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Książka stanowi jedną z pierwszych na świecie prób opisa-
nia zdolności organizacji w zakresie kadrowania (ramowania, 
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i jakości znajdą w książce m.in. unikalne podejście metodo-
logiczne, oryginalną koncepcję zdolności kadrowania eks-
ploracyjnego i eksploatacyjnego oraz opartą na niej typo-
logię stylów kadrowania. Z kolei czytelnik zainteresowany 
praktycznymi aspektami zarządzania znajdzie opis przy-
kładowych możliwości zastosowania koncepcji zdolności 
kadrowania oraz wskazówki do przemyślenia własnej prak-
tyki zarządczej. Refleksja ta pozwoli lepiej usystematyzować 
instrumentarium menedżerskie na poziomie organizacji  
i ocenić je pod kątem równowagi między kadrowaniem 
eksploracyjnym a eksploatacyjnym. 
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Wstęp   7

 
Wstęp

Luka badawcza, problem badawczy i cel pracy

Zdolności organizacyjne były szeroko i szczegółowo analizowane (Christensen, Gazley, 
2008; Cohen, Levinthal, 1990; Morgan, 2006). Powszechnie podkreśla się ich znaczenie 
dla osiągania celów, w szczególności poprzez umożliwianie szybkiej i efektywnej reakcji 
na zmiany oraz stwarzanie warunków dla systemowego zarządzania organizacją i rela-
cjami z innymi podmiotami (Matwiejczuk, 2016). Patrząc przez pryzmat systemowego 
modelu organizacji, można stwierdzić, że zdolności zarządcze wpływają na wszystkie 
podsystemy organizacji, są kluczowe dla jej prawidłowego funkcjonowania, realizacji 
zadań i osiągania celów. W literaturze przedmiotu podkreśla się też, że w gwałtow-
nie zmieniającym się otoczeniu organizacji kluczowe dla zarządzania stały się zdol-
ności twórczego myślenia oraz rozwiązywania problemów i że zdolności te mogą być 
rozwijane (Chelariu, Johnston, Young, 2002; Conforto, Rebentisch, Amaral, 2016). Do 
niedawna jednak uczenie improwizacji na studiach menedżerskich było uważane za 
sprzeczne z kanonem wiedzy o zarządzaniu (Ingram, Duggan, 2016), mimo relatywnie 
dobrego rozpoznania tego zjawiska, w tym technik i pozytywnych rezultatów (Hatch, 
1999; Pina e Cunha, Cunha, Kamoche, 1999; Vera, Crossan, 2004).

Jeden z podstawowych dylematów zarządzania dotyczy tego, które zdolności 
organizacyjne należy rozwijać, które instrumenty zarządzania stosować (Bratnicki, 
Brzeziński, 2019). Problem jest spotęgowany przez mnogość koncepcji, metod i tech-
nik zarządczych i organizacyjnych (Koontz, 1961, 1980). Co więcej, Sułkowski (2005, 
s. 97) zauważa, że „«cykl życia» koncepcji (…) zarządzania coraz bardziej się skraca. 
Wiele z nich staje się jedynie przemijającą modą, lansowaną przez «guru zarządzania», 
firmy doradcze czy też ośrodki akademickie. (…) Badania mody w zarządzaniu wska-
zują zarówno na gwałtowne rozpowszechnienie koncepcji, jak i na niezwykle szybkie 
ich porzucanie przez organizacje i teoretyków zarządzania”. Można przyjąć, że relacja 
nauki i praktyki w zarządzaniu jest w fazie nasilającej się redundancji, o czym świadczy 
nieustanny przyrost liczby teorii, koncepcji, metod, technik, podejść itd. W tej sytuacji 
należy dążyć do opracowania wskazówek, w jaki sposób korzystać z tej różnorodności 
w sposób użyteczny.
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8   Wstęp

Istnieje deficyt koncepcji sugerujących kompleksowe podejście do problemu redun-
dancji metod i technik zarządczych, w tym koncepcji próbujących wyjaśnić mecha-
nizmy sterujące wyborem i aplikowaniem sposobów działania (pojedynczych działań, 
ich zestawów, rutyn itd.). Potrzebne są rozważania na poziomie metazarządzania (Asif, 
Bruijn, Fisscher, Searcy, 2010; Stiles, Uhl, Stratil, 2016), przy zachowaniu głębokiej auto-
refleksji nauk o zarządzaniu (Sułkowski, 2005, s. 167). Taki kierunek badań wpisuje się 
w rosnący trend badawczy nad inteligencją organizacji, dla której zdolności dynamiczne 
i oburęczność organizacyjna są podstawowym zasobem (Adamik, 2018; Zakrzewska-
-Bielawska, 2016). Jednym z najważniejszych i aktualnie pożądanych kierunków badań 
wychodzących naprzeciw tym wyzwaniom jest koncepcja dynamicznych zdolności 
organizacyjnych, powiązana z podwójnym cyklem organizacyjnego uczenia się, ruty-
nami organizacyjnymi, eksploracją i eksploatacją (O’Reilly, Tushman, 2013; Patora-Wy-
socka, 2019; Teece, Peteraf, Leih, 2016). Ważną luką badawczą dotyczącą oburęczności, 
sformułowaną explicite przez O’Reilly’ego i Tushmana (2013, s. 332) są interfejsy tego, 
co stare i nowe w kontekście alokacji zasobów w starych i nowych domenach bizneso-
wych, a także aspekty zdolności organizacyjnych stanowiące podstawę dla eksploatacji 
i eksploracji.

W niniejszej monografii podjęto problem interfejsów eksploatacji i eksploracji. 
Przyjęto przy tym rozumienie interfejsu za Słownikiem języka polskiego (online), jako 
zasad łączenia ze sobą i współpracy dwóch różnych urządzeń lub programów. Do bada-
nia zasad łącznia i współpracy eksploatacji i eksploracji przyjęto perspektywę zdolno-
ści organizacyjnych, która jest zgodna z podejściem proponowanym przez O’Reilly’ego 
i Tushmana (2013). Natomiast w odróżnieniu od O’Reilly’ego i Tushmana (2013), zde-
cydowano się na ujęcie problemu wykraczające poza kontekst decyzji biznesowych 
i koncentrujące się na ogólnych mechanizmach sterujących wyborem i aplikowaniem 
sposobów działania organizacyjnego. Wynika to z założenia, że w rozwoju badań w tym 
kierunku należy nie tylko nawiązać do źródłowej koncepcji Marcha (1991), jak sugerują 
O’Reilly i Tushman (2013), ale także dokonać rewizji punktów wyjścia, będących pod-
stawą koncepcji Marcha (1991) (zob. podrozdział 1.4). Skutkuje to z jednej strony przy-
jęciem szerszej ramy teoretycznej dotyczącej wiedzy organizacyjnej, uwzględniającej 
założenia epistemologiczne, możliwości poznania i status wiedzy, a z drugiej – szerokim 
rozumieniem racjonalności zarządzania.

Taka perspektywa pozwala na poszukiwanie istoty dualizmu zdolności organiza-
cyjnych, przejawiającego się w wielu koncepcjach (np. zdolności dynamiczne, oburęcz-
ność organizacyjna), ale na innym poziomie funkcjonowania eksploracji i eksploatacji. 
Dobrze uchwycili to Dixon, Meyer i Day (2014, s. 197), pisząc o istnieniu dwóch funkcji, 
których przejawem są zdolności organizacyjne: „Twierdzimy, że te dwie zdolności wyż-
szego rzędu (…) reprezentują dwie różne funkcje, które są konieczne, aby firma odniosła 
sukces w warunkach szybko zmieniającego się otoczenia”. Z kolei w dyskusji o zdolno-
ściach dynamicznych Winter (2003, s. 991, 994) sugeruje, że należy poznać mechanizmy 
rozumienia. Pewne podwaliny dla uchwycenia powiązania dwóch funkcji (niedookre-
ślonych przez Dixona et al., 2014) z rozumieniem znalazły się m.in. w: kognitywnych 

lewandowski.indb   8lewandowski.indb   8 25.10.2021   13:08:0125.10.2021   13:08:01



Wstęp   9

wymiarach zdolności absorpcyjnej (Cohen, Levinthal, 1990), aspektach heurystycznych 
dynamicznych kluczowych kompetencji (Lei, Hitt, Bettis, 1996), elementach tworze-
nia sensu w ramach zdolności analitycznej (Sorgenfrei, Wrigley, 2005), a także w kon-
cepcji produktywnego i reproduktywnego myślenia menedżerów, opartej na roli, jaką 
odgrywa percepcja menedżerów (Nogalski, Śniadecki, 2001, s. 95–97). Dlatego zasady 
łączenia i współpracy eksploatacji i eksploracji będą tutaj ulokowane na płaszczyźnie 
percepcji menedżerów, która jest mikrofundamentem (ang. micro-foundation) dualizmu 
zdolności organizacyjnych (Piórkowska, 2014).

Problem badawczy niniejszych rozważań został zdefiniowany jako zasady łączenia 
i współpracy eksploatacji i eksploracji w percepcji menedżerów. Kwestia percepcji, 
dotycząca w dużej mierze procesów poznawczych jednostek, ale także kształtujących 
je rozwiązań organizacyjnych, po pierwsze, stanowi swoisty łącznik nurtu interpreta-
tywnego z podejściem kognitywistycznym (por. Sułkowski, 2005, s. 164), a po drugie, 
jest zjawiskiem wymagającym zastosowania koncepcji mikrofundamentów do wyja-
śnienia zarówno na poziomie mikro-makro jak i na poziomie makro-mikro (Piór-
kowska, 2014, s. 131–133). Jak zauważa Sułkowski (2005, s. 164): „Nurt kognitywny 
wykazuje podobieństwa do perspektywy interpretatywnej w zarządzaniu, co stwarza 
nadzieję na integrację tych podejść w przyszłości”. Postulat ten zyskuje na znacze-
niu, o czym świadczą najnowsze próby włączenia kognitywnych aspektów do nauk 
o zarządzaniu (Giacomoni, 2019; Le Masson, Hatchuel, Le Glatin, Weil, 2019; Schneck-
enberg, Velamuri, Comberg, 2019) oraz badania w zakresie kognitywnych zdolności 
menedżerów (Helfat, Peteraf, 2015). Jednak w tej książce percepcja menedżera nie 
będzie analizowana z perspektywy psychologii czy kognitywistyki, ale z punktu widze-
nia organizacji. Problem badawczy monografii lokuje się więc na pograniczu nurtu 
kognitywistycznego w naukach o zarządzaniu (Sułkowski, 2005, s. 61–64) oraz badań 
zdolności organizacyjnych. Szukając kompleksowej i spójnej koncepcji teoretycznej, 
pozwalającej zbudować pomost między tymi nurtami i rozwiązać problem badaw-
czy, autor sięga do koncepcji organizacyjnego tworzenia sensu Weicka (2016) oraz 
do koncepcji kadrowania (ramowania) (Cornelissen, Werner, 2014; Goffman, 2010). 
Z kolei koncepcja mikrofundamentów pozwoliła uchwycić wielopoziomowość i zło-
żoność percepcji menedżerów. Indywidualne ramy poznawcze menedżerów (poziom 
mikro) wpływają na mechanizmy w organizacji, np. wdrożone koncepcje zarządza-
nia (poziom makro), ale mechanizmy te (poziom makro) działają jednocześnie jako 
ramy poznawcze menedżerów (poziom mikro). Kategorie mikrofundamentów wyko-
rzystywane w celu wyjaśnienia zdolności i rutyn organizacyjnych: jednostki, procesy 
i struktury (Piórkowska, 2014, s. 131) pozwoliły zintegrować poziomy analizowania 
kadrowania z poziomami analizy zdolności organizacyjnych. Organizacyjne zdolności 
kadrowania są rozumiane jako łączne przejawy zdolności indywidualnych osób (pra-
cowników, kierowników) lub zespołów oraz rozwiązań organizacyjnych związanych 
z kadrowaniem. Takie ujęcie pozwoliło na analizowanie w badaniach empirycznych 
stopnia upowszechnienia pewnych zachowań lub rozwiązań w skali całej organizacji 
(zob. podrozdział 3.3).
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Propozycja rozwiązania problemu badawczego nie została sformułowana a priori, 
ale wyłaniała się w trakcie realizacji strategii badawczej. Strategia ta dopuszczała  
elastyczność procedury badawczej, co wpłynęło na kolejność ustanawiania celów, 
strukturę książki i sposób prezentacji wyników badań.

Celem książki jest poznanie i opisanie zasad łączenia i współpracy (interfejsów) 
eksploatacji i eksploracji w percepcji menedżerów, innymi słowy – określenie zasad 
łączenia i współpracy tego, co stare i tego, co nowe. Szczegółowe pytania badawcze 
i szczegółowe cele badawcze przedstawiono w kolejnej podsekcji opisującej procedurę 
badawczą.

Założenia metodologiczne, procedura badawcza 
i charakterystyka danych empirycznych

Jako strategię badawczą zaadaptowano ogólne założenia teorii ugruntowanej (jako 
strategia badawcza różni się ona od metody teorii ugruntowanej, por. Konecki, 2000). 
Strategia badawcza „opisuje umiejętności, założenia, realizację oraz techniki analizy, 
których badacze jako metodologiczni brikolerzy używają, kiedy przechodzą od para-
dygmatu i projektu badania do zbierania materiału empirycznego” (Denzin, Lincoln, 
2009, s. 538). Najważniejszym powodem wyboru teorii ugruntowanej jest uznawanie jej 
za najszerzej stosowaną strategię interpretacyjną w naukach społecznych, adekwatną 
do wszystkich czterech głównych paradygmatów w tych naukach (Denzin, Lincoln, 
2009, s. 541). W najbardziej ogólnej formie strategia ta stanowi „zestaw luźnych wska-
zówek analitycznych, które pozwalają badaczom na zgromadzenie danych i zbudowanie 
indukcyjnych teorii średniego zasięgu przez kolejne poziomy analizy danych i rozwoju 
pojęć” (Charmaz, 2009, s. 708). Podejście to, mające swoje korzenie w badaniach orga-
nizacji i procesów pracy, daje podstawy do badań zarówno jakościowych, jak i ilościo-
wych (Konecki, 2000, s. 25). Strategia ta jest otwarta zarówno na rozumienie organizacji 
w duchu konstruktywizmu społecznego, w którym organizacja jest „wypadkową spo-
łecznych percepcji, które zmieniają się wraz z kontekstem”, a aktorzy „nieustannie kon-
struują organizację poprzez swoje działania oraz interpretację działań swoich i innych” 
(Czarniawska, 2010, s. 16), jak i na stosowanie ilościowych metod badawczych, w tym 
analiz statystycznych. Przyjęte podejście jest adekwatne do problemu badawczego ulo-
kowanego na pograniczu nurtów zarządzania wywodzących się z różnych paradygma-
tów i pozwala łączyć teoriopoznawcze przesłanki interpretatywizmu z empirycznymi 
przesłankami funkcjonalizmu.

Podstawowe założenia teorii ugruntowanej jako strategii badawczej to (Charmaz, 
2009, s. 708):

 ● jednoczesne gromadzenie i analiza danych, które w trakcie badań wciąż dostarczają 
nowych informacji, tym samym wzajemnie na siebie oddziałując;

 ● wypracowywanie coraz bardziej abstrakcyjnych teorii dotyczących znaczeń, dzia-
łań oraz rzeczywistości właściwych uczestnikom badań oraz szukanie określonych 
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danych w celu uzupełnienia, udoskonalenia lub sprawdzenia powstających kate-
gorii pojęciowych;

 ● korzystanie z różnych rodzajów danych, które służą do udoskonalania stwarzanych 
teorii.

Założenia o jednoczesnym gromadzeniu i analizie danych, które w trakcie badań 
wciąż dostarczały nowych informacji i pozwalały osiągać bardziej abstrakcyjny poziom 
teoretyzowania, a także o szukaniu określonych danych w celu uzupełnienia, udosko-
nalenia lub sprawdzenia powstających kategorii pojęciowych, przejawiały się w różny 
sposób. Analizy literatury i analizy statystyczne przeplatały się ze sobą i wzajemnie na 
siebie oddziaływały. W badaniach statystycznych wykorzystano dane empiryczne, które 
były zebrane za pomocą kwestionariusza dotyczącego różnych zdolności organizacyj-
nych, innych niż zdolności kadrowania. Zakres zgromadzonych danych ukierunkował 
poszukiwania podstaw teoretycznych kadrowania jako kluczowego komponentu pro-
cesów tworzenia sensu. Z kolei analizy statystyczne opisane w rozdziale 3 pozwalały 
na zweryfikowanie powstających w drodze analizy literatury kategorii pojęciowych 
opisujących zdolności kadrowania eksploracyjnego oraz zależności między nimi. Uzy-
skane rezultaty badań empirycznych nad zdolnościami kadrowania eksploracyjnego 
były asumptem do poszerzenia analiz literaturowych i pogłębienia rozważań teore-
tycznych dotyczących dualizmu organizacyjnych zdolności kadrowania. Zebrane dane 
empiryczne ukierunkowały poszukiwania podstaw teoretycznych zdolności kadrowa-
nia eksploatacyjnego oraz sprawności organizacji. Doprowadziło to do opracowania 
i przetestowania kolejnego modelu uwzględniającego relacje między zdolnościami 
kadrowania eksploatacyjnego i eksploracyjnego, a także między tymi zdolnościami 
kadrowania a sprawnością organizacji. Wyniki tych analiz uzasadniły poszukiwa-
nia w zebranym materiale empirycznym nowych informacji, pozwalających na ocenę  
koncepcji zdolności kadrowania pod kątem praktycznego zastosowania.

Założenie o wypracowywaniu coraz bardziej abstrakcyjnych teorii dotyczących zna-
czeń, działań oraz rzeczywistości właściwych uczestnikom badań przejawiało się m.in. 
w tym, że najpierw opisano i przetestowano koncepcję zdolności kadrowania eksplora-
cyjnego, następnie scharakteryzowano dualizm zdolności kadrowania, a w końcowych 
etapach procesu badawczego zostały opracowane zasady łączenia i współpracy eksplo-
racji i eksploatacji w percepcji menedżerów, co w końcowej części pozwoliło wskazać 
implikacje dla metazarządzania.

Założenie o korzystaniu z różnego rodzaju danych, które służą do udoskonalania 
stwarzanych teorii, sprowadzało się do wykorzystania różnorodnych danych. Ana-
liza literatury obejmowała wypowiedzi naukowców w formie artykułów i monogra-
fii. Wiele z tych źródeł było opartych na badaniach empirycznych, zarówno ilościo-
wych, jak i jakościowych. Autor korzystał nie tylko z opracowań badaczy, lecz także 
z cytowanych przez nich wypowiedzi praktyków, które były poddawane autorskim 
interpretacjom. Kluczowa pozycja literaturowa, która legła u podstaw opracowania 
zdolności kadrowania eksploracyjnego, została napisana przez Dorsta (2015), który 
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jest jednocześnie badaczem i praktykiem. Poddał on analizie swoje zawodowe prak-
tyki projektanta, popierając je licznymi przykładami, i dokonał ich syntezy na bar-
dziej abstrakcyjnym poziomie. Ponadto jako materiał uzupełaniający wykorzystano 
dokument organizacyjny w postaci sprawozdania końcowego z audytu wewnętrznego 
przeprowadzonego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzesku. Z kolei analizy staty-
styczne były oparte na danych ilościowych. Wykorzystano dane zebrane w ramach 
projektu badawczego pt. Zarządzanie efektywnością i jakością informacji w jednost-
kach samorządu lokalnego w Polsce, nr 2016/21/D/HS4/00716, finansowanego przez 
NCN, który autor monografii zrealizował w latach 2017–2018. W ramach tego projektu 
zastosowano ustrukturyzowany kwestionariusz ankiety. Zawierał on dziesięć pozycji 
testowych związanych z organizacyjnymi zdolnościami zarządczymi, odzwierciedlają-
cymi zdolności zarządcze według Indeksu Zdolności Zarządczych (Management, 2016; 
Raczkowski, 2015) oraz autorską propozycję piętnastu pozycji testowych dotyczących 
organizacyjnych zdolności projektowania (Lewandowski, 2017). Ponadto w kwestio-
nariuszu znalazły się zmienne kontrolne (wiek, płeć, wielkość organizacji, typ stano-
wiska respondenta), jak również pozycje dodatkowe, związane z jakością informa-
cji o efektywności, co umożliwiło zastosowanie strategii ograniczenia negatywnych 
skutków błędu wspólnej metody (Favero, Bullock, 2015; Razmus, Mielniczuk, 2018). 
Jednak do analizy zdolności kadrowania wykorzystano tylko wybrane pozycje pierwot-
nego kwestionariusza, korespondujące z teorią kadrowania. Ze względu na toczące się 
rozmowy o komercjalizacji narzędzia zdecydowano się nie ujawniać szczegółowego 
kwestionariusza zdolności kadrowania, a jedynie przedstawić jego ogólną konstruk-
cję i przykładowe pytania (załącznik 1). Jeśli chodzi skalę, kwestionariusz zawierał 
sześciopunktowy wariant skali Likerta, adaptowany z badania Management Capability 
Index (Management, 2016). Każdemu punktowi  przypisano próg procentowy oraz opis 
słowny, a punkty te obejmowały pełny zakres możliwości (od 0 do 100%) i miały równy 
interwał (co 20%) – celem tego zabiegu było przybliżenie skali do ideału zmiennych 
ciągłych (Bendyńska, Książek, 2012, s. 162). Dane zgromadzono z wykorzystaniem 
techniki CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview). Wybór tej techniki był podyk-
towany możliwością objęcia badaniami relatywnie dużej grupy respondentów, rela-
tywnie krótkim czasem realizacji badania, a także niskim kosztem i anonimowością 
badań. Aby zminimalizować ryzyko niskiej stopy zwrotu ankiet, celowo zdecydowano 
się na wysłanie zaproszenia do wypełnienia elektronicznego kwestionariusza ankiety, 
zawierającego link do ankiety w serwisie webankieta.pl, do wszystkich urzędów gminy 
(2478) w Polsce. Odpowiedzi udzieliło 622 respondentów. Z próby usunięto te pozycje, 
które charakteryzowały się zbyt krótkim czasem udzielania odpowiedzi, sugerującym 
machinalne zaznaczenie odpowiedzi i brak zrozumienia pytania. W efekcie w analizie 
uwzględniono 545 kompletnych odpowiedzi od respondentów reprezentujących 460 
urzędów. Większość respondentów stanowiły kobiety (66%), najczęściej deklarowany 
wiek mieścił się w przedziale 30–50 lat (55%), a rodzaj stanowiska to członek zarządu 
(65%). Struktura reprezentowanych w próbie urzędów była zbliżona do rzeczywistej 
struktury w całej populacji. Miasta na prawach powiatu stanowiły 4% próby, gminy 
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miejskie 11%, gminy miejsko-wiejskie 26%, a gminy wiejskie 59%. Szczegółową cha-
rakterystykę próby badawczej zawiera załącznik 2. Różnorodność wykorzystanych 
danych dała satysfakcjonujące rezultaty i nie wymagała ścisłej triangulacji metod 
badawczych i danych.

Adaptacja teorii ugruntowanej jako strategia badawcza, choć jest nietypowa, speł-
nia najważniejsze założenia, a także odzwierciedla elastyczność zestawu wskazówek 
analitycznych, którą akcentował Charmaz (2009, s. 708). Co najważniejsze, pozwoliła 
na skuteczną realizację procedury badawczej.

W rezultacie przyjętych założeń proces badawczy objął siedem etapów. Każdy 
etap przyczyniał się do coraz pełniejszego rozumienia problemu badawczego i wyła-
niał kolejne pytanie badawcze, określające cel cząstkowy następnego etapu procesu  
badawczego. Do każdego celu cząstkowego zostały dostosowane metody badawcze.

Proces badawczy inicjowało pytanie, jakie są luki wiedzy o zdolnościach orga-
nizacyjnych. W związku z tym celem teoriopoznawczym etapu pierwszego było 
zdefiniowanie luki wiedzy dotyczącej zdolności organizacyjnych. W tej fazie zasto-
sowano narracyjną analizę literatury przedmiotu, ukierunkowaną na identyfikację 
centralnych kwestii oraz na poparcie określonej perspektywy teoretycznej (Gondek, 
Mazur, 2013, s. 69; Zdonek, Hysa, Zdonek, 2016, s. 522). Określenie luki badawczej 
skutkowało wywołaniem drugiego pytania badawczego – jak w percepcji menedże-
rów dokonuje się rozróżnienie tego, co nowe, i tego, co stare, i jak ten proces jest 
powiązany z działaniem.

Celem teoriopoznawczym drugiego etapu była konceptualizacja procesu rozróżnia-
nia tego, co nowe i stare w percepcji menedżerów oraz wpływu takiego rozróżnienia na 
działanie organizacyjne. Na tym etapie przeprowadzono narracyjną analizę literatury 
dotyczącej sensmakingu. Została ona ukierunkowana na generalizację wiedzy dotyczą-
cej procesu tworzenia sensu oraz rozpoznanie kluczowych elementów tego procesu 
(Gondek, Mazur, 2013, s. 69; Zdonek i in., 2016, s. 522). Elementem tym okazało się 
zjawisko kadrowania (ang. framing) i związane z nim funkcje kadrów (ang. frames). 
Doprowadziło to do postawienia trzeciego pytania badawczego – jak kadrowanie tego 
co nowe w percepcji menedżerów przejawia się jako zdolność organizacyjna?

Celem metodycznym i empirycznym etapu trzeciego były opracowanie i weryfi-
kacja modelu pomiarowego organizacyjnych zdolności kadrowania eksploracyjnego 
poprzez wskazanie konstruktów (elementów) modelu pomiarowego, opracowanie skal 
pomiarowych wraz z oceną rzetelności i trafności przyjętych zmiennych pomiarowych, 
identyfikację zależności pomiędzy konstruktami oraz ocenę dopasowania modelu. Osią-
gnięcie tego celu wymagało w pierwszej kolejności analiz literatury przedmiotu zwią-
zanej z kadrowaniem. Pozwoliło to na opracowanie skal pomiarowych organizacyjnych 
zdolności kadrowania eksploracyjnego. W celu poznania struktury kwestionariusza 
organizacyjnych zdolności kadrowania eksploracyjnego przeprowadzono eksplora-
cyjną analizę czynnikową (SPSS 25) metodą osi głównych z rotacją Promax z norma-
lizacją Kaisera. Adekwatność doboru próby zweryfikowano za pomocą miary Kaisera-
Me yera-Olkina (KMO). Do wyodrębnienia czynników zastosowano kryterium Jollieffa 
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oraz analizę wykresu osypiska. Następnie na podstawie teorii kadrowania (m.in. Dorst, 
2015; Weick, 2016) został opracowany model zależności między zdolnościami kadro-
wania eksploracyjnego, zawierający następujące hipotezy badawcze:

H1: Wzrost zdolności widzenia wieloaspektowego (ZWW) prowadzi do wzrostu 
zdolności ujmowania wieloperspektywicznego (ZUW).
H2: Wzrost zdolności ujmowania wieloperspektywicznego (ZUW) prowadzi do 
wzrostu zdolności otwierania kierunków działania (ZOKD).

Do analizy i interpretacji danych oraz do testowania hipotez dotyczących zależności 
między konstruktami zastosowano modelowanie równań strukturalnych (ang. Struc-
tural Equation Modeling, SEM) (AMOS 25). Wybór SEM podyktowany był tym, że jest 
to zaawansowana metoda służąca do analizy struktury oraz siły liniowych zależności 
między zjawiskami, pozwalająca na zmianę modelu, aby uzyskać lepsze dopasowanie 
modelu do danych, a także umożliwiająca uwzględnienie zmiennych nieobserwowal-
nych, w tym zarówno tych losowych, jak i tych opisujących badane zjawiska (Bendyńska, 
Książek, 2012, s. 162–163). Wybór SEM dawał więc możliwości operowania danymi 
empirycznymi, w granicach wyznaczonych przez specyfikę metody. W analizie staty-
stycznej wykorzystano następujące miary statystyczne: statystyki opisowe (średnia 
arytmetyczna i odchylenie standardowe), współczynnik α-Cronbacha oraz współczyn-
nik rzetelności łącznej (ang. Composite Reliability – CR) do oceny rzetelności przyję-
tych skal pomiarowych, wskaźnik przeciętnej wariancji wyodrębnionej (ang. Average 
Variance Extracted – AVE) do oceny trafności zbieżnej (ang. Convergent Validity), miary 
szacowania wartości parametrów modelu przez estymator największego prawdopodo-
bieństwa (ang. Maximum Likelihood – ML), a także miary dopasowania modelu struktu-
ralnego (Chi-kwadrat, RMSEA, ładunki ścieżkowe). Analizy statystyczne, potwierdzające 
zaproponowaną konceptualizację organizacyjnych zdolności kadrowania eksplora-
cyjnego, były asumptem do przeprowadzenia dalszej konceptualizacji skupiającej się  
na pytaniu badawczym – jak dualizm, jako cecha dynamiki zdolności organizacyjnych, 
przejawia się w zdolnościach kadrowania.

Celem teoriopoznawczym etapu czwartego było opisanie i wyjaśnienie dualizmu 
organizacyjnych zdolności kadrowania, z uwzględnieniem ujęcia statycznego, obejmują-
cego hierarchię kadrów, oraz ujęcia dynamicznego, obejmującego tryby kadrowania. Na 
tym etapie procesu badawczego przeprowadzono narracyjną analizę literatury, integru-
jącą w układzie dychotomicznym istotne aspekty paradygmatów nauk o zarządzaniu, 
typów racjonalności, zasad sprawnego działania i trybów kadrowania (Gondek, Mazur, 
2013, s. 69; Zdonek i in., 2016, s. 522). Na podstawie uzyskanych rezultatów sformu-
łowano piąte pytanie badawcze – jak organizacyjne zdolności kadrowania eksploracyj-
nego są powiązane ze zdolnością kadrowania eksploatacyjnego?

Celem metodycznym i empirycznym piątego etapu było opracowanie i zweryfiko-
wanie modelu pomiarowego zależności między organizacyjnymi zdolnościami kadro-
wania eksploracyjnego a eksploatacyjnego oraz między nimi a sprawnością organizacji 
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poprzez wskazanie konstruktów (elementów) modelu pomiarowego, opracowanie 
skal pomiarowych wraz z oceną rzetelności i trafności przyjętych zmiennych pomiaro-
wych, identyfikację zależności między konstruktami oraz ocenę dopasowania modelu. 
W modelu przyjęto następujące hipotezy:

H3: Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego (ZKE) powoduje spadek  
zdolności kadrowania eksploracyjnego.
H3a: Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego (ZKE) powoduje spadek  
zdolności widzenia wieloaspektowego (ZWW).
H3b: Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego (ZKE) powoduje spadek  
zdolności ujmowania wieloperspektywicznego (ZUW).
H3c: Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego (ZKE) powoduje spadek  
zdolności otwierania kierunków działania (ZOKD).
H4: Wzrost zdolności kadrowania eksploracyjnego istotnie wpływa na zwiększenie 
sprawności organizacji (SO).
H4a: Wzrost zdolności widzenia wieloaspektowego (ZWW) istotnie wpływa na 
zwiększenie sprawności organizacji (SO).
H4b: Wzrost zdolności ujmowania wieloperspektywicznego (ZUW) istotnie wpływa 
na zwiększenie sprawności organizacji (SO).
H4c: Wzrost zdolności otwierania kierunków działania (ZOKD) istotnie wpływa na 
zwiększenie sprawności organizacji (SO).
H5: Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego (ZKE) istotnie wpływa na 
zwiększenie sprawności organizacji (SO).
H6: Zdolności kadrowania eksploracyjnego są istotnymi mediatorami osłabiającymi 
wpływ zdolności kadrowania eksploatacyjnego na sprawność organizacji.

Wykorzystano dane empiryczne dotyczące zdolności kadrowania eksploracyjnego, 
te same co na etapie trzecim, a dodatkowo uwzględniono zmienne dotyczące spraw-
ności organizacji i zdolności kadrowania eksploatacyjnego. Do analizy i interpretacji 
danych zastosowano modelowanie równań strukturalnych (AMOS 25) i analogiczne 
miary statystyczne jak na etapie trzecim. Ponieważ rezultaty analiz statystycznych 
wykazały pozytywny wpływ zdolności kadrowania eksploatacyjnego na dwie (z trzech) 
zdolności kadrowania eksploracyjnego, mimo że oba tryby kadrowania są oparte na 
wykluczających się założeniach, kolejne pytanie badawcze dotyczyło tego, jak paradoks 
organizacyjnych zdolności kadrowania przekłada się na zasady łączenia i współpracy 
kadrowania eksploatacyjnego i eksploracyjnego.

Celem teoriopoznawczym szóstego etapu było wyjaśnienie paradoksu organi-
zacyjnych zdolności kadrowania oraz określenie jego wpływu na zasady łączenia 
i współpracy eksploracji i eksploatacji w percepcji menedżerów. Zastosowano do tego 
zaproponowane przez Poole’a i van de Vena (1989) sposoby wykorzystania paradoksu  
do rozwoju teorii zarządzania. Synteza wariantów łączenia zdolności kadrowania  
dała podstawy do identyfikacji stylów kadrowania oraz sformułowania jego zasad. 
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16   Wstęp

W rezultacie pojawiło się ostatnie, siódme pytanie badawcze – jakie znaczenie dla  
organizacji i zarządzania mogą mieć zdolności kadrowania i możliwe powiązania  
między nimi?

Celem empirycznym i aplikacyjnym etapu siódmego była ocena koncepcji stylów 
kadrowania pod względem jej przydatności w zarządzaniu. Dokonano jej na podstawie 
diagnozy badanych urzędów gmin opartej na analizie rozkładu odpowiedzi responden-
tów i medianie poziomu poszczególnych zdolności kadrowania. Pozwoliło to sformuło-
wać rekomendacje dotyczące kierunków i sposobów doskonalenia stylów kadrowania 
w badanych organizacjach. Natomiast celem teoriopoznawczym siódmego etapu była 
synteza wniosków z pracy i przedstawienie koncepcji zdolności kadrowania w kontek-
ście metazarządzania.

Struktura książki i kluczowe pojęcia

Przyjęta procedura badawcza wpłynęła na organizację rozdziałów w niniejszej mono-
grafii. Autor uznał, że ułożenie treści tak jak postępował proces badawczy będzie naj-
bardziej czytelne i zrozumiałe. Dlatego też w pierwszym rozdziale znajdują się definicje, 
typologie oraz cechy zdolności organizacyjnych. Omówiono tam także koncepcję dyna-
micznych zdolności organizacyjnych, w szczególności w powiązaniu z organizacyjnym 
uczeniem się. Następnie skupiono się na opisie dualizmu zdolności organizacyjnych 
i zidentyfikowano najważniejsze kierunki badań i sugerowane w literaturze założenia 
badawcze. Wskazano koncepcję sensmakingu jako podstawę teoretyczną dla pogłę-
bionego zrozumienia zasad łączenia i współpracy tego, co stare i nowe w percepcji  
menedżerów.

W rozdziale drugim opisano koncepcję organizacyjnego stworzenia sensu (ang. 
sensmaking). Definiuje się go jako proces, w którym członkowie organizacji wyłapują 
sygnały z jej otoczenia lub środowiska wewnętrznego, poddają te sygnały interpreta-
cjom i dokonują wyboru znaczenia, zgodnie z którym realizują działania organizacyjne, 
a ocena skutków tych działań prowadzi do utrzymania wybranego znaczenia albo do 
jego zmiany. Pogłębiona charakterystyka tego procesu obejmuje m.in. zarysowanie 
paradygmatu, w ramach którego powstała ta koncepcja, przedstawienie najważniej-
szych elementów koncepcji, a także syntezę badań nad sensmakingiem w postaci pro-
pozycji modelu procesu tworzenia sensu. Model ten stanowi podstawę teoretyczną dla 
pogłębionego zrozumienia zasad łączenia i współpracy tego, co stare i nowe w percepcji 
menedżerów. Rozdział kończy się omówieniem powiązań organizacyjnego tworzenia 
sensu ze zdolnościami organizacyjnymi.

W rozdziale trzecim przedstawiono stan wiedzy dotyczący kadrowania w naukach 
o zarządzaniu. Kadrowanie zdefiniowano jako tworzenie i aktywowanie m.in. struk-
tur poznawczych, schematów wiedzy, które ukierunkowują indywidualne spostrze-
żenia, wnioskowanie oraz indywidualne i grupowe (w tym organizacyjne) działania 
w tym kontekście. Następnie zaproponowano konceptualizację trzech organizacyjnych 
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zdolności kadrowania eksploracyjnego oraz zależności między nimi. W końcowej czę-
ści rozdziału przedstawiono wyniki badań empirycznych potwierdzające teoretyczny 
model zdolności kadrowania eksploracyjnego oraz zależności między poszczególnymi 
elementami modelu.

W kolejnym, czwartym rozdziale znalazły się opis i wyjaśnienie dualizmu organiza-
cyjnych zdolności kadrowania. Argumentacja ta jest oparta na koncepcji kadrów nad-
rzędnych i trybów kadrowania. W rezultacie rozróżniono kadrowanie eksploracyjne od 
eksploatacyjnego. Sformułowano też hipotezy dotyczące zależności zdolności kadro-
wania eksploracyjnego od zdolności kadrowania eksploatacyjnego, a także ich wpływu  
na sprawność organizacji. Następnie przedstawiono wyniki empirycznej weryfikacji 
tych hipotez.

W rozdziale piątym opisano możliwe warianty zależności między organizacyjnymi 
zdolnościami kadrowania, których przejawem lub nośnikiem są koncepcje zarządza-
nia. Usystematyzowanie tych wariantów dało podstawę do opisania idealnotypowych 
zależności między zdolnościami kadrowania organizacyjnego oraz do identyfikacji sty-
lów i zasad kadrowania. Stanowią one zasady łączenia i współpracy eksploatacji tego,  
co stare, i eksploracji tego, co nowe w percepcji menedżerów.

W ostatnim rozdziale zaprezentowano wyniki diagnozy zdolności kadrowania 
w badanych urzędach, a także sformułowano na tej podstawie rekomendacje dla mene-
dżerów w zakresie kierunków doskonalenia organizacji i rozwoju zdolności kadrowania. 
Zostały w nim także wskazane możliwości wykorzystania stylów i zasad kadrowania 
na poziomie metazarządzania. Uzupełnienie całości rozważań stanowi opis ograniczeń 
przeprowadzonych analiz oraz propozycje kierunków przyszłych badań.

* * *
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej mono-
grafii. Kolegom i koleżankom z Instytutu Spraw Publicznych UJ, którzy służyli mi radą 
i pomocą, zarówno w początkowych, jak i w końcowych etapach pracy. Szczególnie 
dziękuję dr hab. Ewie Bogacz-Wojtanowskiej, prof. UJ, a także recenzentkom: dr hab. 
inż. Katarzynie Piórkowskiej, prof. UEW oraz dr hab. Annie Adamik, prof. PŁ za cenne 
wskazówki udoskonalenia ostatecznej wersji manuskryptu. Największe podziękowania 
należą się mojej rodzinie, która przez kilka lat pisania tej książki mocno mnie wspierała.

lewandowski.indb   17lewandowski.indb   17 25.10.2021   13:08:0225.10.2021   13:08:02



lewandowski.indb   18lewandowski.indb   18 25.10.2021   13:08:0225.10.2021   13:08:02



Konceptualizacja zdolności organizacyjnych   19

1
Zdolności organizacyjne  

i ich specyfika

1.1. Wprowadzenie
Zdolności organizacyjne mają olbrzymie znaczenie dla osiągania celów organizacyjnych, 
ponieważ umożliwiają systemowe zarządzanie organizacją i relacjami z innymi pod-
miotami oraz szybką i efektywną reakcję na zmiany w otoczeniu (Matwiejczuk, 2016). 
Z tego powodu były one przedmiotem wielu analiz (Christensen, Gazley, 2008; Cohen, 
Levinthal, 1990; Morgan, 2006). W ostatnich dwóch dekadach na znaczeniu zyskały 
zdolności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów (Chelariu et al., 2002; 
Conforto et al., 2016) oraz zdolności dynamiczne (Giniuniene, Jurksiene, 2015; Teece, 
Pisano, Shuen, 1997; Zollo, Winter, 2002). Celem rozdziału jest zidentyfikowanie luki 
w wiedzy o zdolnościach organizacyjnych. Do jego osiągnięcia zastosowano narracyjną 
analizę literatury przedmiotu, ukierunkowaną na identyfikację centralnych kwestii 
oraz na poparcie sensmakingu jako perspektywy teoretycznej (Gondek, Mazur, 2013, 
s. 69; Zdonek i in., 2016, s. 522). Rozdział składa się z trzech części. Pierwsza zawiera 
przegląd definicji, wymiarów, typów i cech zdolności organizacyjnych. W drugiej części 
przedstawiono różne aspekty dynamiki zdolności organizacyjnych. W ostatniej części 
zidentyfikowano właściwości tej dynamiki, a na tym polu – lukę badawczą.

1.2. Konceptualizacja zdolności organizacyjnych
Określenie specyfiki dowolnej koncepcji zarządzania obejmuje zazwyczaj wiele różnych 
elementów, niemniej wśród nich znajdują się takie, które uchodzą za podstawowe i są 
często charakteryzowane. To m.in. definicje, perspektywy badawcze, typologie, cechy 
wyróżniające i modele (Kożuch, 2009; Pateli, Giaglis, 2004). Wprowadzenie do tematu 
zdolności organizacyjnych wymaga w pierwszej kolejności zarysowania samej kon-
cepcji, w szczególności sposobów rozumienia zdolności organizacyjnych, a także ich 
wymiarów, typów i cech charakterystycznych.
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20   Zdolności organizacyjne i ich specyfika 

Definicje

Określenie ram, wymiarów, a nawet definiowanie podstawowych terminów związanych 
z koncepcją zdolności organizacyjnych jest trudne. W potocznym rozumieniu zdolność 
oznacza właściwość osób lub rzeczy, kwalifikację do wykonywania konkretnych działań, 
a także umiejętność wykonania określonych czynności (Bogacz-Wojtanowska, 2013, 
s. 181). W literaturze przedmiotu nie istnieje jedno spójne podejście do definiowania 
zdolności organizacyjnych. Co więcej, powstające na ten temat opracowania w większo-
ści operują językiem angielskim. Dlatego Bogacz-Wojtanowska (2013, s. 182) słusznie 
podkreśla językowe aspekty używania terminu „zdolność” w odniesieniu do organizacji, 
związane z tłumaczeniem z tego języka. Kiedy mowa o zdolnościach organizacji, ter-
min ten może obejmować organizacyjne zdolności związane z posiadaniem określonego 
atrybutu lub potencjału (np. ludzki, finansowy) i w tym sensie jest odpowiednikiem 
angielskiego capacity w wąskim rozumieniu. Może też oznaczać posiadanie określonych 
umiejętności i w tym sensie jest odpowiednikiem angielskiego pojęcia skills (dla osób) 
oraz capabilities (dla organizacji). Jednak umiejętności organizacji, wynikające m.in. 
z umiejętności jej członków, można traktować także jako potencjał organizacji. Dlatego 
w szerszym rozumieniu termin capacity może obejmować także „organizacyjne umie-
jętności” (ang. capabilities) (Bogacz-Wojtanowska, 2013, s. 183; Christensen, Gazley, 
2008). Takie ujęcie jest bliższe zasobowemu nurtowi zarządzania strategicznego, który 
odegrał istotną rolę w rozwoju koncepcji zdolności organizacyjnych. W nurcie tym 
potencjały sukcesu przedsiębiorstwa są podstawą tworzenia przewagi konkurencyjnej, 
a składają się one z zasobów, zdolności i kompetencji (Matwiejczuk, 2016). Matwiejczuk 
(2016, s. 356) zauważa jednak, że kompetencje to „długofalowe zdolności wykorzysty-
wania zasobów, aktywnie zaangażowanych w realizację wyznaczonych celów i zadań”; 
podkreśla także, że podstawą kształtowania i rozwoju kompetencji jest m.in. przypo-
rządkowanie zróżnicowanych zasobów (tzw. kompozycji zasobów) do konkretnych 
zdolności (tzw. kompozycji zdolności).

W piśmiennictwie istnieje bardzo wiele definicji zdolności organizacji. Przykładowo 
w polskiej literaturze przeglądu definicji dokonał ostatnio Matwiejczuk (2016). Opie-
rając się na tej propozycji, poniżej pogrupowano definicje pod względem istoty zdolno-
ści organizacyjnych. Zestawienie to pokazuje główne różnice w rozkładaniu akcentów  
definicyjnych, które zostały położone m.in. na: zbiór umiejętności, zestaw rutyn,  
procesów i czynności bądź na potencjał lub możliwości organizacji (tabela 1).

Zebrane w tabeli 1 definicje tylko w części sygnalizują problemy z definiowaniem 
zdolności organizacji, także dlatego, że dotyczą głównie przedsiębiorstw. Ogólne 
trendy i trudności w konceptualizacji pojęcia zdolności dobrze zarysował Morgan 
(2006), wskazując m.in. na brak powszechnie akceptowanych definicji, różnice w uję-
ciach w poszczególnych dziedzinach wiedzy (np. w rozwoju organizacyjnym, ekonomii 
instytucjonalnej, ekonomii politycznej), indywidualne i zróżnicowane rozumienie przez 
praktyków i konsultantów. Mimo tych trudności Wójcik-Karpacz (2017) podkreśla, że 
zauważalne są skuteczne próby osiągnięcia pewnego konsensusu, zwłaszcza na gruncie 
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Tabela 1. Dominujące spojrzenia na istotę zdolności organizacyjnych

Główny 
aspekt 

zdolności
Autorzy Definicja

Potencjał, 
możliwości

E.P. Learned, 
C.R. Christensen, 
K.R. Andrews, 
W.D. Guth  
(1969)

Zdolności przedsiębiorstwa są to potencjalne i rzeczywiste 
możliwości zrealizowania wyznaczonych zadań, uwzględniające 
trudności powodowane przez pojawiające się okoliczności lub 
występującą konkurencję

M. Bratnicki 
(2008)

Zdolności przedsiębiorstwa odnoszą się do możliwości
wykonania danego zadania, funkcji czy też działalności na poziomie 
przynajmniej zadowalającym. Zdaniem tego autora tak postrzegane 
zdolności obejmują kombinacje umiejętności i procesów, które 
kumulują się głównie wskutek organizacyjnego uczenia się

D. Ulrich, 
D.G. Lake  
(1990)

Zdolności przedsiębiorstwa są to jego możliwości pozwalające 
na zidentyfikowanie wewnętrznych struktur i procesów, które 
wpływają na ich uczestników, prowadząc do tworzenia (kreowania) 
charakterystycznych dla przedsiębiorstwa kompetencji, a przez to 
umożliwiających przedsiębiorstwu dostosowanie się do zmienia- 
jących się potrzeb klienta i wymogów strategicznych rynku i sektora

R. Amit,  
P.J.H. Schoemaker 
(1993)

Zdolności stanowią kombinacje potencjałów przedsiębiorstwa 
w zakresie wykorzystania zasobów, uwzględniające procesy 
organizacyjne służące osiągnięciu oczekiwanych efektów

G. Hubbard, 
A. Zubac, 
L. Johnson  
(2008)

Zdolności można zdefiniować jako potencjały przedsiębiorstwa 
w zakresie kształtowania i stosowania zróżnicowanych kompozycji 
zasobów przy wykorzystaniu czynności, rutyn organizacyjnych, 
procesów, systemów oraz umiejętności pracowników w celu 
wytworzenia produktów i usług, które stanowią źródło potencjalnych 
zysków przedsiębiorstwa oraz są dostępne dla klientów

R. Henderson, 
I. Cockburn 
(1994)

Zdolności są to możliwości przedsiębiorstwa w zakresie 
wykorzystania posiadanych (obecnych) zasobów oraz rozwoju 
nowych zasobów

Procesy, 
czynności, 
rutyny

G. Stalk, P. Evans, 
L.E. Shulman 
(1992)

Zdolności stanowią zbiór procesów biznesowych rozumianych 
(postrzeganych) w kategoriach strategicznych

D.J. Collis  
(1994)

Zdolności przedsiębiorstwa stanowią kompleks rutynowych 
procesów i czynności determinujących efektywność, w ramach której 
przedsiębiorstwa dokonują fizycznej transformacji nakładów w efekty

S.G. Winter  
(2000)

Zdolności przedsiębiorstwa stanowią rutynowe procesy i czynności 
(lub zbiory rutynowych procesów i czynności), które – uwzględniając 
ponoszone nakłady – pozwalają na zdefiniowanie strategicznych opcji 
decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, determinujących 
osiąganie znaczących (oczekiwanych) efektów
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literatury z zakresu zarządzania strategicznego, traktującej zdolność organizacyjną jako 
charakterystyczny dla danej organizacji sposób alokacji, koordynacji i wykorzystania 
zasobów (Flynn, Wu, Melnyk, 2010, s. 247).

Należy także zwrócić uwagę na rozumienie polskiego terminu zdolności orga-
nizacyjnych, które mogą być postrzegane jako zdolności organizowania, zdolności 

Główny 
aspekt 

zdolności
Autorzy Definicja

Procesy, 
czynności, 
rutyny

T.J. Lehtonen 
(2005)

Zdolności stanowią zbiór procesów i praktyk biznesowych 
związanych z kontrolą i koordynacją wykorzystania aktywów 
przedsiębiorstwa

U. Ljungquist 
(2007)

Zdolności można określić jako procesy obejmujące zbiory czynności, 
dotyczące wzajemnego oddziaływania zasobów (materialnych lub 
niematerialnych), które są charakterystyczne (unikalne) dla danego 
przedsiębiorstwa

S. Sharma, 
H. Vredenburg 
(1998)

Zdolności są to koordynujące mechanizmy, które umożliwiają 
najbardziej efektywne i konkurencyjne wykorzystanie materialnych 
i niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa

Zbiór umie-
jętności

G.S. Day  
(1994)

Zdolności stanowią kompleksową wiązkę umiejętności 
i skumulowanej wiedzy, warunkujących właściwą koordynację 
procesów oraz czynności realizowanych przez przedsiębiorstwo, 
w tym m.in. właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów

R.M. Grant  
(1991)

Zdolności są to zbiory umiejętności związane z zespołem 
(kompozycją) zasobów, umożliwiające realizację określonych zadań 
lub czynności

G. Dosi, D.J. Teece 
(1998)

Zdolności przedsiębiorstwa obejmują zintegrowane zbiory 
umiejętności w zakresie organizacji, zarządzania, koordynacji i/lub 
nadzoru dotyczących realizowanych procesów i czynności

C.G. Brush, 
P.G. Greene, 
M.M. Hart  
(2001)

Zdolności są to umiejętności przedsiębiorstwa umożliwiające 
wykorzystanie jego zasobów w celu osiągnięcia pożądanych efektów

T.J. Lehtonen 
(2005)

Zdolności odnoszą się do umiejętności wykorzystania przez 
przedsiębiorstwo zasobów materialnych i niematerialnych

Zasoby D.J. Teece (1984) Zdolności są rodzajem i jednocześnie grupą (częścią) zasobów, 
dzięki którym przedsiębiorstwo może wspierać swoje bieżące 
działania związane z kształtowaniem i wzmacnianiem własnej 
konkurencyjności, a także reagować (odpowiadać) na zmiany 
zachodzące na rynku oraz dążyć do zapewnienia (utrzymania) 
dotychczasowej stopy wzrostu

Źródło: opracowane na podstawie Matwiejczuk, 2016, s. 357–358.

Tabela 1. cd.
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organizacji, a także zdolności organizacji do organizowania. Istotne jest więc dookreślenie,  
czy chodzi o zdolności w zakresie organizowania, czy o dowolne zdolności organizacji. 
Pomocne będzie tu rozpoznanie wymiarów i typów zdolności organizacyjnych.

