni szefowi firmy, w
szczególności prezes John Akers, nie dostrzegali problemu. Dla nich IBM ze swoimi
tradycjami był wciąż niedościgniony. Ich zdaniem to otoczenie powinno przystosować się do
IBM, było przez niego kreowane, a nie odwrotnie. Podejście to wynikało z konserwatywnej
kultury organizacyjnej, a raczej z jej patologicznego rozumienia, zgodnie z którą IBM
powinien tworzyć swoje produkty, stwarzać standardy bez oglądania się na otoczenie. Do tej
pory zawsze przynosiło to sukcesy.
Problem został dostrzeżony dopiero na początku lat 90-tych. Ale wtedy było już za późno. Z
roku na rok straty rosły, ceny akcji spadały.
Wtedy właśnie dyrektorem generalnym firmy został Gerstner. Dokonał on radykalnych
zmian, nie zważając na ryzyko, jakie zmiany te za sobą niosły. Zdecydował się na
rewolucyjną przebudowę strategii i kultury organizacyjnej IBM. Nowa kultura miała być
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kulturą zmiany. Taka strategia, zdaniem Gerstnera, wymagała większej decentralizacji
podejmowania decyzji: „Musimy przenieść podejmowanie decyzji w firmie jak najbliżej
klienta bez snucia domysłów, powstrzymywania, budowania przeszkód za sprawą osób
postronnych.” Gerstner uważał, że sam musi stać się wzorem dla swoich pracowników.
Realizacje wszystkich swoich idei zaczynał więc od siebie. „Jeżeli dyrektor generalny nie

żyje zgodnie z głoszoną kulturą, wtedy ona po prostu nie zaistnieje.” (Slater; 2000).
Gerstner rozpoczął zmianę kultury IBM od zmiany podstawowych artefaktów, które jego
zdaniem wypływały z wartości firmy, które potem postawiły ją na skraju przepaści. Jednym z
najbardziej widocznych przykładów było zniesienie sztywnych, wyznaczanych odgórnie
kanonów ubierania się. Pracownicy mogli sami decydować o swoim ubiorze, o tym, kiedy
czarne garnitury i białe koszule są konieczne. Gerstner był zdania, że dzięki temu łatwiej
pójdzie mu przekonywanie pracowników do poczynienia innych, ważniejszych zmian w
przedsiębiorstwie.
Najbardziej

spektakularnym

przejawem

nowych

zmian

było

jednak

porzucenie

kilkudziesięcioletniej polityki nie zwalniania pracowników, która bardziej niż jakikolwiek
inny element kultury firmy zrodziła ospałość i obojętność. Zwolnienie kilku tysięcy osób było
szokiem dla firmy, ale pozwoliło na oszczędności. Ważniejszy był jednak sygnał, że coś się
zmienia. Samo przychodzenie do pracy nie wystarczy dla zachowania stanowiska.
Gerstner sformułował też nową wizję IBM. Firma miała stać się „najlepiej prosperującym i
najważniejszym przedsiębiorstwem informatycznym, miała oferować nowe technologie dla
klientów i w dalszym ciągu pełnić rolę pioniera techniki.” Później wizja ta została powiązana
z bardziej konkretnymi założeniami strategicznymi: „IBM będzie kierować przejściem do
organizacji sieciocentrycznej przez nieustanne tworzenie zaawansowanych produktów i
technologii potrzebnych do zrealizowania potężnych sieci, jak również poprzez pracę z
naszymi klientami, aby pomóc im w pełni wykorzystać możliwości tych sieci.” (Slater; 2000).
Nie był już mo żliwy powrót do rynku z początku lat osiemdziesiątych, więc firma
postanowiła zbudować swój wizerunek lidera w oparciu o rozwijające się niezwykle szybko
rozwiązania sieciowe. Jak się później okazało, był to strzał w dziesiątkę.
Drugim filarem firmy (a raczej uzupełnieniem pierwszego) stały się usługi. Przejawiało się to
w sloganie: „My nie sprzedajemy produktów, sprzedajemy rozwiązania.”, czyli rozwiązujemy
„problemy naszych klientów”. „Jeżeli mamy kierować, musimy wyznaczać kierunek i tam
podążać. To, czy podąża za nami konkurencja, nie jest ważne.” Ta strategia przyczyniła się do
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budowy zupełnie nowego rynku zintegrowanych usług informatycznych. IBM był twórcą tego
rynku i do dnia dzisiejszego pozostaje jego liderem.
Aby podtrzymać proces budowania nowej kultury podporządkowanej takiej wizji, Gerstner
dbał przede wszystkim o wizerunek firmy i komunikację. Dotyczyło to oczywiście nie tylko
wizerunku zewnętrznego (który najbardziej spektakularnie promowany był podczas
zwycięskiego pojedynku szachowego Big Blue przeciw Gariemu Kasparowowi), ale przede
wszystkim komunikacji wewnętrznej. Gerstner wiedział, że najlepsze strategie nie będą
działać bez efektywnego przywództwa i sensownego komunikowania się na każdym
poziomie. Dlatego na podróże poświęcał średnio połowę swojego czasu, odwiedzając
placówki IBM, spotykając się z klientami, szczerze wierząc w słowa widniejące na jego
biurku: „Biurko nie jest bezpiecznym miejscem, z którego można patrzeć na świat”. W ten
sposób wdrażał w życie koncepcję „zarządzania przez przechadzanie się” (management by

walking around).
Aby promować zmiany i swoją wizję firmy, Gerstner potrafił także wykorzystać
zaangażowanie pracowników. W początkowym kilkumiesięcznym okresie zajmowania
swojego nowego stanowiska wezwał 5000 ochotników do pomocy przy wprowadzaniu zmian
w IBM. Ci „ochotnicy” mieli wpływać na kolejne tysiące – stali się lokalnymi agentami
zmiany.
Wszystkie te działania nie zmieniły jednak stanowiska Gerstnera odnośnie znaczenia ludzi i
ich wiedzy w IBM. „Jesteśmy bardzo mocno przekonani, że stare jak świat dźwignie
konkurencji – praca, kapitał i ziemia – są uzupełniane wiedzą oraz że w przyszło ści
największe sukcesy będą odnosić przedsiębiorstwa, które uczą się, jak eksploatować wiedzę.”
Stąd slogan „Think” nie zniknął z kultury IBM, ale nadano mu nowego znaczenia.
Dzięki przeprowadzonemu przez Gerstnera programowi ratowania firmy, w ciągu kilku lat
podźwignęła się ona z kryzysu i zaczęła przynosić zyski. Dzięki temu IBM jest wciąż jedną z
największych firm informatycznych świata. Szczególnie silną pozycję IBM ma na rynku
usług opartych na rozwiązaniach sieciowych.
Gerstner podczas swojego przewodzenia korporacji dokonał kilku rewolucyjnych zmian. Po
pierwsze, dokonał on transformacji kultury organizacyjnej – przełamał tyranię starej kultury,
sukcesywnie kreując nowe wartości, zmieniając artefakty. Nowa kultura IBM była elastyczna,
sprzyjała innowacyjności, potrafiła zarówno czerpać wzorce z otoczenia, jak również
wspierać budowę nowych rozwiązań.
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Po drugie, Gerstner stworzył całkowicie nowy rynek usług informatycznych opartych o
sprzedaż rozwiązań. Wkrótce IBM znalazł na tym rynku wielu naśladowców konkurentów,
jednak otwarcie tego rynku zaowocowało obecną pozycją lidera.
Po trzecie, Gerstner stworzył unikatową strategię relacji z pracownikami. Angażowanie
pracowników najniższych szczebli w proces zmian, decentralizacja, zarządzanie przez
przechadzanie się – stworzyły nowe standardy wdrażania radykalnych zmian w wielkich
międzynarodowych korporacjach.
Te trzy główne elementy sprawiły, że IBM z początku XXI wieku jawił się jako zupełnie
inna, bardzo konkurencyjna, opanowująca nowe rynki, elastyczna korporacja.

6.2.4.2.

Novartis

Przykładem przywódcy, który zmierzył się z problem stworzenia nowej organizacji z nową
kulturą i antycypującą otoczenie strategią z dwóch wielkich korporacji działających na rynku
farmaceutycznym, był Daniel Vasella z Novartis (Capell; 2003).
Novartis powstał w 1996 roku jako efekt fuzji dwóch szwajcarskich firm Sandoz Ltd. i
CibaGeigy. Vasella przeprowadził fuzję dwóch staroświeckich, konserwatywnych gigantów o
krańcowo odmiennych kulturach organizacyjnych. Sandoz był autokratyczny i hierarchiczny,
podczas gdy w Ciba panowała nieformalna atmosfera, a wiele decyzji podejmowano
kolegialnie. Główna strategia biznesowa Vaselli opierała się na przewartościowaniu firmy
agrochemicznej w farmaceutyczną.
Jeszcze w 2001 roku Novartis postrzegany był jako śpiący gigant nie mogący konkurować z
innymi firmami branży, szczególnie na najbardziej dochodowym rynku amerykańskim.
Vasella, sam z wykształcenia lekarz, zainwestował jednak intensywnie w marketing. W
Stanach Zjednoczonych zatrudnił byłego menedżera z Johnson & Johnson, przy udziale
którego zmienił całkowicie percepcję europejskich firm w USA.
Same inwestycje w marketing nie przyniosłyby jednak poprawy pozycji konkurencyjnej
firmy. Vasella oparł swoją strategię o zintensyfikowanie wydatków na badania i rozwój,
otwierając wiele centrów naukowych. Novartis zainwestował między innymi 4 mld USD w
centrum naukowe w Cambridge w stanie Massachusetts. Na jego czele postawiono światowej
sławy naukowca dra Marka C. Fishmana. W jego rekrutację zaaranżował się sam Vasella,
który nie zraził się początkową odmową – przez ponad pół roku prowadził starania,
podejmował rozmowy z Fishmanem, aby zmienić jego decyzję.
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Zwiększenie nakładów na badania i rozwój zaowocowało w maju 2001 roku stworzeniem
bardzo nowoczesnego leku wykorzystywanego w leczeniu nowotworów. Sukces tego
specyfiku otworzył możliwość stworzenia nowoczesnej dochodowej organizacji. W 2003
roku firma posiadała już patenty na dziesięć podobnie przyszłościowych leków i
zaawansowała prace nad kolejnymi piętnastoma. W 2003 roku planowany był kolejny wzrost
wydatków na badania o 20% do 3,5 mld USD rocznie.
Vesella inwestował w badania i rozwój, jednak także kupował patenty i przygotowywał fuzje.
Aby to ułatwić zmienił walutę rozliczeń firmy z franków szwajcarskich na dolary.
Największym wyzwaniem dla Vaselli na kolejne lata było wprowadzenie wszystkich
stworzonych specyfików na masowy rynek. Wymagać to miało gigantycznych nakładów
finansowych. Novartis nie miał jednak problemów z przepływami pieniężnymi.
Zdaniem analityków, prawdziwym celem Vaselli była jednak fuzja ze szwajcarskim Roche
Group. Wynikiem tej fuzji byłoby przekształcenie Novartisu z 6 firmy farmaceutycznej

świata (wg sprzedaży) do 2 największej firmy w tej branży (po Pfizerze), z przychodami 45
mld USD i silną pozycją na dwóch najważniejszych rynkach – USA i Japonii. Firmy miały
też uzupełniające się projekty badawcze, wspólnie byłyby liderami wiele rynków
farmaceutycznych. Przeciwnikiem fuzji byli jednak CEO Roche Group Frank B. Humer oraz
kontrolująca firmę rodzina La Roche.
Wynika stąd, że Vasella jawił się jako specjalista od fuzji. Taka specjalizacja bardzo często
wyróżnia przywódców-de-konstruktorów. Przy dokonywaniu fuzji i przejęć szczególnie
istotna jest jednak wrażliwość na kwestie kulturowe.

Trudno jest znaleźć przykłady przywódców innych typów niż de-konstruktor, którzy
potrafiliby odbudować pozycje organizacji znajdujących się w sytuacji zmiany stanu
równowagi. Przywódcy-administratorzy w tego typu organizacjach nie mają raczej szansy
powodzenia, gdyż dystans w stosunku do konkurentów pogłębiający się poprzez nieliniowość
zmian w otoczeniu wymusza radykalność kroków naprawczych. Wspomniany wcześniej
przykład Johna Akersa z IBM, który wciąż jeszcze na początku lat 90-tych XX wieku, kiedy
sytuacja IBM stopniowo pogarszała się, nie potrafił wyjść poza typ przywódcyadministratora, czy też podobna postawa Lewisa Platta w HP pod koniec lat 90-tych XX w.,
są dobrą ilustracją takiej tezy.
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Podobnie trudno znaleźć jest przykłady przywódców-wizjonerów w organizacjach w sytuacji
zmiany stanu równowagi. Ten typ przywództwa unikający zmian rewolucyjnych zakłada
budowanie pozycji organizacji w oparciu o jej mocne strony. Tymczasem dla organizacji
będącej w sytuacji przebudowy najpilniejsze wydaje się przełamanie, zniszczenie słabości
organizacji. Częstym zjawiskiem jest natomiast sytuacja, że przywódcy-de-konstruktorzy po
wzmocnieniu pozycji swoich organizacji, dokonaniu radykalnej de-konstrukcji jej struktur,
kultury organizacyjnej zmieniają swój typ przywództwa i stają się przywódcami-wizjonerami
(taką ewolucję pokazać można na przykładzie Bezosa z Amazon.com, czy Gerstnera z IBM).
Możliwe jest natomiast pojawienie się w sytuacji zmiany stanu równowagi (przebudowy)
organizacji przywódców-ratowników. Takie przypadki nie doprowadzają jednak zazwyczaj
do odzyskania przez organizację pozycji dominującej na rynku, mogą być jednak krokiem w
tym kierunku, pod warunkiem, że po odbudowaniu chwilowej pozornej stabilności
organizacji, ujawni się w niej przywódca-wizjoner. Przykładem organizacji, w której proces
taki następił, była MCI pod wodzą Michaela Capellasa (byłego szefa Compaq Computers
sprzed fuzji z HP) (Haddad; 2003).

6.2.4.3.

MCI

Capellas w październiku 2002 roku objął przywództwo w MCI – upadającym gigancie
telekomunikacyjnym. Jego zadaniem było postawienie firmy na nogi. Do maja 2003 udało mu
się znacznie ograniczyć koszty działalno ści, w wyniku licznych spotkań z pracownikami
firmy na terenie całych Stanów podnieść ich morale, wynegocjować restrukturyzację długu –
obniżenie go z 41 mld USD do 5 mld USD. Capellas znacznie także wzmocnił służby
zajmujące się sprzedażą (zatrudniono około 1000 osób). Pod jego przywództwem rozpoczęto
integrację 170 systemów informatycznych firmy, wykorzystano outsourcing informatyczny i
włączono do sieci nowe cyfrowe łącza, które pochłonęły łącznie 38 mld USD inwestycji.

Wcześniej zauważono, że wśród przywódców-de-konstruktorów liczne grono stanowią
przywódcy organizacji nowych, nowoutworzonych. Można pokazać, że taki fakt ma
uzasadnienie w rodzaju sytuacji, z jaką spotykają się nowe organizacje. W związku z tym, że
warunki działania nowych podmiotów gospodarczych można uznać często za trudne,
nieprzewidywalne (bariery wejścia, nowe nieznane rynki, nowi konkurenci) oraz że podmioty
te początkowo borykają się zazwyczaj z problemami finansowymi, wprowadzają na rynek

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

148

nową niesprawdzoną oferta produktów i usług, tworzą dopiero swoją kulturę organizacyjną,
więc ich kondycja jest trudna – stąd najbliższa opisanym warunkom jest sytuacja, gdy
organizacja o złej kondycji musi działać w nieliniowym, nieprzewidywalnym otoczeniu. Stąd
zadaniem wielu przywódców takich organizacji staje się stworzenie i wdrożenie strategii,
która przyczyni się bądź do stworzenia zupełnie nowego rynku, bądź do wyróżnienia się
nowej organizacji na istniejącym rynku spośród obecnych już na nim podmiotów. Przywódca
taki może stać się także odpowiedzialny za stworzenie całkowicie nowej kultury
organizacyjnej, która pomoże organizacji przez wiele lat funkcjonować, konkurować w
swoim otoczeniu. Oczywiście naturalne jest to, że zadania te są niezwykle trudne i
ryzykowne, stąd wiele organizacji musi na tym etapie ponieść klęskę. Wśród wymienionych
wcześniej przywódców-de-konstruktorów z taką sytuacją zmierzyli się m.in. Bezos z
Amazon.com i O’Leary z Ryanair.
Podsumowując, sytuacja zmiany stanu równowagi (przebudowy) stanowi dla przywódców
organizacji najpoważniejsze wyzwanie. Wydaje się, że najlepiej z wyzwaniem tym radzą
sobie de-konstruktorzy. W niektórych przypadkach możliwy jest też scenariusz, w którym
przeprowadzenie

antycypujących

otoczenie

zmian

poprzedzone

jest

uzdrowieniem

organizacji, doprowadzeniem jej do stanu pozornej stabilno ści przez przywódcę-ratownika.
Dopiero potem pojawić się może przywódca-wizjoner, a następnie po stworzeniu wizji
przywódca-administrator.

6.3. DOMINUJĄCE

TYPY

PRZYWÓDZTWA

W

OTOCZENIU

BURZLIWYM

–

PODSUMOWANIE MODELU

Schemat niżej podsumowuje dotychczasowe rozważania na temat typów przywódców
działających w organizacjach w otoczeniu burzliwym. Stworzony model przywództwa w
otoczeniu burzliwym pokazuje konsekwencje przyjęcia określonego typu przywództwa w
danej sytuacji organizacji, pokazuje typy przywódców, którzy wydają się dominować w
określonych sytuacjach.

Otoczenie
(pod względem zmienności)
Liniowe
(w okresie co najmniej
od kilku do kilkunastu lat)

Krótkookresowo nieliniowe
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(kondycja finansowa, nowoczesność produktów, zasoby ludzkie, kultura organizacyjna –
perspektywa bieżąca oraz analiza przyszłych trendów)

Kondycja organizacji

UMIARKOWANA STABILNOŚĆ

„dobra”

Najczęściej występujący typ
efektywnego przywódcy to
administrator. Możliwe jest także
pojawianie się efektywnego
wizjonera, dokonującego
ryzykownego „skoku do przodu”.
Pojawienie się ratownika, a w
szczególności de-konstruktora jest
rzadkie, gdyż oznaczałoby
dokonanie rewolucyjnych zmian w
dobrze funkcjonującej organizacji.

POZORNA STABILNOŚĆ
Najczęściej występujący typ
efektywnego przywódcy to wizjoner.
Przez większość czasu efektywna może
być jednak także rola administratora.
Pojawienie de-konstruktora jest
rzadkie, gdyż oznaczałoby dokonanie
rewolucyjnej przebudowy dobrze
funkcjonującej organizacji. Pojawienie
się ratownika nie rozwiązuje natomiast
problemów organizacji.

ZABURZENIE STANU RÓWNOWAGI

ZMIANA STANU RÓWNOWAGI

(KRYZYS)

„zła”

Schemat 6

Najczęściej występujący typ
efektywnego przywódcy to
ratownik. Możliwe jest także
pojawianie się efektywnego
de-konstruktora,
przebudowującego organizację
poprzez ryzykowny „skok do
przodu”. Pojawienie się
administratora lub wizjonera może
być niebezpieczne, gdyż oznacza
bierność wobec problemów
organizacji.
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(PRZEBUDOWA)

Najczęściej występujący typ
efektywnego przywódcy to
de-konstruktor. Możliwa jest także
przebudowa poprzez początkowe
uzdrowienie organizacji przez
ratownika, a następnie pojawienie się
wizjonera i administratora.
Wcześniejsze pojawienie się wizjonera
lub administratora może być
niebezpieczne, gdyż oznacza bierność
wobec problemów organizacji.

Model przywództwa w otoczeniu burzliwym

Źródło: Opracowanie własne
Podsumowując powyższe rozważania nad przywództwem w organizacji w otoczeniu
burzliwym, warto zastanowić się nad dwoma ważnymi zagadnieniami. Po pierwsze, czy
możliwe i celowe jest, aby ten sam przywódca w zależności od sytuacji wykazywał cechy i
zachowania specyficzne dla różnych typów przywódców. Po drugie, ważne staje się
wyodrębnienie zadań, które będą kluczowe dla przywódców działających we współczesnych
organizacjach.
6.3.1.

Dynamiczna zmiana typów przywództwa – przywódca-kameleon

Odpowiedź na pierwsze pytanie przynajmniej częściowo wydaje się oczywista po dokładnym
przeanalizowania zamieszczonych przykładów. Naturalne staje się, że przynajmniej część
przywódców-ratowników po uzdrowieniu sytuacji swojej organizacji zaczyna pełnić rolę
przywódców-administratorów. Rola administratora zazwyczaj nie niesie za sobą konieczności
budowania nowych umiejętności.
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Podobnie oczywista wydaje się zamiana funkcji przywódcy-de-konstruktora na przywódcęwizjonera. Wymienić tu można przykładowo Gatesa z Microsoft, czy Gerstnera z IBM.
Trudniejsze jest natomiast zamiana odwrotna. Role ratownika, a w szczególności dekonstruktora wymagają bowiem umiejętności sprawnego przeprowadzania rewolucyjnych
zmian, w tym umiejętności dokonywania zmian kultury organizacyjnej. Nie każdy
przywódca-administrator natomiast posiada takie umiejętności. Podobnie dzieje się
przynajmniej z częścią przywódców-wizjonerów, których umiejętności muszą być często
wspierane przez menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie rewolucyjną zmianą.
Trudności wiążące się z pełnieniem funkcji przywódców-de-konstruktorów i przywódcówratowników skłaniają wiele korporacji do wynajmowania menedżerów poza swoimi
strukturami, których zadaniem ma być wyłącznie uzdrowienie organizacji, dokonywanie
rewolucyjnych zmian. Mają oni przewodzić organizacji tylko czasowo. W swojej karierze
zawodowej takimi menedżerami byli np. Dormann z ABB, Vasella z Novartis.
Warto też zastanowić się nad zamiennością funkcji wizjonera i administratora oraz ratownika
i de-konstruktora. Cechami zarówno administratora, jak również ratownika jest utrzymywanie
pewnej stabilności w rozwoju swoich organizacjach. Przywódcy należący do tych grup nie są
zobowiązani ani do tworzenia, ani do radykalniejszego, szybkiego zmieniania kultury
organizacyjnej, czy też tworzenia antycypacyjnych wizji. Umiejętność ta nie jest jednak
oczywista, stąd zmiana typu przywództwa z administratora na wizjonera, czy z ratownika na
de-konstruktora może okazać się trudna. Można jednak traktować w tej sytuacji pełnienie roli
administratora i ratownika jako możliwość zdobywania doświadczeń przed trudniejszymi
funkcjami w karierze biznesowej takich menedżerów – czyli przed próbą zajęcia pozycji
przywódcy-wizjonera lub de-konstruktora.
Dobrzy przywódcy-wizjonerzy i przywódcy-de-konstruktorzy potrafią natomiast zazwyczaj
także administrować. Jak wspomniano już wcześniej, przeprowadzanie antycypacyjnych
zmian musi być uzupełniane przeprowadzaniem także zmian dostosowawczych. Przyczyną
porażek

wielu

menedżerów-wizjonerów

jest

natomiast

właśnie

brak

umiejętności

administrowania, czyli przeprowadzania ewolucyjnych dostosowawczych zmian (pokazały to
m.in. przywoływane wcześniej badania Fortune poświęcone przyczynom porażek
menedżerów – Charan i in.; 1999).
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Bardziej ryzykowna byłaby natomiast próba zamiany ról przywódcy-ratownika i wizjonera
oraz administratora i de-konstruktora. W tych przypadkach umiejętności potrzebne w tych
odmiennych sytuacjach są na tyle różne, że zamiana wiązałaby się z ogromnym ryzykiem.
Zauważyć trzeba jednak, że przy dynamicznie zmieniającym się otoczeniu coraz częściej
przywódcy organizacji będą musieli posiąść sztukę balansowania pomiędzy czterema
wymienionymi typami przywódczymi. Przywódca musi umieć zmieniać swój typ
przywództwa w zależności od bieżącej sytuacji firmy. Często współczesny przywódca pełni
wręcz kilka ról na raz, w zależności od potrzeb zmieniając tylko proporcje poszczególnych
czterech typów przywódczych, dostosowując swój typ przywództwa do warunków otoczenia,
pełni rolę swoistego kameleona.
Przykładem przywódcy, który opanował sztukę czerpania z wielu typów przywódczych był
niewątpliwie Jack Welch z General Electric, przez współczesnych uznany za jednego z
najwybitniejszych menedżerów końca XX wieku. Zarządzał on firmą przez ponad 20 lat w
zmieniających się warunkach, wprowadzał GE na zupełnie nowe dziewicze rynki i potrafił
jednocześnie umocnić pozycję firmy na rynkach istniejących. W jego przypadku umiejętności
przywódcy-kameleona osiągnęły perfekcję. Być może jest on właśnie prekursorem nowego
typu przywódcy łączącego w sobie umiejętności wszystkich czterech opisanych wyżej, typu,
zapotrzebowanie na który będzie stopniowo rosło. Już teraz jednak wielu dobrych
przywódców organizacji nie cechuje jeden typ przywództwa, lecz potrafią oni dynamicznie
dostosowywać swój typ przywództwa do zmiennych warunków, w jakich funkcjonują ich
organizacje, potrafią jednocześnie wykorzystywać zachowania specyficzne dla kilka typów
przywódczych.
6.3.2.

Zadania współczesnego przywódcy

Drugi wniosek, który wynika z modelu przywództwa w otoczeniu burzliwym wiąże się
natomiast z określeniem umiejętności i zadań, jakie ważne są dla przywódców organizacji
gospodarczych działających we współczesnym otoczeniu. Dominujące są tu:

•

Zadania przywódców w procesie zarządzania zmianą organizacyjną, w tym zmianą
kultury organizacyjnej – w wielu przypadkach przywódca staje przed koniecznością
przekształcenia swojej organizacji i dostosowania jej do zmieniającego się otoczenia.
Czasami zmiana ma charakter ewolucyjny, w innych przypadkach rewolucyjny. W
zależności od skali zmian, odpowiedzialność za ich przeprowadzenie mogą ponosić
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menedżerowie na różnych szczeblach struktury organizacyjnej. Zmieniają się wtedy
zadania samego przywódcy. Często jednak przywódca sam musi pełnić rolę agenta
zmiany. Najbardziej radykalny charakter ma dokonanie przebudowy kultury
organizacyjnej. Zmiana ta jest najtrudniejsza, najbardziej długotrwała, najgłębiej
ingeruje w obecny sposób funkcjonowania organizacji. Dodatkowo przywódca w
procesie zarządzania taką zmianą odpowiedzialny jest często za budowanie
odpowiednich relacji z pracownikami. Wobec powszechności dostępu do informacji i
technologii kluczowym zasobem organizacji stają się bowiem ludzie. Pojawia się
problem rekrutacji odpowiednich pracowników, wspierania ich rozwoju oraz
pobudzania ich motywacji do pracy, mimo niestabilności, jaką niosą za sobą zmiany
organizacyjne.

•

Odpowiedzialno ść przywódców za pobudzanie innowacyjności organizacji i
minimalizowanie ryzyka w sytuacji kreowania innowacji – organizacja, żeby
dostosować się do wyzwań rynkowych lub wykreować własne nowe rynki musi
tworzyć nowoczesne, często innowacyjne rozwiązania. Jednym z najistotniejszych
zadań przywódcy może stać się więc pobudzanie innowacyjno ści. Z procesem tym
wiąże się jednak zazwyczaj duże zagrożenie niepowodzenia, wykreowanie
technologii, która nie odniesie sukcesu. Przywódca często musi umieć szacować
ryzyko i podejmować decyzje co do kierunków rozwoju nowych technologii w
organizacji lub poza nią.

Tym zagadnieniom poświęcone będą ostatnie rozdziały tej książki.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
W rozdziale tym zaprezentowano model przywództwa w otoczeniu burzliwym. Pierwszym
etapem budowy modelu było określenie czterech modelowych sytuacji, w których znaleźć się
mogą

współczesne

organizacje

działające

w

otoczeniu

burzliwym.

Sytuacje

te

charakteryzowane są przez dwa wymiary modelu: rodzaj otoczenia, w którym działa
organizacja ze względu na jego zmienność (liniowe lub krótkookresowo nieliniowe) oraz
kondycja organizacji („zła” lub „dobra”), związana z wynikami finansowymi, zasobami
ludzkimi organizacji,

nowoczesnością jej produktów oraz dostosowaniem kultury

organizacyjnej do otoczenia. Nałożenie tych wymiarów na siebie doprowadziło do
zdefiniowania czterech modelowych sytuacji:
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▪

umiarkowana stabilność (otoczenie liniowe, kondycja „dobra”),

▪

zaburzenie równowagi – kryzys (otoczenie liniowe, kondycja „zła”),

▪

pozorna stabilność (otoczenie krótkookresowo nieliniowe, kondycja „dobra”),

▪

zmiana stanu równowagi – przebudowa (otoczenie krótkookresowo nieliniowe, kondycja
„zła”).

W sytuacji umiarkowanej stabilno ści najczęściej występującym efektywnym typem
przywódcy jest administrator, jednak nie w każdym przypadku jest to jedyny możliwy i
pożądany styl przewodzenia. Możliwe jest także pojawianie się efektywnego wizjonera,
dokonującego ryzykownego „skoku do przodu”. Pojawienie się ratownika, a w szczególności
de-konstruktora jest rzadkie, gdyż oznaczałoby dokonanie rewolucyjnych zmian w dobrze
funkcjonującej organizacji.
W sytuacji zaburzenia równowagi (kryzysu) najczęściej występującym typem efektywnego
przywódcy

jest

ratownik.

Możliwe

jest

także

pojawianie

się

efektywnego

de-konstruktora, przebudowującego organizację poprzez ryzykowny „skok do przodu”.
Pojawienie się administratora lub wizjonera może być niebezpieczne, gdyż oznacza bierność
wobec problemów organizacji.
W sytuacji pozornej stabilności najczęściej występujący typ efektywnego przywódcy to
wizjoner. Przez większość czasu efektywna mo że być jednak także rola administratora.
Pojawienie de-konstruktora jest rzadkie, gdyż oznaczałoby dokonanie rewolucyjnej
przebudowy dobrze funkcjonującej organizacji. Pojawienie się ratownika nie rozwiązuje
natomiast problemów organizacji.
W sytuacji zmiany stanu równowagi (przebudowy) najczęściej występujący typ efektywnego
przywódcy to de-konstruktor. Możliwa jest także przebudowa poprzez początkowe
uzdrowienie organizacji przez ratownika, a następnie pojawienie się wizjonera i
administratora. Wcześniejsze pojawienie się wizjonera lub administratora może być
niebezpieczne, gdyż oznacza bierność wobec problemów organizacji.
Na podstawie analizy występowania różnych typów przywódców w różnych sytuacjach, w
jakich znajdować się mogą organizacje, zauważyć trzeba, że przy dynamicznie zmieniającym
się otoczeniu coraz częściej przywódcy organizacji będą musieli posiąść sztukę balansowania
pomiędzy czterema wymienionymi typami przywódczymi. Przywódca musi umieć zmieniać
swój typ przywództwa w zależności od bieżącej sytuacji firmy.

Często współczesny
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przywódca pełni wręcz kilka ról na raz, w zależności od potrzeb zmieniając tylko proporcje
poszczególnych czterech typów przywódczych, dostosowując swój typ przywództwa do
warunków otoczenia, pełni rolę swoistego kameleona. Dla przywódców organizacji
szczególnego znaczenia nabierają umiejętności zarządzania zmianą organizacyjną, w tym
zmianą kultury organizacyjnej oraz umiejętność pobudzania innowacyjno ści organizacji i
minimalizacja ryzyka z tym się wiążącego.

Zwróć uwagę na:
▪

Kryteria użyte do wyróżnienia modelowych sytuacji organizacji działających w
otoczeniu burzliwym: stopień zmienności otoczenia organizacji i kondycja organizacji

▪

Definicje otoczenia liniowego i krótkookresowo nieliniowego

▪

Definicje „dobrej” i „złej” kondycji organizacji w modelu

▪

Konsekwencje pojawienia się różnych typów przywódców w różnych sytuacjach

▪

Wnioski płynące z modelu przywództwa w otoczeniu burzliwym dotyczące:
- Możliwości zmiany stylów przywódczych i problemów z tym się wiążących
- Konieczności

balansowania

pomiędzy

czterema

wymienionymi

typami

przywódczymi – pełnienia funkcji przywódcy-kameleona
- Najważniejszych

wyzwań

stojących

przed

przywódcami

współczesnych

organizacji

SŁOWNIK KLUCZOWYCH POJĘĆ
Krótkookresowa nieliniowość otoczenia – zmienność otoczenia charakteryzująca się
skokowością zmian nawet w krótkim okresie. Oznacza to, że zmiany nie są prostą
kontynuacją i rozwinięciem pojawiających się wcześniej trendów rynkowych, lecz są
innowacyjne, kompleksowe, całkowicie zmieniają realia działania organizacji. W otoczeniu
takim zmiany i ich konsekwencje są trudne do przewidzenia, trudno jest nawet określić
prawdopodobieństwo ich pojawienia się. Krótkookresowa nieliniowość może objawiać się
m.in. poprzez częste przełomy technologiczne, nieustanne pojawianie się ciągle nowych
potężnych

konkurentów,

graczy,

pojawianie

się

nieprzewidywalnych

mód

wśród

konsumentów. Przykładem branż działających w większości w otoczeniu krótkookresowo
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elektroniki

użytkowej,

farmaceutyczna.

Krótkookresowa liniowość otoczenia – zmienność otoczenia, które charakteryzuje się
przynajmniej w kilku lub nawet kilkunastoletnim okresie ciągło ścią zmian, ich
przewidywalno ścią, liniowością, bardzo rzadko co najwyżej przerywaną gwałtownymi
zaburzeniami o charakterze nieliniowym. Zmienno ść tego otoczenia nie burzy tak gwałtownie
istniejącego porządku, stanu chwilowej równowagi, nie sprzyja tak nagłemu pojawianiu się
nowych graczy rynkowych, kierunek zmian można określić przynajmniej z pewnym
prawdopodobieństwem w perspektywie kilku lat. Przykładem branż, których otoczenie w
większości

wykazuje

cechy

liniowe

są

branże

motoryzacyjna,

ubezpieczeniowa,

kosmetyczna.

Organizacja o „dobrej” kondycji (w modelu przywództwa w otoczeniu burzliwym) –
organizacja, która we wszystkich wymienionych niżej kategoriach przejawia obecnie oraz w
perspektywie przewidywanych zmian w otoczeniu cechy pozytywne. Kategoriami tymi są:

- kondycja finansowa organizacji (spadek lub wzrost dochodów, zysków, struktura
dochodów, stopień zadłużenia organizacji, cash flow),

- nowoczesność oferty firmy, produktów i usług oraz dostosowania ich do wyzwań rynku,
- zasoby organizacji, w tym zasoby ludzkie, ich adekwatności w stosunku do przyjmowanej
strategii oraz kultury organizacyjnej,

- elastyczność organizacji, jej przystosowania do zmiennych środowiskowych.
Organizacja o „złej” kondycji (w modelu przywództwa w otoczeniu burzliwym) –
organizacja, która w przynajmniej jednej z wymienionych niżej kategorii przejawia obecnie
lub w perspektywie przewidywanych zmian w otoczeniu cechy negatywne. Kategoriami tymi
są:

- kondycja finansowa organizacji (spadek lub wzrost dochodów, zysków, struktura
dochodów, stopień zadłużenia organizacji, cash flow),

- nowoczesność oferty firmy, produktów i usług oraz dostosowania ich do wyzwań rynku,
- zasoby organizacji, w tym zasoby ludzkie, ich adekwatności w stosunku do przyjmowanej
strategii oraz kultury organizacyjnej,

- elastyczność organizacji, jej przystosowania do zmiennych środowiskowych.
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Umiarkowana stabilność – sytuacja, gdy organizacja o „dobrej” kondycji działa w otoczeniu
charakteryzującym się zmiennością liniową, czyli organizacja, która charakteryzuje się dobrą
kondycją finansową, nowoczesną ofertą produktów na swoim rynku, adekwatnymi do potrzeb
zasobami ludzkimi, wystarczająco silną i elastyczną kulturą organizacyjną działa
jednocześnie na w miarę stabilnym rynku, tzn. takim, gdzie m.in. grupa konkurentów jest
raczej niezmienna w perspektywie kilku lat, zmiany technologiczne nie są zaskakujące i dają
się przewidywać, możliwe kierunki rozwoju nie stanowią tajemnicy.

Zaburzenie równowagi (kryzys) – sytuacja, gdy organizacja o „złej” kondycji działa w
otoczeniu cechującym się

liniową zmiennością, czyli organizacja, która ma problemy z

przynajmniej jednym z wymienionych czynników obecnie lub w najbliższej perspektywie: złą
sytuacją

finansową

(strukturą

przychodów,

poziomem

zysków,

płynnością),

nienowoczesnością produktów, nieodpowiednimi zasobami ludzkimi, nieadekwatną do
otoczenia kulturą organizacyjną działa na w miarę stabilnym rynku, tzn. takim, gdzie m.in.
grupa konkurentów jest raczej niezmienna w perspektywie kilku lat, zmiany technologiczne
nie są zaskakujące i dają się przewidywać, możliwe kierunki rozwoju nie stanowią tajemnicy.

Pozorna stabilność – sytuacja, gdy organizacja o „dobrej” kondycji działa w otoczeniu
charakteryzującym się krótkookresową nieliniowością zmian, czyli organizacja, która
charakteryzuje się dobrą kondycją finansową, nowoczesną ofertą produktów na swoim rynku,
adekwatnymi do potrzeb zasobami ludzkimi, wystarczająco silną i elastyczną kulturą
organizacyjną działa w otoczeniu charakteryzującym się nieprzewidywalnością zmian, z
częstymi przełomami technologicznymi, zagrożeniem pojawienia się nowych potężnych
konkurentów.

Zmiana stanu równowagi (przebudowa) – sytuacja, gdy organizacja o „złej” kondycji
działa w otoczeniu charakteryzującym się krótkookresową nieliniowością zmian, czyli
organizacji, która ma problemy z przynajmniej jednym z wymienionych czynników obecnie
lub w najbliższej perspektywie: złą sytuacją finansową (strukturą przychodów, poziomem
zysków, płynnością), nienowoczesnością produktów, nieodpowiednimi zasobami ludzkimi,
nieadekwatną do otoczenia kulturą organizacyjną działa w otoczeniu charakteryzującym się
nieprzewidywalno ścią zmian, z częstymi przełomami technologicznymi, zagrożeniem
pojawienia się nowych potężnych konkurentów.

Przywódca-kameleon – przywódca, który potrafi zmieniać swój typ przywództwa w
zależności od bieżącej sytuacji firmy, potrafi balansować pomiędzy typami przywódczymi,
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pełnić kilka ról na raz, w zależności od potrzeb zmieniając tylko proporcje wykorzystania
poszczególnych czterech typów przywódczych.

PYTANIA PROBLEMOWE
1. Przedstaw przykład przywódcy organizacji znajdującej się w stanie:
a.

umiarkowanej stabilności.

b. zaburzenia równowagi (kryzysu),
c. pozornej stabilności,
d. zmiany stanu równowagi (przebudowy).
Jaki typ przywództwa charakteryzuje twoim zdaniem tę osobę? Odpowiedź uzasadnij.
2. Przedstaw przykład przywódcy organizacji, który potrafił dynamicznie zmieniać swój
styl przywództwa. Odpowiedź uzasadnij.
3. Przygotuj rozbudowany opis przypadku organizacji i przywództwa w niej. Określ
kluczowe czynniki sukcesu lub porażki przywództwa. Jaki tym przywództwa
reprezentował szef tej organizacji, czy ulegał on zmianom na przestrzeni czasu? W
jakich warunkach działała organizacja? Jakie działania zostały podjęte, jakich
zaniechano? Jakie kolejne wyzwania stają przed organizacją?

SPRAWDŹ SIĘ
1. W sytuacji zaburzenia równowagi:

a) pojawienie się przywódcy-de-konstruktora wiąże się z ponadstandardowym
ryzykiem,
b) pojawienie się przywódcy-de-konstruktora jest niemożliwe,
c) pojawienie się przywódcy-administratora jest konieczne,
d) działania przywódcy-administratora często są efektywne.
2. W sytuacji umiarkowanej stabilno ści:

a) działania przywódcy-administratora często są efektywne,
b) działania przywódcy-wizjonera mogą być efektywne,
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c) możliwe jest pojawienie się przywódcy-de-konstruktora,
d) konieczna jest naprawa organizacji lub jej przebudowa.
3. Przyjęta w modelu definicja „dobrej” kondycji organizacji oznacza, że w organizacji
takiej:

a) dobra musi być koniecznie kondycja finansowa,
b) mimo to mogą występować konflikty międzyludzkie,

c) zarówno dobra musi być kondycja finansowa, jak również organizacja musi mieć
dostosowane do otoczenia takie elementy jak kultura organizacyjna, zasoby
ludzkie, nowoczesność produktu,
d) wystarczy, że jeden z elementów opisanych w poprzednim punkcie jest atutem
organizacji.
4. Zmiana stanu równowagi:
a) to nazwa jednego z wymiarów tworzonego modelu,

b) charakteryzuje się krótkookresową nieliniowością zmian otoczenia,
c) opisuje sytuację, w której na pewno organizacja znajduje się w złej kondycji,
d) opisuje sytuację organizacji, która działa w otoczeniu zmieniającym się w sposób
stosunkowo przewidywalny.
5. Liniowość otoczenia w modelu:
a) jest równoważna z jego stabilno ścią,
b) dotyczy okresu wieloletniego,

c) jest równoważna z przewidywalnością rodzaju i możliwych kierunków zmian,
d) dopuszcza

możliwość

częstego

pojawiania

się

systemowych

innowacji

technologicznych.
6. Przyjęta w modelu definicja „złej” kondycji organizacji dotyczy tych organizacji:
a) w których zła musi być koniecznie kondycja finansowa,
b) w których koniecznie występują konflikty międzyludzkie,
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c) w których jednocześnie zła jest zarówno kondycja finansowa, jak również
niedostosowane do otoczenia są takie elementy jak kultura organizacyjna, zasoby
ludzkie, nowoczesność produktu,

d) w których przynajmniej jeden z elementów opisanych w poprzednim punkcie
może być źródłem problemów.
7. Zaburzenie równowagi:
a) to nazwa jednego z wymiarów tworzonego modelu,
b) charakteryzuje się krótkookresową nieliniowością zmian otoczenia,

c) opisuje sytuację, w której na pewno organizacja znajduje się w złej kondycji,
d) opisuje sytuację organizacji, która działa w otoczeniu zmieniającym się w sposób

stosunkowo przewidywalny.
8. W sytuacji umiarkowanej stabilno ści:

a) pojawienie się przywódcy-de-konstruktora wiąże się z ponadstandardowym
ryzykiem,
b) pojawienie się przywódcy-de-konstruktora jest niemożliwe,
c) pojawienie się przywódcy-administratora jest konieczne,

d) działania przywódcy-administratora często są efektywne.
9. W sytuacji zaburzenia równowagi:
a) działania przywódcy-administratora często są efektywne,
b) działania przywódcy-wizjonera często są efektywne,

c) możliwe jest efektywne przywództwo przywódcy-de-konstruktora,
d) konieczna jest naprawa organizacji lub jej przebudowa.
10. W sytuacji pozornej stabilno ści:

a) pojawienie się przywódcy-de-konstruktora wiąże się z ponadstandardowym
ryzykiem,
b) pojawienie się przywódcy-de-konstruktora jest niemożliwe,

c) pojawienie się przywódcy-wizjonera często są efektywne,
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d) działania przywódcy-ratownika często są efektywne.
11. W sytuacji zmiany stanu równowagi:
a) działania przywódcy-administratora w pierwszej fazie przebudowy często są
efektywne,
b) działania przywódcy-wizjonera w pierwszej fazie przebudowy często są efektywne,

c) działania przywódcy-ratownika w pierwszej fazie przebudowy często są
efektywne,
d) możliwe jest efektywne przywództwo przywódcy-de-konstruktora.
12. Przywódca-kameleon:

a) potrafi elastycznie dostosowywać swój typ przywództwa do sytuacji,
b) narzuca otoczeniu swój preferowany typ przywództwa,

c) może jednocześnie wykorzystywać różne proporcje różnych typów przywództwa,
d) rzadko bywa efektywny.
13. Zmiana typu przywództwa:
a) z administratora na de-konstruktora jest niemożliwa,

b) wielu przywódców-ratownik po uzdrowieniu sytuacji pełni funkcję przywódcyadministratora,
c) czasami jest trudna i skłania właścicieli organizacji do poszukiwania nowego
przywódcy specjalizującego się np. w ratowaniu podupadłych organizacji poza
nią samą,
d) z przywódcy de-konstruktora na przywódcę-administratora jest niemożliwa.
14. Wykorzystując wybrane pojęcia z załączonej listy oraz matrycę schematu zbuduj schemat
modelu przywództwa w otoczeniu burzliwym. Nie wszystkie pola w matrycy muszą
zostać uzupełnione i nie wszystkie pojęcia wykorzystane.

Pojęcia:

charyzma,

zmiany

dostosowawcze,

administrator,

wizjoner,

kondycja

organizacji, wizja, przebudowa, odbudowa, zmiany planowane, zmiany antycypacyjne,
„dobra”, ratownik, „zła”, otoczenie pod względem zmienności, krótkookresowo
nieliniowe, „przeciętna”, liniowe, kondycja finansowa, nowoczesność produktów, zasoby
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ludzkie, kultura organizacyjna – perspektywa bieżąca oraz analiza przyszłych trendów

(jeden element), de-konstruktor, zmiany rewolucyjne

...
...
...

...

...

...

(...)

(KRYZYS)

...

...

(...)

(...)

(...)

...

(w okresie co najmniej
od kilku do kilkunastu lat)

...
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7. PRZEWODZENIE ZMIANIE
Przewodzenie zmianie • Przywódca jako agent zmiany organizacyjnej • Techniki
przewodzenia zmianie • Zadania przywódcy w różnych fazach wprowadzania zmiany •
Konieczność zmiany przywódcy ○ Zapobieganie i łagodzenie oporów wobec zmian •
Przyczyny oporów wobec zmian • Zwalczanie oporów wobec zmian – kompetencje
lidera • Komunikowanie zmiany • Współuczestnictwo pracowników w procesie
zarządzania zmianą organizacyjną • Wywoływanie kryzysu • Dzielenie zmiany na etapy

WPROWADZENIE
Wcześniejsze rozdziały pokazały już, jak powszechne są zmiany dokonywane we
współczesnych organizacjach. Często następstwa i skutki zmian są coraz trudniejsze do
przewidzenia. Wiele organizacji wyciąga stąd zadziwiający wniosek. Praktyka pokazuje, że
tworzą one i realizują mnóstwo pomysłów jednocześnie. Wynikiem tego jest sytuacja, w
której wiele przedsiębiorstw zrezygnowało zupełnie ze strategii, z planowania zmian.
Twierdzą one wprawdzie, że sytuacja jest inna, jednak realizują one tylko zmiany
dostosowawcze, wynikające ściśle ze zmian w otoczeniu, które już nastąpiły, naśladujące
działania konkurentów, czy partnerów (Hammonds; 2001). Przyczyną rezygnowania z
wytyczania strategii zmian jest przeświadczenie, że w nieliniowym świecie jej tworzenie i tak
nie ma sensu, gdyż zanim plan powstanie, już się zdezaktualizuje. Jednak organizacje, które
odnoszą sukcesy, prawie zawsze mają strategie zmian (np. Dell, Intel, Wal-Mart). Wszystkie
one potrzebują kierunku, w którym miałyby zmierzać. Jak twierdzi Hammonds (2001),
Japończycy odnieśli sukces dzięki operacyjnej efektywności (TQM, JiT, reengineering),
doskonaleniu, dokonywaniu zmian pod wpływem zmian w otoczeniu. Prawdziwy
długofalowy sukces mo że przynieść jednak często tylko proaktywna strategia wprowadzania
zmian, polegająca na szukaniu wyzwań w otoczeniu, które same jeszcze się nie ujawniły,
przewidywaniu jego dynamiki. Organizacja powinna dokonać wyboru dla kogo i co robi oraz
czym różni się od konkurentów. Liczenie tylko na dostosowanie, operacyjną efektywność to
liczenie na błędy lub niedociągnięcia rywali.
Dzięki wyprzedzającej strategii zmian można dodatkowo osiągnąć efekt „konkurowania
czasem” (time based competition). Koncepcja ta polega na założeniu, że konkurenci nie
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wytrzymają tempa zmian, które organizacja narzuci i w ten sposób zapewni sobie przewagę
na rynku.
Oczywiście każda organizacja musi zapewnić sobie pewną równowagę pomiędzy zmianami
oraz stabilizacją. Pewne elementy funkcjonowania organizacji, procedury, pewne założenia
kultury organizacyjnej powinny zmieniać się stosunkowo rzadko, gdyż stanowią element
przewagi organizacji. Równie trudne, jak podjęcie decyzji w jakim kierunku i jak się
zmieniać, może być rozpoznanie elementów organizacji, które zmianie ulegać nie powinny.
Z rozważań tych wynika, że zadaniem lidera jest często wytworzenie owej swoistej
równowagi pomiędzy zmianą i stabilnością, a w przypadku samej zmiany zapewnienie
organizacji warunków do jej zaplanowania, wymuszanie takich planów.
Wydaje się jednak, że burzliwe otoczenie, w którym działa wiele współczesnych organizacji,
w wielu przypadkach wymusza konieczność przeprowadzania częstszych, głębszych i
bardziej przemyślanych zmian (szczególnie w opisanej wyżej sytuacji zmiany stanu
równowagi). Zdaniem Jacka Welcha, byłego szefa General Electric, przywódca często musi
wyprzedzać otoczenie, działać proaktywnie. „Wprowadź zmiany, zanim jeszcze są
konieczne”, mówi Welch (za: Carr, Hard, Trahant; 1998). Zmiany te oczywiście, jak
wykazano już wcześniej, nie zawsze mogą tylko odpowiadać na bieżące wyzwania otoczenia,
lecz także muszą przewidywać jego przyszłe trendy. Nie oznacza to oczywiście, że tworzone
plany, strategie zmian muszą być sztywne. Muszą one bardzo dynamicznie dostosowywać się
do nowych informacji, które wciąż płyną z otoczenia, ewoluować, jednak ogólny kierunek
zmian zazwyczaj powinien być wytyczony zawczasu. Otwarty natomiast pozostaje problem
roli przywódcy we wprowadzaniu zmiany. Niewątpliwie musi on być duży, jednak określić
trzeba dokładniej, które zadania mogą być jego wyłączną kompetencją.
W rozdziale tym określone zostaną szczegółowe zadania stające przed przywódcami
organizacji przy planowaniu i wdrażaniu zmiany organizacyjnej.

Po analizie treści tego rozdziału czytelnik powinien:
▪

Określić zadania przywódcy przy zarządzaniu zmianą organizacyjną w zależności od
rodzaju tej zmiany

▪

Pokazać rolę przywódcy przy poszczególnych etapach zarządzania zmianą
organizacyjną
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Wskazać podstawowe wyzwania dla przywódców w procesie zarządzania zmianą,
wskazać najczęściej popełniane w tym procesie błędy

▪

Wyjaśnić przyczyny oporów wobec zmian

▪

Przedstawić techniki pomagające przełamywać opór wobec zmian.

7.1. PRZEWODZENIE ZMIANIE
7.1.1.

Przywódca jako agent zmiany organizacyjnej?

Na początek wydaje się celowe rozważenie, czy rzeczywiście to przywódca organizacji
powinien stać się agentem zmiany. Oczywiście, zależy to od tego, czego dotyczy zmiana
organizacyjna, jaki jest jej zasięg i głębokość.
Jeżeli chodzi o zmiany głębokie, obejmujące całą organizację, np. zmiany związane z
prywatyzacją, tworzeniem spółek i przedsiębiorstw międzynarodowych — a zatem z
restrukturyzacją całego systemu, zmiany rewolucyjne – pożądane, czy wręcz niezbędne, aby
sterowanie ich przebiegiem dokonywało się na najwyższym szczeblu organizacyjnym, a więc
odpowiedzialno ść spada tu bardzo często na przywódcę organizacji. W większości
przypadków tylko na tym poziomie można bowiem, biorąc pod uwagę znajomość realiów
funkcjonowania całego przedsiębiorstwa określić, jakie są strategiczne przesłania i
oczekiwania związane z tego typu zmianami. Większości strategicznych, rewolucyjnych
zmian opisanych w rozdziałach poprzednich, nie udałoby się przeprowadzić bez
zaangażowania się samego przywódcy organizacji. Najbardziej spektakularnymi przykładami
są tu działania Gerstnera z IBM, czy Jobsa z Apple i wiele innych.

Przykład – Apple
Niezmiernie zasłużonym przywódcą dla swojej firmy jest Steve Jobs z Apple (Burrows,
Grover; 2003). Jest on przykładem przywódcy w pewnym sensie jednak wyjątkowym, gdyż
dwukrotnie wykazał się swoimi umiejętnościami przy przebudowywania lub tworzeniu
organizacji. Po raz pierwszy, gdy założył Apple w styczniu 1977 roku – jedną z pierwszych
firm produkujących i sprzedających komputery osobiste na dziewiczym wtedy niemal rynku
IT. Po raz drugi, gdy uratował firmę po największym w jej dziejach kryzysie końca lat 90tych XX wieku, wracając na stanowisko CEO.
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W swoim pierwszym okresie zarządzania firmą Jobs stworzył unikalną kulturę Apple, ale
przede wszystkim stworzył rynek komputerów osobistych. Rozwiązania oferowane przez
Apple – mysz komputerowa, system operacyjny oparty na oknach – stworzyły standardy całej
branży. Było to wynikiem wizjonerskich technologii stworzonych pod przywództwem Jobsa.
W drugim okresie Jobs musiał zmierzyć się z kryzysem, który był wynikiem rosnącej
konkurencji w branży, dominacji Microsoftu na rynku oprogramowania i strategii opierającej
się na sprzedaży produktów Apple’a w architekturze zamkniętej. Jobs przynajmniej
częściowo rozwiązał problemy decydując się po raz kolejny stworzyć nowy rynek związany z
zakupem muzyki za pośrednictwem internetu. Pod jego przywództwem powstał Music Store.
Stosując zwykłą dla Apple zasadę prostoty – ściągnięcie każdego utworu muzycznego
kosztuje 99 centów, bez abonamentów. Dzięki temu Apple promował także urządzenie
służące do odtwarzania takiej muzyki iPod (przenośny odtwarzacz muzyczny MP3).

W odniesieniu do zmian dotyczących określonych podsystemów (np. produkcji, administracji,
gospodarki kadrowej), funkcje sterowania przejmują często menedżerowie danego obszaru.
Także zdaniem Granta i Cibina (1996) w przypadku głębszych zmian w ramach organizacji
tylko lider jest w stanie pokonać wewnętrzną inercję. Sposoby jego oddziaływania, posiadany
autorytet sprawiają, że zmiana, której będzie on przewodził dużo szybciej i efektywniej
zostanie zinternalizowana. Sanborn (1996) rozróżnia także zdecydowaną różnicę między
zmianą dokonywaną przez menedżera organizacji, nawet menedżera najwyższego szczebla, a
przywódcę. Menedżer nie jest w stanie stworzyć wyobrażenia co do przyszłości branży, co
zdaniem Senge’ego (1998) jest kluczowe, aby organizacja mogła skutecznie konkurować na
rynku – czyli menedżer w większości przypadków nie jest w stanie przeprowadzić zmian
antycypacyjnych. Jak stąd wynika, uważa Sanborn, menedżerowie są w stanie przeprowadzić
w organizacji tylko zmiany dostosowawcze, pozwalające jej przeżyć. Przywódcy natomiast
często wyprzedzają zmianę, są w stanie kreować nową rzeczywistość.
Podobnie uważa Kotter. Jego zdaniem inicjowanie zmian jest podstawowym zadaniem
liderów firmy. Dobrzy kierownicy szkicują tylko plany opierając się na dedukcji i w ten
sposób osiągają zaplanowane wyniki, podczas gdy liderzy wyznaczają kierunek działań,
kreują wizję firmy i jej strategię. Liderzy stają się wzorami do naśladowania dla pracowników
organizacji. Kierownicy organizują działania i zajmują się odpowiednim wykorzystaniem siły
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roboczej, a z kolei liderzy dobierają pracowników poprzez przekazywanie im wizji firmy i
określanie działań, które mają zostać przez nich podjęte (za: Carr, Hard, Trahant; 1998).
Także Hammonds (2001) wyznacza przywódcę jako głównego odpowiedzialnego za
wprowadzanie strategicznych zmian organizacyjnych. Nazywa go głównym strategiem
organizacji. Twierdzi dalej, że wiele zadań można przekazywać w dół, ale nie tworzenie
strategii zmiany polegające przecież na dokonywaniu wyboru. Istnieje wyraźna korelacja
między dobrą strategią zmiany i silnym liderem. Nie oznacza to oczywiście, że lider musi sam
tę strategię stworzyć od początku do końca. Ważne jest jednak, aby zadbał o dyscyplinę jej
tworzenia, a następnie ją scalił. Nie powinien on pozwolić także na rozmycie się strategii.
Potwierdzenie konieczności zaangażowania się przywódców w proces zmian organizacyjnych
można odnaleźć także w pracy Carra, Harda i Trahanta (1998). Przeanalizowali oni przykłady
organizacji wprowadzających zmiany z Europy i Stanów Zjednoczonych. Z ich analizy
wynika, że firmy, których przywódcy byli głęboko zaangażowani w proces zmian, osiągnęły i
nawet przekroczyły oczekiwane wyniki finansowe. Firmy, których przywódcy nie angażowali
się wystarczająco w proces zmian, odnotowały słabsze wyniki.
Z powyższych rozważań wynika więc wyraźnie, że zmiany techniczne, adaptacyjne mogą być
planowane i realizowane przez samych menedżerów, natomiast zmiany stanowiące
wyzwanie, rewolucyjne, antycypacyjne wymagają częstszego zaangażowania przywódców.
Wynika to głównie z różnic jeżeli chodzi o zadania, jakie stawia się w tych dwóch sytuacjach
przed agentami zmian. Syntetycznie ilustruje to Tabela 2. Dokładniej problematyka ta
zostanie omówiona dalej.

Sytuacja i zmiana
Odpowiedzialność

Techniczna, rutynowa

Stanowiąca wyzwanie
(w tym rewolucyjna lub/i
antycypacyjna)

Kierunek

Zdefiniować problem i rozwiązać Zidentyfikować wyzwanie,
go
postawić podstawowe pytania

Ochrona

Odseparować organizację od
zewnętrznych zagrożeń

Dać poczuć zewnętrzną presję do
poziomu, jaki organizacja może
znieść

Wyjaśnić zadanie i
odpowiedzialno ść

Ujawnić dotychczasowe role i
oprzeć się presji szybkiego
definiowania nowych ról

Orientacja
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Zaprowadzić porządek

Ujawnić konflikt lub pozwolić mu
się rozwinąć

Utrzymać normy

Ujawnić nieproduktywne normy

Heifetz, R. A., Laurie, D. L., The Work of Leadership, Harvard Business Review,
January-February 1997

Zadania agenta zmian w zależności od rodzaju sytuacji i zmiany

Wiele niepowodzeń w przeprowadzaniu zmian wynika jednak z faktu, że zmiana stanowiąca
wyzwanie dla organizacji wprowadzana jest tak, jakby była zmianą techniczną. Oznacza to
najczęściej narzucanie przez agenta zmiany własnego, jedynie słusznego rozwiązania
(Heifetz, Laurie; 1997).
7.1.2.

Techniki przewodzenia zmianie

Kolejnym problemem, który wymaga rozważenia, jest sposób przewodzenia zmianie przez
przywódcę. Według Itamiego (za: Carnall; 1999), strategia zmiany powinna zostać stworzona
odgórnie przez lidera. Mobilizuje ona wtedy organizację, gdyż zapewnia jednolite skupienie
uwagi wszystkich jej członków. Lider może wtedy także wybrać i narzucić optymalny
moment realizacji zmiany, dostosowany do wymogów zarówno otoczenia, jak też całej
organizacji. Itami twierdzi także, że tak zaplanowana zmiana podtrzymuje kreatywne
skupienie uwagi organizacji.
Zalety o których pisze Itami są oczywiście w określonych sytuacjach bezsporne, jednak
wypływają z założenia, że przywódca organizacji jest uprzywilejowany jeśli chodzi o wiedzę
na temat funkcjonowania organizacji i jej otoczenia oraz przewodzi organizacji, której
pracownicy nie posiadają wystarczających umiejętności do przejmowania odpowiedzialno ści
za jej funkcjonowanie. Coraz więcej przedsiębiorstw opiera się jednak na wiedzy swoich
członków, których umiejętności i doświadczenie są często porównywalne z tymi, którymi
dysponuje sam przywódca. W takiej sytuacji tak dyrektywne podejście do wprowadzania
zmiany może być błędem.
Oczywiście w określonych okolicznościach nawet w organizacji uczącej się, czy też opartej
na wiedzy, taka strategia może być dopuszczalna. Armenakis i Fredenberger (1995) twierdzą
na przykład, że każda organizacja, która znajduje się w sytuacji kryzysu (definiowanej przez
nich jako czas, kiedy firma ponosi stratę), musi krótkookresowo wdrażać dyrektywną
strategię zmiany. Na poparcie tej tezy przywołują oni badania 13 firm usługowych wykonane

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

168

przez Dunphy’ego i Stace’a. Wynika z nich dodatkowo, że im bardziej ambitna zmiana, tym
bardziej dyrektywnej strategii potrzebuje. Armanakis i Fredenberger zdają sobie jednak
sprawę także z ograniczeń takiego postępowania – twierdzą, że zmiany, które dokonały się w
sytuacji kryzysu zostaną zinstytucjonalizowane tylko czasowo, tak długo, jak długo
członkowie organizacji będą się czuli zagrożeni istniejącym kryzysem. Potem wiele spraw
wróci do wcześniejszej sytuacji lub zostanie zawieszonych gdzieś między starymi i nowymi
procedurami.
Mniejszym zwolennikiem dyrektywnego tworzenia strategii zmiany wydaje się Kopelman
(za: Mikołajczyk; 1997). Mówi on raczej o poparciu przywódców dla procesu zmian, niż o
dyrektywnym kierowaniu tym procesem. Widzi on przynajmniej trzy podstawowe powody,
dla których wskazane jest takie poparcie:
a) Poparcie uznanych i godnych zaufania autorytetów stanowi źródło wzrostu zaufania
członków organizacji do przyszłych działań i możliwości uzyskania pozytywnych
efektów wprowadzanych zmian. Prowadzi to najczęściej do wzrostu optymizmu i
oczekiwania przez pracowników rzeczywistego sukcesu przedsięwzięcia.
b) Drugim wytłumaczeniem jest, że widoczne poparcie przywódcy jest niezbędne dla
przezwyciężenia inercji i obaw przed niepowodzeniem, co daje się zauważyć w
odczuciach kierowników średniego i niższych szczebli. Kierownicy ci często odnoszą
się do proponowanych zmian z ostrożnością, sceptycyzmem lub przyjmują postawę
pasywną, przy czym najczęściej relacje te nie są wyrażane w sposób otwarty. Z tego
względu przywódca powinien stworzyć właściwą atmosferę zarówno dla twórczego
dochodzenia do nowych idei, jak i do podjęcia wysiłku związanego z całym procesem
zmian.
c) Trzecią przesłanką istotnego wpływu przywódcy na atmosferę i współuczestnictwo
członków organizacji w realizacji zmian jest to, że najczęściej postawa przywódcy
tworzy pewien model postępowania, wzór, do którego odnoszone są postawy
pracowników.
Z rozważań Kopelmana nie wynika oczywiście, że przywódca nie może przejąć na siebie
części obowiązków agenta zmiany, lecz zdecydowanie większy nacisk powinien być
położony na przewodzenie zmianie, niż na dyrektywnym jej kierowaniu.
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Podobne opinie znaleźć można w pracy Hamela i Prahalad (1999), jak również u Heifetza i
Laurie (1997). Twierdzą oni, że aby wprowadzić zmianę, trzeba najpierw odrzucić pogląd, że
problemy powinny być rozwiązywane dzięki przywódcy. Powinny być rozwiązywane dzięki
zbiorowej inteligencji, która dzięki przywódcy mo że zostać wyzwolona (jak np. wielokrotnie
działo się w opisywanym wcześniej Amazon.com pod wodzą Bezosa) (Spector; 2000).
7.1.3.