Typy zdolności organizacyjnych

Analizy przeprowadzone przez Christensen i Gazley (2008) sugerują wyraźnie, że dla 
wszystkich typów organizacji zdolności organizacyjne są najczęściej konstruktem wie-
lowymiarowym. Badacze ci przyjęli założenie, że zdolności dotyczą aspektów material-
nych i przestrzennych. Główne kategorie ich analizy obejmowały: infrastrukturę, zasoby 
ludzkie/przywództwo, zasoby finansowe i zarządzanie finansami, a także otoczenie 
zewnętrzne organizacji (Christensen, Gazley, 2008). Badania przeprowadzone przez 
tych autorów wykazały, że istnieją różnice w częstotliwości definiowania wymiarów 
zdolności organizacyjnych w zależności od typu organizacji. W organizacjach publicz-
nych i pozarządowych zasoby ludzkie częściej były przyjmowane jako wymiar zdolno-
ści organizacyjnych niż w organizacjach biznesowych, odwrotnie niż zasoby finansowe 
(Christensen, Gazley, 2008). Wielowymiarowość zdolności organizacyjnych dobrze 
oddaje różnorodność ich typów.

Z uwagi na typ organizacji rozróżnia się zdolności organizacji biznesowych, publicz-
nych i pozarządowych (Christensen, Gazley, 2008), a ostatnio także organizacji hybrydo-
wych (Barbosa, Romani-Dias, Rosa, 2018). Ze względu na zakres analizy można wyróż-
nić nie tylko zdolności indywidualne i na poziomie organizacji, ale także zdolności wielu 
organizacji oraz narodów i państw (Chaskin, 2001; Christensen, Gazley, 2008; Fiszbein, 
1997). Z kolei w ramach organizacji przyjmuje się kilka poziomów zdolności. Poziomy 
te, w kolejności od najbardziej szczegółowego do najbardziej ogólnego, obejmują: zdol-
ności wykonywania pojedynczych zadań (np. ręczne wkładanie części), zdolności spe-
cjalistyczne (np. produkowanie układów scalonych), zdolności związane z konkretnym 
działaniem (np. zdolności produkcyjne), szerokie funkcjonalne zdolności (np. zdolno-
ści operacyjne) oraz zdolności międzyfunkcjonalne (np. zdolność wytwarzania nowych 
produktów) (Grant, 1996).

Większość zdolności organizacyjnych można pogrupować według konkretnej 
funkcji, niezależne od typu organizacji. Przykładowo Sowa, Selden i Sandfort (2004) 
mówią o zdolnościach menedżerskich (ang. management capacity), które obejmują 
zarówno procesy, jak i struktury. Niektórzy wyróżniają zdolności organizacji w zakre-
sie konkretnych systemów zarządzania, np. zarządzania jakością (Lobo, Samaranayake, 
Laosirihongthong, 2018). Inny rodzaj zdolności, skoncentrowany na transferze wiedzy 
i technologii, obejmuje zdolność absorpcyjną (ang. absorption) i dysorpcyjną (ang. 
dysorption). Zdolność absorpcji rozumiana jest jako umiejętność rozpoznania wartości 
nowej informacji i wiedzy w otoczeniu, przyswojenie jej oraz zastosowanie w działa-
niach organizacji dla sprawniejszego i skuteczniejszego osiągnięcia celów, z kolei zdol-
ność dysorpcji to umiejętność transferu technologii do innych organizacji i wsparcia 
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jej skutecznej aplikacji (Bogacz-Wojtanowska, 2013, s. 206; Cohen, Levinthal, 1990; 
Lichtenthaler, Lichtenthaler, 2010, s. 158). W zakresie współdziałania międzyorganiza-
cyjnego wyróżniono np. zdolność współdziałania oraz zdolność tworzenia aliansów. Ta 
pierwsza obejmuje indywidualne zdolności kooperacyjne ludzi w organizacji, a także 
procesy zachodzące w organizacji, kompetencje organizacyjne i kulturę (Kożuch, 2011, 
s. 121). Z kolei zdolność tworzenia aliansów, jako model drugiego stopnia, obejmuje pięć 
wymiarów pierwszego stopnia, takich jak: koordynacja działań w organizacji, portfo-
lio aliansów, uczenie się organizacji, proaktywność we współpracy, adaptacja aliansu 
(Schilke, 2007). W literaturze przedmiotu wyróżniono także zdolność legitymizacyjną, 
rozumianą jako budowanie, utrzymanie bądź odzyskanie poparcia dla działań jakiegoś 
podmiotu, w ramach społecznie konstruowanego systemu norm, wartości, przekonań 
i definicji (Suchman, 1995). Ze względu na rosnącą rolę kreatywności w procesach 
innowacyjnych wyróżniono zdolności kreatywne, uwzględniające w szczególności rolę 
kreatywnego przedsiębiorcy, procesy kreatywne oparte na rutynach i procesach współ-
pracy, a także nakłady z otoczenia i zasoby rynkowe (głównie relacje z interesariu-
szami generujące nowe informacje i wiedzę) (Napier, Nilsson, 2006). Jeszcze inne kry-
terium, związane ze zmiennością otoczenia, pozwoliło wyróżnić zdolności adaptacyjne  
i analityczne (Sorgenfrei, Wrigley, 2005), zdolności dynamiczne (Teece et al., 1997)  
oraz zdolności negatywne (Saggurthi, Thakur, 2016). Zdolności te omówiono szerzej 
w podrozdziałach 1.3 i 1.4.

Istnieją także rodzaje zdolności organizacyjnych, które są bardziej typowe dla nie-
których rodzajów organizacji. Przykładowo, pod względem roli w budowaniu prze-
wagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wyróżnia się kluczowe kompetencje i zdolności 
organizacyjne. Te pierwsze są fundamentem rozwoju zdolności organizacyjnych i dają 
możliwości tworzenia różnych połączeń zasobów i zdolności. Kluczowe kompetencje 
są niejako korzeniami, z których wyrastają kluczowe produkty na konkretnych rynkach 
i które są trudne do naśladowania przez konkurentów (Bhatt, 2000, s. 122; Prahalad, 
Hamel, 1990).

Wśród zdolności organizacyjnych bardziej typowych dla organizacji pozarządowych 
wyróżnia się m.in. zdolność zakorzeniania i zdolność koherencji (Bogacz-Wojtanowska, 
2013, s. 216). Zdolność zakorzeniania obejmuje umiejętności określania terytorialnego 
zasięgu działania organizacji i skupienie się na wybranym obszarze, angażowania lokal-
nych społeczności w funkcjonowanie organizacji i pozyskania akceptacji mieszkańców 
dla jej działań, orientacji organizacji na potrzeby lokalne, a także pozyskiwania zasobów 
z lokalnego otoczenia i oddawania ich w postaci oczekiwanych usług lub produktów. 
Z kolei zdolność utrzymywania spójności lub koherencji w organizacji pozarządowej, 
a w szczególności w zrzeszeniach, obejmuje utrzymanie spójności między członkami 
organizacji, zachowanie koherencji pomiędzy celami organizacji a indywidualnymi 
celami jej członków oraz utrzymanie spójności celów organizacyjnych (Bogacz-Wojta-
nowska, 2013, s. 216).

W przypadku organizacji publicznych, a także przedsiębiorstw z udziałem skarbu 
państwa wyróżnia się m.in. zdolności polityczne (Dixon et al., 2014; Kożuch, 2004). 
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Dotyczą one przede wszystkim umiejętności dostosowania się do otoczenia politycz-
nego, w tym np. utrzymywania biskich relacji z rządem (Dixon et al., 2014, s. 196–197) 
oraz opracowywania polityk publicznych (Virtanen, 2000).

Bogacz-Wojtanowska, omawiając różne aspekty analizy zdolności społecznych, 
bierze pod uwagę także kryterium czasowe. Autorka sugeruje, że analiza obecnych 
zdolności powinna skupić się na określeniu pożądanych cech członków organizacji 
oraz pożądanego profilu wolontariusza i pracownika lub konkretnych oczekiwanych 
grup, natomiast analiza przyszłych zdolności społecznych powinna uwzględniać liczbę 
wolontariuszy i członków w przyszłości, jak również identyfikację barier w rozwoju 
kompetencji indywidualnych (Bogacz-Wojtanowska, 2013, s. 195–196).

Ogólnie rzecz biorąc, w literaturze przedmiotu istnieje wiele typów zdolności orga-
nizacyjnych. Co więcej, przyjmując za Grantem (1996, s. 119), że „w świetle teorii sys-
temów zdolności organizacyjne to umiejętności wielokrotnego wykonywania zadań 
i funkcji, które oznaczają kreowanie wartości w organizacji poprzez transformację 
nakładów wejściowych inputs w wyniki – outputs”, można uznać, że katalog zdolno-
ści pozostaje otwarty i zależy od różnorodności zadań, funkcji i poziomów organizacji. 
Należy także zauważyć, że rozróżnianie typów zdolności organizacyjnych ma charakter 
umowny, gdyż często zakresy definicyjne poszczególnych rodzajów zdolności nacho-
dzą na siebie, a zdolności przenikają się nawzajem. Przykładowo Bogacz-Wojtanowska 
(2013, s. 200) zauważa, że zdolności adaptacyjne i analityczne organizacji pozarządo-
wych wiążą się w szczególności z takimi procesami, jak pozyskiwanie wiedzy i informa-
cji z otoczenia, planowanie strategiczne, innowacje, współpraca i tworzenie partnerstw, 
co prowadzi autorkę do wniosku, że zdolności adaptacyjne i analityczne obejmują 
zdolności absorpcyjne, innowacyjne, współpracy, jak również częściowo zdolności  
zarządcze. Inny przykład przenikania się zdolności stanowią składniki kompetencji  
do współdziałania międzyorganizacyjnego (tabela 2).

Zarówno otwartość katalogu typów, złożoność i wielowymiarowość zdolności, jak 
i nieostre zakresy definicyjne zdolności organizacyjnych stanowią istotne utrudnienie 
w ustanowieniu klarownej taksonomii zdolności organizacyjnych. Co więcej, różno-
rodność typów i wymiarów zdolności organizacyjnych utrudnia także rozstrzygnięcie, 
jak należy rozumieć ową „organizacyjność” zdolności. Przykładowo Honadle (1981) 
odróżnia zdolności organizowania od innych zdolności organizacji. Rozróżnienie to jest 
istotne głównie z punktu widzenia podejścia instytucjonalnego. Alternatywnie za punkt 
odniesienia można przyjąć performatywną definicję organizacji i traktować organiza-
cję jako ciąg (sieć) działań. W takim ujęciu organizacja/instytucja jest obserwowanym 
w danym momencie przejawem i wynikiem trwających nieustannie czynności orga-
nizowania, wykonywanych przez uczestników instytucji (Czarniawska, 2004, 2010). 
W konsekwencji wszystkie zdolności organizacji/instytucji można uznać za zdolności 
organizowania sieci działań.

Pomimo różnic w definicjach i ujęciach typologicznych, istnieją pewne wspólne 
cechy zdolności organizacyjnych.
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Cechy zdolności organizacyjnych

Niektórzy autorzy, poszukując genezy koncepcji zdolności organizacyjnych, przypisują 
użycie i rozpowszechnienie tego terminu Ansoffowi i jego pracy Corporate Strategy: 
An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion wydanej w 1965 r. 
(Matwiejczuk, 2016, s. 357). Inni badacze wskazują ogólne powiązania tego terminu 
z podejściem zasobowym (ang. resource-based view) w zarządzaniu strategicznym, 
a w szczególności z rolą zasobów w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej 
(Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). Jeszcze inni autorzy podkreślają nieintencjonalny 
wkład koncepcji Penrose’a w rozwój podejścia zasobowego, a zwłaszcza podobieństwo 
jej koncepcji usług do konceptualizacji zdolności przez Barneya (Nair, Trendowski, 
Judge, 2008, s. 1026). Z kolei Christensen i Gazley (2008) przyjęli słuszne założenie, że 

Tabela 2. Składniki kompetencji organizacji do międzyorganizacyjnego współdziałania

Części składowe Pożądany stan

Cele i wartości Zależnie od motywu podejmowania zorganizowanej działalności. Dbałość 
o satysfakcję klientów zewnętrznych i wewnętrznych

Struktura organizacyjna Elastyczność, procesowość, downsizing

Główne kompetencje 
menedżerów

Transformacyjne przywództwo dla współdziałania. Kompetencje związane 
z wartościami oraz instrumentalne; kompetencje zadaniowe, zawodowe, 
polityczne i etyczne

Kompetencje specjalistów Wiedza, umiejętności i postawy umożliwiające działanie jako sponsorów, 
zarządzających relacjami, koordynatorów, menedżerów projektu, 
facilitatorów operacji podejmowanych w ramach współdziałania

Kultura organizacyjna Otwartość, kreatywność, elastyczność, zespołowość, świadomość wartości, 
przekonań i innych elementów kultury organizacyjnej, poszanowanie 
poglądów innych ludzi

Proces zarządzania Zarządzanie oparte na więziach służbowych, pozasłużbowych oraz na 
wspólnocie celów i przekonań. Rozbudowanie funkcji koordynacyjnych 
i komunikowania się

Relacje z interesariuszami 
wewnętrznymi

Wysoki poziom wewnętrznej społecznej odpowiedzialności

Relacje z interesariuszami 
zewnętrznymi

Wysoki poziom zewnętrznej społecznej odpowiedzialności

Główne instrumenty 
zarządzania

Zarządzanie zespołami zadaniowymi, zarządzanie projektami, zarządzanie 
zaufaniem, benchmarking, kooperatywne uczenie się, empowerment, 
coaching, mentoring, zarządzanie przez komunikację, koordynacja 
kierownicza

Źródło: Kożuch, 2011, s. 122.
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podstaw koncepcyjnych zdolności organizacyjnych należy szukać w literaturze poświę-
conej zarządzaniu w różnego typu organizacjach. Sugeruje to, że teoretyczne podstawy 
koncepcji zdolności organizacyjnych są wspólne, niezależnie od typu organizacji. Mimo 
to ich badania wykazały niewielką wymianę myśli w zakresie zdolności organizacyj-
nych między przedstawicielami zarządzania w organizacjach biznesowych, publicznych 
i pozarządowych.

Zdaniem Matwiejczuka (2016, s. 359) cechy zdolności jako składowych kompetencji 
przedsiębiorstwa przejawiają się w tym, że zdolności:

 ● umożliwiają szybkie i efektywne reagowanie przedsiębiorstwa na dynamiczne 
zmiany zachodzące w jego otoczeniu i w samym przedsiębiorstwie;

 ● stwarzają warunki dla systemowego zarządzania przedsiębiorstwem i jego rela-
cjami z innymi przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem złożoności i wieloaspek-
towości tych związków, co przekłada się na skoordynowane wykorzystywanie 
i aktywne zarządzanie zasobami pozostającymi w dyspozycji przedsiębiorstwa;

 ● umożliwiają osiągnięcie oczekiwanego poziomu efektywności, w tym z perspek-
tywy wartości i korzyści dla klienta oraz z perspektywy wartości i korzyści dla 
przedsiębiorstwa;

 ● obejmują zarządzanie całym systemem wielowymiarowych i wieloaspektowych 
relacji przedsiębiorstwa z jego interesariuszami.

Z kolei Morgan (2006, s. 6–7) wyróżnia pięć podstawowych cech zdolności (ang. 
capacity), niezależnie od typu organizacji. Po pierwsze, to związek z upełnomocnieniem 
(ang. empowerment) i tożsamością. Wynika on z tego, że organizacje (i inne systemy) 
potrzebują władzy (ang. power), kontroli i przestrzeni, aby przetrwać i się rozwijać. 
Zdolność powiązana jest z ludźmi, którzy działają wspólnie, aby w jakiś sposób przejąć 
kontrolę nad swoim życiem. Po drugie, to związek z kolektywnymi umiejętnościami. 
Dotyczy on zdolności organizacji (i innych systemów) do działania, dostarczania war-
tości, ustanawiania związków i własnej odnowy, czyli do wykonywania intencjonalnych 
działań o pewnym stopniu efektywności i w pewnej skali w jakimś odcinku czasu. Po 
trzecie, zdolność to pewien naturalny stan systemu, rozumiany jako rodząca się wła-
ściwość albo efekt interakcji. Stan ten wynika z dynamiki kompleksowej kombinacji 
nastawień (ang. attitudes), zasobów, strategii i umiejętności, zarówno materialnych, jak 
i niematerialnych. Jak pisze Morgan (2006, s. 6): „wyłania się z pozycjonowania systemu 
w określonym kontekście”. Po czwarte, zdolności są stanem potencjalnym, ukrytym, 
czymś, co nie zostało wykonane. Dlatego też są trudne do uchwycenia i zmierzenia. Po 
piąte, zdolności dotyczą możliwości kreowania wartości. W oryginale ten punkt Morgan 
odnosi konkretnie do wartości publicznej (ang. public value), ale można przyjąć bar-
dziej uniwersalnie, że chodzi o wartość dla określonej grupy ludzi, którzy podejmują 
wysiłek wspólnego działania. Najbardziej ogólne ujęcie określa zdolności organizacyjne 
(ang. capacity) jako nakłady, które dzięki systemom zarządzania prowadzą do efektów 
(ang. performance) (Christensen, Gazley, 2008, s. 265). Powiązanie ze sprawnością jest 
podkreślane przez wielu badaczy, co uwidaczniają także definicje zebrane w tabeli 1. 
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Zdolności organizacyjne można połączyć też z umiejętnością realizacji misji oraz  
z kreowaniem wartości poprzez wykonywanie zadań i funkcji organizacji (Bogacz- 
-Wojtanowska, 2013, s. 181; Grant, 1996, s. 119).

Inni badacze wskazują jeszcze inne cechy. Teece et al. (1997) argumentują, że istotną 
cechą jest zmienność zdolności wynikająca z konieczności dostosowania organizacji do 
zmian w otoczeniu, dlatego zdolności są dynamiczne (ang. dynamic capabilities). Z kolei 
Schreyögg i Kliesch-Eberl (2007, s. 915) podkreślają kolektywność i społeczny charak-
ter zdolności organizacyjnych (w przeciwieństwie do teorii racjonalnego wyboru, kiedy 
decyzję podejmuje jeden aktor), twierdzą także, że zdolności te są wywoływane przez 
społeczne interakcje i reprezentują podzielany przez pewną zbiorowość sposób roz-
wiązywania problemów (Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, s. 916). To podejście rodzi 
konsekwencje w określeniu cech zdolności organizacyjnych na trzech płaszczyznach 
(Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, s. 916–917):
1. Rozwiązywanie problemów i kompleksowość – konceptualizacja zdolności orga-

nizacyjnych odnosi się do kolektywnego rozwiązywania problemów w organizacji 
(ang. collective organizational problem-solving). Problemy te cały czas się pojawiają, 
a zdolności organizacyjne się potwierdzają, jeśli organizacja efektywnie rozwią-
zuje kolejne problemy. Im bardziej kompleksowy problem, tym bardziej komplek-
sowe rozwiązanie jest konieczne. Rozwiązywanie problemów staje się sekwencją 
generowania kompleksowych kombinacji aktów poznawczych i aktów zwyczajo-
wych (ang. habitual acts). Rozwiązywanie problemów może być nieuświadomioną  
zdolnością organizacyjną.

2. Praktykowanie i sukces – zdolności są powiązane z działaniem, praktykowaniem. 
Obejmują nie tylko uświadomioną wiedzę, ale też wiele aspektów ukrytych. Ponadto 
zdolności są powiązane ze sprawnością. Sukces organizacji jest momentem, 
w którym jej zdolności się potwierdzają. Jednak pojedynczy sukces nie przesądza  
o zdolnościach organizacyjnych. Zdolności są raczej zwyczajowymi wzorami  
działania, rutynami organizacyjnymi.

3. Niezawodność i czas – zestaw działań rozwiązujących problem, aby być uznanym 
za zdolność organizacyjną, musiał się sprawdzić w różnych sytuacjach i musi być 
możliwy do powtórzenia. Przypisuje się mu pewien stopień niezawodności. Impli-
kuje to historyczny aspekt zdolności. Innymi słowy, czas jest jednym z podstawo-
wych wymiarów zdolności organizacji, gdyż zdolność była budowana w określonych 
momentach.  Zdolność organizacji ma swoją trajektorię, będącą łańcuchem reakcji 
począwszy od wydarzenia inicjującego. Przekłada się to na unikalność zdolności 
organizacji z perspektywy zarządzania strategicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe właściwości, Schreyögg i Kliesch-Eberl (2007, s. 916) 
definiują zdolności organizacyjne (ang. organizational capability) jako rezultat procesu 
organizacyjnego uczenia się, w którym powoli tworzy się specyficzny sposób wybiera-
nia i łączenia zasobów. Autorzy ci podkreślają, że zdolności organizacyjne mają zasto-
sowanie w różnych sytuacjach problemowych i nie są uniwersalne, lecz powiązane  
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ze specyficznymi konstelacjami czynników, cech konkretnych organizacji oraz ich  
otoczenia (Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, s. 916). Autorzy skłaniają się więc ku bar-
dziej współczesnemu, dynamicznemu rozumieniu zdolności organizacyjnych.

1.3. Dynamika zdolności organizacyjnych
Dynamiczny charakter zdolności organizacyjnych został zauważony w latach 80. XX w. 
(Wernerfelt, 1984). Nabrał kluczowego znaczenia w związku z niestabilnością rynków, 
a ogólniej rzecz biorąc, na skutek rosnącej niepewności i zmienności otoczenia orga-
nizacji (Giniuniene, Jurksiene, 2015; Teece et al., 1997; Zollo, Winter, 2002). Specyfika 
dynamiki zdolności organizacyjnych została wyrażona m.in. w koncepcjach budowa-
nia i rozwijania zdolności organizacyjnych, niemniej jest także powiązana z cyklem 
życia organizacji oraz z koncepcjami organizacyjnego uczenia się. Ideę zdolności dyna-
micznych ogólnie wykorzystuje się do eksploracji zachowań organizacji w warunkach  
turbulentnego otoczenia i konkurowania opartego na innowacjach, a tym samym dąży 
się do ideału doskonałej adaptacyjności organizacji (Stańczyk-Hugiet, 2017, s. 30).

Budowanie i rozwijanie zdolności organizacyjnych

Honadle (1981) sugeruje rozróżnienie dwóch znaczeń zdolności organizacyjnych – 
zdolności do organizowania i zdolności posiadanych przez organizacje w sensie rzeczo-
wym (instytucje), które są generowane w procesie tworzenia zdolności jako potencjału 
organizacji (ang. capacity building). W swojej argumentacji Honadle (1981) wskazuje 
konkretne umiejętności, które tworzą system i składają się na koncepcję budowania 
zdolności na poziomie całej instytucji. Pierwsza umiejętność obejmuje antycypację 
i kształtowanie zmian, czyli aktywne formowanie przyszłości w zmieniających się 
warunkach demograficznych, gospodarczych, prawnych itd. Wyłapywanie informacji 
z otoczenia oraz przygotowywanie odpowiedzi na zmiany wymaga umiejętności decy-
dowania o zakresie polityk na podstawie zdobytych informacji. W kolejnym etapie 
umiejętności obejmują opracowanie programów wdrażających politykę. Z kolei wdra-
żanie programów wymaga umiejętności pozyskiwania zasobów, ich wykorzystania 
(absoropcja), a także zarządzania zasobami, w tym ludzkimi, informacyjnymi, finanso-
wymi i rzeczowymi. Rozróżnienie między pozyskaniem, absorpcją i zarządzaniem jest 
istotne, gdyż umiejętność pozyskania nie gwarantuje jeszcze, że zdobyte zasoby będą 
faktycznie wykorzystane, tak samo jak korzystanie z zasobów nie oznacza jeszcze, 
że organizacja potrafi racjonalnie planować, alokować i przenosić posiadane zasoby. 
Ostatnia umiejętność jest złożona, gdyż obejmuje nie tylko ewaluację działań, ale także 
umiejętność wprowadzania w życie wniosków z ewaluacji. Ewaluacja działań obejmuje 
monitorowanie bieżących działań organizacji, ocenę, jak dobrze realizuje te działania 
i czy obecny poziom zaangażowania i wysiłku jest odpowiedni. W istocie chodzi także 
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o zdolność uczenia się na podstawie dotychczasowych doświadczeń, a wiedza ta zasila 
kolejny etap antycypacji zmian (Honadle, 1981, s. 577–578). Umiejętności te są ze 
sobą połączone w sposób tworzący cykl budowania zdolności, co przedstawiono na 
rysunku 1. Innymi słowy, wyciągnięte z ewaluacji wnioski powinny pozwalać na lep-
szą antycypację zmiany, a w konsekwencji adaptację organizacji (poprzez tworzenie 
polityk, opracowywanie programów itd.) do zmieniającego się otoczenia. W świetle 
tego modelu nie jest jasne, w jakim stopniu możliwość podjęcia przez organizację dzia-
łania w zupełnie nowy sposób wymaga wyrwania się z tej pętli, a w jakim zakłada to 
etap ewaluacji działań. Niemniej, budowanie zdolności organizacyjnych jest zdolnością 
samą w sobie.

Rysunek 1. Model budowania zdolności organizacyjnych

Antycypacja  
zmiany  

Tworzenie  
polityki  

Opracowanie  
programów  

Pozyskiwanie  
zasobów  

Wykorzystanie  
zasobów  

Zarządzanie
zasobami

Ewaluacja działań i wprowadzenie wniosków
w przyszłych działaniach; akumulacja doświadczenia 

Źrodło: adaptowane z: Bogacz-Wojtanowska, 2013, s. 185; Honadle, 1981.

Co istotne, zdolność ta może być przypisana do wszystkich typów organizacji. 
Honadle (1981), zarysowując ramy teoretyczne koncepcji budowania zdolności (ang. 
capacity building), podkreśla jej dopasowanie także do organizacji publicznych. Mier-
nikiem zdolności jest nie tylko przetrwanie organizacji biznesowych, ale też zdolność 
do ciągłego świadczenia usług całej społeczności oraz rozwiązywania lokalnych pro-
blemów i osiągania celów przez organizacje publiczne i pozarządowe (Bogacz-Wojta-
nowska, 2013, s. 184–185). Przykładowo, jedna z istotnych różnic polega na tym, że 
na kształtowanie zdolności przez organizacje pozarządowe ma wpływ głównie presja 
fundatora bądź kooperantów, a nie chęć wykorzystania szans tkwiących w otoczeniu 
(Millesen, Carman, Bies, 2010, s. 7).

Kolejna ważna koncepcja dotyczy dynamicznych zdolności organizacji (Teece, 
Pisano, 1994). Termin „dynamiczne” oznacza, że organizacje są zdolne do odnawiania 
kompetencji w celu osiągnięcia zgodności ze zmieniającym się otoczeniem biznesowym. 
Z kolei termin „zdolności” podkreśla kluczową rolę zarządzania strategicznego we wła-
ściwym dostosowywaniu, integrowaniu i rekonfigurowaniu wewnętrznych i zewnętrz-
nych umiejętności, zasobów, a także funkcjonalnych kompetencji w celu dopasowania 
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do wymogów zmieniającego się otoczenia (Teece et al., 1997, s. 515; Stańczyk-Hugiet, 
2017). Dynamiczne zdolności to wyuczone i stabilne wzory postępowania, przez które 
organizacja systematycznie generuje i modyfikuje rutyny operacyjne w celu poprawy 
skuteczności (ang. effectiveness). Innymi słowy, zdolności te dotyczą uczenia się i utrwa-
lania usystematyzowanych metod modyfikowania rutyn operacyjnych (Zollo, Winter, 
2002, s. 340). Zdolności dynamiczne są także określane jako rutyny uczenia się rutyn 
(Jashapara, 2004, s. 78). Rutyny organizacyjne rozumiane są jako wzorce postępowania 
powtarzane w grupie pracowników realizujących zadania, praktyczne zdolności powta-
rzania w pewnych okolicznościach tej samej kombinacji czynności bądź jako zestaw 
możliwych schematów postępowania, uwarunkowanych przez struktury organizacyjne, 
społeczne, fizyczne i poznawcze, dzięki którym pracownicy wiedzą, jakie konkretne 
czynności mają wykonywać (Jashapara, 2004, s. 75; Penc-Pietrzak, 2015a, s. 151–152). 
Rutyny organizacyjne są też utożsamiane ze zdolnościami statycznymi, operacyjnymi, 
zwykłymi lub pierwszego rzędu (Wójcik-Karpacz, 2017, s. 60). Istotą zdolności dyna-
micznych jest realizacja zdolności organizacyjnych (posiadanie i wykorzystanie zaso-
bów), jak również ich rozwój i odnowa umożliwiająca dopasowanie organizacji do 
zmian zachodzących w otoczeniu, a nawet do kreowania zmian na rynku (Krupski, 2012, 
s. 4–5). Jest to możliwe dzięki temu, że rutyny mogą ulegać zmianom lub być utrwalane. 
Dochodzi do tego podczas m.in. zetknięcia się z nową sytuacją, doświadczania sukcesu 
lub porażki, zamknięcia ważnego etapu pracy, zewnętrznej interwencji lub konieczności 
poradzenia sobie ze zmianą struktury (Penc-Pietrzak, 2015a, s. 153). W ramach dyna-
micznych zdolności można wyróżnić zdolności do wychwytywania szans i zagrożeń, 
zdolności do wykorzystywania szans oraz zdolności do zwiększania konkurencyjności 
poprzez doskonalenie, łączenie, ochronę i rekonfigurowanie materialnych i niemate-
rialnych zasobów firmy (Penc-Pietrzak, 2015a; Stańczyk-Hugiet, 2017). Warto także 
zwrócić uwagę, że istnieją różnice w rozumieniu dynamicznych zdolności organizacji, 
a w literaturze dominują dwa podejścia (Peteraf, Di Stefano, Verona, 2013). Najistotniej-
sze różnice zaprezentowano w tabeli 3.

Dyskusja dotycząca tych różnic zaowocowała konkluzją, że jest to kwestia per-
spektywy, a także skuteczną próbą ukazania komplementarnego charakteru obu 
podejść (Peteraf et al., 2013). W świetle tej dyskusji istotne wydaje się uznanie, że 
podejście Eisenhardt i Martina (2000) jest po prostu bardziej ogólne niż Teece’a, 
Pisano i Shuena (1997), ale być może jeszcze istotniejsze okaże się rozpatrywanie 
możliwości zastosowania koncepcji zdolności dynamicznych, także w kontekście 
otoczenia charakteryzującego się mniejszym tempem zmian. Wspiera to możliwość 
adaptacji tej koncepcji w organizacjach publicznych i pozarządowych. Przykładowo 
Bogacz-Wojtanowska (2013, s. 184) uznaje zdolności dynamiczne za zdolności  
organizacji pozarządowych.

Jeszcze inni badacze podkreślają powiązanie zdolności organizacyjnych z kluczo-
wymi kompetencjami oraz rutynami organizacyjnymi i sugerują dwie ścieżki rozwoju 
zdolności organizacyjnych: oddolną i odgórną. Pierwsza z nich za punkt wyjścia dosko-
nalenia zdolności przyjmuje kluczowe kompetencje, a druga proponuje, aby zacząć 
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od rutyn organizacyjnych. Oba podejścia mają swoje zalety i wady. Podejście oddolne 
jest czasochłonne i wymaga sporego wysiłku, ale zdolności zbudowane wokół kluczo-
wych kompetencji są elastyczne. Z kolei podejście odgórne jest szybkie, ale budowane 
zdolności nie mają zastosowania w innych sytuacjach, brak im elastyczności (Bhatt, 
2000, s. 127). Jak zauważa Stańczyk-Hugiet (2017, s. 40), w badaniach zdolności dyna-
micznych epistemologia rutyn organizacyjnych jest wartościowa poznawczo, ale zdol-
ności dynamiczne nie powinny być uznawane za rozwiązanie uniwersalne, pasujące  
do wszystkich sytuacji.

Dwa podstawowe sposoby ujęcia dynamicznego charakteru zdolności organizacyj-
nych, jako budowanie zdolności organizacyjnych oraz koncepcja dynamicznych zdol-
ności, podkreślają fundamentalną rolę wiedzy i organizacyjnego uczenia się. Ponadto 
zdolności organizacyjne są powiązane z efektami działania (zob. tabelę 1), a spraw-
ność organizacji zależy od cyklu życia organizacji (Quinn, Cameron, 1983). Sugeruje to,  
że także dynamika zdolności organizacyjnych może być powiązana z cyklem życia  
organizacji.

Zdolności organizacyjne a cykl życia organizacji

Każda organizacja ma swój własny cykl rozwojowy (Glinka, Pasieczny, 2015, s. 242). Nie-
mniej, w tych cyklach istnieją podobieństwa, które zostały opisane w różnych modelach 
cyklu życia, a które pozwalają spojrzeć na dynamikę zdolności organizacyjnych z innej 
perspektywy. Jeden z najbardziej rozpowszechnionych, model Greinera, opisuje pięć faz 

Tabela 3. Różnice między dominującymi ujęciami koncepcji zdolności dynamicznych

Aspekty koncepcji zdolności 
dynamicznych

Według koncepcji Teece’a, 
Pisano i Shuena (1997)

Według koncepcji Eisenhard 
i Martina (2000)

Natura zdolności Rutyny organizacyjne 
i strategiczne, a także rutyny 
uczenia się tych rutyn

Najlepsze praktyki konfiguracji 
konkretnych i identyfikowalnych 
procesów

Ograniczenia zastosowania 
do warunków gwałtownych 
zmian technologicznych

Koncepcja ma zastosowanie 
w pełni

Zastosowanie koncepcji ma 
istotne ograniczenia wynikające 
właśnie z dużego tempa zmian

Możliwość utrzymania trwałej 
przewagi konkurencyjnej

Zdolności dynamiczne mogą 
być źródłem trwałej przewagi 
w określonych warunkach

Zdolności dynamiczne nie mogą 
być źródłem trwałej przewagi 
w żadnych warunkach

Możliwość osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej

Zdolności dynamiczne 
mogą być źródłem przewagi 
konkurencyjnej

Zdolności dynamiczne mogą być 
źródłem przewagi konkurencyjnej 
tylko w ograniczonym stopniu

Źródło: adaptowane z: Peteraf et al., 2013; Wójcik-Karpacz, 2017.

lewandowski.indb   32lewandowski.indb   32 25.10.2021   13:08:0425.10.2021   13:08:04



Dynamika zdolności organizacyjnych   33

rozwoju, z których każda kończy się innego rodzaju kryzysem. Faza przedsiębiorczości 
prowadzi do kryzysu przywództwa, fazę kolektywności kończy kryzys autonomii, fazę 
delegacji zamyka kryzys kontroli, faza formalizacji prowadzi do kryzysu teczkowego, 
a fazę współpracy wieńczy kryzys odnowy (Hatch, 2002, s. 179–182). W tym modelu 
na dynamikę zdolności organizacyjnych można spojrzeć m.in. przez pryzmat uczenia 
się na podstawie pokonanych kryzysów.

Inną, dużo mniej znaną propozycją ujęcia zmienności zdolności organizacji w zależ-
ności od cyklu życia jest model PAEI (Adizes, 2004). Koncepcja ta opiera się na zało żeniu, 
że nikt nie może w pojedynkę realizować wszystkich funkcji przywód czych w organiza-
cji, dlatego istotne są role zespołu menedżerskiego jako całości. Koncepcja ta wyróżnia 
cztery role przywódcze, będące odzwierciedleniem pewnych zdolności indywidualnych. 
Role te są następujące (Adizes, 2004, s. 191–204):

 ● produkcyjna (P) – opiera się na zdolności do wytwarzania efektów, dla których  
organizacja została stworzona;

 ● administracyjna (A) – dotyczy zdolności do administrowania zasobami 
i koordynowa nia działań;

 ● przedsiębiorcza (E) – odnosi się do zdolności podejmowania nowych inicjatyw;
 ● integracyjna (I) – bazuje na zdolności do scalania organizacji, oparta jest na kulturze 

organi zacyjnej i przeciwdziałaniu entropii.

W świetle tej koncepcji w określonych fazach rozwoju organizacji potrzebny jest 
nieco inny potencjał zespołu w zakresie pełnienia czterech ról przywódczych. Innymi 
słowy, na każdym etapie potrzebna jest inna konfiguracja zdolności organizacyjnych, 
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 2. Opis stopnia rozwoju danej  
roli określa się wielkością litery (duża – pełny rozwój, mała – niepełny, zero – brak 
zdolności) (Adizes, 2004; Lewandowski, 2013).

Rysunek 2. Model cyklu życia organizacji według Adizesa
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Źródło: Lewandowski, 2013.
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Zdefiniowane w modelu fazy cyklu życia organizacji to (Adizes, 2004, s. 237–260):
 ● zaloty (1) – paEi – inicjacja cyklu, pojawienie się inicjatywy i stworze nie propozycji 

modelu biznesowego organizacji itp.;
 ● niemowlęctwo (2) – Paei – rozpoczęcie aktywnego działania po urucho mieniu  

organizacji;
 ● go-go (3) – PaEi – szalony energiczny początkowy wzrost i czasami chaos;
 ● dorastanie (4) – PAei lub pAEi – dalszy rozwój, ale bardziej ukierunko wany;
 ● największa produktywność (5) – PAEi – okres, w którym organizacja jest najsil-

niejsza, najzdrowsza, najefektywniejsza i najbardziej konku rencyjna, a zarazem  
popularna i dochodowa;

 ● stabilność (6) – PAeI – organizacja jest nadal skuteczna, popularna, a jej działania  
są dochodowe, przekracza jednak moment przełomowy w roz woju;

 ● arystokracja (7) – pAeI – mocna pozycja dzięki obecności na rynku 
i sku mulowanym sukcesom, ale powolna i bierna, zdecydowanie traci udział  
w rynku na rzecz konkurentów, nowych technologii, trendów itd.;

 ● rekryminacja (8) – pA0i – wątpliwości, problemy, zagrożenia i we wnętrzne  
problemy przyćmiły podstawowe cele działania organizacji;

 ● biurokracja (9) – 0A00 – administracja organizacji, skierowana do we wnątrz,  
staje się kłopotliwa, co rodzi wiele wyzwań operacyjnych i mar ketingowych;

 ● śmierć (10) – 0000 – zamknięcie, wyprzedaż, ogłoszenie upadłości lub przejęcie 
organizacji przez inną organizację.

W tym modelu na dynamikę zdolności organizacyjnych można spojrzeć także przez 
pryzmat dysfunkcyjnych kierunków rozwoju. Pięć sytuacji opisuje możliwe scenariusze 
zmian zdolności organizacyjnych. Romans (A) – 00E0 – to sytuacja, w której na skutek 
pierwszych proble mów założyciel lub inicjator traci zapał i przestaje się angażować. 
Zgon niemowlaka (B) – P000 – występuje w fazie niemowlęctwa, kiedy organizacja 
traci płynność finansową i nie może jej odzyskać, kiedy za łożyciele tracą zainteresowa-
nie swoją inicjatywą lub gdy po długim okresie niemowlęctwa organizacji wysiłki nie 
przynoszą pożądanych re zultatów. Pułapka założyciela lub rodziny (C) – P0E0 – doty-
czy trudności w unie zależnieniu się od założyciela, którego umiejętności i ograniczenia 
stają się wąskim gardłem dla rozwoju organizacji, czego przyczyną jest m.in. brak możli-
wości zastąpienia unikalnych zdolności założyciela albo brak decentralizacji uprawnień 
i kontroli. Ostatnia sytuacja, określana jako rozwód, dotyczy konfliktów, które w fazie 
dorastania stają się zbyt duże i dochodzi do rozłamu. Możliwy jest dwojaki scenariusz: 
pierwszy, o formule paEi, zwany niespełnionym przedsiębiorcą (D), kiedy z orga-
nizacji odchodzą profesjonalni menedżerowie, a ona cofa się w rozwoju do fazy go-go, 
i drugi, o formule PAeI, zwany przedwczesnym dojrze waniem (F), kiedy profesjonalni  
menedżerowie wypychają z organizacji założyciela, na skutek czego traci ona ducha 
przedsiębiorczości (Adizes, 2004).
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Dynamika zdolności organizacyjnych a koncepcje organizacyjnego 
uczenia się

Niektórzy badacze twierdzą, że opisana przez Teeca et al. (1997) koncepcja zdolności 
dynamicznych nie wyjaśnia, skąd one się biorą (Zollo, Winter, 2002). Zollo i Winter 
(2002) sugerują, że źródłem tym są mechanizmy uczenia się, dla Honadle wzrost zdol-
ności organizacyjnych wynika z akumulowania wiedzy (Honadle, 1981), a dla Granta – 
z zastosowania wiedzy (Grant, 1996). Podobnie rutyny organizacyjne wykształcają się, 
kiedy pracownicy się uczą (Penc-Pietrzak, 2015a, s. 152–153). Istnieją więc bardzo 
silne powiązania dynamicznych ujęć zdolności organizacyjnych z uczeniem się i wie-
dzą. W szczególności w literaturze przedmiotu istnieją trzy wzajemnie inspirujące się  
i uzupełniające perspektywy teoretyczne – organizacyjnego uczenia się, organizacji 
uczącej się i zarządzania wiedzą (Jaskanis, 2016). Każda z nich pozwala lepiej zrozumieć 
mechanizmy dynamicznych zdolności organizacyjnych.

Pierwsza z perspektyw, obejmująca organizacyjne uczenie się, odwołuje się do 
badań psychologicznych i ekonomicznych. Zauważono, że procesy uczenia się wpły-
wają na wzrost sprawności organizacji, więc badano mechanizmy uczenia się oraz ich 
uwarunkowania, w tym zależności między uczeniem się na poziomie indywidualnym, 
zespołowym i organizacyjnym. Podkreślano istotną rolę uczenia się przez doświadcze-
nie (Jaskanis, 2016, s. 494–495). W ramach tej perspektywy powstała m.in. koncepcja 
uczenia się na zasadzie pojedynczej i podwójnej pętli (Argyris, Schon, 1978). Koncep-
cja ta odwołuje się do wzorców działania, które mogą być deklarowane (ang. espoused 
theories), jak i wynikać z rzeczywiście podejmowanych działań (ang. theories in use). 
Jeżeli rezultaty działania nie są zgodne z przewidywaniami, działający wyciąga wnioski 
i się uczy. Uczenie się na zasadzie pojedynczej pętli (ang. single-loop learning) opiera 
się na stosunkowo niewielkich korektach wzorów działania i prowadzi do powtarzania 
wcześniejszych zachowań. Uczenie się na zasadach podwójnej pętli (ang. double-loop 
learning) kwestionuje istniejące wzorce działania, co może skutkować zmianą wzorca 
(Argyris, Schon, 1978; Jaskanis, 2016, s. 494–495).

Za najbardziej rozpoznawalnego przedstawiciela nurtu organizacji uczącej się 
uznaje się Senge’a. Jego model obejmuje wprowadzanie w organizacji pięciu „dyscy-
plin”: osobistego mistrzostwa, zespołowego uczenia się, rozwoju modeli myślowych, 
wspólnej wizji i myślenia systemowego (Senge, 2006). Przegląd badań nad organiza-
cją uczącą się pozwolił także na sformułowanie jej głównych cech, do których należą  
(Jaskanis, 2016, s. 494–495):

 ● uczenie się na poziomach indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym;
 ● tworzenie nowych zasobów wiedzy i dbanie o ich dostępność w organizacji;
 ● rozwijanie wiedzy pracowników i przepływy wiedzy między nimi;
 ● posiadanie kultury organizacyjnej wspierającej uczenie się;
 ● elastyczność i chęć eksperymentowania;
 ● posiadanie zdecentralizowanych systemów podejmowania decyzji;
 ● nagradzanie pracowników za uczenie się.
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Ogólnie rzecz biorąc, nurt ten ma charakter normatywny, gdyż modele powstające 
w jego ramach sugerują, w jaki sposób organizacja powinna się uczyć (Jaskanis, 2016, 
s. 494–495). Jednym z kluczowych aspektów koncepcji Senge’a jest dwoistość uczenia 
się wynikająca ze stosowania pewnych sprawdzonych wzorów działania w określonych 
sytuacjach (archetypów) oraz z zastępowania starych sposobów myślenia przez nowe, 
co jest przejawem integracji modeli myślenia z myśleniem systemowym (Senge, 2006, 
s. 188–190). Należy podkreślić, że widać tu wpływ koncepcji Argyrisa i Schona (1978).

Koncepcja zarządzania wiedzą została oparta na zasobowym podejściu do wiedzy, 
która może być źródłem przewagi konkurencyjnej. Kluczem do sukcesu organizacji jest 
pozyskiwanie, gromadzenie i katalogowanie zasobów wiedzy, a także zapewnienie do 
niej szybkiego dostępu (Olejniczak, Płoszaj, Rok, 2012, s. 88). Praktyczne ramy tego 
nurtu wytyczył Wiig, który wskazał cztery pola aktywności związane z wiedzą, w tym: 
monitorowanie i facylitację działań związanych z wiedzą, tworzenie i aktualizację 
infrastruktury wiedzy, tworzenie, odnawianie, budowanie i organizowanie aktywów 
wiedzy, a także dystrybucję i skuteczne wykorzystanie tych aktywów (Olejniczak i in., 
2012, s. 89). Z kolei Nonaka i Takeuchi zauważyli, że kreowanie wiedzy jest kluczowe 
dla innowacji i rozgraniczyli dwa typy wiedzy – ukrytą (np. subiektywne spostrze-
żenia, umiejętności indywidualnych pracowników) i jawną (obiektywną i dającą się  
swobodnie kodyfikować) (Olejniczak i in., 2012, s. 88–90).

Należy podkreślić, że nurt zarządzania wiedzą nie był wewnętrznie spójny. Po 
pierwsze, istnieją co najmniej dwie linie podziału – między naukowcami i konsultan-
tami oraz między popytową (ang. knowledge management systems) i podażową (ang. 
integrated knowledge managemen) orientacją na kreowanie wiedzy. Po drugie, istnieje 
wiele punktów wspólnych, w których koncepcja zarządzania wiedzą pokrywa się z kon-
cepcjami organizacji uczącej się i organizacyjnego uczenia się (Olejniczak i in., 2012, 
s. 63, 91). Specjalistyczna wiedza pojedynczych pracowników jest jednakże podstawą 
zdolności wykonywania pojedynczych zadań, a te z kolei wchodzą w skład zdolności 
organizacyjnych na wyższych poziomach (Grant, 1996).

W literaturze przedmiotu analizowano także relacje między dynamicznymi zdol-
nościami a organizacyjnym uczeniem się. Giniuniene i Jurksiene (2015) sugerują, że 
organizacyjne uczenie się jest wyodrębnioną częścią dynamicznych zdolności i od nich 
zależy. To ujęcie odmienne od zaproponowanego przez innych badaczy, którzy w ucze-
niu się i akumulowaniu wiedzy upatrują źródeł zdolności dynamicznych bądź mecha-
nizmów ich ewolucji (Eisenhardt, Martin, 2000; Honadle, 1981; Zollo, Winter, 2002).

Badania empiryczne w zakresie trajektorii rozwoju zdolności organizacji na rynkach 
finansowych wykazały, że większe projekty prowadzą do mniejszego tempa uczenia się 
niż projekty średniej wielkości. Średnie projekty pozwalają na uzyskanie tymczasowej 
przewagi w stosunku do projektów dużych, dzięki większemu tempu uczenia się, ale 
większe projekty przekładają się na większy potencjał doskonalenia wynikający z roz-
miaru projektu (Rockart, Dutt, 2015). Zdaniem Wójcik-Karpacz (2017, s. 61) badania te 
„wskazują również granice procesu akumulacji doświadczeń jako funkcję zmniejszają-
cego się nabywania dodatkowego doświadczenia i różnic w potencjale do uczenia się”.
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Szczególną rolę w kontekście organizacyjnego uczenia się, organizacji uczącej się 
i generowania bądź pozyskiwania wiedzy odgrywają niektóre rodzaje zdolności organi-
zacyjnych. Zdolności pozyskiwania wiedzy przez organizację zależą w znacznym stop-
niu od poziomu inteligencji organizacji. Można ją rozumieć jako „zdolność do adapta-
cji w nowych warunkach i wykonywania nowych zadań przy wykorzystaniu środków 
myślenia” (Adamik, 2018, s. 83). Inteligencja organizacji, analogicznie jak inteligencja 
u ludzi, jest uznawana za niepowtarzalną kombinację wielu ich różnych zdolności two-
rzących indywidualny profil inteligencji danego podmiotu. Dlatego każdą organizację 
charakteryzuje poziom inteligencji, zależny m.in. od metody zarządzania, technologii 
wspomagających procesy decyzyjne, klimatu współpracy wewnątrzorganizacyjnej oraz 
z podmiotami zewnętrznymi, skuteczności procesu pozyskiwania, integracji i rozwoju 
wiedzy (Adamik, 2018).

Cohen i Levinthal (1990), opisując zdolności absorpcyjne, zwrócili uwagę na umie-
jętności organizacji w zakresie rozpoznania i docenienia informacji znajdujących się 
w otoczeniu organizacji, a także przyswojenia tych informacji i ich wykorzystania w pro-
cesach innowacyjnych. Inni badacze wyróżnili zdolności analityczne (rozumienia) i ada-
ptacyjne. Zdolność analityczna to zdolność do obserwowania całości, identyfikowania 
wzorców, krytycznej refleksji oraz rozumienia dynamiki i interakcji przy pozostawaniu 
jednocześnie otwartym na nowe pomysły i perspektywy (Sorgenfrei, Wrigley, 2005, 
s. 9). Zdolność ta obejmuje takie umiejętności, jak (Sorgenfrei, Wrigley, 2005, s. 9):

 ● nabranie perspektywy, aby obserwować i zastanowić się nad kontekstem wewnętrz-
nym i zewnętrznym;

 ● zrozumienie większych wzorców, dynamiki i wzajemnych powiązań;
 ● spojrzenie na problemy z wielu punktów widzenia;
 ● wychodzenie poza ustalone sposoby myślenia;
 ● przypisywanie znaczenia informacjom;
 ● identyfikowanie źródłowych przyczyn sukcesu i niepowodzenia;
 ● konstruowanie prostych modeli w celu konceptualizacji zrozumienia.

Z kolei zdolność adaptacyjna to zdolność do strategicznego dostosowywania myśle-
nia i działań w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności, na podstawie odpowiedniej 
wiedzy i udoskonalonego rozumienia (Sorgenfrei, Wrigley, 2005, s. 10). Zdolność ta 
obejmuje takie umiejętności, jak (Sorgenfrei, Wrigley, 2005, s. 10):

 ● użycie udoskonalonego zrozumienia, aby odpowiednio dostosować działania;
 ● zwiększenie świadomości, aby wyczuwać nowe i pojawiające się wydarzenia;
 ● reagowanie proaktywnie na zmieniające się okoliczności;
 ● wgląd w zamierzone i niezamierzone konsekwencje działania;
 ● ciągłe obserwowanie i poprawianie przebiegu działań;
 ● wyciąganie wniosków ze zmienionych działań i włączanie ich do przyszłych analiz.

Jeszcze inni badacze zaproponowali koncepcję dynamicznych kluczowych kom-
petencji jako próbę integracji kluczowych kompetencji i dynamicznych rutyn jako 
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systemów uczenia się organizacji. Należy podkreślić, że istotną rolę odgrywa tu uczenie 
się drugiego stopnia (Lei et al., 1996).

Reasumując, istnieją różne podejścia do wiedzy organizacyjnej i uczenia się orga-
nizacji. Większość przywołanych podejść sugeruje, że zdolności dynamiczne są uwa-
runkowane zdolnością do uczenia się i aktualizacji wiedzy, niezależnie od jej rodzaju 
i formy czy cyklu życia organizacji. Natomiast jednym z najistotniejszych czynników jest 
tempo zmian otocznia, które warunkuje dynamikę uczenia się, a które, jeśli jest zbyt 
duże, może postawić pod znakiem zapytania wartość użytkową generowanej wiedzy. 
Rola organizacyjnego ucznia się w kontekście dynamiki zdolności organizacyjnych uwi-
dacznia podział zdolności organizacyjnych wynikający z konieczności jednoczesnego 
budowania struktur wiedzy i ich kwestionowania.