Zadania przywódcy w różnych fazach wprowadzania zmiany

Konkretne zadania, jakie stają przed przywódcą organizacji zależą jednak od fazy zmiany, z
którą w danym momencie ma on do czynienia. Aby uporządkować rozważania na ten temat,
przywołać trzeba kilka modeli wprowadzania zmiany w organizacji.
Najpopularniejszym modelem planowania i wprowadzania zmiany jest model stworzony
przez Kurta Lewina, promowany potem także przez Scheina przy okazji zmian kultury
organizacyjnej (Schein; 1969). Składa się on z trzech etapów:

•

Etap I - rozmrożenie - polega na zachwianiu istniejącego systemu organizacji poprzez
dekonstrukcję przyjmowanych przez pracowników założeń poznawczych dotyczących
organizacji jako całości lub jej części, w tym jej pozycji w otoczeniu lub też
poszczególnych procesów w niej występujących. W rezultacie podczas rozmrożenia
wytwarza się w ludziach potrzeba zmian, motywacja do ich wprowadzenia,
„otwierają” się oni na informacje płynące z otoczenia. W etapie tym następuje
wprowadzenie do świadomości pracowników poczucia niepokoju z powodu
niedostosowania organizacji do warunków otoczenia. Ważne jest redukowanie uczucia
zagrożenia i likwidowania barier, które przeszkadzają w swobodnej artykulacji swoich
odczuć, poglądów. Pracownicy organizacji muszą zrozumieć, że stare sposoby
działania są bezużyteczne. W fazie tej bardzo dużą rolę odgrywa grupa ludzi,
strategów, wizjonerów, którzy pobudzą energię organizacyjną. Rozmrożenie
doprowadza więc do tego, że potrzeba zmiany staje się oczywista dla członków
organizacji, poszczególnych grup, czy nawet pojedynczych osób. Etap ten obejmuje
diagnozę stanu obecnego organizacji, wywołanie potrzeby zmian, czyli osłabienie
starego systemu oraz tworzenie wizji.

•

Etap II - zmiana (transformacja) - oznacza on poszukiwanie, komunikowanie i
użytkowanie przez organizację informacji w celu osiągnięcia nowej percepcji
informacji płynących z otoczenia. Ważną czynnością jest tutaj określenie stanu
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uważanego za pożądany oraz określenie kroków niezbędnych do jego realizacji. Etap
ten powinien przesunąć organizację do punktu, w którym w dłuższej perspektywie
osiągane będą lepsze rezultaty. Występuje tu mechanizm redefiniowania konstrukcji
organizacji. Etap ten obejmuje komunikowanie wizji, zdobywanie poparcia dla zmian,
planowanie zmian, wdrażanie konkretnych projektów, likwidowanie oporów wobec
zmian.

•

Etap III - ponowne zamrożenie - etap ten przede wszystkim polega na przekonaniu
pracowników, że nowe założenia, procedury, nowy system funkcjonowania
organizacji lepiej im służy. Osiągana powinna zostać stabilizacja i zintegrowane
powinny być wszystkie przekształcenia. W etapie tym pracownicy i organizacja
przyswajają nowe praktyki działania, politykę postępowania, nowe postawy,
przyjmują nowe założenia poznawcze. Etap ten obejmuje instytucjonalizację zmian
oraz ich ocenę.

Rozmrożenie

Zmiana

Zamrożenie

Schemat 7

Model zmiany Kurta Lewina

Źródło: Opracowanie własne
Na modelu tym bazuje kilka innych modeli, które wyróżniają się tylko bardziej
szczegółowym rozpisaniem etapów zmiany, inną terminologią. Należą do nich modele
Beckharda i Harrisa (za: Orgland; 1998), Bullocka i Battena, czy Burnesa (za: Sapijaszka;
1996). We wszystkich wyróżnić jednak można opisane wyżej 3 etapy.

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

7.1.3.1.

Rozmrożenie

W

rozmrożenia

etapie

przywódcy

organizacji

przede

wszystkim

171

przygotowują

przedsiębiorstwo oraz jego członków na nadchodzącą zmianę oraz przekonują ich do jej
konieczności. Przy tak zdefiniowanym odpowiedzialności w tej fazie wydaje się oczywiste, że
stosowanie dyrektywnych, siłowych metod opartych w dużej mierze na władzy formalnej nie
w każdym przypadku ma szanse powodzenia. Jeżeli ludzie w organizacji mają rzeczywiście
uznać potrzebę zmiany, proces ten często musi przebiegać przy zastosowaniu delikatniejszych
metod. Wprawdzie zdaniem części teoretyków organizacji zadanie lidera polega jednak na
wymuszeniu zmiany organizacyjnej, gdyż, ich zdaniem, ludzie nie zmieniają się jeśli mają
wybór i mogą budować stabilizację, jednak nawet oni twierdzą, że przywódca powinien
pozostawiać członkom organizacji wybór, jak mają się zmieniać (Sanborn, 1996).
Największym wyzwaniem tego etapu jest jednak fakt, że bardzo często to właśnie przywódcy
jako pierwsi i często jedyni, z powodu swojego umiejscowienia na szczycie organizacji i
dostępu do wiedzy, mogą rozpoznać potrzebę zmiany i zrozumieć konsekwencje braku
działania. Wielu członków organizacji w takiej sytuacji nie rozumie konieczności zmiany i
dlatego się jej sprzeciwia. W tej sytuacji zadanie liderów to przede wszystkim wzbudzenie
niepokoju i skłonienie ludzi do przemyślenia sytuacji. W tym celu przywódca może posłużyć
się wręcz pewnym przejaskrawieniem sytuacji. Bardzo trafnie zadanie takie przedstawili
Hamel i Prahalad (1999): „Poczucie konieczności podjęcia pilnych działań przychodzi wtedy,
gdy wszyscy wiedzą, że choć znajduje się przed nimi betonowy mur, to jednak jest on na tyle
daleko, że można jeszcze skręcić kołem kierownicy i uniknąć katastrofy. Przywódcy są
odpowiedzialni za to, aby wszyscy myśleli, że ten mur znajduje się nieco bliżej, niż ma to
miejsce w rzeczywistości.”.
Aby wywołać takie przeświadczenie o konieczności zmiany konieczne jest także stworzenie
właściwego klimatu sprzyjającego innowacji, spełnienia szeregu warunków w środowisku
danej organizacji, które pozwalają uznać ją jako „organizację kreatywną". „Kierownictwo
musi uznać, że stała aktywność kreatywna i innowacyjna musi być fundamentalną częścią ich
myślenia strategicznego", mówi Mc Gowan (za: Mikołajczyk; 1997).
Kolejnym zadaniem wielu przywódców wydaje się odpowiedzialność za stworzenie wizji
zmiany. Zdaniem Carra, Harda i Trahanta (1998) opracowanie wizji zupełnie nowej
organizacji to całkowicie właśnie odpowiedzialność przywódcy. Żadna inna osoba w całej
firmie nie posiada wystarczającej władzy, aby wyznaczyć zupełnie nowe kierunki rozwoju.
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Ponadto, umiejętność przedstawienia przekonywującej wizji rozwoju jest uznawana jako
właściwy klucz do osiągnięcia pozycji lidera. Roy Bauer, opisując projekt Silver Lake
opracowany przez IBM, twierdzi natomiast, że w przeciwieństwie do innych pracowników
lider potrafi stworzyć wizję rozwoju firmy, opierając się na jej potencjale (za: Carr, Hard,
Trahant; 1998).
Nie w każdej sytuacji jednak odpowiedzialno ść za tworzenie wizji oznacza, że autorem wizji
ma być w całości sam przywódca. Peters (2001) twierdzi wprawdzie, że często tak się dzieje i
jako przykład stawia Lee Iacoccę z Chryslera, jednak uważa także, że równie często wizja ta
powstaje tylko pod patronatem, czy też przy aktywnej pomocy przywódcy, natomiast jej
współautorami są eksperci z wnętrza organizacji.
Carnall (1999) uważa natomiast, że liderzy muszą zarówno umieć budować strategie, wizje
zmiany, jak również używać procesu tworzenia strategii do mobilizowania organizacji. Takie
rozumienie zadań przywódcy przy tworzeniu wizji oznacza oczywiście także tylko jego
współudział, a nie całkowite wykonawstwo. Dalej Carnall przywołuje dodatkowo poglądy
Burnsa, który proponuje zastąpienie

pojęcia leadership (przywództwo) pojęciem

followership (podążanie).
W wielkich organizacjach, szczególnie sieciowych, obejmujących bardzo wiele w miarę
niezależnych oddziałów zadaniem lidera na etapie rozmrażania stać się może dodatkowo
znalezienie propagatorów zmiany, którzy będą potrafili zarazić jej wizją i skłonić do odczucia
konieczności zmiany pracowników rozsianych po całym świecie. Robin Cooper i Robert
Kaplan jako jedną z głównych przyczyn niepowodzeń we wprowadzaniu zmian określili
właśnie

brak

przygotowanych

przez

inspiratora-inicjatora

zmiany

inspiratorów-

kontynuatorów, niezbędnych do fazy dalszego wdrażania projektu zmiany (za: Carr, Hard,
Trahant; 1998). Dla odmiany przygotowanie przez Lou Gerstnera, szefa IBM w latach 19932002, grupy takich inspiratorów-kontynuatorów przyczyniło się do wielkiego sukcesu
programu

naprawczego

firmy

przygotowanego

przez

niego.

W

początkowym

kilkumiesięcznym okresie zajmowania swojego stanowiska wezwał on 5000 ochotników do
pomocy przy wprowadzaniu zmian w IBM. Ci „ochotnicy” mieli wpływać na kolejne tysiące,
propagując dalej wizję zmiany (za: Slater; 2000).
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Zmiana

Dominującym zadaniem liderów organizacji na etapie samej transformacji staje się natomiast
przeciwdziałanie i łagodzenie oporów wobec zmiany. Przeciwdziałanie tym oporom powinno
rozpocząć się oczywiści już w fazie rozmrożenia. Bardziej szczegółowo tematykę tę
poruszono jeszcze dalej w tym rozdziale.
Udane wdrażanie zmian na etapie samej transformacji często wymaga od przywódców także
stałego pierwszoplanowego wsparcia dla zmian, choć nie koniecznie stałego pełnienia
obowiązków agenta zmiany. To właśnie liderzy mogą być mistrzami – modelami wzorowych
ról i orędownikami zmian. Ich aktywne zaangażowanie może obejmować różnorodne
działania: przewodniczenie lub uczestnictwo w komitecie zarządzającym, przewodniczenie
ceremoniom nagradzania pracowników aktywnie uczestniczących i przyczyniających się do
sukcesu firmy, regularne analizowanie danych liczbowych na temat firmy w celu określenia
postępu zmian, przyjęcie kluczowej roli w podejmowaniu nowych decyzji, stałe komunikowanie się podczas dużych i mniejszych zgromadzeń oraz wyraźne przyjęcie nowych postaw.
(za: Carr, Hard, Trahant; 1998). Każdy gest lidera jest obserwowany i musi być przemyś lany.
Zdaniem Petersa (2001) liderzy muszą także pokazać, że cenią zmianę i ludzi ją
wprowadzających nawet wtedy, gdy zmiana ta odbywa się kosztem liderów. Pokazuje to
członkom organizacji determinację w jej wprowadzaniu i uwiarygodnia jej konieczność.
Stąd też często celowe wydaje się nawet zaangażowanie liderów w techniczne wprowadzanie
zmiany. Wprawdzie, jak twierdzi Peters (2001), liderzy rzadko są dobrymi wykonawcami,
jednak często powinni pokazać właśnie swoje oddanie zmianie. Efektywni liderzy zmian,
działając według wcześniej wymienionych zasad, przyjmują na siebie obowiązek kierowania i
weryfikowania formalnych działań związanych z planowaniem i wdrażaniem procesu
zarządzania zmianami. Rola ta uzupełnia całokształt ich działania o techniczne aspekty
procesu zmian. Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla w proces zmian jest
czytelnym sygnałem dla organizacji. Ich kompetentne kierowanie działaniami zwróconymi na
zarządzanie zmianami uwrażliwia także uwagę organizacji na ludzki i systemowy wymiar
zmian. Jak z tego wynika, efektywny lider może kierować zarówno samymi zmianami, jak i
procesem zarządzania nimi (Carr, Hard, Trahant; 1998). Często przejmuje rolę koordynatora,
aby zachodziła jak największa równoczesność (symultaniczność) dokonywanych akcji,
łączenie czynno ści wokół pewnej koncepcji przewodniej (Mikołajczyk; 1997). Nie oznacza to
jednak wymuszania, stosowania formalnej władzy lidera, lecz raczej wsparcie mogące
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złagodzić poczucie niestabilności, jakie pojawia się w organizacji. Wszędzie tam, gdzie
celowe jest przekazanie kierowania zmianą osobom bardziej w danej chwili kompetentnym,
oczywiście scenariusz taki może być realizowany.
Warto też zwrócić uwagę na przywództwo na tym etapie zmiany w organizacji
międzynarodowej, czy też sieciowej w poszczególnych oddziałach, czy też węzłach sieci. W
tej sytuacji wiele zadań przywódczych przejmowana jest zazwyczaj przez przywódców
lokalnych. Pełnią oni wtedy podobne funkcje do przywódcy globalnego w ramach
podlegającej im części organizacji. Tak m.in. ich rolę widzi Kotter (1996) oraz Beer i in.
(1990).

7.1.3.3.

Zamrożenie

W ostatnim etapie wprowadzania zmiany, na etapie zamrożenia, przywódcy przede
wszystkim przyjmują odpowiedzialność za rezultaty zmian. Próba zrzucenia winy na innych,
tak często funkcjonująca w kulturze organizacji, może być najgorszym błędem z punktu
widzenia większości organizacji. To co wyróżnia wielu efektywnych liderów, to ich zdolność
do zaakceptowania pełnej odpowiedzialno ści za sukces lub porażkę każdego projektu, który
wprowadzają – od zmian czysto kosmetycznych, aż po całkowite przeprojektowanie procesu
pracy organizacji (Carr, Hard, Trahant; 1998).

Ważna jest oczywiście także konsekwencja w działaniu liderów według zasad głoszonych
przez nich samych (Carr, Hard, Trahant; 1998). Musi to być widoczne zarówno na co dzień,
jak i na dłuższą metę. Na szczęście, ten aspekt działania liderów wymaga bardziej
koncentracji i zaangażowania, niż czasu.
7.1.4.

Konieczność zmiany przywódcy

Często zdarza się jednak, że przeprowadzenie radykalnej zmiany wymaga od organizacji
podjęcia jeszcze radykalniejszych działań. Jeżeli przywódca nie jest w stanie w fazie
rozmrożenia przekonać członków swojej organizacji do konieczności przeprowadzenia
zmiany, często musi odejść. Według Petersa (2001) jedną z najistotniejszych cech przywódcy
jest umiejętność odejścia z firmy w określonych okolicznościach. To, zdaniem Petersa,

świadczy także o klasie przywódcy. Przykładem może być tu postawa Jacka Welcha z
General Electric, który nie tylko potrafił przygotować swoje odejście, ale jednocześnie
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potrafił przygotować swojego następcę Jeffreya Immelta, który gwarantował efektywne
przewodzenie firmie w burzliwym otoczeniu.
Konieczność zmiany przywódcy w okresie radykalnych zmian organizacyjnych wynika
wprost z sytuacyjnych teorii przywództwa. Nie ma przecież jednego dobrego stylu
przywództwa, jest on zależny od sytuacji. Często natomiast łatwiej jest zmienić przywódcę,
niż jego styl przewodzenia. Peters (2001) jako przykład podaje tu przypadek firmy
McKinsey&Co. i wybranie na partnera zarządzającego Alonzo McDonaldsa. Jego zadaniem
było tylko przezwyciężenie kryzysu w firmie, doprowadzenie jej do zysku. Po zakończeniu
tego zadania McDonalds został „wypchnięty” z firmy na asystenta prezydenta Cartera. Był on
dobrym przywódcą organizacji na czas radykalnej restrukturyzacji, jednak nie nadawał się,
aby przewodzić w czasach bardziej stabilnych.
Przywódca, agent zmiany musi być uważany za wiarygodnego, aby zmiany mogły skończyć
się sukcesem. To także jest przyczyną faktu, że radykalne zmiany wymagają często zmiany
lidera (Chrysler – przyjście Iacocci, IBM – zastąpienie Akersa przez Gerstnera). Innym
wyjściem jest zatrudnienie jako agenta zmiany zewnętrznego menedżera-eksperta lub
konsultanta, jednak symbole przy zmianie mają wielkie znaczenie, a zmiana przywódcy jest
symboliczna – pokazuje konieczność zmiany organizacji (Armenakis, Fredenberger; 1995).
Oczywiście nie oznacza to, że przywódca nie może zatrudniać specjalistów z zewnątrz.
Często takie wsparcie jest wręcz konieczne. Część zmian może być tak trudna, wywołująca
takie opory, że potrzebne jest zaangażowanie eksperta z zewnątrz, aby część zadań
zrealizował on oraz wspomógł i uwiarygodnił wcześniejszy przekaz lidera. W tym przypadku
rola przywódcy to głównie zaaranżowanie spotkania eksperta z członkami organizacji,
wspieranie procesu komunikacji i stworzenie, zapewnienie warunków współpracy między
zewnętrznym i wewnętrznymi specjalistami (Mikołajczyk; 1997).
7.1.5.

Podsumowanie

Podsumowując dominujące zadania przywódcy na różnych etapach istotnej, stanowiącej
wyzwanie dla organizacji zmiany, warto jeszcze raz przywołać wcześniej zaprezentowaną
tabelę (Tabela 2). Przywódca w przypadku istotnej zmiany organizacyjnej identyfikuje
najczęściej wyzwania pojawiającego się w otoczeniu i stawia przed członkami organizacji
podstawowe pytania tego wyzwania dotyczące. Jeżeli tego nie potrafi, zastępowany bywa
przez nowego przywódcę. Przywódca natomiast w takiej sytuacji zazwyczaj nie rozwiązuje
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problemu sam, gdyż naraża się na niebezpieczeństwo spłycenia rozwiązania. Często
wykorzystuje on potencjał innych pracowników organizacji (Heifetz, Laurie; 1997).
Przywódca w tej sytuacji zazwyczaj nie odseparowuje też sztucznie członków organizacji od
zewnętrznych zagrożeń. Daje on pracownikom poczuć presję otoczenia, zapewniając jednak,
aby presja ta nie przekroczyła poziomu, który są oni w stanie znieść. Przywódca opierać się
może także presji na dyrektywne kierowanie zmianę – zabić może ono bowiem
innowacyjno ść zmiany.
Często zadaniem lidera może być natomiast ujawnienie nieproduktywnych norm. Normy i
wartości organizacji w wyniku radykalnej zmiany także mogą ulegać zmianie – zapewnia to
organizacji lepsze dostosowanie się do otoczenia. Zmiana norm i wartości wiąże się natomiast

ściśle ze zmianą kultury organizacji, co będzie tematem kolejnego rozdziału.

7.2. ZAPOBIEGANIE I ŁAGODZENIE OPORÓW WOBEC ZMIAN
Powodzenie zmian w przeważającej mierze zależy od postawy członków organizacji.
Przywódca z definicji ma natomiast największy wpływ na swoich pracowników. Jest on w
stanie zarazić ich entuzjazmem wobec zmiany oraz zapobiec postawom torpedującym zmianę.
Wydaje się, że często jego najważniejszym zadaniem jest właśnie zwalczenie lub złagodzenie
oporów członków organizacji wobec zmiany.
7.2.1.

Przyczyny oporów wobec zmian

W literaturze do najczęściej wymienianych przyczyn powstawania oporów wobec zmian
należą:

•

Zagrożenie własnych interesów członków organizacji (Daft; 1995).

•

Brak zaufania i zrozumienia (Donnelly, Gibson, Ivancevich; 1990) – jeżeli pracownicy
nie do końca rozumieją, dlaczego zostaje podjęta próba przeprowadzenia zmian,
wywołuje to opory. Brak zrozumienia celu i konsekwencji zmian zdarza się częściej w
organizacjach, w których panuje brak zaufania.

•

Różna ocena zmiany – pracownicy, którzy są zaangażowani w proces zmian widzą
znacznie więcej pozytywów zmiany niż Ci, którzy w nim nie biorą udziału. Bierni
uczestnicy zmian dostrzegają zazwyczaj tylko ich koszty.
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Mała tolerancja dla zmian – ludzie są przeciwni zmianom, gdyż lękają się, że nie są w
stanie nabyć nowych umiejętności, czy zachowywać się w nowy, inny sposób.

•

Świadomość słabych stron proponowanych zmian (Stoner, Wankel; 1996) –
członkowie organizacji mogą przeciwstawiać się zmianom dostrzegając potencjalne
problemy, przeoczone przez inicjatorów zmian. Takie zachowanie może pojawić się w
przypadku braku partycypacji pracowników w procesie zmian.

7.2.2.

Zwalczanie oporów wobec zmian – kompetencje lidera

Bennis uważa (za: Carnall; 1999), że przywódca powinien posiadać cztery obszary
kompetencji jeżeli chodzi o zwalczanie oporów wobec zmiany:

•

management of attention – zarządzanie uwagą – umiejętność jasnego komunikowania
celów i kierunku,

•

management of meaning – umiejętność komunikowania myśli, osiągania zrozumienia
i wyzwalania uwagi,

•

management of trust – umiejętność bycia konsekwentnym mimo wielu dylematów,
aby ludzie mogli zawierzyć liderowi,

•

management of self – umiejętność rozumienia i wykorzystywania własnych sił i
słabości.

W tym miejscu warto jest przywołać także jeden z modeli zmian – nierówność Gleichera (za:
Clarke; 1997):
[Zmiana = (A x B x C)] > Koszt zmiany
gdzie A – niezadowolenie ze status-quo, B – celowość proponowanych zmian, C – możliwość
realizacji zmiany. Łatwo jest zauważyć, że osiągnięcie każdego z trzech krytycznych
czynników wywołujących zmianę, zwalczenie oporów wobec zmiany wymagać może od
przywódcy organizacji umiejętnej, efektywnej i dwustronnej komunikacji z pracownikami
(aby wyzwolić niezadowolenie, przekazać cel zmian, zapewnić o możliwości ich realizacji,
poznać obawy)

oraz zaangażowania pracowników w proces przygotowywania

i

przeprowadzania zmiany, wyzwolenie ich współuczestnictwa (lepsze zrozumienie tych
czynników). Te dwa czynniki, skuteczna komunikacja oraz wyzwolenie współuczestnictwa
wydają się krytyczne.
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Komunikowanie zmiany

Przed przystąpieniem do komunikacji potrzeby zmiany celowe może być stworzenie strategii
komunikacji. Aby tego dokonać określić należy przede wszystkim sojuszników i
przeciwników zmiany (pomocnym narzędziem może być tutaj model pola sił Kurta Lewina).
Szczególną rolą przywódców jest nie tylko jednak uwzględnianie faktu istnienia tych
kategorii członków organizacji, ale również przewidywanie, kto z jakich powodów mógłby
się przeciwstawić określonym zmianom, a w konsekwencji – przyjęcie odpowiedniej strategii
postępowania (Mikołajczyk; 1997). Zdaniem Aniszewskiej (1998) natomiast, kluczowa jest
umiejętność spojrzenia na zmiany z punktu widzenia pracowników, umiejętność wczucia się
w ich położenie. Dzięki temu przywódca będzie w stanie zrozumieć rzeczywiste przyczyny
oporów pracowników wobec zmiany, a co za tym idzie skuteczniej im przeciwdziałać,
dostarczając członkom organizacji niezbędnych informacji.
Można przypuszczać, że między innymi taki cel przyświecał szefowej HP Carly Fiorinie, gdy
w 1999 roku organizowała cykl spotkań z pracownikami oddziałów firm w 20 krajach świata
pod szyldem „kawa z Carly” – sesje te miały sprzyjać nieskrępowanej wymianie poglądów na
temat obecnej i przyszłej sytuacji HP i miały być źródłem informacji zarówno dla
pracowników na temat planów nowej CEO, jak również dla Fioriny, na temat źródła
potencjalnych obaw ze strony pracowników (Burrows; 2001).
Zdaniem Armenakisa i Fredenbergera (1995) przywódca powinien przygotować przekaz
zmiany (messege). Przekaz taki powinien opisywać rozbieżność między obecną sytuacją i
pożądaną, przekazywać chęć zmiany oraz zapewniać o jej skuteczności. Te trzy elementy są
niezbędne. Rozbieżność wymusza przeprowadzenie zmiany, zapewnia o jej nieuchronności.
Chęć zmiany ze strony przywódcy pokazuje jego osobiste zaangażowanie się w proces
transformacji, wspiera ją autorytetem. Zapewnienie o skuteczności zmiany ma za zadanie
uspokoić ludzi, zdusić niepokój co do następstw zmiany.
Zdaniem Aniszewskiej (1998) przekaz zmiany musi być przede wszystkim klarowny —
wypowiedziany

językiem

zrozumiałym

dla

pracowników,

z odwołaniem

się

do

obowiązujących w organizacji norm i wartości (kultury organizacyjnej). Musi być on także
stale przypominany, powtarzany. Nie wystarczy o zmianie powiedzieć raz. Należy powracać
w dyskusjach do omawiania szczegółów procesu zmian i argumentów przedstawianych
wcześniej. Przekonywanie jest procesem ciągłym.
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Zdaniem Hammondsa (2001) strategia zmiany i jej przekaz musi być znany i zrozumiały
absolutnie dla wszystkich członków organizacji, nawet na najniższym szczeblu. Tylko wtedy
zmiana ma szansę być świadomie realizowana. Peters (2001) idzie tutaj nawet dalej,
twierdząc, że przekaz wizji zmiany kierowany powinien być nawet do otoczenia celowego
organizacji, aby organizacje współpracujące także były w stanie dostosować się do tej zmiany
i nie były źródłem potencjalnego oporu. Wydaje się, że jest to szczególnie istotne w
przypadku wielkich organizacji sieciowych, czy też wirtualnych, gdzie poszczególne węzły
sieci są od siebie wzajemnie zależne.
Jako przykład niezwykle klarownego przekazu zmiany posłużyć może apel o wprowadzenia
radykalnego programu oszczędności wystosowana przez Lee Iacoccę do wszystkich
pracowników Chryslera w 1979 roku (Iacocca; 1990). Po kryzysie naftowym spowodowanym
rewolucją w Iranie i upadkiem szacha, Chrysler, który i tak wcześniej znajdował się w bardzo
trudnej sytuacji, znalazł się na krawędzi upadku. Nowemu szefowi firmy Iacocce udało się
wprawdzie wywalczyć pomoc rządu dla upadającego giganta, jednak mimo wszystko
konieczne były wyrzeczenia po stronie samego Chryslera. Dlatego Iacocca zaapelował o
wdrożenie programu radykalnych oszczędności. Pokazał, że bez niego firma nie ma szans
przetrwać. Pokazał też własną determinację w realizacji planu, decydując się na ograniczenie
własnej rocznej pensji do wysokości symbolicznego dolara. Wywalczony program kredytów
rządowych stanowił gwarancję, że zmiany mają szansę powodzenia. Te działania sprawiły, że
stosunkowo łatwo udało się wynegocjować znaczące obniżki uposażenia początkowo kadry
menedżerskiej, a później także szeregowych pracowników i w rezultacie uratować
organizację.
Rolą lidera najczęściej jest ukształtowanie takiego otoczenia i stworzenie takiej atmosfery,
która będzie zachęcać do wysiłku związanego ze zrozumieniem i wdrożeniem zmian. Co
więcej, powinien on sprzyjać umacnianiu właściwych postaw wśród załogi przez zapewnienie
pracownikom odpowiedniego systemu szkolenia, zachęcanie ich do działania opartego na
analizie danych, wspieranie oraz zachęcanie do innowacji i delegowania odpowiedzialno ści i
w końcu, przez określenie precyzyjnych systemów oceny w osiąganiu założonych celów.
Działania takie prowadzą z kolei do stworzenia doskonale funkcjonującego systemu nagród
(w tym finansowych) oraz do świadomej odpowiedzialno ści za efekty pracy (Carr, Hard,
Trahant; 1998).
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Zadania przywódców związane z komunikacja zależą oczywiście także od rodzaju grupy, do
której przekaz jest kierowany (Mikołajczyk; 1997). W stosunku do potencjalnej grupy osób,
które mogą stracić obecną pozycję czy korzyści, można przyjąć strategię negocjacji, oferując
pewne możliwości ograniczenia tych skutków, np. poprzez określone zachęty (bodźce)
ekonomiczne.
W stosunku do tych, u których znajomo ść celu i istoty zmiany jest mała, istnieje zazwyczaj
potrzeba szerszego przekazania informacji i odpowiedzi na ich wątpliwości i pytania poprzez
seminaria, dyskusje, spotkania organizowane przez zespół wprowadzający zmiany.
W stosunku do osób, które muszą zmienić dotychczasowe kwalifikacje – można stwarzać ku
temu dogodne warunki, np. zapewniając organizowanie odpowiednich szkoleń.
Zdaniem Donnellego i innych (1990), przywódca powinien za wszelką cenę zapobiec
natomiast powstaniu poczucia wśród części członków organizacji, że są oni „przegranymi”
przeprowadzonej zmiany. Jednak gdy sytuacja taka ma rzeczywiście miejsce, trzeba również
mieć odwagę się do tego przyznać. Najlepiej zrobić jest to już na samym początku procesu
wdrażania zmiany. Zapobiegnie to potencjalnym plotkom, grom politycznym w ramach
organizacji.
Zdaniem wielu teoretyków organizacji (np. Armenakis, Fredenberger; 1995), ale również
praktyków, przywódców (np. Gerstner z IBM, czy Fiorina z HP), komunikacja nawet w
największych organizacjach nie powinna zawężać się tylko do komunikacji pośredniej.
Gerstner wierzy, że dyrektor generalny musi „sprzedać” zmiany wszystkim pracownikom
poprzez rozmowę w cztery oczy. „Nie osiągnie się tego, zostawiając uwagi na biurkach
pracowników. Należy apelować do ludzkich emocji. Oni muszą kupić to, co się do nich
mówi, wziąć wszystko do serca i przetrawić osobiście, a nie tylko przyjąć do wiadomości”
(za: Carr, Hard, Trahant; 1998). Kiedy przywódcy nie wyjaśniają i nie promują zmian, ich
milczenie jest również komunikatem – raczej złowieszczą informacją dla organizacji. Stąd
wielu przywódców wielkich przedsiębiorstw twierdzi, że przynajmniej połowę czasu, który
poświęcają pracy, spędza w podróży pomiędzy oddziałami firmy rozsianymi po całym

świecie, komunikując przekaz i wizję zmiany, „zarządzając przez przechadzanie się”
(management by walking around) (Slater; 2000).
Oczywiście komunikacja bezpośrednia może i powinna uzupełniana być komunikacją
pośrednią (gazetki firmowe, dokumenty, przekazy multimedialne, listy, broszury). Wszystkie
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te elementy towarzyszyły chociażby zmianom w GM, czy też Whirlpool (Armenakis,
Fredenberger; 1995).
Sporną kwestią jest natomiast zakres informacji dotyczących zmiany, jakie przekazywane
powinny być pracownikom. Większość teoretyków jest zdania, że przekazywane powinno
być tylko tyle informacji, ile niezbędne jest do zrozumienia potrzeby zmiany i sprawnego jej
przeprowadzenia. Warto jest jednak przywołać także nieco inny pogląd w tej sprawie. Jak
twierdzi Peters (2001), w organizacjach skupiających specjalistów, ekspertów tylko pełne
ujawnienie informacji na temat otoczenia i sytuacji firmy może pozwolić na świadome ich
zaangażowanie w planowanie i przygotowanie zmiany i wykorzystanie ich potencjału.
Podsumowując rozważania na temat roli komunikacji prowadzonej przez lidera w procesie
przeciwdziałania i ograniczania oporów przeciw zmianie, zaakcentować trzeba jeszcze jeden
ważny element. Częste jest, że komunikacja ta jest dwustronna. Lider nie tylko przedstawia
wtedy przekaz zmiany, ale przede wszystkim wsłuchuje się w reakcję członków organizacji.
Zdaniem Aniszewskiej (1998), „dla organizacji ważne jest, czy opór jest wyrażany w sposób
otwarty czy utajony. Wydobywanie niezadowolenia na światło dzienne pozwala poznać
przyczyny oporu i reagować. Opór utajony związany jest na ogół z niedostatecznym udziałem
pracowników w procesie planowania i realizacji zmian w przedsiębiorstwie oraz brakiem
zaufania do lidera, niedostateczną komunikacją. Sytuacja taka jest umacniana przez obowiązującą w firmie kulturę organizacyjną.” Przywódca zachęca więc nie tylko do słuchania,
ale także do głośnego wyrażania swoich obaw przez członków organizacji.
Warto też pamiętać, że zmiana ma szansę powodzenia zazwyczaj wtedy, gdy skuteczna,
łagodząca komunikacja prowadzona jest na wszystkich etapach wprowadzania zmiany, od
rozmrożenia, poprzez transformację, aż po zamrożenie.
7.2.4.

Współuczestnictwo pracowników w procesie zarządzania zmianą
organizacyjną

Drugim krytycznym zadaniem liderów organizacji związanym z walką przeciwko oporom
wobec zmiany może być wyzwolenie współuczestnictwa pracowników w procesie
planowania i przeprowadzania zmiany. Sama komunikacja nie jest zawsze w stanie przekonać
członków organizacji do wsparcia zmian. Konieczne może być na różne sposoby pozwolić
pracownikom zobaczyć i odczuć problemy organizacji. „Lepiej będą oni rozumieli potrzebę
zmian, jeśli będą uczestniczyć w definiowaniu problemów firmy i znajdowaniu rozwiązań.”
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(Aniszewska; 1998). Opinia ta sugeruje, że przywódca może dopuścić pracowników nie tylko
do procesu wdrażania zmiany, ale także do tworzenia jej wizji i strategii. Problem ten był już
analizowany, warto tu jednak przywołać jeszcze opinie praktyków. Lou Gerstner z IBM
twierdzi na przykład, że „najlepszym sposobem dokonania zmiany jest oddać jak najwięcej
kompetencji decyzyjnych ludziom.” (za: Slater; 2000). Gerstner zrealizował ten postulat
podczas przeprowadzonej przez siebie w latach 90-tych opisanej już wcześniej
restrukturyzacji firmy. Dzięki zaangażowaniu od najwcześniejszego etapu specjalistów
różnych szczebli z całej firmy, 5000 agentów zmian, ochotników, udało się praktycznie bez
problemu przeprowadzić zmiany, które bardzo głęboko ingerowały w kulturę organizacyjną
firmy.
Beer i inni (1990) widzą także rolę pracowników nawet w tworzeniu wizji zmiany. Twierdzą
oni wprawdzie, że zaangażowanie pracowników znacząco wydłuża czas przygotowania
zmiany, co jest szczególnie niebezpieczne w sytuacji kryzysu panującego w organizacji,
jednak brak zaangażowania pracowników może skutkować w większych oporach wobec
zmian. Beer i in. sugerują, iż najlepszym podejściem jest zaangażowanie jak największej
liczby pracowników, sugerują iż rozwiązaniem może być powołanie międzywydziałowych,
wieloszczeblowych zespołów które zajmują się tworzeniem wizji odnośnie poszczególnych
funkcji np. badaniem i rozwojem produktów, finansami. Grupa z przywódcą zajmuje się
strategią. Istotnym elementem jest powołanie zespołów, których zadaniem jest integrowanie
poszczególnych grup.
Dokładnie taką strategię zastosował Carlos Ghosn w Nissanie (Ghosn; 2002). W proces
planowania zmian w firmie po jej przejęciu przez Renault zaangażował on ponad 500
pracowników tworzących tzw. grupy międzyfunkcyjne (cross-functional teams – CFT).
Celem ich było rozpoznać obszary potencjalnych zmian oraz określić strategię wdrażania
zmian. Dzięki zaangażowaniu bezpośrednio w proces zmian pracowników, udało się uniknąć
większych oporów, a zmiany były wystarczająco głębokie, aby zmienić nawet nieefektywne
elementy kultury organizacyjnej starego Nissana. Potem zresztą doświadczenia te
wykorzystano przy integracji Nissana z Renault dzięki wykorzystaniu grup międzyfirmowych
(cross-company teams – CCT).
Wątpliwości co do konieczności angażowania pracowników wielu organizacji już w
tworzenie wizji oraz w sam proces wdrażania zmiany starają się także rozwiać Cooper i
Kaplan (za: Carr. Hard, Trahant; 1998). Ich zdaniem jedną z głównych przyczyn
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niepowodzeń we wprowadzaniu zmian jest to, że ludzie, którzy w końcu muszą korzystać z
informacji nie są wystarczająco wcześnie zaangażowani w cały proces planowania i
wdrażania zmian, aby w efekcie mogli przekonać się do sensu zmian. Nie uczą się rozumieć i
korzystać z systemu w trakcie jego opracowywania, co w najlepszym przypadku oznacza
długą przerwę między jego wdrożeniem, a zastosowaniem.
Większość opinii przytoczonych wyżej dotyczy zaangażowania w proces zmian specjalistów,
menedżerów różnych szczebli, czy też pracowników o rozleglejszej wiedzy dotyczącej
funkcjonowania organizacji. Armenakis i Fredenberger (1995) twierdzą jednak, że nawet
pracownicy wykonawczy powinni być w ten proces zaangażowani. To właśnie oni są źródłem
oporów, które mogą w szczególnych przypadkach przybrać najbardziej nieprzewidziane i
radykalne formy. Tylko współtworzenie zmiany pozwoli im na pełne jej zrozumienie.
Armenakis i Fredenberger wymagają od lidera zapewnienia aktywnego uczestnictwa tych
pracowników. Widzą tu oni dwie jego formy:

•

Nauka na praktycznych przykładach, polegająca m.in. na wysyłanie pracowników do
innych zakładów, gdzie obserwują oni wprowadzone tam rozwiązania, a potem
przekazują wiedzę swoim kolegom we własnym przedsiębiorstwie (przykładem mogą
być pracownicy amerykańskich firm motoryzacyjnych, którzy wysyłani byli na
wycieczki

do

japońskich

fabryk

samochodowych

działających

w

Stanach

Zjednoczonych),

•

Ustanowienie mistrzostwa – nakłonienie pracowników do tego, aby określili, jak
mogą rozwinąć swoje umiejętności, a następnie, aby stawiali się za wzór swoim
współpracownikom.

Armenakis i Fredenberger zwracają jednak uwagę, że przywódcy mogą stosować takie formy
angażowania pracowników tylko w sytuacji, gdy organizacja nie znajduje się kryzysie. Wtedy
metody te są zbyt czasochłonne. Donnelly i inni (1990) twierdzą jednak, że nawet wtedy
celowe jest pozostawianie pracownikom swobody wyboru drogi postępowania tam, gdzie
istnieje kilka sposobów wdrożenia zmiany.
7.2.5.

Wywoływanie kryzysu

Są jednak sytuacje, w których tylko dwukierunkowa komunikacja, czy też próby zapewnienia
zaangażowania członków organizacji w procesie zmiany, nie przynoszą oczekiwanych
rezultatów. Opory są tak silne i tak mocno utrwalone, że przywódca nie jest w stanie ich
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przełamać i przekonać pracowników do konieczności dokonania zmiany. Rozwiązania siłowe
są mimo to często złym wyjściem. W tej sytuacji przywódca może posłużyć się pewnym
wybiegiem, to znaczy może sprowokować kryzys rzeczywisty lub quasi-kryzys, który pokona
opór przeciwko zmianom. Jest to proces „wyzwalania energii” oznaczający konieczność
sprawienia, by pracownicy poczuli się niezadowoleni ze status quo i zmotywowani do
nowego zachowania i wykonywania innych niż dotychczas czynno ści, wykonywania innej
pracy. Według Beera i in. (1990) oraz Kottera (1996) można to osiągnąć m.in. poprzez:

•

informowanie pracowników o wynikach diagnozy – można uwypuklić tutaj dane
porównujące z rywalami konkurencyjność organizacji,

•

ustanawianie

wyższych

standardów

dotyczących

wyników

i

zachowania

pracowników,

•

pokazywanie pracownikom przedsiębiorstw wzorcowo zarządzanych,

•

zaprzestanie funkcjonalnego mierzenia wyników organizacji za rzecz mierników
obejmujących więcej niż tylko jedną funkcję np. marketing, produkcję,

•

zwiększenie częstotliwości kontaktów z niezadowolonymi klientami, dostawcami, czy
też udziałowcami,

•

wyprzedaż „majątku reprezentacyjnego” organizacji,

•

publikowanie artykułów o problemach firmy w wewnętrznym biuletynie,

•

korzystanie z pomocy zewnętrznych konsultantów, których pracownicy odbierają jako
bardziej obiektywnych,

•

zarzucanie pracowników informacjami o przyszłych szansach, których wykorzystanie
da pracownikom wymierne korzyści np. podwyżki.

Oczywiście, podjęcie któregokolwiek z tych działań wymaga zgody i zaangażowania
przywódcy jako autorytetu organizacji. Jest pewne, że utrzymanie status quo organizacji nie
jest postawą, która promuje i zachęca do zmian. Efektywni liderzy udowadniają, że zmiany są
prawdziwe i dokonują nie tylko kosmetycznych i powierzchownych przekształceń, lecz
reorganizują cały sposób funkcjonowania organizacji, czyli wszystkie rutynowe działania.
Liderzy mogą dokonać takiego przewrotu poprzez kwestionowanie tradycyjnego sposobu
myślenia i podejmowania decyzji, jak i przez zezwalanie lub zachęcanie innych do
podobnych samodzielnych działań (Carr, Hard, Trahant; 1998).
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Innym sposobem wyzwolenia quasi-kryzysu i w ten sposób zwalczenia początkowych
oporów wobec zmian, może być efektywne zarządzanie konfliktem. Zdaniem Carnalla
(1999), liderzy nie mogą sobie pozwolić na unikanie konfliktów. Konflikt może być siłą
wspomagającą zmianę, gdyż zaburza inercję organizacji. Zadaniem przywódcy w
szczególnych sytuacjach może więc być wyszukiwanie konfliktów i przedstawianie ich jako
objawów niedostosowania organizacji do otoczenia.
7.2.6.

Dzielenie zmiany na etapy

Innym sposobem na przeciwdziałanie oporom wobec zmian jest podzielenie zmiany na
mniejsze etapy. Przywódcy, którzy zdecydują się najpierw przeprowadzić zmianę w części
organizacji lub ograniczyć ją na początku tylko do części aspektów działania
przedsiębiorstwa, mają szansę pokazać pozostałym pracownikom efekty jej funkcjonowania.
W ten sposób opór członków organizacji może być ograniczony. Z badań przeprowadzonych
przez Kottera (1996) wynika, że zmiany realizowane drobnymi krokami mają zdecydowane
większe szanse powodzenia.
Z rozumowaniem tym zgadza się także Carnall (1999). Twierdzi on, że przywódcy powinni
dokonać wyboru tej części organizacji, która ma szansę najłatwiej poddać się procesowi
zmiany. Będzie ona potem stanowiła wzór dla reszty organizacji. Donnelly i inni (1990)
twierdzą dodatkowo, że ludzi mniej obawiają się drobnych zmian niż całościowych. Drobne
kroki są łatwiejsze do przyswojenia.
Niestety, podejście takie ma także wady, gdyż może oznaczać, że zmiany dokonywane będą
wolniej, czyli organizacja dłużej dostosowywać się będzie do zmian w otoczeniu.
7.2.7.

Podsumowanie

Podsumowując rozważania na temat roli przywódcy przy przezwyciężaniu oporów wobec
zmiany, warto przytoczyć jeszcze listę możliwych działań, które Armenakis i Fredenberger
(1995) proponują liderom w tej sytuacji. Na pierwszym miejscu postawione zostało
wspieranie aktywnego uczestnictwa. Przynosi ono dodatkowo wartość organizacji dzięki
akumulowaniu i wzmacnianiu indywidualnych celów. Armenakis i Fredenberger zwracają
dodatkowo uwagę na fakt, że pracownicy nie odrzucą zmiany, którą współtworzyli.
Drugim ważnym działaniem jest przekonująca komunikacja. Jej celem jest przekonać, a w
trakcie także przypomnieć o potrzebie zmian. Ważne jest także wykazanie zrozumienia dla
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rodzących się obaw, potwierdzenie poparcia zmiany. Przywódca powinien także umieć
odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania.
Obaj autorzy akcentują także znaczenie zarządzania zewnętrzną informacją, dopuszczenie do
niej pracowników.
Bardzo ważny jest oczywiście proces zarządzania ludźmi w ramach organizacji. Często
konieczna jest rekrutacja nowych pracowników, którzy mają szansę wnieść do organizacji
wartości nowej kultury organizacyjnej. Ważniejsze bywa jednak sposób traktowania osób,
które organizację muszą opuścić. Obaj teoretycy bardzo dużą wagę przywiązują to do technik
outplacementu, odbudowujących zaufanie do organizacji. Ważne są także programy poprawy
wydajno ści pracowników, którzy w firmie pozostali i ich zaangażowanie w tworzenie takich
programów.
Ostatni czynnik, na który Armenakis i Fredenberger zwracają uwagę, to tzw. zarządzanie
rozpowszechnieniem zmiany, czyli decyzja o tym, w jakich etapach zmianę wprowadzać. Oni
także sugerują podział zmiany na kroki. Zwracają także uwagę na przykład GM, gdzie
rozpowszechnianie „dobrych praktyk” odbywała się podczas spotkań pracowników różnych
działów firmy.
Na koniec w ramach podsumowania tych rozważań warto przytoczyć jeszcze poglądy
Heifetza i Laurie (1997). Stworzyli oni listę czynności, które przywódca może podjąć w
okresie zmian oraz takich, których powinien się raczej wystrzegać.
Przywódca, ich zdaniem, przede wszystkim powinien stawiać pytania przed członkami
organizacji, natomiast bardzo rzadko na nie odpowiadać. Jeżeli chce zapobiec oporowi, często
musi doprowadzić do tego, że członkowie organizacji sami znajdą odpowiedzi.
Przywódca zazwyczaj nie powinien separować ludzi od otoczenia, lecz powinien stworzyć im
warunki do adaptowania się do niego. Przywódca zaburza często orientację ludzi na ich
dotychczasowe role. Jeżeli tego nie robi, mogą pojawić się zjawiska inercyjne. Nie powinien
on także utrwalać starych norm kulturowych, ani tłumić wszystkich pojawiających się w
okresie zmiany konfliktów.
Przywódcy natomiast powinni, jak mówią Heifetz i Laurie, „iść na balkon”, tzn. spojrzeć na
organizację z pewnej perspektywy, widzieć kontekst zmiany lub go stworzyć. Ich zadaniem
jest często identyfikacja adaptacyjnego wyzwania (adaptive chellenge) – zrozumienie siebie,
swoich ludzi, potencjalnych źródeł konfliktów.

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

187

W trakcie zmiany regulują oni dyskomfort członków organizacji. Nie powinni go całkowicie
zwalczyć, gdyż brak stresu zabija chęć zmiany. Ważne jest jednak utrzymanie równowagi
między potrzebą zmiany i przytłoczeniem zmianą. Ich zadaniami na tym etapie może być:

•

Stworzenie sprzyjającej atmosfery (wyważenie),

•

Odpowiedzialno ść za kierunek, zarządzanie konfliktem, dzielenie wartości,
orientowanie ludzi na nowe pozycje,

•

Utrzymywanie równowagi – ciągłe naciski i obserwacja reakcji.

Przywódca także zapewnia często możliwość konfrontowania doświadczeń różnych
pracowników, utrzymuje ich zdyscyplinowaną uwagę. Jego zadaniem może być dodatkowo
zapewnienie uczenie się.
Przykładem jest tu Jan Carlzon z SAS, który twierdził, że: „Jedną z najbardziej interesujących
misji przywódcy było przekonać ludzi z kierownictwa, aby uczyli się wzajemnie od siebie.”
(za: Heifetz, Laurie; 1997) Przywódca może także oddać pracę ludziom – skłaniać ich do
brania odpowiedzialności za siebie. Jak dalej twierdzi Carlzon: „Kluczem jest dać im odkryć
problem.” Carlzon aż ok. 50% swojego czasu spędzał komunikując, rozmawiając, zachęcając.
Przywódca także chroni głosy pochodzące z dołu organizacji – często mogą one ginąć, gdyż
są za słabe lub pojawiają się w złym momencie. Tylko usłyszenie wszystkich głosów,
zdaniem Heifetza i Laurie, gwarantuje możliwość uczenia się organizacji.
Opisane wyżej zadania przywódcy mało więc mogą mieć wspólnego z egzekwowaniem
władzy formalnej. Nawet wtedy, jak widać, kiedy przywódca nie jest osobiście agentem
zmiany, cały czas może nad zmianą tą czuwać komunikując, wspierając, ucząc.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Z zawartych w tym rozdziale rozważań wyciągnąć można wniosek, że zarządzanie zmianą
przez przywódcą w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu daje możliwość wyboru różnej
strategii działań. Rola przywódcy nie musi polegać na nakazowym, dyrektywnym kierowaniu
zmianą – możliwe jest często zarządzanie zmianą poprzez wspieranie uczenia się,
komunikacji, poprzez budowanie atmosfery zmiany, silniejsze angażowanie pracowników w
proces wprowadzania zmiany.
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Przywódca organizacji nie musi przejmować odpowiedzialno ści za wszystkie zmiany
organizacyjne, być agentem wszystkich zmian dziejących się w organizacji. Zazwyczaj
powinien on jednak odpowiadać za zmiany stanowiące wyzwanie, bardziej rewolucyjne,
systemowe. W sytuacji, gdy przywódca nie decyduje się sam pełnić roli agenta zmiany,
powinien

natomiast

zapewnić

możliwość

sprawnego

działania

menedżerom

lub

pracownikom, którzy role takie przejmują.
Przywódca w przypadku istotnej zmiany organizacyjnej identyfikuje najczęściej wyzwania
pojawiającego się w otoczeniu i stawia przed członkami organizacji podstawowe pytania tego
wyzwania dotyczące. Jeżeli tego nie potrafi, zastępowany bywa przez nowego przywódcę.
Przywódca natomiast w takiej sytuacji zazwyczaj nie rozwiązuje problemu sam, gdyż naraża
się na niebezpieczeństwo spłycenia rozwiązania. Przywódca w tej sytuacji zazwyczaj nie
odseparowuje też sztucznie członków organizacji od zewnętrznych zagrożeń. Daje on
pracownikom poczuć presję otoczenia, zapewniając jednak, aby presja ta nie przekroczyła
poziomu, który są oni w stanie znieść. Przywódca opierać się może także presji na
dyrektywne kierowanie zmianę – zabić może ono bowiem innowacyjność zmiany.
Jednym z najważniejszych wyzwań dla przywódcy jest rozpoznanie, a następnie
przezwyciężenie oporów wobec zmian, jakie ujawnić się mogą wśród pracowników i innych
interesariuszy organizacji. Szczegółowe zadania przywódcy w tym zakresie różnią się w
zależności

od

fazy

wprowadzania

zmian.

Do

najefektywniejszych

instrumentów

pozwalających na przełamywanie oporów wobec zmian należą przede wszystkim sprawna
komunikacja w organizacji oraz współuczestnictwo pracowników w procesie planowania i
wprowadzania zmiany organizacyjnej.

Zwróć uwagę na:
▪

Różne zadania stojące przed przywódcą organizacji w zależności od rodzaju i zakresu
wprowadzanych zmian

▪

Etapy zarządzania zmianą organizacyjną

▪

Przyczyny oporów wobec zmian

▪

Działania przywódcy pozwalające przełamać opór wobec zmian
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SŁOWNIK KLUCZOWYCH POJĘĆ
Agent zmiany – osoba lub grupa osób kierująca lub wiodąca w procesie zmiany
organizacyjnej

Interesariusze (kibice strategiczni) – grupy, instytucje i organizacje, które spełniają dwa
warunki: 1) mają swoją „stawkę”, interes w działaniu organizacji, w jej decyzjach, efektach,
2) są w stanie wywrzeć efektywną presję na organizację (Obłój; 1999)

Kultura organizacyjna – zbiór ważnych pojęć, takich jak normy, wartości, postawy i
przekonania, wspólnych dla członków organizacji (Stoner, Wankel.; 1996)

Model pola sił Kurta Levine’a – model pozwalający na analizę sił (czynników
zewnętrznych i wewnętrznych, grup osób) prowadzących do zmiany oraz sił sprzeciwiających
się zmianie (dążących do utrzymania status quo). Analiza ta pozwala nie tylko na rozpoznanie
natężenia poszczególnych sił, ale także pozwala na znalezienie technik i argumentów, które
mogą przełamać opór wobec zmian, istniejące status quo.

Model zmiany Levine’a – trójetapowy model wprowadzania zmian: rozmrożenie, sama
zmiana,

zamrożenie.

Celem

rozmrożenia

jest

wywołanie

poczucia

konieczności

wprowadzenia zmiany, przełamanie początkowych oporów wobec zmiany. Celem zamrożenia
jest przekształcenie nowych wzorów zachowań w normy, uczynienie ich częścią systemu
organizacji.

Outplacement – pomoc pracownikom opuszczającym miejsce pracy z powodów zależnych
od pracodawcy w znalezieniu nowej pracy, program wsparcia dla pracowników w postaci
informacji zawodowej, szkoleń, porad psychologicznych, wyszukiwania ofert pracy itp.

Przekaz zmiany – publicznie ogłoszona zwarta i precyzyjna informacja na temat zakresu
zmiany, składająca się z trzech elementów: 1) opisanie rozbieżności między obecną sytuacją i
pożądaną – zakres i rodzaj zmiany, 2) wyrażenie chęci dokonania zmiany, 3) zapewnienie o
skuteczności zmiany.

Zmiana organizacyjna – każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji (Griffin;
1998).
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PYTANIA PROBLEMOWE
1. Podaj przykłady typowych działań przywódców związanych z zarządzaniem zmianą
organizacyjną na różnych jej etapach?
2. Podaj przykłady pojawienia się oporów wobec zmian w konkretnych organizacjach?
Jak rozwiązano problemy z tym się wiążące?
3. Dlaczego przełamywanie oporów wobec zmian metodami siłowymi w większości
przypadków jest błędne?
4. Opisz przykład zarządzania zmianą organizacyjną z perspektywy przywódcy
organizacji. Jakie etapy zmian możesz wyróżnić? Jak przełamywano opory wobec
zmian?

SPRAWDŹ SIĘ
1. Zarządzanie zmianą:

a) może wymagać zmiany przywództwa,
b) to wyłączna kompetencja przywódcy,
c) wymaga zawsze odseparowania i ochrony pracowników organizacji od wpływu
otoczenia,
d) powinno być zawsze poprzedzone rozwiązaniem wszystkich konfliktów w organizacji.
2. Zmiana rutynowa:

a) może być dokonywana przez menedżerów nawet na najniższym szczeblu
organizacji,
b) wymaga przywództwa,

c) może wymagać odseparowania organizacji od zewnętrznych zagrożeń,
d) nie powinna ingerować w istniejące normy organizacji.
3. Zmiana stanowiąca wyzwanie dla organizacji:
a) może być dokonywana przez menedżerów nawet na najniższym szczeblu organizacji,

b) wymaga przywództwa,
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c) może wymagać odseparowania organizacji od zewnętrznych zagrożeń,
d) nie powinna ingerować w istniejące normy organizacji.
4. Efektywne wprowadzanie zmian:
a) rzadko wymaga przeprowadzenia etapu rozmrożenia,
b) rozpoczyna się od etapu przeprowadzenia samej zmiany,
c) powinien poprzedzić etap zamrożenia istniejących warunków,

d) może wymagać wywołania kryzysu w organizacji.
5. Rozmrożenie:
a) powinno być stosowane tylko wtedy, gdy w organizacji pojawiają się konflikty,

b) jego celem jest wywołanie potrzeby zmiany wśród pracowników,
c) jego celem jest zburzenie istniejącego status quo,
d) wymaga sprawnej komunikacji.
6. Przyczynami oporu wobec zmian mogą być:

a) poczucie zagrożenia własnych interesów,
b) zbyt dobry dostęp do informacji o sytuacji organizacji,

c) brak zaufania do przywódcy,
d) brak wiary w sensowność proponowanych zmian.
7. Przekaz zmiany:

a) powinien być znany wszystkim członkom organizacji,
b) powinien wyrażać chęć dokonania zmiany,
c) powinien być stworzony odgórnie i narzucony,

d) powinien zapewniać o skuteczności zmiany.
8. Efektywne metody walki z oporami wobec zmian to:

a) poprawa komunikacji w organizacji,
b) rygorystyczne wymuszanie zmian,

c) wywoływanie kryzysów,

191

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

192

d) dzielenie zmian na etapy.
9. Trójfazowy model zmian K. Lewina:
a) to wyłącznie model zmian struktury organizacyjnej
b) prezentuje trzy alternatywne podejścia do zmian organizacyjnych

c) pokazuje sekwencję kroków do zakończonej sukcesem zmiany
d) prezentuje trzy etapy rozwoju organizacji
10. Przywódca:
a) powinien zawsze być agentem zmiany,
b) nigdy nie powinien być agentem zmiany,
c) powinien być agentem zmiany, gdy zmiana ma charakter techniczny,

d) powinien być agentem zmiany, gdy zmiana stanowi wyzwanie dla organizacji.
11. Metody przeciwdziałania oporowi wobec zmian to m.in.:
a) reglamentowanie niewygodnych danych

b) sprawna komunikacja
c) planowanie zmian

d) współuczestnictwo pracowników.
12. Przekaz zmiany:
a) formułowany jest do głównie do zarządu organizacji,
b) nie powinien być zbyt przejrzysty, aby nie ujawniać zagrożeń wiążących się ze
zmianą,

c) przy

zmianach

stanowiących wyzwanie

za jego stworzenie odpowiada

przywódca,
d) powinien opisywać rozbieżności między obecną sytuacją i pożądaną.

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

193

8. KULTURA ORGANIZACYJNA A PRZYWÓDZTWO
Zarządzanie kulturą organizacyjną • Zmiana kultury organizacyjnej ○ Przywództwo w
organizacji wielokulturowej ○ Ciągła zmiana – budowanie kultury zmiany

WPROWADZENIE
Zarządzanie kulturą organizacyjną i jej zmianą to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych
wyzwań przywódczych. Szczególnie zmiana kultury organizacyjnej jest procesem niezwykle
skomplikowanym. Rozdział ten poświęcony będzie właśnie tym zagadnieniom. Rozważania z
poprzedniego rozdziału na temat zmian organizacyjnych zostaną tu uzupełnione opisem
szczegółowych problemów, jakie wiążą się ze zmianami właśnie kultury organizacyjnej. Opis
ten zostanie wzbogacony o opis przypadku jednego z najciekawszych i najbardziej
kontrowersyjnych przywódców ostatnich lat – Carly Fioriny z HP.
Istotnym

elementem

wiążącym

się

z

przywództwem

szczególnie

w

dużych

międzynarodowych organizacjach jest kwestia zarządzania różnorodnością kulturową takich
organizacji. Problem ten także zostanie omówiony w tym rozdziale. Pokazany zostanie także
wzorcowy przykład wrażliwości na kwestie wielokulturowości – przypadek przejęcia Nissana
przez Renault z Carlosem Ghosnem na czele.
Podsumowaniem zagadnień wiążących się z zarządzaniem zmianą organizacyjną poruszanych
zarówno w poprzednim, jak również i tym rozdziale będzie omówienie pojęcia ciągłej zmiany
i tworzenia kultury ciągłej zmiany w organizacji.

Po analizie treści tego rozdziału czytelnik powinien:
▪

Rozumieć pojęcia zarządzania kulturą organizacji

▪

Omówić zadania przywódców wiążące się z kulturą organizacyjną na różnych etapach
życia organizacji

▪

Wymienić wyzwania wiążące się ze zmianą kultury organizacji

▪

Wymienić

wyzwania

różnorodnością

dla

przywódcy

związane

z

zarządzaniem

kulturową
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Wytłumaczyć pojęcie ciągłej zmiany i ocenić jego znaczenie.

8.1. ZARZĄDZANIE KULTURĄ ORGANIZACYJNĄ
Posiadanie silnej kultury organizacyjnej może być wielkim atutem organizacji. Odpowiednia
silna kultura może

łatwo adaptować organizację do zmieniającego się środowiska. W

dzisiejszych warunkach trudno jest przecenić taką sytuację.
Silna kultura może być jednak również słabością. Dzieje się tak wtedy, gdy kultura poprzez
istniejące w organizacji założenia, wyznawane i deklarowane wartości, czy nawet proste
artefakty prowadzi organizację w kierunku sprzecznym z rozwojem rynku, stoi na
przeszkodzie jej dostosowania się do zmieniających się warunków i nie kreuje nowej wizji
organizacji. W takiej sytuacji, im kultura jest silniejsza, tym szybciej ma szansę doprowadzić
organizację na skraj przepaści (dobrym przykładem takiej sytuacji była opisana wcześniej
sytuacja IBM z początku lat 90-tych sprzed przyjś cia do firmy Gerstnera).
Stąd bardzo ważne jest, aby kultura organizacyjna przygotowywała organizację do dalszego
funkcjonowania w otoczeniu lub tworzyła wizję nowego otoczenia. Należy więc zadać sobie
pytania, jak kultura powstaje, kto ma wpływ na jej kształtowanie się. Zajmował się tym
szczegółowo Edgar Schein (1985). Uważał on, że przywództwo i kultura organizacyjna są
nierozerwalnie połączone. Pierwszy związek powstaje już w momencie tworzenia organizacji.
Na powstanie i ukształtowanie się kultury kluczowy bowiem wpływ ma osoba przywódcyzałożyciela. To on zazwyczaj tworzy pierwszą wizję organizacji, ma pomysł na stworzenie
produktu lub usługi, który może odnieść sukces na rynku. Początkowo proces formowania się
kultury jest zazwyczaj procesem formowania się małej grupy. Przywódca bowiem tworzy
taką grupę z osób, które podzielają jego wizję, które uważają, że pomysł jest dobry i realny
oraz wart jest ryzyka, czasu, pieniędzy i energii. Grupa gromadzi zasoby, które posłużą
realizacji wizji, dołącza nowe osoby do organizacji i tworzy wspólną historię. Liderzałożyciel ma wciąż jednak w większości przypadków dominujący wpływ na to, jak grupa
definiuje i rozwiązuje zewnętrzne i wewnętrzne problemy adaptacji i integracji. Przywódca
stworzył pomysł, więc ma też swoje własne pojęcie, oparte na kulturze i osobowości, jak
powinien być zrealizowany. Ma on także silne założenia, przekonania na temat świata, ludzi,
czasu i miejsca oraz roli nowej organizacji w środowisku. Wszystkie te czynniki z definicji
kształtują kulturę organizacyjną.
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Cechy lidera kształtuje także proces, zadanie, a nie wynikają one wyłącznie z cech
osobistych. Następnie są one rozpropagowywane razem z zadaniami wśród wszystkich
członków organizacji i powoli przekształcają się w kulturowy sposób postępowania, tworząc
kulturę organizacji. Wpływają na nią także wcześniejsze doświadczenia przywódcy. Czasami
może dochodzić do konfliktu w tym względzie z innymi wpływowymi członkami organizacji.
W początkowej fazie lider często musi walczyć o wprowadzenie swoich wyobrażeń w życie,
jednak czasami może także korzystać z pomysłów innych członków organizacji.
Przywódca wpływa na kształt kultury także poprzez określone zachowania, to, w jaki sposób
mierzy i kontroluje wyniki, na co zwraca uwagę, jak postępuje w sytuacji kryzysu, czy i jak
modeluje, uczy, trenuje pracowników, czy i za co karze i nagradza, w oparciu o jakie kryteria
rekrutuje, selekcjonuje i promuje pracowników. Na dalszym planie są inne metody wpływu.
Stopień ich oddziaływania jest mniejszy, jednak istotny. Są one trudniejsze do kontroli.
Działają tylko wtedy, gdy są zgodne z czynnikami wymienionymi wyżej i budują wtedy
ideologię organizacji. Są to projekt organizacji i jej struktura, systemy i procedury, fizyczna
przestrzeń, budynki, legendy, mity, opowieści o ważnych wydarzeniach i ludziach (także o
przywódcy), formalna deklaracja filozofii organizacyjnej, kreda, statutu.
Jak stąd wynika, początkowo to głównie lider tworzy kulturę organizacji, ale potem także
kultura może tworzyć generację nowych liderów. Jest ona często tak silna, kształtuje kolejne
generacje pracowników, że proces ulega odwróceniu. Stąd bardzo ważne jest jaką kulturę
zbuduje przywódca-założyciel, czy będzie ona dostosowywać organizację do zmieniających
się warunków. Błąd popełniony na starcie może później przyczynić się do zagłady
organizacji.
Większość z wymienionych mechanizmów pokazujących kształtowanie kultury organizacji
przez lidera-założyciela można znakomicie prześledzić na omawianym wcześniej przykładzie
firmy Amazon.com pod przywództwem Jeffa Bezosa (za: Spector; 2000). W przypadku tym
można znakomicie pokazać, jak poszczególne cechy, doświadczenia, preferowane
zachowania, wartości założyciela kształtują całą organizację i jej kulturę. Dodatkowo
znamienne jest także to, że budowania zespołu pracowników, dobór jego członków jest tak
przeprowadzany, aby stworzony zespół podzielał wspólne normy i założenia kulturowe.
Nie oznacza to oczywiście, że kultura raz powstała nigdy nie może ulec zmianie. W sytuacji,
gdy jest to konieczne, ujawnia się znowu rola przywódcy. Schein (1985) mówi wręcz o
przywództwie, jako o zarządzaniu zmianą kultury, o tym, że unikalną i podstawową funkcją
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przywództwa jest zręczne pokierowanie kulturą organizacji. Przywództwo jest nieodłącznie
związane z formowaniem się kultury, jej ewolucją, transformacją i zniszczeniem. Kultura
może stawać się silniejsza i być osłabiana przez lidera, lider jest potrzebny grupie, aby
oduczyć ją jednych podstawowych założeń i żeby nauczyć ją innych. Bez przywództwa grupa
często nie jest w stanie dostosować się do zmieniającego się środowiska. Szczególny
wyraźnie widać to przy analizie przywódców-de-konstruktorów opisanych we wcześniejszych
rozdziałach.
W rodzącej się organizacji przywództwo przejawia się w misji, celach, strukturze i
procedurach grupy. Lider potrzebuje jednak wizji oraz umiejętności jej artykułowania i
narzucania, wytrwałości i ostrożności. Często absorbuje niepokój, gdy sprawy nie idą zgodnie
z planami. Musi on zapewniać przynajmniej chwilową stabilno ść i emocjonalne
zabezpieczenie.