1.4. Dualizm jako cecha dynamiki zdolności organizacyjnych
Eisenhardt i Martin (2000) sugerują, że w odniesieniu do umiarkowanie zmiennych 
rynków dynamiczne zdolności organizacji przypominają tradycyjne koncepcje rutyn, 
z kolei dla rynków o dużej zmienności zdolności te przypominają proste, bazujące na 
doświadczeniu procesy o nieprzewidzianych wynikach. Istnieją więc dwa porządki 
tworzenia i korzystania z wiedzy, rodzące jednocześnie pozytywne i negatywne efekty 
zdolności organizacyjnych (Leonard-Barton, 1992). Podobne spostrzeżenia były przed-
miotem rozważań także innych uczonych. Wśród przykładów znajdują się takie koncep-
cje, jak: paradoks zdolności organizacyjnych (Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007), zdolności 
negatywne (Saggurthi, Thakur, 2016), paradoks sprawności organizacyjnej (Cameron, 
1986) czy oburęczność organizacyjna (Tushman, O’Reilly, 1996).

Paradoksy zdolności organizacyjnych

W literaturze poświęconej zdolnościom organizacyjnym podkreśla się paradoks polega-
jący na tym, że rozwój zdolności organizacyjnych jest jednocześnie niezbędnym warun-
kiem rozwoju organizacji, jak i źródłem niepowodzeń. Paradoks ten ma trzy zasadnicze 
źródła: zależność od wyznaczonej ścieżki, inercję organizacyjną oraz zaangażowanie 
(Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007).

Zależność od wyznaczonej ścieżki (ang. path dependence) zakłada, że obecne i przy-
szłe decyzje organizacji w dużej mierze zależą od przeszłości, historycznie ukształtowa-
nych decyzji i sposobów działania. Wybrane ścieżki, utarte sposoby aktywności, jeśli były 
korzystne, powodowały wystąpienie pozytywnych sprzężeń zwrotnych i samowzmac-
niające się procesy (Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, s. 916). Może to rodzić większą 
skłonność do wyboru znanych i sprawdzonych ścieżek, a nawet zamknięcie się na nowe 
sposoby działania. Dlatego też koncepcja path dependence tłumaczy skłonność organi-
zacji do opierania strategii i działań na tych zdolnościach, które dotychczas przynosiły 
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sukces. Jednak nowe okoliczności będą prawdopodobnie wymagały nowych strategii 
lub nowych sposobów działania, na które organizacja może pozostać zamknięta.

Inercja organizacyjna pozwala organizacji zachować pewną niezmienność działania, 
dzięki czemu oferowana odbiorcom jakość produktów lub usług jest stabilna, a orga-
nizacja staje się rozpoznawalna jako instytucja. Jednocześnie inercja może prowadzić 
do zbyt słabego przystosowania się do otoczenia. Może też wynikać z poświęcania zbyt 
dużej uwagi (i zasobów) na rozwój tych zdolności, które dotychczas się sprawdzały, 
a tym samym prowadzić do zaniedbania rozwoju innych zdolności, potrzebnych wsku-
tek zmian zachodzących w otoczeniu. Wśród mechanizmów odpowiedzialnych za iner-
cję znajdują się m.in. te związane z kulturą organizacyjną czy procesami mikropolityk 
(Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, s. 917), ale najważniejszy dotyczy kompromisu między 
eksploatacją a eksploracją w procesie organizacyjnego uczenia się (March, 1991).

Zaangażowanie jest kolejnym źródłem paradoksu zdolności organizacyjnych. Stano-
wisko to opiera się na założeniu, że podjęcie działań wymaga zaangażowania, z którego 
trudno się wycofać. Trudności te związane są z motywami ekonomicznymi i społeczno-
-psychologicznymi. Raz poczynione inwestycje w zasoby konieczne do osiągnięcia suk-
cesu organizacji ograniczają możliwości dokonania kolejnych inwestycji w inne zasoby 
i inne strategie ze względu na zbyt duże koszty. Podobnie ludzie są skłonni raczej dzia-
łać zgodnie z tym, co już zostało ustalone i unikają konfrontacji z sygnałami sugerują-
cymi odchylenia. Menedżerowie często nie chcą przyznawać się do błędnych decyzji. 
Im trudniejsze do rozszyfrowania są oczekiwania otoczenia, tym większe prawdopo-
dobieństwo, że w życie zostaną wcielone znane wzorce reakcji (Miller, Nelson, 2002; 
Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, s. 918).

Jedną z najistotniejszych konsekwencji zdefiniowania paradoksu zdolności organi-
zacyjnych jest propozycja nowego spojrzenia na dynamikę zdolności organizacyjnych. 
Jak argumentują Schreyögg i Kliesch-Eberl (2007, s. 925), nie jest możliwe połączenie 
w jednej koncepcji zalet dwóch strategicznych funkcji, które się kompensują – rozwią-
zywania problemów opartego na schematach i dynamizacji zdolności w kontekście 
zmian nieprzewidywalnego otoczenia. Wspomniani autorzy proponują oddzielenie 
tych funkcji i odejście od rutyn organizacyjnego uczenia się w kierunku świadomego 
dynamizowania zdolności. Kluczowym elementem ich koncepcji jest metamonitoring 
(ang. meta-monitoring) zdolności organizacyjnych, czyli obserwacja drugiego stopnia 
działań praktycznych. Pozwala ona zredukować negatywny wpływ różnego typu uprze-
dzeń i zakłóceń, aby utrzymać otwartość na informacje, sygnały i scenariusze spychane 
na drugi plan przez praktykowane w działaniu wzorce myślenia. Tego typu monitoro-
wanie, aby spełniło swoje zadanie, musi właśnie unikać rutynizacji, a nie opierać się 
na niej (Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007). Jednak propozycje autorów, jak w praktyce 
przeprowadzić takie metamonitorowanie, są raczej skromne. Badacze ci sugerują, że 
najważniejsze jest rozwijanie zdolności improwizacji oraz zbudowanie specyficznej 
„kultury czujności”. Pomimo ograniczeń sugerowanych sposobów praktycznej reali-
zacji metamonitorowania zdolności organizacyjnych argument o konieczności świa-
domego monitorowania jest trafny. Autorzy dają więc dobre podstawy dla uznania 
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dualizmu zdolności organizacyjnych, opartego na modelu dwuprocesowym (ang. dual 
proces model), choć jak sami zauważają, jest to raczej ujęcie idealnotypowe (Schreyögg,  
Kliesch-Eberl, 2007, s. 927–928).

W kontekście powiązania zdolności organizacyjnych z istnieniem dwóch porządków 
tworzenia i korzystania z wiedzy ważną koncepcją jest rozróżnienie zdolności pozytyw-
nych i negatywnych. Koncepcja zdolności negatywnej (ang. negative capability) została 
zapożyczona z literatury pięknej m.in. do nauk o zarządzaniu (French, 2001; Saggurthi, 
Thakur, 2016). Zdolność negatywna w zarządzaniu oznacza m.in. celową niewiedzę, 
odrzucenie zamknięcia koncepcji, tolerowanie niepewności, żywe czekanie, doświadcza-
nie emocji swoich i innych osób, otwartość na wyobraźnię, identyfikację pełną zrozumie-
nia, pracowite lenistwo (ang. diligent indolence). Negatywna zdolność wymaga pozby-
cia się ograniczeń tradycyjnej racjonalności, wymaga zanurzenia się w wątpliwościach, 
niepewności, otwartości, estetyce i uczuciach. Negatywna zdolność może być rozwijana 
w organizacji dzięki różnym instrumentom zwiększającym wolność pracowników oraz 
jest wspierana przez specjalny typ przywództwa (przywódca kameleon) (Saggurthi, 
Thakur, 2016). Zdolności negatywne są przeciwieństwem zdolności pozytywnych.  
Obie są ważne i przydatne m.in. z punktu widzenia zarządzania zmianą (French, 2001).

Cameron (1986) zauważył, że należy wykorzystywać paradoks sprawności  
na sześciu płaszczyznach:
1. Ciasne łączenie, które wspiera szybką realizację, wdrażanie innowacji – luźne  

łączenie, które wspiera szerokie poszukiwania, inicjowanie innowacji.
2. Duża specjalizacja ról, która wzmacnia wiedzę ekspercką i wydajność (ang. effi-

ciency) – duża ogólność ról, która wzmacnia elastyczność i współzależność.
3. Ciągłość przywództwa, która zapewnia stabilność, długookresowe planowanie 

i pamięć instytucjonalną – przyjmowanie nowych liderów, co zwiększa innowacje 
i adaptacyjność.

4. Procesy redukujące odchylenia, które zwiększają harmonię i konsensus potrzebny 
do budowania zaufania i gładkich przepływów informacji – procesy wzmacnia-
jące odchylenia, które wywołują produktywne konflikty i opozycje energetyzujące  
organizację.

5. Opóźnianie przeładowania informacją, co ogranicza informacje, które docierają 
do decydentów i prowadzą do zbieżności w podejmowaniu decyzji – poszerzone 
poszukiwania w podejmowaniu decyzji, które pozwalają na szersze skanowanie 
otoczenia, dostęp do większej liczby informacji i różnicowanie źródeł.

6. Reintegracja i wzmocnienie korzeni, co wzmacnia zaangażowanie w specjalne 
znaczenie tożsamości organizacji, jej misji oraz dawnych strategii – oderwanie 
się od dawnych strategii, co sprzyja nowym perspektywom i innowacjom, a także 
ogranicza definiowanie nowych problemów jako wariantów starych problemów.

Cameron podkreślił też, że Peters i Watterman doszli do podobnych wniosków, 
gdyż zauważyli, że najlepsze firmy mają wiele sprzecznych cech, np. produktywność 
przez partycypację oraz uprzedzenie do działania (ang. nonparticipation), autonomię 
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i przedsiębiorczość oraz koncentrację na dotychczasowych działaniach, na których 
organizacja się zna (Peters, Watterman 1982, cyt. za: Cameron, 1986, s. 547). Podobne 
wnioski wynikają z badań przełomów w karierze najbardziej kreatywnych artystów. 
Rotheburg (1979, cyt. za: Cameron, 1986, s. 547) zauważył pewne wspólne cechy, które 
nazwał myśleniem Janusowym (ang. Janusian thinking) od rzymskiego bóstwa Janusa, 
najczęściej ukazywanego jako patrzące w dwóch kierunkach równocześnie. Ilustracja 
(rysunek 3) oblicza Janusa dobrze odzwierciedla istotę dualizmu zdolności organi-
zacyjnych w zakresie tworzenia i korzystania z wiedzy. Janusowe myślenie jest także 
intelektualną podstawą dla konceptualizacji organizacji oburęcznej (ang. ambidexterous 
organizations) (O’Reilly, Tushman, 2004).

Rysunek 3. Rzymska moneta przedstawiająca na awersie oblicze Janusa

Źródło: Ultima Thule, 1927, Wikipedia: Janus (https://pl.wikipedia.org/wiki/Janus_(mitologia)).  
Obraz w domenie publicznej.

Oburęczność organizacyjna

Zdolności negatywne, jak również paradoks zdolności organizacyjnych w istocie odwo-
łują się z jednej strony do stosowania sprawdzonej wiedzy organizacyjnej, a z drugiej 
do tworzenia nowej wiedzy przez szukanie nowych możliwości. Problem ten jest także 
opisywany jako równoważenie eksploracji i eksploatacji w organizacyjnym uczeniu 
się. Przejawia się on np. w rozróżnieniu między udoskonaleniem istniejącej techno-
logii a wynalezieniem nowej. Eksploracja jest powiązana z wyszukiwaniem, odmianą, 
podejmowaniem ryzyka, eksperymentowaniem, zabawą, elastycznością, odkrywaniem, 
innowacjami. Natomiast eksploatacja wiąże się z udoskonaleniem, wyborem, produkcją, 
wydajnością, selekcją, wdrożeniem, wykonaniem (March, 1991, s. 71–72). Jak wykazał 
March (1991), oba scenariusze mogą być korzystne. Jego analizy przyczyniły się m.in. do 
rozwoju badań w zakresie organizacyjnego uczenia się i strategii, innowacji, przedsię-
biorczości, a także koncepcji organizacji oburęcznej (czasem nazywanej także dualną) 
(Jansen, Van Den Bosch, Volberda, 2006; O’Reilly, Tushman, 2004; Tushman, O’Reilly, 
1996). Koncepcja oburęczności organizacyjnej zakłada, że organizacja musi prowadzić 
działalność zarówno o charakterze eksploatacyjnym, jak i eksploracyjnym (tabela 4).
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Tabela 4. Charakterystyka koncepcji oburęczności organizacyjnej O’Reilly i Tushmana

Wyrównanie 
(ang. aligment)

Działalność eksploatująca 
 (ang. exploative business)

Działalność eksplorująca
(ang. exploratory business)

Zamiary strategiczne 
(ang. strategic intent)

koszty, zysk innowacja, wzrost

Krytyczne zadania  
(ang. critical tasks)

operacje, wydajność (ang. efficiency), 
innowacja inkrementalna

adaptacyjność, nowe produkty, 
przełomowe innowacje

Kompetencje  
(ang. competences)

operacyjne przedsiębiorcze

Struktury  
(ang. structure)

formalne, mechanistyczne adaptacyjne, luźne

Kontrola, nagrody marże, produktywność kamienie milowe, wzrost

Kultura wydajność (ang. efficiency), niskie 
ryzyko, jakość, klienci

podejmowanie ryzyka, szybkość, 
elastyczność, eksperymentowanie

Rola przywództwa autorytatywna, z góry na dół wizjonerska, zaangażowana

Źródło: adaptowane z O’Reilly, Tushman, 2004.

W literaturze przedmiotu poświęconej oburęczności organizacji wyodrębnia się 
trzy podejścia: strukturalne, behawioralne i urzeczywistnione (Czarnecki, 2013; Sim-
sek, 2009). Podejście behawioralne (lub kontekstualne) zakłada zdolność do łączenia 
zachowań eksploracyjnych i eksploatacyjnych w ramach tej samej jednostki bizneso-
wej, w szczególności jednoczesne dążenie do spójności sposobów działania w ramach 
jednostki (ang. alignment) i rekonfigurowanie działań w celu dostosowywania się do 
zmian w otoczeniu (ang. adaptability). Indywidualni pracownicy mogą samodzielnie 
podejmować decyzje, jak najlepiej pogodzić te dwa elementy. Jest ono odpowiedzią na 
podejście strukturalne, które zakłada rozdzielenie eksploracji i eksploatacji w ramach 
struktury organizacyjnej, co jest powiązane z odmiennymi kompetencjami, systemami 
motywacyjnymi, procesami, kulturami. Podejście strukturalne dotyczy sposobu reali-
zacji oburęczności na bardziej ogólnoorganizacyjnym poziomie. Z kolei podejście urze-
czywistnione (ang. realised) bierze pod uwagę przede wszystkim rzeczywiście osiągane 
stany i rezultaty organizacyjnej eksploatacji i eksploracji. Wyróżnia się także podejście 
sekwencyjne, polegające na realizowaniu działań eksporacyjnych i eksploatacyjnych 
w różnym czasie, co pozwala zachować równowagę w dłuższej perspektywie (Zakrzew-
ska-Bielawska, 2017). Ze względu na logikę osiągania oburęczności oraz poziom analizy 
wyróżnia się: oburęczość przerywaną (ang. punctual ambidexterity) osiąganą sekwen-
cyjne na poziomie organizacji, oburęczność strukturalną (ang. structural ambidexterity) 
osiąganą jednocześnie na poziomie organizacji, oburęczność perypatetyczną (ang. peri-
patric ambidexterity) osiąganą sekwencyjnie na poziomie jednostki, oraz oburęczność 
kontekstową (ang. contextual ambidesterity) osiąganą jednocześnie na poziomie jed-
nostki (Zakrzewska-Bielawska, 2016b). Bardziej pogłębiona charakterystyka pozwala 
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dostrzec oburęczność w wielu nurtach badawczych, takich jak: zarządzanie ogólne, 
zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie 
projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, projektowanie organizacyjne, alianse, part-
nerstwa i sieci, kultura organizacyjna, przywództwo, efektywność (ang. performance) 
i w innych (Zakrzewska-Bielawska, 2016a).

Osiągnięcia w zakresie eksploracji i eksploatacji określają, z czego składa się obu-
ręczność organizacyjna, a podejścia strukturalne i behawioralne opisują uwarunko-
wania oburęczności (Gibson, Birkinshaw, 2004; Simsek, 2009). Nowsze badania empi-
ryczne, wykorzystujące zaawansowane techniki modelowania równań strukturalnych 
(SEM), pokazały, że zjawisko oburęczności organizacji jest szersze, niż pierwotnie zakła-
dano, a konstrukty drugiego rzędu integrują wcześniejsze podejście strukturalne (ang. 
structural ambidexterity) i kontekstualne (ang. contextual ambidexterity) (Agostini, 
Nosella, Filippini, 2016). Niemniej O’Reilly i Tushman (2013, s. 332) postulują trakto-
wanie oburęczności organizacyjnej jako dynamicznej zdolności organizacji. Koncepcja 
oburęczności organizacji jest więc zjawiskiem szerokim, a badania empiryczne do tej 
pory uchwyciły jedynie jej fragment (Czarnecki, 2013).

Identyfikacja luki badawczej i propozycja adekwatnej 
perspektywy teoretycznej

Paradoks zdolności organizacyjnych, paradoks sprawności, Janusowe myślenie, zdolno-
ści negatywne i pozytywne, a także oburęczność organizacyjna są koncepcjami, które 
pozwalają lepiej zrozumieć dualizm jako cechę dynamiki zdolności organizacyjnych. 
Cecha ta najlepiej wyraża się w napięciu między eksploatacją i eksploracją w organi-
zacyjnym uczeniu się. Główny trend badawczy w tym zakresie koncentruje się jednak 
na oburęczności organizacyjnej (Cannaerts, Segers, Warsen, 2019; Raisch, Birkinshaw, 
Probst, Tushman, 2009; Tushman, O'Reilly, 1996).

Kluczowe problemy związane z rozwojem tej koncepcji obejmują (Cannaerts et al., 
2019; Czarnecki, 2013; O’Reilly, Tushman, 2013):

 ● niejednoznaczność pojęć i trudności w demarkacji eksploatacji i eksploracji;
 ● trudności w pomiarze eksploracji i eksploatacji, w tym niewielką liczbę badań  

empirycznych;
 ● kłopoty w porównaniu, agregacji i replikowaniu wyników badań.

Problemy te prowadzą do pesymistycznych konstatacji. Czarnecki (2013, s. 41) kon-
kluduje, że „niewykluczone, iż uchwycenie i zaplanowanie wszystkich aspektów doty-
czących eksploracji i eksploatacji jest po prostu niemożliwe”. O’Reilly i Tushman (2013) 
uważają, że jeśli termin «oburęczność organizacyjna» dalej będzie używany do nazywa-
nia niewspółmiernych zjawisk, rozumienie, jak firmy eksploatują i eksplorują, prawdo-
podobnie będzie coraz mniej użyteczne. Autorzy ci przewidują jednak rozwój badań 
nad oburęcznością organizacyjną i postulują powrót do korzeni, czyli koncentrację  
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na pierwotnej koncepcji Marcha (1991), co pomoże utrzymać spójność w zakresie  
terminologii i przedmiotu badań. Dalszy rozwój koncepcji powinien zatem:

 ● nawiązywać do koncepcji Marcha z 1991 r.,
 ● dążyć do zachowania spójności terminologicznej,
 ● uwzględnić proponowane kierunki badań.

Spełnienie pierwszego postulatu można osiągnąć np. przez prowadzenie bardziej 
zaawansowanych symulacji (Chanda, Ray, Mckelvey, 2018). Większy potencjał rozwo-
jowy ma jednak alternatywna propozycja w postaci rewizji punktów wyjścia, które legły 
u podstawy koncepcji Marcha (1991). W tym kontekście można wskazać dwa kompo-
nenty teoretyczne wykorzystane do konceptualizacji i symulacji relacji między eksplo-
atacją a eksploracją w organizacyjnym uczeniu się – wiedzę organizacji oraz napięcie 
między racjonalnością tradycyjną a racjonalnością ograniczoną (March, 1991, s. 72–74). 
Po pierwsze, istotnym ograniczeniem badań rozwijających pierwotny model Marcha, 
w tym modeli matematycznych i empirycznych, jest koncentracja na wiedzy organiza-
cyjnej (choć z wykorzystaniem różnych modeli teoretycznych) jako głównym źródle 
wzorów zachowania (Chanda et al., 2018; Kane, Alavi, 2007). Możliwości rozwoju kon-
cepcji można szukać na gruncie założeń epistemologicznych, dotyczących możliwości 
poznania i statusu wiedzy, co stanowi dużo szerszą ramę teoretyczną, a jednocześnie 
oznacza powrót do korzeni, o który upominali się O’Reilly i Tushman (2013). Po dru-
gie, założenie dotyczące sprzecznych racjonalności powinno zostać usystematyzowane 
i uogólnione. Wynika to z nadmiernej koncentracji dotychczasowych badań na dylema-
cie alokacji zasobów dla poprawy efektywności (ang. performance) lub generowania 
innowacji (March, 1991; Simsek, 2009), co prowadzi do marginalizacji innych perspek-
tyw i ujęć racjonalności.

Spełnienie drugiego postulatu wymaga wypracowania adekwatnej terminologii, 
aby – jak postulują O’Reilly i Tushman (2013) – uniknąć tego, że zbyt wiele proble-
mów jest definiowanych pojęciami eksploracji i eksploatacji, ale jednocześnie wyko-
rzystać tę mnogość problemów do rozwoju teorii (choć niekoniecznie oburęczno-
ści – ang. ambidexterity). Jedną z możliwości rozwiązania tego problemu jest uznanie 
dualizmu zdolności organizacyjnych za zjawisko, dla którego oburęczność organizacji 
jest jednym z przejawów, obok paradoksu zdolności organizacyjnych, zdolności nega-
tywnych i pozytywnych, paradoksu sprawności czy myślenia Janusowego. Istota duali-
zmu zdolności organizacyjnych nie została jeszcze wystarczająco dobrze rozpoznana  
i nazwana, a dostrzegane są jedynie różne przejawy zjawiska, jak np. spostrzeżenie 
o istnieniu dwóch funkcji, których przejawem są zdolności organizacyjne:

Twierdzimy, że te dwie zdolności wyższego rzędu (…) reprezentują dwie różne 
funkcje, które są konieczne, aby firma odniosła sukces w warunkach szybko zmie-
niającego się otoczenia. Jukos po pierwsze wykazał dynamiczne zdolności adaptacji, 
wykorzystując istniejącą wiedzę z Zachodu, aby dostosować się do zmian w otoczeniu 
i nadrobić podstawowe możliwości operacyjne wymagane do przetrwania na rynku, 
a nie w warunkach gospodarki planowanej. Po drugie, po ustaleniu stabilnej podstawy 
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operacyjnej, firma wykorzystała dynamiczne zdolności innowacji w celu opracowania 
unikalnych możliwości, które nie były jeszcze dostępne dla żadnej innej organizacji 
(Dixon et al., 2014, s. 197).

Takie podejście pozwoli zachować spójność pojęciową, a jednocześnie wykorzy-
stać różnorodność przejawów eksploatacji i eksploracji, którą wielu badaczy dostrzega 
na różnych polach, takich jak np. zarządzanie strategiczne, zarządzanie innowacjami 
i technologią, organizacyjne uczenie się i adaptacja, teoria organizacji, zachowania  
organizacyjne (Simsek, 2009).

Spełnienie trzeciego postulatu wymaga skupienia się na jednym z kierunków badań 
nad przywództwem i zarządzaniem, które zaproponowali O’Reilly i Tushman (2013). 
Obejmują one:

 ● interfejsy eksploracji i eksploatacji, interfejsy tego, co nowe i stare;
 ● rozwijanie nowych kultur i tożsamości organizacji;
 ● przywództwo ponad granicami organizacji, m.in. w większych ekosystemach oraz 

w relacjach firmy i społeczności.

Spełniając powyższe postulaty, w niniejszej monografii skoncentrowano się na 
rozpoznaniu zasad łączenia i współpracy (interfejsów) eksploracji i eksploatacji, zasad 
łączenia i współpracy tego, co nowe i stare. Tak określona luka badawcza wymaga jed-
nak doprecyzowania i powiązania z pierwszym postulatem.

W dyskusji o zdolnościach dynamicznych Winter (2003, s. 991, 994) zauważył, że 
genialna improwizacja nie jest rutyną, a jednocześnie rozwiązywanie problemów ad hoc 
zawsze będzie substytutem zdolności dynamicznych i może okazać się korzystniejsze 
ekonomicznie. Konkluzja autora jest następująca: „koncepcja zdolności dynamicznej 
jest pomocnym dodatkiem do zestawu narzędzi analizy strategicznej, ale sama analiza 
strategiczna pozostaje kwestią rozumienia, w jaki sposób idiosynkratyczne cechy każdej 
firmy wpływają na jej perspektywy w określonych uwarunkowaniach konkurowania”. 
Stwierdzenie to sugeruje, że należy poznać mechanizmy rozumienia. Pewne podwaliny 
dla takiego spojrzenia znalazły się m.in. w kognitywnych aspektach zdolności absorp-
cyjnej (Cohen, Levinthal, 1990), heurystycznych aspektach dynamicznych kluczowych 
kompetencji (Lei et al., 1996), elementach tworzenia sensu w ramach zdolności ana-
litycznej (Sorgenfrei, Wrigley, 2005), a także w koncepcji produktywnego i reproduk-
tywnego myślenia menedżerów, opartej na roli ich percepcji (Nogalski, Śniadecki, 2001, 
s. 95–97). Ostatnio podjęto także badania w zakresie kognitywnych zdolności menedże-
rów (Helfat, Peteraf, 2015) oraz zdolności liderów w zakresie myślenia strategicznego 
(Pisapia, Morris, Cavanaugh, Ellington, 2011), co wpisuje się w szerszy nurt kognitywi-
styczny w zarządzaniu (Sułkowski, 2005, s. 61–64). Helfat i Peteraf (2015) podkreślili, 
że można mówić o zdolnościach menedżerów nie tylko w kontekście zachowań, ale też 
operacji mentalnych. Badacze ci przyjmują, zgodnie z wiedzą psychologiczną, że pozna-
nie obejmuje zarówno działania umysłowe (ang. mental anctivities), związane z pozy-
skiwaniem i przetwarzaniem informacji, jak i elementy wiedzy lub przekonań. Aktyw-
ność umysłowa człowieka opiera się na dwóch sposobach przetwarzania informacji, 
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szybkim i automatycznym (system 1) oraz świadomym i wolniejszym (system 2). Bada-
cze wyróżnili zdolności kognitywne menedżerów najwyższego szczebla, w tym pozna-
nie i skupianie uwagi, rozwiązywanie problemów i wnioskowanie, język i komunikację 
oraz poznanie społeczne. Są one mikrofundamentem (ang. microfoundation) zdolności 
dynamicznych (Helfat, Peteraf, 2015). Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, w niniej-
szych rozważaniach zawężono lukę badawczą do zasad łączenia i współpracy tego,  
co nowe i stare w percepcji menedżerów.

Refleksja Marcha dotycząca 40 lat rozwoju teorii działania organizacyjnego (ang. 
theories of organizational action) prowadzi do konkluzji, że istnieje ciągłość i zmiana, 
a efektywne korzystanie z obu jest możliwe dzięki intelektualnym i społecznym struktu-
rom, które podtrzymują napięcie między radością z eksploatacji a radością z eksploracji 
(March, 1996, s. 287). March odwołuje się do niejasności i interpretacji, jako zagadnień 
teoretycznych, które rzucają nowe światło na działanie organizacyjne. W innym tekście 
autor ten podkreśla, że dwuznaczność doświadczenia i interpretowania czynią two-
rzenie znaczenia krytycznym dla życia (ang. critical to life) (March, 1994, s. 208). Dalej 
March (1994, s. 258) zauważył, że podejmowanie decyzji opiera się na presupozycji zna-
czenia (ang. meaning), co sprowadza się do rozumienia, jak się mają sprawy i jak mogą 
się mieć, oraz co jest podstawą angażowania innych w dyskurs o tym, co jest możliwe 
i co się wydarzyło. Kluczową zatem perspektywą przydatną dla lepszego zrozumienia 
zasad łączenia i współpracy tego co stare i nowe (eksploatacji i eksploracji) w percepcji 
menedżerów jest proces organizacyjnego tworzenia sensu.

Kolejna przesłanka zastosowania takiej perspektywy wynika z uznania roli oraz 
konieczności lepszego rozpoznania wyczuwania, tworzenia sensu i myślenia abdukcyj-
nego jako kluczowych elementów dynamicznych zdolności organizacji potrzebnych do 
zwiększenia zwinności organizacyjnej, szczególnie w warunkach głębokiej niepewności 
(ang. deep uncertainty) (Teece et al., 2016).

Inną przesłanką jest centralna pozycja człowieka w procesie organizacyjnego ucze-
nia się oraz w urzeczywistnianiu dynamicznych zdolności organizacji. Dzieje się tak, 
po pierwsze, dlatego, że organizacja uczy się przede wszystkim wtedy, kiedy uczą się 
pracownicy i menedżerowie. Po drugie, to człowiek jest wykonawcą działań, w tym 
także tych rutynowych. Po trzecie, to człowiek podejmuje decyzje w zakresie metod 
zarządzania wiedzą, działań oraz alokacji i łączenia różnych zasobów organizacji dla 
osiągania jej celów. Pozycję człowieka jako centralnego komponentu koncepcji zdol-
ności organizacyjnych bardzo dobrze uchwyciła Bogacz-Wojtanowska (2013, s. 189). 
W szczególności tworzenie sensu przez człowieka jest fundamentem działania orga-
nizacji, ponieważ dotyczy każdego rodzaju zdolności organizacyjnych. Ilustruje to 
zaadaptowany model zdolności organizacyjnych, eksponujący kluczową rolę procesów  
tworzenia sensu (rysunek 4).

Reasumując, przywołane powyżej argumenty dają podstawę do sformułowania luki 
badawczej. Jest nią rozpoznanie zasad łączenia i współpracy eksploatacji i eksploracji 
w percepcji menedżerów z uwzględnieniem perspektywy organizacyjnego tworzenia 
sensu.
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1.5. Podsumowanie
Koncepcja zdolności organizacyjnych jest istotnym zagadnieniem, o czym świadczy nie 
tylko zakres prowadzonych badań, obejmujący przedsiębiorstwa, organizacje publiczne, 
pozarządowe i hybrydowe, ale też nieustające zainteresowanie badaczy, czego dowo-
dzą zarówno najnowsze trendy w badaniach empirycznych, jak i trwające żywe  
dyskusje i spory teoretyczne na łamach renomowanych międzynarodowych czasopism 
naukowych.

Analiza literatury przedmiotu wykazała wielość definicji, różnorodność podejść 
i konceptualizacji zdolności organizacyjnych i wielowymiarowość tego zjawiska. Mimo 
wielu rozbieżności istnieją pewne cechy charakterystyczne, które pozwalają uchwy-
cić istotę zdolności organizacyjnych. Po pierwsze, zdolności odnoszą się do kolektyw-
nego rozwiązywania problemów w organizacji (ang. collective organizational problem-
-solving), na które składają się sekwencje generowania kompleksowych kombinacji 
aktów poznawczych i aktów zwyczajowych (ang. habitual acts). Po drugie, zdolności 
są powiązane z działaniem, wiedzą i sprawnością, zdolności potwierdzają się, kiedy 
działanie przynosi efekty. Po trzecie, zdolności to sprawdzony zestaw działań rozwią-
zujących problem możliwy do powtórzenia. Po czwarte, zdolności organizacyjne bazują 

Rysunek 4. Koncepcyjny model zdolności organizacyjnych
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Źródło: adaptowane z Bogacz-Wojtanowska (2013, s. 189).
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na wiedzy, a dzięki organizacyjnemu uczeniu się możliwe jest aktualizowanie posiada-
nych zdolności i tworzenie nowych, co przekłada się na dynamiczny charakter zdolności 
organizacyjnych. Po piąte, zdolności organizacyjne cechuje pewien paradoks. Polega on 
na tym, że rozwój zdolności organizacyjnych staje się jednocześnie niezbędnym warun-
kiem rozwoju organizacji i źródłem niepowodzeń. Umiejętne radzenie sobie z paradok-
sem jest jednak możliwe, o czym świadczy zaobserwowana oburęczność organizacyjna 
oparta na realizacji dwóch podstawowych funkcji: eksploatacji i eksploracji.

Mimo olbrzymiego i niekwestionowanego wkładu badaczy zarządzania strategicz-
nego w rozwój koncepcji zdolności organizacyjnych przedsiębiorstw, w tym dynamicz-
nych zdolności powiązanych z organizacyjnym uczeniem się, paradoksami zdolności 
organizacyjnych itd., niezbędna jest szersza perspektywa. Dalsze badania nad dynamiką 
zdolności organizacyjnych powinny się skupić na łączeniu eksploatacji i eksploracji. 
Istotną luką badawczą są zasady łączenia i współpracy tego co stare i nowe w per-
cepcji menedżerów. W badaniach w tym zakresie szczególnie użyteczna może okazać 
się perspektywa organizacyjnego tworzenia sensu. Ponadto warto zwrócić uwagę, że 
zdolności organizacyjne są domeną wszystkich typów organizacji i powinny być przed-
miotem rozważań i badań także na bardziej uniwersalnym poziomie. Jest to szczególnie  
uzasadnione, ponieważ dotychczasowe badania wykazały niewielką wymianę  
myśli w zakresie badania zdolności organizacyjnych między przedstawicielami  
zarządzania w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych.
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2
Zdolności organizacyjne z perspektywy 

sensmakingu

2.1. Wprowadzenie
Przeprowadzona w rozdziale 1 analiza literatury dotyczącej zdolności organizacyjnych 
pozwoliła na zdefiniowanie luki badawczej jako zasad łączenia i współpracy tego, co 
stare i nowe w percepcji menedżerów. Luka ta lokuje się na pograniczu nurtu kognity-
wistycznego w zarządzaniu (Sułkowski, 2005, s. 61–64) oraz tradycyjnych badań zdol-
ności organizacyjnych. Adekwatną perspektywą teoretyczną, pozwalającą analizować 
percepcję i zbudować pomost między tymi nurtami, jest koncepcja organizacyjnego 
tworzenia sensu Weicka. Celem rozdziału jest konceptualizacja procesu rozróżniania 
tego, co nowe i stare w percepcji menedżerów oraz wpływu tego rozróżnienia na dzia-
łanie organizacyjne. Do jego osiągnięcia zastosowano narracyjną analizę literatury doty-
czącej sensmakingu, zorientowaną na generalizację wiedzy dotyczącej procesu tworze-
nia sensu oraz rozpoznanie kluczowych elementów tego procesu (Gondek, Mazur, 2013, 
s. 69; Zdonek i in., 2016, s. 522). Rozdział składa się z trzech części. W pierwszej przed-
stawiono najważniejsze elementy koncepcji sensmakingu oraz jej krytykę. W drugiej 
części zaprezentowano propozycję koncepcyjnego modelu procesu tworzenia sensu. 
Rozdział kończy się omówieniem powiązań organizacyjnego tworzenia sensu ze zdol-
nościami organizacyjnymi.

2.2. Tworzenie sensu – teoretyczne podstawy koncepcji
Podstawy teoretyczne koncepcji tworzenia sensu zostały najpełniej sformułowane 
w wydanej w 1995 roku monografii Weicka Sensmaking in Organizations. Należy zauwa-
żyć, że zrozumienie tej koncepcji nie jest łatwe, choćby ze względu na specyficzny język 
użyty do jej opisania, a także z uwagi na osadzenie jej na założeniach paradygmatu 
interpretatywnego (zwanego też interpretatywno-symbolicznym), który czasem jest 
niedoceniany, a nawet kwestionowany (Sułkowski, 2013). Poglądy badaczy dotyczące 
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tego, czy zarządzanie jako dyscyplina ma paradygmat oraz czy jest to jeden paradygmat, 
czy też jest ich wiele, są rozbieżne. Większość badaczy uznaje, że zarządzanie to nauka 
wieloparadygmatyczna, choć niektórzy przedstawiciele dominującego nurtu optują za 
jednym paradygmatem, a niektórzy postmoderniści sugerują, że dyscyplina znajduje się 
w stadium postparadygmatycznym (Sułkowski, 2013). W związku z tym przedstawie-
nie koncepcji tworzenia sensu warto zacząć od przywołania paradygmatu, w którego 
zakresie ta koncepcja powstała.

Nurt interpretatywny w naukach o zarządzaniu

Efektem ewolucji nauk o zarządzaniu jest wiele podejść, szkół, nurtów i perspektyw, 
które trudno usystematyzować w sposób jednoznaczny i spójny (Bielski, 1996; Bom-
bała, 2010; Kostera, 2008). Jedną z prób jest określenie paradygmatów socjologii orga-
nizacji i nauk o zarządzaniu (Burrell, Morgan, 1979; Kostera, 1996; Sułkowski, 2005), 
w ramach których wyróżniono paradygmat interpretatywno-symboliczny, oparty na 
założeniu, że rzeczywistość społeczna jest niestabilna i względna, a więc „nie istnieje 
w sposób obiektywny, lecz jest intersubiektywnym tworem uczestników, czyli ludzi 
żyjących w świecie społecznym” (Kostera, 1996, s. 34). Podejście to zakłada, że zarówno 
otoczenie organizacji, jak i sama organizacja mają charakter symboliczny, wynika-
jący z interpretacji nadawanych im przez uczestników organizacji. Paradygmat ten  
doprowadził do (Kostera, 1996, s. 36):

 ● uświadomienia, że pewność wiedzy i dążenie do niej są tworami społecznymi oraz 
że rzeczywistość organizacyjna jest bardzo często jedynie mozaiką współistnieją-
cych rzeczywistości;

 ● uwrażliwienia uczestników organizacji na kulturowe znaczenie organizacji;
 ● ukazania, w jaki sposób działania w organizacji są tworzeniem rzeczywistości  

organizacji i jej otoczenia;
 ● przedstawienia otoczenia organizacji jako tworu skonstruowanego przez organi-

zację.

Inspiracje dla nowych modeli teoretycznych w naukach o zarządzaniu, wynikające 
z rozwoju zainteresowania nurtem interpretatywnym, dotyczyły m.in. kultury organiza-
cji. Natomiast od lat 90. XX w. istotną rolę w perspektywie symboliczno-interpretatywnej 
zaczęła odgrywać koncepcja tworzenia sensu (ang. sensemaking) (Kowalczyk, 2016).

Koncepcja organizacyjnego tworzenia sensu

Istota organizacyjnego tworzenia sensu wyraża się w trzech podstawowych elemen-
tach koncepcji: właściwościach procesu sensmakingu, treściach i okazjach do tworzenia 
sensu, a także sposobach tworzenia sensu.

lewandowski.indb   50lewandowski.indb   50 25.10.2021   13:08:0625.10.2021   13:08:06



Tworzenie sensu – teoretyczne podstawy koncepcji   51

Weick wyróżnił siedem właściwości procesu tworzenia sensu, odróżniających go od 
procesów rozumienia, interpretacji czy atrybucji (Weick, 2016, s. 29–80). Właściwości 
te są powiązane ze sobą, tworząc wzajemny układ: „ludzie przejęci swoją tożsamością 
w otoczeniu innych włączają się w ciąg zdarzeń, z których wybierają sygnały i retrospek-
tywnie tworzą ich sens, przez cały czas inscenizując jakoś rodzaj porządku w bieżących 
wydarzeniach” (Weick, 2016, s. 29). Do właściwości procesu tworzenia sensu należą:
1. Ugruntowanie w konstrukcji tożsamości. Tworzenie samoświadomości jest pod-

stawowym elementem indywidualnego procesu tworzenia sensu przebiegającego 
w organizacjach. Rozwój i podtrzymywanie obrazu samego siebie są inicjowane 
przez trzy samowyprowadzające się potrzeby: potrzebę poszukiwania i podtrzymy-
wania pozytywnego stanu emocjonalnego i poznawczego w odniesieniu do samego 
siebie, pragnienie postrzegania samego siebie jako osoby kompetentnej i sprawczej, 
a także potrzebę odczuwania spoistości i ciągłości siebie (Erez, Earley 1993, s. 28 
cyt. za: Weick, 2016, s. 31). Każda osoba może mieć wiele definicji samego siebie, np. 
w zależności od ról, które odgrywa. Przyjmowana przez daną osobę tożsamość defi-
niuje znaczenie sytuacji, w której ta osoba się znajduje: „wybieram sygnały, które 
nadadzą sytuacji znaczenie głównie pod dyktando tego «ja», które najlepiej nadaje 
się do poradzenia sobie z sytuacją, a nie na podstawie tego, co się dzieje” (Weick, 
2016, s. 35).

2. Retrospektywność. Weick (2016) wywodzi ideę retrospektywności z analiz Schütza 
poświęconych „znaczącemu przeżytemu doświadczeniu”. Każde doświadczenie roz-
patrywane intelektualnie umiejscowione jest w przeszłości. Działania muszą być 
zakończone, aby było możliwe ich poznanie. Co więcej, zrozumienie przeżytego 
doświadczenia jest możliwe za pomocą nie jednej, a wielu różnych interpretacji. 
Istotne są też sposoby odczuwania czasu jako ciągłe, pozbawione granic trwanie 
oraz jako oddzielne segmenty czasu, epizody. Wiąże się z tym kilka założeń. Po 
pierwsze, stwarzanie sensu jest procesem wymagającym skupienia uwagi w seg-
mencie czasu. Po drugie, uwaga skierowana jest ku przeszłości, a więc sens jest two-
rzony ze wspomnień, które w większym lub mniejszym stopniu są zniekształcone 
przez to, jak przeszłość jest pamiętana na skutek nowszych doświadczeń i ograni-
czeń pamięci. Po trzecie, refleksja nad założeniami jest najczęściej nadokreślona, 
ponieważ ludzie realizują jednocześnie wiele działań/projektów, co wymaga syn-
tezy różnych znaczeń w procesie tworzenia sensu. Po czwarte, retrospekcja ukrywa 
się wraz ze wzrostem poczucia porządku, jasności i racjonalności. Po piąte, mimo 
że uwaga skupiona jest na przeszłości, tworzenie sensu może uwzględniać szerszy 
kontekst obejmujący przeszłość i przyszłość (Weick, 2016, s. 35–42).

3. Inscenizowanie otoczenia. Pojęcie tworzenia sensu łączy poznanie z działaniem. 
Inscenizacja (ang. enactment) jest kluczowym terminem oznaczającym z jednej 
strony przygotowanie czegoś, zaaranżowanie, a z drugiej wprowadzenie w życie 
(drugie znaczenie angielskiego enactment). Inscenizacja zakłada, że człowiek 
jest aktywną częścią swojego otoczenia. Ludzie kreują sytuacje, w których będą 
musieli podjąć jakieś działanie, a wcześniej wybrać to działanie. Dlatego w procesie 
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tworzenia sensu dokonuje się współokreślanie, a przyczyna i skutek, bodziec i reak-
cja to różne momenty w czasie, pomiędzy którymi zachodzą powiązania, ale nie 
wyraźna i uchwytna relacja zależności przyczynowej (Weick, 2016, s. 44). Weick 
odwołuje się do Follet, która o rozmowie dwóch konkretnych osób pisała tak: 
„ja-plus-ty reagujemy na ciebie-plus-mnie” (Follet, 1924, s. 62–63, cyt. za: Weick, 
2016, s. 46). Istotne jest również, że działanie może wpłynąć na produkcję znacze-
nia nie tylko przez bezpośrednie oddziaływanie na świat. Sens mają także działania 
wstrzymane, zaniechane, opóźnione, planowane lub rozpoczęte i przekształcone 
w inne (Weick, 2016, s. 44).

4. Społeczny charakter. Myślenie ludzkie nie może być wyłączone poza funkcjonowa-
nie społeczne (Resnick et al., 1993, cyt. za: Weick, 2016). Obecność innych może być 
faktyczna, wyobrażona albo zakładana, a wyobrażona obecność może być też prze-
sadzona i zwodnicza (Allport, 1985, s. 3, cyt. za: Weick, 2016). Ponadto tworzenie 
sensu nie jest tożsame z podzielanym znaczeniem, gdyż nie zakłada podzielania tych 
samych wartości, a znaczenia mogą być równoważne bądź rozporoszone (Weick, 
2016, s. 56–57).

5. Nieustanność. Tworzenie sensu zachodzi nieustająco, nie ma początku, ponieważ 
czas jest ciągły, a „czyste trwanie nigdy się nie kończy” (Weick, 2016, s. 57). Jednak 
ludzie odczuwają czas częściej jako epizody, segmenty, a nie jako ciągłe trwanie. 
Dlatego istotne staje się to, „jak ludzie wykrajają momenty z przepływu czasu i jak 
wyławiają sygnały z tych momentów” (Weick, 2016, s. 58). Weick pisze, że „ludzie 
są zawsze w środku i w trakcie” i stawia pytanie w środku i w trakcie czego. Daje też 
jedną z możliwych odpowiedzi – ludzie są w trakcie projektów. Grupują zdarzenia 
w ciągi zdarzeń – strumienie – i nadają tym ciągom etykiety. Ciągi zdarzeń mogą być 
przedzielone wydarzeniami (np. zebrania), które pomagają w skupieniu uwagi i kry-
stalizacji znaczenia. Przerwaniu ciągów zdarzeń często towarzyszą emocje i pobu-
dzenie. Pełnią one istotną funkcję w skupianiu uwagi, gdyż ostrzegają przed poten-
cjalnym niebezpieczeństwem. Emocje zanikają, kiedy przerwa w sekwencji działań 
zostanie usunięta bądź też jeśli pojawi się inna możliwość dokończenia sekwencji. 
Sugeruje to, że ludzie wiedzą, jaki powinien być dalszy ciąg sekwencji. Jest on kształ-
towany poprzez porównania sytuacji z analogicznymi sytuacjami z przeszłości  
oraz przez socjalizację (Weick, 2016, s. 57–61).

6. Zogniskowanie na sygnałach wyłowionych ze środowiska. Nie można nadać sensu 
wydarzeniu, które nie zostało zauważone. Kontekst (okoliczności) decyduje o tym, 
co będzie wyłowione jako sygnał (zauważone) i jak zostanie zinterpretowane. 
Zauważenie to mimowolny początek procesu tworzenia sensu. Polega na filtrowa-
niu, klasyfikowaniu i porównywaniu wyłowionego sygnału. Kontekst jako struk-
tura kontekstu (kadr) określa pulę sygnałów możliwych do wyłowienia. Najczęściej 
zauważane są rzeczy nowe, niezwykłe, nieoczekiwane, odbiegające od normy, inten-
sywne, skrajne, jaskrawe, barwne, odosobnione, ostro zarysowane bądź mające 
znaczenie dla bieżących celów. Kontekst określa także możliwe interpretacje wyło-
wionych sygnałów, obejmuje to, kim jest mówiący, jakie są jego życiorys, obecny 
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cel i zamiary, otoczenie, w którym padły dane słowa, a także aktualną i potencjalną 
relację między słuchającym a mówiącym oraz politykę interpretacji (Weick, 2016, 
s. 64–67). Wyłowione sygnały są potrzebne do spowodowania działania. W dzia-
łaniu pojawiają się nowe sygnały pozwalające na lepszą interpretację sytuacji.  
Dlatego niemal każdy punkt odniesienia jest równie dobry (Weick, 2016, s. 64–71).

7. Większe nastawienie na wiarygodność niż na dokładność. W procesie tworzenia 
sensu dokładność percepcji nie jest tak istotna jak uzgodnienie wiarygodnej inter-
pretacji zdarzeń. Taka interpretacja pozwala na wszczęcie działań, które pozwolą na 
pozyskanie nowych sygnałów, a te z kolei przyczynią się do ulepszenia interpretacji. 
Właściwa interpretacja ustępuje miejsca uzgodnionej interpretacji także dlatego, 
że dokładność jest bardzo trudna do osiągnięcia ze względu na interpersonalny, 
interaktywny i współzależny charakter życia w organizacjach, a także presję czasu, 
ograniczenia wynikające z filtrowania informacji i wpływu kontekstu na zawęża-
nie pola poszukiwania informacji. Rozumowanie, mimo że nie musi być poprawne, 
powinno pasować do faktów. O ile dokładność odczuwania zmysłami wpływa na 
trwałość osądu w ontologii realistycznej, o tyle w ontologii idealistycznej trwałość 
osądów utrzymywania jest przez opowieści (Weick, 2016, s. 71–78).

Kolejnym elementem koncepcji tworzenia sensu są okazje do jego tworzenia. Okazje 
te pojawiają się w momencie wyłowienia sygnałów z otoczenia. Zauważanie sygnału 
związane jest z przerwami w ciągach zdarzeń, czyli wydarzeniami, które „uniemożli-
wiają dokończenie jakiegoś działania, sekwencji myśli, planu lub struktury przetwa-
rzającej” (Mandler, 1982, s. 92, cyt. za: Weick, 2016, s. 125). Przerwom tym towarzyszy 
pobudzenie absorbujące zdolność przetwarzania informacji. Pobudzenie zmniejsza 
liczbę sygnałów (są potrzebne do tworzenia sensu) oraz koncentruje uwagę na samej 
przerwie w działaniu, na tym, co psychologicznie jest w centrum, odwracając ją tym 
samym od tego, co wydaje się uboczne, a więc od kontekstu, który nadaje sens centrum. 
Oznacza to, że pobudzenie jest pożyteczne tylko do pewnego momentu, potem może być 
szkodliwe dla procesu tworzenia sensu (Weick, 2016, s. 124–130).

Typowe dla organizacji rodzaje okazji do tworzenia sensu to sytuacje niejedno-
znaczności i niepewności. Sytuacja niejednoznaczności charakteryzuje się dużą liczbą 
możliwych interpretacji, a więc nadmiarem potencjalnie wiarygodnych powiązań mię-
dzy sygnałami a kadrami. W sytuacji niejednoznaczności dodatkowa informacja nie 
rozwiązuje problemu, gdyż nie redukuje liczby potencjalnych powiązań. Potrzebny jest 
wtedy specjalny rodzaj informacji, uzyskiwany w interakcji twarzą w twarz (Weick, 
2016, s. 123). Sytuacja niepewności występuje, gdy nie można dokonać żadnej inter-
pretacji, a więc pojawia się niedobór wiarygodnych powiązań (sygnału z kadrem). 
Ponieważ niepewność najczęściej dotyczy braku rozumienia, jak zmieniają się skład-
niki otoczenia, jak zmiany otoczenia wpływają na organizację lub jakie są możliwości 
zareagowania w danej sytuacji (Milliken, 1987, cyt. za: Weick, 2016, s. 119), dodat-
kowe informacje mogą pozwolić na uwiarygodnienie jakiegoś powiązania, a tym samym  
na redukcję niepewności.
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Kolejnym komponentem koncepcji tworzenia sensu są treści, czyli minimalne struk-
tury, które mają sens. Zasadniczo podstawowym materiałem tworzenia sensu są słowa 
i ich znaczenie, aby „zmienić jakąś grupę ludzi, trzeba zmienić to, co mówią i co znaczą 
ich słowa” (Weick, 2016, s. 134). Sens wytwarzany jest przez łączenie słów w zdania 
w trakcie konwersacji. Nie wyjaśnia to jednak, jak sens jest tworzony. Zrozumienie 
tego procesu wymaga określenia minimalnych struktur, które tworzą sens. Są to: kadr, 
sygnał oraz ich połączenie. Znaczenie zostaje stworzone, kiedy osoba potrafi stworzyć 
związek między sygnałem a kadrem. Kadr i sygnał można rozumieć jako zasób słów. 
Ponadto kadry „to zwykle poprzednie momenty socjalizacji, a sygnały to zwykle obecne 
momenty doświadczenia” (Weick, 2016, s. 137), są „wyuczonymi i/lub wykształcają-
cymi się strukturami poznawczymi” (Porac et al., 1989, cyt. za: Weick, 2016, s. 19). Co 
jest niezmiernie ważne, „kadr percepcyjny kategoryzuje dane, przypisuje im prawdopo-
dobieństwa, ukrywa dane i uzupełnia brakujące dane” (Starbuck, Milliken, 1988, s. 51, 
cyt. za: Weick, 2016, s. 135). Sygnał, kiedy zostaje zauważony, pojawia się w kadrze, 
a sygnał bez kadru nie ma sensu, podobnie jak kadr bez sygnału (Weick, 2016, s. 135).