Kultura organizacyjna
Model Edgara Scheina

Artefakty
Behawioralne

Fizyczne

Językowe

Zmiany

Normy i wartości
Podstawowe założenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Schein E. H. (1985)
Średniodojrzałe organizacje mogą iść dwoma drogami. Część ma rozwiniętą zintegrowaną
kulturę, część zdywersyfikowaną. Zarządzanie kulturą przez przywódców zależy od tego
wzorca. Liderzy jednak powinni wiedzieć przede wszystkim, jak pomóc organizacji rozwijać
się, aby stać się maksymalnie efektywną w przyszło ści. Czasami może oznaczać to
zwiększanie dywersyfikacji kulturowej (czego przykładem jest Body Shop), czasami
integrowanie kultur (jak w HP pod przywództwem Carly Fioriny). W obu przypadkach lider
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idzie drogą, na której kultura wspomaga lub powstrzymuje wypełnianie misji organizacyjnej i
interweniuje, aby dokonać oczekiwanych zmian.
W dojrzałych organizacjach silna kultura często sama definiuje rolę przywódcy. Lider może

ślepo podążać zgodnie z tymi zasadami lub może stworzyć nową definicję przywództwa. To,
jaka droga zostanie wybrana, zależy głównie od tego, czy kultura adaptuje organizację do
zmieniającego się środowiska. Jeśli nie, aby organizacja przetrwała, kultura musi być
zmieniona, a do tego potrzebne jest przewodzenie, które złamie „tyranię starej kultury”. Taki
lider może pochodzić z wnętrza organizacji (zna wtedy znakomicie jej kulturę) lub z
zewnątrz. Potrzebna jest jednak wizja zmiany organizacji. Jeśli lider pochodzi z zewnątrz,
powinien on jednak także zdiagnozować organizację i zadecydować, które elementy należ y
zmienić, które pozostawić, powinien wejść do wewnątrz organizacji, jej dynamiki i zrozumieć
motywacje i umiejętności organizacji. Konieczne wydaje się zachowanie pewnej równowagi
pomiędzy zmianą i kontynuacją. Dobrym przykładem takiej postawy są działania Carlosa
Ghosna w Nissanie po objęciu przywództwa znajdującego się w kryzysie giganta
motoryzacyjnego (Ghosn; 2002). Ghosn musiał dokonać radykalnej restrukturyzacji, jednak
chciał także zachować wrażliwość na tradycyjne elementy kultury firmy mające swoje źródło
w japońskiej kulturze narodowej. Dokonując wielu radykalnych zmian, wiele wartości
pozostawił jednak niezmienionymi (bardziej szczegółowo przypadek ten omówiony zostanie
dalej w tym rozdziale).
Po fazie diagnozy następuje rozmrożenie, które wymaga powiedzenia jasno, że określone
elementy działają źle. Często nie jest to proste. Lider powinien mieć emocjonalną siłę, aby
absorbować obawy zmiany, a często wręcz niechęć i złość członków organizacji.
Następny etap to przeprowadzenie zmiany. Przywódca powinien umieć zmienić kulturowe
założenia. Wiąże się to często także ze słuchaniem, konsultowaniem, sprawianiem, aby w
procesie zmiany współuczestniczyli inni członkowie organizacji i z głębokim rozumieniem
misji oraz uczuć ludzi, które często nawet nie są wyartykułowane. Zmieniając założenia
kulturowe, przywódca nie może tego jednak czynić bezpośrednio. Założenia kulturowe,
najgłębsze warstwy kultury organizacji są bowiem rzadko uzmysławiane sobie przez
członków organizacji. Chcąc zmienić głębsze poziomy kultury organizacji zmiany tej
dokonywać można tylko pośrednio, poprzez zmianę widocznych zachowań, artefaktów,
zmianę deklarowanych, a później przestrzeganych norm i wartości. Przywódca oczywiście
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musi mieć świadomość do czego dąży, jaka powinna być docelowa wizja organizacji, jednak
członków organizacji nowych zasad musi on nauczyć poprzez zmianę zachowań.
Dobrym przykładem jest w tym zakresie opisywany wcześniej Lou Gerstner z IBM. Chcąc
przebudować kulturę IBM, odbudować konkurencyjno ść giganta, przystosować firmę do
pracy w otoczeniu, w którym autorami systemowych innowacji mogą być inne firmy i IBM
nie zawsze jest w stanie kreować standardy, a czasami musi im ulec, Gerstner rozpoczął
zmiany od artefaktów wyrażających głębsze założenia kulturowe. Stąd na pierwszy ogień
poszło złamanie niepisanej zasady, że praca w IBM, to praca na całe życie – w procesie
restrukturyzacji zwolniono kilkanaście tysięcy pracowników na całym świecie. Równolegle
zmieniano też inne artefakty – zliberalizowano normy ubioru firmowego, zaprzestano
wywierania presji na życie prywatne pracowników, zmieniono struktury organizacyjne.
Ostatni etap zmiany to ponowne zamrożenie, czyli utrwalenie nowej kultury, uczynienie jej
powszechną.
Im bardziej burzliwe środowisko, w którym działa organizacja, tym bardziej jest ona
zazwyczaj

uzależniona

od

przywódców

potrafiących

zarządzać

zmianą

kultury

organizacyjnej.
8.1.1.

Zmiana kultury organizacyjnej – studium przypadku – HP

Rewolucyjnej przebudowy strategii, struktury i kultury organizacyjnej korporacji dokonała
mianowana w 1999 roku prezesem i CEO Hewlett Packard Co. Carly Fiorina (Burrows;
2001a). Fiorina decydując się na radykalną rewolucyjną przebudowę swojej firmy podjęła
wielkie ryzyko. HP w 1999 roku wykazywał wprawdzie pewne objawy choroby, jednak mógł
w niezmienionym stanie funkcjonować jeszcze przez kilka lat. Fiorina dostrzegając jednak
zagrożenia zdecydowała się na radykalną terapię naprawczą.
Hewlett Packard Co. założony został w 1938 roku w prostym garażu w Palo Alto w Dolinie
Krzemowej. Twórcami firmy byli Bill Hewlett i David Packard, którzy stworzyli specyficzną,
zdecentralizowaną kulturę firmy określaną mianem „The HP Way”. Do lat 90-tych XX wieku
HP znacznie się rozwinął od tamtych „garażowych” lat. Była to jedna z największych firm
komputerowych świata, zatrudniająca 88000 pracownik w 120 krajach na sześciu
kontynentach. Roczna sprzedaż HP przekraczała 40 mld USD.
Jednak poza tymi kilkoma spektakularnymi liczbami sytuacja korporacji nie wyglądała
dobrze. Poprzednik Fioriny Lewis Platt oceniany był jako menedżer niezwykle ostrożny,
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unikający ryzyka. Nie potrafił on stworzyć nowej wizji działania firmy, dostosować jej do
dynamicznego otoczenia, przystosować do oczekiwań rynku. W ostatnim roku jego kadencji
sprzedaż HP wzrosła tylko o 7% (daleko poniżej średniego wzrostu rynku komputerowego).
Struktura przychodów także pozostawiała wiele do życzenia. Małe komputery PC oraz
drukarki domowe stanowiły aż 69% sprzedaży firmy i przynosiły jej ¾ wszystkich zysków.
Problem polegał na tym, że analitycy zapowiadali spadek dynamiki wzrostu tego rynku do
jednocyfrowego

i znaczące obniżenie

zyskowności.

Sytuacji

nie poprawiała też

wycieńczająca walka z Compaq’iem i innymi nowymi konkurentami, szczególnie młodym
Dellem, o przywództwo na rynku PC.
Na rynku samych drukarek było nieco lepiej, gdyż HP z 60-cioprocentowym udziałem był
niekwestionowanym liderem. Oba te rynki charakteryzowały się jednak tym, że zwiększenie
w nich udziału wobec ogromnej konkurencji było bardzo mało prawdopodobne.
HP miał natomiast bardzo słabą pozycję na niezwykle przyszło ściowym rynku usług dla
wielkich korporacji. Ten rynek rozwijał się w zawrotnym tempie i nic nie wskazywało na
możliwy zastój. Ani usługi konsultingowe, ani produkcja nowoczesnego software’u, ani
usługi związane z gromadzeniem danych nie były mocną stroną HP. Przyczyn tego stanu
rzeczy było kilka. Pierwszą był brak w HP jakiegokolwiek zaplecza konsultingowego. W
czasie gdy konkurenci byli zajęci budowaniem odpowiednich działów, szkoleniem
specjalistów, zdobywali doświadczenia na tym rynku, HP skupione było na produkcji swoich

świetnych, aczkolwiek coraz mniej przyszłościowych drukarek, skanerów itp. HP ciesząc się
z rosnących zysków na swoich rynkach, nie zwracał uwagi na problemy konkurencji i nie
potrafił wyciągnąć z nich właściwych wniosków.
Problemy korporacji wynikały jednak także z jej kultury organizacyjnej. Decentralizacja,
rozdrobniona struktura, które przez lata decydowały o elastyczności firmy, wyróżniały ją
spośród konkurentów, stały się w tym momencie zagrożeniem dla istnienia korporacji, wobec
konieczności oferowania zintegrowanych rozwiązań. Korporacja składała się bowiem z 83
jednostek produktowych skupionych w 4 dużych grupach, przy czym każda z jednostek
cechowała się wielką autonomią – miała swój dział projektowania, operacji, sprzedaży i
obsługi. Każda miała własny system operacji finansowych i pełną finansową niezależność.
Działy HP współpracowały ze sobą jednak zbyt luźno. Duży klient przychodząc do HP
zmuszony był każdy z produktów kupić u innego sprzedawcy. Rozdrobniona struktura była
także niezwykle kosztochłonna.
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Źle działo się także w działach zajmujących się nowymi produktami. Ostatnie epokowe
odkrycie miało miejsce w HP w 1984 r., kiedy to powstała drukarka atramentowa. Od tego
czasu wszystko już było tylko powielane i co najwyżej udoskonalane. Stąd część problemów
związanych z niewielką penetracją rynku wielkich korporacji wynikało także z
nienowoczesności oferty.
Zły był także system oceniania pracowników działów badawczych. Nagradzani byli oni w
oparciu o statystykę ilo ści innowacji. Dzięki temu istniejące produkty było wciąż
unowocześniane (stąd drukarki atramentowe HP nie miały sobie równych), jednak stopie ń
innowacji był mały, rozdrobniony, aby można było podnosić statystyki. Dodatkowo, HP
praktycznie nie tworzyło nowych rozwiązań sieciowych – i stąd słabe oceny serwerów
Unix’owych.
Fiorina rozpoczęła od zmiany elementów kulturowych negatywnie wpływających na bieżącą
efektywność organizacji. Postanowiła radykalnie ograniczyć decentralizację organizacji.
Zaproponowana przez nią nowa struktura (Schemat 8) zakładała stworzenie dwóch
scentralizowanych

jednostek

frontowych

zajmujących

się

sprzedażą

dla

klientów

korporacyjnych i klientów indywidualnych oraz dwóch jednostek zaplecza zajmujących się
projektowaniem i produkcją drukarek i urządzeń przetwarzania obrazu oraz komputerów.
Działy frontowe i zaplecza miały wymieniać się między sobą informacjami odnoście
oczekiwań

rynku

i

możliwych

rozwiązań

technologicznych.

Powstał

też

dział

ogólnofirmowych inicjatyw – dział badań i rozwoju specjalizujący się w kreowaniu
nowoczesnych, do tej pory nieobecnych na rynku rozwiązań. Struktura uzupełniona została
także jednostką sztabową w formie 9-osobowej Rady Strategicznej odpowiedzialnej za
doradzanie przy tworzeniu nowej strategii korporacji.

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

201

Nowa struktura
Carly Fiorina

Rada Strategiczna

pomysły i innowacje
władza
produkty i informacje
rekomendacja

CEO

9 wybitnych menedżerów, którzy
doradzają zarządowi jak
alokować pieniądze i ludzi,
aby doprowadzić do wzrostu.

Zarząd
8 wyższych menedżerów, włączając
w to 4 szefów wielkich działów

Drukarki i przetwarzanie obrazu

Sprzedaż dla ind. klientów

Zadania: budować nowe urządzenia do drukowania i przetwarzania
obrazu, aby zapewnić HP długookresowy wzrost. Rozpoznawać
trendy przy pomocy jednostek frontowych.

Zadania: sprzedawać produkty ind. klientom wykonując
roczne cele sprzedaży. Informować dział końcowy
o oczekiwanych produktach i nowych pomysłach.

Zaplecze
Komputery

Frontowe
Sprzedaż dla korporacji

Zadania: tworzyć komputery, których chcą korporacje i klienci ind.
Rozpoznawać rynek przy pomocy jednostek frontowych.

Zadania: wykonać krótkookresowe cele finansowe poprzez
sprzedaż rozwiązań technologicznych. Informować
jednostki końcowe o wymaganiach rynku.

43 % rocznej produkcji

15 mld $ rocznego przychodu

34 mld $ rocznego przychodu

57 % rocznej produkcji

Ogólnofirmowe inicjatywy
Pracownicy z jednostek frontowych i końcowych współpracują nad projektami, które pozwolą stworzyć nowe rynki i uzyskać wzrost.

Urządzenia komunikujące się

Cyfrowe przetwarzanie obrazu

Wydruki komercyjne

Źródło: Burrows, P., (2001a): Odnowa, BusinessW eek Polska, kwiecień

Schemat 8

Nowa struktura HP pod przywództwem Carly Fioriny

Nowa struktura HP miała oczywiście zarówno swoje zalety, jak również wady. Najważniejsze
korzyści wiązały się z:

•

Podniesieniem elastyczności finansów – dzięki nowej strukturze można zmierzyć
„wartość” każdego klienta i zaoferować mu odpowiednie rabaty;

•

Wzrostem sprzedaży – można jednemu klientowi oferować na raz wiele produktów,
co podnosi sprzedaż;

•

Możliwością integracji oferty usług – dzięki integracji struktury można sprzedawać
całe „rozwiązania” (m.in. dla e-biznesu);

•

Podniesieniem satysfakcji klientów – dzięki tylko dwóm działom sprzedaży klientom
łatwiej jest kupować produkty HP.

Wadami nowej struktury były:

•

Przeciążenie działów – przy tylu produktach tworzonych i sprzedawanych w tylko w
czterech działach można stracić z oczu szczegóły;
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Wolniejsze reakcje – trudniej jest zsynchronizować pracą małych działów
produktowych – nie odpowiadają już one za całe procesy;

•

Rozmycie odpowiedzialności – odpowiedzialność za proces jest dzielona między
działy frontowy i działy zaplecza;

•

Gorsza kontrola kosztów – koszty dzielone w trakcie procesu mogą ulec wzrostowi.

W sumie jednak struktura zapewniała lepsze przystosowanie do wyzwań rynkowych. W
kolejnych latach w strukturze pojawił się jeszcze dodatkowy dział związany z konsultingiem
informatycznym dla wielkich firm. Szczególnie w strukturze potraktowano też największych,
najbardziej dochodowych klientów firmy. Każdemu spośród 75 największych klientów
przydzielono zespół składający się z ok. 20 konsultantów. Zadaniem takiego zespołu było
stworzenie „mapy możliwości sprzedaży” dla takiego klienta. Zadowolony był zarówno
klient, gdyż HP oferowało usługi specjalnie dla niego, jak również HP, gdyż sprzedaż dla
kluczowych klientów wzrosła o 30%.

Rysunek 4

Nowe logo HP

Zmianie struktury zaplanowanej przez Fiorinę towarzyszyła także zmiana strategii korporacji.
Fiorina przygotowała nową wizję firmy. Brzmiała ona: „Zwycięska e-firma z duszą –
przewodzić w dobie internetu, aby odkrywać dla wspólnego dobra.” (A winning e-company

with a shining soul – to lead in an internet age to invent for the common good.) Oczywiście
każde ze słów z wizji miało swoje znaczenie. Słowa „zwycięska” i „przewodzić” wskazywały
jednoznacznie na długookresowy cel zdobycia pozycji lidera na rynku IT, czyli prześcignięcia
IBM. „E-firma” i „w dobie internetu” wskazywały na zaangażowanie się korporacji i
opieranie swojej przyszłości na sprzedaży rozwiązań sieciowych. Słowo „odkrywać” (invent)
stało się częścią nowego logo organizacji i wskazywało na zaangażowanie firmy w tworzenie
nowych

technologii (realizacją

tej części

wizji

było

powołanie

właśnie

działu

ogólnofirmowych inicjatyw). „Dusza” i „wspólne dobro” miały nawiązywać do starej kultury
HP, do „The HP Way”. HP bowiem zawsze przywiązywała wielkie znaczenie do
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pracowników, ich rozwoju, samopoczucia. Teraz dodatkowo miało to uzupełnić pogłębienie
dbało ści o satysfakcję klienta (Burrows; 2001).
Operacyjnie realizacja strategii przez Fiorinę wiązała się z przekształceniem HP z firmy
oferującej sprzęt (hardware) w firmę oferującą rozwiązania (solutions). Wiązało się to z
rozwojem urządzeń opartych na sieci, integracją oferowanych usług. HP zawiązał także
alianse strategiczne z dostawcami oprogramowania i rozwiązań sieciowych (Oracle i Cisco)
oraz podjął próby zakupu konsultingowej części jednej z największych firm doradczych

świata PriceWaterhouseCoopers. Ta ostatnia próba zakończyła się porażką (ostatecznie ta
część PriceWaterhouseCoopers została kupiona w 2003 przez IBM). Jednak w zamian HP
udało się doprowadzić w 2001-2002 roku do fuzji z Compaq’iem.
Fuzja z Compaq’iem była kolejnym rewolucyjnym przedsięwzięciem dokonanym przez
Fiorinę, świadczącym o jej niezwykłych umiejętnościach przywódczych w sytuacji zmiany
kultury organizacyjnej (Hardy; 2003). Fiorina przede wszystkim musiała pokonać opór
akcjonariuszy, przekonać ich co do celowości fuzji. Jej wrogiem w tej bitwie okazali się
spadkobiercy założycieli korporacji, a szczególnie syn Billa Hewlatta – Walter. Oponowali
oni celowość przedsięwzięcia przede wszystkim wskazując jego na niezwykle duże ryzyko.
Jednak zdaniem Fioriny, fuzja z innym gigantem przemysłu komputerowego była jedynym
sposobem na zbliżenie się do realizacji celu strategicznego wiążącego się z uzyskaniem
prymatu na rynku IT. Dodatkowo, jak przekonywała Fiorina, oferty HP i Compaq’a były
wyjątkowo komplementarne (Tabela 3), a fuzja miała przynieść zintegrowanej korporacji
wielomiliardowe oszczędności, poszerzyć bazę klientów.
Rodzaj
działalności/produktu

HP

Compaq

Serwery

Mocna pozycja na rynku
serwerów Unixowych, słaba
na rynku serwerów
Linuxowych

Mocna pozycja na rynku
serwerów Linuxowych,
słaba na rynku serwerów
Unixowych

Komputery PC dla
przedsiębiorstw

Generuje straty

Generuje zyski

Komputery PC dla
użytkowników
indywidualnych

Generuje zyski

Generuje straty

Drukarki

Lider światowy

Kupuje poza firmą
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Małe urządzenia przenośne
typu handheld

Jornada przynosi straty

iPAQ podbija rynek

Oprogramowanie

Oprogramowanie dla dużych
grup serwerów

Oprogramowanie dla
pojedynczych serwerów

Bezpośrednia sprzedaż
przez internet

Brak technologii

Technologia przynosząca
0,5 mld USD rocznie

Tabela 3

Komplementarność HP i Compaq

Źródło: Hardy; 2003

Analizując styl przywództwa Fioriny warto zwrócić jeszcze uwagę na jej relację z
pracownikami i innymi menedżerami. Fiorina wielką wagę przywiązywała do bezpośredniego
kontaktu z pracownikami swojej firmy, bezpośredniego tłumaczenia, przekonywania do
nowej strategii korporacji. Szczególnie w pierwszej fazie po objęciu swojej funkcji odbyła
bardzo wiele podróży do różnych oddziałów swojej korporacji w ponad 20 krajach świata,
spotykała się z pracownikami. Sesje, podczas których Fiorina przekonywała do konieczności
wprowadzania zmian ochrzczono mianem „kawa z Carly”. Było to oczywiście zaadoptowanie
koncepcji zarządzania przez przechadzanie się.
Większość

najważniejszych

decyzji

Fiorina

podejmowała

w

zespole

zaufanych

współpracowników. Potrafiła jednak także wiele funkcji, w tym funkcji przywódczych
delegować na niższe szczeble zarządzania. W tym przypadku wartości starej kultury HP „The
HP Way”: wspieranie decentralizacji, obarczanie pracowników zaufaniem, wspieranie ich
inicjatyw były w dalszym ciągu podtrzymywane. Przykładem tak działającego zespołu była
grupa Pico Software – skupiająca ok. 250 pracowników, powstała w wyniku inicjatywy
jednego z menedżerów Boba Rau’a, ciesząca się pełną niezależnością komórka powołana do
stworzenie oferty HP na wartym według szacunków

ok. 300 mld USD rynku

oprogramowania przeznaczonego do projektowania układów scalonych. Rau został szefem tej
grupy.
Fiorina dokonała radykalnej przebudowy HP obejmującej kulturę organizacyjną, strategię,
strukturę, fuzję z innym gigantem branży. W swoich działaniach podejmowała świadomie
wielkie ryzyko, jednak jej ocena pozycji firmy wobec zmian dokonujących się w
hiperburzliwym otoczeniu nie pozostawiała w tym zakresie wyboru.
Z perspektywy czasu ocena działań Fioriny nie jest jednoznaczna, choć Hewlett Packard Co.
był w dalszym ciągu jedną z najpotężniejszych światowych korporacji w branży IT.
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Wprawdzie zarówno przebudowa kultury, struktury i strategii organizacji, jak również fuzja z
Compaq’iem zakończyły się bez poważnych kryzysów (doświadczenia HP przy fuzji były na
tyle interesujące, że HP zamierzało nawet stworzyć nową usługę konsultingową – doradztwo
w zakresie planowania i zarządzania wielkimi projektami fuzji), jednak pozycja HP nie była
oceniana wysoko przez analityków. Krytycy podkreślali, że wiele problemów nie zostało
rozwiązanych, HP brakowało technologii, która mogłaby przyczynić się do uzyskanie
wyraźnej przewagi strategicznej nad konkurentami. Gros przychodów firma uzyskiwała
ciągle ze sprzedaży drukarek, cartridge’y do nich oraz komputerów PC. Wyniki finansowe
firmy ciągle nie były też zadowalające (Elgin, 2004). Zdanie to podzieliła także rada
nadzorcza, zmuszając Fiorinę do ustąpienia ze stanowiska w lutym 2005 roku.

8.2. PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI WIELOKULTUROWEJ
Przewodzenie dużym organizacjom nierozerwalnie wiąże się z kwestiami wielokulturowości.
Globalizacja, umiędzynaradawianie się organizacji wymuszają na przywódcach konieczność
zmierzenia się z wyzwaniami związanymi z pracą w międzynarodowym środowisku. Zwykłe
przenoszenie wzorców, standardów, procedur, norm zachowań z jednego kraju do drugiego
może w tym przypadku skończyć się problemami. Praca w międzynarodowym otoczeniu
wymaga od przywódcy większej elastyczności i wrażliwości na kwestie kulturowe.
Sprawne przewodzenie międzynarodowej organizacji wymaga od przywódcy zrozumienia
różnic. Pomocne przy tym mogą być badania i wnioski z nich płynące, jakie przeprowadził
Geert Hofstede (2000). Hofstede badał pracowników oddziałów jednej z globalnych firm –
IBM. Badanie to pozwoliło mu na sformułowanie wniosków dotyczących różnic kultur
narodowych i ich wpływu na pracę zawodową, a co za tym idzie na wymagania odnośnie
menedżerów i przywódców organizacji. W wyniku swoich badań Hofstede wyróżnił pięć
wymiarów, przy pomocy których badać można i analizować kultury narodowe. Były to:

- Dystans władzy (od małego do dużego)
Kultury o małym dystansie władzy charakteryzują poglądy, że władza powinna być
usankcjonowana prawnie, opierać się na kryteriach dobra i zła, że umiejętności, władza i
status nie muszą być powiązane, że wszyscy powinni mieć równe prawa, należy unikać
pokazywania swojego statusu, że niedopuszczalne są zachowania siłowe.
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Kultury o dużym dystansie władzy dopuszczają pogląd, że władza stoi ponad prawem, jej
sprawowanie daje przywileje, władza wiąże się z nieomylno ścią, dopuszczalne jest
stosowanie przez władzę rozwiązań siłowych.

- Kolektywizm i indywidualizm
Kultury kolektywistyczne charakteryzuje unikanie konfliktów, identyfikacja z siecią
powiązań, komunikacja wysokokontekstowa (liczy się forma, okoliczności przekazania
komunikatu, a nie tylko treść), postrzeganie relacji w kategoriach moralnych, powiązanie
z grupą, prymat relacji międzyludzkich nad celem.
Kultury indywidualistyczne cechuje ukierunkowanie na indywidualne wyzwania i
problemy, otwartość, komunikacja o niskim kontekście, prymat celu nad relacjami
międzyludzkimi.

- Kobiecość i męskość
Kultury „kobiece” charakteryzuje troska o innych, przywiązywanie wagi do relacji,
atmosfery, równość płci, prymat życia prywatnego nad zawodowym, kierowanie się
intuicją, dążenie do porozumienia, kompromisowość.
Kultury „męskie” charakteryzuje znaczenie przywiązywane do sukcesu materialnego i
postępu, sympatia dla siły, rozróżnienie zadań i obowiązków pomiędzy płciami,
asertywność i twardość u mężczyzn, okazywanie czułości i dbanie o relacje
międzyludzkie u kobiet, prymat pracy zawodowej nad życiem prywatnym, podejmowanie
zdecydowanych decyzji, doprowadzanie do konfrontacji.

- Unikanie niepewności (od słabej do silnej)
Kultury słabo unikające niepewności charakteryzuje przeświadczenie, że niepewność jest
naturalną częścią życia, niski poziom stresu, unikanie agresji i uczuć, brak lęku
związanego z ryzykiem, akceptacja dla odmienności, chęć osiągnięć i uznania.
Kultury silnie unikające niepewności charakteryzuje postrzeganie zagrożenia w
niepewności, walka z nią, pokazywanie uczuć i czasem agresji, wysoki poziom stresu,
strach przed ryzykiem „nieznanym”, niechęć do inności, innowacji, potrzeba procedur,
precyzja, punktualność, przywiązanie do bezpieczeństwa.