Nośnikiem kadrów są słowa, a kadry są powiązane ze sobą, ponieważ bardziej abs-
trakcyjne słowa zarysowują obszar (kadrują), w którym mają znaleźć się te bardziej 
konkretne (sygnały) (Weick, 2016, s. 135). Weick wymienia sześć rodzajów kadrów: 
ideologie (słownictwo społeczeństwa), kontrolę trzeciego stopnia (słownictwo organi-
zacji), paradygmaty (słownictwo pracy), teorie działania (słownictwo „dawania sobie 
rady”), tradycję (słownictwo poprzedników), opowieści (słownictwo ciągu i doświad-
czenia).

Ideologie są rozumiane jako „podzielany, względnie spójnie spleciony zestaw emo-
cjonalnie naładowanych przekonań, wartości norm, które wiążą pewnych ludzi razem 
i pozwalają im nadać sens ich światu” (Trice i Beyer, 1993, s. 33, cyt. za: Weick, 2016, 
s. 137). W skład ideologii wchodzą przekonania o związkach przyczynowo-skutkowych, 
preferencje co do pewnych wyników i oczekiwania właściwych zachowań. Tworzenie 
sensu jest aktem filtrowania, a przekonania i wartości są bardzo mocnymi filtrami. 
Źródłem ideologii mogą być kultury o charakterze ponadnarodowym, narodowym,  
regionalnym, społecznościowym, ideologie przemysłu bądź profesji albo grupy organi-
zacji (Weick, 2016, s. 137–139).

Kontrola trzeciego stopnia odnosi się do koncepcji Perrowa (1986), który suge-
rował, że organizacje posługują się trzema jej formami. Obok bezpośredniego nad-
zoru (pierwszy stopień), programów i rutyn (drugi stopień), kontrola może być spra-
wowana poprzez założenia i definicje, które są uważane za oczywiste. Ten stopień  
kontroli kształtuje przesłanki, na podstawie których ludzie w organizacji podejmują 
decyzje (Weick, 2016, s. 139–144).

Paradygmat jest tu postrzegany jako podzielane rozumienie i wzorce w społeczno-
ści zawodowej i organizacji. Odnosi się on do standardowych procedur operacyjnych, 
wspólnych definicji otoczenia oraz uzgodnionego systemu władzy i autorytetu, nato-
miast w przemyśle paradygmaty mogą odzwierciedlać „powiązania między strategiami 
operacyjnymi, strategiami marketingu i strategiami osiągania zysku w biznesie” (Pfeffer, 
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1981, s. 76, 227, cyt. za: Weick, 2016, s.145). Paradygmaty przypominają kulturę, gdyż 
są popierane przykładami, które stają się artefaktami (Weick, 2016, s. 144–148).

Teorie działania różnią się od innych kadrów tym, że są oparte na paradygmacie 
bodziec – reakcja. Teorie działania przybierają m.in. postać map poznawczych, struk-
tur wiedzy, modeli umysłowych, które na poziomie organizacji oddziałują na selekcję 
i interpretację bodźców, na związek przyczynowo-skutkowy między bodźcem a reakcją 
(i ich sprzężenie zwrotne), a także na metapoziom, na którym reakcje są składane. Za 
Argyrisem Weick podaje następujący schemat teorii działania: „w sytuacji S, jeśli chcesz 
osiągnąć efekt E, przy założeniach a1…an podejmij działanie D” (Argyris, 1976, s. 5, cyt. 
za: Weick, 2016, s. 149–150). Reakcje na bodziec (zachowania), przynosząc skutek zbli-
żony do oczekiwanego, potwierdzają teorię działania. Tym samym filtr nałożony przez 
teorię działania „niesie w sobie zalążek własnego potwierdzenia” (Weick, 2016, s. 151).

Tradycja może być przekazywana dalej jako obrazy, obiekty i przekonania. Ponieważ 
działanie jako takie przestaje istnieć w momencie przeprowadzenia, może być prze- 
kazane tylko jako wzorzec lub obraz działania, które kiedyś podjęto, oraz jako  
przekonania nakazujące, zalecające, regulujące, dopuszczające lub zakazujące odtwa-
rzania tych wzorców lub obrazów (Weick, 2016, s. 151–154).

Opowieści wynikają ze skłonności ludzi do indukcyjnego uogólniania. Doświadcze-
nia, które z jakiegoś powodu są warte zapamiętania, stają się często podstawą do two-
rzenia wskazówek działania, np. w formie reguł czy przysłów. W ten sposób to, co nie-
oczekiwane, może być oswojone i kontrolowane (Weick, 2016, s. 155). Łączenie znanej 
opowieści z nowym wydarzeniem stwarza możliwość, że rezultaty wydarzenia da się 
przewidzieć i zrozumieć. Jak pisze Weick (2016, s. 156) „opowieści zakładają, że każdy 
wynik ma swoją historię (…) zbierają pasma doświadczenia, aby upleść z nich wątek, 
który produkuje taki właśnie wynik”. Wątek musi być uporządkowany według kolejności, 
np. początek – środek – koniec albo sytuacja – przekształcenie – sytuacja. Ustalanie kolej-
ności wpływa na interpretowanie sygnału w kontekście opowieści. Opowieści są nie tylko 
kadrem, ale i sygnałami umieszczonymi w kadrze, pozwalającymi także zmienić kadr.

Ostatnim elementem omawianej koncepcji są dwa sposoby tworzenia sensu – 
oparty na przekonaniach oraz oparty na działaniach (Weick, 2016). Spójność utwo-
rzonego sensu może być skutkiem tego, w co ludzie wierzą (przekonania) albo tego, co 
ludzie robią (działania). Tworzenie sensu może się zacząć od przekonań i mieć formę 
argumentacji lub tworzenia oczekiwań albo od działania i mieć formę zaangażowania 
lub manipulacji. Tworzenie sensu polega na połączeniu przekonania z działaniem albo 
działania z przekonaniem, przy czym bardziej zrozumiałe łączy się z mniej zrozumia-
łym (Weick, 2016, s. 163). Weick (2016, s. 161) opisuje ogólnie proces tworzenia sensu 
jako „powiększanie małych sygnałów”, „poszukiwanie kontekstu, do którego sensownie 
pasują małe detale” lub „ciągły ruch tam i z powrotem między szczegółami a wyjaśnie-
niami, gdzie każdy cykl dodaje formy i treści następnemu” (Weick, 2016, s. 161).

Pierwszy sposób tworzenia sensu, oparty na przekonaniach, obejmuje argumen-
tację oraz oczekiwania. W organizacji w tworzenie sensu zaangażowanych jest wiele 
osób, które wymieniają się argumentami w rozmowach, dyskusjach, debatach itd. 
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Interpretacje sygnałów ścierają się i mają konsekwencje dla działania. Każdy argument 
wypowiadany przez osobę osadzony jest w jej przekonaniach. W ten sposób przekona-
nia przez argumenty sterują działaniem. Działanie jest rezultatem przekonania wydo-
bytego z kadru (lub kadrów – ideologii, paradygmatu itd.) przez wymianę argumentów. 
Jest to mechanizm, który Weick nazywa samospełniającą się przepowiednią. W tym 
względzie szczególną rolę w organizacji pełnią zebrania, które stanowią naturalną prze-
strzeń do dyskusji i przedstawiania wyjaśnień sytuacji i alternatywnych możliwości 
działania (Weick, 2016, s. 163–174). Przekonania mogą wynikać także z oczekiwań. 
Oczekiwania są punktami startu w procesie definiowania sytuacji, ogniskują uwagę, 
zawężają zestaw informacji dopuszczonych do przetworzenia, a w konsekwencji kształ-
tują wnioski i działania. W ten sposób przewidywania potwierdzają się i tworzony jest 
sens (Weick, 2016, s. 178–183).

Drugi sposób tworzenia sensu, oparty na działaniu, wiąże się z zaangażowaniem 
i manipulacją (Weick, 2016, s. 187–202). Tworzenie sensu oparte na zaangażowaniu 
zakłada, że ludzie starają się nadawać sens tym działaniom, w które są najbardziej zaan-
gażowani (Weick, 2016, s. 188). Zaangażowanie łączące osobę z działaniem może być 
różne, ale najważniejsze są m.in. odpowiedzialność za działanie, istotność działania, 
konsekwencje działania i odpowiedzialność za konsekwencje (Staw, 1982, s. 103, cyt. 
za: Weick, s. 189). Tym, co zwiększa odpowiedzialność za działanie, jest m.in. fakt, że 
działanie jest publiczne (jawne), nieodwracalne i dobrowolne (s. 189). Istotę tworzenia 
sensu przez zaangażowanie dobrze wyjaśnia cytat: „Zanim wystąpi zaangażowanie, róż-
nego rodzaju spostrzeżenia, doświadczenia i powody pozostają luźno związane z roz-
wijającą się sytuacją, wytworzoną przez niezaangażowane działanie. W miarę tego, jak 
wzrasta zaangażowanie w specyficzne działania, te różne elementy poznania stają się 
zorganizowane według tego, czy wspierają działanie, czy przeszkadzają w działaniu, 
czy też są dla działania obojętne. Decyzja o działaniu zmienia to, co dana osoba wie. (…) 
Zaangażowanie nakłada pewną formę logiki na interpretację działania” (Weick, 2016, 
s. 191). Innymi słowy, zaangażowanie pomaga podjąć decyzję o działaniu, kiedy osoba 
nie potrafi dostatecznie zdefiniować sytuacji i wybrać sposobu działania, który zna. 
W takiej sytuacji działanie wymaga ciągłego usprawiedliwiania, wyjaśniania, a to daje 
możliwości tworzenia sensu: „Działanie ma takie znaczenie, jakie nadaje mu usprawie-
dliwienie, które zostało przyłączone do niego” (Weick, 2016, s. 195).

Dla zrozumienia manipulacji szczególnie istotne jest rozpatrywanie organizacji 
w relacji z jej otoczeniem – „jest równie prawdopodobne, że otoczenie dopasuje się 
do organizacji, jak to, że organizacja dopasuje się do otoczenia” (Weick, 2016, s. 196). 
Organizacja, przynajmniej w pewnym stopniu, manipuluje swoim otoczeniem, a otocze-
nie wykazuje pewną plastyczność, czyli pozwala na bieżące formowanie: „manipulacja 
wytworzy otoczenie, które ludzie potem będą w stanie zrozumieć i nim pokierować” 
(Weick, 2016, s. 198). Dobrym przykładem są tzw. ulotne organizacje: „W świecie, 
który nagle stał się gwałtowny, zawodny, nieprzewidywalny i w którym wartość «pre-
cedensu», poprzednio bezsporna, staje się nieużyteczna dla bieżących i przyszłych dzia-
łań, nie ma nic dziwnego w tym, że społeczeństwo i jego członkowie polegają mniej 
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na formalnych, długotrwałych instytucjach i procedurach, a bardziej na nieformalnych, 
ulotnych aranżacjach” (Lanzara, 1983, s. 88, cyt. za: Weick, 2016, s. 200). Ulotne organi-
zacje „stwarzają sensowne struktury i otoczenia przez działanie” (Weick, 2016, s. 200).

Krytyka sensmakingu

Podstawowe ograniczenia koncepcji organizacyjnego tworzenia sensu sprowadzają się 
do: (Brown, Colville, Pye, 2015; Kowalczyk, 2016; Miles, 2012, s. 241–247):

 ● zakwestionowania przekonania, że w organizacji ludzie są kierowani przez zasady, 
ponieważ możliwe jest także, że pracownicy nie są świadomi reguł komunikacji, 
a działania kierowane są w większym stopniu intuicją niż zasadami;

 ● podkreślenia, że tworzenie sensu może być oderwane od rzeczywistości, co sprowa-
dza się do tego, że z punktu widzenia menedżera w niektórych sytuacjach nadawa-
nie sensu powinno skupiać się na tym, co obiektywnie istnieje, a nie na możliwych 
czy prawdopodobnych znaczeniach wydarzeń;

 ● zwrócenia uwagi na ignorowanie procesu uczenia się, głównie przez pominięcie 
etapu refleksji w cyklu działanie – nadawanie znaczenia działaniu;

 ● zakwestionowania założenia, że działanie zawsze jest poprzedzone myśleniem 
i interpretacją, ponieważ zdarza się, że myślenie jest poprzedzone działaniem;

 ● podania w wątpliwość założenia o retrospektywności, które jest rozumiane jako 
nadawanie znaczenia zawsze tylko tym wydarzeniom, które się odbyły i uznanie, 
że tworzeniu sensu nie towarzyszy myślenie przyszłościowe, podczas gdy nie ma 
badań pokazujących, że nadawanie sensu nie może być zorientowane na przyszłość;

 ● zwrócenia uwagi na różnice w rozumieniu podstawowych elementów koncepcji, 
w tym m.in. ujęć procesu tworzenia sensu (indywidualno-kognitywne, grupowe/
społeczne albo dyskursywno-lingwistyczne) oraz występowania zjawiska sensma-
kingu (każdego momentu czy działania albo sytuacji kryzysowych).

Część powyższych uwag wynika raczej ze skomplikowanego wywodu i specyficz-
nego języka, co powoduje różnice w interpretacji sensmakingu. Przykładowo, Weick 
zakłada retrospektywność, ale jednocześnie dopuszcza, że tworzenie sensu zachodzi tu 
i teraz i może wybiegać w przyszłość: „tworzenie sensu można rozciągnąć poza teraź-
niejszość. (…) bieżące decyzje mogą nabrać znaczenia w szerszym niż zazwyczaj kontek-
ście, wzbogaconym o elementy przeszłości i przyszłości” (Weick, 2016, s. 41). Założenie 
o retrospektywności wyraża się raczej w potwierdzaniu wcześniej przyjętych hipotez 
(prognoz rzeczywistości) oraz nadawaniu sensu zrealizowanym działaniom, które 
zostały podjęte ad hoc (jeśli prognoz nie było). Tylko po fakcie możemy coś potwierdzić, 
co nie znaczy, że tworzeniu sensu nie może towarzyszyć myślenie przyszłościowe. Weick 
i et al. (2005, s. 415) piszą, że „ludzie nie muszą dokładnie postrzegać problemu, aby go 
rozwiązać; mogą działać efektywnie po prostu przez tworzenie sensu w danych oko-
licznościach w sposób, który jawi się jako ruch w kierunku długoterminowych celów”.
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Z opisu koncepcji sensmakingu nie wynika, że działanie zawsze musi być poprze-
dzone myśleniem i interpretacją. Tworzenie sensu oparte na działaniu opisuje przypa-
dek, w którym działanie wpływa na myślenie i interpretację, ale tworzenie sensu oparte 
na przekonaniu opisuje sytuację odwrotną. Obrazują to (odpowiednio) frazy „pal-cel” 
i „cel-pal” (Griffin, 2003, s. 270). Jeśli jednak uwzględnimy ciągłość procesu tworzenia 
sensu, to okaże się, że działanie oraz myślenie i interpretowanie są zapętlone (można 
to zobrazować tak: „-pal-cel-pal-cel-pal-cel-”). Należy jeszcze dodać, że tworzenie sensu 
obejmuje nie tylko tworzenie nowej interpretacji, ale też potwierdzanie dotychczasowej. 
Innymi słowy, tworzone są nowe jednostki sensu albo potwierdzane i aktualizowane są 
stare, a refleksja jest ukryta w szukaniu powiązania między sygnałem i kadrem. Nowe 
jednostki sensu stają się składnikiem wiedzy, a stare jednostki są elementem wiedzy. 
Oba sposoby tworzenia sensu pozwalają lepiej zrozumieć okoliczności, w jakich organi-
zacja się uczy. Jeden ze sposobów tworzenia sensu wyjaśnia, jak zasady mogą kierować 
działem ludzi w organizacji, natomiast drugi wiąże się z brakiem zasad, którymi można 
się kierować, albo z odrzuceniem takich zasad. To drugie ujęcie sugeruje, że intuicja 
może być ważnym mechanizmem podejmowania decyzji, organizacyjnego uczenia się 
oraz osiągania dobrych rezultatów. Ilustrują to przykłady organizacji ulotnych oraz 
oddziału wojska, który odnalazł drogę do obozu na podstawie mapy zupełnie innego 
terenu. Pokazują one, że improwizacja i intuicja są cenne, gdyż umożliwiają zdobywanie 
informacji, którym nadawany jest tymczasowy sens, pozwalający działać dalej. Jedno-
cześnie przykłady te pokazują, że najłatwiej badać tworzenie sensu w sytuacjach nie-
pewności (kryzysu). Nie znaczy to jednak, że zjawisko organizacyjnego tworzenia sensu 
jest ograniczone do tych sytuacji. Niepewność i niejednoznaczność pojawiają się prze-
cież w wielu różnych sytuacjach i dylematach decyzyjnych. Dostrzeganie zmian w oto-
czeniu i organizacji, interpretowanie informacji, podejmowanie na ich podstawie decyzji 
zachodzi nieustannie w całej organizacji. Czasem procesy decyzyjne mogą się kompli-
kować, dlatego faktycznie „w pewnych sytuacjach dla menedżerów byłoby korzystniej, 
gdyby zamiast koncentrować się na możliwościach czy prawdopodobnych znaczeniach  
wydarzeń, skupiali się na tym, co obiektywnie istnieje” (Kowalczyk, 2016, s. 453).  
Innymi słowy, czasem korzystniejsze jest tworzenie sensu sterowane działaniem.

Skomplikowany wywód i specyficzny język, które cechują koncepcję Weicka, powo-
dują, że potrzebne jest bardziej komunikatywne przedstawienie procesu tworzenia 
sensu. Takie ujęcie mogłoby służyć jako perspektywa teoretyczna do analizy zasad 
łączenia i współpracy tego, co nowe i stare w percepcji menedżerów. W literaturze  
istnieją podstawy dla opracowania takiego ujęcia.

2.3. Koncepcyjny model procesu tworzenia sensu
Spojrzenie na tworzenie sensu z pozycji funkcjonalizmu zostało rozwinięte i umownie 
nazwane teorią inscenizacji (Weick, Sutcliffe, Obstfeld, 2005). W literaturze przedmiotu 
istnieje także co najmniej kilka innych modeli procesu decyzyjnego, które opierają się 
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na zauważaniu sygnałów lub wydarzeń w otoczeniu i ich interpretowaniu (Boyd, 2018; 
Daft, Weick, 1984; Milliken, 1990), a które można bezpośrednio powiązać z procesem 
tworzenia sensu. Mimo oczywistych różnic między nimi istnieją także podobieństwa, 
które pozwoliły zbudować ogólny koncepcyjny model sensmakingu. Składa się on 
z trzech faz.

Faza I: inscenizujące zauważanie

Tworzenie sensu to nieustanny proces odczuwany jako niemający początku ani końca 
przepływ doświadczenia. Przepływ ten jest jednak odczuwany jako wyodrębnione 
strumienie doświadczeń. Wyodrębnienie następuje w wymiarze czasowym, ponieważ 
ludzie odczuwają czas nie jako ciągłość, ale jako fragmenty, okresy, więc strumienie 
mają umowny początek i koniec. Wyodrębnienie ma też wymiar symboliczny, ponieważ 
strumienie doświadczeń są nazywane (etykietowane – ang. labelling). Nazwy nadawane 
są w ramach kadrów interpretacyjnych będących efektem m.in. procesu socjalizacji (np. 
edukacji, wychowania). Kadry podtrzymują tożsamość jednostek i grup społecznych. 
Zarówno kadry, jak i strumienie mogą zawierać w sobie mniejsze kadry i strumienie 
(Weick, 2016). Przykład chronologicznego ciągu takich strumieni doświadczeń może 
obejmować: dzieciństwo, okres szkolny, studia, pracę, małżeństwo, emeryturę. Z kolei 
w ramach okresu szkolnego mamy mniejsze strumienie, jak np. szkoła podstawowa, 
szkoła średnia, a w ich ramach jeszcze mniejsze, np. pierwsza klasa, wakacje, druga 
klasa. W kontekście zarządzania w ramach strumieni także można wyodrębnić większe 
i mniejsze jednostki, np. strategie (Bratnicki, Zbierowski, 2013; Romanowska, Melna-
rowicz, 2020), polityki i procedury (Kożuch, 2004), programy, projekty i ich portfele 
(Jałocha, 2014; Sońta-Drączkowska, 2009), procesy (Kożuch, Sienkiewicz-Małyjurek, 
2015; Stabryła, 2010), działania i zadania (Kaplan, Norton, 2006), aż po najmniejszą 
nierozerwalną cząstkę pracy człowieka, którą jest czyn prosty, czyli ruch elementarny 
(Kieżun, 1977, s. 38).

Okazje do podtrzymania lub zmiany sensu albo do stworzenia nowego sensu 
pojawiają się, kiedy strumień doświadczeń, emocji i zrutynizowanych działań zostaje 
przerwany przez zauważenie i wyłowienie sygnału, czyli np. zaobserwowanie jakie-
goś zdarzenia, które uniemożliwia kontynuowanie działań (bądź sekwencji myśli, 
planu lub struktury przetwarzającej) (Weick, 2016). Moment ten jest nazywany także 
inscenizowaniem, ponieważ przyszłe działanie będzie wynikało z interpretacji tego 
sygnału, który został zauważony (Weick et al., 2005). Milliken (1990) odwołuje się do 
koncepcji interpretowania otoczenia (Daft, Weick, 1984), która podkreśla, że najpierw 
menedżerowie muszą skanować otoczenie, aby uzyskać informacje o bieżących i poten-
cjalnych zmianach, trendach i wydarzeniach, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie 
organizacji. Lycett i Marshan (2016), adaptując koncepcję tworzenia sensu do procesu 
analizy danych, podkreślili, że proces ten zaczyna się od zauważania, a więc podobnie 
jak w pierwotnym ujęciu sensmakingu (Weick, 2016). Podobnie koncepcja OODA (ang. 
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Observe-Orient-Decide-Act), sformułowana przez pułkownika Johna Boyda dla uchwy-
cenia specyfiki decyzji podejmowanych w armii w trakcie działań wojennych, zaczyna 
się od obserwacji otoczenia, wyłaniających się okoliczności i interakcji z otoczeniem 
(Boyd, 2018).

Istotą tej fazy jest pozyskanie informacji poprzez skanowanie, obserwowanie 
i zauważanie, co jest składnikiem wielu koncepcji zarządzania. Istotna różnica kon-
cepcji sensmakingu polega na uchwyceniu aspektu inscenizowania i podkreśleniu jego 
roli w społecznym konstruowaniu rzeczywistości organizacyjnej. Niezależnie od tego, 
czy nazwiemy tę fazę skanowaniem, obserwowaniem czy zauważaniem, ma ona konse-
kwencje dla wyboru sposobu działania w kolejnych fazach. Wynika to z tego, że zauwa-
żenie i wyłowienie sygnału jest powiązane ze skupieniem na nim uwagi. Skupienie 
uwagi następuje w obszarze zarysowanym przez kadr, który działa jak filtr pozwalający 
zauważyć pewne sygnały, a jednocześnie ukrywa inne (Weick, 2016). Inscenizowanie 
zawęża pulę potencjalnych działań.

Faza II: interpretacja jako selekcja znaczenia

Zauważone sygnały zawierają zestawy informacji (bodźców, danych), a informacje te 
są następnie analizowane pod kątem możliwych związków, porównywane, grupowane 
i klasyfikowane. Tworzenie sensu obejmuje interpretowanie i decydowanie o znaczeniu. 
Interpretowanie można określić jako szukanie związków między sygnałem a kadrem 
interpretacyjnym służącym jako ramy odniesienia. Takie ramy interpretacyjne są zbio-
rem wcześniejszych sygnałów, którym kiedyś nadano znaczenie. Następnie oceniana jest 
wiarygodność zidentyfikowanych powiązań. Decydowanie o znaczeniu można rozumieć 
jako wybór najbardziej wiarygodnego związku między wyłowionym sygnałem a ukła-
dem odniesienia (Weick, 2016). Wybór wiarygodnego powiązania jest istotą tego etapu, 
choć bywa różnie nazywany: interpretowaniem (Lycett, Marshan, 2016; Daft, Weick, 
1984), orientacją i decydowaniem (Boyd, 2018) lub selekcją znaczenia (ang. selection) 
(Weick et al., 2005).

Selekcja znaczenia jest skomplikowana, gdyż dokonywana z pozycji człowieka, 
który „jest stworzeniem zawieszonym wśród sieci znaczeń, które sam utkał” (Geertz, 
1973, s. 5, cyt. za: Griffin, 2003, s. 276). Mówiąc językiem Weicka, jest to nie tylko sieć 
powiązań między sygnałami i kadrami w ramach różnych strumieni doświadczenia, 
ale także sieć powiązań między strumieniami i między kadrami. Na tych płaszczyznach 
uwidaczniają się cztery cechy charakteryzujące proces interpretowania.

Po pierwsze, trudności w interpretacji i decydowaniu o znaczeniu są wyrażone 
poprzez niepewność i niejednoznaczność sytuacji. Jeżeli niepewność oznacza, że 
nie można określić żadnego wiarygodnego powiązania między bieżącym sygnałem 
a układem odniesienia, a niejednoznaczność oznacza, że nie można dokonać wyboru 
z wielu wiarygodnych powiązań między bieżącym sygnałem a układem odniesie-
nia (Weick, 2016), to obie te sytuacje można uznać za przeciwne końce jednego 
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kontinuum. Pomiędzy brakiem powiązań a ich nadmierną liczbą pojawia się sytuacja, 
w której występuje jedno powiązanie między sygnałem a układem odniesienia, które 
ma satysfakcjonującą wiarygodność. Uzyskanie takiej optymalnej sytuacji jest trudne 
i często niemożliwe. Dlatego niepewność i niejednoznaczność wymagają określonej 
strategii działania – poszukiwania dodatkowych informacji, które może być aktywne 
(np. dodatkowe badania otoczenia) albo pasywne (bierne czekanie na dodatkowe 
informacje) (Burns, Stalker, 1961, cyt. za: Weick, 2016, s. 119). Zdobywanie nowych 
informacji jest stosowane w przypadku niepewności, natomiast zdobywanie specjal-
nej informacji (redukującej potencjalne powiązania) jest stosowane w przypadku nie-
jednoznaczności. Jeśli dzięki dodatkowym informacjom będzie możliwe ustanowienie 
wiarygodnego powiązania sygnału z kadrem (układem odniesienia), możliwe stanie 
się stworzenie znaczenia. Stworzenie sensu może być poprzedzone oscylowaniem 
między niepewnością i niejednoznacznością, a jeśli nie uda się ich zredukować, może 
zostać podjęta decyzja o działaniu, zwłaszcza jeśli występuje presja czasu. Przekona-
nie o konieczności działania może wynikać z kontekstu funkcjonowania organizacji, 
który nakłada na kierowników i pracowników presję czasową oraz presję osiąga-
nia wyników. Ponieważ organizacja (w sensie instytucjonalnym) musi podtrzymać  
swoją legitymację do działania, zarządzający odczuwają presję uzyskania wyników 
(Weick, 2016, s. 184; Czarniawska, 2010, s. 64–66).

Po drugie, trudności w interpretacji wynikają także z tego, że kadry jako ramy inter-
pretacyjne (ramy odniesienia) mogą nakładać się na siebie, a wyłowionych sygnałów 
może być wiele i to w ramach różnych strumieni doświadczenia. Przykładem radzenia 
sobie w takich okolicznościach może być zarządzanie portfelem projektów (Jałocha, 
2014; Sońta-Drączkowska, 2009), gdzie każdy projekt jest osobnym przedsięwzięciem, 
ale po części powiązanym z innymi (np. zasobowo).

Po trzecie, utworzone dotychczas jednostki sensu (zbiory sygnałów wraz z ich 
połączeniami z ramami odniesienia), są przechowane w pamięci indywidualnej lub 
zbiorowej, co może prowadzić do ich zniekształcania na skutek ograniczeń pamięci 
(Weick, 2016). Jest to niezwykle ważne, zauważenie i wyłowienie sygnału rozpo-
czyna bowiem świadome, indywidualne procesy poznawcze, według indywidual-
nych struktur poznawczych człowieka. To właśnie te struktury składają się na kadry. 
Zarówno Weick (2016), jak Lycett i Marshan (2016) wprost akcentują centralną rolę 
kadru jako układu odniesienia w procesie interpretowania. Z kolei badania Milliken 
(1990) dobrze ją ilustrują. Należy podkreślić, że rola układu odniesienia jest kluczowa 
zarówno wtedy, kiedy tworzenie sensu jest sterowane przekonaniem, jak i wtedy,  
kiedy jest sterowane działaniem.

Po czwarte, trudności w powiązaniu sygnału z kadrem nie muszą być spowodowane 
brakiem wiedzy, doświadczenia czy punktu odniesienia. Mogą być wynikiem sporu 
i ścierania się różnych interpretacji przyszłości, powiązanych z różnymi interesami 
określonych jednostek bądź grup, co czasem w literaturze określa się jako konflikty 
kadrów (ang. frame contests) (Kaplan, 2008).
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Faza III: działanie powiązane z uczeniem się

Trzeci etap procesu tworzenia sensu jest powiązany z działaniem i jego rolą w defi-
niowaniu sytuacji, która różni się w zależności od kontekstu opracowania danego 
modelu (Daft, Weick, 1984; Milliken, 1990; Weick et al., 2005). W oryginalnej koncepcji  
K. Weicka istnieją dwa porządki tworzenia sensu: jeden oparty na przekonaniach, 
a drugi na działaniach. W obu przypadkach dochodzi do utrzymania aktualnej wiedzy 
o sposobie działania, przy czym w pierwszym przekonania sprawiają, że sięgamy po 
sprawdzone sposoby działania, które są weryfikowane, a w drugim poprzez działa-
nie w sytuacji niepewności lub niejednoznaczności tworzone są nowe sposoby postę-
powania, które będą potwierdzane w kolejnych cyklach tworzenia sensu i działania. 
W jednym i drugim przypadku prowadzi to do utrzymania wzorca postępowania (ang. 
retention) (Weick, 2016; Weick et al., 2005). Podobnie Daft i Weick (1984, s. 286) oraz 
Milliken (1990) uznają, że skanowanie zmieniającego się otoczenia i interpretacja pozy-
skanych informacji prowadzi do nowej odpowiedzi na sytuację, która z kolei pozwala 
uzyskać informację zwrotną, a rezultatem tego jest uczenie się przez działanie (Daft, 
Weick, 1984, s. 286). Należy podkreślić, że model ten w ujęciu Milliken (1990) suge-
ruje, że już na etapie interpretacji sygnału analizowane są konsekwencje wariantów 
interpretacyjnych oraz ich znaczenie dla interpretującego. Faza odpowiedzi (działania) 
opiera się na wykorzystaniu uświadomionej wiedzy o możliwych reakcjach i prawdopo-
dobieństwie ich skuteczności (Milliken, 1990). Innymi słowy, odczuwana niepewność 
bądź niejednoznaczność, wynikająca z trudności w definiowaniu sytuacji, przekłada 
się na trudności w dopasowaniu do niej adekwatnego wzorca działania i powiąza-
nego z nim pożądanego skutku, który można uzyskać. W takiej sytuacji konieczne jest  
testowanie przez działanie.

Podobne spostrzeżenia zostały wyrażone w modelu pętli OODA, w którym (po 
obserwacji i decydowaniu) ostatnim elementem podstawowego cyklu jest działanie, 
rozumiane jako testowanie hipotez przyjętych pod postacią decyzji (Boyd, 2018). Milli-
ken (1990) podkreśla aspekt sprawności, który w innych przywołanych modelach jest 
nieco ukryty lub domniemany. Aspekt ten należałoby uwzględnić explicite z kilku powo-
dów. Po pierwsze, sprawność jest uznawana za tzw. wzgląd badawczy nauk o zarządza-
niu oraz subdyscyplin, np. zarządzania publicznego (Bielski, 1996, s. 48; Sudoł, Kożuch, 
2010, s. 395–398). Po drugie, każde działanie prowadzi do jakichś skutków, nawet jeżeli 
są one niezamierzone (Kieżun, 1977, s. 43). Po trzecie, uzyskane w przeszłości skutki 
działania są pamiętane, a przyszłe skutki są składnikiem oczekiwań, co może wpły-
wać na bieżący wybór sposobu działania. Sugerują to różne teorie. Przykładowo, zgod-
nie z teorią umotywowanego działania (ang. Theory of Reasoned Action), oczekiwane 
efekty zachowania, obok norm kulturowych, są istotnymi predyktorami nastawienia, 
które wpływa na zamiar podjęcia działania (Ajzen, Fishbein, 1980; Case, Sparks, Pavey, 
2016). Teorii tej użyto do wyjaśnienia korzystania z systemów informacji, potwierdza-
jąc m.in., że postrzegana użyteczność informacji wpływa na zamiar jej wykorzystania 
(Wixom, Todd, 2005). Sugeruje to, że oczekiwane rezultaty potencjalnego działania 
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mogą być istotne także w interpretowaniu wyłowionego sygnału. Można więc wnio-
skować, że kadry jako nośnik norm, wzorów zachowania i wiedzy, obejmują działania  
i ich spodziewane skutki.

Reasumując, wyróżnione fazy procesu organizacyjnego tworzenia sensu łączą się 
w całość, którą można przedstawić za pomocą koncepcyjnego modelu. Podobnie jak 
w przypadku modelu relacji między skanowaniem, intepretowaniem i uczeniem się, 
którego uproszczony charakter celowo pomijał kompleksowość relacji dla ukazania 
ogólnego schematu (Daft, Weick, 1984, s. 286), w zaproponowanym modelu (rysunek 
5) przedstawiono uproszczony proces organizacyjnego tworzenia sensu. Skutkiem tego 
uproszczenia jest m.in. pominięcie zapętlenia cyklu oraz związków między tworzeniem 
sensu a uczeniem się i wiedzą, która jest jednocześnie efektem tworzenia sensu i ele-
mentem kadru. W tak zarysowanym modelu na pierwszy plan wysuwają się funkcje 
kadrów.

Rysunek 5. Koncepcyjny model organizacyjnego tworzenia sensu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Boyd, 2018; Daft, Weick, 1984; Milliken, 1990; Weick, 2016;  
Weick et al., 2005.
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2.4. Zdolności organizacyjne a tworzenie sensu
Jeżeli zdolności organizacyjne są sprawdzonymi sposobami działania, charakteryzuje 
je dynamika i dualizm (O’Reilly, Tushman, 2013; Saggurthi, Thakur, 2016; Schreyögg, 
Kliesch-Eberl, 2007), a wybór sposobu działania zależy od interpretacji sygnału w pro-
cesie tworzenia sensu (Milliken, 1990; Weick, 2016), to poznanie i opisanie zasad 
łączenia i współpracy tego, co stare i nowe w percepcji menedżerów wymaga wcze-
śniejszego uściślenia, jak proces tworzenia sensu może być powiązany ze zdolnościami 
organizacyjnymi. Istnieją co najmniej trzy takie powiązania. Po pierwsze, tworzenie 
sensu można uznać za predyktor zdolności organizacyjnych (Sheng, 2017), po drugie, 
można wykazać ich wspólne cechy, a po trzecie, tworzenie sensu można traktować jako 
zdolność organizacyjną (Akgün, Keskin, Lynn, Dogan, 2012). W zakresie relacji mię-
dzy tworzeniem sensu a organizacyjnymi zdolnościami systemowymi, socjalizacji oraz 
koordynacji badania empiryczne potwierdziły istnienie pozytywnej zależności (Sheng, 
2017). Dalsze omawianie tej relacji nie wpisuje się w cel niniejszej monografii, gdyż  
nie koncentruje się na aspektach percepcji, a jedynie traktuje sensmaking jako jeden 
z czynników kształtujących zdolności organizacyjne. Dlatego też poniżej szerzej omó-
wiono dwa kolejne rodzaje powiązań.

Wspólne cechy zdolności organizacyjnych i tworzenia sensu

W literaturze przedmiotu wskazane zostały najważniejsze cechy zdolności organiza-
cyjnych, które można powiązać z cechami procesu tworzenia sensu. Podkreśla się, że 
zdolności cechuje społeczny charakter oraz powiązanie z: poznaniem i działaniem, wie-
dzą i uczeniem się, efektami i racjonalnością (Bogacz-Wojtanowska, 2013, s. 181–193; 
Christensen, Gazley, 2008; Grant, 1996, s. 119; Morgan, 2006).
1. Poznanie i działanie. Schreyögg i Kliesch-Eberl (2007, s. 916–917) podkreślili, że 

konceptualizacja zdolności organizacyjnych odnosi się do kolektywnego rozwią-
zywania problemów w organizacji, przy czym rozwiązywanie problemów jest 
sekwencją generowania kompleksowych kombinacji aktów poznawczych i aktów 
zwyczajowych (ang. habitual acts). Z kolei Weick akcentuje, że tworzenie sensu 
obejmuje definiowanie sytuacji i działanie, przy czym definiowanie sytuacji jest de 
facto aktem poznawczym (Weick, 2016; Weick et al., 2005). Dla Schreyögga i Kliesch- 
-Eberl (2007, s. 916) zdolności organizacyjne (ang. organizational capability) 
są także sposobem wybierania i łączenia zasobów. Sposób ten jest składnikiem  
odpowiedzi na fundamentalne pytanie „Jak działać?”, na które tworzenie sensu ma 
dać odpowiedź (Weick et al., 2005).

2. Powiązanie z wiedzą i uczeniem się. Schreyögg i Kliesch-Eberl (2007, s. 916) 
zauważyli, że zdolności organizacyjne obejmują nie tylko uświadomioną wiedzę, 
ale są też zwyczajowymi wzorami działania, rutynami organizacyjnymi. Patrząc 
przez pryzmat koncepcji tworzenia sensu, rutyny to sytuacje, w których stosuje się 
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sprawdzone sposoby działania i żadne sygnały nie zakłócają myślenia automatycz-
nego (Weick, 2016, s. 113–114). Zdolności organizacyjne powstają jednak w drodze 
organizacyjnego uczenia się, co jest przejawem zdolności dynamicznych (Honadle, 
1981; Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007). Dynamizm ten można powiązać z pojawia-
niem się okazji do tworzenia sensu, czyli sytuacjami, w których wyłowienie sygnału 
przerywa myślenie automatyczne i rozpoczyna myślenie aktywne, w ramach któ-
rego kadry, obejmujące m.in. struktury wiedzy, są aktualizowane bądź powstają 
nowe kadry (Weick, 2016). Innymi słowy, zdolności organizacyjne są zmienne 
i wymagają odnawiania (Teece et al., 1997).

3. Powiązanie z efektami i racjonalnością. Wielu autorów podkreśla, że zdolności orga-
nizacyjne muszą prowadzić do efektów (por. tabelę 1). Efekty działania są ważne 
także w procesie tworzenia sensu (Milliken, 1990; Weick et al., 2005). Schreyögg 
i Kliesch-Eberl (2007, s. 915) przyjęli, że sukces organizacji jest momentem, w któ-
rym organizacyjne zdolności się potwierdzają, a także że zdolności organizacyjne 
się potwierdzają, jeśli organizacja efektywnie rozwiązuje problemy. To drugie kryte-
rium zakłada w istocie szerszą definicję sukcesu. Rodzi to jednak pewne konsekwen-
cje. Po pierwsze, patrząc przez pryzmat podziału problemów na ustrukturyzowane, 
źle ustrukturyzowane i „nieoblicznalne” (ang. wicked) (Rittel, Webber, 1973; Simon, 
1981), trzeba stwierdzić, że możliwości precyzyjnego zdefiniowania oczekiwanych 
skutków działania będą mocno zróżnicowane. Zwłaszcza w przypadku problemów 
źle ustrukturyzowanych (nieustrukturyzowanych) i nieobliczalnych bardzo trudno 
precyzyjnie określić oczekiwane rezultaty. Podczas rozwiązywania każdego rodzaju 
problemów potrzebne są zdolności organizacyjne, jednak zdolności te różnią się 
od siebie, a sytuacje takie stawiają inne wymagania dla tworzenia sensu. Po drugie, 
rozumienie zdolności organizacyjnych jako licznych sekwencji poznania i działania, 
które prowadzą do zamierzonych rezultatów, zakłada, że działania i zdolności orga-
nizacyjne są racjonalne. Założenie to jest jednak problematyczne z dwóch powodów. 
Działanie pozwalające rozwiązać problem ustrukturyzowany i osiągnąć zamierzony 
skutek kieruje się inną racjonalnością niż działanie mające rozwiązać problem nie-
ustrukturyzowany, którego specyfika uniemożliwia precyzyjne określenie ocze-
kiwanych efektów. Czarniawska (2010) przekonująco wykazała, że racjonalność  
jest produkowana, a produkcja ta opiera się właśnie na tworzeniu sensu.

4. Społeczny charakter. Zdolności organizacyjne mają charakter społeczny, co oznacza, 
że są powiązane z ludźmi, którzy działają wspólnie, a zdolności są podzielanymi 
przez zbiorowości sposobami rozwiązywania problemów (Schreyögg, Kliesch-Eberl, 
2007, s. 915). Podobnie proces tworzenia sensu nie może być wyłączony poza funk-
cjonowanie społeczne, które stwarza przestrzeń do podzielania doświadczeń, a te 
z kolei pomagają w wytworzeniu podzielanego rozumienia (Weick, 2016, s. 52–56). 
Wytwarzanie podzielanego rozumienia jest szczególnie istotne dla każdej grupy 
ludzi, którzy współpracują ze sobą, aby osiągnąć zakładane cele. Ze społecznym 
charakterem zdolności organizacyjnych i procesem tworzenia sensu wiąże się także 
ewolucyjne ukształtowanie jednego i drugiego. Jak pisze Sułkowski (2010, s. 111): 
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„Planowanie, a więc świadome przewidywanie przyszłości oraz jej kształtowanie, 
jest mechanizmem ewolucyjnym, sprzyjającym przetrwaniu jednostki w zmiennych 
warunkach otoczenia społecznego i naturalnego. Umysł człowieka został wyposażony 
ewolucyjnie w mechanizmy kognitywne pozwalające na przewidywanie i planowanie 
przyszłości”.

Warto zaznaczyć, że w literaturze przedmiotu istnieją koncepcje zdolności organi-
zacyjnych, które uwzględniają aspekty kognitywne odnoszące się do tworzenia sensu. 
W niewielkim stopniu koncepcja dynamicznych kluczowych kompetencji uwzględnia 
aspekty heurystyki jako element systemu metauczenia się, który warunkuje dynamiczne 
kluczowe kompetencje (Lei et al., 1996). Innym przykładem jest tandem zdolności ana-
litycznych (zwanych także zdolnościami rozumienia) i adaptacyjnych. Istotnym kom-
ponentem zdolności analitycznych jest tworzenie znaczenia (ang. creating meaning) 
rozumiane jako wybieranie sposobów gromadzenia, refleksji i interpretacji informacji 
w odniesieniu do konkretnych sytuacji lub problemów (Sorgenfrei, Wrigley, 2005, s. 12). 
Wytworzony sens jest następnie przekładany na działanie w ramach zdolności adapta-
cyjnych (Sorgenfrei, Wrigley, 2005).

Drugim aspektem analizowania podobieństwa cech zdolności organizacyjnych 
i procesu tworzenia sensu jest zestawienie znanych cech tego procesu z wymiarami 
dualizmu zdolności organizacyjnych, w tym m.in. z paradoksem zdolności organizacyj-
nych i negatywnymi zdolnościami organizacyjnymi.

Zależność od wyznaczonej ścieżki odnosi się do mechanizmu, w ramach którego 
ścieżki wybierane w przeszłości, utarte sposoby aktywności, jeśli były korzystne, 
powodowały wystąpienie pozytywnych sprzężeń zwrotnych i samowzmacniające się 
procesy, zwiększając w efekcie skłonność do wyboru znanych i sprawdzonych ścieżek 
(Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, s. 916). Podobny mechanizm – samospełniającej się 
przepowiedni – został wskazany przez Weicka jako główna cecha tworzenia sensu 
sterowanego przekonaniami. Jako przykład autor ten podaje sytuację, w której sędzia 
arbitralnie decyduje o kategoryzacji przestępstw popełnionych przez młodocianych, 
w zależności od tego, czy pochodzą z rozbitej rodziny. Młodociani z rozbitych rodzin 
trafiają do więzienia, a inni otrzymują wyrok w zawieszeniu. Pobyt w więzieniu sprawia, 
że młodzi ludzie z rozbitych rodzin wracają na ścieżkę przestępczą, choćby dlatego, 
że trudniej im znaleźć pracę po wyjściu na wolność. W rezultacie oficjalne statystki 
przestępczości pokazują rosnącą liczbę przypadków młodocianych przestępców pocho-
dzących z rozbitych rodzin. Początkowe założenie o tym, kto popełni poważne przestęp-
stwa jest przyczyną uruchomienia mechanizmu, który doprowadza do potwierdzenia 
tego założenia, a kolejne potwierdzenie sprawia, że zasadność takiego przekonania się 
umacnia (Weick 2016, s. 181).

Inercja organizacyjna występuje, jeśli organizacja poświęca zbyt dużo uwagi 
i zasobów na rozwój tych zdolności, które dotychczas się sprawdzały, a zaniedbuje 
rozwój innych, które będą potrzebne w przyszłości (Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, 
s. 917). Problem powstaje, kiedy rutyny zaczynają dominować i nie są aktualizowane. 
Z perspektywy koncepcji tworzenia sensu sytuacja ta następuje, kiedy myślenie 
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automatyczne nie zostaje przerwane na skutek wyłowionego sygnału. Przyczyną może 
być przegapienie sygnału albo nieprzywiązywanie do niego wagi (ignorancja) (Weick, 
2016, s. 57–71).

Podjęcie działań wymaga zaangażowania, z którego trudno się wycofać z uwagi 
na zbyt duże koszty (ekonomiczne, społeczne lub symboliczne) czy zwykłą niechęć 
(Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, s. 918). Podobne zjawisko jest cechą tworzenia sensu 
sterowanego działaniem, a konkretniej – zaangażowaniem, które zakłada, że ludzie sta-
rają się nadawać sens tym działaniom, w które są najbardziej zaangażowani. Zaanga-
żowanie to wynika m.in. z odpowiedzialności (Weick, 2016, s. 188), ale równie dobrze 
jego przyczyną mogą być trudności z podjęciem decyzji, aby się wycofać. Oba ujęcia 
zakładają, że uwaga jest skupiona na realizowanym działaniu i podają komplementarne 
wytłumaczenia zaangażowania w to działanie.

Kluczową propozycją dla zapewnienia dynamiki zdolności organizacyjnych jest 
zaproponowana przez Schreyögga i Kliesch-Eberla (2007) koncepcja metamonitorowa-
nia. Oznacza ona obserwację drugiego stopnia działań praktycznych w celu zredukowa-
nia negatywnego wpływu uprzedzeń i zakłóceń, utrzymania otwartości na te informacje, 
sygnały i scenariusze, które są spychane na drugi plan przez praktykowane w działaniu 
wzorce myślenia. Tego typu monitorowanie ma unikać rutynizacji i powinno bazować 
m.in. na improwizacji oraz kulturze „czujności” (Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, s. 927–
928). W koncepcji sensmakingu nowe jednostki sensu powstają, jeżeli pojawią się ku 
temu okazje, czyli sytuacje niepewności lub niejednoznaczności, w których dotychcza-
sowa wiedza wydaje się bezużyteczna. Są to okoliczności o właściwościach podobnych 
do tych potrzebnych w metamonitorowaniu. Jeśli nowe sposoby działania się sprawdzą, 
mają szansę zostać utrzymanie w przyszłości w formie wzorców (np. wiedzy) (Weicket 
al., 2005). Także w koncepcji negatywnych zdolności podkreśla się, że trzeba stworzyć 
okoliczności zbliżone do niepewności lub niejednoznaczności, m.in. poprzez celową 
niewiedzę, odrzucenie zamknięcia koncepcji, tolerowanie niepewności, żywe czekanie, 
doświadczanie emocji swoich i innych osób, otwartość na wyobraźnię, pracowite leni-
stwo (Saggurthi, Thakur, 2016).

Tworzenie sensu jako zdolność organizacyjna

Drugim, bardziej zaawansowanym podejściem do uściślenia, jak proces tworzenia sensu 
może być powiązany ze zdolnościami organizacyjnymi, jest konceptualizacja zdolności 
tworzenia sensu (Akgün et al., 2012; Ancona, 2012; Neill, McKee, Rose, 2007).

Ancona (2012) rozróżnia trzy komponenty zdolności tworzenia sensu, przy czym 
każdy z nich składa się z konkretnych zachowań. Pierwszym jest eksploracja szerszego 
systemu (ang. exploring the wider system) obejmująca współpracę z innymi, obserwo-
wanie tego, co się dzieje, korzystanie z różnych źródeł danych i gromadzenie różnych 
rodzajów danych, a także zapobieganie uprzedzeniom, które mogłyby zakłócać postrze-
ganie (Ancona, 2012, s. 8). W praktyce eksplorację można realizować poprzez:
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 ● szukanie informacji w wielu różnych źródłach, łączenie danych finansowych z obser-
wacjami rzeczywistych działań, słuchanie pracowników i klientów, łączenie analiz 
komputerowych z wywiadami bezpośrednimi;

 ● włączanie innych w interpretowanie danej sytuacji, konfrontowanie modeli  
mentalnych tego, co się dzieje w interakcjach z innymi osobami;

 ● wykraczanie poza stereotypy, unikanie zbytnich uproszczeń, dążenie do zrozumie-
nia niuansów konkretnej sytuacji;

 ● bycie wrażliwym na działania i operacje, uczenie się od osób najbliżej frontu działań 
i klienta oraz nowych technologii, analizowanie, jakie trendy zapowiadają obecne 
zmiany w przyszłości oraz co kryje się za trendami, które powtarzają się w różnych 
częściach świata.

Drugim komponentem jest tworzenie mapy obecnej sytuacji (ang. creating a map 
of the current situation). Kluczem jest stworzenie mapy, historii lub ramy (ang. frame), 
które – choćby na krótko – odpowiednio odzwierciedlają obecną sytuację, w jakiej znaj-
duje się organizacja. Co więcej, istotne jest, aby to zespół lub organizacja, a nie pojedyn-
cze osoby, miały wspólną mapę umożliwiającą wspólne działanie (Ancona, 2012, s. 9). 
Praktyczne sugestie dotyczące mapowania sytuacji uwzględniają:

 ● pozwolenie, aby odpowiednia mapa lub struktura wyłoniły się ze zrozumienia  
sytuacji, zamiast nakładania istniejących ram na nową sytuację;

 ● umieszczenie wyłaniającej się sytuacji w nowych ramach, co zapewni członkom 
organizacji poczucie porządku;

 ● użycie obrazów, metafor i historii, dla uchwycenia kluczowych elementów nowej 
sytuacji.

Trzecim komponentem jest działanie zmieniające system, co pozwala na nauczenie 
się czegoś o tym systemie (ang. acting to change the system to learn more about it). 
Obejmuje ono traktowanie drobnych działań jako narzędzi tworzenia sensu, a w kon-
sekwencji dowiadywanie się coraz więcej o systemie (Ancona, 2012, s. 10). W praktyce 
można to zrealizować poprzez:

 ● uczenie się z małych eksperymentów, jeśli nie ma pewności, jak działa system,  
próbowanie czegoś nowego;

 ● zdanie sobie sprawy z ograniczeń wynikających z wpływu własnego zachowania  
na tworzenie własnego środowiska pracy.

Z kolei Akgün et al. (2012) badali empirycznie zdolność zespołów do tworzenia 
sensu. Autorzy ci, odwołując się do trzyelementowej koncepcji Weicka obejmują-
cej zauważanie, interpretowanie i działanie, zaproponowali poszerzony i zoperacjo-
nalizowany zestaw komponentów. Zestaw ten obejmuje: komunikację wewnętrzną 
i zewnętrzną, zbieranie i klasyfikowanie informacji, budowanie wspólnego modelu men-
talnego, a także eksperymentalne działanie. Operacjonalizacja ta jest dostosowana do 
specyfiki rozwoju nowych produktów oraz zarządzania innowacjami technologicznymi 
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(Akgün et al., 2012). Ponadto Akgün et al. (2012) zidentyfikowali elementy wpływające 
na zdolność zespołów do tworzenia sensu, takie jak zaufanie interpersonalne, autono-
mia zespołu oraz otwartość (ang. open-mindedness). Wykazali też zróżnicowane kon-
sekwencje tego rodzaju zdolności, w tym ich wpływ na skuteczność (ang. effectiveness) 
procesu i sukces nowych produktów, a także ich rolę jako mediatora zależności między 
procesami zespołowymi a sprawnością procesów.

Neill et al. (2007) dokonali konceptualizacji organizacyjnej zdolności tworzenia 
sensu za pomocą trzech wymiarów: komunikacyjnego, interpretacyjnego oraz anali-
tycznego. Komunikowanie zostało zoperacjonalizowane za pomocą stopnia wymiany 
odpowiednich strategicznych informacji wśród członków zespołów podejmujących 
decyzje. Interpretowanie dotyczyło zdolności wieloaspektowego postrzegania oto-
czenia poprzez wykorzystanie kompleksowych informacji dotyczących konkurentów, 
klientów, produktu oraz otoczenia ogólnego. Z kolei wymiar analityczny koncentro-
wał się na rozróżnieniu i integracji wielu perspektyw i działań, a także ich rezultatów,  
w procesie podejmowania decyzji (Neill et al., 2007).

Reasumując, dwie przedstawione powyżej próby uściślenia, jak proces tworzenia 
sensu jest powiązany ze zdolnościami organizacyjnymi, pokazują, że obie koncepcje 
mają wiele zbieżnych założeń, co sugeruje, że tworzenie sensu jest dobrą podstawą 
teoretyczną dla określenia zasad łączenia i współpracy eksploatacji tego co stare i eks-
ploracji tego co nowe w percepcji menedżerów.

Perspektywa teoretyczna zasad łączenia i współpracy tego co nowe 
i stare w percepcji menedżerów

Pierwsze i nieliczne jak dotąd próby konceptualizacji i empirycznej weryfikacji zdolno-
ści tworzenia sensu (ang. sensmaking capability) koncentrowały się na różnorodności 
informacji, budowaniu wspólnego modelu mentalnego oraz na uczeniu się przez działa-
nie (Akgün et al., 2012; Ancona, 2012). Konceptualizacje te skupiają się więc na wspól-
nym tworzeniu jednostek sensu czy nawet współtworzeniu wspólnych jednostek sensu, 
co potwierdzają także badania nad sensmakingiem (Friesl, Ford, Mason, 2019). Defini-
cja organizacyjnego interpretowania sugeruje, że jest ono procesem tłumaczenia zda-
rzeń oraz wypracowywania wspólnego rozumienia i konceptualnych schematów wśród 
kierownictwa (Daft, Weick, 1984, s. 286). Istotnym założeniem jest więc to, że dzięki 
komunikacji dochodzi do uzgadniania wspólnego znaczenia. Jednak badania pokazują, 
że w procesie tworzenia sensu nie musi dochodzić do tego, że znaczenie jest podzie-
lane przez wszystkich ani nawet przez większość. Zdarzają się tragiczne w skutkach 
błędy w interpretacji (Weick et al., 2005), przypadki bardziej jednostronnego narzuca-
nia sensu (ang. sensgiving) przez kierowników (Smerek, 2010), a także decyzje i dzia-
łania będące wynikiem ścierania się różnych kadrów (ang. framing contest) (Kaplan, 
2008). Fakt, że w procesie tworzenia sensu nie musi dochodzić do ustalenia wspól-
nego rozumienia sytuacji, podzielania sensu przez jednostki uczestniczące w procesie 
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jego tworzenia ani nawet do podzielania doświadczenia, ma kluczowe znaczenie dla  
poznania zasad łączenia i współpracy tego co nowe i stare w percepcji menedżerów.

W najnowszej literaturze przedmiotu podkreśla się rolę nowych reprezentacji 
problemu w procesie podejmowania decyzji, a także związki z innowacjami i paradok-
sem (Giacomoni, 2019). Ostatnie badania potwierdziły również kognitywne podstawy 
rozwoju zdolności organizacyjnych (Ford, Friesl, 2019), co wpisuje się w postulowany 
kierunek rozwoju nauk o zarządzaniu oparty na zasileniach z nauk kognitywnych (Suł-
kowski, 2005, s. 164). Szczególną rolę kadrów w procesie tworzenia sensu podkreśla 
koncepcja sensmakingu (Weick, 2016). Wątek ten nie był jednak rozwijany przez Weicka 
(Weick, 2012; Weick et al., 2005). Z kolei Ancona (2012) sprowadza zdolność organi-
zacyjnego tworzenia sensu do kadrowania (ang. framing) i działania, jednak też bez 
pogłębionego odniesienia się do teorii kadrowania. Rolę kadrowania uwzględniono jako 
centralny element w niektórych koncepcjach procesu tworzenia sensu (Klein, Moon, 
Hoffman, 2006; G. Klein, Phillips, Rall, Peluso, 2007; Lycett, Marshan, 2016), ale nie 
w kontekście zdolności organizacji, choć np. Klein et al. (2006) uznają tworzenie sensu 
za umiejętność. Natomiast w literaturze poświęconej zdolnościom organizacyjnym pod-
kreśla się, że ramy decyzyjne, które m.in. ukierunkowują wybory inwestycyjne firmy, 
są jednym z kluczowych składników dynamicznych zdolności (Penc-Pietrzak, 2015a). 
Kierunek dotyczący kadrowania jest zbieżny z tym, co zauważył Senge, opisując jedną 
z pięciu dyscyplin – tworzenie modeli mentalnych (Senge, 2006).

W kontekście powyższych argumentów dalsze rozważania koncentrują się na funk-
cjach kadrów i procesach kadrowania, które są nieodłącznym elementem tworzenia 
sensu, ale mogą też być analizowane osobno. Przemawiają za tym odrębne podstawy 
teoretyczne koncepcji kadrowania (Keren, 2016b). W literaturze poświęconej zdolno-
ściom organizacyjnym podejście systemowe jest wykorzystywane jako główna rama teo-
retyczna dla bardziej szczegółowych konceptualizacji (Grant, 1996). Podejście to może 
posłużyć do umiejscowienia funkcji kadrów, jako wyodrębnionego komponentu organi-
zacyjnych zdolności tworzenia sensu. Przyjmując, że „w świetle teorii systemów zdol-
ności organizacyjne to umiejętności wielokrotnego wykonywania zadań i funkcji, które 
oznaczają kreowanie wartości w organizacji przez transformację nakładów wejściowych 
inputs w wyniki – outputs” (Grant, 1996, s. 119), koncepcyjny model zdolności tworzenia 
sensu, ze szczególnym uwzględnieniem kadrowania, może wyglądać jak na rysunku 6.

Konkludując, kadrowanie, jako kluczowy element procesu tworzenia sensu, stanowi 
szczegółową perspektywę teoretyczną zasad łączenia i współpracy eksploracji i eksplo-
atacji w percepcji menedżerów.

2.5. Podsumowanie
Tworzenie sensu zostało najpełniej opisane i wyjaśnione przez K. Weicka. Wskazał on 
cechy tego procesu, sposoby i okazje do tworzenia sensu, a także minimalne struk-
tury, które mają sens. Koncepcja ta jest osadzona w paradygmacie interpretatywno- 
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-symbolicznym nauk o zarządzaniu. Model procesu tworzenia sensu wpisuje się jednak 
w paradygmat funkcjonalistyczny. Problematyka sensmakingu daje się łatwo sklasyfiko-
wać i wymaga podejścia wieloparadygmatycznego. Obecnie jeden z kierunków rozwoju 
badań nad zdolnościami organizacyjnymi uwzględnia relacje między koncepcją zdolno-
ści organizacyjnych i koncepcją tworzenia sensu. W literaturze istnieją trzy wyrazy tej 
relacji. Po pierwsze, tworzenie sensu jest jednym z czynników kształtujących zdolności 
organizacyjne. Po drugie, istnieją istotne wspólne założenia obu koncepcji. Po trzecie, 
zostały także sformułowane i zoperacjonalizowane koncepcje zdolności tworzenia 
sensu.

Na proces organizacyjnego tworzenia sensu składają się trzy fazy. Są one różnie 
nazywane przez różnych badaczy. Jednak istota tych faz sprowadza się do inscenizu-
jącego zauważania, interpretacji jako selekcji znaczenia oraz podjęcia działań pozwa-
lających zweryfikować aktualną wiedzę albo generować nową. Zaproponowany model 
sensmakingu uwydatnia rolę kadrów (ang. frames) w każdej z wyodrębnionych faz pro-
cesu tworzenia sensu. Kadry te są różnie nazywane, w zależności od autora, zakresu 
prowadzonych badań i podstaw teoretycznych, do których odwołują się badacze. Kadro-
wanie jest elementem tworzenia sensu, ale jego wyodrębnienie powinno rzucić nowe 
światło na zasady łączenia i współpracy tego co stare i nowe w percepcji menedżerów. 
Istnieją różne przesłanki podjęcia badań w tym kierunku. Wynikają one m.in. z uwzględ-
niania kadrów i procesów interpretacyjnych w ramach niektórych zdolności organiza-
cyjnych oraz ograniczeń sensmakingu, który koncentruje się na tworzeniu podzielanego 
znaczenia i na roli działania w tworzeniu sensu, a pośrednio także z postulatów rozwoju 
zarządzania z wykorzystaniem dorobku kognitywistyki.

Rysunek 6. Koncepcyjny model zdolności tworzenia sensu z uwzględnieniem centralnej roli  
kadrowania

Proces tworzenia sensu     

Nakłady

 

Efekty

 
Poznanie

(de�niowanie sytuacji)
  

   

Działanie  

Kadrowanie  

Źródło: opracowanie własne.

lewandowski.indb   71lewandowski.indb   71 25.10.2021   13:08:0825.10.2021   13:08:08



lewandowski.indb   72lewandowski.indb   72 25.10.2021   13:08:0825.10.2021   13:08:08



Wprowadzenie   73

3
Kadrowanie jako zdolność 

organizacyjna  – konceptualizacja 
i model pomiarowy

3.1. Wprowadzenie
Przeprowadzone w rozdziale 2 analizy wyłoniły rolę kadrów (ang. frames) w każdej 
z faz procesu tworzenia sensu, a także wskazały przesłanki badania percepcji tego co 
stare i nowe z uwzględnieniem zjawiska kadrowania. Jednocześnie warto pamiętać, 
że w literaturze pojawiły się pierwsze próby konceptualizacji i empirycznego bada-
nia organizacyjnych zdolności tworzenia sensu. Sugeruje to, że realizowanie funkcji 
kadrów w procesie sensmakingu także może stanowić zdolności organizacyjne. Jednak 
w literaturze przedmiotu nie udało się znaleźć prób zdefiniowania i operacjonalizacji 
zdolności kadrowania (nawet w paźdzerniku 2020 r. wyszukanie w bazie EBSCO dla 
zapytań framing oraz capability i capacity w tytule artykułu nie dało satysfakcjonują-
cego rezultatu). Udana operacjonalizacja stworzyłaby realne możliwości pomiaru tych 
zdolności, a dzięki temu także szanse poznania zasad łączenia i współpracy tego co stare 
i nowe w percepcji menedżerów. Celem rozdziału jest opracowanie i weryfikacja modelu 
pomiarowego organizacyjnych zdolności kadrowania (ang. framing) poprzez: wskaza-
nie konstruktów (elementów) modelu pomiarowego, opracowanie skal pomiarowych 
wraz z oceną rzetelności i trafności przyjętych zmiennych pomiarowych, identyfikację 
zależności pomiędzy konstruktami oraz ocenę dopasowania modelu. Rozdział składa 
się z trzech części. W pierwszej przedstawiono stan wiedzy o kadrowaniu w naukach 
o zarządzaniu. W drugiej zaprezentowano propozycję konceptualizacji trzech organi-
zacyjnych zdolności kadrowania eksploracyjnego oraz ich weryfikację metodą eksplo-
racyjnej analizy czynnikowej. Trzecia część poświęcona jest zależnościom między tymi 
zdolnościami oraz empirycznej weryfikacji tych zależności.
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3.2. Teoretyczne podstawy kadrowania
Wykorzystanie koncepcji kadrowania do zrozumienia zasad łączenia i współpracy tego 
co nowe i stare w percepcji menedżerów wymaga określenia podstawowych definicji 
i wymiarów analizowania zjawiska, a także recepcji tej koncepcji wśród badaczy zarzą-
dzania. W polskiej literaturze przedmiotu funkcjonują równolegle różne określenia tego 
samego zjawiska, dlatego w pierwszej kolejności konieczne jest wyjaśnienie problemów 
związanych z tłumaczeniem słów frame i framing.

Wyzwanie tłumaczenia frame i framing na język polski

W języku angielskim słowo frame ma wiele znaczeń i może odnosić się m.in. do kompo-
zycji różnych części wiadomości według konkretnego projektu, konstrukcji budynku, 
granicy lub otaczania (czegoś), stanu umysłu, językowej kompozycji zdania lub wypo-
wiedzi, co sugeruje, że należy dookreślić sposób rozumienia tego terminu (Keren, 
2016a, s. 3). Tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na problematyczność tłumaczenia 
tego słowa na język polski. W polskiej literaturze mówi się o ramowaniu, „ramkowa-
niu”, framingu, efekcie sformułowania (ang. framing effect) (Zielonka, 2017), a także 
o kadrowaniu (Weick, 2016). Ramowanie, które jest stosowane najczęściej, odnosi się 
do tłumaczenia słowa frame w ujęciu zaproponowanym przez Goffmana w naukach 
socjologicznych, a które upowszechniło się w badaniach mediów i komunikacji masowej 
(Franczak, 2014). W tym nurcie badań ramowanie ma negatywne asocjacje, wynika-
jące z manipulacji w procesach komunikacji. Te negatywne skojarzenia są rozpozna-
wane przez środowisko naukowe (Hallahan, 1999, s. 206–207) i podtrzymywane przez 
powszechne źródła wiedzy typu Wikipedia (zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mani-
pulacja_mediami, dostęp 9.10.2019 r.). Natomiast kadrowanie zostało zaproponowane 
przez B. Czarniawską w tłumaczeniu książki Weicka, opisującej koncepcję sensmakingu 
(Weick, 2016). Słowo „kadrowanie”, w przeciwieństwie do ramowania, jest pozbawione 
negatywnych konotacji. We wstępie do polskiego wydania Frame analysis Goffmana 
(2010) Czyżewski zauważył, że pierwotne znaczenie Goffmanowego frame odnosić się 
może do analizy klatek filmowych, czyli kadrów, a kadrowanie jest używane do drama-
tyzowania filmowej rzeczywistości (Czyżewski, 2010, s. XVII–XVIII). Jest to więc dobra 
alternatywa dla Batesonowskiego rozumienia frame jako analogii ramy obrazu (gra-
nica między obrazem a otoczeniem) oraz analogii matematycznego wzoru (oddzielenie  
wnętrza zbioru od dziedziny, która do niego nie należy) (Czyżewski, 2010, s. XXI).

Druga i ważniejsza komplikacja wynika z dążenia do używania w języku polskim 
czasownika odrzeczownikowego, analogicznie jak w języku angielskim frame i framing. 
Zastosowanie takiego czasownika jest przydatne dla utrzymania spójności terminolo-
gicznej, której nie zapewnia używanie synonimów, np. mówienie o frame i framing effect 
jako ramowaniu i efekcie określenia. Ze względu na spójność pojęć lepiej byłoby mówić 
o ramowaniu i efekcie ramowania. Jednak użycie słowa „ramowanie” czy „ramkowanie” 
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jako czasownika odrzeczownikowego nie brzmi naturalnie. Inna możliwość dotyczy 
słowa „określenie”, które funkcjonuje w literaturze w nazwie zjawiska „efekt określenia” 
(ang. framing effect). Słowo „określenie” także rodzi trudności, jeśli ma funkcjonować 
w tandemie: określanie i efekt określenia brzmią co prawda naturalnie, ale rzeczownik 
„określenie” nie pasuje do tego, co zawiera teoria pod hasłem frames. W szczególności 
trudno mówić o ideologiach, paradygmatach, modelach mentalnych czy strukturach 
poznawczych jako określeniach. Użycie słowa „określenie” powodowałoby także trud-
ność w opisaniu rodzajów frames. Ponadto rzeczownik odczasownikowy „określanie” 
jest tak powszechnie stosowany, że jego naukowe znaczenie w kontekście tworzenia teo-
rii framing może łatwo mieszać się ze znaczeniem nienaukowym, potocznym. Podobne 
zarzuty można sformułować pod adresem zbliżonej alternatywy: ujęcie – ujmowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty i chcąc przynajmniej w pewnym stopniu 
zachować ciągłość terminologiczną w naukach o zarządzaniu, w niniejszej monografii 
autor posługiwać się będzie słowami: kadr (ang. frame), kadrowanie (ang. framing) oraz 
zdolności kadrowania (ang. framing capability), bazując na tłumaczeniu Czarniawskiej 
i odwołując się do domniemanego pierwotnego znaczenia Goffmanowskiego frame. 
Podejście to ma kilka zalet. Po pierwsze, pozwala używać tej samej podstawy dla rze-
czownika, czasownika i przymiotnika (kadr, kadrować, skadrowany/wykadrowany), co 
ułatwia zachowanie spójności terminologicznej. Po drugie, nie jest powiązane z nega-
tywnymi skojarzeniami. Po trzecie, pozwala precyzyjniej rozdzielać naukowe znaczenia 
od potocznych. Po czwarte, użycie słowa „kadr” daje możliwość łatwiejszego operowania 
synonimami i zawężania znaczeń tych synonimów dla opisania poszczególnych funk-
cji czy elementów kadrowania. Przykładowo, kadrowanie dotyczy zarówno sposobu 
określenia problemu, jak i ramy odniesienia użytej do jego interpretowania. W kon-
tekście zarządzania pewną wadą pozostaje skojarzenie słowa „kadry” z pracownikami 
czy działem kadr, ale dotyczy ono tylko rzeczownika w liczbie mnogiej i w kontekście 
całości rozważań prowadzonych w monografii łatwo daje się go zastąpić właściwym 
skojarzeniem.

Kadrowanie jako przedmiot badań

Sformułowanie koncepcji kadru (ang. frame) przypisuje się takim badaczom jak Burke 
(1937) i Bateson (1955/1972), jednak spopularyzowanie jej jest zasługą Goffmana 
i wydanej przez niego w 1974 r. książki pt. Frame analysis (tłumaczenie polskie Goff-
man, 2010). Koncepcja kadru znalazła zastosowanie w wielu obszarach badań nauko-
wych, m.in. w językoznawstwie i antropologii językowej, socjologii i badaniach ruchów 
społecznych, psychologii poznawczej, ekonomii behawioralnej, dziennikarstwie i bada-
niach komunikacji masowej (Cornelissen, Werner, 2014, s. 182). W naukach o zarzą-
dzaniu analizy kadrowania koncentrowały się m.in. na kognitywnych, lingwistycznych 
i kulturowych procesach w różnych organizacyjnych i instytucjonalnych kontekstach. 
W szczególności badania te dotyczyły konceptualizacji i wyjaśnienia indywidualnego 
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tworzenia sensu wewnątrz organizacji (m.in. przez Weicka), a także strategicznych 
procesów przywoływania znaczenia – zgodnie z istniejącymi kulturowymi kategoriami 
rozumienia – będących podstawą mobilizowania poparcia i legitymizowania działań. 
Szerokie zastosowanie kadru wskazuje na centralną pozycję tej koncepcji w teorii  
organizacji i zarządzania (Cornelissen, Werner, 2014, s. 182), a nawet w naukach spo-
łecznych w ogóle (Keren, 2016a).

Istnieje wiele prób określenia, czym są kadry. Krótki przegląd dokonany przez  
Klein et al. (2007, s. 119) podaje następujące rozumienia:

 ● ramy poznawcze (ang. cognitive frames) – wewnętrzne obrazy zewnętrznej rzeczy-
wistości;

 ● kadr – rodzaj struktury danych, która w ramach grup cech pozwala przypisać  
pojedynczym przypadkom poszczególne cechy, aby dać wspólny obraz wszystkich 
przypadków należących do danego rodzaju;

 ● kadr – relatywny kulturowo system zasad, wytycznych itd., które organizują  
społeczeństwo i kierują zachowaniem jednostek;

 ● skrypt (ang. script) – regularnie pojawiająca się sekwencja zdarzeń lub działań, 
która może być sformułowana jako wzór strukturyzowania opisu poszczególnych 
zdarzeń lub działań tego samego rodzaju;

 ● schemat (ang. schemata) – mentalna reprezentacja względnie trwałych cech lub 
atrybutów obiektów;

 ● schemat – mentalna reprezentacja struktury opisów wydarzeń (ang. events) – np. 
opowieści – zazwyczaj przyjmująca formę regularnie pojawiającej się i specyficznej 
kulturowo sekwencji dramatycznych elementów wydarzeń (ang. subevents);

 ● schemat – specyficzna dla sytuacji lub dziedziny struktura poznawcza (ang. cognitive 
structure), która kieruje poszukiwaniem informacji zewnętrznej, skupieniem uwagi, 
organizuje informacje w pamięci oraz wpływa na ich pozyskiwanie z pamięci, i która 
wraz ze wzrostem doświadczeń staje się bardziej zróżnicowana.

Entman podsumował istotę procesu kadrowania w komunikowaniu w następujący 
sposób: „Kadrowanie zasadniczo wiąże się z wyborem i uwydatnieniem. Kadrować 
to znaczy wybrać niektóre aspekty postrzeganej rzeczywistości i uczynić je bardziej 
istotnymi w tekście komunikatu w taki sposób, aby promować konkretną definicję pro-
blemu, interpretację przyczynową, ocenę moralną i/lub sugestię reakcji na opisywany 
element. Kadry zatem definiują problemy – określają, co powoduje czynnik sprawczy 
oraz koszty i korzyści, zwykle mierzone wartościami kulturowymi; diagnozują przy-
czyny – identyfikują siły tworzące problem; dokonują moralnych osądów – oceniają 
czynniki sprawcze i ich skutki; a także sugerują środki zaradcze – oferują i uzasadniają 
środki zaradcze dla rozpoznanego problemu i przewidują prawdopodobne skutki ich 
zastosowania” (Entman 1993, cyt. za: Hallahan, 1999, s. 207).

W literaturze przedmiotu podkreśla się trudności w definiowaniu kadrowa-
nia, co wynika z istnienia wielu podejść badawczych. Dlatego Cornelissen i Werner 
(2014, s. 182) odeszli od próby podania jednej definicji i traktowania kadrowania jako 
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pojedynczego konstruktu parasolowego (ang. single umbrella construct), celowo poka-
zując różnorodność ujęć kadrowania. Autorzy ci przeprowadzili szczegółowy i jak dotąd 
najobszerniejszy przegląd literatury dotyczącej zarządzania. Wyszczególnili też trzy 
tradycje badawcze, które wykorzystują koncepcję kadrowania: mikro, mezo i makro. 
Perspektywa mikro obejmuje procesy poznawcze menedżerów oraz podejmowanie 
decyzji w organizacjach. Badania w tym nurcie skupiały się głównie na przygotowaniu 
i aktywowaniu schematów wiedzy, które następnie ukierunkowują indywidualne spo-
strzeżenia, wnioskowanie i działania w kontekście. Perspektywa mezo dotyczy przede 
wszystkim kadrowania strategicznego i tworzenia znaczenia w ramach zorganizowa-
nych grup i ruchów społecznych. Badania w dużej mierze skupiały się na tym, jak akto-
rzy strategiczni, wykorzystując język i symboliczne gesty, starają się ustalić ramy dzia-
łań i tożsamość społeczną, tak aby zmobilizować innych do podążania za nimi. Z kolei 
perspektywa makro przyjmowała orientację neoinstytucjonalną i skupiała się m.in. na 
kadrach dziedzinowych (ang. field-level frames) i zmianach instytucjonalnych. W szcze-
gólności analizowano instytucjonalizację kulturowych wzorów rozumienia, a także 
sposób, w jaki wzory te kształtują reguły zachowania w określonych sytuacjach spo-
łecznych (Cornelissen, Werner, 2014, s. 182–183). W efekcie istnieje wiele elementów 
konstrukcyjnych składających się na zjawisko kadrowania (tabela 5).

W polskiej literaturze przedmiotu mówi się o kadrowaniu (ramowaniu) m.in. w kon-
tekście czynników wpływających na podejmowanie decyzji w ekonomii behawioralnej 
(Zygan, 2013), ograniczeń przewidywalności środowiska organizacji (Mesjasz, 2014), 
efektu sformułowania w różnych sytuacjach istotnych z punktu widzenia zarządzania 
firmą (np. negocjacje) oraz zarządzania publicznego (np. płacenie podatków) (Zielonka, 
2017), a także metody analizy ramowej (ang. frame analysis) (Franczak, 2014).

Aspekty kadrowania istotne w naukach o zarządzaniu

Analiza literatury przedmiotu pozwoliła zidentyfikować kilka cech kadrowania i nakre-
ślić potencjalne powiązania między niektórymi z nich. Jedną z najważniejszych cech jest 
dualizm. W zarządzaniu przyjmuje się dwa ujęcia kadrowania, które można nazwać try-
bami lub mechanizmami (Hallahan, 1999), ponieważ różnią się one tym, jak tworzone 
jest znaczenie i jak kadrowanie dyskursywne i kadry poznawcze funkcjonują w pro-
cesie tworzenia sensu (Cornelissen, Werner, 2014, s. 183). Należy rozróżnić sytuacje, 
w których dostępne ramy odniesienia lub ramy poznawcze są aktywowane (ang. pri-
med), a przypadkami, w których na podstawie kadrów znaczenia są aktywnie konstru-
owane przez osoby w danym kontekście. To rozróżnienie jest obecne w każdej z trzech 
wymienionych perspektyw (Cornelissen, Werner, 2014, s. 183). Funkcjonalnie sytuacje 
te są zbieżne z tym, co w organizacyjnym uczeniu się March (1991) nazywa eksploracją  
i eksploatacją. Dlatego w niniejszej monografii będą one nazywane kadrowaniem eks-
ploatacyjnym (ang. priming) i kadrowaniem eksploracyjnym (ang. framing).
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Druckman (2001, cyt. za: Sher, McKenzie, 2016, s. 36) podkreśla różnicę między 
kadrami w komunikacji (ang. frames in communication) a kadrami w myśleniu (ang. 
frames of thought). Podobnie Kahneman (2000, cyt. za: Keren, 2016a, s. 6) rozróżnia 
dwa poziomy kadru: jeden dotyczy aspektów językowych, a drugi sposobu rozumienia 
przez słuchacza. Komunikacyjne aspekty kadrowania odnoszą się do konstrukcji komu-
nikatu, do możliwości przekazania przez mówiącego tych samych informacji nadawcy, 
ale na różne sposoby. W podejściu skupionym na komunikacji kluczowa jest zasada 

Tabela 5. Przegląd wybranych konstruktów składających się na kadrowanie

Poziom Aspekt kadrowania Definicje

Mikro Kadry poznawcze – ramy 
poznawcze 
(ang. cognitive frame)

Struktura wiedzy, która kieruje przetwarzaniem informacji 
i je ukierunkowuje

Kadry referencyjne – ramy 
odniesienia 
(ang. frame of reference)

(1) Struktura wiedzy, która kieruje przetwarzaniem informacji 
i je ukierunkowuje
(2) Wyjściowe oczekiwanie lub punkt odniesienia, który 
stanowi podstawę sądów społecznych i podejmowania decyzji

Efekty kadrowania – efekt 
określenia 
(ang. framing effects)

Efekty inicjowania poznawczych i behawioralnych odpowiedzi 
na podstawie prezentacji i opisu scenariuszy decyzyjnych

Mezo Kadry strategiczne 
(ang. strategic frame)

Wspólnie skonstruowana reprezentacja kognitywna firm 
w branży, w tym założenia dotyczące zdolności i podstaw 
konkurowania

Kadrowanie strategiczne 
(ang. strategic framing)

Wykorzystanie retorycznych technik w komunikacji w celu 
uzyskania poparcia i zminimalizowania oporu wobec zmiany

Kadry technologiczne 
(ang. technological framing)

Zbiorowo skonstruowany zestaw założeń, wiedzy i oczekiwań 
dotyczących technologii oraz możliwości jej wykorzystania 
w organizacjach

Kadry zbiorowego działania 
(ang. collective action 
frame)

Wspólnie skonstruowane grupowe świadectwo 
niesprawiedliwości lub krzywdy, które motywuje i proponuje 
linię działań politycznych

Makro Kadry dziedzinowe 
(ang. filed frame)

Wspólnie skonstruowany wzorzec kulturowy w dziedzinie 
instytucjonalnej, który po wprowadzeniu stanowi podstawę 
zmian społeczno-gospodarczych

Kadry instytucjonalne 
(ang. institutional frame)

Naturalizowana i przyjęta za pewnik rama poznawcza, która 
określa oczekiwania i zachowania w dziedzinie instytucjonalnej

Rywalizacja kadrów 
i wyrównywanie kadrów 
(ang. frame contsts, frame 
alignment)

Asymilacja lub kontrastowanie ram poznawczych między 
aktorami i ruchami w dziedzinie instytucjonalnej

Źródło: adaptowane z Cornelissen, Werner, 2014, s. 184–186.
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normatywnego niezróżnicowania, która zakłada, że logicznie ekwiwalentne opisy pro-
wadzą do takich samych reakcji (Sher, McKenzie, 2016, s. 36). Badania Kahnemana 
i Tversky’ego wykazały, że dwa różne sposoby sformułowania tego samego problemu 
uruchamiają odmienne ramy interpretacyjne i prowadzą do podjęcia różnych decyzji 
(Kahneman, 2012, s. 581–602). Zjawisko to, nazwane efektem sformułowania (ang. fra-
ming effects), stanowi jedną z najważniejszych koncepcji w badaniach nad kadrowaniem 
(Keren, 2016a; Levin, Schneider, Gaeth, 1998). W języku polskim pojęcie to jest tłu-
maczone także jako efekty ramowania, efekt framingu czy efekt ram interpretacyjnych 
(Kahneman, 2012, s. 482; Zielonka, 2017).

Drugie podejście, odnoszące się do kadrów w myśleniu, dotyczy psychologicznych 
aspektów postrzegania konkretnej sytuacji, sposobu patrzenia na coś (Sher, McKenzie, 
2016, s. 36). Słuchacz nie tylko odbiera, ale także konstruuje odebraną wiadomość, 
ponieważ to kadr zakorzeniony w umyśle słuchającego ukierunkowuje interpretację 
otrzymanych informacji (Khaneman, 2000, cyt. za: Keren, 2016a, s. 6). To podejście kon-
tynuuje kierunek badań Brunera (1957) nad gotowością percepcyjną (ang. perceptual 
readiness) (Keren, 2016a, s. 6).

Efekt sformułowania sugeruje, że sposób sformułowania komunikatu na bazie zauwa-
żonego sygnału może aktywować określone ramy interpretacyjne osób, które go anali-
zują. Jest to istotne dla zrozumienia różnicy między trybami kadrowania (ang. priming 
i framing). W przypadku kadrowania eksploatacyjnego sposób prezentacji zauważonego 
sygnału jest czynnikiem aktywującym istniejące ramy odniesienia, natomiast kadrowa-
nie eksploracyjne szuka nowych powiązań z różnymi kadrami, a różne sposoby sfor-
mułowania komunikatu zwiększają możliwości interpretacyjne. Ta różnica w trybie  
kadrowania jest także zauważalna w procesie tworzenia sensu (por. podrozdział 2.3).

Z kolei Soman (2004, cyt. za: Keren, 2016a, s. 9) podkreśla, że większość badań 
dotyczących zjawiska kadrowania koncentrowała się na efektach kadrowania, a nie na 
procesie. Tym bardziej trudno znaleźć w literaturze bezpośrednio dotyczącej organi-
zacji i zarządzania szczegółowy opis tego procesu (Bijl-Brouwer, 2019). Jedyną mocno 
pogłębioną charakterystykę, którą udało się autorowi odnaleźć, stanowi opis procesu 
kadrowania innowacji (ang. frame innovation) (Dorst, 2015). Dorst (2015, s. 75–98) 
wyróżnia dziewięć elementów procesu tworzenia kadru (ang. framing):

 ● archeologia – pierwszym krokiem jest dogłębne poznanie historii problemu, roli 
właściciela problemu, dotychczasowych prób rozwiązania problemu;

 ● paradoks – drugim krokiem jest rozpoznanie aktualnej definicji problemu, a w szcze-
gólności identyfikacja kluczowego paradoksu lub impasu, który uniemożliwia  
rozwiązanie problemu;

 ● kontekst – następnym krokiem tej analitycznej fazy tworzenia kadru jest pozna-
nie praktyk wewnętrznego okręgu interesariuszy, którzy dotychczas byli związani 
z problemową sytuacją lub którzy na pewno będą niezbędni, niezależnie od tego, 
jakie okaże się rozwiązanie problemu;

 ● pole – stworzenie pola oznacza analizę wszystkich graczy (osób, instytucji itd.), 
którzy mogą być powiązani z problemem lub jego rozwiązaniem (w każdym 
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momencie), z uwzględnieniem ich „waluty”, władzy, interesów, wartości, a zwłaszcza ich  
zachowania i sposobów myślenia, co może nadać problemowi nowy kierunek;

 ● motywy – ten element polega na rozpoznaniu uniwersalnych motywów, wspólnych 
dla danego problemu, które są niejako ukryte pod powierzchnią codziennych zma-
gań; przypomina to zastosowanie heurystyk fenomenologicznych pozwalających  
na wyłonienie wspólnego trzonu zagadnienia;

 ● kadry – powstają przez grupowanie motywów, które są podzielane przez wielu 
interesariuszy związanych z problemem, mają one strukturę stwierdzenia: „jeśli 
podejdziemy do sytuacji problemowej, jak gdyby chodziło o…., wtedy…”;

 ● przyszłości – polegają na koewolucji przyjętych kadrów i pozwalają na hipotetyczne 
rozpoznanie możliwych rozwiązań problemu; to eksploracja i kreatywne przewidy-
wanie, jak dane rozwiązania mogłyby działać i jakie rodziłyby skutki;

 ● transformacja – polega na krytycznej ewaluacji, które kadry i kierunki rozwiązań da 
się wykonać w krótkiej perspektywie czasowej bądź stopniowo wprowadzać przez 
dłuższy okres; transformacja wymaga rozmów z interesariuszami i rozpoznania, 
jakich jeszcze zmian wymagają rozważane pomysły oraz jak muszą dostosować się 
interesariusze, aby całe rozwiązanie miało sens;

 ● integracja – to ostatni etap tworzenia kadru, w którym należy się upewnić, że nowe 
kadry i proponowane rozwiązania mogą stać się częścią organizacji i funkcjonować 
jako wyraz proaktywnej postawy względem otoczenia.

Istnieje też mniej obszerny i pogłębiony opis procesu kadrowania na przykładzie 
podejmowania decyzji politycznych (Moore, Hoffman, 2012). Proces ten obejmuje 
w pierwszej kolejności definiowanie kadru (ang. definig the frame) opierające się na 
danych, które są uznawane za dowody lub przesłanki prowadzące do ukształtowania 
się wstępnej interpretacji sytuacji. Następnie następuje kwestionowanie kadru (ang. 
questioning of frame). W jego ramach wstępna interpretacja sytuacji rodzi pytania, na 
które nie ma odpowiedzi lub które ukazują nieścisłości wstępnej interpretacji, co pro-
wadzi do jej zakwestionowania i do rozbicia kadru na mniejsze podkadry (ang. sub-fra-
mes). Wskutek tego rozbicia kolejny etap jest bardziej skomplikowany, ponieważ może 
nastąpić podtrzymanie części kadru (ang. preserving the frame), która wydaje się wia-
rygodna, i rozbudowa tej części kadru, która nie jest wiarygodna (ang. elaborating the 
frame), albo też dochodzi do przedefiniowania kadru (ang. reframing), jeśli pojawiają 
się wątpliwości co do pierwotnej interpretacji (Moore, Hoffman, 2012).

Najnowsze badania dotyczące kadrowania problemów w kontekście innowacji spo-
łecznych i publicznych wykazały główne wzory ewolucji kadrów oraz czynniki wspie-
rające kadrowanie problemów (Bijl-Brouwer, 2019). W zakresie wzorów wyróżniono 
ogólną ewolucję (ang. general evolution), zbieżność i rozbieżność (ang. divergence/
convergence), a także koewolucję (ang. co-evolution). Ogólna ewolucja polega na tym, 
że pierwotne rozumienie problemu zmienia się aż do momentu wdrożenia rozwiąza-
nia. Zbieżność i rozbieżność polega na poszerzającym i zawężającym ujmowaniu pro-
blemów bądź ich aspektów, przy czym najczęściej cecha ta dotyczy całego procesu 

lewandowski.indb   80lewandowski.indb   80 25.10.2021   13:08:0925.10.2021   13:08:09



Teoretyczne podstawy kadrowania   81

projektowania, rzadziej końcowej fazy opracowywania rozwiązania. Koewolucja polega 
na tym, że wraz ze zmianą sposobu wyrażenia problemu zmieniało się jego rozwiąza-
nie. Z kolei główne czynniki wpływające na kadrowanie uwzględniają: zastosowanie 
różnych metod badawczych dających wiedzę dotyczącą problemu, rozwiązania proble-
mów będące impulsem do przedefiniowania problemu, stosowanie narzędzi wspiera-
jących myślenie i refleksję, a także główne zasady obejmujące przekonania, wartości 
i nastawienie, jakie projektanci (ang. designers) wnoszą do rozwiązywania problemu 
(Bijl-Brouwer, 2019).

Istnieją także inne aspekty kadrowania, które określają specyfikę tego zjawiska. 
W tabeli 6 zebrano inne ważne konstrukty obecne w literaturze przedmiotu.

Tabela 6. Wybrane aspekty badania kadrowania w zarządzaniu

Aspekty 
kadrowania Przedmiot analizy Rodzaj 

opracowania Autorzy

Modele kadrowania 
(ang. framing 
models)

 � siedem modeli kadrowania w kontekście 
public relations, w tym kadrowanie: 
sytuacji, atrybutów, wyborów, działań, 
zagadnień, odpowiedzialności i wiadomości

teoretyczne (Hallahan, 1999)

Pozytywne 
i negatywne 
efekty kadrowania 
(ang. framing 
effect – valance 
framing)

 � efekt sformułowania decyzji ryzykownych 
(ang. risky choice framing effect)

 � efekt sformułowania cechy (ang. attribute 
framing effect)

 � efekt sformułowania celu (ang. goal 
framing)

teoretyczne (Levin et al., 
1998; Zielonka, 
2017)

 � efekt sformułowania decyzji ryzykownych 
(ang. risky choice framing effect) 
w kontekście czasu podejmowania decyzji

empiryczne (Guo, Trueblood, 
Diederich, 2017)

Konfrontacje 
kadrów (ang. 
framing contests)

 � kwestionowanie kadrów jako sposób 
zmiany struktur władzy w organizacji

empiryczne (Kaplan, 2008)

Kadry nadrzędne 
(ang. master 
frames)

 � kadry wyższego rzędu jako narzędzia 
symboliczne (np. trwałe motywy 
kulturowe)

teoretyczne (Cornelissen, 
Werner, 2014; 
Weick, 2016)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cornelissen, Werner, 2014; Guo et al., 2017; Hallahan, 1999; Kaplan, 2008; 
Levinet al., 1998; Weick, 2016; Zielonka, 2017.

Na koniec warto wspomnieć, że trzy główne tradycje badawcze wymienione 
w tabeli 5 zasadniczo rozwijały się osobno, pomimo powtarzających się wezwań do ich 
ściślejszego połączenia. Dopiero stosunkowo niedawno naukowcy zaczęli łączyć te per-
spektywy w badaniach nad kadrowaniem, co zaowocowało bardziej rozbudowanymi 
modelami, które obejmują jednostki i grupy w kontekście instytucjonalnym. Ciągle jest 
ich jednak bardzo niewiele (Cornelissen, Werner, 2014, s. 183–186).

lewandowski.indb   81lewandowski.indb   81 25.10.2021   13:08:0925.10.2021   13:08:09



82   Kadrowanie jako zdolność organizacyjna…

Tworzenie sensu jest uznawane za zdolność organizacyjną, a więc kadrowanie także 
może być traktowane jako tego typu zdolność. Wykorzystanie kadrowania jako per-
spektywy teoretycznej dla konceptualizacji funkcji kadrów wyróżnionych w rozdziale 2 
stwarza możliwości operacjonalizacji organizacyjnych zdolności kadrowania. Takie uję-
cie łączy percepcję z poziomem organizacyjnym, co wpisuje się w postulat łączenia 
perspektyw w badaniach kadrowania. Udana operacjonalizacja dałaby realne możli-
wości pomiaru tych zdolności, a w konsekwencji stworzyłaby szanse na empiryczną 
weryfikację zależności między przejawami kadrowania eksploracyjnego i eksploatacyj-
nego. Poznanie tych zależności dałoby wiedzę o zasadach łączenia i współpracy tego co 
stare i nowe w percepcji menedżerów. Ponieważ przegląd literatury w bazie EBSCO dla 
fraz framing oraz capability i capacity w tytule nie dawał żadnych rezultatów, z wyjąt-
kiem jednej ogólnej propozycji wykorzystania kreatywności jako framing capacity 
w szkolnictwie muzycznym (Schmidt, 2014), autor podjął się własnej konceptualizacji  
organizacyjnych zdolności kadrowania i stworzenia skal pomiarowych.

3.3. Organizacyjne zdolności kadrowania eksploracyjnego
Podjęta w tym podrozdziale konceptualizacja organizacyjnych zdolności kadrowania 
opiera się na kilku założeniach. Po pierwsze, istnieje kluczowa różnica między kadrowa-
niem eksploracyjnym (tryb framing) a kadrowaniem eksploatacyjnym (tryb priming). 
W monografii skupiono się w pierwszej kolejności na konceptualizacji organizacyjnych 
zdolności kadrowania eksploracyjnego, związanych z tym, co nowe w percepcji mene-
dżerów. Wybór ten był podyktowany tym, że okazje do tworzenia sensu pojawiają się 
w momencie przejścia z myślenia automatycznego do aktywnego (Weick, 2016), a więc 
w sytuacji, kiedy tryb priming jest zamieniamy na tryb framing. Ten drugi tryb jest  
więc mniej oczywisty, a więc wymaga szczególnej uwagi.

Po drugie, poziomy analizowania kadrów i kadrowania powinny uwzględniać 
poziomy analizy zdolności organizacyjnych. Zastosowane zostały trzy kategorie mikro-
fundamentów (tzw. micro-foundations) wykorzystywane w celu wyjaśnienia zdolno-
ści i rutyn organizacyjnych: jednostki, procesów i struktur (Piórkowska, 2014, s. 131). 
Pierwsza kategoria, obejmująca zachowania zakorzenione w psychologii i motywacji 
człowieka (Piórkowska, 2014, s. 131), odnosi się do funkcjonowania kadrów poznaw-
czych, referencyjnych i efektów kadrowania wśród indywidualnych osób (pracowników, 
kierowników) lub zespołów, ale w badaniach empirycznych przejawy zdolności indy-
widualnych brane są pod uwagę łącznie. Dwie pozostałe kategorie, dotyczące procesów 
wpływających na zdolności i rutyny oraz kontekstu ich rozwoju (Piórkowska, 2014, 
s. 131), odnoszą się do rozwiązań organizacyjnych powiązanych z kadrowaniem, stoso-
wanych w statycznych lub dynamicznych elementach struktur organizacji, np. w zespo-
łach lub jednostkach organizacyjnych. W przeprowadzonych badaniach empirycznych 
kontekst został ograniczony do innowacji w usługach publicznych. Ponieważ poniższa 
konceptualizacja dotyczy zdolności na poziomie organizacji, zdolności kadrowania są 
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rozumiane jako łączne przejawy zdolności indywidualnych osób (pracowników, kie-
rowników) lub zespołów oraz rozwiązań organizacyjnych dotyczących kadrowania. 
Takie ujęcie pozwala w badaniach empirycznych skupić się na postrzeganiu przez jed-
nostki stopnia upowszechnienia pewnych zachowań lub rozwiązań w skali całej orga-
nizacji. Dzięki temu przynajmniej częściowo spełniony jest postulat, aby w badaniach 
nad kadrowaniem łączyć poziomy, w tym uwzględniać poziom mikro w ramach ujęć 
na innych poziomach (Cornelissen, Werner, 2014; Moore, Hoffman, 2012).

Po trzecie, teoretyczne podstawy dla konceptualizacji zdolności kadrowania eksplo-
racyjnego wynikają z komponentów kadrowania zawartych w definicji Entmana (1993, 
cyt. za: Hallahan, 1999, s. 207), trzech wyzwań tworzenia nowego kadru, obejmujących 
zmianę sposobu patrzenia, myślenia i działania (Dorst, 2015, s. 133–150; Senge, 2006, 
s. 73, 163–190), etapów kadrowania w podejmowaniu politycznych decyzji (G. Klein 
et al., 2007; Moore, Hoffman, 2012), efektów określenia (ang. framing effects) i różnic 
między kadrami w komunikacji a kadrami w myśleniu (Kahneman, 2012, s. 581–602; 
Sher, McKenzie, 2016, s. 36), a także funkcji kadru opisanych w koncepcyjnym modelu 
procesu tworzenia sensu (por. podrozdział 2.3).

W konsekwencji powyższych założeń oraz syntezy wymienionych podstaw teore-
tycznych przyjęto, że istotą zdolności kadrowania eksploracyjnego jest:
1. Pozyskiwanie różnych informacji i danych, które pozwalają organizacji dostrze-

gać nowe zjawiska albo nowe aspekty starych zjawisk, których wcześniej nie było 
widać, co w założeniu powinno prowadzić do lepszego rozumienia sytuacji.

2. Operowanie ramami poznawczymi i środkami wyrazu w taki sposób, który gene-
ruje nowe punkty odniesienia i nowe interpretacje, będące zalążkiem kształtowania 
nowych struktur wiedzy, nowych schematów myślowych, norm itp.

3. Akceptowanie istnienia różnych i nieznanych możliwości działania prowadzących 
do korzystnych z założenia, ale nieznanych rezultatów (ang. output), którego wyra-
zem staje się aktywne inicjowanie możliwości działania w tych kierunkach.

Na tej podstawie możliwe jest koncepcyjne wyróżnienie zdolności kadrowania 
eksploracyjnego, na które składają się: zdolność widzenia wieloaspektowego, zdolność 
ujmowania wieloperspektywicznego, a także zdolność otwierania kierunków działania.

Widzenie wieloaspektowe

Zaproponowane w ramach koncepcji tworzenia sensu inscenizowanie, czyli zauważa-
nie i branie w nawias (ang. bracketing), można wyrazić jako określanie pola widzenia, 
ponieważ kadry służą jako filtry (Weick, 2016, s. 73). Hallahan (1999, s. 207) podkreśla, 
że kadrowanie jest kluczową czynnością w konstruowaniu rzeczywistości społecznej, 
dlatego, że pomaga kształtować perspektywy, przez które ludzie widzą świat. Porów-
nuje ją do ramy okna lub portretu, która otacza informacje, wyznaczając w ten sposób 
przedmiot zainteresowania, przez co koncentruje uwagę na kluczowych elementach 
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wewnątrz ramy. Jest to zgodne z funkcją kadru w pierwszej fazie procesu tworzenia 
sensu (por. podrozdział 2.3). Metafora ram obrazu dobrze oddaje istotę kadrowania, 
ale jeszcze lepsze jest odniesienie do kadrowania w fotografii. Kadrowanie to decy-
dowanie o tym, co jest widoczne na zdjęciu. Tak właśnie mogą działać ramy poznaw-
cze wyuczone przez odbierającego sygnały (lub wiadomość). Druckman (2016) mówi 
o kadrach w umyśle (ang. frames in thought), Kahneman zaś (2000 cyt. za: Keren, 2016a, 
s. 6) o modelach mentalnych. Funkcję filtracyjną obrazują analizy kadrowania procesów 
decyzyjnych podczas kryzysu kubańskiego z 1962 r. (Moore, Hoffman, 2012, s. 149). 
Jednak, jak podkreślają Sher i McKenzie (2016, s. 36) oraz Moore i Hoffman (2012, 
s. 149–150), kluczowe jest to, na co działają filtry, a tym czymś jest szeroko rozumiany 
sygnał (dane), który dostrzega odbiorca. Dostrzeganie sygnału odnosi się do tego, co 
Dorst (2015, s. 134) nazywa widzeniem inaczej (ang. seeing differently), czyli do moż-
liwości zmiany percepcji.

Organizacyjna zdolność widzenia wieloaspektowego (ZWW) wymaga w szczegól-
ności:
1. Wykorzystania wielu źródeł dla lepszego rozumienia – Dorst (2015), opisując 

„archeologię” i „kontekst” w ramach pierwszych pięciu faz tworzenia kadru, zakłada 
pozyskanie wielu różnych informacji z wielu różnych źródeł, w tym dotyczących 
właściciela problemu, poprzednich prób rozwiązania problemu oraz zachowań 
najbliższego kręgu interesariuszy, którzy dotychczas byli powiązani z problemem 
(Dorst, 2015, s. 75–76). Jednym z kluczowych czynników, od których zależy kadro-
wanie, są badania wykorzystujące metody jakościowe i heurystyczne, które pozwa-
lają na rozpoznawanie wielu aspektów problemu i pogłębiają jego rozumienie  
(Bijl-Brouwer, 2019).

2. Dostrzegania sprzecznych oczekiwań różnych interesariuszy – Dorst (2015, 
s. 73–77) opisując „paradoks” i „pole” (ang. field) wśród pierwszych pięciu faz 
tworzenia kadru, zwraca uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, jednym z najistot-
niejszych aspektów kadrowania w ramach rozwiązywania problemów jest zrozu-
mienie interesariuszy, ich motywacji, wartości i interesów. Po drugie, każdy pro-
blem zawiera w sobie paradoks lub impas, który wynika z połączenia ze sobą kilku 
zagadnień, związanych przede wszystkim z oczekiwaniami różnych interesariuszy. 
Rozwiązanie tego paradoksu odbywa się przez zderzenie ze sobą różnych racjo-
nalności (Dorst, 2015, s. 75–77). Dotyczy to wszystkich organizacji (Bielski, 1996; 
Lewandowski, 2011b), ale jest szczególnie skomplikowane w przypadku organizacji 
publicznych, które z założenia powinny dbać o równoważenie interesów obywateli, 
a więc rozpoznawać konflikty celów i wartości, a także dostosowywać jakość usług 
publicznych do perspektywy różnych interesariuszy (Frączkiewicz-Wronka, 2014; 
Kożuch, 2004).

3. Dostrzegania zróżnicowanych głównych aspektów – co stanowi uzupełnienie dla 
dostrzegania sprzecznych oczekiwań interesariuszy i wykorzystywania wielu 
różnych źródeł informacji. Zgodnie z teorią w procesie kadrowania działają ramy 
poznawcze stworzone w procesach socjalizacji (Keren, 2016a; Weick, 2016).  
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Ramy te aktywowują się jako pierwsze, a dopiero później uruchamiane są alter-
natywne strategie interpretacji (Ackerman, Thompson, 2018; Christensen, Ball, 
2017). Często kadry rozbijane są także na mniejsze elementy (Moore, Hoffman, 
2012, s. 150). Dlatego też należy zapewnić różnorodność pozyskiwanych infor-
macji adekwatnie do podstawowych kategorii, w jakich powszechnie postrzegane 
jest rozwiązywanie problemów organizacji. Michlewski (2008) zwraca uwagę na 
konieczność brania pod uwagę aspektów technicznych, finansowych, operacyjnych 
i emocjonalnych.