- Orientację długo- i krótkoterminową.
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Kultury o krótkoterminowej orientacji charakteryzuje poszanowanie tradycji, zobowiązań,
niska skłonność do inwestycji i oszczędzania, oczekiwanie szybkich rezultatów, dbałość o
zachowanie „twarzy”, dążenie do Prawdy.
Kultury o długoterminowej orientacji charakteryzuje adaptacja tradycji do współczesnych
uwarunkowań, ograniczone poszanowanie zobowiązań, zapobiegliwość, oszczędne
korzystanie ze środków, wysoka stopa oszczędzania, skłonność do inwestycji,
cierpliwość, wola podporządkowania się celom, dążenie do respektowania wymogów
prawości.
Hofstede pokazał, że kultury poszczególnych krajów różnią się układem tych czynników, a to
z kolei prowadzić może do konfliktów w kontaktach pomiędzy pracownikami z różnych
krajów (w szczególności menedżerami), jeżeli nie poświęcone zostanie wystarczająco dużo
uwagi na zrozumienie tych różnic i wyciągnięcie z nich wniosków. Czynniki te odnosić się
mogą nie tylko zresztą do kultur narodowych, ale także do kultur organizacyjnych.
Przeprowadzenie podobnej analizy wobec kultur narodowych krajów, w których organizacja,
na czele której stoi dany przywódca, musi działać, daje szereg korzyści:
a) Pozwala na identyfikację i zrozumienie subkultur organizacyjnych.
b) Pozwala zasygnalizować obszary, w których strategia rozwojowa organizacji musi być
dopasowana do lokalnych czynników.
c) Pokazuje potencjalne obszary konfliktów na tle kulturowym.
d) Pozwala śledzić zmiany w kulturach organizacyjnych.
Pamiętać oczywiście trzeba jednak o tym, że cechy całej kultury nie mogą być przenoszone
wprost na jednostki. Takie działanie wiąże się z powstawaniem stereotypów, które są
szkodliwe przy przewodzeniu poszczególnym ludziom w ramach organizacji.
Celem każdej struktury organizacyjnej jest koordynacja działań. Przywódca organizacji
transnarodowej powinien jednak zadać sobie pytania:
a) Które sfery działalności jednostki powinny być koordynowane przez niego z
zewnątrz?
b) Kto może alternatywnie koordynować te działania?
c) Jak ścisła lub luźna powinna być koordynacja?
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Z punktu widzenia lokalnych jednostek organizacji szczególnie istotne są role:

- Przywódcy lokalnego na szczeblu krajowym – powinien on umieć funkcjonować w
dwóch różnych kulturach: kulturze danej jednostki biznesowej, silnie związanej z
kulturą danego kraju oraz kulturze korporacyjnej, zazwyczaj silnie powiązanej z
kulturą kraju, w którym znajduje się centrala organizacji,

- „Korporacyjnych dyplomatów” (jak ich nazywa Hofstede) – osób znających i
„czujących” kulturę korporacji, ale sprawnie poruszających się pomiędzy wieloma
kulturami narodowymi, mających doświadczenie w pracy w międzynarodowym

środowisku. Pełnią oni rolę łączników pomiędzy poszczególnym częściami
organizacji, są lokalnymi konstruktorami wspólnoty.
Rozwój umiejętności komunikowania się z innymi kulturami przebiegać powinien w trzech
fazach:
1) uświadomienie – uświadomienie sobie istnienia różnic kulturowych
2) zdobycie wiedzy – poznanie danej kultury
3) zdobycie

umiejętności

–

umiejętność

poruszania

się

w

danej

kulturze,

wykorzystywania jej atutów, neutralizowania słabości z punktu widzenia strategii
organizacji.
Z analizy tej wynika, że rola przywódcy powinna nie tyle wiązać się ze zmianą kultury
lokalnej jednostki organizacji na wzór kultury całej korporacji, a raczej powinna doprowadzić
do wykorzystania atutów kultury lokalnej, przy jednoczesnym zapewnieniu jej zgodności z
kulturą korporacji jako całości. Za zwiększaniem wielokulturowości organizacji przemawiają
m.in. wiążące się z tym procesem wzrost elastyczności organizacji, wzrost jej kreatywności,
możliwość lepszego wykorzystania lokalnych możliwości działania, możliwość dostępu do
wielu dodatkowych źródeł informacji.
Podsumowując, zauważyć trzeba, że z punktu widzenia przywódcy zarządzanie organizacją
wielokulturową wiąże się przede wszystkim z koniecznością zrozumienia różnic i
umiejętnością ich wykorzystania. Oznacza to konieczność decentralizacji wielu działań,
tolerancję dla odmiennych zachowań, przy jednoczesnym dbaniu o realizację podstawowego
celu zawartego w misji i wizji organizacji.
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Przywództwo w organizacji wielokulturowej – studium przypadku –
Nissan-Renault

Umiejętne zarządzanie kulturą organizacyjną i wrażliwość na kwestie wielokulturowości
korporacji dostrzec można u Carlosa Ghosna z Nissan-Renault (Ghosn; 2002). W 1999 roku
Renault przejęło będącego w kryzysie Nissana. Ryzyko wiążące się z tą transakcją było
jednak ogromne. Przejęcie to oznaczało zderzenie się w tych korporacjach dwóch całkowicie
odmiennych kultur organizacyjnych, mających swoje źródło w całkowicie odmiennych
kulturach narodowych – francuskiej i japońskiej. Przed dokonaniem przejęcia trudno było
przewidzieć reakcję japońskiego rynku, japońskich pracowników na sytuację, gdy większość
strategicznych decyzji dotyczących ich przedsiębiorstwa podejmowana będzie poza Japonią
lub przez menedżerów nie-Japończyków. W sytuacji tej konieczne wydawało się stworzenie
nowej kultury organizacyjnej, która z jednej strony pozwoli japońskiej części nowej
korporacji na współpracę z europejską centralą, a z drugiej strony kultura całej korporacji
zachowa wrażliwość na japońskie normy, zwyczaje, japońskich pracowników i menedżerów i
będzie w stanie wykorzystać ich potencjał. Zadanie to postawiono przed Carlosem Ghosnem.
Carlos Ghosn okazał się mistrzem w budowaniu nowego Nissana. Ghosn, został poproszony
przez Louisa Schweitzera, CEO Renault, o objęcie funkcji szefa Nissana w marcu 1999 roku,
czyli w momencie, gdy stało się jasne, że Nissan zostanie przez Renault przejęty. Ghosn miał
już wtedy doświadczenie jako przywódca-de-konstruktor, dzięki swojemu zaangażowaniu
podczas licznych fuzji i pracy w trudnych, obcych kulturowo warunkach. W latach 80-tych
był COO Michelina w Brazylii w okresie galopującej inflacji, w 1991 był CEO Michelina w
Ameryce Płn. – przejmował Uniroyal Goodrich. W latach 90-tych XX wieku zajmował się w
Renault aliansem z Volvo, jednak bez powodzenia, gdyż transakcji nie udało się sfinalizować.
W 1999 roku Renault przejął 5,4 mld USD długów Nissana w zamian za 36,6% jego akcji. W
ten sposób powstała firma była czwartym największym producentem samochodów na

świecie. Teoretycznie alians miał być korzystny dla obu firm: Renault miał słabą pozycję w
Ameryce Północnej, Nissan silną, Renault przejął gigantyczne długi Nissana, Renault był
znany jako przedsiębiorstwo innowacyjne, Nissan jako firma oferująca produkty wysokiej
jakości. Sukces aliansu zależał jednak od uzdrowienia Nissana, który przynosił straty od 8 lat.
Do każdego samochodu sprzedanego w USA dokładano ok. 1000 USD, koszty były od 15 do
25 % wyższe niż w Renault, a japońskie fabryki miały niewykorzystane moce produkcyjne i
mogły produkować rocznie dodatkowo 1 mln samochodów. Dług nawet po oddłużeniu przez
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Renault wynosił 11 mld USD. Dodatkowo linie produkcyjne oraz produkowane samochody
były przestarzałe – np. Micra (March) miała 9 lat, podczas gdy rynek wymuszał zmianę
modelu co 5 lat. Brakowało jednak funduszy na inwestycje. Japońską specyfiką było
natomiast to, że kapitał był zaangażowany w innych przedsięwzięciach w ramach tworzonego
keiretsu – 4 mld USD zainwestowane w setki przedsięwzięć (keiretsu miało promować
lojalność i współpracę między powiązanymi firmami), ale bez pakietów większościowych,
więc z niewielką możliwością wpływu na firmy.
Strategia restrukturyzacji Nissana przygotowana przez Ghosna oparła się na trzech
kluczowych zadaniach. Po pierwsze, Ghosn przygotował program oszczędnościowy oraz
program pozyskania kapitału na inwestycje. Po drugie, Ghosn za swoje najważniejsze zadanie
uznał przebudowę kultury organizacyjnej przy poszanowaniu jednak japońskiej kultury
narodowej. Po trzecie, Ghosn zaangażował w proces planowania i przygotowania zmiany
pracowników firmy.
Pierwsze zadanie wydawało się najbardziej oczywiste, ale i najprostsze. Jedną z pierwszych
decyzji Ghosna była sprzedaż udziałów w firmach keiretsu. Obawiano się, czy nie pogorszy
to relacji z tymi firmami, jednak potrafiły one rozdzielić pozycję Nissana-udziałowca od
Nissana-klienta i relacje w dalszym ciągu były bardzo dobre. Nissan dostał upusty, a firmy
keiretsu powiększyły zyski. Podobnie teraz postępuje wiele innych japońskich keiretsu.
Zdaniem Ghosna, sukces zależał jednak nie tylko od wyników finansowych, ale także od
utrzymania tożsamości (company identity) Nissana i szacunku dla siebie jego ludzi. To
gwarantować musiała nowa kultura organizacji.
Stara kultura odpowiedzialna była za kilka istotnych problemów Nissana. Po pierwsze, jak w
większości japońskich firm promocja pracowników oparta była na kryterium wieku, co nie
sprzyjało pobudzaniu efektywności, budowaniu motywacji. Ghosn postanowił zachwiać ten
system. Zaczęto promować nie koniecznie najstarszych, lecz najefektywniejszych. Rodziło to
oczywiście problemy w społeczeństwie japońskim, jednak pozwalało wykazać się ludziom
prawdziwymi umiejętnościami przywódczymi.
Kolejny problem stanowił system wynagrodzeń. Wcześniej wynagrodzenia w niewielkim
stopniu zależały od efektywności, nie było też opcji na akcje dla menedżerów. Oba te
elementy zmieniono. Po zmianach premia mogła sięgać nawet 1/3 rocznych zarobków.
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Kolejnym problemem kulturowym był brak akceptacji do podziału odpowiedzialno ści w
firmie, spychanie winy za niepowodzenie, niedookreślone zakresy odpowiedzialności.
Mnóstwo było funkcji doradców i konsultantów, którzy nie ponosili odpowiedzialno ści, a
jednocześnie osłabiali autorytet kierowników liniowych. Ghosn zniósł wszystkie stanowiska
doradcze, a menedżerom przydzielił jasne odpowiedzialno ści.
Wszystkie wymienione zmiany wymierzone były w tradycyjne normy japońskiej kultury.
Dodatkowym problemem był dystans japońskich menedżerów i pracowników do nowego
CEO – nie-Japończyka i człowieka spoza Nissana. „Wiedziałem, że jeśli zacznę po prostu
wprowadzać te zmiany od góry, poniosę klęskę.” – mówił potem Ghosn. Dlatego w
przygotowanie programu zmian i jego realizację zaangażowani zostali przez Ghosna japońscy
pracownicy. Zastosowano tzw. grupy międzyfunkcyjne (cross-functional teams – CFT) –
grupy składające się z 10 pracowników z różnych działów i różnych specjalno ściach,
menedżerów średniego szczebla. Takie grupy pomagały stworzyć nowe rozwiązania i
wykorzystać istniejące. Prowokowały one także do wyjaśnienia konieczności zmiany. Aby
zwiększyć autorytet grup, każda z nich miała dodatkowo dwóch liderów spośród członków
zarządu. Pełnili oni funkcje „sponsorów” grupy, ułatwiali kontakty, usuwali bariery. Istnienie
dwóch liderów miało zapobiec dominacji grupy przez któregoś z nich, mieli się oni
wzajemnie równoważyć. Liderzy grupy zazwyczaj nie włączali się jednak czynnie w jej pracę
i brali udział tylko w niektórych spotkaniach.
Każda grupa miała także wyłonionego spośród 10 jej członków „pilota”, którego
odpowiedzialno ścią było realizowanie założonego planu i prowadzenie spotkań. Pilot był
wyznaczany przez zarząd, natomiast członkowie grupy dobierani byli wspólnie przez pilota i
liderów zespołu. Zazwyczaj pilotami byli menedżerowie z doświadczeniem liniowym. Oni też
mieli w przyszło ści stać się czołowymi menedżerami firmy.
Ograniczenie ilo ści członków grupy do 10 związane było z koniecznością szybkiego
stworzenia planu naprawczego. Każda grupa mogła jednak powoływać podgrupy, na czele
których stali członkowie grupy głównej. Zajmowały się one szczegółowymi kwestiami.
Liczba ich członków także redukowana była do 10.
W ciągu miesiąca od objęcia funkcji przez Ghosna powołano 9 grup (m.in. R&D, struktura
organizacyjna, rozwój produktów, finanse). Miały one 3 miesiące na analizy i przedstawienie
sugestii. Grupy raportowały do 9 członków zarządu. Miały one pełny dostęp do wszystkich
danych korporacji. W sumie w pracach grup i subgrup CFT wzięło udział ok. 500 osób.
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Efektem pracy zespołów CFT był dokument – Plan Ożywienia Nissana (Nissan Revival Plan),
który został publicznie zademonstrowany w październiku 1999 roku. Była tam diagnoza oraz
propozycje zmian uzdrawiających. Realizacja programu przyniosła sukces. Osiągnięto cele
dotyczące zysku, zatrudnienia, redukcji zadłużenia i kosztów.
CFT istnieją do dzisiaj i pełnią podwójną funkcję. Po pierwsze, kontrolują realizację swoich
planów. Po drugie, szukają nowych obszarów usprawnień. Później powstały także
międzyfirmowe grupy (cross-company teams – CCT), których zadaniem było opracowanie
zasad współpracy i zwiększenia konkurencyjności Renault i Nissana po aliansie.
Zaproponowane przez 11 grup rozwiązania przyniosły obu firmom korzyści. Np. w Meksyku
fabryki Nissana wykorzystywały tylko 55% mocy produkcyjnych. Renault chciało natomiast
wrócić na ten rynek (po wyjściu w 1986 roku). Zaproponowano otwarcie produkcji w
fabrykach Nissana. Przyspieszyło to wejście Renault na rynek i zwiększyło wykorzystanie
mocy produkcyjnych do prawie 100%.
W samym Nissanie, w celu budowania zaufania wprowadzono zasadę absolutnej
transparentności firmy, aby każdy wiedział, kto za co jest odpowiedzialny. Wprowadzono
zasadę wymiany informacji między regionami geograficznymi, w tym nadzór nad regionami
sprawowali menedżerowie z innych regionów.
Już pod koniec 2001 roku program przebudowy Nissana pod przywództwem Ghosna można
było uznać za sukces. Nissan zaczął przynosić zyski i wzmocnił swoją tożsamość. Zdaniem
samego Ghosna, zdecydowały o tym głównie dwa czynniki. Po pierwsze, mobilizacja
menedżerów Nissana poprzez powołanie grup międzyfunkcyjnych. Po drugie, fakt, że Renault
zachował wrażliwość na kulturę Nissana, pozwalając Nissanowi stworzyć nową kulturę
opartą o japońską kulturę narodową. Nie bez znaczenia był także szacunek okazany ludziom
w Nissanie już na etapie wstępnych negocjacji w sprawie przejęcia firmy. Po wycofaniu się
DaimlerChryslara z rozmów z Nissanem, pozycja negocjacyjna Renault bardzo się poprawiła.
Mimo to Renault nie wykorzystał tego przekładając długookresową współpracę ponad
krótkookresowy zysk. Renault nie dokonało desantu, lecz raczej wykorzystywało specyficzne
zasoby swojego partnera, czerpało z japońskiej kultury narodowej. Zdaniem Ghosna, w tego
typu aliansach właśnie wykorzystanie potencjału kultury organizacyjnej jest kluczowe.
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8.3. CIĄGŁA ZMIANA – BUDOWANIE KULTURY ZMIANY
Opisywane w tym i poprzednim rozdziale modele zakładały, że organizacja musi się zmieniać
tylko w pewnych okresach swojego istnienia. Między tymi okresami występują natomiast
okresy stabilizacji. Są jednak organizacje działające w tak burzliwym otoczeniu, że nie są w
stanie pozwolić sobie na okresy stabilizacji. Aby przeżyć, organizacje takie muszą zmieniać
się permanentnie, zmiana musi być naturalnym elementem ich funkcjonowania. Oczywiście,
nie oznacza to, że nawet w takich organizacjach zmianie ma ulegać wszystko. Także w tym
przypadku istnieje pewna równowaga pomiędzy elementami zmiennymi, które mają nadążyć
lub wyprzedzić otoczenie oraz elementami stałymi, które budują stałe, niezmienne mocne
strony organizacji tworzące jej tożsamość.
Teoretyczną koncepcję organizacji, która ulega permanentnym zmianom przynajmniej w
części swoich obszarów, zaproponował między innymi Peter Senge (1998). Jest to
organizacja ucząca się, czy też przez innych teoretyków organizacji nazywana kreatywną lub
inteligentną.
Według Hummera (za: Mikołajczyk; 1997) organizacja inteligentna, organizacja w której
panuje specyficzna atmosfera wspierająca ciągłą zmianę, wyróżnia się następującymi
cechami:

•

Występuje decentralizacja autorytetu zwierzchników, co prowadzi do ujawnienia
możliwości i wykorzystywania zdolności członków organizacji, do swobody w
dochodzeniu do rozwiązań problemów.

•

Stworzone zostają mechanizmy skłaniające ludzi do poszukiwania nowych rozwiązań
i nowych idei.

•

Istnieje swobodny przepływ i dostęp do informacji. Tworzone są tu służby
informacyjne, dostarczane są książki i czasopisma specjalistyczne, popierane kontakty
z fachowcami z innych dziedzin i innych ośrodków,

•

W kreatywnej organizacji uznaje się możliwość popełnienia błędów i ponoszenia
związanego z tym ryzyka. Zarówno sukcesy, jak i niepowodzenia są przedmiotem
uwagi i dyskusji. Organizacja inwestuje w badania, stwarza badającym odpowiednie
warunki przez złagodzenie przepisów o dyscyplinie formalnej, opracowuje strategię
rozwoju zmian i długofalowe plany badań.
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Polityka personalna prowadzona jest pod kątem rozwoju i dostosowania kwalifikacji
do wykonywanych zadań.

Właśnie uzmysłowienie sobie przez przywódcę, że kluczowym czynnikiem sukcesu
organizacji jest potrzeba ciągłych zmian jest pierwszym krokiem do stworzenia organizacji
inteligentnej (Carr, Hard, Trahant; 1998). Coraz częściej teoretycy organizacji mówią w
związku z tym nie o zarządzaniu zmianami, a o „zarządzaniu przez zaskoczenie”,
przygotowując grunt pod coraz to szybsze transformacje. Oznacza to konieczność dużo
gwałtowniejszego reagowania na otoczeniu i przewidywania jego przyszłości. Sam
przywódca odpowiedzialny staje się tylko za stworzenie warunków do ciągłej zmiany, gdyż
sam nie jest w stanie już jej planować, realizować. Powinien w tej sytuacji w dużo większym
stopniu wykorzystać potencjał swoich pracowników (Grant, Cibin; 1996).
Problem ciągłych zmian wiąże się z koniecznością podejmowania ciągłego ryzyka.
Przywódca nie tylko godzi się sam je podejmować, ale jednocześnie zgadza się na
podejmowanie go przez innych członków organizacji (Carnall; 1999). Peters (2001) twierdzi
natomiast, że wymaga to od przywódcy nie tylko umiejętności uczenia się, co jest już
oczywiste, lecz przede wszystkim zrozumienia i akceptacji błędów, jakie w tych warunkach
muszą popełniać członkowie organizacji. Gdyby przywódca karał za błędy, zniechęciłby do
podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, a co za tym idzie nie pozwoliłby na uczenie się
członków organizacji. Zadaniem przywódcy jest natomiast przede wszystkim wspieranie
uczenia się w organizacji, bycie trenerem, „nauczycielem uczenia się” (Senge; 1998).
Pewne elementy świadczące o próbie zastosowania tych teorii w praktyce znaleźć można
chociażby w działaniach byłego szefa IBM Lou Gerstnera. Zachęcał on pracowników do
przyjęcia nowego stosunku do firmy, poważniejszego traktowania pracy i najbardziej ze
wszystkiego – wykazywanie większej woli zmiany własnego zachowania. Opisywał tę nową
kulturę IBM, którą pragnął zaszczepić, jako „bezwzględną samoodnowę”. Mówił: „Jeżeli
chcesz wygrać tę grę, musisz budzić się co dzień rano oczekując zmian. (...) Oznacza to
przyjmowanie zmian. Jeżeli istnieje coś, co powstrzymuje nas od rozwijania i kierowania
naszą firmą, trzeba to zmienić.” Gerstner zachęcał swoich pracowników do eksperymentów,
poszukiwania nowych rozwiązań. Liczył się on oczywiście z możliwością błędów, jednak
traktował je jako okazje do zdobywania nowych doświadczeń (za: Slater; 2000).
W przypadku zmian integralnych, dokonywanych przez organizację uczącą się, wszelkiego
rodzaju procedury, czy ograniczenia mogą stać się bardzo niebezpieczne. Heifetz i Laurie
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(1997) uważają w związku z tym, że koncepcje zarządzania takie jak reengineering, które do
niedawna uważane były za bardzo nowoczesne, w takiej organizacji mogę się nie sprawdzić.
Zakładają one bowiem pewne uporządkowanie procesów, pewne procedury. To natomiast nie
sprzyja kreatywności i dynamicznym zmianom. Trudno powiedzieć, czy krytyka ta nie jest
przesadzona, jednak faktem jest, że przewodzenie zmianom w organizacji uczącej się
wymaga stosowania także nowych technik.

Współdziałanie

Klimat
otwartości

Lider poszukujący,
uczący

Komunikacja

Źródło: opracowanie własne

Schemat 9

Zmiana integralna

Schemat 9 wskazuje na najważniejsze elementy zmiany traktowanej jako integralnej części
organizacji. Znaczenie dwóch elementów opisywanych wcześniej jako pomagających
zwalczać opory wobec zmian, tzn. komunikacji i współdziałania rośnie tutaj jeszcze bardziej.
Niezbędne jest także budowanie klimatu otwartości potrafiącego także przezwyciężać
problemy wynikające z koniecznych błędów. Przy tego rodzaju zmianach najważniejsza
jednak jest rola przywódcy jako integratora wspierającego wszelkie procesy, trenera, osoby
poszukującej rozwiązań i promujących ich poszukiwanie.
Podsumowując rozważania na temat ciągłej zmiany w organizacji wyciągnąć trzeba przede
wszystkim wniosek, że przywództwo w niej nie polega na wymyśleniu wizji i przekazaniu jej
w dół. Przywództwo w tej sytuacji wymaga strategii uczenia. Polega na zaangażowaniu ludzi
w szukanie wyzwań, dostosowaniu ich wartości, zmianie ich perspektyw, uczeniu nowych
umiejętności (Heifetz, Laurie; 1997).
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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Zarządzanie kulturą organizacyjną i jej zmianą to jedne z największych wyzwań dla
przywódców współczesnych organizacji. Wyzwania te wymagają zdolności analitycznych,
umiejętności tworzenie długookresowych wizji co do kształtu organizacji.
Przy budowaniu kultury organizacji szczególną rolę do wypełnienia ma założyciel
organizacji, jej pierwszy przywódca. To on i jego działania na wiele lat stają się punktem
odniesienia dla całej organizacji.

Średniodojrzałe i dojrzałe organizacje często same definiują rolę, jaką widzą dla swojego
przywódcy. Czasami sytuacja wymaga jednak dokonania zmiany kultury, jej przebudowy.
Zadanie lidera wtedy wiąże się z koniecznością przełamania oczekiwań, „przełamania tyranii
starej kultury”.
Zmianę kultury organizacyjnej trudno jest przeprowadzić bezpośrednio poczynając od zmiany
najgłębszych poziomów kultury – są one nie uświadamiane przez członków organizacji.
Kultura kształtuje się stopniowo, jej budowa wymaga czasu, działania pośrednimi metodami
poprzez tworzenie nowych norm zachowań, artefaktów, które będą następnie kształtowały
bardziej trwałe postawy, normy, wartości i założenia członków organizacji.
Przy zarządzaniu organizacjami zatrudniającymi członków różnych grup etnicznych,
narodowościowych, wyznaniowy, szczególnie dużymi organizacjami o międzynarodowym
zasięgu przywódca zazwyczaj musi być bardzo ostrożny w swoich działaniach, przy budowie
kultury organizacyjnej, aby nie zrazić, nie przytłoczyć, nie zniszczyć wartości, jakie niesie za
sobą różnorodność kulturowa członków takiej organizacji. Tolerancja na inne zachowania,
zapewnienie przestrzeni do działania, a jednocześnie zachowanie jednolitości organizacji w
zakresie przestrzegania kluczowych zasad i założeń to najważniejsze zadania przywódcy
wiążące się zarządzaniem kulturową różnorodnością. Szczególnie niebezpieczne dla
przywódcy może być narzucanie i wymuszanie standardów działań, nadmierna standaryzacja
–

działania

takie

mogą

przyczynić

się

do

obniżenia

kreatywności organizacji,

niedostosowania jej do lokalnych warunków, w którym musi ona działać.
W organizacjach działających w bardzo zmiennym otoczeniu wyzwaniem może być
budowanie kultury zmiany – kultury organizacyjnej, która zachęca członków organizacji do
dokonywania ciągłych zmian, nie pozwala na stabilizację. Kultura taka charakteryzuje
organizacje uczące się. Jej cechami są klimat otwartości, współdziałanie, dobra komunikacja i
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przywódca, który umo żliwia i wspiera procesy wzajemnego uczenia się, stwarza warunki do
poszukiwań, eksperymentów, ale także do popełniania błędów.

Zwróć uwagę na:
▪

Rolę przywódcy w zakresie budowania i zmieniania kultury organizacji na różnych
etapach życia organizacji

▪

Wyzwania dla przywódcy wiążące się ze zmianą kultury organizacji

▪

Wyzwania dla przywódcy wiążące się z zarządzaniem kulturową różnorodnością
organizacji

▪

Kluczowe elementy pozwalające na zbudowanie kultury ciągłej zmiany

SŁOWNIK KLUCZOWYCH POJĘĆ
Artefakty – pierwszy, najbardziej widoczny poziom kultury organizacyjnej w modelu
Scheina; elementy, które składają się na obraz danej kultury i ujawniają, czym ona jest dla
członków grupy. Obejmują one wyroby, usługi, symbole (fizyczne), język (językowe), a
nawet wzory zachowań członków organizacji (behawioralne).

Dystans władzy – zakres oczekiwań i akceptacji dla nierównego rozkładu władzy, wyrażany
przez mniej wpływowych członków (podwładnych) instytucji lub organizacji. Jeden z
wymiarów kultur narodowych (od małego do dużego) (Hofstede; 2000)

Indywidualizm – przeciwieństwo kolektywizmu; wspólnie tworzą jeden z wymiarów kultur
narodowych. Indywidualizm jest charakterystyczny dla społeczeństw, w których więzy
między jednostkami są luźne, a każdy jest zainteresowany głównie dbaniem o dobro własne i
najbliższej rodziny (Hofstede; 2000)

Kobiecość – przeciwieństwo męskości; wspólnie tworzą jeden z wymiarów kultur
narodowych.

Kobiecość

charakteryzuje

społeczeństwa,

w

których

role

społeczne

przypisywane obu płciom pokrywają się; zarówno od kobiet, jak i od mężczyzn oczekuje się,

że będzie ich cechować skromność, czułość i dbałość o jakość życia (Hofstede; 2000)
Kolektywizm – przeciwieństwo indywidualizmu; wspólnie tworzą jeden z wymiarów kultur
narodowych. Kolektywizm oznacza społeczeństwo, w którym ludzie od urodzenia należą do
silnych, spójnych grup wewnętrznych, zapewniających im bezpieczeństwo i opiekę w zamian
za niekwestionowaną lojalno ść (Hofstede; 2000)
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Męskość – przeciwieństwo kobiecości; wspólnie tworzą jeden z wymiarów kultur
narodowych. Męskość jest charakterystyczna dla społeczeństw, w których role obu płci są
wyraźnie odmienne; od mężczyzn oczekuje się, że będą asertywni, twardzi i zorientowani na
osiąganie sukcesów w sferze materialnej, od kobiet zaś oczekuje się skromności, czuło ści i
dbania o jakość życia (Hofstede; 2000)

Normy i wartości – drugi poziom kultury organizacyjnej w modelu Scheina; podawane przez
organizację (deklarowane) lub rzeczywiste (przestrzegane) powody, dla których organizacja i
jej członkowie postępują w określony sposób.

Orientacja długoterminowa – przeciwieństwo orientacji krótkoterminowej; wspólnie tworzą
jeden z wymiarów kultur narodowych. Oznacza dbało ść o cechy, które sprzyjają osiąganiu
celów w długim okresie; szczególnie chodzi tu o wytrwałość i oszczędność (Hofstede; 2000)

Orientacja krótkoterminowa – przeciwieństwo orientacji długoterminowej; wspólnie
tworzą jeden z wymiarów kultur narodowych. Oznacza przypisywanie dużej wartości
cechom, które mają znaczenie dla przeszło ści i teraźniejszości; szczególnie istotne jest
poszanowanie tradycji, zachowanie „twarzy” i wywiązywanie się ze społecznych powinności
(Hofstede; 2000)

Podstawowe założenia – trzeci,

najmniej widoczny, najgłębszy poziom kultury

organizacyjnej w modelu Scheina; przekonania przyjmowane bezkrytycznie przez członków
organizacji.

Unikanie niepewności – stopień zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury w
obliczu sytuacji nowych, nieznanych i niepewnych. Jest to jeden z wymiarów kultur
narodowych (Hofstede; 2000)

PYTANIA PROBLEMOWE
1. Jak oceniasz działania Carly Fioriny? Dlaczego?
2. Jaką kulturą według wymiarów Hofstede’ego jest kultura polska? Jakie może mieć to
konsekwencje dla menedżerów i przywódców międzynarodowych organizacji
działających w Polsce?
3. Porównaj przejęcie Nissana przez Renault z innymi znanymi Ci podobnymi
transakcjami. Wskaż na czynniki, które zapewniły sukces tej transakcji, a których
zabrakło w innych sytuacjach.
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4. Co oznaczało zarządzanie kulturową różnorodnością w Nissanie? Na czym
skoncentrował się Ghosn? Dlaczego?
5. Dlaczego wprowadzanie ciągłych zmian w organizacji wymaga budowania
specyficznej kultury organizacji? Jakie cechy powinny charakteryzować taką kulturę?
6. Opisz przykład zderzenia kultur w organizacji. Jakie wyzwania dla przywódców
wiązały się z tą sytuacją?
7. Opisz przykład budowy lub przebudowy kultury organizacji z punktu widzenia
przywódcy.

SPRAWDŹ SIĘ
1. Występowanie wielokulturowości w organizacji wpływa na:

a) Większą elastyczność organizacji
b) Poprawia stosunki z różnymi grupami klientów
c) Większą kreatywność grup decyzyjnych
d) Upadek wizerunku firmy
2. W modelu kultury organizacyjnej Edgara Scheina podstawowe założenia:
a) są częściowo uświadomione, częściowo nie

b) są bezkrytycznie przyjmowane przez członków organizacji
c) mogą być faktycznym źródłem zachowań członków organizacji, ale mogą też być
tylko podawanym przez organizację powodem określonego postępowania

d) stanowią ostateczne źródło wartości i działania członków organizacji
3. Model kultury organizacji Edgara Scheina zakłada, że:
a) kultura organizacji jest układem dynamicznym

b) przejawem kultury są artefakty
c) menedżerowie mogą ją w prosty sposób kształtować
d) normy deklarowane są przyjmowane bezkrytycznie i podświadomie
4. Artefaktami mogą być:

a) język organizacji
b) zachowania członków organizacji w typowych sytuacjach
c) organizacja przestrzeni biurowej w siedzibie organizacji
d) normy deklarowane przez organizację.
5. Założyciel organizacji:
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a) kształtuje zazwyczaj kulturę organizacji
b) musi zmieniać kulturę organizacji

c) może być podmiotem legend i mitów
d) tworzy normy, które nigdy później nie mogą ulegać zmianie.
6. W dojrzałych organizacjach:

a) kultura jest trudna do zmiany
b) kultura jest mało elastyczna

c) kultura definiuje rolę przywódcy
d) kultura jest siłą organizacji.
7. Kobiecość kultury:
a) oznacza zdominowanie kluczowych ról w społeczeństwie przez kobiety

b) jej przeciwieństwem jest męskość kultury
c) charakteryzuje się pokrywaniem się ról obu płci,
d) wspólnie z kolektywizmem tworzą jeden z wymiarów kultur narodowych.
8. Dystans władzy:

a) gdy jest duży, dopuszczany w społeczeństwie jest pogląd, że władza stoi ponad
prawem,
b) to zakres akceptacji dla nierównego rozkładu władzy,
c) duży jest czynnikiem negatywnym,

d) jest jednym z wymiarów kultur narodowych.
9. Artefaktami mogą być:

a) logo organizacji,
b) sposób obsługi klienta,
c) specyficzne słownictwo używane przez pracowników,
d) normy, którymi kierują się pracownicy przy kontaktach z dostawcami.
10. Kultura organizacyjna:

a) za jej zmianę odpowiedzialny jest przywódca organizacji,
b) silna jest zawsze siłą organizacji,
c) może być zmieniana szybko,

d) może być źródłem przewagi strategicznej organizacji.
11. Wielokulturowość organizacji:
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a) świadczy o złym przywództwie,

b) zazwyczaj jest atutem organizacji,
c) może być źródłem konfliktów w organizacji,
d) zarządzanie nią wymaga analizy kultur narodowych.
12. Wymiarami kultur narodowych według Hofstede’ego są:
a) dziewczęcość i chłopięcość,

b) akceptacja ryzyka,
c) kolektywizm i indywidualizm,
d) dystans władzy.
13. Organizacja inteligentna:

a) występuje w niej decentralizacja autorytetu zwierzchników,
b) zatrudnia samych specjalistów,

c) bywa nazywana też uczącą się,
d) istnieje w niej swobodny dostęp do informacji.
14. Zmiana integralna:
a) przy jej przeprowadzaniu nie potrzebne jest przywództwo,

b) wymaga klimatu otwartości,
c) wymaga otwartej komunikacji,
d) wymaga przyzwolenia na popełnianie błędów.
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9. PRZYWÓDZTWO A INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI
Strategia pobudzania innowacyjności ○ Operacyjne pobudzanie innowacyjności

WPROWADZENIE
W poprzednich rozdziałach pokazano, że w określonych sytuacjach zmiany, które utrzymują
lub wzmacniają organizację na zmieniającym się dynamicznie rynku, są zmianami
antycypacyjnymi, tworzącymi innowacje. W tym rozdziale przeanalizowane zostaną możliwe
działania przywódcy, które sprzyjać będą pobudzaniu innowacyjności organizacji.
Konieczność kreowania innowacyjno ści w wielu współczesnych organizacjach wiąże się
oczywiście z opisywaną wcześniej rosnącą zmiennością i często krótkookresową
nieliniowością otoczenia. Konieczne staje się szybkie dostosowywanie się do zmieniających
się warunków, zmian technologicznych, zmiennych oczekiwań klienta, często kreowanie
nowych rynków i produktów.
Na sposób wprowadzania innowacyjnych zmian wpływa także fakt, że coraz częściej
przywódca organizacji otoczony jest wybitnymi specjalistami, członkami organizacji, których
potencjał i wiedza przewyższają jego własne. Związane jest to z dostrzeżonym m.in. przez
Warneckego (1999) wykładniczym wzrostem wiedzy w ramach organizacji (tempo przyrostu
wiedzy w organizacjach i ich otoczeniu z każdym rokiem zwiększa się). Zdaniem Petersa
(2001) otaczanie się specjalistami o tak zaawansowanej wiedzy wzmacnia liderów
organizacji, jednak muszą oni przełamać w sobie poczucie zagrożenia, jakie często będą
odczuwać. Muszą przełamać oni stereotyp, który zakłada, że przywódca musi wiedzieć
więcej, musi sam stworzyć wizję i strategię zmiany.
Wzrostowi wiedzy organizacji powinien więc towarzyszyć co najmniej proporcjonalny wzrost
umiejętności posługiwania się przez przywódcę tą wiedzą, umiejętność wydobywania jej i
stosowania.
Konieczne wydaje się więc uczenie się w ramach organizacji. Musi być ono co najmniej
równe wielkości przemian środowiskowych. Jeżeli wielkość wewnętrznego uczenia się jest
mniejsza niż wielkość przemian zewnętrznych, oznaczać to może, że organizacja podupada
lub umiera (Pedler, Aspinwall; 1999). W tej sytuacji głównym zadaniem przywódcy w
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procesie pobudzania innowacyjno ści może stać się zachęcanie członków organizacji do
uczenia się, czy też jak chce Senge (1998), „uczenie uczenia się”. W procesie tym niezwykle
ważne jest ukierunkowanie organizacji i jej członków, aby uczenie to przebiegało zgodnie z
potrzebami, wyzwaniami rynku, jednak przy jednoczesnym nie zakłócaniu kreatywności.
Problem pobudzania innowacyjno ści w organizacji lub sieci organizacyjnej z punktu widzenia
przywódcy podzielony został w tym rozdziale na dwie części. Po pierwsze, kwestia bardziej
strategiczna, istotne wydaje się, jaki kształt może przybrać organizacja, aby skutecznie
pobudzać innowacyjność oraz odpowiednio ją ukierunkować i wykorzystać. Wątpliwości
dotyczyć tu mogą także kwestii wyborów stojących przed przywódcą organizacji przy
tworzeniu i zarządzaniu jej strukturą, aby struktura ta wspierała innowacyjno ść.
Drugim problemem jest natomiast operacyjne pobudzanie innowacyjności w ramach
wybranej struktury organizacyjnej, a w tym umiejętność skutecznego motywowania
pracowników oraz wykorzystania generowanej przez nich wiedzy.