Nawiązując do metafory obrazu lub fotografii (a więc płaszczyzny dwuwymiaro-
wej), pogłębienie i poszerzenie pola widzenia będzie skutkowało większym zróżnico-
waniem sygnałów lub danych (a więc także informacji), co zoobrazowano na rysunku 7. 
W pewnym stopniu widzenie wieloaspektowe pokrywa się z jednym z wymiarów 
paradoksu jako atrybutu postindustrialnych organizacji – poszerzonym poszukiwa-
niem w podejmowaniu decyzji, czyli szerszym skanowaniem otoczenia, dostępem do 
większej ilości informacji i zróżnicowaniem źródeł (Cameron, 1986, s. 546). Widzenie 
wieloaspektowe można uznać także za ważny element metamonitorowania, ponieważ 
„nikt nie wie z wyprzedzeniem, kiedy i jakiego typu sygnały lub wydarzenia się pojawią 
i gdzie” (Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, s. 927). Senge pisze: „język kształtuje percep-
cję. Widzimy to, do czego jesteśmy przygotowani, żeby zobaczyć” (Senge, 2006, s. 73).

Rysunek 7. Wizualizacja istoty widzenia wieloaspektowego

Widzenie wieloaspektowe   Widzenie skupione   

Źródło: opracowanie własne.

Ujmowanie wieloperspektywiczne

Kolejna zdolność nawiązuje do drugiego aspektu kadrowania w fotografii, obejmuje 
ono bowiem nie tylko kompozycję, ale też wybór perspektywy, z której fotograf chce 
pokazać obiekt (np. z dołu, z góry, z boku), a która wpływa na interpretację fotografii. 
Analogia ta przekłada się na rolę kadru w organizacyjnym tworzeniu sensu. Koncepcja 
sensmakingu zakłada, że stworzenie nowego sensu następuje w sytuacji niepewności 
lub niejednoznaczności, w których w naturalny sposób może zaistnieć wiele możliwości 
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powiazań sygnału z kadrem, może także nastąpić zmiana kadru (ram odniesienia). Ele-
ment zmiany jest kluczowy w procesie kadrowania i przejawia się doskonaleniem pier-
wotnego kadru albo jego całkowitym przedefiniowaniem (Moore, Hoffman, 2012). Jeżeli 
więc istota selekcji znaczenia sygnału (ang. selection w: Wiecket al., 2005) sprowadza 
się do wyboru jednej z możliwych interpretacji, to kluczowa staje się zdolność do two-
rzenia wariantów interpretacyjnych uwzględniających także te wynikające z połączeń 
z innym kadrem, nawet tymczasowym. Wychodzenie poza pierwotny kadr jest w dużej 
mierze kwestią zdolności i doświadczenia człowieka (Moore, Hoffman, 2012, s. 155). 
Może też być traktowane jako zdolność organizacyjna – Senge (2006, s. 167–176) pisze 
o zarządzaniu modelami mentalnymi i wskazuje przykładowe narzędzia. Z kolei Simon 
podkreśla rolę sposobu reprezentacji problemu (Simon, 1981, s. 131–132). Cameron 
(1986, s. 546) postrzega to jako oderwanie się od przeszłych strategii i zaprzestanie 
identyfikacji z nimi, co stanowi element paradoksu organizacji. Dorst (2015, s. 134–143) 
określa ten aspekt tworzenia kadru jako myślenie w inny sposób (ang. thinking differen-
tly). Chodzi o to, aby pokazać lub wyrazić problem w inny sposób, taki, który pozwala 
spojrzeć z innej (nowej) perspektywy. Przykładem jest problem przestępczości w dziel-
nicy rozrywkowej w Sydney, który pierwotnie był definiowany jako skutek nadużywania 
alkoholu. Kiedy został wyrażony przez porównanie sytuacji do festiwalu muzycznego, 
otworzyły się nowe możliwości zrozumienia problemu i odkryte zostały nowe sposoby 
jego rozwiązania (Dorst, 2015, s. 31–33). Eksperymentalne badania nad efektem kadro-
wania (ang. framing effect) sugerują, że sposób przedstawienia problemu ma kluczowe 
znaczenie dla jego interpretacji i sposobu działania (Guo et al., 2017; Kahneman, 2012, 
s. 581–602). Istotność sposobu ujęcia lub wyrażenia myśli są implikowane także przez 
poziomy analizy informacji, charakteryzujące się m.in. różnymi funkcjami informacji 
oraz standardami ekwiwalentności informacji (Sher, McKenzie, 2016, s. 40).

Organizacyjna zdolność ujmowania wieloperspektywicznego (ZUW) na poziomie 
organizacji wymaga w szczególności:
1. Wizualizowania wielozmysłowego – podkreśla się, że różne interpretacje tego 

samego obiektu wizualnego mogą wynikać z różnych możliwości układania obrazu 
na siatkówce oka (Rock, 1975, cyt. za: Keren, 2016a, s. 5). Wizualne aspekty były 
istotne np. w kadrowaniu konfliktu we wschodniej Ukranie (Makhortykh, Sydorova, 
2017). Podkreśla to rolę wzroku i sugeruje rolę także innych zmysłów zaangażowa-
nych w postrzeganie i intepretowanie sygnału (a także problemu, sytuacji, danych 
itd.). Zmysły te są angażowane na skutek sposobu przedstawiania czegoś. Dorst 
(2015, s. 55) podkreśla, że istotną rolę mogą odgrywać techniki wizualizacji pro-
blemu zaczerpnięte z metod projektowania. Przykładowo, wiele metod wizualnych 
można rozwijać i wytrenować w ramach tzw. myślenia wizualnego (ang. visual thin-
king) (Brand, 2017). Wizualizowanie jest także istotnym elementem zarządzania 
wiedzą (Jashapara, 2004, s. 117–118).

2. Kwestionowanie założeń – niezmiernie ważny element w tworzeniu kadru. 
Konieczne jest wyjście poza pierwotną definicję problemu i podjęcie krytycznej 
i twórczej eksploracji możliwości (Bijl-Brouwer, 2019; Dorst, 2015; Moore, Hoffman, 
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2012). Zmiana sposobu myślenia wymaga zmiany racjonalności, a więc konieczne 
jest zakwestionowanie podstawowych założeń problemu i podstawowych założeń 
racjonalnego myślenia, takich jak: dosłowność, logiczność, świadomość, abstrakcyj-
ność, beznamiętność, wywodzenie działania z teorii, umiejscowienie racjonalnych 
działań w zamkniętej rzeczywistości (ang. closed world) (Dorst, 2015, s. 134–142). 
W pewnym sensie konieczność porzucenia pierwotnych założeń wynika także z tej 
cechy kadru, która została opisana przez model konwersacyjny (kadr słuchacza 
narzuca interpretację wiadomości od nadawcy). Model ten zakłada, że różne reakcje 
na logicznie równoznaczne/równoważne kadry są nie tylko dozwolone, ale nawet 
pożądane (Khaneman, 2002, cyt. za: Keren, 2016a, s. 6, 15). Jeśli takie rozbieżności 
są pożądane, to można i należy eksplorować warianty interpretacyjne, czyli szukać 
różnych powiązań sygnału z kadrem, co wymaga umiejętności odrzucenia pierwot-
nych ram odniesienia. Bason (2014) traktuje to jako umiejętność kwestionowania 
założeń. Podobnie Senge (2006, s. 188) mówi o kwestionowaniu założeń leżących 
u podstaw modeli mentalnych, a Argyris i Schon (1978, s. 157) dostrzegają owo 
kwestionowanie w uczeniu się na zasadach podwójnej pętli. Jednym z przykła-
dów kwestionowania założeń, który dotychczas był uwzględniany jako predyktor 
dynamicznych kluczowych kompetencji, jest eksperymentowanie (Lei et al., 1996). 
Z kolei Lycett i Marshan (2016) oraz Moore i Hoffman (2012) mówią o kwestiono-
waniu kadru.

3. Estetyczne aspekty – mogą stanowić wyznacznik ujmowania wieloperspektywicz-
nego. Jeśli zatrudnia się profesjonalnych projektantów do przygotowania este-
tycznych aspektów problemu/usługi, to oznacza, że aspekty te były brane pod 
uwagę w trakcie rozważań nad problemem. Ponieważ estetyka jako samodzielne 
lub główne kryterium oceny jest stosowana przede wszystkim do dzieł sztuki 
(Korzeniowska-Marciniak, 2001; Zolberg, 1980), można uznać, że jeśli pojawia się 
w organizacji, to równolegle do aspektów funkcjonalnych, zwłaszcza w przypadku 
produktów, usług czy rozwiązań kompleksowych problemów (Dorst, 2015, s. 121; 
Dziadkiewicz, 2015, s. 29). Dlatego kryterium estetyczne może być w większości 
przypadków potraktowane jako wyznacznik wielu (co najmniej dwóch) aspektów 
ujmowania istoty problemu.

Innymi słowy, w kadrowaniu istotna jest zarówno skłonność do redefiniowania 
problemu, tak aby uchwycić jego istotę, jak również sposoby i narzędzia reprezenta-
cji czy wyrażenia problemu (Bijl-Brouwer, 2019, s. 38). To, że redefiniowanie kadru 
(ang. reframing) jako zmiana uniwersum możliwości interpretacji wymaga przeformu-
łowania problemu, interesująco wykazał Giacomoni (2019), odwołując się do ekspe-
rymentu Archimedesa. Istotę zdolności ujmowania (np. problemu, sytuacji) w sposób 
wieloperspektywiczny można zobrazować powiązaniami sygnału z różnymi kadrami 
(które mogą być ze sobą w rozmaitych relacjach), przy czym ważny jest także sposób 
przedstawienia/wyrażenia (drugie znaczenie ujęcia nawiązujące do efektu określenia) 
powiązania sygnału z kadrem, co obrazuje kształt linii na rysunku 8.
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Rysunek 8. Wizualizacja istoty ujmowania wieloperspektywicznego

Jedna lub wiele możliwych interpretacji 
w ramach tego samego kadru

Wiele możliwych interpretacji 
w ramach różnych kadrów

Źródło: opracowanie własne na podstawie Weick, 2016; Weick et al., 2005.

Otwieranie kierunków działania

Otwieranie kierunków działania wiąże się z czymś, co można nazwać wzorami obej-
mującymi działania prowadzące do określonych efektów. Nośnikiem takich wzorów są 
właśnie kadry, często w postaci skodyfikowanej wiedzy czy norm kulturowych (Ajzen, 
Fishbein, 1980; Case et al., 2016; Milliken, 1990). Z punktu widzenia nauk o zarządzaniu 
to kategoria celu, jako pożądanego stanu rzeczy wyznaczającego kierunek i strukturę 
działania (Kieżun, 1977, s. 39), stanowi ogólne ramy dla szczegółowych wzorów dzia-
łań i ich skutków. Wyobrażenie przyszłego skutku działania może być precyzyjne (np. 
wzrost zysku o 5% w ciągu dwóch lat), niedookreślone albo całkowicie nieokreślone 
(np. cokolwiek się wydarzy, powinno być korzystne). Zdolność organizacji do otwiera-
nia kierunków działania prowadzących do nieokreślonych lub nieznanych rezultatów 
została do pewnego stopnia opisana przez Dorsta (2015, s. 78–79) w ostatnich fazach 
procesu tworzenia kadru, takich jak „przyszłość”, „transformacja” i „integracja”. Bason 
(2014) i Michlewski (2008) traktują radzenie sobie z nieciągłością oraz gotowość dąże-
nia do nieznanych rezultatów (ang. embracing disccontinuity and open-endendess) jako 
ważną umiejętność w procesie projektowania, który opiera się na kadrowaniu w trybie 
framing (Dorst, 2015). Przedefiniowanie kadru tworzy przestrzeń nie tylko dla nowych 
interpretacji czy też nowych powiązań sygnału z kadrem, ale także dla połączonych 
z tymi interpretacjami możliwych działań lub rozwiązań problemu wraz z potencjalnymi 
konsekwencjami, jakie mogą one nieść dla różnych grup interesariuszy. Innymi słowy, 
zdolność otwierania kierunków działania jest w pewnym sensie konsekwencją zdolno-
ści kwestionowania założeń zawartych w pierwotnym kadrze, obejmujących paradoks 
lub impas, z którego trzeba wyjść (Dorst, 2015, s. 145). Jednak sam fakt kwestionowa-
nia założeń i przedstawiania różnych ujęć problemu, a także dostrzeganie rozmaitych 
możliwości działania i ich skutków nie implikują jeszcze gotowości do wdrożenia takich 
rozwiązań czy podejmowania działań w takich kierunkach. Podobny aspekt zauważają 
Cornelissen i Werner (2014), mówiąc o efektach inicjowania poznawczych i behawio-
ralnych odpowiedzi na przedstawione scenariusze decyzyjne. Odpowiedzi te można 
odczytać jako przejaw gotowości do podejmowania działań w nowych kierunkach, 
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wyrażonej testowaniem rozwiązań (Bijl-Brouwer, 2019) lub krytyczną oceną wybra-
nych scenariuszy przyszłości (Dorst, 2015).

Organizacyjna zdolność otwierania kierunków działania (ZOKD) wymaga w szcze-
gólności:
1. Tworzenia i testowania prototypów – polega to m.in. na konkretyzowaniu pomy-

słów rozwiązań i służy eksploracji możliwych wariantów oraz pomaga wypracować 
ten, który można wdrożyć. Istotą jest uniknięcie przedwczesnego zamknięcia pro-
blemu, a równocześnie wypracowanie propozycji wartości dla wszystkich zaanga-
żowanych stron (Dorst, 2015, s. 78). Michlewski (2008) określa to jako tworzenie, 
powoływanie do życia. Podobnie Bason (2014, s. 224) mówi o konkretyzowaniu 
przyszłości dzięki zastosowaniu modeli, rysunków i prototypów. Bijl-Brouwer 
(2019) podkreśla, że generowanie i testowanie możliwych rozwiązań odgrywa 
istotną rolę w kadrowaniu problemu.

2. Tworzenia interdyscyplinarnych zespołów – w ich skład wchodzą specjaliści z wielu 
dziedzin, w tym pracownicy i eksperci zewnętrzni. Jest to ważne, gdyż zespół zło-
żony z osób, które się dobrze znają i pracują ze sobą przez jakiś czas, może powo-
dować trudności w efektywnym tworzeniu kadru i uniemożliwić redefiniowanie 
kadrów (McDonnell, 2017). Jak zauważył March (1991), wraz ze wzrostem socja-
lizacji w miejscu pracy mogą się zmniejszać możliwości pracowników do genero-
wania nowej wiedzy. Dlatego też tworzenie zespołów nie tylko interdyscyplinar-
nych, ale włączających osoby spoza organizacji, jest warunkiem koniecznym dla 
ukończenia ostatniej fazy procesu tworzenia kadru. Dorst (2015, s. 79) pisze, że 
reprezentacje pomysłów stają się ważnym środkiem służącym rozpoznawaniu ich 
zalet podczas dialogu z interesariuszami, a integracja – ostatnia faza tworzenia 
kadru – musi dopasować rozwiązania do szerszego kontekstu, w jakim funkcjonuje 
organizacja. Dlatego nieoceniona jest współpraca z interesariuszami i ekspertami 
z wielu dziedzin.

3. Świadomego i improwizowanego dążenia do niesprecyzowanych rezultatów – 
polega ono głównie na chętnym angażowaniu się w procesy i działania, które nie 
są z góry zaplanowane, są nieprzewidywalne i nie mają zdefiniowanych rezultatów. 
Ważne, aby w tych warunkach kierownicy organizacji byli skłonni do improwizacji 
i potrafili to robić, by motywowali swoich podwładnych do działania metodą prób 
i błędów w celu wypracowywania nowych rozwiązań wspólnie z interesariuszami 
(Bason, 2014; Michlewski, 2008). Dorst (2015, s. 143) podkreśla, że „osiągnięcie 
nowości w fazie kreatywnej jest ograniczone przez ustanowione cele i kryteria 
w fazie wcześniejszej, a także przez ewaluację w fazie późniejszej”.

Pewną analogię można dostrzec w opisie koncepcji zdolności absorpcyjnej. Brak 
inwestycji w dany obszar wiedzy we wczesnym etapie może wykluczyć przyszły roz-
wój zdolności technologicznej w tym zakresie (Cohen, Levinthal, 1990). Innymi słowy,  
chodzi o inscenizowanie przyszłości przez działanie wstępne, inicjujące. Istotę zdolno-
ści otwierania kierunków działania ilustruje rysunek 9.
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Rysunek 9. Wizualizacja istoty otwierania kierunków działania

problem  działania cel  działania 

Przyjęty kadr określa cel
i prowadzące do niego działania,
co zamyka inne kierunki działań

Rede�niowanie lub tworzenie kadru,
dzięki wariantom interpretacji
sytuacji (problemu), pokazuje nowe
możliwości (kierunki) działania

Źródło: opracowanie własne.

Koncepcja kadru jest złożona, wielowymiarowa i stosuje się ją na wielu polach 
badawczych. Często bywa traktowana jako tzw. konstrukt parasolowy (Cornelissen, 
Werner, 2014, s. 182). Przedstawiona w tym podrozdziale konceptualizacja zdolności 
kadrowania eksploracyjnego nie traktuje kadrowania jako konstruktu parasolowego. Jest 
to zgodne z sugestią, aby go wykorzystywać, jeśli badania mają pomóc w uzyskaniu szer-
szego spojrzenia na jakiś obszar badawczy (Furnari, Marti, 2018). Zarysowana koncep-
tualizacja proponuje wąskie ujęcie kadrowania, które wymaga empirycznej weryfikacji.

Weryfikacja konstruktu – eksploracyjna analiza czynnikowa

W związku z tym, że w analizowanej literaturze przedmiotu autorowi nie udało się 
znaleźć konceptualizacji organizacyjnych zdolności kadrowania, w tym kadrowania eks-
ploracyjnego, konieczne było opracowanie skali. W tym celu przyjęto założenie, że zdol-
ności te mogą być mierzone na podstawie postrzegania ich przez menedżerów organi-
zacji (Rockart, Dutt, 2015, s. 63). Pytania kwestionariusza opracowano w taki sposób, 
że każdemu z trzech elementów poszczególnych zdolności (widzenia wieloaspekto-
wego, ujmowania wieloperspektywicznego oraz otwierania kierunków działania), opi-
sanych w podrozdziale 3.3, odpowiadała jedna pozycja testowa. W efekcie powstała 
skala zawierająca dziewięć pozycji testowych. Przykładowe pytanie kwestionariusza 
dla pozycji testowej dotyczącej dostrzegania zróżnicowanych głównych aspektów, 
w ramach zdolności widzenia wieloperspektywicznego, brzmiało: „W jakim stopniu (%) 
poniższe zdanie prawidłowo opisuje Pani/Pana urząd gminy/miasta? Projektując nowe 
usługi lub projektując zmiany obecnych usług, urząd uwzględnia i łączy aspekty tech-
niczne, finansowe, operacyjne i emocjonalne”. Dla każdego z pytań zastosowano wariant 
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sześciostopniowej skali Likerta, wykorzystywany do badania zdolności zarządczych – 
Management Capability Index (Management, 2016):

  0 – Nie, to się nie zdarza.
 20 – Tak, zaczęło się.
 40 – Tak, jest czasami praktykowane przez niektórych kierowników.
 60 – Tak, jest często praktykowane przez większość kierowników.
 80 – Tak, jest konsekwentnie praktykowane w całym urzędzie i poprawiane.
100 – Tak, jest w pełni praktykowane w całym urzędzie jako coś normalnego.
W celu poznania struktury kwestionariusza organizacyjnych zdolności kadrowania 

eksploracyjnego przeprowadzono analizę czynnikową (SPSS 25) metodą osi głównych 
z rotacją Promax z normalizacją Kaisera, która umożliwia występowanie korelacji pomiędzy 
czynnikami. Adekwatność doboru próby zweryfikowano za pomocą miary Kaisera-Meyera-
-Olkina (KMO) (Kaiser, 1970). Wartość KMO wyniosła 0,88, co oznacza, że dane z przeba-
danej próby jak najbardziej mogły zostać poddane eksploracyjnej analizie czynnikowej, 
ponieważ wartość ta jest zdecydowanie większa niż progowe 0,7 (Hutcheson, Sofroniou, 
1999). Test sferyczności Barletta dał istotny statystycznie wynik na poziomie poniżej 0,001.

Do wyodrębnienia czynników zastosowano kryterium Jollieffa (1972) sugerujące, 
aby wyodrębnić wszystkie czynniki, których wartość własna przekracza 0,7, oraz ana-
lizę wykresu osypiska. Dla uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników, zgodnie 
z przyjętą metodyką eksploracyjnej analizy czynnikowej, dodatkowo przeprowadzono 
porównawcze próby, w których ręcznie ustalono liczbę czynników powyżej i poniżej 
wartości sugerowanej przez analizę wykresu osypiska (Yong, Pearce, 2013). Rezultaty 
tych analiz wyraźnie sugerowały, że rozwiązanie trójczynnikowe jest najlepszym dla 
tego zbioru danych (rysunek 10).

Rysunek 10. Analiza wykresu osypiska

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

W
ar

to
ść

 w
ła

sn
a

Numer czynnika 

Źródło: opracowanie własne.
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W związku z odnotowaną zbieżnością przyjętych kryteriów wyodrębnione zostały 
trzy czynniki. Rozwiązanie trójczynnikowe łącznie wyjaśniało 56,28% wariancji pozy-
cji testowych. Ponieważ ładunki czynnikowe dla pozycji testowej „kwestionowanie 
założeń” były identyczne w przypadku dwóch czynników (widzenie wieloaspektowe 
i ujmowanie wieloperspektywiczne), a jednocześnie ładunki te okazały się zdecydowa-
nie niższe niż wszystkie pozostałe (w tabeli 7 oznaczone kursywą), zdecydowano się 
usunąć tę pozycję z ostatecznej wersji kwestionariusza.

W kolejnym kroku dla każdego z wyodrębnionych czynników została obliczona 
alfa Cronbacha w celu zweryfikowania poziomów rzetelności. Dla wszystkich trzech 
czynników α > 0,70, co wskazuje na co najmniej akceptowalną trafność wewnętrzną 
wyodrębnionych wymiarów (tabela 7). W literaturze przedmiotu dopuszcza się także 
przedział 0,6–0,8, w szczególności w tych przypadkach, w których wymiary składają się 
z małej liczby stwierdzeń (Głód, 2016, s. 82).

Zgodnie z przewidywaniami zdolność widzenia wieloaspektowego korelowała 
zarówno ze zdolnością ujmowania wieloperspektywicznego (r = 0,46; p < 0,01), jak  
i ze zdolnością otwierania kierunków działań (r = 0,49; p < 0,01). Również związek  
zdolności ujmowania wieloperspektywicznego i zdolności otwierania kierunków  
działania okazał się istotny, silny i dodatni (r = 0,73; p < 0,01).

Tabela 7. Wyniki analizy czynnikowej (N = 545)

Pozycja
Rotowane ładunki czynników

ZWW ZOKD ZUW

Dostrzeganie zróżnicowanych głównych aspektów 0,819

Wykorzystanie wielu źródeł dla lepszego rozumienia 0,793

Dostrzeganie sprzecznych oczekiwań różnych interesariuszy 0,659

Tworzenie i testowanie prototypów 0,813

Świadome improwizowane dążenie do niesprecyzowanych rezultatów 0,740

Tworzenia interdyscyplinarnych zespołów 0,623

Estetyczne aspekty 0,885

Wizualizowanie wielozmysłowe 0,584

Kwestionowanie założeń 0,363 0,362

Wartość własna 4,33 1,22 0,81

% wariancji 43,33 8,79 4,20

α Cronbacha 0,79 0,77 0,72

Uwagi: rotowane ładunki czynników przedstawiają ładunki z macierzy modelowej. Ładunki poniżej 0,3 zostały 
usunięte z tabeli dla przejrzystości.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Interpretacja uzyskanych wyników jest zgodna z konceptualizacją organizacyjnych 
zdolności kadrowania eksploracyjnego, chociaż jedna pozycja testowa (kwestionowanie 
założeń) ładowała dwa czynniki na granicy akceptowalności. Prawdopodobnie jest to 
kwestia konstrukcji kwestionariusza, którą należy wziąć pod uwagę w przyszłości. Nie 
zmienia to faktu, że przeprowadzona analiza czynnikowa daje podstawy do dalszych 
badań w zakresie zależności między trzema wyróżnionymi zdolnościami kadrowania 
eksploracyjnego.

3.4. Zależności między organizacyjnymi…  zdolnościami 
kadrowania eksploracyjnego

Eksploracyjna analiza czynnikowa pozwoliła na wyodrębnienie w kwestionariuszu zdol-
ności kadrowania eksploracyjnego trzech czynników, które są ze sobą istotnie i pozy-
tywnie skorelowane. Czynniki te składają się na: zdolność widzenia wieloaspektowego, 
zdolność ujmowania wieloperspektywicznego oraz zdolność otwierania kierunków. 
Rezultat ten skłania do postawienia pytania o zależności między tymi zdolnościami.

Model zależności między zdolnościami kadrowania eksploracyjnego

Dokonując konceptualizacji organizacyjnych zdolności kadrowania eksploracyjnego, 
przyjęto założenie, że kadrowanie jest procesem, a poszczególne zdolności koncentrują 
się wokół etapów tego procesu, obejmujących widzenie, myślenie i działanie inaczej 
(Dorst, 2015). Etapy te odzwierciedlają także funkcje kadru, uwidocznione w modelu 
procesu tworzenia sensu (podrozdział 2.3), które są adekwatne do trzech głównych 
etapów tworzenia kadru wskazanych przez Dorsta (2015). W konsekwencji przy-
jęto, że wyróżnione trzy zdolności kadrowania eksploracyjnego są ze sobą powiązane  
analogicznie jak fazy procesu kadrowania, w których rezultat pierwszej fazy jest  
zasileniem fazy następnej. Relacje te zobrazowano na rysunku 11.

Empiryczne badania Christensena i Balla (2017) pokazują, że w usystematyzowa-
nym procesie kadrowania, opartym na metodzie design thinking, pojedyncze informacje 
(opisy różnych aspektów problemu), które są bardziej konkretne i cechują się więk-
szą pewnością poznawczą (ang. epistemic certeinty), prowadzą do natychmiastowego 
i twórczego wnioskowania i wykorzystania informacji. Z kolei opisy mniej konkretne 
i o większej niepewności poznawczej (ang. epistemic uncerteinty) są analizowane w dal-
szej kolejności. Autorzy tego badania wiążą niepewność poznawczą z mechanizmem 
zwrotu metakognitywnego (ang. metacognitive swich mechanism) w rozumowaniu czło-
wieka (Christensen, Ball, 2017). Metakognitywne procesy monitorowania i kontroli są 
przyczyną aktywacji mechanizmów poszukiwania interpretacji i odpowiedzi (Acker-
man, Thompson, 2018). Jeżeli organizacja, uzyskując więcej różnorodnych informacji, 
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zwiększa niepewność poznawczą, co aktywuje mechanizmy interpretacyjne, to można 
przypuszczać, że większa zdolność widzenia wieloaspektowego, generująca bardziej 
zróżnicowane informacje, przełoży się na zwiększoną zdolność ujmowania wieloper-
spektywicznego.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że nowe ramy interpretacyjne i sposób 
ujęcia problemu wpływają na dostrzegane możliwości jego rozwiązania (Dorst, 2015). 
Podobne przypuszczenie można wyprowadzić z badań nad efektem sformułowania 
(ang. framing effects) (Kahneman, 2012, s. 581–602; Keren, 2016a). Zgodnie z teorią 
umotywowanego działania (ang. Theory of Reasoned Action) to cel i postrzegane korzy-
ści oraz chęć pozostawania w zgodzie z normami kulturowymi wpływają na zamiar 
podjęcia działania (Ajzen, Fishbein, 1980). Przyjmując, że różne interpretacje, np. sytu-
acji czy problemu, i sposoby wyrażenia tych interpretacji zwiększają szanse na znalezie-
nie atrakcyjnego wariantu interpretacyjnego, można oczekiwać mocniejszego zamiaru 
podjęcia działania w nowym kierunku. Zamiar ten uzewnętrznia się podjęciem działań 
wstępnych, które torują drogę dla działania właściwego w nowym kierunku. Należy 
więc przypuszczać, że większa zdolność ujmowania wieloperspektywicznego przełoży 
się na większą zdolność otwierania kierunków działania.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia i przypuszczenia, sformułowano następu-
jące hipotezy dotyczące zależności między organizacyjnymi zdolnościami kadrowania 
eksploracyjnego:

H1: Wzrost zdolności widzenia wieloaspektowego (ZWW) prowadzi do wzrostu 
zdolności ujmowania wieloperspektywicznego (ZUW).

Rysunek 11. Fazy procesu kadrowania i przewidywane relacje między zdolnościami kadrowania 
eksploracyjnego
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Źródło: opracowanie własne.
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H2: Wzrost zdolności ujmowania wieloperspektywicznego (ZUW) prowadzi do 
wzrostu zdolności otwierania kierunków działania (ZOKD).

Powyższe hipotezy zostały zweryfikowane metodą równań strukturalnych (ang. Struc-
tural equation modeling – SEM).

Założenia statystyczne dotyczące modelowania  
równań strukturalnych

Podstawowe założenia odnoszące się do zastosowania metody równań struktural-
nych, w szczególności dotyczące liniowości, rozkładu zmiennych i brakujących danych 
(Konarski, 2009, s. 62–122), zostały spełnione, choć wymagają komentarza. Linio-
wość zależności potwierdziły analizy wykresów rozrzutu. Analiza współczynnika wie-
lowymiarowej kurtozy wyniosła 68,3, a statystyka testowa jest równa 33,2. Wyniki 
te świadczą o tym, że wielowymiarowy rozkład obserwowalnych zmiennych nie jest 
normalny, choć szczegółowe statystyki poszczególnych zmiennych sugerowały, że 
odstępstwa najczęściej nie są duże. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zastosowa-
nia odpowiedniej strategii. Z powodu zbyt niskiej liczebności próby nie jest możliwe 
wykorzystanie najbardziej rekomendowanej strategii, czyli użycia jako metody esty-
macji metody asymptotycznie wolnej od rozkładu (ADF) (Bendyńska, Książek, 2012, 
s. 180). W takiej sytuacji można zastosować bootstraping, jeżeli próba liczy co naj-
mniej 200 (Byrne, 2010; Konarski, 2009, s. 87–93). Taką strategię wybrano, przyj-
mując 95-procentowe korespondujące bootstrapowe przedziały ufności BCI, oszaco-
wane na podstawie 10 000 symulacji. Ponadto większe próby (N > 500) zmniejszają 
obciążenie wynikające z naruszenia rozkładu zmiennych (Konarski, 2009, s. 312). 
W niniejszym badaniu liczebność próby wniosła 545. Liczebność próby powyżej 200 
jest uznawana za dużą (Konarski, 2009, s. 307). Jeżeli chodzi o ciągłość zmiennych 
obserwowalnych, wykorzystano sześciopunktową skalę porządkową, będącą warian-
tem skali Likerta. Co najmniej pięciopunktowe skale porządkowe traktuje się w prak-
tyce jako skale ciągłe, a zmienne porządkowe także są dozwolone w modelowaniu 
strukturalnym (Bendyńska, Książek, 2012, s. 163; Byrne, 2010, s. 143,148; Węziak-
-Białowolska, 2011, s. 22).

Ocena rzetelności i trafności skal pomiarowych  
oraz dopasowania modelu

W badaniu wykorzystano skale oparte na rezultatach analizy czynnikowej opisanej 
w podrozdziale 3.3. Wszystkie czynniki miały wartości alfa Cronbacha powyżej 0,70, 
co świadczy o satysfakcjonującej rzetelności skali. Wniosek ten został także potwier-
dzony przez współczynnik rzetelności łącznej (ang. Composite Reliability – CR), powyżej 
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sugerowanej wartości 0,7 (Ejdys, 2018, s. 175). Trafność skal oceniono za pomocą 
przeciętnej wariancji wyodrębnionej (ang. Average Variance Extracted – AVE), której 
rekomendowana wartość powinna być większa niż 0,5 (Ejdys, 2018, s. 175). Wszystkie 
skale spełniają tę sugestię. Zestawienie statystyk dla miar trafności i rzetelności, a także 
podstawowe statystyki opisowe zawiera tabela 8. Ogólnie można ocenić, że skale ZWW, 
ZUW i ZOKD charakteryzują się dobrą rzetelnością i trafnością.

Tabela 8. Ocena rzetelności i trafności skal pomiarowych oraz statystyki opisowe

Konstrukt i zmienne 
obserwowalne Średnia Odchylenie 

standardowe
Ładunki 

czynnikowe
Alfa 

Cronbacha CR AVE

Zdolność widzenia wieloaspektowego (ZWW)

Dostrzeganie zróżnicowanych 
głównych aspektów (ZWW1) 3,60 1,135 0,77

0,79 0,79 0,56
Dostrzeganie sprzecznych 
oczekiwań różnych 
interesariuszy (ZWW2)

3,15 1,261 0,69

Wykorzystanie wielu źródeł dla 
lepszego rozumienia (ZWW3) 3,59 1,088 0,77

Zdolność ujmowania wieloperspektywicznego (ZUW)

Estetyczne aspekty (ZUW1) 2,68 1,561 0,71

0,72 0,71 0,55Wizualizowanie wielozmysłowe 
(ZUW2) 2,60 1,445 0,77

Zdolność otwierania kierunków działania (ZOKD)

Świadome improwizowane 
dążenie do niesprecyzowanych 
rezultatów (ZOKD1)

1,79 1,369 0,64

0,77 0,77 0,53Tworzenie interdyscyplinarnych 
zespołów (ZOKD2) 2,22 1,461 0,73

Tworzenie i testowanie 
prototypów (ZOKD3) 1,78 1,513 0,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

W celu weryfikacji przyjętych hipotez w modelowaniu równań strukturalnych 
zastosowano metodę największego prawdopodobieństwa (ang. Maximum Likehood). 
Wartość wskaźnika CMIN/DF wyniosła 2,007 (CMIN = 132,4, DF = 66, p < 0,001), czyli 
znacząco poniżej sugerowanej maksymalnej wartości 5 (Bendyńska, Książek, 2012, 
s. 184). Dopasowanie modelu oceniono także na podstawie innych rekomendowanych 
indeksów. Wśród miar bezwzględnego dopasowania modelu stosuje się m.in. wskaźniki 
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GFI, AGFI oraz SRMR. W przypadku analizowanego modelu wartość GFI wyniosła 0,971, 
a wartość AGFI 0,939. Obie wartości są powyżej minimalnej wartości 0,9, a w przypadku 
GFI także powyżej zalecanej wartości 0,95. Indeks SRMR wyniósł 0,036, czyli znacznie 
poniżej sugerowanej maksymalnej wartości 0,08 (Konarski, 2009, s. 345–350). Wśród 
miar relatywnego dopasowania modelu rekomenduje się m.in. CFI, NFI. Dla analizo-
wanego modelu indeks CFI wyniósł 0,973, a NFI 0,948. Jest to powyżej wartości 0,9, 
krytycznej dla akceptacji modelu, a w przypadku CFI także powyżej rekomendowa-
nego minimum 0,95 (Konarski, 2009, s. 350–357). Zalecane jest również raportowa-
nie miary błędu aproksymacji, w szczególności RMSEA. Wartości mniejsze lub równe 
0,05 są uznawane za dobre dopasowanie. W przypadku analizowanego modelu RMSEA 
ma wartość 0,043, a 90-procentowe przedziały ufności wynoszą 0,032–0,054. Konar-
ski sugeruje, że ocenę adekwatności modelu należy przeprowadzić na kilku miarach 
dopasowania, a także że trzeba uwzględnić refleksję nad substantywnym znaczeniem 
testowanego modelu (Konarski, 2009, s. 373). W przypadku analizowanego modelu 
wszystkie wymienione wskaźniki osiągnęły wartości zgodne z zalecanymi normami,  
co świadczy o dobrym dopasowaniu modelu do danych. Testowany model ma także 
dobre uzasadnienie w teorii.

Weryfikacja hipotez

Analizy przeprowadzone metodą modelowania równań strukturalnych wykazały staty-
stycznie istotne zależności między badanymi zmiennymi latentnymi, co pozwala odrzu-
cić hipotezy zerowe. Z analiz wartości zestandaryzowanych współczynników ścieżko-
wych β wynika, że wraz ze wzrostem wartości zdolności widzenia wieloaspektowego 
ZWW o jedno odchylenie standardowe zdolność ujmowania wieloperspektywicznego 
ZUW zwiększa się o 0,66 odchylenia standardowego. Podobnie wzrost zdolności ZUW 
o jedno odchylenie standardowe powoduje wzrost zdolności otwierania kierunków 
działania ZOKD o 0,76 odchylenia standardowego. Relacje te są istotne statystycznie 
na poziomie p < 0,001. Analiza bootstrapowych przedziałów ufności BCI nie zawiera 
zera, więc zaobserwowany efekt jest istotny statystycznie.

Analizowany model wyjaśnia 62% wariancji zmiennej zależnej (ZOKD). Wyniki te 
zaprezentowano na rysunku 12. Szczegółowe dane dotyczące wszystkich zmiennych 
zawiera tabela 9.

Dodatkowo w testowanym modelu kontrolowane były niektóre zmienne, takie jak 
wiek, płeć i stanowisko respondentów, a także wielkość organizacji. Wyniki analiz sta-
tystycznych wykazały, że na postrzeganie zdolności otwierania kierunków działania 
(ZOKD) niewielki, choć istotny statystycznie wpływ ma wielkość organizacji (co naj-
mniej 100 osób) i stanowisko pracy (najwyższy szczebel kierowniczy). Można to wyja-
śnić tym, że duże urzędy funkcjonują w większych miejscowościach, w których intere-
sariusze mają bardziej zróżnicowane oczekiwania. W rezultacie urzędy te są bardziej 
otwarte na różne inicjatywy. Negatywny wpływ stanowiska może wynikać ze specyfiki 
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Rysunek 12. Model zależności między organizacyjnymi zdolnościami kadrowania eksploracyjnego

zokd 1 

zokd3 

zokd2 

0,80  

0,73 

0,64  

ZOKD 

ZUW 

ZWW 

0,66***   0,76***  

R2 = 0,44 

R2 = 0,62  

zww1 

zww2 

zww3 

zuw1  zuw2 

0,77 

0,69  

0,77 

0,71  0,77 

*** p < 0,001
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Tabela 9. Wyniki testowania hipotez badawczych z uwzględnieniem zmiennych kontrolnych

Standaryzo-
wane współ-

czynniki
S.E. C.R. P BootLLCI BootULCI

ZUW ← ZWW 0,660 0,079 10,601 *** 0,572 0,740

ZOKD ← ZUW 0,758 0,069 11,895 *** 0,682 0,831

ZOKD ← Płeć –0,028 0,050 –0,716 0,474 –0,105 0,046

Wiek:

ZOKD ← > 50 vs (50–30 + < 30) lat –0,133 0,058 –1,867 0,062 –0,276 0,013

ZOKD ← 50–30 vs < 30 lat –0,075 0,151 –1,074 0,283 –0,205 0,065

Stanowisko:

ZOKD ← Członek zarządu vs średnia –0,116 0,094 –2,573 0,010 –0,213 –0,025

ZOKD ← Kierownicze vs średnia 0,006 0,104 0,149 0,882 –0,080 0,088

ZOKD ← Urzędnicze vs średnia 0,022 0,142 0,522 0,602 –0,064 0,105

Liczba pracowników:

ZOKD ← 50–100 vs <50 –0,017 0,062 –0,405 0,685 –0,098 0,062

ZOKD ← >100 vs (50–100 + <50) 0,119 0,049 2,848 0,004 0,046 0,192

Uwagi: informacje o kodowaniu kontrastów zmiennych kontrolnych zawiera załącznik Z3.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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pracy kierowników najwyższego szczebla, którzy czują się odpowiedzialni za funkcjo-
nowanie hierarchicznej struktury i realizację ustalonych celów.

Przyjęte ramy teoretyczne nie dawały podstaw do testowania wpływu zdolno-
ści widzenia wieloaspektowego na zdolność otwierania kierunków działania. Jednak 
metoda modelowania równań strukturalnych dopuszcza, choć jest to rzadkie, zasto-
sowanie jej także w celach eksploracyjnych (Konarski, 2009, s. 17). Przeprowadzono 
więc analizę dodatkowego modelu, ale zależność ta była słaba i nieistotna statystycznie 
(β = 0,16; p < 0,05, boostrapowy 95-procentowy przedział ufności zawierał zero BCI 
[–0,001; 0,309]), a wyjaśniana wariancja zmiennej endogenicznej była mniejsza niż 
w przypadku prezentowanego modelu (R2 = 0,59).

Uzyskane wyniki analiz statystycznych pokazały, że dokonana konceptualizacja 
organizacyjnych zdolności kadrowania eksploracyjnego znajduje odzwierciedlenie 
w danych empirycznych. Rezultaty te sugerują, że eksploracja tego co nowe w percepcji 
menedżerów może być traktowana jako zdolność organizacyjna. Mocne zakorzenienie 
zdolności kadrowania eksploracyjnego w koncepcji organizacyjnego tworzenia sensu 
oraz kadrowania daje dobre ramy teoretyczne dla identyfikacji zależności między zdol-
nością widzenia wieloaspektowego, zdolnością ujmowania wieloperspektywicznego 
a zdolnością otwierania kierunków działania. Uzyskane wyniki badań empirycznych 
były potwierdzieniem obu hipotez. Jednocześnie wyniki części czynnikowej i struktu-
ralnej testowanego modelu stwarzają nowe możliwości badania i analizowania zasad 
łączenia i współpracy tego, co nowe i stare w percepcji menedżerów.

3.5. Podsumowanie
W literaturze dotyczącej zarządzania koncepcja kadrowania nie była dotąd szeroko roz-
powszechniona ani wykorzystana w badaniach empirycznych, niemniej została rozpo-
znana m.in. na łamach Academy of Managament Annals (Cornelissen, Werner, 2014). 
Koncepcja ta dała dobre podstawy teoretyczne do operacjonalizacji zdolności kadro-
wania eksploracyjnego. Obejmują one zdolność widzenia wieloaspektowego, zdolność 
ujmowania wieloperspektywicznego oraz zdolność otwierania kierunków działania.

Zdolność widzenia wieloaspektowego polega na odpowiedniej realizacji funkcji fil-
trującej kadru i obejmuje: wykorzystanie wielu źródeł informacji dla lepszego rozumie-
nia, dostrzeganie sprzecznych oczekiwań różnych interesariuszy, a także dostrzeganie 
zróżnicowanych głównych aspektów problemu. Zdolność ujmowania wieloperspekty-
wicznego polega na poszukiwaniu różnych punktów odniesienia, co pozwala uzyskać 
różne interpretacje sytuacji, a więc także nowe podejście do sytuacji. Istotnym elemen-
tem jest też sposób, w jaki wyrażone zostały sytuacja lub problem, ponieważ sposób ten 
sam w sobie może prowadzić do różnych interpretacji. W zakres zdolności ujmowania 
wchodzą: wizualizacja z wykorzystaniem wielu zmysłów, kwestionowanie założeń oraz 
aspekty estetyczne jako wyznacznik uwzględniania wielu aspektów problemów orga-
nizacji. Wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej nie dały jednoznacznych rezultatów 
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w zakresie kwestionowania założeń jako pozycji testowej w kwestionariuszu. Dlatego 
na poziomie koncepcyjnym utrzymano ten element, ale w dalszych badaniach empi-
rycznych ta pozycja skali nie została uwzględniona. Zdolność otwierania kierunków 
działania dotyczy zawartego w kadrze wzorca dotyczącego oczekiwanych efektów oraz 
działań, które mają do tych efektów prowadzić. Nowe interpretacje sytuacji prowadzą 
do redefiniowania kadru (lub tworzenia nowego), co pokazuje inne możliwości działa-
nia, które mają inne rezultaty niż te sugerowane przy początkowych ramach odniesie-
nia. Na zdolność otwierania kierunków działania składają się: tworzenie i testowanie 
prototypów, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów, a także świadome i improwizo-
wane dążenie do niesprecyzowanych rezultatów.

Wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej dały podstawy do analiz zależności mię-
dzy wyodrębnionymi komponentami organizacyjnych zdolności kadrowania eksplora-
cyjnego. Analizy przeprowadzone metodą równań strukturalnych potwierdziły przewi-
dywane główne zależności między zdolnością widzenia wieloaspektowego a zdolnością 
ujmowania wieloperspektywicznego oraz między zdolnością ujmowania wieloperspek-
tywicznego a zdolnością otwierania kierunków działania. Wyniki te są zgodne z oczeki-
waniami, co świadczy o solidnych podstawach teoretycznych organizacyjnych zdolności 
kadrowania eksploracyjnego. Otwiera to możliwości dalszego analizowania organiza-
cyjnych zdolności kadrowania oraz poznania zasad łączenia i współpracy eksploracji 
i eksploatacji w percepcji menedżerów.
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4
Dualizm organizacyjnych zdolności 

kadrowania

4.1. Wprowadzenie
Cechą dynamiki zdolności organizacyjnych jest dualizm, rozumiany jako napięcie mię-
dzy eksploracją i eksploatacją (por. podrozdział 1.4). Cecha ta dotyczy także kadro-
wania. Wyraża się ona w istnieniu dwóch trybów kadrowania: eksploatacyjnego (ang. 
priming) i eksploracyjnego (ang. framing). Jednak, jak sugerują analizy przeprowadzone 
w rozdziale 2, tryby te różnią się m.in. tym, jak kadry statyczne funkcjonują w proce-
sie tworzenia sensu. Zrozumienie tej różnicy jest niezbędne do określenia zależności 
między zdolnościami kadrowania reprezentującymi kadrowanie eksploracyjne i eks-
ploatacyjne. Cele rozdziału obejmują opisanie i wyjaśnienie dualizmu organizacyjnych 
zdolności kadrowania, z uwzględnieniem statycznego i dynamicznego ujęcia kadrowa-
nia, a także opracowanie i weryfikację modelu pomiarowego zależności między orga-
nizacyjnymi zdolnościami kadrowania eksploracyjnego i eksploatacyjnego oraz między 
nimi a sprawnością organizacji poprzez: wskazanie konstruktów (elementów) modelu 
pomiarowego, opracowanie skal pomiarowych wraz z oceną rzetelności i trafności przy-
jętych zmiennych pomiarowych, identyfikację zależności pomiędzy konstruktami oraz 
ocenę dopasowania modelu. Rozdział składa się z trzech części. W pierwszej opisano 
dualizm kadrowania i skupiono się na poszukiwaniu jego wyjaśnienia w kadrach nad-
rzędnych, a w drugiej części – w dynamicznym ujęciu procesu kadrowania. W ostatniej 
części zaprezentowano model teoretyczny oraz wyniki statystycznych analiz testują-
cych hipotezy dotyczące zależności zdolności kadrowania eksploracyjnego od zdolności 
kadrowania eksploatacyjnego, a także wpływu tych zdolności na sprawność organizacji.

4.2. Statyczne ujęcie dualizmu kadrowania
Kadry statyczne nie są sobie równe. Istnieje hierarchiczny układ typów kadrów (Goff-
man, 2010). W literaturze wymienia się kilka najważniejszych pojęć opisujących tę 
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strukturę. Goffman (2010, s. 21–22) rozróżnia dwie szerokie klasy ram pierwotnych: 
ramy naturalne („identyfikują wydarzenia postrzegane jako nieukierunkowane, niezo-
rientowane, nieożywione, niekontrolowanie, «czysto fizyczne» (…) całkowicie zdeter-
minowane przez czynniki naturalne”) i ramy społeczne („dostarczają podstawowego 
zrozumienia tych wydarzeń, na które składają się wola, zamysł i kontrolujący wysiłek 
intelektu, a także ożywiona sprawczość, której głównym przykładem jest istota ludzka”). 
Ramę pierwotną definiuje jako tę, „którą postrzega się jako nadającą znaczenie czemuś, 
co inaczej stanowiłoby pozbawiony sensu aspekt danej sceny” (Goffman, 2010, s. 21). 
Obok ujęcia Goffmanowskiego funkcjonuje pojęcie kadru nadrzędnego (ang. master 
frame), zdecydowanie bliższe naukom o zarządzaniu. Dotychczasowe badania kadrów 
nadrzędnych dotyczyły głównie poziomu makro i ruchów społecznych (Carroll, Ratner, 
1996; Markowitz, 2009; Oliver, Johnston, 2000). Benford i Snow (2000, s. 618–619) 
określili, że kadry nadrzędne cechują się szerokim zakresem, funkcjonowaniem jako 
główny algorytm, który zabarwia i ogranicza orientacje i działania ruchów społecznych. 
Autorzy ci wskazali też kilka tego typu kadrów, związanych m.in. z: prawami obywatel-
skimi, wyborem, (nie)sprawiedliwością, sprawiedliwością środowiskową, pluralizmem 
kulturowym, terroryzmem seksualnym, opozycją, hegemonią i powrotem do demokra-
cji. Kadry nadrzędne stanowią pewnego rodzaju bazę dla kadrów pochodnych, którymi 
mogą być główne kadry (ang. general frame, central frame) typowe dla konkretnych 
ruchów społecznych (Benford, Snow, 2000).

Pojęcie kadrów nadrzędnych funkcjonuje także w literaturze dotyczącej zarządza-
nia (Cornelissen, Werner, 2014). Wieck (2016) wymienia sześć rodzajów kadrów, które 
odgrywają istotną rolę w organizacyjnym tworzeniu sensu: ideologie (słownictwo spo-
łeczeństwa), kontrolę trzeciego stopnia (słownictwo organizacji), paradygmaty (słow-
nictwo pracy), teorie działania (słownictwo „dawania sobie rady”), tradycję (słownictwo 
poprzedników), a także opowieści (słownictwo ciągu i doświadczenia) (Weick, 2016, 
s. 137–160). Z tych sześciu kadrów tylko niektóre odgrywają rolę kadrów nadrzędnych, 
choć prawdopodobnie wszystkie mogą pełnić funkcję kadrów głównych. Jednak zamysł 
Goffmana, polegający na wskazaniu dwóch klas ram pierwotnych, jest bardzo przydatny, 
ponieważ wprowadza nadrzędny i pierwotny podział na to, co jest światem natury i na 
to, co jest światem społecznym i światem kultury. Podział ten opiera się na aksjomatach 
rzeczywistości, na fundamentalnych założeniach ontologicznych dotyczących tego, co 
istnieje i w jaki sposób istnieje. W naukach o zarządzaniu przejawem takiego podejścia 
są główne paradygmaty. Konieczne jest więc lepsze zrozumienie specyfiki pierwot-
nych kadrów nadrzędnych, a także zawartych w nich najważniejszych dla zarządza-
nia kadrów nadrzędnych, takich jak racjonalność, będąca podstawową cechą podej-
mowania decyzji w organizacji, zasady sprawnego zarządzania oraz sprawność, które  
nawiązują do względu badawczego nauk o zarządzaniu. We wszystkich tych kadrach 
można dostrzec przejawy dualizmu.

lewandowski.indb   102lewandowski.indb   102 25.10.2021   13:08:1125.10.2021   13:08:11



Statyczne ujęcie dualizmu kadrowania   103

Paradygmaty nauk o zarządzaniu i interesy poznawcze

Elementarny problem ontologiczny organizacji i zarządzania dotyczy m.in. odpowiedzi 
na pytanie, czym jest organizacja (Sułkowski, 2005, s. 14). W tym kontekście rozróż-
niane są ostensywne (demonstrujące) i performatywne (wykonujące) definicje orga-
nizacji (Czarniawska, 2010, s. 16; Kostera M., 1996, s. 70). W definicjach ostensywnych 
organizacja jest przedmiotem podobnym do przedmiotu materialnego, który daje się 
opisać „z zewnątrz” i któremu można przypisać pewne obiektywne właściwości. Nato-
miast w definicjach performatywnych organizacja daje się definiować „od wewnątrz” 
i w toku praktyki, co umożliwia działanie lub osiąganie porozumienia (Czarniawska, 
2010, s. 16; Kostera M., 1996, s. 70). Pęknięcie to, obecne na poziomie ontologicznym, 
przenika do kolejnych poziomów – epistemologii, a w konsekwencji także do metod 
poznania oraz metod zarządzania, zgodnie z wzajemnym układem tych poziomów  
(por. Sułkowski, 2005, s. 14).

Na poziomie epistemologicznym podstawowe paradygmaty nauk o zarządzaniu 
zostały zaproponowane m.in. przez Burrella i Morgana (1979). Obejmują one funkcjo-
nalizm, paradygmat interpretatywny (lub interpretatywno-symboliczny), radykalny 
strukturalizm oraz radykalny humanizm. W założeniach funkcjonalizmu świat spo-
łeczny jest konkretny i realny, podobnie jak świat przyrody, a więc można go obiektyw-
nie poznać. Nauka zatem dąży do obiektywizmu wolnego od wartościowania, a badacz 
poznaje organizację, nie wpływając na nią w żaden sposób. Paradygmat interpreta-
tywny bazuje na założeniu, że świat społeczny nie jest ani konkretny, ani realny w sensie 
zbliżonym do świata przyrodniczego. Jest wytworem ludzkich umysłów, tworzących go 
uczestników, jest więc społecznie konstruowany. Tym samym nie istnieją uniwersalne 
prawa (na kształt praw fizyki), które badacz może w sposób obiektywny odkryć. Jego 
zadaniem staje się zrozumienie badanej rzeczywistości społecznej, jej opis i interpreta-
cja. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa język, poza którym poznanie nie jest moż-
liwe (Burrell, Morgan, 1979; Sułkowski, 2005).

Jeżeli założenia ontologiczne nauk o zarządzaniu przyjmują perspektywę nauk 
przyrodniczych, a więc optykę modernistyczną, funkcjonalizmu, wtedy ostensywne 
definicje opisują organizację, członków organizacji oraz proces zarządzania. W takim 
ujęciu organizacja jest traktowana jako element naturalnej ramy pierwotnej (osobna 
kwestia, czy słusznie). Jeżeli założenia przyjmują perspektywę interpretatywną (kon-
struktywizmu społecznego, interpretatywno-symboliczną), wtedy używane są definicje 
performatywne. W takim ujęciu organizacja traktowana jest jako element społecznej 
ramy pierwotnej. Przykładowo, w ujęciu modernistycznym organizacja jest „dającą się 
wyróżnić jednostką o właściwościach podobnych do przedmiotów fizycznych (mała, 
duża, zintegrowana, hierarchiczna)”, a aktorzy „działają w organizacji, która istnieje nie-
zależnie od ich działań”. Z kolei w ujęciu konstruktywizmu społecznego organizacja jest 
„wypadkową społecznych percepcji, które zmieniają się wraz z kontekstem”, a aktorzy 
„nieustannie konstruują organizację poprzez swoje działania oraz interpretację działań 
swoich i innych” (Czarniawska, 2010, s. 16).
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Radykalny strukturalizm opiera się na założeniu, że rzeczywistość społeczna jest 
konkretna i realna (podobnie jak funkcjonalizm), ale rola nauki polega na „walce ze znie-
woleniem ludzi przez społeczeństwo” (Kostera, 1996, s. 35). Radykalny humanizm z kolei 
bazuje na założeniu, podobnie jak paradygmat interpretatywny, że rzeczywistość spo-
łeczna nie jest konkretna i realna, tylko konstruowana symbolicznie. Podobnie jak rady-
kalny strukturalizm, zakłada jednak, że rolą nauki jest dążenie do zmiany niekorzystnej 
sytuacji zdominowanych grup lub jednostek. O ile radykalny strukturalizm daje w tym 
zakresie rekomendacje praktyczne, o tyle radykalny humanizm poprzestaje na miękkiej 
inspiracji zmiany (Kostera, 1996, s. 34–35). Pogłębiona charakterystyka tych paradygma-
tów, dokonana przez Sułkowskiego (2005), prowadzi do wniosku, że „nauki o zarządzaniu 
tworzą i podtrzymują «organizacyjny światopogląd», który wiąże racjonalizację i dążenie 
do efektywności ze wzmocnieniem władzy ekspertów oraz technokratów. Menedżeryzm 
jest ideologią kontroli. Krytyczna analiza kontekstu poznania powinna stać się jednym ze 
źródeł autorefleksji zarządzania” (Sułkowski, 2005, s. 167). Taką próbę krytycznej analizy 
kontekstu zarządzania podjął Zawadzki (2014), który powiązał paradygmaty zarządzania 
z trójkątem interesów przewodzących poznaniu, zapożyczonym od Habermasa.

Koncepcja interesów poznawczych Habermasa „pozwala krytycznie analizować 
konkurujące ze sobą nurty intelektualne, przyjmujące określone założenia dotyczące 
wiedzy naukowej i zasilające badania prowadzone w naukach o zarządzaniu” (Zawadzki, 
2014, s. 78). Wiedza jest produktem zamierzonej działalności człowieka, a więc w jej 
tworzenie wpisany jest cel związany z interesem, który kieruje poznaniem. Wyróżnia 
się trzy kategorie wiedzy, rodzaje nauk oraz adekwatne interesy poznawcze (Jackson, 
2014; Zawadzki, 2014, s. 78–85):
1. Nauki empiryczno-analityczne, których podstawą jest interes techniczny. Dostar-

czane przez te nauki informacje pozwalają kontrolować środowisko naturalne 
i społeczne. Nauki te czerpią z pozytywistycznych i neopozytywistycznych tradycji  
i dążą do odkrywania uniwersalnych praw rządzących rzeczywistością.

2. Nauki historyczno-hermeneutyczne, których podstawą jest interes praktyczny. 
Dostarczane przez te nauki interpretacje pozwalają prowadzić interpersonalną 
komunikację w sposób umożliwiający wzajemne zrozumienie i osiągnięcie porozu-
mienia między działającymi. To „praktyczny interes kulturowej reprodukcji życia 
społecznego” (Szahaj, 1990, s. 33, cyt. za: Zawadzki, 2014, s. 82). Tworzenie wiedzy 
tego rodzaju czerpie z założeń paradygmatu interpretatywnego.

3. Nauki krytyczne, których podstawą jest interes emancypacyjny. Te nauki pozwalają 
„uwolnić świadomość od jej uzależnienia od hipostazowanej władzy” (Habermas, 
1972, s. 313, cyt. za: Zawadzki, 2014, s. 79, tłum. Michał Zawadzki) dzięki dostar-
czanym analizom. Dążą więc do wykrycia i ujawnienia relacji opresji i usunięcia 
dominacji i wyzysku z relacji społecznych, a w konsekwencji do ich demokratyza-
cji. Efektem ma być pogłębienie autorefleksji podmiotów społecznych. Podejście to  
uzupełnia więc dwa wcześniejsze i oferuje krytyczne spojrzenie na mechanizmy 
wynikające z realizacji interesu technicznego i praktycznego. Te nauki czerpią 
z paradygmatów radykalnego strukturalizmu i radykalnego humanizmu.
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Interes emancypacyjny może być traktowany jako koncepcyjnie odrębny w sto-
sunku do pozostałych dwóch, ale jednocześnie nie wyklucza żadnego z podejść onto-
logicznych. Można przyjąć za Sułkowskim (2005) założenie o dychotomii epistemo-
logicznej w zarządzaniu, z zastrzeżeniem pewnej odrębności między radykalnym 
strukturalizmem a radykalnym humanizmem i nie przesądzając o lokowaniu ich na 
gruncie perspektywy interpretatywnej (por. Sułkowski, 2005, s. 73). Ponieważ każda 
nauka społeczna powinna łączyć wszystkie trzy podejścia (Sułkowski, 2005, s. 168), 
można uznać, że perspektywa emancypacyjna przyjmuje nieco inną formę w zależno-
ści od założeń ontologicznych oraz epistemologicznych i występuje w jednym i dru-
gim podejściu. W literaturze przedmiotu można spotkać także bardziej rozbudowane 
koncepcje wykorzystujące interesy poznawcze, jak np. kreatywny holizm (ang. creative 
holism) (Jackson, 2014) oraz inne ujęcia paradygmatów (Czakon, 2011; Kowalczew-
ski, 2008; Sułkowski, 2010). Przyjmując jednak, że wymiar ontologiczny i epistemolo-
giczny jest fundamentalny dla klasyfikacji paradygmatów, ponieważ stawia absolutnie 
elementarne pytania dotyczące istnienia i możliwości poznania, można umownie przy-
jąć dychotomię perspektyw jako cechę pierwotnych kadrów nadrzędnych (tabela 10). 
Dychotomia ta powstała na elementarnym poziomie ontologicznym, zgodnie z wzajem-
nym układem tych poziomów (por. Sułkowski, 2005, s. 14), kształtuje poziom episte-
mologii, a w konsekwencji wpływa także na przyjmowane założenia dotyczące metod 
zarządzania, w tym m.in. racjonalności i sprawności.

Tabela 10. Dychotomiczne ujęcie podstawowych paradygmatów nauk o zarządzaniu jako 
pierwotnych kadrów nadrzędnych

Element 
charakteryzujący Kryteria

Perspektywa

funkcjonalistyczna 
(funkcjonalistyczno-

systemowa)

interpretatywna 
(interpretatywno-

symboliczna)

Wymiar 
ontologiczny

Ontologia i definicje 
organizacji

Modernistyczna, definicje 
ostensywne

Interpretatywna, definicje 
performatywne

Wymiar 
epistemologiczny

Rodzaj nauk Empiryczno-analityczne Historyczno-hermeneutyczne

Epistemologia Fundamentalistyczna Niefundamentalistyczna

Interes poznawczy Techniczny Praktyczny

Cel Zwiększenie 
przewidywalności i kontroli

Udoskonalenie wzajemnego 
zrozumienia

Planowany wynik Usunięcie irracjonalności 
z relacji środki – cele

Usunięcie nieporozumienia

Wariant nurtu 
krytycznego

Specyfika 
interwencji

Radykalny strukturalizm Radykalny humanizm

Źródło: adaptowane z: Zawadzki, 2014, s. 80; Sułkowski, 2005, s. 73; Kostera, 1996, s. 69–70.
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Typy racjonalności

W zarządzaniu ujęcia racjonalności wynikają z założeń ontologicznych i epistemologicz-
nych. Epistemologia fundamentalistyczna i niefundamentalistyczna określają racjonal-
ność nauki jako uniwersalną albo rozumianą w sposób kulturowy (Sułkowski, 2005, 
s. 14–19). Te założenia epistemologiczne, zgodnie z układem ontologii, epistemologii 
i metodologii organizacji i zarządzania (Sułkowski, 2005, s. 14), rzutują na rozumienie 
racjonalności na poziomie metod i koncepcji zarządzania.

Uniwersalna racjonalność w nauce daje podstawy do kierowania się w praktyce 
zweryfikowaną wiedzą naukową, która bazuje na znajomości uniwersalnych praw. 
Racjonalność ta jest często sprowadzana do racjonalności podejmowania decyzji (Kie-
żun, 1997, s. 228; Hatch, 2002, s. 272–277). Podstawowy model racjonalnego podej-
mowania decyzji zakłada dysponowanie pełną i całkowicie wiarygodną informacją, co 
pozwala na przewidzenie wariantów rozwiązań problemu lub wariantów działania, 
a także na wybór najlepszego z nich. Podobny mechanizm sterujący racjonalnością 
można zauważyć w założeniach racjonalności formalnej, którą M. Weber odróżnił od 
racjonalności merytorycznej. Formalna racjonalność, jeśli traktowana jest w sposób 
preskryptywny, stanowi zestaw reguł i metod pozwalających na wybranie najlepszych 
środków osiągnięcia zakładanych celów (ang. objective) (Weber, 1922/2002, cyt. za: 
Czarniawska, 2010, s. 63). Mając określone cele i znając mechanizmy i prawa rządzące 
światem, możemy dążyć do dokonania optymalnego wyboru środków dla osiągnięcia 
celu. Tym samym można zrealizować techniczny interes kierujący poznaniem.

Jednak kluczowe dla rozwoju teorii decyzji badania zakwestionowały ten kla-
syczny model, wskazując ograniczenia racjonalności wynikające z niedoskonałości 
i niepełności informacji, złożoności problemów, ludzkich możliwości przetwarzania 
informacji, czasu przeznaczonego na podejmowanie decyzji, a także ze sprzeczności 
wyborów osób podejmujących decyzje w odniesieniu do celów organizacji (Hatch, 
2002, s. 272). W naukach o zarządzaniu jest to moment w pewnym sensie przełomowy, 
ponieważ uzasadnia konieczność innego ujęcia racjonalności, które mimo obecności 
w dyskursie zarządzania było marginalizowane i stygmatyzowane jako irracjonalne 
(Brunsson, 1982). To drugie podejście jest niejako przedłużeniem kulturowego rozu-
mienia racjonalności w nauce. Daje podstawy do kierowania się w praktyce wiedzą 
naukową o charakterze opisowym i rozumiejącym, która dąży do rozwiązań zgodnych 
z normami i wartościami danej kultury. Taka racjonalność jest przejawem otwartości 
na różne warianty decyzji lub działania, wynikające z różnych interpretacji sytuacji 
uzyskanych metodami heurystycznymi. Powstaje więc pytanie, jak ta racjonalność 
ma się do wyróżnionej przez Webera racjonalności merytorycznej, rozumianej jako 
adekwatność celów pośrednich (ang. objective) do absolutnych wartości lub celów 
ogólnie uznanych za istotne (ang. purpose) (Weber, 1922/2002, cyt. za: Czarniaw-
ska, 2010, s. 62). Odpowiadając na to pytanie, należy zauważyć, że wartości absolutne 
pozostają absolutne tylko w granicach danej kultury, wspólnoty. Innymi słowy, są 
absolutne tylko w obrębie układu odniesienia. Relatywizm racjonalności uwidacznia 
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się także w przypadku racjonalności formalnej w ujęciu deskryptywnym, ponieważ 
retrospektywne uzasadnianie działań podjętych dla realizacji określonych celów (ang. 
objective) oznacza, że jest ktoś (prawdopodobnie grupa osób), kto je kwestionuje. Taka 
sytuacja zakłada istnienie rozbieżnych ocen relacji środków do celów. Tym samym 
implikuje to subiektywny charakter tej oceny i kulturowy sposób rozumienia racjo-
nalności, nawet jeśli racjonalizacja jawi się jako obiektywna. Jak pisze Czarniawska 
(2010, s. 63), „podejścia deskryptywne koncentrują się na regułach dyskursu, które 
pozwalają na opisanie już podjętego działania w sposób, który sugeruje, że zostało 
ono wybrane w pełni racjonalnie”.

Racjonalność merytoryczna i formalna racjonalność deskryptywna, choć w inny 
sposób, odnoszą się do realizacji interesu praktycznego kierującego poznaniem. Racjo-
nalność merytoryczna wprost skupia się na podtrzymaniu wspólnego rozumienia war-
tości lub ogólnych celów uznanych za ważne dla wspólnoty. Natomiast deskryptywna 
racjonalność formalna zakłada konieczność racjonalizacji działania, czyli uzyskania 
akceptacji przez jedną grupę (lub osobę) środków realizacji celów zastosowanych  
przez inną grupę (lub osobę) (Czarniawska, 2010, s. 64). Uzyskiwanie akceptacji jest 
w istocie dążeniem do lepszego rozumienia i konsensusu, czyli do realizacji interesu 
praktycznego (por. Zawadzki, 2014, s. 81–82).

W literaturze przedmiotu racjonalności często przeciwstawia się irracjonalność, 
nieracjonalność lub głupotę, zazwyczaj ironicznie (Alvesson, Spicer, 2012; Brunsson, 
1982). Abstrahując jednak od ironii, takie ujęcie mogło być wyprowadzone jedynie na 
gruncie racjonalności rozumianej jako uniwersalna, która rości sobie prawo do bycia 
jedyną, traktując jako irracjonalne wszystko, co jest poza nią. Właśnie dlatego Brunsson 
(1982) przedstawił racjonalność działania jako irracjonalną alternatywę dla racjonalno-
ści decyzyjnej. Argumentował, że jeśli przyjąć założenie, iż najważniejsze jest działanie 
(bez którego nie ma rezultatów), to kluczowa staje się motywacja ludzi do działania, 
zdolność organizacji do angażowania ludzi w działanie. Racjonalne podejmowanie 
decyzji poprzez analizowanie wszystkich wariantów wyboru i ich konsekwencji osłabia 
motywację i chęć do działania. Co więcej, cele różnych osób lub grup są często sprzeczne 
ze sobą, co może prowadzić do kłótni i zamieszania, a w konsekwencji jeszcze bardziej 
osłabia zaangażowanie (Brunsson, 1982). Zdaniem Brunssona (1982) irracjonalność 
decyzyjna (czyli racjonalność działania), w przeciwieństwie do racjonalności decyzyj-
nej, obejmuje:

 ● zbadanie kilku (zazwyczaj dwóch) możliwości zamiast wszystkich (lub tak wielu, 
jak się da);

 ● aktywne zbieranie argumentów na korzyść wyróżnionych możliwości i ich ocenę 
zamiast analizowania i oceny pozytywnych i negatywnych konsekwencji wszystkich 
wariantów;

 ● rozpoczęcie od przewidywanych konsekwencji alternatywnych rozwiązań, a następ-
nie wyprowadzenie z nich celów, które będą argumentami popierającymi dany 
wariant zamiast rozpoczęcia od predefiniowanych kryteriów wyboru i dostosowa-
nia do nich celów;
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 ● traktowanie decyzji nie jako automatycznego wyboru wyników analizy, tylko jako 
elementu inicjującego działanie oraz wyrażającego gotowość zaangażowania się 
w działanie.

Irracjonalność decyzyjna jest uzasadniona i wyjaśniona właśnie jako racjonalność 
działania, która nabiera znaczenia zwłaszcza w sytuacjach wymagających radykalnej 
zmiany, ponieważ wtedy motywacja i zaangażowanie są kluczowe. Zdaniem Brunssona 
racjonalność decyzyjna jest bardziej użyteczna dla mało skomplikowanych i krótkoter-
minowych działań (Brunsson, 1982, s. 36–37).

Alvesson i Spicer (2012) podkreślili znaczenie badań nad ograniczeniami mądrości 
(ang. smartness) organizacji, ponieważ wskazują one istotny obszar badawczy właśnie 
poza granicami racjonalności. Argumenty wynikające z literatury sugerują wyraźnie, że 
unikanie trudnych i poszukujących pytań zamyka organizacje i menedżerów w pułapce 
ugruntowanych i sprawdzonych schematów rozwiązań, pozostawiając olbrzymi obszar 
istotnych spraw poza ich uwagą lub świadomością, ograniczając tym samym zdolności 
uczenia się i w konsekwencji zagrażając trwaniu organizacji (Alvesson, Spicer, 2012). 
Podobny punkt widzenia wyraża wiele koncepcji różnych autorów, w tym np. (Alves-
son, Spicer, 2012, s. 1197–1198): ograniczona racjonalność (ang. bounded rationality) 
Simona, bezmyślność (ang. mindlesness) Ashforda i Y. Frieda, wyuczona niekompe-
tencja (ang. skilled incompetence) Argyrisa, głupota (ang. foolishenss) J. Marcha czy 
wyparta ignorancja (ang. denied ignorance) Abbota. Kontynuacją tej linii rozważań jest 
właśnie koncepcja funkcjonalnej głupoty Alvessona i Spicera (2012). Widać wyraźnie, 
że coraz większe uznanie zyskują modele racjonalności alternatywne do racjonalności 
decyzyjnej lub racjonalności formalnej, które do niedawna tak mocno dominowały 
wśród badaczy teorii organizacji, a co według Czarniawskiej (2010, s. 62–63) było 
uwarunkowane:

 ● założeniem, że ogólne cele nowoczesnych organizacji zostały dawno ustalone i nie 
wymagały dyskusji;

 ● przyjmowaniem neutralnej postawy badawczej, która skłania do unikania dyskusji 
o wartościach, ponieważ prowadzi ona do relatywizmu albo do krytyki dominują-
cych wartości;

 ● założeniami o czysto instrumentalnej roli teorii organizacji (jak dobrze organizo-
wać bez względu na cel).

Rzeczywiste dysproporcje racjonalności i „irracjonalności” można dobrze zilustro-
wać czterema modelami podejmowania decyzji: racjonalnym, prób i błędów, koalicji, 
a także kosza na śmieci (Cohen, March, Olsen, 1972; Hatch, 2002, s. 274). W dużym 
uproszczeniu w powyższym zestawie model racjonalny stanowi jedynie jedną z czterech 
możliwości, a pozostałe trzy w domyśle nie są racjonalne, skoro pozostają w opozycji do 
modelu racjonalnego. Te „irracjonalne” modele są zakorzenione w kulturowym sposo-
bie pojmowania racjonalności nauki, ponieważ ich rozróżnienie bazuje na rozbieżności 
celów, wartości lub metod działania. Reasumując, zasadniczy podział racjonalności jako 
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kadrów nadrzędnych odzwierciedla podejście uniwersalne (racjonalne) i kulturowe 
(„irracjonalne”) (tabela 11).

Tabela 11. Dychotomiczne ujęcie racjonalności w zarządzaniu jako kadrów nadrzędnych

Kryterium Źródła Epistemologia 
fundamentalistyczna

Epistemologia 
niefundamentalistyczna

Rozumienie racjonalności 
na poziomie 
epistemologicznym

Sułkowski  
(2005)

Uniwersalne Kulturowe

Rozumienie racjonalności 
na poziomie 
organizacyjnym, 
menedżerskim

Brunsson  
(1982)

Racjonalność decyzyjna Racjonalność działania, 
irracjonalność decyzyjna

Czarniawska 
(2010)

Racjonalność formalna 
preskryptywna

Racjonalność merytoryczna,
Racjonalność formalna 
deskryptywna

Alvesson, Spicer 
(2012)

Mądrość organizacji Poza granicą mądrości 
organizacji, głupota 
funkcjonalna

Aplikacje Hatch  
(2002)

Racjonalny model 
podejmowania decyzji

Inne modele podejmowania 
decyzji: prób i błędów, 
koalicji, kosza na śmieci

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sułkowski, 2005; Czarniawska, 2010; Hatch, 2002; Alvesson, Spicer, 2012; 
Brunsson, 1982.

Zasady sprawnego działania i ich ograniczenia

Kolejnym kadrem nadrzędnym są powszechnie uznane zasady sprawnego działania, 
a w szczególności szósta, niedialektyczna dyrektywa, że działać należy w sposób zor-
ganizowany (Kieżun, 1977, s. 58, 156). W praktyce oznacza to stosowanie cyklu zorga-
nizowanego działania, który w klasycznym ujęciu Le Chateliera zawiera pięć etapów: 
uświadomienie sobie rzeczywistych celów działania, planowanie działania, pozyskanie 
i rozmieszczenie zasobów potrzebnych do wykonania planu, realizacja planu, kontrola 
realizacji (Kieżun, 1977, s. 158–159). Jednak Kieżun zestawia cykl organizacyjny z heu-
rystycznym cyklem rozwiązywania problemów Polya obejmującym: zrozumienie pro-
blemu (definicja problemu), stworzenie planu działania, realizację planu oraz weryfika-
cję rozwiązania. Kieżun wykorzystał to zestawienie w ramach syntezy różnych modeli 
cyklu działania zorganizowanego i wskazał fazę przygotowania, realizacji i kontroli dzia-
łania (Kieżun, 1977, s. 158). Zabieg ten podkreśla potrzebę stworzenia ogólnych ram dla 
działania zorganizowanego, jednak Kieżun pomija fakt, że cykl Le Chatelirea i cykl Polya 
opierają się na różnych przesłankach. Cykl Le Chateliera zakłada realizację konkretnych 
(uświadomionych) celów przez zaplanowaną sekwencję działań, natomiast cykl Polya 
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rozpoczyna się od zrozumienia problemu i w tym sensie nie wyznacza konkretnego 
celu działania. Ostatnia faza w cyklu Polya obejmuje weryfikację rozwiązania, co suge-
ruje raczej ocenę jego użyteczności pod kątem rozwiązywanego problemu niż zgodność 
z wcześniej określonym celem, jak to się dzieje w cyklu Le Chateliera.

Istotę dyrektywy działania w sposób zorganizowany odzwierciedla użycie etykiety 
„racjonalne kierowanie organizacją”. Kieżun (1977, s. 157), powołując się na Pearsonsa, 
przyjmuje założenie, że rozstrzygnąć, czy „mamy do czynienia z racjonalnym czy też 
nieracjonalnym kierownictwem i organizacją” można, jeśli ocenimy stosowanie trzech 
podstawowych zasad organizacji Pearsonsa. Zasady te i ich irracjonalne odpowiedniki 
przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Racjonalne zasady organizacji i ich irracjonalne odpowiedniki

Racjonalne kierowanie organizacją 
– zasady organizacji Pearsonsa 

(przywołane za Kieżunem, 1977)

Sugerowane kryteria nieracjonalnego 
kierowania organizacją 

– propozycje zaprzeczenia zasadom Pearsonsa

Zastosowanie badań i doświadczeń w celu 
umożliwienia dokładnego ustalenia faktów 
związanych z działaniem oraz wykorzystanie ich 
do ułożenia toku postępowania na przyszłość

Pobieżne ustalenie faktów związanych 
z działaniem i określenie jednego (kolejnego) 
działania

Zastąpienie warunków i czynników niesprecyzowa-
nych, nieustabilizowanych przez czynniki w miarę 
możliwości ściśle określone, znormalizowane,  
działające w ustalonych z góry warunkach

Uznanie i uwzględnienie warunków i czynników 
niesprecyzowanych, nieustabilizowanych, 
działających w sposób nieprzewidywalny

Prowadzenie kontroli polegającej na wczesnym 
ujawnianiu rozbieżności między przewidywaniem 
a rzeczywistymi przebiegami i wynikami działań, 
które pozwolą na usuwanie odchyleń oraz 
zapobieganie im na przyszłość

Prowadzenie bieżącej oceny działania 
i dostosowywanie kolejnego działania do bieżącej 
oceny

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kieżun, 1977, s. 157.

Kierowanie się modelem zorganizowanego działania i dążenie do racjonalnego 
kierowania organizacją zdominowało nauki o zarządzaniu. Kieżun już w 1977 r. pisał, 
że zasady organizacji (w sensie atrybutowym) zostały na tyle zbadane w praktyce 
i poddane krytycznej analizie, że nie wymagają każdorazowej weryfikacji (Kieżun, 
1977, s. 157). Z kolei Czarniawska (2010, s. 62–63) kilka dekad później podtrzymuje, 
że takie spojrzenie na racjonalność organizacji (i zarządzania) zostało powszechnie 
przyjęte i przez większość badaczy nie było poddawane krytyce. Można to wyjaśnić 
tym, że nauki przyrodnicze (ang. natural sciences) stały się wzorem dla nauk o obiek-
tach wytworzonych przez człowieka (ang. sciences of the artifical), w szczególności 
w programach nauczania szkół medycznych, inżynierskich, prawniczych, a także biz-
nesowych (Simon, 1981, s. 111–112). Dominacja myślenia i metod działania opartych 
na funkcjonalizmie była więc znakiem pewnej „epoki”. Jednak, jak podkreśla Simon 
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(1981), w centrum nauk o obiektach stworzonych przez człowieka znajduje się proces 
twórczy, proces projektowania (ang. the proces of design). Autor ten wskazuje ograni-
czenia użyteczności matematyczno-statystycznych metod rozwiązywania problemów 
i uzasadnia to w ten sposób, że ważny staje się sposób poszukiwania rozwiązań pro-
blemów. Problem, dla którego możliwe jest zidentyfikowanie wszystkich wariantów 
rozwiązań i wybór najlepszego, jest problemem ustrukturyzowanym. Można wskazać 
najlepszy (optymalny) wariant rozwiązania, stosując matematyczne lub statystyczne 
metody. Jednak wielu problemów nie można w ten sposób rozwiązać, gdyż np. warian-
tów jest tak dużo, że stworzenie algorytmu na obliczenie optymalnego rozwiązania 
przestaje się opłacać albo w ogóle jest technicznie niewykonalne, np. ze względu na 
zbyt dużą moc obliczeniową potrzebną do wykonania analiz w określonym czasie. 
W takich sytuacjach trzeba dążyć do rozwiązań, które w danych okolicznościach speł-
niają pewne kryteria i są możliwe do zaaprobowania (Simon, 1981, s. 119). Dążenie 
do rozwiązania polega m.in. na generowaniu alternatyw i ich testowaniu. W takiej pro-
cedurze poszukiwawczej wartość ma rozwiązanie cząstkowe, które wskazuje kolejny 
krok w procesie poszukiwania ostatecznego rozwiązania (Simon, 1981, s. 127). Uży-
teczność wygenerowanego rozwiązania cząstkowego testuje się (ang. generation-test 
cycle), a testowanie jest istotnym elementem projektowania (Simon, 1981, s. 129). 
Takie postępowanie przeczy zasadom organizacji Pearsona przywołanym przez  
Kieżuna (tabela 12).

Z rozważań Schreyögga i Kliesch-Eberl (2007) wynika, że zdolności organizacyjne 
są w istocie zdolnościami rozwiązywania problemów organizacji. Sposoby rozwiązy-
wania problemów ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych wymagają różnego 
podejścia, które dotyczy m.in. stosowania cyklu działania zorganizowanego (np. Le Cha-
telirera) albo cyklu rozwiązywania problemów (np. Polya). Rozwiązywanie problemów 
w dużej mierze bazuje na logice projektowania (ang. design) i koncentruje się na sposo-
bie generowania rozwiązania (IDEO, 2012; Simon, 1981). Mimo że model cyklu zorga-
nizowanego działania także uwzględnia projektowanie, z kilku powodów robi to w spo-
sób niejasny i ograniczony. Po pierwsze, cykle zorganizowanego działania (analizowane 
przez Kieżuna) nie wyodrębniają projektowania jako osobnego etapu, a projektowanie 
„mieści się w ramach etapu preparacji, łącząc się niejako i przeplatając z określeniem 
celu i z planowaniem działania” (Kieżun, 1977, s. 159). Po drugie, projektowanie często 
jest utożsamione z podejmowaniem decyzji i z wyborem wariantu, natomiast aspekt 
twórczy wypracowania nowego wariantu jest pomijany albo sprowadzany do zasto-
sowania metod twórczego myślenia w procesie decyzyjnym, głównie do generowania 
pomysłów podczas zebrań za pomocą m.in. burzy mózgów, metody Gordona, metody 
Philips 66 buzz session (Bartusik, 2014, s. 169; Kieżun, 1977, s. 248; Kożuch, 2004, 
s. 162; Oleksyn, 2008, s. 43–44). Jak potwierdziły obserwacje Dorsta (2015, s. 143), 
wyniki twórczego myślenia mogą być niemożliwe do wdrożenia na skutek sztywnych 
i wyznaczonych wcześniej reguł i kryteriów ewaluacji. Po trzecie, projektowanie było 
raczej domeną oddzielnej nauki (Bartusik, 2014; Boland, Collopy, Lyytinen, Yoo, 2008; 
Radine, 1987). Dopiero w ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost zainteresowania 
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teorią projektowania, zarówno w naukach o zarządzaniu, jak i w praktyce menedżer-
skiej organizacji biznesowych (Le Masson et al., 2019; Saco, Goncalves, 2008; Whicher, 
Swiatek, Cawood, 2013) i publicznych (van Buuren, Lewis, Peters, Voorberg, 2020), 
także w Polsce (Baran, Lewandowski, 2017; Chłodnicki, 2018).

Reasumując, można dostrzec pewien dualizm w zasadach sprawnego działania 
(kadrach nadrzędnych), powiązanych z typami problemów, metodami ich rozwiązywa-
nia i efektami działań (tabela 13).

Tabela 13. Dychotomiczne ujęcie zasad sprawnego działania i racjonalności w zarządzaniu 
jako kadrów nadrzędnych

Kryteria Działanie zorganizowane Rozwiązywanie problemów

Problemy Ustrukturyzowane Nieustrukturyzowane

Istota rozwiązania problemu Wybór optymalnego rozwiązania Stworzenie funkcjonalnego 
rozwiązania

Dominujące metody 
rozwiązywania problemów

Matematyczno-statystyczne Heurystyczne

Skutki działania Przewidywane z wyprzedzeniem, 
konkretne oczekiwania

Raczej nieprzewidywalne, 
brak konkretnych oczekiwań

Kryterium oceny działania 
(retrospektywne)

Skuteczność i wydajność Korzystność, użyteczność, 
funkcjonalność

Charakter działania Wykonawczy, implementacyjny, 
odtwórczy

Kreatywny, twórczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Simon, 1981; Kieżun, 1977.

Sprawność

Kolejnym kadrem nadrzędnym, fundamentalnym dla zarządzania, jest sprawność dzia-
łania (człowieka, organizacji, w tym sprawność działań zarządczych itd.). Ponieważ 
w literaturze prowadzony jest ogólny spór o definicje sprawności i jej zakres (Bielski, 
1996; Cameron, 1986; Lewandowski, 2011b), chodzi tu o możliwie szerokie ujęcie tej 
kategorii. Istnieją różne podejścia do sprawności, które ukształtowały się w drodze 
krytyki poprzednich bądź też w drodze syntezy różnych podejść. Bielski (1996) roz-
różnił podejście prakseologiczne, skupione na celach organizacji i efektywności ekono-
micznej, ujęcie systemowe, w którym nadrzędną wartością jest przetrwanie systemu, 
oraz ujęcie wielokryterialne uwzględniające perspektywę różnych grup interesów. 
Cameron (1986), dokonując szczegółowego przeglądu różnych podejść do sprawności 
zarządzania, doszedł do wniosku, że nie istnieje jeden słuszny model oceny sprawności 
organizacji i że u podstaw wyboru kryteriów modelu leży siedem uniwersalnych pytań 
(Cameron, 1986, s. 542):
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1. Z czyjej perspektywy sprawność jest oceniana?
2. Na jakim obszarze działań skupia się ocena sprawności?
3. Na jakim poziomie analizuje się sprawność?
4. W jakim celu analizuje się sprawność?
5. Jakie ramy czasowe są brane pod uwagę w ocenie sprawności?
6. Jaki rodzaj danych jest wykorzystywany do oceny sprawności?
7. Jaki punkt odniesienia jest podstawą oceny sprawności?

Zarysowane podejścia w dyskusji nad sprawnością wskazują wyraźnie na ewolucję 
kryteriów jej oceny, od skuteczności realizacji celów i efektywności ekonomicznej po 
ujęcia wielokryterialne. Pytania Camerona jednoznacznie wskazują, że ideał obiektyw-
nej i uniwersalnej oceny sprawności jest złudzeniem, każda ocena zależy bowiem od 
kontekstu. Dyskusja o sprawności, która zaczęła się od ujęcia skuteczności w duchu 

Tabela 14. Tradycje racjonalizowania jako pierwotne kadry nadrzędne w zarządzaniu

Źródła Cecha
Tradycja racjonalizowania

uniwersalistyczna kulturowa

Sułkowski (2005) Ulokowanie głównych 
założeń w paradygma-
tach zarządzania

Paradygmat 
funkcjonalistyczny

Paradygmat 
interpretatywno-
symboliczny

Sułkowski (2005) Źródła racjonalności 
w epistemologii

Racjonalność 
uniwersalna

Racjonalność rozumiana 
kulturowo

Zawadzki (2014) Ideał interesu 
poznawczego

Techniczny Praktyczny

Brunsson (1982), 
Alvesson i Spicer (2012)

Rozumienie 
racjonalności 
w zarządzaniu

Racjonalność decyzyjna, 
mądrość organizacji

Racjonalność działania 
(irracjonalność 
decyzyjna), funkcjonalna 
głupota

Czarniawska (2010), 
Bielski (1996), 
Cameron (1986), 
Conolly et at. (1980)

Ujęcia sprawności 
zarządzania

Celowościowe 
i uniwersalne

Wielokryterialne 
i kontekstowe

Kieżun (1977) Modele sprawnego 
działania

Schemat działania 
zorganizowanego

Rozwiązywanie 
problemów

Simon (1981)
Schumacher (1977, cyt. 
za Cameron, 1986, s. 548)

Główne typy 
problemów

Ustrukturyzowane,
zbieżne

Źle ustrukturyzowane,
rozbieżne

Hatch (2002); 
Cohen et al. (1972)

Modele podejmowania 
decyzji

Racjonalny Prób i błędów, koalicji, 
kosza na śmieci

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sułkowski, 2005; Zawadzki, 2014; Brunsson, 1982; Alvesson, Spicer, 
2012; Czarniawska, 2010; Bielski, 1996; Cameron, 1986; Conolly et al., 1980; Kieżun, 1977; Simon, 1981; Hatch, 2002; 
Cohen et al. 1972.

lewandowski.indb   113lewandowski.indb   113 25.10.2021   13:08:1325.10.2021   13:08:13



114   Dualizm organizacyjnych zdolności kadrowania

modernistycznym (Connolly, Conlon, Deutsch, 1980), doprowadziła do relatywistycz-
nych konkluzji (Cameron, 1986, s. 542). Można jednak zauważyć, że koncepcje spraw-
ności są skoncentrowane na ważnych dla organizacji skutkach działania (m.in. podejście 
celowościowe, systemowe) albo na skutkach działania ważnych z perspektywy eko-
systemu, którego organizacja jest częścią (np. ujęcie wielokryterialne, zrównoważony 
rozwój). U podstaw tych orientacji ukrywają się założenia ontologiczno-epistemolo-
giczne, dotyczące racjonalności oraz zasad sprawnego działania.

Omówione w tym podrozdziale spojrzenia na racjonalność, zasady sprawnego działa-
nia i sprawność łączy wspólny mianownik, którym są założenia ontologiczne i epistemo-
logiczne. Ponieważ ludzie tworzą sens przez łączenie działania z definiowaniem sytuacji, 
które obejmuje poznanie rzeczywistości, racjonalność jest nierozerwalnie związana z ele-
mentarnymi ontologicznymi i epistemologicznymi założeniami dotyczącymi ludzkiego 
poznania. W związku z tym można przyjąć, że istnieją dwie tradycje racjonalizowania – 
uniwersalistyczna i kulturowa (tabela 14), które odmiennie oddziałują w procesie two-
rzenia sensu dzięki temu, że funkcjonują jako dwa pierwotne kadry nadrzędne (można 
nazwać je primary master frames), stanowiące odrębne klasy kadrów podrzędnych.

4.3. Tryby kadrowania – dualizm w ujęciu dynamicznym
Dynamiczne ujęcie kadrowania wychodzi naprzeciw krytyce jednostronnego, statycz-
nego analizowania kadrowania w naukach o zarządzaniu i obejmuje dwa wyróżniane 
w literaturze tryby kadrowania: priming i framing (Cornelissen, Werner, 2014). Tryb 
kadrowania eksploatacyjnego (ang. priming) odnosi się do przypadków, w których 
dostępne kadry (ramy poznawcze, ramy odniesienia, schematy wiedzy itd.) są akty-
wowane (ang. primed). Tryb kadrowania eksploracyjnego (ang. framing) dotyczy przy-
padków, w których znaczenia są aktywnie konstruowane na bazie kadrów przez osoby 
w danym kontekście (Cornelissen, Werner, 2014, s. 183; Hallahan, 1999, s. 207–208). 
Podobnie na gruncie psychologii wśród menedżerów wyróżnia się myślenie reproduk-
tywne, polegające na zastosowaniu wcześniej zdobytej wiedzy w nowych zadaniach, 
oraz myślenie produktywne, które polega na tworzeniu informacji zupełnie nowych dla 
człowieka, wzbogacając je o zupełnie nowe treści (np. wynalazki) (Nogalski, Śniadecki, 
2001, s. 97). Ponieważ w obu trybach kadrowania kadry statyczne pełnią swoje funkcje 
nieco inaczej, poniżej opisano dynamikę kadrowania, uwzględniając jeden z najważniej-
szych kadrów nadrzędnych w zarządzaniu, czyli racjonalność.

Racjonalność a tryby kadrowania

Za punkt wyjścia przyjęto, że racjonalność nadaje sens czynności organizowania oraz 
że może być produkowana (Czarniawska, 2010, s. 65–72). Dla uchwycenia różnic w try-
bach kadrowania i różnic w produkowaniu racjonalności przydatne jest rozróżnienie:
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 ● racjonalności w formie preskryptywnej (prospektywnej), określanej jako „zestaw 
reguł czy metod, które pozwalają na wybranie najlepszego sposobu osiągnięcia 
zakładanego celu (celów)” (Czarniawska, 2010, s. 63) i racjonalności w formie 
deskryptywnej (retrospektywnej), rozumianej jako przedstawianie sprawozdań 
z wykonanych bądź bieżąco realizowanych działań (Czarniawska, 2010, s. 65);

 ● racjonalności decyzyjnej, zakorzenionej w uniwersalistycznej tradycji racjonalizo-
wania, i racjonalności działania, zakorzenionej w kulturowej tradycji racjonalizo-
wania (podrozdział 4.2).

Warianty racjonalności daje się łatwiej zauważyć w ramach wycinka sieci działań 
i momentów definiowania sytuacji (por. Czarniawska, 2010, s. 25–43), co ilustruje  
rysunek 13.

Rysunek 13. Racjonalność preskryptywna i deskryptywna a proces tworzenia sensu

 
    Działanie (D)

    De�niowanie
sytuacji (DS)

 
   

Preskryptywna 
racjonalność decyzyjna

 
 

czas  

Deskryptywna 
racjonalność decyzyjna

De�niowanie
sytuacji (DS)

Deskryptywna 
racjonalność decyzyjna

Preskryptywna 
racjonalność decyzyjna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Weick, 2016; Griffin, 2003, s. 270; Czarniawska 2010.

Preskryptywna racjonalność decyzyjna odzwierciedla sposób tworzenia sensu 
wyrażony jako „cel-pal”. Dotyczy sytuacji, w których możliwe jest zdecydowanie o zna-
czeniu wyłowionego sygnału. Na skutek wiarygodnego powiązania sygnału z kadrem 
(interpretacja sytuacji) preskryptywna racjonalność decyzyjna, jako kadr nadrzędny, 
kształtuje ogólny schemat, że oczekiwane rezultaty mają być uzyskane w wyniku okre-
ślonych sposobów działania (Weick, 2016). Aktywowane zostają kadry w myśleniu, 
funkcjonujące m.in. jako wiedza lub schematy działania (Sher, Mac Kenzie 2016). Tego 
typu kadry precyzyjnie ukierunkowują sposoby działania na przyszłe skutki, które są 
określone z wyprzedzeniem. Dobrze oddaje to przywołany już schemat teorii działania: 
„w sytuacji S, jeśli chcesz osiągnąć efekt E, przy założeniach a1…an podejmij działanie D” 
(Argyris, 1976, s. 5, cyt. za: Weick, 2016, s. 149–150). Ponieważ racjonalność decyzyjna 
jest zakorzeniona w uniwersalistycznej tradycji racjonalizowania, w trybie kadrowa-
nia eksploatacyjnego (ang. priming) dominuje techniczny interes poznawczy. Wyraża 
się on tym, że informacje o sprawności, np. wskaźniki (ang. performance information), 
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mają służyć do sterowania i kontrolowania organizacji (Van Dooren, Bouckaert, Hal-
ligan, 2015, s. 120). W konsekwencji preskryptywna racjonalność decyzyjna często 
obejmuje szerszy horyzont czasu, uwzględniający wiele cykli działań, w zależności od 
tego, jakich działań wymaga uzyskanie oczekiwanych skutków. Te oczekiwania wzmac-
niają filtrującą funkcję kadru, wyznaczając określone momenty czujności (planowanie 
kontroli), w których sygnały będą wyławiane z otoczenia. Ponieważ czas jest podzie-
lony na konkretne okresy, kalendarz i terminy stają się istotne. Czas jest odczuwany 
fragmentarycznie, a fragmenty te są chronologicznie poukładane (Czarniawska, 2004). 
Poszczególne etapy działania są zakończone oceną działań i skutków, czyli produkowa-
niem deskryptywnej racjonalności decyzyjnej. Podkreśla się rolę retoryki, dzięki której 
po fakcie niemal każde działanie można zinterpretować jako racjonalne (Czarniawska, 
2010, s. 64). Dochodzi do zastosowania kadrów w komunikacji (ang. frames in commu-
nication) w celu uzyskania określonego efektu kadrowania (Druckman, 2001, cyt. za: 
Sher, Mac Kenzie, 2016). W takim ujęciu, jak sugeruje Czarniawska (2010, s. 65), plan 
jest rzeczywiście przyszłym sprawozdaniem. Dobrym tego przykładem może być moni-
torowanie realizacji planu strategicznego według zasad szkoły planistycznej (Kaplan, 
Norton, 2006; Lewandowski, 2013). Podsumowanie specyfiki kadrowania eksploata-
cyjnego (ang. priming) i wykorzystania preskryptywnej racjonalności decyzyjnej do 
produkowania deskryptywnej racjonalności decyzyjnej zaprezentowano na rysunku 14.

Rysunek 14. Produkowanie racjonalności w trybie kadrowania eksploatacyjnego (ang. priming)
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Źródło: opracowanie własne.

Preskryptywna racjonalność działania odzwierciedla sposób tworzenia sensu 
wyrażony jako „pal-cel”, a więc sterowany działaniem. Dotyczy sytuacji, w których nie 
jest możliwe ustanowienie jednego wystarczająco wiarygodnego powiązania między 
wyłowionym sygnałem a kadrem (możliwe jest też intencjonalne kwestionowanie ist-
niejącego wiarygodnego powiązania). Jeżeli człowiek nie rozumie sytuacji, w której się 
znalazł, nie wie, co ma robić. Nie mogą zostać aktywowane (ang. primed) znane wzory 
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działania (np. wiedza), ponieważ nie pasują one do definicji sytuacji, która wyłania się 
w toku analizowania i interpretowania sygnału. Ze względu na to, że racjonalność dzia-
łania jest zakorzeniona w kulturowej tradycji racjonalizowania, w trybie kadrowania 
eksploracyjnego (ang. framing) dominuje praktyczny interes poznawczy. Wyraża się on 
tym, że bieżące informacje o sprawności, np. wskaźniki (ang. performance information), 
mają służyć do organizacyjnego uczenia się (Van Dooren et al., 2015, s. 120), a więc  
do lepszego rozumienia sytuacji, otoczenia, interesariuszy.

Preskryptywna racjonalność działania, jako kadr nadrzędny, kształtuje ogólny sche-
mat, według którego należy skoncentrować się raczej na najbliższym działaniu i zoba-
czyć, do czego doprowadzi, a następnie na podstawie dodatkowej wiedzy sytuacyjnej 
określić kolejne działanie. Kadry podrzędne, w postaci znanych sposobów działania, 
narzędzi itd., mogą być przydatne, ale mogą też być stosowane metodą prób i błędów, 
a ponadto nie wyznaczają cyklu przyszłych działań zmierzających do wyznaczonych 
z wyprzedzeniem skutków. Takie podejście nie narzuca kalendarza i nie dzieli przyszło-
ści na konkretne okresy, dlatego czas może być odczuwany bardziej płynnie, jako kairos 
(Czarniawska, 2004). Niemniej także i w tym przypadku działania oraz ich skutki należy 
sprawozdawać, aby uzyskać legitymację do dalszego działania. Realizowane działanie 
jest więc na bieżąco interpretowane retrospektywnie (deskryptywna racjonalność dzia-
łania) (Lewandowski, 2018b). Skutki działania nie są określone z wyprzedzeniem, ale 
w ostatecznym rozrachunku powinny być korzystne (por. Cameron, 1986; Czarniawska, 
2010; Van Dooren et al., 2015). Dlatego głównym celem definiowania sytuacji i oceny 
skutku działania jest uzyskanie wskazówek dla kolejnego działania, przybliżającego 
do uzyskania korzystnych, choć nieokreślonych skutków. W momencie, który zosta-
nie uznany za zakończenie sekwencji działań, możliwe są: całościowa ocena skutków  
działań oraz sformułowanie wniosków pozwalających na tworzenie nowej wiedzy 
w zakresie postępowania w danej sytuacji (uczenie się).

Dobrym przykładem jest uchwycenie improwizowanego działania zakończonego 
sukcesem i „skodyfikowanie” go (cudzysłów Leybourne’a) w sposób umożliwiający 
przejście z wiedzy ukrytej do jawnej, która może być szerzej wykorzystana w organizacji 
dla osiągnięcia korzyści (Leybourne, 2011). Innymi słowy, nowe interpretacje sygnałów 
stają się podstawą nowych sposobów działania. Jeśli te sposoby się sprawdzą, interpre-
tacje i sposoby działania mogą zostać podtrzymane (ang. retention) (Weick et al., 2005). 
Wtedy staną się kadrami. Podsumowanie specyfiki kadrowania eksploracyjnego (ang. 
framing) i wykorzystania działania oraz tymczasowych ram interpretacyjnych do pro-
dukowania preskryptywnej i deskryptywnej racjonalności działania, a w konsekwencji 
do produkowania przyszłej preskryptywnej racjonalności decyzyjnej zaprezentowano 
na rysunku 15.
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Źródło napięcia między kadrowaniem eksploatacyjnym 
i eksploracyjnym

Kolejnym krokiem do lepszego zrozumienia dualizmu organizacyjnych zdolności kadro-
wania, a w konsekwencji do poznania zasad łączenia i współpracy tego, co nowe i stare 
w percepcji menedżerów, jest poznanie natury relacji między trybami kadrowania. 
Można ją określić, odwołując się m.in. do konieczności utrzymania aktualnych struktur 
sensu oraz do zwrotu metakognitywnego.

Do utrzymywania aktualnych struktur sensu niezbędne jest jednoczesne wierze-
nie i wątpienie w zawartość procesu tworzenia sensu, który przebiegał w przeszłości 
(Weick et al., 2005, s. 414). Ilustruje to cytat: „Jednak wymiany te będą kontynuowane 
tylko wtedy, gdy w przyszłym inscenizowaniu i selekcji w zachowaną treść będzie się 
zarówno wierzyło (pozytywne powiązanie przyczynowe), jak i wątpiło (negatywne 
powiązanie przyczynowe). Tylko przy ambiwalentnym wykorzystaniu wcześniejszej 
wiedzy systemy są w stanie zarówno skorzystać z wyciągniętych wniosków, jak i zak-
tualizować swoje działania lub znaczenia w sposób dostosowujący się do zmian w sys-
temie i jego kontekście” (Weick et al., 2005, s. 414). Innymi słowy, tworzenie struktur 
sensu jest dynamiczne i nakierowane na wykorzystanie struktur sensu (wiedzy, norm 
itd.) utworzonych dzięki poprzednim doświadczeniom oraz na aktualizację działań 
lub znaczeń w sposób, który pozwala na adaptację do zmian w systemie i otoczeniu. 
To, co Weick i inni (2005) nazywają wątpieniem, można powiązać z tzw. przestrze-
nią liminalną lub stanem liminalnym, czyli stanem zawieszenia, w którym dominuje 

Rysunek 15. Produkowanie racjonalności w trybie kadrowania eksploracyjnego (ang. framing)
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Źródło: opracowanie własne.
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zwątpienie i refleksja oraz następuje rozluźnienie przepisów i otwarcie na nowości. 
Celem tego stanu jest pozbycie się starych rutyn i wprowadzenie nowych (Czarniawska, 
2010, s. 156).

Inne spojrzenie na konieczność utrzymania aktualnych struktur sensu uwidacznia 
ewolucyjne ukształtowanie tego mechanizmu: „Większość działań, które wykonujemy, 
ma charakter społeczny i zorganizowany. Człowiek – jako istota społeczna – jest konsty-
tuowany przez więzi i interakcje z innymi ludźmi. Oznacza to, że w procesie ewolucyj-
nym wyłania się funkcja organizatorska, która umożliwia i optymalizuje działania zbio-
rowe. Do jej zaistnienia niezbędne jest uzyskanie przez poszczególne osoby motywacji 
i umiejętności pozwalających na pracę grupową. Są one przekazywane jednostce w pro-
cesie socjalizacji pierwotnej przez rodzinę i małą grupę społeczną. (…) Rozwiązanie 
przez grupę pierwotną podstawowych problemów życiowych związanych z uzyskaniem 
żywności (polowaniem lub zbieractwem), zapewnieniem schronienia czy opieką nad 
potomstwem wymaga współdziałania. (…) Funkcja organizatorska zyskuje szczególne 
znaczenie, gdy jednostka i grupa spotyka się z zadaniami mniej rutynowymi, a więc 
nieposiadającymi gotowych rozwiązań dostępnych w zestawie standardowych wzo-
rów kulturowych. Tutaj uruchamiają się mechanizmy kreatywne, których stworzenie 
było zresztą ogromnym kosztem ewolucyjnym. Dzięki elastycznemu, nierutynowemu  
organizowaniu, przywództwu i kreatywności grupa społeczna homo sapiens potrafi  
rozwiązywać najbardziej złożone problemy przetrwania, w najtrudniejszych, nawet 
bardzo zmiennych warunkach” (Sułkowski, 2010, s. 41).