Po analizie treści tego rozdziału czytelnik powinien:
▪

Wiedzieć, jakie są zalety i wady tworzenia innowacji w ramach własnej organizacji i
w ramach sieci współpracujących organizacji

▪

Rozumieć, od czego zależy wybór strategii rozwoju innowacji

▪

Wymienić czynniki pozwalające przywódcy na operacyjne pobudzanie innowacyjności

▪

Rozumieć wyzwania wiążące się z budową kultury sprzyjającej innowacyjności.

9.1. STRATEGIA POBUDZANIA INNOWACYJNOŚCI
Coraz częściej pojawiają się głosy, że tworzenie innowacyjnych rozwiązań w ramach
istniejących struktur wielkich globalnych firm staje się trudne. Zdaniem na przykład Morgana
(2001), dla wielu firm ich rozmiary stają się przeszkodą w uzyskiwaniu elastyczności. Wiele
organizacji i ich przywódców boryka się z procesami decentralizacji lub z mnożeniem się
nowych inicjatyw przedsiębiorczych. Rozpaczliwie pragną oni tworzyć elastyczniejsze,
bardziej skłonne do innowacji jednostki, ale paraliżują ich tradycjonalne wzorce myś lenia o
kontroli i odpowiedzialności. W rezultacie nowe jednostki grzęzną w sprawozdawczości, są
krępowane przez wymagania przestrzegania przepisów i inne wymagania wynikające z
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hierarchii organizacyjnej, które czynią z nich dobudówki centralnej zbiurokratyzowanej
administracji.
Odpowiedzią na te problemy wydają się być koncepcje organizacji wirtualnej oraz sieciowej.
Organizacje te są bardziej splotem kontaktów, społecznością interesów, której człony obecne
są w całej strukturze organizacyjnej pulsacyjnie, tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dzięki
temu organizacja taka zachowuje elastyczność i jest bardziej otwarta na zmiany zachodzące w
otoczeniu, łatwiej jest tworzyć jej innowacyjne rozwiązania. Morgan twierdzi na przykład

(2001), że „organizacja może osiągać większe rozmiary, pozostając jednocześnie
niedużą. Można się rozrastać przez tworzenie dokładnych kopii samych siebie w
sposób zdecentralizowany.” Właśnie w takiej strukturze ryzyko związane z tworzeniem
nowych rozwiązań przerzucane jest na małe organizacje współpracujące, rozkłada się po całej
sieci.
Decyzja, jaką musi więc podjąć wielu przywódców szczególnie dużych, w tym
międzynarodowych organizacji związana jest z pytaniem, czy innowację należy rozwijać
wyłącznie w ramach tradycyjnej organizacji, wewnątrz jej struktur, wykorzystując wyłącznie
jej zasoby, czy też do jakiegoś stopnia poprzez budowę sieci organizacji współpracujących,
być może wirtualnej i tym samym ryzyko tworzenia innowacji podzielić pomiędzy partnerów.
Pytanie odnośnie tej drugiej możliwości w dzisiejszych organizacjach formułuje się bardziej
już nie „czy”, tylko „do jakiego stopnia” należy dzielić ryzyko pomiędzy sieć
współpracujących organizacji. Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest jednak
dokładne przeanalizowanie potencjalnych korzyści i zagrożeń, jakie wiążą się z tworzeniem
wirtualnej sieci, analiza zadań pojawiających się przy jej tworzeniu.
Oczywiście, żeby można mówić o sukcesie organizacji wirtualnej, spełnione musi być kilka
kluczowych warunków. Przede wszystkim najtrudniejszym elementem jest wybór
odpowiedniego partnera, który respektować będzie wszystkie stawiane mu warunki, który
działać będzie w imię maksymalizacji zadowolenia klienta. Odpowiedzialność za ten wybór
w dużej mierze spada na przywódcę organizacji.
Druga sprawa dotyczy wzajemnych relacji między współpracującymi firmami. Współpraca ta
musi przynosić korzyści obu stronom, musi opierać się na wzajemnym zaufaniu. Jedyną
strategią, która gwarantuje długotrwały sukces jest w tej sytuacji strategia „wygrywającywygrywający”. Wymaga to jednak od przywódcy często odejścia od roli jedynego autorytetu,
roli nakazowej, uprzywilejowanej w procesie podejmowania decyzji. Działanie w sieci
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zakłada partnerstwo, a więc też odejście od prostej hierarchii z jednym przywódca na czele na
korzyść heterarchii, ze zmiennym przywództwem.
Kluczowe jest oczywiście także wspólne w ramach sieci wirtualnej uzgadnianie celów.
Pozwala to należycie wykorzystywać także dostępne poszczególnym partnerom zasoby. Taka
organizacja wymaga oczywiście także bardzo sprawnej infrastruktury, szczególnie
komunikacyjnej. Znaczenie komunikacji jest tu absolutnie pierwszoplanowe (The virtual
corporation ...; 2002), w tym komunikacji pomiędzy przywódcami organizacji tworzących
sieć.
Z koncepcją organizacji wirtualnej nierozerwalnie związane jest oczywiście zagadnienie
outsourcingu usług, już dzisiaj niezwykle popularne w większości organizacji. To właśnie
współpracujące organizacje tworzą ową wirtualna sieć kontaktów. Korzyści jakie przynosi
outsourcing są dosyć jasne. Organizacja zlecająca usługi unika kosztów operacyjnych,
realizuje oszczędności finansowe, unika konfliktów z pracownikami i problemów z
zarządzaniem mniej ważnymi elementami procesów (Doig i in.; 2001). Przywódcy próby
związane z outsourcingiem mogą dać pewien obraz wyzwań wiążących się tworzeniem
organizacji sieciowej. Tu także następuje utrata pełni kontroli nad pewną częścią
funkcjonowania organizacji.
Jedną z najważniejszych zalet organizacji wirtualnych jest wykorzystanie różnorodności
partnerów oraz innowacyjności sieci. Małe firmy są bowiem często bardziej elastyczne,
innowacyjne. Zauważyć trzeba jednak, że decyzja o wyłączeniu z głównej działalności
organizacji części procesów lub ich fragmentów, o tworzeniu organizacji w oparciu o
koncepcję wirtualnej sieci, nie może być dokonana automatycznie. Niesie ona bowiem za
sobą wiele niebezpieczeństw, które mogą kosztować organizację wszystko, w tym jej
istnienie. Zastosowanie przez przywódcę w tej sytuacji jedynie kryterium kosztowego, może
być niewystarczające i może świadczyć o braku wizji rozwoju firmy, braku świadomości
wszystkich konsekwencji swoich decyzji. Przykład takiej sytuacji zostanie pokazany dalej.
Pojawiają się jednak także opinie, że idea organizacji wirtualnych jeżeli chodzi o tworzenie
innowacji jest jednak przereklamowana (Chesbrough, Teece; 2002). Duże tradycyjne
organizacje też mogą bowiem być innowacyjne, natomiast tworzenie wirtualnych sieci
powiązań, skomplikowanych aliansów może także być ryzykowne. Problemem w ramach
wirtualnej sieci może być także jakość wzajemnie świadczonych usług. Jak już wspomniano
wcześniej, kluczowe z punktu widzenia przywódcy jest znalezienie odpowiedniego partnera
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do współpracy. W praktyce jest to jednak niezwykle trudne. Doig i in. (2001) przytaczają
badania realizowane przez firmę Dun&Bradstreet, dotyczące outsourcingu. Aż 20% badanych
menedżerów twierdzi, że jest niezadowolona z usług realizowanych dla nich w ramach
outsourcingu, a kolejna 1/5 menedżerów nie potrafi wskazać żadnych korzyści z tego
płynących. Z 20 do 25 % usług świadczonych w ramach outsourcingu firmy rezygnuję w
ciągu 2 lat, a z 50 % w ciągu 5 lat. Dane te są zastraszające i nie zachęcają do tworzenia sieci
współpracujących organizacji. Można wprawdzie powiedzieć, że cechą organizacji wirtualnej
jest łatwa możliwość zmiany partnera, gdy nie spełnia on niezbędnych warunków, jednak w
praktyce każda taka zmiana wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Kolejny problem związany z organizacjami wirtualnymi wiąże się z tworzącymi je ludźmi.
Elastyczna możliwość dobierania i zmieniania partnerów w ramach wirtualnej sieci wiąże się
bowiem ze spadkiem bezpieczeństwa zatrudnienia. Paradoksem jest, że równolegle rośnie
znaczenie człowieka, który coraz rzadziej zobligowany jest do wykonywania prostych
manualnych czynno ści (to robią maszyny), a coraz częściej oczekuje się od niego tworzenia
wiedzy, przetwarzania informacji (Handy; 1996). Od ludzi wymaga się więc coraz rzadszych
kwalifikacji, oferując jednocześnie coraz mniej stabilną pracę. Pracowników wobec tego nie
cechuje nadmierna lojalność – ze swoją wiedzą często stanowią łakomy kąsek dla „łowców
głów”. A przecież budowanie zaufanego zespołu, który będzie wdrażał zmiany organizacyjne,
tworzył innowacje, realizował wizję, jest jednym z ważnych zadań stojących przed
przywódcami. Czy wobec tego nielojalny i ciągle zagrożony pracownik mo że gwarantować
sukces organizacji, może tworzyć innowacyjne rozwiązania? Jak przywódca może zwiększyć
lojalność pracowników lub jak może uniezależnić organizację od fluktuacji kadr?
Problemy przywódców różnych szczebli z zarządzaniem ludźmi w organizacji wirtualnej
wynikają także z natury kontaktów w jej ramach. Elastyczność i zmienność zadań wymagają
tworzenia wirtualnych zespołów składających się z przedstawicieli wielu firm. Pracownicy
muszą więc nauczyć się bardzo szybko dostosowywać do wymagań nowych szefów, muszą
liczyć się z sytuacją jednoczesnego podlegania różnym menedżerom z różnych organizacji,
mających często także różne wizje. Wiele kontaktów w ramach zespołów musi być
realizowanych wyłącznie przy użyciu mediów elektronicznych – zasięg zespołów często
przekracza bowiem kilka kontynentów. Kontakt z szefem zespołu może być bardzo rzadki,
brakuje często ważnych informacji, dotyczących chociażby zmian. Utrudniona jest możliwość
zasięgania opinii innych pracowników. Cele zespołów mogą być niejasne lub często
sprzeczne. W procesie komunikacji bardzo łatwo jest o popełnienie błędów (The invisible
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manager; 2002). Stąd chociażby omówione w poprzednich rozdziałach metody zarządzania
zmianą organizacyjną napotykają w takiej organizacji na wiele barier nieobecnych w
tradycyjnych organizacjach. Problemy komunikacyjne są spotęgowane.
Nie ulega także wątpliwości, że budowanie przez przywódcę pozycji firmy w ramach
wirtualnej sieci niesie za sobą niebezpieczeństwo wynikające z dzielenia się informacjami z
partnerami, a co za tym idzie ujawniania tajemnic i kluczowych kompetencji poza firmą
(Doig i in.; 2001). Oczywiście partnerzy w ramach sieci powinni respektować wzajemne
interesy, darzyć siebie wzajemnie zaufaniem, ale już sam fakt niestałości współpracy w
organizacji wirtualnej (który wynika przecież z samej jej definicji), może nasuwać
wątpliwości co do dzielenia się kluczowymi kompetencjami. Z tej przyczyny, np. firma Intel
pod wodzą jej kolejnych liderów stara się skupiać cały proces produkcyjny we własnych
rękach. Proces ten ma bowiem dla Intela strategiczne znaczenie.
Innym, bardzo spektakularnym przykładem firmy, która poniosła klęską ponieważ zbyt dużą
część swojej dotychczasowej działalności zdecydowały się wyprowadzić na zewnątrz, była
najstarsza amerykańska firma produkująca kartki z życzeniami – Gibson Greetings. W latach
dziewięćdziesiąt chcąc zaoszczędzić wydatki szef firmy Frank O’Connell postanowił zlecić
na zewnątrz, wyoutsourcować produkcję kartek. W tym czasie konkurencja zainwestowała w
nowoczesne maszyny drukarskie i w nowoczesną technologię. Jeden z konkurentów,
American Greetings, zdołał dzięki temu łatwo przejąć Gibson Greetings (Doig i in.; 2001).
W tym przypadku mamy oczywiście do czynienia z przywódcą, który nie budował siły swojej
firmy w oparciu o wykorzystanie współpracy w ramach wirtualnej sieci z innymi firmami,
rozszerzając wachlarz działalno ści, lecz świadomie zrezygnował z części działalności, gdyż
uważał, że taniej będzie zakupić te usługi na zewnątrz. W obu jednak przypadkach kluczowe
przy projektowaniu wirtualnej sieci wydaje się jednak przemyś lenie strategii, aby
gwarantowała ona, że firma sieć tę tworząca nie pozbędzie się rzadkich umiejętności i
procesów, które wyróżniają ją na rynku i budują jej przewagę konkurencyjną. Oznacza to, że
sama sprawa ograniczania kosztów nie powinna stanowić wystarczającej przesłanki do
wyboru takiej strategii przez przywódcę. Pierwszym krokiem powinna być przede wszystkim
próba podniesienia własnej wydajności przez organizację. Wewnętrzne usprawnienia mogą
być w wielu przypadkach równie efektywne, jak zakup usługi na zewnątrz.
To samo dotyczy oczywiście budowania nowych kompetencji. Przywódcy organizacji, które
chcą dobrze radzić sobie ze zmieniającym się otoczeniem, muszą doprowadzać do kreowania

Przywództwo w organizacjach – © Rafał Mrówka – rafal.mrowka@sgh.waw.pl

228

informacji i wiedzy, a nie tylko przetwarzania jej w efektywny sposób. Często wykorzystanie
danej pionierskiej technologii może stać się przewagą firmy, jednak, jeżeli firma nie jest
właścicielem tej technologii, gdyż należy ona do współpracującego z organizacją w ramach
wirtualnej sieci partnera, może stać się także początkiem końca organizacji. Bardzo
spektakularnym przykładem jest tutaj sytuacja IBM z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych
XX w. z czasów, gdy CEO firmy był John Opel, z epoki rozwoju rynku PC, kiedy to brak
równowagi między wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami, oddanie poza firmę kluczowych
elementów dostarczających gros zysku związanych z produkcją oprogramowania, czy też
produkcją mikroprocesorów, pozbawiło IBM znaczących zysków, podczas gdy dawniejsi
partnerzy firmy – Microsoft i Intel – urośli do niewiarygodnych rozmiarów (Virtual
Organizations ...; 1996).
Jako przykłady firm, które pod wodzą swoich kolejnych przywódców wybrały odmienną
strategię, świadomie decydując się na poniesienie kosztów i ryzyka związanych z budową
kluczowych kompetencji i rozwijanie innowacji wewnątrz organizacji, podać można Toyotę
oraz Sun Microsystems. Firmy te odniosły sukces mimo tego, a może właśnie dzięki temu, że
nie budowały wirtualnej sieci, lecz odkrywały kompetencje w sobie.
W skrajnym przypadku nadmierne chronienie swoich tajemnic przez poszczególne
organizacje tworzące wirtualna sieć, zamykanie się na współpracę przez ich przywódców,
może także przynieść efekty niekorzystne. W wielu zdecentralizowanych organizacjach
problem tkwi w tym, że skoro każda część działa w izolacji, to każda żyje we własnym

świecie i nie uczy się niczego od innych. To sprawia, że organizacja taka wcale nie jest
bardziej elastyczna i nie uczy się ona lepiej zmieniającego się otoczenia (Morgan; 2001).
Przytoczone wyżej rozważania i przykłady prowadzą do dość sprzecznych wniosków. Z
jednej strony widać, że przywódcy dużych organizacji mogą nie chcieć ponosić dużego
ryzyka związanego z tworzeniem innowacji, mogą być w tej dziedzinie dosyć konserwatywni,
z drugiej strony widać natomiast, że często tylko pozostawienie kontroli nad innowacją
wewnątrz firmy pozwala zachować nad nią pełną kontrolę i w sytuacji sukcesu odnieść
rzeczywiste korzyści finansowe. Wybór odpowiedniej drogi uzależniony więc pozostać musi
od rodzaju innowacji, jaka ma być wprowadzana.
Problemem tym zajmowali się m.in. autorzy artykułu „Organizing for Innovation: When Is
Virtual Virtuous?” w Harvard Business Review Henry W. Chesbrough oraz David J. Treece
(2002). Ich zdaniem decyzja przywódcy, czy rozwijać innowację w ramach własnej firmy,
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czy też tworzyć alianse, zależy od tego, czy jest to innowacja autonomiczna, czy też
systemowa. Innowacja autonomiczna stanowi wydzielony, niezależny fragment technologii,
który może rozwijać się samodzielnie, nie musi być wiązany z innymi rodzajami innowacji.
Innowacja

systemowa

stanowi

natomiast

element

jakiegoś

systemu

rozwiązań

technologicznych, tworzących często nowe standardy rynkowe. Innowacja autonomiczna
rzadko zdecydować może o bardziej globalnym sukcesie organizacji, częściej zapewnić może
co najwyżej niszę dla firmy, która ją stworzyła. Innowacja systemowa natomiast wyznaczać
może przyszłe trendy technologiczne branży i przyczynić się do wielkiego sukcesu
rynkowego firmy, która ją wprowadziła.
Drugim kryterium, które powinno być brane przez przywódców pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji o rozwijaniu technologii w ramach własnej organizacji lub w ramach
wirtualnej sieci są możliwości, zasoby, które mogą istnieć już na rynku lub które można
rozwijać w ramach własnej firmy.
Nałożenie tych dwóch wymiarów na siebie tworzy macierz możliwych wyborów
przywódców związanych ze strategią tworzenia innowacji w ramach własnej organizacji lub
sieci organizacji w zależności od sytuacji i rodzaju innowacji (Schemat 10).

Możliwości
rozwoju innowacji

Rodzaj innowacji

Istnieją
na zewnątrz

Muszą być
stworzone

Autonomiczna

Systemowa

Rozwijać
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na zewnątrz
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wewnątrz
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Chesbrough,, H. W., Teece,
Źródło: Chesbrough
Teece, D. J., Organizing for Innovation:
Innovation: When Is Virtual Virtuous?,
Virtuous?, Harvard Business Review,
Review, August 2002

Schemat 10 Strategia rozwoju innowacji
Najczystsze pod względem prostoty dokonania wyboru są sytuacje, gdy projektowana
innowacja jest autonomiczna i istnieją już na rynku odpowiednie możliwości, aby ją
opracować i wdrożyć oraz w sytuacji odwrotnej, to znaczy wtedy, gdy projektowana
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innowacja może być systemowa i nie istnieję, muszą dopiero być stworzone możliwości,
zasoby niezbędne do jej rozwinięcia.
W pierwszej z tych dwóch sytuacji decyzja wydaje się oczywista – przywódca może rozwijać
tę innowację w ramach wirtualnej sieci, wśród firm współpracujących. Prawdopodobieństwo,

że w ramach własnej organizacji zostanie to zrobione lepiej i taniej oraz że przyniesie firmie
rzeczywistą przewagę konkurencyjną, jest oczywiście niewielkie. Korzyści płynące natomiast
z wykorzystania tej technologii mogą być duże.
W drugim przypadku natomiast decyzja przywódcy o rozwijaniu technologii w ramach
własnej firmy wydaje się jednoznaczna. Całkowicie nowa innowacja systemowa przynieść
może bowiem firmie przewagę konkurencyjną na najbliższe lata, może stworzyć też nowy
standard technologiczny, któremu podporządkować będą musieli się także konkurenci.
Stworzenie standardu technologicznego może nie udać się natomiast wirtualnej sieci firm,
często także konkurujących między sobą. Do tego potrzebna jest silna, niekwestionowana
pozycja na rynku, której znaczenie przewyższa nawet jakość innowacji. Do historii przeszło
już wprowadzenie gorszego technologicznie standardu odtwarzaczy kaset video VHS, wobec
lepszej technologii BetaCam, czy też wprowadzonego przez IBM standardu formatu
dyskietek 3,5”, który mimo nienowoczesności i dalekiej już niewystarczalności wciąż jest
popularny na rynku. W obu tych przypadkach widać wyraźnie, że ważniejsza jest siła
promotora technologii, pozycja rynkowa, sieć kontaktów niż technologia. Rozwiązania lepsze
nie mogą stać się standardem, gdyż nie mają określonej siły rynkowej. Stare technologie,
które kiedyś stworzyły standard przynoszą natomiast swoim właścicielom wciąż gigantyczne
dochody.
Trudniej natomiast jest podjąć decyzję o rozwijaniu innowacji w ramach firmy lub na
zewnątrz w pozostałych dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich związana jest z tworzeniem
innowacji systemowej w warunkach, gdy na rynku, na zewnątrz firmy istnieją możliwości jej
rozwoju, potrzebne ku temu zasoby. Wtedy mo żliwe jest rozwijanie innowacji w ramach
wirtualnej sieci, ale należy robić to ostrożnie. Gdy istnieje szansa, że rozwiązanie może stać
się jednak standardem technologicznym, ryzyko utraty kontroli nad tym standardem wydaje
się zbyt duże. Tak było z opisywanym już wyżej standardem komputerów PC, które
przyniosły więcej korzyści współpracującym z IBM firmom Intel oraz Microsoft, niż samemu
pomysłodawcy.
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Nawet natomiast wtedy, gdy przywódca firmy decyduje się na rozwój innowacji w wirtualnej
sieci, kluczowe jest zachowanie kontroli nad łączeniem tworzących cały system technologii.
Doświadczeniu uczy, że w tej sytuacji korzyści odnoszą firmy znajdujące się w centrum sieci.
Można też część technologii rozwijać na zewnątrz, część w ramach swojej struktury. Ryzyko
związane z niepowodzeniem projektu rozkłada się wtedy, a jednocześnie jest szansa na
zachowanie kontroli nad rozwiązaniem finalnym.
Ostatnia sytuacja dotyczy natomiast przypadku, gdy innowacja jest autonomiczna, natomiast
do tej pory nie istnieją możliwości rozwijania jej poza firmą. W tej sytuacji przywódca
zważyć musi ryzyka związane z niepowodzeniem rozwoju technologii oraz utraty kontroli
nad nią wobec ewentualnych korzyści, które innowacja może przynieść. Możliwe tu są obie
strategie – zarówno rozwoju innowacji w ramach sieci, jak również w ramach własnej
struktury.
Rozważania powyższe prowadzą do ważnego wniosku związanego z zadaniami przywódcy
organizacji dotyczącymi pobudzania i rozwoju innowacyjno ści. Pierwsza decyzja dotyczyć
powinna

właśnie

kwestii

rozwijania

innowacji

wewnątrz

firmy

lub

w

ramach

współpracujących ze sobą organizacji. Nawet jednak w tym drugim przypadku nie powinno
się utracić kontroli nad cało ścią procesu i możliwości jego koordynacji. W tym momencie
pojawia się jednak wątpliwość dotycząca tego, czy przywódca organizacji, która współtworzy
wirtualną sieć, ma jakiekolwiek instrumenty, którymi mógłby kontrolować kształt tej sieci i
na nią wpływać. Dodatkowym problemem jest operacyjne pobudzanie innowacyjno ści.
Zagadnienia te omówione zostaną w następnej części tego rozdziału.

9.2. OPERACYJNE POBUDZANIE INNOWACYJNOŚCI
Jedną z rad dotyczących rozwoju innowacyjno ści organizacji, jaką dają menedżerowiepraktycy firm, które swój sukces związały z budowaniem innowacyjności, jest tworzenie
specyficznej kultury firmy otwartej na promowanie nowych pomysłów, zezwalanie na błędy
oraz wymianę informacji (Farson, Keyes; 2002). O ile jednak proces budowania kultury
organizacyjnej

w

tradycyjnej

organizacji

jest

zagadnieniem

wprawdzie

bardzo

skomplikowanym, ale jednak wielokrotnie analizowanym, o tyle staje się bardzo
problematyczny w organizacjach wirtualnych i sieciowych. Taka kultura ważna jest jednak
także w sieci firm współpracujących ze sobą nad tworzeniem nowych technologii. Za
stworzenie takiej kultury w największym stopniu odpowiedzialny jest oczywiście przywódca
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organizacji. Pojawia się tu jednak pytanie, czy może istnieć coś takiego jak wspólna kultura
organizacyjna wirtualnej sieci, która dodatkowo promować będzie innowacyjno ść? Czy
możliwe jest w ogóle przywództwo w organizacji wirtualnej?
W pierwszej chwili odpowiedź na takie pytania wydaje się oczywiście negatywna – skoro
organizacja wirtualna zbudowana jest z wielu mniejszych organizacji, które tylko czasowo ze
sobą współpracują, to nie może istnieć jedna kultura organizacyjna takiej sieci, ani jednolite
przywództwo, lecz raczej wiele kultur poszczególnych jej fragmentów i wielu jej
przywódców. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to być może właśnie brak takiej jednej spajającej
kultury jest jedną z przyczyn problemów, jakie towarzyszą wielu organizacjom wirtualnym.
Stworzenie takiej kultury mogłoby być właśnie szansą na zbudowanie lojalności wobec sieci,
szansą na myś lenie z perspektywy interesu sieci jako całości, a dopiero na drugim miejscu
poszczególnych jej partnerów.
Czy jednak rzeczywiście próba stworzenia wspólnej kultury integrującej poszczególne
fragmenty organizacji wirtualnej lub chociaż pewnych wspólnych założeń kulturowych, norm
i wartości, jest skazana na całkowitą porażkę? Można wyobrazić sobie jednak sytuację, gdy
dołączenie nowego członu do istniejącej sieci współpracujących organizacji wiąże się z
koniecznością zaakceptowania i przejęcia części wspólnych wartości, które muszą być
oczywiście niesprzeczne z założeniami kulturowymi nowego „uczestnika” sieci. Wymaga to
modelowania kultury, dzielenia się informacjami. W tym miejscu szczególną rolę mają do
odegrania przywódcy poszczególnych organizacji tworzących sieć. Stają się oni wzorcami dla
członków swoich organizacji. Jeżeli ludzie spostrzegą, że przywódca jedynie gromadzi
informacje od partnerów, oni także będą tak czynić. Jeżeli zauważą, że dzieli się nimi, oni
także

będą

się

dzielić.

Dobrym

rozwiązaniem

jest

oczywiście

tworzenie

sieci

współpracujących organizacji pod przywództwem jednego przedsiębiorcy, który pełni rolę
łącznika całej sieci. Za przykład posłużyć może Barry Diller z InterActiveCorp – korporacji
łączącej pod sobą rodzinę luźno powiązanych, jednak współpracujących firm internetowych
(m.in. Hotels.com, Expedia).
Budowanie wspólnej kultury sieci oznacza dla współpracujących organizacji zazwyczaj
zdecydowane zacieśnienie kontaktów, częstsze tworzenie wspólnych zespołów, w ramach
których dochodzić może do częstych wzajemnych interakcji, mimo kosztów, które z takimi
działaniami się wiążą. W tej sytuacji nic nie jest w stanie zastąpić kontaktów twarzą w twarz
uzupełnianych ewentualnie o nieformalne kontakty drogą elektroniczną.
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Należy też na bieżąco obserwować i oceniać wpływ kultur poszczególnych organizacji na
innych członków zespołów (często z innych organizacji) i starać się zrozumieć ich
zachowania, tłumaczyć je z ich punktu widzenia. Należy unikać stereotypizacji, próbować
znajdować

pozytywne

wytłumaczenie.

Bardzo

pomocne

są

warsztaty

kulturowe

organizowane dla wirtualnych zespołów (The recommendations ... ; 2002).
Organizacje powinny poszukiwać wspólnego zrozumienia jako środka budowania integracji
przy jednoczesnym maksymalizowaniu przestrzeni do działania, autonomii oraz zdolności
samoorganizacyjnych poszczególnych

jednostek. Ten warunek

jest

konieczny dla

podtrzymania innowacyjności sieci. Nakazem jest zazwyczaj minimum, nie zaś maksimum

ścisłych ustaleń i kontroli (Morgan; 2001). Celem powinno być raczej rozwijanie wspólnego
zrozumienia niż opracowywanie dokładnych planów, a także powoływanie do życia procesu,
który pomoże kierować konfliktami i wytworzyć powiązania mogące się rozwijać wraz ze
zdobywaniem doświadczenia. Kontakty między poszczególnymi organizacjami tworzącymi
sieć powinny przebiegać w różny sposób, w zależności od ich wzajemnych potrzeb i
oczekiwań.
Morgan (2001) w ramach zacieśnienia współpracy między poszczególnymi organizacjami
tworzącymi wirtualna sieć, postuluje wprowadzenie dodatkowych funkcji – menedżerów,
których zadaniem będzie poruszanie się w ramach sieci i rozpoznawanie możliwości
współdziałania, zwracanie uwagi na potrzeby poszczególnych elementów i wiązanie ich z
zasobami,

identyfikowanie

„najlepszych

praktyk”,

dokonywanie

połączeń

i

rozpowszechnianie tego, czego się nauczono. Można przyjąć, że jest to nowy, zupełnie inny
typ przywództwa, oparty głównie o wpływ nieformalny.
Wydaje się jednak, że wiele problemów wiążących się z organizacją wirtualną wynika także z
braku jednolitego przywództwa i władzy w ramach sieci, a co za tym idzie z braku jednolitej
strategii sieci. Jeżeli władza nad siecią jest zbyt równomiernie rozdysponowana pomiędzy
partnerów, może nastąpić utrata kontroli nad przedsięwzięciem, a więc klęska całej
organizacji wirtualnej. Oznaczałoby to, że sieć współpracujących w imię pobudzania
innowacyjno ści organizacji powinna zgodzić się na utworzenie takiej organizacyjnej
„centrali” i podporządkować się strategii przez nią stworzonej (właśnie jak w przypadku
InterActiveCorp z Dillerem na czele). Taka centrala daje także możliwość reprezentowania
sieci na zewnątrz, budowania jej spójnego wizerunku, co w rezultacie może być antidotum na
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opisane wyżej problemy związane z promowaniem przez sieć pewnych standardów
technologicznych, niezbędnych do stworzenia innowacji systemowej.
W gruncie rzeczy, gdy spojrzy się na współczesne transnarodowe koncerny, działają one
właśnie w bardzo podobny sposób. Poszczególne jednostki narodowe i produktowe mają na
tyle dużo autonomii, że mogłyby być z powodzeniem traktowane jako samodzielne
organizacje. Jednocześnie jednak istnieje centrala z jasnym przywództwem, która decyduje o
ogólnej strategii, planuje środki na poszczególne globalne projekty badawcze, a następnie
koordynuje pracę poszczególnych zespołów, usprawnia wymianę informacji. Tym, co spaja
całą organizację jest kultura organizacyjna i przywództwo. Taka strategia zapewnia firmie
sukces i pełną kontrolę nad nowo tworzonymi nawet oddolnie innowacjami. Jednocześnie
innowacje, które mają szansę stać się systemowymi, tworzone są na szczeblu globalnym.
Właśnie tak zorganizowany został nowy Hewlat-Packard po objęciu stanowiska CEO przez
Carleton Fiorinę w 1999 roku. Dotychczasowa całkowicie zdecentralizowana sieć jednostek
została połączona w nieco ściślej współpracującą opisaną już wcześniej sieć, z wydzielonymi
jednak ogólnofirmowymi, zbliżonymi do centrali firmy jednostkami badawczymi,
zajmującymi się technologiami, które miały szansę stworzyć standardy jutra (m.in. dział
zajmujący się przetwarzaniem obrazu, wydrukami komercyjnymi oraz urządzeniami
komunikującymi się). Rola lidera takiej organizacji sprowadzać się natomiast może do
wytyczania strategicznego kierunku organizacji, budowania pozytywnej atmosfery, tworzenia
kultury sprzyjającej wymianie informacji oraz, jak wskazuje wielu teoretyków i praktyków,
często kluczowego z punktu widzenia innowacyjności, budowania tolerancji na błędy w
organizacji.
To właśnie stwarzanie możliwości popełniania błędów jest zdaniem Michaela Della, twórcy i
długoletniego CEO Dell Computers, jednej z najnowocześniejszych i najbardziej
zaawansowanych technologicznie firm na świecie, czynnikiem najlepiej pobudzających
innowacyjno ść (Inspiring Innovation; 2002). Podobnie twierdził założyciel IBM, Thomas
Watson Sr. Jego zdaniem „najszybsza droga do sukcesu to podwoić ilość błędów”. Tolerancję
na błędy można też było w praktyce obserwować w działaniach Lindsaya Owen-Jonesa,
długoletniego szefa L’Oreal (The Best Managers; 2003). Jego polityka opierała się na
przyzwoleniu na popełnianie błędów, dawaniu ludziom drugiej szansy. Sam zresztą kiedyś
tego doświadczył – będąc product managerem w Belgii, wypromował lakier do włosów,
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który nie był w stanie utrzymać włosów. Otrzymał wtedy drugą szansę od swoich
przełożonych, dzięki czemu mógł osiągnąć w L’Oreal najwyższą możliwą pozycję.
Tolerancja na błędy nie oznacza oczywiście, że przywódcy firm wyrażają ślepą zgodę na
podejmowanie każdych projektów przygotowujących rzekome innowacje. Oczywiście zgoda
na podjęcie ryzykownego przedsięwzięcia poprzedzana jest zazwyczaj żmudnymi analizami
możliwych konsekwencji. Jeżeli jednak założy się, że analizy zostały wykonane, a mimo to w
wyniku opracowywania, czy wręcz wdrożenia innowacji firma nie osiągnęła sukcesu,
sytuacja taka powinna zostać szczegółowo przeanalizowana i powinny zostać wyciągnięte
odpowiednie wnioski. Porażka nie jest bowiem przeciwieństwem, a raczej integralną częścią
sukcesu. Najbardziej innowacyjne firmy świata przede wszystkim eksperymentują i sukces
osiągają tylko w części planowanych projektów.
Z problemem tym łączy się pojęcie „przywódcy tolerancyjnego na błędy” (Farson, Keyes;
2002). Liderzy tacy są odpowiedzialni właśnie przede wszystkim za to, żeby pracownicy nie
obawiali się eksperymentować i podejmować ryzyka, w sytuacji, gdy jest to uzasadnione.
Pozostają oni w związku z tym w bliskich kontaktach ze swoimi pracownikami, nie oceniają
ich pomysłów, a raczej dają analityczne rady. Każda sytuacja porażki analizowana jest przez
nich z punktu widzenia następujących pytań:
1. Czy projekt był dobrze przygotowany?
2. Czy błędów można było uniknąć przy wykorzystaniu badań lub konsultacji?
3. Czy projekt opierał się na współpracy, czy konkurencji?
4. Czy projekt zmierzał w kierunku realizacji założonych celów?
5. Czy oceny ryzyka, kosztów, czasu były rzetelne?
6. Czy popełniono błędy, które już miały miejsce?
Wśród wymienionych pytań warto zwrócić uwagę na pytanie 3. Zdaniem wielu menedżerów
bowiem konkurencja między pracownikami, czy też zespołami, a co za tym idzie pewna
sytuacja konfliktowa, pobudza innowacyjność. Jest to zresztą jeden z argumentów
przemawiających za rozwijaniem innowacyjnych pomysłów w ramach wirtualnej sieci
rywalizujących firm i zespołów, niż w ramach własnej organizacji. Trzeba jednak pamiętać,

że konkurencja ma swoje ograniczenia. W sytuacji konkurencyjnej zdecydowanie trudniej jest
doprowadzić do wymiany informacji, pomysłów, a co za tym idzie pojawiają się ograniczenia
w rozwoju określonych technologii. Takie firmy jak Royal Dutch/Shell czy 3M, promują
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dokładnie odwrotne zasady, związane raczej z kooperacją niż z konkurencją. Efekty są
widoczne. Słynne karteczki Post-It firmy 3M nigdy by nie powstały, gdyby właśnie nie idea
dzielenia się informacjami. Podczas takiej sesji twórca „nieklejącego” kleju, przy współpracy
z innymi pracownikami 3M, znalazł dla niego zastosowanie.
Także współczesne technologie sprzyjają bardzo pobudzaniu innowacyjności. Tu także
pojawia się szczególna rola dla przywódców organizacji. Po objęciu przywództwa IBM Lou
Gerstner, nowy CEO, wprowadził możliwość korespondowania z nim przez e-mail. Mógł to
uczynić każdy pracownik IBM. Zaowocowało to znacznym zwiększeniem innowacji, gdyż
informacja o nich mogła docierać bezpośrednio do Gerstnera, który wielu z tych innowacji
zapalał zielone światło. Liderzy bowiem powinni także zapewnić sytuację, w której dobry
pomysł będzie traktowany jednakowo, niezależnie od tego, czy pochodzić będzie od wyższej
kadry zarządzającej organizacji, czy też szeregowego pracownika.
W organizacji niezwykle ważna jest otwartość na błędy i umiejętność ich analizowania,
jednak równie ważne z punktu widzenia innowacyjno ści jest analizowanie sukcesów,
szczególnie tych niespodziewanych. Odpowiedzialno ść za to także spada często na
przywódcę. Może on być odpowiedzialny za to, aby sprawdzić, czy przypadkowy sukces nie
może być źródłem kolejnych, czy przypadkowe odkrycie nie może być wykorzystane w
innych dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tego typu działania noszące nazwę
„zarządzania przez wyjątki” wielokrotnie przynosiły sukcesy organizacjom. Znamiennym
przykładem jest sukces na rynku amerykańskim skuterów japońskiej Hondy, odniesiony
dzięki właśnie umiejętności obserwowania niespodziewanych zachowań rynku. Japończycy
odnieśli całkowitą porażkę przy próbie wprowadzenia na rynek amerykański ciężkich
motocykli. Zainteresowanie jednak, z jakim spotkały się na ulicach służbowe skutery
japońskich pracowników amerykańskiego oddziału Hondy, zaowocowało eksperymentem,
jakim była próba sprzedaży właśnie tych skuterów na rynku amerykańskim. Sukces przeszedł
najśmielsze oczekiwania Japończyków (Hampden-Turner, Trompenaars; 1998).
Ostatni przykład pokazuje zresztą, że nie zawsze innowacji szukać należy w rozwoju
nowoczesnych technologii, a raczej tam, gdzie możliwości innowacji nie dostrzegają
konkurenci. Bardzo często o sukcesie firmy decyduje nie tyle produkt, co jakość

świadczonych usług, serwis.
Warto przyjrzeć się także innym radom dotyczącym rozwoju innowacyjno ści firmy, jakich
udzielają szefowie największych, najbardziej innowacyjnych światowych koncernów. Wśród
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rad tych bardzo często pojawiają się zagadnienia związane z pracą zespołową. Także zresztą
zdaniem Petera Druckera (2002) o innowacyjno ści organizacji rzadko decyduje przebłysk
geniuszu jednostki, a zdecydowanie częściej długotrwała praca zespołów. Rolą lidera w tej
sytuacji może być przede wszystkim stworzenie warunków do pracy takiego zespołu,
usprawnianie komunikacji w organizacji, promowanie dzielenie się wiedzą. Konieczne może
być także zmuszenie pracowników, aby starali się spoglądać na swoją pracę także oczami
innych, aby nie popadali w schematy myślowe. Te rozważania prowadzą wprost do
omówionej w jednym z wcześniejszych rozdziałów koncepcji organizacji uczącej się Petera
Senge’ego, z przywódcą projektantem, gospodarzem i nauczycielem na czele (Senge; 1998).

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Podsumowując, operacyjne pobudzania innowacyjno ści wiązać się więc może z takimi
wyzwaniami dla przywódców jak:

•

Budowanie kultury organizacyjnej otwartej na innowacyjno ść,

•

Otwartość na błędy i umiejętność analizy sytuacji nadzwyczajnych,

•

Budowaniu wśród pracowników umiejętności pracy zespołowej,

•

Usprawnianie przepływu informacji w ramach organizacji – zachęcanie do dzielenia
się wiedzą,

•

Zarządzania wiedzą w organizacji i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się, w
tym budowanie organizacji uczącej się.

Wymienione działania powinny być poprzedzone jednak analizą znaczenia innowacji dla
przyszłych losów organizacji. Proces tworzenia innowacji wiąże się bowiem zazwyczaj z
dużym ryzykiem angażowania dużej ilości zasobów organizacji. Często natomiast innowacje
nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i ryzyko niepowodzenia może być przerzucone na
partnerów. Rozważając celowość opracowywania innowacji w ramach wirtualnej sieci
współpracujących organizacji, przywódcy powinni zauważyć, że koncepcja ta mimo wielu
niezaprzeczalnych zalet (większej elastyczności, możliwości wykorzystywania wiedzy i
potencjału partnerów), niesie za sobą również wiele zagrożeń i niebezpieczeństw
wynikających z trudności przełożenia koncepcji teoretycznej na praktyczne zastosowania.
Wiele błędów wynika także z braku przemyś lenia własnej strategii przez organizacje i ich
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przywódców, z mechanicznej realizacji „modnych” trendów w zarządzaniu, z braku analizy
rzeczywistych szans i zagrożeń, braku identyfikacji luk w wewnętrznych kompetencjach.
Innowacje systemowe, które mogą zbudować nowe standardy, zazwyczaj powinny więc być
rozwijane w ramach organizacji, gdyż tylko one mogą zapewnić organizacji możliwość
istnienia w przyszłości. Warto w tym miejscu przywołać także dodatkową radę Michaela
Della (Inspiring Innovation; 2002), który przestrzega, że firma powinna poszukiwań
innowacji systemowych w okresie, gdy dotychczasowe rozwiązania zapewniają jej sukces. W
momencie, gdy firma zaczyna tracić rynek, zazwyczaj jest już za późno na odbudowanie
swojej pozycji.

Zwróć uwagę na:
▪

Konsekwencje tworzenia innowacji samodzielnie oraz we współpracy w ramach sieci
organizacji

▪

Strategie wobec rozwoju innowacji systemowych oraz autonomicznych

▪

Techniki sprzyjające operacyjnemu pobudzaniu innowacyjności przez przywódcę

▪

Możliwość budowy kultury sprzyjającej innowacyjności w różnych typach organizacji

▪

Znaczenie otwartości na błędy organizacji

SŁOWNIK KLUCZOWYCH POJĘĆ
Innowacja autonomiczna – stanowi wydzielony, niezależny fragment technologii, który
może rozwijać się samodzielnie, nie musi być wiązany z innymi rodzajami innowacji; rzadko
zdecydować może o bardziej globalnym sukcesie organizacji, częściej zapewnić może co
najwyżej niszę dla firmy, która ją stworzyła.

Innowacja systemowa – stanowi element jakiegoś systemu rozwiązań technologicznych,
tworzących często nowe standardy rynkowe; wyznaczać może przyszłe trendy technologiczne
branży i przyczynić się do wielkiego sukcesu rynkowego firmy, która ją wprowadziła.

Outsourcing – mechanizm polegający na wydzielenie części procesów w ramach organizacji
i zlecenie ich realizacji zewnętrznym firmom świadczącym specjalistyczne usługi w tym
zakresie; outsourcing powinien prowadzić do ograniczenia kosztów działania organizacji;
outsourcing powinien dotyczyć tylko pomocniczych procesów i kompetencji organizacji, nie
zaś kompetencji kluczowych (core competences)
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PYTANIA PROBLEMOWE
1. Podaj przykłady różnych strategii rozwoju innowacji? Czy strategie te były słuszne?
Dlaczego?
2. Jakie dodatkowe rady możesz sformułować dla przywódców chcących zwiększyć
innowacyjność w swoich organizacjach?

SPRAWDŹ SIĘ
1. Innowacyjność pobudza:

a) przyzwolenie na błędy,
b) każda silna kultura organizacyjna,

c) poprawa przepływu informacji w ramach organizacji,
d) paternalistyczny styl przywództwa.
2. Innowacyjności nie sprzyja:
a) konkurencja międzygrupowa,

b) duży stopień kontroli,
c) każda silna kultura organizacji,

d) brak poczucia bezpieczeństwa.
3. Innowacja autonomiczna:
a) powinna być rozwijana poza samą organizacją,
b) ma strategiczne znaczenie dla organizacji,
c) jej przykładem na początku lat 80-tych był komputer IBM PC,

d) może w pewnych okolicznościach być rozwijana samodzielnie przez organizację.
4. Innowacja systemowa:
a) powinna być rozwijana poza samą organizacją,

b) ma strategiczne znaczenie dla organizacji,
c) jej przykładem na początku lat 80-tych był komputer IBM PC,
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d) może w pewnych okolicznościach być rozwijana samodzielnie przez organizację.
5. Otwartość na błędy:

a) wiąże się z koniecznością analizy każdej sytuacji, w której popełniono błąd,
b) oznacza przyzwolenie na każdy rodzaj błędu,

c) jest narzędziem pobudzania innowacyjności,
d) w organizacjach inteligentnych jest niedopuszczalna.
6. Tworzenie organizacji uczącej się:

a) pomaga pobudzeniu innowacyjności,
b) oznacza brak konieczności zmiany kultury organizacji,
c) wiąże się z przyzwoleniem na popełnianie każdego rodzaju błędu,
d) wymusza na przywódcy zbudowanie umiejętności uczenia, jak się uczyć.
7. Outsourcing:

a) może dotyczyć badań i rozwoju,
b) dotyczyć powinien kluczowych kompetencji organizacji,

c) może być niebezpieczny,
d) osłabia możliwości kontroli organizacji nad pewnymi procesami.
8. Organizacje innowacyjne:

a) ponoszą większe ryzyko, niż te, które produkują produkty już sprawdzone,
b) generują duże koszty badań i rozwoju,
c) potrzebują strategii rozwoju innowacji,
d) nie wymagają przywództwa.
9. Innowacja systemowa:

a) organizacja powinna dążyć do zachowania nad nią kontroli,
b) zawsze powinna być rozwijana tylko w ramach struktur danej organizacji,

c) może stać się standardem technologicznym o dużym znaczeniu,
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d) gdy przewyższa technologicznie rozwiązania konkurentów, zawsze zapewnia
organizacji sukces finansowy.
10. Outsourcing:
a) jest zawsze korzystny,

b) powinien zapewnić oszczędności finansowe organizacji,
c) oznacza zmniejszenie kontroli nad wybranymi procesami organizacji,
d) powinien dotyczyć tylko wybranych procesów w organizacji.
11. Popełnianie błędów:

a) może świadczyć o wspieraniu innowacyjności przez organizacje,
b) z ich powodu przywódcy powinni zawsze wyciągać konsekwencje wobec
pracowników,

c) ich pojawienie się powinno być szczegółowo analizowane przez przywódcę,
d) świadczy o złym zarządzaniu organizacją.
12. Zarządzanie przez wyjątki:

a) sprzyja podniesieniu innowacyjności organizacji,
b) wiąże się z analizowaniem sytuacji nadzwyczajnych,
c) jest techniką motywowania pracowników,
d) to inne określenie otwartości na błędy.
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10. PODSUMOWANIE
W książce tej dokonano przeglądu wybranych ważniejszych aspektów współczesnej wiedzy
na temat przywództwa w organizacjach. Jako źródło większości praktycznych odniesień i
przykładów wykorzystano analizy przypadków przywództwa w firmach międzynarodowych,
które są często prekursorami nowych trendów w zarządzaniu, a jednocześnie ich wielkość
wpływa na ujawnienie wielu różnych mechanizmów związanych z przywództwem. Pokazano,

że pojęcie przywództwa jako niezwykle trudne do zdefiniowania

często wymyka się

uogólnieniom. Przegląd definicji przywództwa pokazał, że trudno jest stworzyć jedną
definicję, czy model, który opisywałby wszystkie możliwe sytuacje, z którymi mogą spotkać
się współcześni przywódcy. Zmienność otoczenia zmusza ich najczęściej do ciągłego
zmieniania stylu przywództwa lub dostosowywania zewnętrznych warunków do potrzeb
swojego stylu przewodzenia (co bywa jednak niezwykle trudne). Utrzymywanie tego samego
stylu przewodzenia w wielu sytuacjach bardzo rzadko bywa efektywne. Przy trudnościach ze
zmianą stylu przywództwa oznaczać to może konieczność wymiany przywódców na takich,
których wymaga dana sytuacja, w której organizacja się znajduje.
Spory problem nastręcza także analiza czynników decydujących o pojawieniu się
przywództwa. Analizy pokazują, że przywództwo jest rezultatem wzajemnej relacji pomiędzy
przywódcą i jego zwolennikami, a także, że warunkiem jego pojawienia się są wprawdzie
osobiste przymioty, zachowania, umiejętności potencjalnego przywódcy, jednak ujawniają się
one tylko w określonych sprzyjających warunkach, które w każdym przypadku mogą być
inne.
Użytecznym narzędziem w budowaniu relacji przywódcy z pracownikami jest charyzma –
pewna władza odniesienia, wynik społecznej percepcji ludzi, cecha osobowości jednostki
powodująca, że postrzegana jest ona przez innych w sposób wyjątkowy. Charyzma ułatwia
przywódcy osiąganie celów, wpływanie na ludzi, upowszechnianie wizji. W niektórych
sytuacjach jednak, gdy przywódca odpowiedzialny jest za wspieranie kreatywności swojego
zespołu, w organizacjach uczących się, może być ona niebezpieczna, gdyż zagraża
przyćmieniem kreatywności pozostałych pracowników.
W większości przypadków użyteczna charyzma powinna być najczęściej uzupełniana także
pewną wizją, jaką powinien posiadać przywódca. Wizja przyszłości organizacji, zmian
otoczenia jest zazwyczaj niezwykle pożyteczna przy przewodzeniu organizacji, pokazywaniu
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jej kierunku. Konieczne jest jednak zachowywanie pewnej równowagi pomiędzy wizją, jej
upowszechnianiem oraz egzekucją, wykonywaniem bieżących zadań organizacji. W
zależności od sytuacji znaczenie tych dwóch elementów może się zmieniać.
Na rodzaj zadań stojących przed przywódcami współczesnych organizacji wpływa kształt ich
struktur organizacyjnych. Organizacje międzynarodowe stają się coraz bardziej rozległe,
globalne, a co za tym idzie składają się z wielu oddziałów rozsianych po całym świecie, o
dużym stopniu niezależności, możliwości kształtowania własnych celów, strategii.
Organizacje międzynarodowe stają się coraz bardziej sieciowe lub wręcz wirtualne. Taka
zmiana formy organizacji, zatarcie granic organizacji ma wpływ także na zjawisko
przywództwa. W sieci takiej ograniczone zostaje bowiem znaczenie hierarchii organizacyjnej,
wiele funkcji i zadań jest decentralizowanych, pojawiają się zjawiska heterarchizacji struktury
i przywództwa. Zapotrzebowanie na przywództwo nie zmniejsza się jednak – przywódcy są
potrzebni na bardzo różnych szczeblach organizacji, zarówno na poziomie lokalnej jednostki
tworzącej międzynarodową sieć, jak również na poziomie centrali całej sieci. Część zadań
przywódców ulega rozproszeniu (m.in. tworzenie „podwójnego obywatelstwa”, popularyzacja
kultury organizacyjnej – tworzenie subkultur, współtworzenie wizji, tworzenie zestawu
kluczowych cech konkurencyjności, lepsze wykorzystanie wiedzy specjalistów, budowanie
ich motywacji wewnętrznej, aktywizowanie, uczenie i trenowanie, „zarządzanie przez
przechadzanie się” – management by walking around).
Istnieje jednak także zjawisko odwrotne. Część zadań przywódczych może w takiej strukturze
ulec także centralizacji, pozostać w gestii przywódcy globalnego. Najważniejsze to: tworzenie
wizji, strategii, zarządzanie kulturą organizacyjną, bycie agentem ważniejszych zmian
organizacyjnych, ale także, jak w przypadku przywódców lokalnych, „zarządzanie przez
przechadzanie się” (management by walking around).
Często też rolę przywódczą w organizacji przejąć może grupa. Formalny przywódca może
część swoich kompetencji przekazać innym członkom organizacji (przeważnie spośród
wyższych menedżerów), co ułatwia mu funkcjonowanie, uzupełnia jego kompetencje.
Otoczenie wielu współczesnych organizacji także ulega zmianie. Staje się ono coraz bardziej
zmienne, burzliwe. System gospodarczy nabiera cech systemu złożonego, w którym coraz
trudniej przewidzieć jest, czy nawet określić prawdopodobieństwo kierunków możliwych
zmian. W niektórych branżach otoczenie gospodarcze cechuje się także krótkookresową
nieciągło ścią, to znaczy w otoczeniu pojawiają się częste przełomy (np. technologiczne),
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które mogą niemal z dnia na dzień uśmiercić niektóre organizacje lub zapewnić im zupełnie
nowe szanse rozwoju. Te zmiany otoczenia wpływają na możliwość wyróżnienia nowych
wzorców zachowań przywódczych. Kryterium takiego wyróżnienia stać się może sposób
podejścia do zmian organizacyjnych – preferencje dla zmian ewolucyjnych lub
rewolucyjnych, dostosowawczych lub antycypacyjnych. Te kryteria pozwalają na
wyróżnienie czterech modelowych typów przywódców, których cechują różne proporcje
poszczególnych cech przywódczych, typowych zachowań.
W książce tej w oparciu o stworzoną typologię przywództwa zbudowano model przywództwa
w organizacji w otoczeniu burzliwym. Przedmiotem zainteresowania modelu jest analiza
możliwości pojawienia się czterech modelowych stylów przywództwa w określonych
sytuacjach wyróżniających organizacje. Stworzona została macierz takich sytuacji oparta na
dwóch kryteriach opisu: stopniu zmienności otoczenia organizacji (liniowe w perspektywie
kilku lat zmiany otoczenia, których dynamika i zakres są przewidywalne, dają się określić
przynajmniej ze skończonym prawdopodobieństwem oraz krótkookresowo nieliniowe zmiany
otoczenia, skokowe, częste przełomy otoczenia, gdzie stopień i rodzaj zmian jest
nieprzewidywalny) oraz kondycji organizacji („dobrej” – zdefiniowanej jako kondycja takiej
organizacji, której wszystkie z wymienionych dalej cech obecnie i w najbliższej perspektywie
mają charakter pozytywny: kondycja finansowa, nowoczesność produktów, dobrze dobrane
zasoby ludzkie, adekwatna kultura organizacyjna oraz „złej” – zdefiniowanej jako kondycja
takiej organizacji, w której przynajmniej jedna z wymienionych wyżej cech ma charakter
negatywny). W wyniku analizy, przy poparciu licznych przykładów, pokazano konsekwencje
pojawienia się danego typu przywódcy w danej sytuacji oraz typ przywódcy, który dominuje
w danej sytuacji.
Wnioskiem wyciągniętym z modelu jest analiza możliwości wystąpienia różnych typów
przywództwa w organizacjach o określonej sytuacji. Różne typy przywódcze pojawiać się
mogą w organizacjach działających w otoczeniu cechującym się różnym stopniem
zmienności, większą lub mniejszą ciągłością oraz w organizacjach o różnej kondycji,
perspektywach rozwoju. Sytuacje te sprzyjają pojawianiu się przywódców, którzy w
większym stopniu reprezentują cechy oraz zachowania specyficzne dla określonych typów
przywódczych, choć przejawiają często także cechy odmienne. Zjawisko to skłania do
wniosku, że wielu dobrych przywódców organizacji nie cechuje jeden typ przywództwa, lecz
potrafią oni dynamicznie dostosowywać swój typ przywództwa do zmiennych warunków, w
jakich funkcjonują ich organizacje, potrafią jednocześnie wykorzystywać zachowania
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specyficzne dla kilku typów przywódczych. Przywódcy w zależności od potrzeb
wykorzystują jedynie zmienne proporcje różnych typów przywódczych. Często współczesny
przywódca pełni wręcz kilka ról na raz, w zależności od potrzeb zmieniając tylko proporcje
poszczególnych typów przywódczych, dostosowując swój typ przywództwa do warunków
otoczenia, pełni rolę swoistego kameleona.
Wspólna dla większości typów przywódców jest konieczność dokonywania częstych zmian
organizacyjnych oraz częsta potrzeba kreowania i pobudzania innowacyjno ści organizacji. W
tej sytuacji umiejętności te stają się kluczowe.
Globalny przywódca zazwyczaj skupia się raczej na zmianach, które stanowią wyzwanie dla
jego organizacji, pozostawiając zmiany techniczne (rutynowe) pracownikom niższych
szczebli. Stąd jest on agentem tylko ważniejszych zmian organizacyjnych. W większości
przypadków jego zadania mogą wiązać się ze zidentyfikowaniem wyzwania dla organizacji,
postawieniem pytań przed członkami organizacji, ale często unikaniem samodzielnego
rozwiązania problemu. Dzięki temu ma on szansę zaangażować w proces zmiany większą
ilość członków organizacji, a konfrontowanie opinii pozwala na przygotowanie lepszego
projektu zmiany. Przywódca często pokazuje też presję otoczenia, które wymusza zmiany.
Powinien jednak dbać wtedy o utrzymywanie równowagi pomiędzy wywołaniem potrzeby
zmiany i przytłoczeniem pracowników zmianą. Zadania te uzależnione są oczywiście także
od fazy wprowadzania zmiany.
Szczególnie trudnym procesem, za który odpowiedzialno ść ponosi przywódca globalny, jest
zmiana kultury organizacyjnej. Zadania w tym zakresie różnią się w zależności od fazy
rozwoju organizacji. W organizacjach młodych przywódca głównie ponosi odpowiedzialno ść
za kształtowanie kultury organizacyjnej, w organizacjach średniodojrzałych za kierunek jej
rozwoju, natomiast w organizacjach dojrzałych często zmuszany jest do niszczenia i
przebudowywania kultury organizacyjnej. W organizacjach międzynarodowych dodatkowo
ważna jest także wrażliwość na kwestie zwią zane z wielokulturowością organizacji –
umiejętność wykorzystania wielokulturowości, tolerancja dla różnych zachowań, elastyczność
podejścia.
Przy dokonywaniu przez przywódcę wszelkich zmian organizacyjnych kluczowym
problemem staje się umiejętność radzenia sobie z oporami wobec zmian. Szczególnie istotna
w tym zakresie jest umiejętność tworzenia strategii komunikacyjnej zmiany, konstruowanie
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przekazu zmiany, a także stopień i techniki angażowania pracowników w planowanie i
wdrażanie zmian organizacyjnych.
W dłuższej perspektywie, w przypadku części organizacji, pewnym ułatwieniem we
wprowadzaniu zmian może być wprowadzenie mechanizmów organizacji uczącej się, której
naturalnym elementem funkcjonowania jest poddawanie się zmianom organizacyjnym
(oczywiście przy zachowywaniu równowagi między zmianą i elementami stałymi,
stanowiącymi mocne strony organizacji). W sytuacji takiej szczególne znaczenie odgrywa
postawa przywódcy jako trenera organizacji.
Spośród wyzwań przywódcy odpowiedzialnego za kreowanie i pobudzanie innowacyjności,
wydzielić można dwie grupy problemów. Po pierwsze, przywódca ponosi często
odpowiedzialno ść za strategię pobudzania innowacyjno ści, w tym za podjęcie decyzji, w
jakich okolicznościach innowacja powinna być rozwijana w ramach wewnętrznych zasobów
organizacji, a w jakich okolicznościach w ramach sieci współpracujących organizacji
tworzących sieć. Druga grupa zagadnień dotyczy sposobów operacyjnego pobudzania
innowacyjno ści przez przywódcę w ramach swojej organizacji i sieci współpracujących
organizacji.
Przywódca podejmując decyzje o strategii rozwoju innowacji w ramach własnej organizacji
lub sieci organizacji, powinien wziąć pod uwagę informacje, czy mo żliwości rozwoju
innowacji już istnieją na rynku, czy też muszą zostać stworzone oraz czy innowacja jest
autonomiczna, która nie stanie się częścią bardziej złożonego systemu współzależnych
rozwiązań technologicznych, czy też jest innowacją systemową, której posiadanie stanie się
konieczne dla wielu branż gospodarki. Układ tych czynników tworzy różne strategie
postępowania. W przypadku innowacji systemowych kluczowe jest doprowadzenie do
kontroli nad nimi, w przypadku innowacji autonomicznych, strategia działania uzależniona
jest od rodzaju posiadanych zasobów.
Przy analizie działań przywódcy, które od strony operacyjnej pozwalają na pobudzenie
innowacyjno ści organizacji, szczególnie ważnymi zagadnieniami są budowanie kultury
organizacji wspierającej innowacyjno ść oraz możliwość budowy pewnych spójnych wartości
sieci współpracujących organizacji. To drugie zagadnienie jest zdecydowanie trudniejsze –
wymaga m.in. uwspólniania wartości organizacji, dokonywania selekcji partnerów, jawności,
budowania sprawnej komunikacji. Może oznaczać także konieczność istnienia przywództwo
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jednego z elementów sieci, centrali sieci. Wynika stąd, że nawet w przypadku sieci
organizacji rola przywództwa globalnego może nie zmaleć.
Wśród technik przywódczych wyzwalających innowacyjno ść konkretnych pracowników lub
grup pracowników, szczególne znaczenie mają m.in. otwartość na błędy i umiejętność analizy
sytuacji nadzwyczajnych, budowaniu wśród pracowników umiejętności pracy zespołowej,
usprawnianie przepływu informacji w ramach organizacji – zachęcanie do dzielenia się
wiedzą, zarządzania wiedzą w organizacji i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się, w
tym budowanie organizacji uczącej się.
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KLUCZ DO PYTAŃ TESTOWYCH “SPRAWDŹ SIĘ”
Rozdział 1:
1 ab, 2 d, 3 a, 4 abc, 5 ad, 6 bc, 7 d, 8 bc
Rozdział 2:
1 c, 2 bd, 3 a, 4 acd, 5 d, 6 abd, 7 ad, 8 b, 9 ad, 10 abcd, 11 c, 12 d, 13 a, 14 bd
Rozdział 3:
1 a, 2 c, 3 bc, 4 b, 5 ac, 6 abcd, 7 abd, 8 acd, 9 ad, 10 bcd, 11 abd, 12 acd
Rozdział 4:
1 bc, 2 abd, 3 cd, 4 bcd, 5 d, 6 abc, 7 bcd, 8 abcd, 9 bd, 10 acd, 11 abc, 12 abd, 13 ac, 14 cd
Rozdział 5:
1 abc, 2 bd, 3 abd, 4 bc, 5 ab, 6 c, 7 ab, 8 b, 9 acd, 10 d, 11 bcd, 12 cd
Rozdział 6:
1 a, 2 abc, 3 ac, 4 bc, 5 c, 6 d, 7 cd, 8 ad, 9 cd, 10 ac, 11 cd, 12 ac, 13 bc
14 Rozwiązanie:

Otoczenie
pod względem zmienności

perspektywa bieżąca oraz analiza
przyszłych trendów

Kondycja organizacji

kondycja finansowa, nowoczesność
produktów, zasoby ludzkie, kultura
organizacyjna

Krótkookresowo
nieliniowe
ZMIANA STANU

„zła”

„dobra”

Liniowe
(w okresie co najmniej
od kilku do kilkunastu lat)

RÓWNOWAGI

ZABURZENIE
RÓWNOWAGI

(PRZEBUDOWA)

(KRYZYS)

POZORNA
STABILNOŚĆ

UMIARKOWANA

(...)

(...)

STABILNOŚĆ
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Rozdział 7:
1 a, 2 acd, 3 b, 4 d, 5 bcd, 6 acd, 7 abd, 8 acd, 9 c, 10 d, 11 bd, 12 cd
Rozdział 8:
1 abc, 2 bd, 3 b, 4 abc, 5 ac, 6 ac, 7 bc, 8 abd, 9 abc, 10 ad, 11 bcd, 12 cd, 13 ac, 14 bc
Rozdział 9:
1 ac, 2 bd, 3 d, 4 bcd, 5 ac, 6 ad, 7 acd, 8 abc, 9 ac, 10 bcd, 11 ac, 12 ab
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