Kolejne ujęcie relacji trybów kadrowania wiąże się z koncepcją tzw. zwrotu meta-
kognitywnego (ang. metacognitive shift). Badania sugerują, że dynamiczny zwrot od 
postrzeganej pewności poznawczej do niepewności jest kluczowym elementem deter-
minującym sposób wnioskowania, potrzebny w konkretnym momencie (Christensen, 
Ball, 2017, s. 266). Skoro metakognitywne procesy monitorowania i kontroli akty-
wują mechanizmy poszukiwania interpretacji i odpowiedzi (Ackerman, Thompson, 
2018), to zwrot metakognitywny może opisywać przejście z jednego trybu kadrowa-
nia w drugi. Rozwinięcie tego wątku wymagałoby odwołania się do teorii kognitywi-
stycznych i przeniesienia rozważań na grunt psychologii, co wykracza poza ramy tej 
monografii. Niemniej badania empiryczne wyraźnie sugerują, że istotnym czynnikiem 
w zwrocie metakognitywmym jest niepewność poznawcza (Christensen, Ball, 2017, 
s. 266).

Reasumując, ewolucyjne dążenia gatunku ludzkiego do przetrwania wykształciły 
konieczność utrzymania aktualnych struktur sensu, wymagającego napięcia między 
kadrowaniem eksploatacyjnym i eksploracyjnym. Napięcie to przejawia się w spo-
sobach aktywowania mechanizmów percepcji, korzystania z ram interpretacyjnych  
oraz wzorów skutek-działanie, innymi słowy, w przeciwstawnych funkcjach kadrów 
(tabela 15). Powstaje więc pytanie, jak kształtują się zależności między zdolnościami 
kadrowania eksploracyjnego i eksploatacyjnego.
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Tabela 15. Napięcie między funkcjami kadrów jako warunek utrzymania aktualnych struktur 
sensu

Źródła 
i przejawy 
dualizmu

Kadrowanie eksploatacyjne Zasady łączenia 
i współpracy Kadrowanie eksploracyjne

Funkcja 
kadru: 
filtrowanie

Widzenie skupione – 
wyławiane z otoczenia 
sygnały dotyczą wąskiej 
grupy zagadnień

Ewolucyjnie 
ukształtowana 
konieczność utrzymania 
aktualnych struktur 
sensu (jednoczesne 
wierzenie i wątpienie).
Zwrot metakognitywny

Widzenie 
wieloaspektowe – wyławiane 
z otoczenia sygnały dotyczą 
różnorodnych zagadnień

Funkcja 
kadru: ramy 
odniesienia

Ujmowanie wewnątrzper-
spektywiczne – dążenie  
do usunięcia niepewności  
lub niejednoznaczności  
i ustanowienia wiarygodnego  
połączenia sygnału z kadrem

Ujmowanie 
wieloperspektywiczne – 
poszukiwanie innych 
punktów odniesienia 
i dążenie do nowych 
możliwości tworzenia sensu

Funkcja 
kadru: wzory 
skutek – 
działanie

Utrzymywanie kierunków 
działań – wykorzystanie 
najlepszego sposobu 
działania w danej sytuacji, 
który sprawdził się 
w przeszłości, pozwala na 
dążenie do oczekiwanych, 
z góry określonych skutków, 
najczęściej w postaci celów

Otwieranie kierunków 
działania – brak lub 
odrzucenie sprawdzonych 
wzorów działania oraz 
tworzenie nowego sposobu 
działania, pozwalającego na 
dążenie do korzystnych, ale 
trudnych do przewidzenia 
skutków

Źródło: opracowanie własne.

Możliwości konceptualizacji zdolności kadrowania eksploatacyjnego 
wynikające z kadrowania statycznego i dynamicznego

Specyfika zdolności kadrowania eksploatacyjnego wiąże się z aktywowaniem (ang. 
priming) dostępnych w umyśle menedżera kadrów statycznych. W związku z tym 
istnieją dwie możliwości konceptualizacji zdolności kadrowania eksploatacyjnego. 
Pierwsza – bezpośrednia – obejmuje realizację funkcji kadrów odwrotnie niż w trybie 
kadrowania eksploracyjnego. A zatem, filtrowanie oznacza w tym przypadku widzenie 
skupione, charakteryzuje się zauważaniem sygnałów dotyczących wąskiej grupy zagad-
nień, w ramach konkretnego kadru, który ogniskuje uwagę. Ramy odniesienia obejmują 
ujmowanie wewnątrzperspektywiczne, które cechuje się interpretowaniem informacji 
w kontekście tego kadru, w ramach którego zauważony jest sygnał. Natomiast wzór sku-
tek-działanie oznacza utrzymywanie kierunku działania, aby prowadziło do skutków 
sugerowanych przez ten kadr. Rysunki 7, 8 i 9 w podrozdziale 3.3 ilustrują te funkcje 
w zestawieniu z kadrowaniem eksploracyjnym.

Druga, pośrednia możliwość konceptualizacji zdolności kadrowania eksploata-
cyjnego, koncentruje się na zdolnościach organizacyjnych reprezentujących kadry 
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statyczne (np. koncepcje zarządzania), które charakteryzują się widzeniem skupionym, 
ujmowaniem wewnątrzperspektywicznym oraz utrzymywaniem kierunków działania. 
Przypadek, w którym zostały aktywowane (ang. primed) kadry statyczne o charakterze 
eksploatacyjnym (modele mentalne, ramy odniesienia), obejmuje także sytuacje, kiedy 
aktywacja ta nie była uświadomiona, np. jeśli opierała się na myśleniu automatycznym 
(Keren, 2016a; Weick, 2016). Ponieważ ten rodzaj kadrowania odnosi się do istnieją-
cych kadrów, a więc do tego, co stare w percepcji menedżerów, to może być badany 
także na podstawie oceny zdolności organizacyjnych spełniających założenia kadro-
wania eksploatacyjnego.

4.4. Zależności między zdolnościami kadrowania 
eksploracyjnego , zdolnością kadrowania 
eksploatacyjnego oraz sprawnością organizacji

Opisany w poprzednich rozdziałach dualizm kadrowania z założenia przekłada się 
także na organizacyjne zdolności kadrowania. Ogólnie zarysowane zasady łączenia 
i współpracy kadrowania eksploracyjnego i eksploatacyjnego w postaci konieczności 
utrzymania aktualnych struktur sensu i zwrotu metakognitywnego należy poznać głę-
biej, analizując zależności między zdolnościami kadrowania. Jednak zdolności kadrowa-
nia, jako zdolności organizacyjne, powinny być powiązane ze sprawnością organizacji 
(por. podrozdział 1.2). Te założenia stanowią ogólną ramę konstruowanego modelu.

Model zależności między zdolnościami kadrowania eksploracyjnego, 
zdolnością kadrowania eksploatacyjnego oraz sprawnością organizacji

Wiele różnych źródeł sugeruje, że podstawowym trybem kadrowania jest kadrowanie 
eksploatacyjne, w którym wyłowiony sygnał szybko zostaje skojarzony z ramą interpre-
tacyjną i dzięki temu uzyskuje się względnie satysfakcjonujący stopień pewności poznaw-
czej. Dopiero kiedy sygnał nie może być szybko skojarzony z ramą odniesienia, pojawia 
się niepewność poznawcza, co uruchamia różne warianty interpretacji (Ackerman, 
Thompson, 2018; Christensen, Ball, 2017). Dlatego też można przewidywać, że to zdol-
ność kadrowania eksploatacyjnego wpływa na zdolności kadrowania eksploracyjnego.

Z kolei przeciwstawność dwóch tradycji racjonalizowania, jako pierwotnych kadrów 
nadrzędnych (podrozdział 4.2), oraz przeciwstawność funkcji trybów kadrowania eks-
ploracyjnego i eksploatacyjnego (podrozdział 4.3) dają podstawy, aby przypuszczać, 
że przeciwstawność tę odzwierciedlą zależności między zdolnościami kadrowania. Jak 
zauważył Dorst (2015, s. 143): „osiągnięcie nowości w fazie kreatywnej jest ograniczone 
przez ustanowione cele i kryteria w fazie wcześniejszej, a także przez ewaluacje w fazie 
późniejszej”. Sugeruje to, że ustanowione cele i zaplanowane kryteria przyszłej kontroli 
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mogą negatywnie oddziaływać na bieżącą fazę kreatywną, która bazuje na tworzeniu 
nowych jednostek sensu, a więc na kadrowaniu eksploracyjnym. Można oczekiwać, 
że zdolność kadrowania eksploatacyjnego będzie negatywnie wpływała na zdolności 
kadrowania eksploracyjnego. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, sformułowano 
pierwszą hipotezę główną i hipotezy cząstkowe:

H3: Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego (ZKE) powoduje spadek  
zdolności kadrowania eksploracyjnego.
H3a: Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego (ZKE) powoduje spadek  
zdolności widzenia wieloaspektowego (ZWW).
H3b: Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego (ZKE) powoduje spadek  
zdolności ujmowania wieloperspektywicznego (ZUW).
H3c: Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego (ZKE) powoduje spadek  
zdolności otwierania kierunków działania (ZOKD).

Zgodnie z przyjętym rozumieniem zdolności organizacyjnych mają one pozytywny 
wpływ na wyniki organizacji (por. rozdział 1). Choć wyniki te są różnie określane, 
np. jako sukces czy efektywność, ich zależność od zdolności organizacyjnych stanowi 
istotną cechę tychże (Bogacz-Wojtanowska, 2013; Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007; 
Matwiejczuk, 2016, s. 359). Dlatego zdolności kadrowania eksploatacyjnego i eksplo-
racyjnego powinny pozytywnie wpływać na sprawność organizacji. Pozwala to sformu-
łować kolejne hipotezy:

H4: Wzrost zdolności kadrowania eksploracyjnego istotnie wpływa na zwiększenie 
sprawności organizacji (SO).
H4a: Wzrost zdolności widzenia wieloaspektowego (ZWW) istotnie wpływa  
na zwiększenie sprawności organizacji (SO).
H4b: Wzrost zdolności ujmowania wieloperspektywicznego (ZUW) istotnie wpływa 
na zwiększenie sprawności organizacji (SO).
H4c: Wzrost zdolności otwierania kierunków działania (ZOKD) istotnie wpływa  
na zwiększenie sprawności organizacji (SO).
H5: Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego (ZKE) istotnie wpływa  
na zwiększenie sprawności organizacji (SO).

Powyższe hipotezy sugerują, że zdolności kadrowania eksploracyjnego mogą odgry-
wać także rolę mediatora w relacji między zdolnością kadrowania eksploatacyjnego 
a sprawnością organizacji. Ponieważ tryby kadrowania i kadry nadrzędne są przeciw-
stawne, wpływ mediacji powinien mieć charakter osłabiający tę zależność. W związku 
z powyższym sformułowano następującą hipotezę:

H6: Zdolności kadrowania eksploracyjnego są istotnymi mediatorami osłabiającymi 
wpływ zdolności kadrowania eksploatacyjnego na sprawność organizacji.

lewandowski.indb   122lewandowski.indb   122 25.10.2021   13:08:1425.10.2021   13:08:14



Zależności między zdolnościami kadrowania eksploracyjnego…   123

Skale pomiarowe oraz ocena ich rzetelności i trafności

W zakresie zdolności kadrowania eksploracyjnego wykorzystano skale opisane  
w rozdziale 3. Jednak w tym modelu są dodatkowe zmienne: zdolność kadrowania eks-
ploatacyjnego (ZKE) oraz sprawność organizacji (SO) (zob. załącznik 3).

Zgodnie z założeniami konceptualizacji zdolności kadrowania eksploatacyjnego 
(podrozdział 4.3), do zbudowania skali tego konstruktu wykorzystano dwie zdolności 
zarządcze – zarządzanie finansami oraz integralność i ład korporacyjny. Zdolności te 
dotyczą posługiwania się w działaniach organizacji kadrami statycznymi, które z zało-
żenia charakteryzuje się realizacją funkcji kadrów odwrotnie niż w trybie kadrowania 
eksploracyjnego, ponieważ wynika to m.in. z regulacji prawnych lub uwarunkowań kul-
turowych. Zdolność zarządzania finansami skupia się na wzroście rentowności i zapew-
nianiu najlepszych rezultatów organizacyjnych m.in. dzięki konsekwencji w realizacji 
celów, efektywnej kontroli wewnętrznej, nadzorowi i audytowi (Raczkowski, 2015, 
s. 167–171). W polskich jednostkach sektora finansów publicznych, zgodnie z Ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 
istnieje obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej. Z kolei zdolność w zakresie in- 
tegralności i ładu korporacyjnego oznacza konsekwencję etyczną i proceduralno-stan-
dardową w podejmowanych decyzjach, a także budowanie wiarygodności i podtrzymy-
wanie prezentowanych wartości (Raczkowski, 2015, s. 167–171). Przykładem jest trwa-
łość wiążącej mocy decyzji administracyjnej. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 
1993 r. w sprawie o sygn. akt III ARN 27/93 (OSNCP 1994, nr 2, poz. 43) stwierdził, że 
w postępowaniu administracyjnym gwarancje trwałości decyzji należy rozumieć w ten 
sposób, że strony są nią związane do czasu, kiedy nie zmieniły się jej istotne elementy, 
wynikające z art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. nadal wystę-
pują te same strony lub ich następcy prawni oraz nie zmieniła się podstawa prawna 
decyzji. Co więcej, tożsamość sprawy w postępowaniu administracyjnym występuje 
także wtedy, gdy zmieni się akt stanowiący podstawę prawną decyzji, lecz zachowana 
zostanie ciągłość regulacji prawnej uprawnień i obowiązków stron tego postępowania 
(„Trwałość decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Urzędu”). Ponadto, 
obie zdolności wpisują się w dwa dominujące modele zarządzania publicznego – Nowe 
Zarządzania Publiczne i klasyczną administrację (Białynicki-Birula, Ćwiklicki, Głowacki, 
Klich, 2016; Kożuch, 2004). Specyfika tych kadrów statycznych wyższego rzędu cechuje 
się eksploatacyjnym trybem kadrowania.

W literaturze przedmiotu jest wiele ujęć sprawności organizacji publicznych i nie 
ma zgodności co do tego, jak ją definiować (Kulikowska-Pawlak, 2010; Modzelew-
ski, 2012). Są też istotne różnice w nomenklaturze, zwłaszcza w zakresie znaczenia 
efektywności i sprawności (Bielski, 1996; Lewandowski, 2011; Sudoł, Kożuch, 2010). 
Sugeruje to jednak, że badanie skutków zdolności kadrowania powinno uwzględniać 
zróżnicowane aspekty sprawności organizacji (SO). Według Matwiejczuka (2016, 
s. 359) zdolności umożliwiają osiągnięcie oczekiwanego poziomu efektywności, w tym  
z perspektywy wartości i korzyści dla klienta oraz z perspektywy wartości i korzyści  
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dla przedsiębiorstwa. Zastosowana skala spełniała to kryterium, ponieważ była oparta 
na dwóch wymiarach dobrego projektowania, obejmujących różnorodne skutki, 
korzystne zarówno dla odbiorcy, jak i dla organizacji (Hertenstein, Platt, Veryzer, 2013). 
Pytania zorientowane były na innowacje w usługach publicznych, co pozwalało lepiej 
uchwycić skutki kadrowania eksploracyjnego.

Obie skale miały wartości alfa Cronbacha powyżej 0,70, a współczynnik rzetelności 
łącznej (ang. Composite Reliability – CR) powyżej sugerowanej wartości 0,70 (Ejdys, 
2018, s. 175). Trafność obu skal została oceniona za pomocą przeciętnej wariancji 
wyodrębnionej (ang. Average Variance Extracted – AVE), która w obu przypadkach była 
wyższa niż minimalna rekomendowana wartość 0,5 (Ejdys, 2018, s. 175). Zestawienie 
statystyk dla miar trafności i rzetelności, uzupełnione o statystyki opisowe, zawiera 
tabela 16. Ogólnie można ocenić, że skale ZKE i SO charakteryzują się dobrą rzetelnością 
i trafnością.

Tabela 16. Ocena rzetelności i trafności skal pomiarowych oraz statystyk opisowych

Konstrukt i zmienne 
obserwowalne Średnia Odchylenie 

standardowe
Ładunki 

czynnikowe
Alfa 

Cronbacha CR AVE

Zdolność kadrowania eksploatacyjnego (ZKE)

Zarządzanie finansami (ZKE1) 3,25 1,347 0,789
0,71 0,72 0,56

Ład korporacyjny (ZKE2) 3,71 1,144 0,703

Sprawność organizacji (SO)

Skutki korzystne dla odbiorców 
(SO1) 1,93 1,386 0,901

0,90 0,90 0,82
Skutki korzystne dla organizacji 
(SO2) 2,10 1,368 0,912

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Ocena dopasowania modelu

W celu weryfikacji przyjętych hipotez przeprowadzono analizy statystyczne oparte na 
procedurze modelowania równań strukturalnych, w których zastosowano metodę naj-
większego prawdopodobieństwa (ang. Maximum Likehood). Założenia dotyczące zasto-
sowania modelowania równań strukturalnych zostały spełnione, ale z uwagi na to, że 
wielowymiarowy rozkład obserwowalnych zmiennych nie jest normalny, zastosowano 
bootstraping (analogicznie jak w przypadku analiz opisanych w podrozdziale 3.4). War-
tość wskaźnika CMIN/DF wyniosła 1,964 (CMIN = 239,7; DF = 125; p < 0,001), czyli 
poniżej bardziej restrykcyjnej wartości 2 (Bendyńska i Książek, 2012, s. 184). Dopa-
sowanie modelu oceniono także na podstawie innych rekomendowanych indeksów. 
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W przypadku tego modelu wartości poszczególnych indeksów wyniosły: GFI = 0,958, 
AGFI = 0,930, SRMR = 0,0436, CFI = 0,970, NFI = 0,941, RMSEA = 0,041 (90-procentowe 
przedziały ufności wynoszą 0,033–0,049). Wartości GFI i AGFI są powyżej minimalnej 
wartości 0,9, a w przypadku GFI także powyżej zalecanej wartości 0,95. Indeks SRMR 
jest znacznie poniżej sugerowanej maksymalnej wartości 0,08. Wartości indeksów CFI 
i NFI są powyżej krytycznej dla akceptacji modelu wartości 0,9, a w przypadku CFI także 
powyżej rekomendowanego minimum 0,95. RMSEA jest poniżej sugerowanej maksy-
malnej wartości 0,05. Wartości wszystkich indeksów spełniają wymagania świadczące 
o dobrym dopasowaniu modelu do danych (Konarski, 2009, s. 345–368).

Weryfikacja hipotez

Analizy przeprowadzone metodą modelowania równań strukturalnych wykazały sta-
tystycznie istotne zależności między badanymi zmiennymi latentnymi, co pozwala 
odrzucić hipotezy zerowe. Z analiz wartości zestandaryzowanych współczynników 
ścieżkowych β wynika, że wraz ze wzrostem wartości zdolności kadrowania eksploata-
cyjnego o jedno odchylenie standardowe zdolność widzenia wieloaspektowego (ZWW) 
zwiększa się o 0,71 odchylenia standardowego (p < 0,001), a zdolność ujmowania wie-
loperspektywicznego (ZUW) zwiększa się o 0,24 odchylenia standardowego (p < 0,01). 
Analiza obejmowała bootstrapowe przedziały ufności, które nie zawierały zera,  
co oznacza, że zaobserwowane efekty są istotne statystycznie. Zdolność kadrowania 
eksploatacyjnego miała znikomy i nieistotny statystycznie wpływ na zdolność otwiera-
nia kierunków działania (ZOKD).

Analizy statystyczne wykazały także bezpośrednią zależność sprawności organiza-
cyjnej (SO) od zdolności kadrowania eksploatacyjnego (ZKE) (β = 0,19, p < 0,01) oraz 
od zdolności otwierania kierunków działania (ZOKD) (β = 0,48; p < 0,001). Także w tym 
przypadku bootstrapowe przedziały ufności nie zawierały zera, co oznacza, że zaob-
serwowane efekty są istotne statystycznie. Wpływ zdolności widzenia wieloaspekto-
wego (ZWW) oraz zdolności ujmowania wieloperspektywicznego (ZUW) na sprawność  
organizacyjną (SO) był niewielki i nieistotny statystycznie.

Analiza efektów pośrednich i całkowitych wykazała, że zdolności kadrowania eks-
ploracyjnego są istotnymi mediatorami wpływu zdolności kadrowania eksploatacyj-
nego (ZKE) na sprawność organizacji (SO). Standaryzowana wartość efektu całkowi-
tego wyniosła 0,535, a standaryzowana wartość łącznego efektu pośredniego zdolności 
kadrowania eksploracyjnego – 0,352 (p < 0,001, 95% BCI [0,24; 0,48]). Natomiast cał-
kowita wyjaśniona wariancja zmiennej zależnej (sprawność organizacji) wyniosła 59%. 
Graficzne przedstawienie testowanego modelu zawiera rysunek 16, a szczegółowe dane 
dotyczące wszystkich zmiennych – tabela 17.

Dodatkowo w testowanym modelu kontrolowane były niektóre zmienne, takie jak: 
wiek, płeć i stanowisko respondentów, a także wielkość organizacji. Wyniki analiz sta-
tystycznych wykazały, że na postrzeganie sprawności organizacji (SO) niewielki, choć 
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istotny statystycznie, wpływ mają wielkość organizacji (co najmniej 100 osób) i sta-
nowisko pracy (średni szczebel kierowniczy). Można to wyjaśnić tym, że duże urzędy 
w bardziej zróżnicowany sposób zaspokajają potrzeby interesariuszy. Wpływ stanowi-
ska może wynikać ze specyfiki pracy kierowników średniego szczebla, którzy w więk-
szym stopniu odczuwają presję przełożonych i trudności w realizacji bieżących zadań, 
stąd niższa ocena sprawności organizacji.

Tabela 17. Wyniki testowania hipotez badawczych z uwzględnieniem zmiennych kontrolnych

Analizowane zależności Standardowy 
współczynnik β S.E. C.R. P BootLLCI BootULCI

ZWW ← ZKE 0,706 0,071 10,993 *** 0,604 0,799

ZUW ← ZWW 0,465 0,110 5,396 *** 0,281 0,648

ZUW ← ZKE 0,242 0,122 2,781 0,005 0,029 0,434

ZOKD ← ZUW 0,695 0,083 9,031 *** 0,557 0,827

ZOKD ← ZKE 0,099 0,101 1,479 0,139 –0,053 0,244

SO ← ZKE 0,183 0,109 2,577 0,010 0,031 0,332

SO ← ZWW 0,021 0,101 0,286 0,775 –0,145 0,168

SO ← ZUW 0,172 0,098 1,919 0,055 –0,026 0,362

Rysunek 16. Model zależności sprawności organizacji od zdolności kadrowania  
(bez zmiennych kontrolnych)

zokd1 

zokd2 

zokd3 

so2 

so1 

0,80 

0,71 

0,67 

0,90 

0,91 0,70 
ZKE SO 

ZOKD 

ZUW 

ZWW 

0,71*** 

0,47*** 0,70*** 

ns 

0,24** 

0,18* 

ns  0,48*** 

R2 = 0,43 

R2 = 0,57  

R2 = 0,59 

R2 = 0,50 

zww1 

zww2 

zww3 

zke2 

zke1 

zuw1 zuw2 

0,77 

0,68 

0,79 

0,78 

0,73 0,78 

ns  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Analizowane zależności Standardowy 
współczynnik β S.E. C.R. P BootLLCI BootULCI

SO ← ZOKD 0,483 0,079 6,197 *** 0,321 0,639

SO ← Płeć –0,022 0,044 –0,671 0,502 –0,089 0,045

Wiek:

SO ← > 50 vs (50–30 + < 30) lat 0,006 0,051 0,103 0,918 –0,119 0,126

SO ← 50–30 vs < 30 lat –0,044 0,133 –0,744 0,457 –0,169 0,072

Liczba pracowników:

SO ← >100 vs (50–100 + <50) 0,079 0,043 2,211 0,027 0,011 0,149

SO ← 50–100 vs <50 –0,050 0,055 –1,446 0,148 –0,123 0,021

Stanowisko:

SO ← Członek zarządu vs 
średnia

–0,059 0,084 –1,527 0,127 –0,136 0,020

SO ← Urzędnicze vs średnia 0,032 0,126 0,892 0,372 –0,032 0,101

SO ← Kierownicze vs średnia –0,083 0,092 –2,261 0,024 –0,152 –0,013

*** p < 0,001. Informacje o kodowaniu kontrastów zmiennych kontrolnych zawiera załącznik Z3.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Uzyskane wyniki badań zależności między zmiennymi potwierdziły część hipotez. 
Wpływ zdolności kadrowania eksploatacyjnego na zdolności kadrowania eksploracyj-
nego okazał się istotny statystycznie w przypadku zdolności widzenia wieloaspekto-
wego i ujmowania wieloperspektywicznego, jednak zależność ta była pozytywna, czyli 
odwrotnie do oczekiwań. Wraz ze wzrostem zdolności kadrowania eksploatacyjnego 
rosły dwie z trzech zdolności kadrowania eksploracyjnego. Hipoteza dotycząca wpływu 
zdolności kadrowania eksploatacyjnego na zdolność otwierania kierunków działania 
nie została potwierdzona. Można zauważyć, że siła wpływu zdolności kadrowania eks-
ploatacyjnego malała dla kolejnych zdolności kadrowania eksploracyjnego. Najwięk-
szy wpływ na zdolność widzenia wieloaspektowego może wynikać z tego, że każda 
zdolność zarządzania (każde działanie wynikające z oddziaływania kadru statycznego 
w trybie kadrowania eksploatacyjnego) generuje informacje, które same w sobie mogą 
być skupione na nielicznych aspektach sytuacji, ale zawsze poszerzają pole widzenia. 
Można oczekiwać, że każda zdolność zarządzania, która jest przejawem kadrowania 
eksploatacyjnego, będzie poszerzała ramy odniesienia.

Wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych wykazały także, że zdolność kadro-
wania eksploatacyjnego i zdolność otwierania kierunków działania zwiększają spraw-
ność organizacji. Nie został potwierdzony wpływ zdolności widzenia wielaspektowego 
i zdolności ujmowania wieloperspektywicznego na sprawność organizacji. Potwier-
dza to hipotezę 3 i częściowo hipotezę 2. Brak wpływu dwóch zdolności kadrowania 
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eksploracyjnego na sprawność organizacji może wynikać z tego, że nie są to zdolno-
ści bezpośrednio generujące skutki działania, ale są odpowiednikiem indywidualnych  
zdolności mentalnych na poziomie organizacji.

Zdolności kadrowania eksploracyjnego okazały się także silnym mediatorem 
wpływu zdolności kadrowania eksploatacyjnego na sprawność organizacji. Jednak 
odwrotnie do oczekiwań efekt mediacji wzmacniał zależność. Hipoteza 4 została zatem 
potwierdzona częściowo. Zestawienie hipotez zawiera tabela 18.

Tabela 18. Podsumowanie weryfikacji hipotez

Hipoteza Potwierdzenie

H3 Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego istotnie 
zmniejsza poziom zdolności kadrowania eksploracyjnego

Częściowo. Potwierdzone 
zależności odwrotne 
do przewidywanych

H3a Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego istotnie 
zmniejsza poziom zdolności widzenia wieloaspektowego

Częściowo. Zależność odwrotna 
do przewidywanej

H3b Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego 
istotnie zmniejsza poziom zdolności ujmowania 
wieloperspektywicznego

Częściowo. Zależność odwrotna 
do przewidywanej

H3c Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego istotnie 
zmniejsza poziom zdolności otwierania kierunków działania

Nie

H4 Wzrost zdolności kadrowania eksploracyjnego istotnie 
wpływa na zwiększenie sprawności organizacji

Częściowo. Potwierdzona jedna 
z trzech hipotez cząstkowych

H4a Wzrost zdolności widzenia wieloaspektowego istotnie 
wpływa na zwiększenie sprawności organizacji

Nie

H4b Wzrost zdolności ujmowania wieloperspektywicznego 
istotnie wpływa na zwiększenie sprawności organizacji

Nie

H4c Wzrost zdolności otwierania kierunków działania istotnie 
wpływa na zwiększenie sprawności organizacji

Tak

H5 Wzrost zdolności kadrowania eksploatacyjnego istotnie 
wpływa na zwiększenie sprawności organizacji

Tak

H6 Zdolności kadrowania eksploracyjnego są istotnymi 
mediatorami osłabiającymi wpływ zdolności kadrowania 
eksploatacyjnego na sprawność organizacji

Częściowo. Zależność odwrotna 
do przewidywanej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Ogólnie rzecz biorąc, uzyskane wyniki potwierdzają model teoretyczny, jednak 
z pewnymi ograniczeniami i zastrzeżeniami. Ograniczenia dotyczą potwierdzenia 
tylko jednej hipotezy głównej i częściowego potwierdzenia trzech hipotez głównych. 
Zastrzeżenia dotyczą kierunku potwierdzonych zależności. Zdolność kadrowania 
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eksploatacyjnego zwiększa zdolności kadrowania eksploracyjnego (z wyjątkiem zdol-
ności otwierania kierunków działania, tu jednak też zależność była pozytywna, ale nie-
istotna statystycznie). Istnieje zatem paradoks polegający na tym, że wzrost zdolności 
kadrowania eksploatacyjnego wpływa pozytywnie na poziom zdolności kadrowania 
eksploracyjnego, choć jedne i drugie są oparte na wykluczających się funkcjach kadrów 
i wykluczających się założeniach pierwotnych kadrów nadrzędnych. Wyniki te wyma-
gają omówienia przez pryzmat adekwatnej koncepcji, jeżeli mają pozwolić na pełniej-
sze poznanie i opisanie zasad łączenia i współpracy kadrowania eksploracyjnego i eks-
ploatacyjnego, czyli interfejsów między tym co nowe i stare w percepcji menedżerów.

4.5. Podsumowanie
W rozdziale podjęta została próba opisania i wyjaśnienia dualizmu organizacyjnych 
zdolności kadrowania. Rezultatem analiz jest charakterystyka dwóch pierwotnych 
kadrów nadrzędnych, na które składają się uniwersalistyczna i kulturowa tradycja 
racjonalizowania oraz opis dwóch głównych trybów kadrowania: eksploatacyjnego 
i eksploracyjnego.

Rozłam na poziomie ontologicznym i epistemologicznym, opisany założeniami 
dychotomii pespektywy funkcjonalistyczno-systemowej i interpretatywno-symbo-
licznej oraz odpowiadającymi im interesami poznawczymi, przenika do zasad spraw-
nego zarządzania, racjonalności zarządzania i rozumienia sprawności. Tradycje racjo-
nalizowania jako zestaw fundamentalnych założeń tworzą grunt dla dwóch trybów 
kadrowania oraz dla funkcjonowania w ich ramach podrzędnych kadrów statycznych  
(np. wiedzy) i dla realizacji funkcji kadrów w procesach tworzenia sensu. Statyczne 
i dynamiczne aspekty dualizmu kadrowania dają się uchwycić łącznie w koncepcji  
organizacyjnych zdolności kadrowania: eksploatacyjnego i eksploracyjnego.

Aksjomat o konieczności utrzymania struktur sensu dał podstawy do badania wspo-
mnianych zależności między dwoma typami zdolności kadrowania. Przewidywano, że 
organizacyjne zdolności kadrowania, które są przejawem trybów kadrowania i tradycji 
racjonalizowania, będą od siebie zależne w sposób negatywny, innymi słowy, że wzrost 
zdolności kadrowania eksploatacyjnego zmniejszy poziom zdolności kadrowania eks-
ploracyjnego. Ponadto oczekiwano, że oba typy zdolności będą pozytywnie wpływać 
na sprawność organizacji, a także że zdolności kadrowania eksploracyjnego staną się 
mediatorem osłabiającym wpływ zdolności kadrowania eksploatacyjnego na spraw-
ność organizacji.

Analizy statystyczne przeprowadzone metodą modelowania równań struktural-
nych wykazały, że zdolność kadrowania eksploatacyjnego wpływa na zdolność widze-
nia wieloaspektowego w sposób istotny, silny, ale pozytywny. Podobnie, choć wyraźnie 
słabiej, zdolność kadrowania eksploatacyjnego wpływa na zdolność ujmowania wielo-
perspektywicznego. Zdolność kadrowania eksploatacyjnego nie ma natomiast wpływu 
na zdolność otwierania kierunków działania. Z kolei na sprawność organizacji istotnie 
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i pozytywnie oddziałuje zdolność kadrowania eksploatacyjnego i zdolność otwierania 
kierunków działania. Przeprowadzone badania wykazały także silną, ale pozytywną 
rolę zdolności kadrowania eksploracyjnego jako mediatora relacji między zdolnością 
kadrowania eksploatacyjnego a sprawnością organizacji.

Uzyskane wyniki były potwierdzeniem większości hipotez głównych, choć nie-
które tylko częściowo lub z zastrzeżeniem odwrotnego kierunku zależności. Rezul-
taty te sugerują istnienie paradoksu polegającego na tym, że organizacyjna zdolność 
kadrowania eksploatacyjnego, oparta na tradycji racjonalizowania uniwersalistycznego 
i trybie kadrowania eksploatacyjnego, wzmacnia dwie (z trzech) zdolności kadrowania 
eksploracyjnego, które są oparte na przeciwstawnej tradycji racjonalizowania kultu-
rowego i przeciwstawnym trybie kadrowania eksploracyjnego. Wyniki te wymagają  
wyjaśnienia, aby możliwe było opisanie zasad łączenia i współpracy tego co nowe i stare 
w percepcji menedżerów.
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5
Teoretyczne usystematyzowanie 
paradoksu zdolności kadrowania

5.1. Wprowadzenie
Wyniki badań empirycznych, opisane w rozdziale 4, wykazały, że między eksploatacyj-
nymi a eksploracyjnymi zdolnościami kadrowania nie zachodzą sprzeczności, których 
należałoby oczekiwać z uwagi na przeciwstawny i wykluczający charakter trybów kadro-
wania i tradycji racjonalizowania, na których zdolności te są oparte. Paradoksalnie – im 
większy poziom zdolności kadrowania eksploatacyjnego, tym większy poziom zdol-
ności kadrowania eksploracyjnego. Celem tego rozdziału jest wyjaśnienie paradoksu 
organizacyjnych zdolności kadrowania oraz określenie jego wpływu na zasady łączenia 
i współpracy eksploatacji i eksploracji w percepcji menedżerów. Próbując rozwiązać 
opisany paradoks w sposób usystematyzowany, dający podstawy do opisania zasad 
łączenia i współpracy tego co stare i nowe w percepcji menedżerów, autor zastosował 
zaproponowane przez Poole’a i van de Vena (1989) sposoby wykorzystania paradoksu 
do rozwoju teorii. Poświęcono im kolejne części rozdziału. Pierwsza część obejmuje 
rozdzielenie czasowe lub rozdzielenie poziomów analizy, druga skupia się na uznaniu 
paradoksu i docenieniu kontrastów, a trzecia na wprowadzeniu nowej perspektywy.

5.2. Rozwiązanie paradoksu przez eliminację opozycji
Ponieważ sprzeczności zachodzące na poziomie pierwotnych kadrów nadrzędnych 
i trybów kadrowania nie zostały zaobserwowane w badaniach empirycznych zdolności 
kadrowania, poniżej skupiono się na poziomie pośrednim, czyli na kadrach statycz-
nych i realizowanych w ich ramach funkcjach kadrów. Szczególną uwagę poświęcono 
grupie kadrów, które dla percepcji menedżerów są najważniejsze, czyli teoriom dzia-
łania (w rozumieniu Weicka) obejmującym wybrane koncepcje i metody zarządzania.  
Kadry te wpływają na to, jakie sygnały dostrzegają menedżerowie, jak je interpretują 
i jakie działania uruchamiają jako środek do osiągnięcia przewidywanych skutków.
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Koncepcje zarządzania wykorzystujące kadrowanie eksploatacyjne

Fundamentalistyczne założenia epistemologiczne, racjonalność decyzyjna i schemat 
działania zorganizowanego leżą u podstaw wielu metod, koncepcji, narzędzi i elemen-
tów zarządzania, zwłaszcza tych, które w firmach są stosowane najczęściej. W tej gru-
pie znajdują się m.in.: zarządzanie jakością, zarządzanie marketingowe, misja i wizja,  
zarządzanie strategiczne oraz audyt (Power, 1994; Rigby, Bilodeau, 2018).

W przypadku zarządzania jakością filtrująca funkcja kadru sprowadza się do kon-
centracji uwagi na sprawach związanych z jakością, co dobrze wyraża norma PN-EN 
ISO 9000:2006, według której system zarządzania jakością służy do „kierowania orga-
nizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości” (Ejdys, Kobylińska, Lulewicz-Sas, 
2012, s. 32). Filtrowanie jest zorientowane na informacje dostarczone przez system 
monitoringu i kontroli oraz system audytów wewnętrznych (Ejdys i in., 2012, s. 33). 
Jest to przejaw zdolności widzenia skupionego. Realizację funkcji kadru dotyczącą 
ram odniesienia dobrze określa definicja roli systemu zarządzania jakością: „Do jego 
głównych zadań należy identyfikacja przyczyn niezgodności w procesach (w tym nie-
zgodności jakościowych) oraz zapobieganie zakłóceniom i błędom w funkcjonowaniu 
poszczególnych dziedzin działalności” (Wawak, 2002, s. 12, cyt. za: Ejdys i in., 2012, 
s. 32). Interpretacja wyłowionych sygnałów jest zatem z założenia ukierunkowana na 
przyczyny niezgodności i na poprawę jakości. Ramami odniesienia mogą być przede 
wszystkim: polityka jakości, cele i zadania dotyczące jakości, program poprawy jakości, 
plany zasobów, księga jakości wraz z procedurami i instrukcjami (Ejdys i in., 2012, s. 33). 
Jest to przejaw zdolności ujmowania wewnątrzperspektywicznego. Realizacja funkcji 
kadru jako wzoru skutek-działanie opiera się na schemacie w postaci tzw. koła Deminga. 
Obejmuje ono cztery następujące po sobie fazy: planowanie, rozumiane jako ustalanie 
celów oraz powiązanych z nimi działań, wykonywanie zaplanowanych działań, porów-
nanie osiągniętych wyników działań z planowanymi, podjęcie działań korygujących lub 
zapobiegawczych (Dołhasz, Fudaliński, Kosala, Smutek, 2009, s. 124). Wyrazem zdolno-
ści utrzymywania kierunków działania jest to, że oczekiwane skutki tego działania są 
określane podczas planowania, które jest realizowane w długiej perspektywie czasowej 
za pomocą polityki jakości, celów i zadań dotyczących jakości, programów poprawy 
jakości (Ejdys i in., 2012, s. 33). Co więcej, skutki te wyrażone są także za pomocą sys-
temu norm i standardów, zresztą dość rozbudowanego, o czym świadczy przykładowy 
wykaz polskich norm i dokumentów ISO z serii 9000 (tabela 19).

Definicja systemu zarządzania jakością pokazuje, że oczekiwane efekty wyznaczają 
kierunki działań. System zarządzania jakością to „całokształt zaplanowanych, systema-
tycznie realizowanych działań oraz warunków stworzonych w całym procesie kształ-
towania jakości produktów, dających wysoki stopień prawdopodobieństwa, że wytwo-
rzony przez organizację produkt (wyrób, usługa) będzie spełniał uzgodnione z klientem 
wymagania” (Lisiecka, 2002, s. 155, cyt. za: Ejdys i in., 2012, s. 32).

Zarządzanie strategiczne, w szczególności w klasycznym ujęciu, ma swój wyraz 
w szkole planistycznej. Szkoła ta wprost zakłada, że „organizacje dzięki budowaniu 
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planów strategicznych mogą i powinny swoją przyszłość kształtować w racjonalny i upo-
rządkowany sposób” (Obłój, 2007, s. 60). Najbardziej charakterystycznym elementem tej 
szkoły jest wzór skutek-działanie w postaci długofalowego planu rozłożonego na plany 
taktyczne i operacyjne (Obłój, 2007, s. 68). Dobrą ilustracją zdolności utrzymywania kie-
runków działań są słowa prezesa firmy Emerson Electric: „W Emerson Electric rygo-
rystyczny system planowania był kluczem do sukcesu firmy od lat pięćdziesiątych; nie 
jest przypadkiem, że nasz długi okres prosperity wtedy właśnie się zaczął. Jako prezes 
rezerwuję ponad połowę swojego czasu na planowanie, a pozostała naczelna kadra kie-
rownicza poświęca na planowanie nawet więcej czasu” (cyt. za: Obłój, 2007, s. 68). Ponie-
waż planowanie jest określaniem przyszłych sprawozdań (Czarniawska, 2010, s. 65), to 
przyszłe sprawozdania, a w szczególności mechanizmy dostarczania informacji do tych 
sprawozdań, stają się istotnymi filtrami, gdyż wskazują obszary, na których ma się sku-
pić uwaga w postaci funkcji kontrolnej zarządzania strategicznego. Im bardziej rozbudo-
wane i szczegółowe planowanie, tym bardziej kompleksowe mogą być mierniki realizacji 
i sposoby kontroli realizacji celów i działań, i tym mocniejsza stanie się funkcja filtrująca 
kadru. Powiązanie między strategicznym, taktycznym i operacyjnym poziomem ustalania 
celów i działań a miernikami ich realizacji dobrze obrazuje tzw. kaskadowanie w koncep-
cji Strategicznej Karty Wyników (Kaplan, Norton, 2006; Lewandowski, 2008), jak również 

Tabela 19. Wybrane polskie normy ISO z serii 9000

Norma Przedmiot standaryzacji

PL EN ISO 9000: 2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia

PN EN ISO 9001: 2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania

PN EN ISO 9004: 2010 Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego sukcesu organizacji. 
Podejście poprzez zarządzanie jakością

PN ISO 10005: 2007 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości

PN ISO 10006: 2002 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące jakości w przedsięwzięciach

PN ISO 10007: 2005 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją

PN EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów 
pomiarowych i wyposażenia pomiarowego

PN ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych 
i ekonomicznych

PN ISO 10015: 2004 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące szkolenia

PKN ISO TR 10017: 2005 Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 
9001:2000

PN ISO 10019:2006 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością 
i korzystania z ich usług

Źródło: Ejdys i in., 2012, s. 35–36.
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klasyczne plany strategiczne (Lewandowski, 2013). Są to więc przejawy zdolności widze-
nia skupionego. Należy jednak zauważyć, że w planowaniu strategicznym funkcja kadru 
dotycząca filtrowania informacji jest realizowana nie tylko przez monitorowanie reali-
zacji strategii, ale także w ramach wyznaczania strategii, m.in. z wykorzystaniem analiz 
strategicznych. Przykładowo, popularna analiza SWOT, która obejmuje wiele różnorod-
nych informacji, jest przeprowadzana w odniesieniu do konkretnych celów, problemów 
czy obszarów działalności, czasem także niezgodnie z regułami sztuki (Napierała, 2008). 
Utrudnia to jednoznaczną ocenę, że w planistycznym zarządzaniu strategicznym funk-
cja filtrująca jest zawsze zdecydowanie wąskoaspektowa (widzenie skupione). Z kolei 
funkcja kadru dotycząca ram odniesienia jest określona m.in. przez nadrzędną rolę 
strategii i celów strategicznych, które służą jako punkt odniesienia do interpretowania 
informacji uzyskanych podczas przygotowywania i realizowania planów operacyjnych. 
Obłój (2007, s. 67) opisuje przypadek General Electric, który ilustruje zdolność ujmo-
wania wewnątrzperspektywicznego: „Roczny cykl planistyczny rozpoczynał się w grud-
niu/styczniu wraz ze sformułowaniem przez prezesa korporacji niewielu konkretnych 
«wyzwań planistycznych» (np. poprawy pozycji rynkowej, osiągnięcia produktywności 
na poziomie światowym, zwiększenia tempa wzrostu firmy), które ukierunkowywały 
plany strategiczne sektorów i poszczególnych jednostek strategicznych”.

Działanie funkcji kadrowania eksploatacyjnego uwidacznia się jeszcze lepiej na kon-
kretnym przykładzie, którym jest sprawozdanie końcowe z audytu wewnętrznego prze-
prowadzonego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzesku. Z oficjalnego dokumentu 
wybrano sformułowania, które stanowią egzemplifikację realizacji funkcji kadru, jakim 
jest audyt, a które całościowo stanowią przejaw zdolności kadrowania eksploatacyjnego 
(tabela 20).

Koncepcje zarządzania wykorzystujące kadrowanie eksploracyjne

Koncepcje zarządzania oparte na kadrowaniu eksploracyjnym odwołują się do kulturo-
wej tradycji racjonalizowania, a więc do niefundamentalistycznych założeń epistemo-
logicznych, racjonalności działania i do zasad sprawnego działania w postaci schematu 
rozwiązywania problemów. Przykładami takich koncepcji są: improwizacja (Moorman, 
Miner, 1998a, 1998b), organizacja turkusowa (Laloux, 2015) oraz metody rozwiązywa-
nia problemów, w tym m.in. badania w działaniu (ang. action research) (Bogacz-Wojta-
nowska, Jedynak, Wrona, Pluszyńska, 2019, s. 19–43) i myślenie projektowe (ang. design 
thinking) (Council, 2007; IDEO, 2012).

Tradycja racjonalizowania kulturowego pozwala docenić improwizację jako metodę. 
Kluczowe aspekty improwizacji to m.in. kreatywność, intuicja i brikolaż (Moorman, 
Miner, 1998a, 1998b). Istotą improwizowania jest wykorzystanie twórczej myśli, połą-
czonej z intuicyjnym przeczuciem w rozwiązywaniu problemu, a także posługiwanie się 
środkami będącymi pod ręką (analogicznie w tej technice artysta używa materiałów, 
które ma pod ręką) (Leybourne, 2011).
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Moorman i Miner (1998b) opisali trzy rodzaje improwizacji w zależności od skali 
zmian. Improwizacje mogą obejmować delikatne modyfikacje istniejącej wcześniej 
wersji czegoś (np. aktualizacja harmonogramu zgodnie z potrzebami klientów), stwo-
rzenie czegoś nowego na bazie czegoś starego (np. wprowadzenie nowych wariantów 
istniejącego produktu) albo stworzenie czegoś zupełnie nowego, luźno powiązanego 
z tym, co istniało wcześniej (np. zespół opracowuje nowy produkt, który nie mieści 
się w strategii firmy) (Moorman, Miner, 1998a). Levallet i Chan (2015) zdefiniowali 
strategiczną improwizację jako metazdolność organizacyjną, polegającą na zdolności 
do gwałtownego i kreatywnego wykorzystania zdolności organizacyjnych do wykorzy-
stywania okazji biznesowych. Powyższe opisy przedstawiają w skrócie podstawowe 
założenia improwizacji. Pozwalają one zauważyć, że funkcje kadrów są realizowane 
w trybie eksploracyjnym:

Tabela 20. Fragmenty sprawozdania końcowego z audytu wewnętrznego ilustrujące zdolności 
kadrowania eksploatacyjnego

Funkcja 
kadru

Przejaw zdolności 
kadrowania Fragmenty dokumentu

Filtr Widzenie skupione „Sprawozdanie końcowe z audytu wewnętrznego przeprowadzonego 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzesku. Temat: Celowość, 
oszczędność i efektywność wydatkowania środków budżetowych, 
prawidłowość stosowania procedur przetargowych.
1.4. Prezentacja celów audytu.
1. Ocena funkcjonowania rachunkowości pod kątem zgodności 
z przepisami.
2. Ocena celowości i efektywności dokonywania wydatków bieżących.
3. Ocena prawidłowości przeprowadzania procedur przetargowych”.

Ramy 
odniesie-
nia

Ujmowanie 
wewnątrzperspek-
tywiczne

„Braki w dokumentacji polityki rachunkowości, sposobie
prowadzenia ksiąg rachunkowych niezgodnie z wymogami 
ustawowymi skutkują uchybieniami formalnymi w prowadzonej 
dokumentacji księgowej, co w konsekwencji może mieć wpływ 
na negatywne implikacje finansowe”.

Wzór 
skutek-
działanie

Utrzymywanie 
kierunku działania

„d) Rekomendacje.
1. Opracować politykę rachunkowości zgodnie z wymogami 
ustawowymi obowiązującymi w tym zakresie – Ustawa 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 7 6, poz. 694 
z 2002 r. z późn. zm.). Termin: do 31 marca 2011 r. Odpowiedzialny 
za wdrożenie rekomendacji – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Brzesku.
2. Wprowadzić księgowość komputerową zgodnie z wymogami 
ustawy o rachunkowości, np. za pomocą zakupionego programu 
komputerowego oPTIMA. Termin: od 1 stycznia 2011 r. 
Odpowiedzialny za wdrożenie rekomendacji – Główny Księgowy oraz 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku”.

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Sprawozdania końcowego z audytu wewnętrznego przeprowadzonego 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzesku, 2010.
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 ● filtr – improwizowanie jest otwarte na różnorodnych informacjach, co wynika 
z faktu, że opiera się na intuicji i narzędziach będących pod ręką, wieloaspektowość 
widzenia może być uzyskiwana w różnych sposób;

 ● ramy odniesienia – rodzaje improwizacji świadczą o tym, że ujęcia problemów 
są różnorodne, delikatne modyfikacje skutkują nowym powiązaniem sygnału 
z kadrem, natomiast coś nowego na bazie czegoś starego lub coś zupełnie nowego 
może być efektem jednego lub wielu powiązań z innym kadrem, co sugeruje  
wykorzystanie myślenia twórczego;

 ● wzór skutek-działanie – improwizacja otwiera nowe kierunki działania, ponieważ 
korzysta z narzędzi będących pod ręką (brikolaż) dla wypracowania czegoś nowego, 
a więc skutku, który nie jest z góry określony, a jeśli jest, to dopuszcza się możliwość 
jego modyfikacji (inaczej improwizacja nie ma sensu).

W przypadku koncepcji organizacji turkusowej jednym z fundamentalnych założeń 
jest wyczuwanie ewolucyjnego celu. Oznacza to, że zamiast wyznaczania i realizowa-
nia celów strategicznych cele te są na bieżąco modyfikowane zgodnie z tym, co jest 
odczuwane przez członków organizacji (Laloux, 2015, s. 234–269). Skutki działania nie 
zostają więc precyzyjnie określone, a możliwe kierunki działania są z definicji otwarte. 
Zatem funkcja kadru w zakresie wzoru skutek-działanie otwiera kierunki działania,  
co dobrze ilustrują poniższe dwa cytaty:

W Organizacjach Turkusu nie ma żadnego procesu strategii. Nikt u góry nie wyzna-
cza kierunku, w jakim mają podążać pozostali. Żadna z organizacji, jakie badałem, nie 
miała strategii w formie dokumentu wyznaczającego kierunek. Natomiast ludzie w tych 
firmach mają bardzo jasne, żywe poczucie celu istnienia organizacji i głębokie poczu-
cie kierunku, w jakim organizacja będzie podążać. Bardziej szczegółowa mapa nie jest 
potrzebna. Przeciwnie, ograniczyłaby bogate możliwości potencjalne do wąskiego, 
wstępnie wytyczonego kursu.

Organizacje Turkusu godzą się ze złożonym światem, w którym doskonałość 
wymyka się ludziom. Szukają więc nie tyle najlepszej możliwie decyzji, ale co najwyżej 
wykonalnego rozwiązania, które można szybko zaimplementować. W oparciu o nową 
informację, do rozwiązania można zawsze wrócić i poprawić je w dowolnym momencie 
(Laloux, 2015, s. 251 i 255).

Założenie o ewolucyjnym celu powoduje, że filtrująca moc kadru nie zostaje ograni-
czona, a widzenie wieloaspektowe jest możliwe w drodze wyczuwania kierunku: „Jeśli 
zaakceptujemy założenie, że organizacja ma własną energię, własne poczucie kierunku, 
a naszą rolą jest zestrojenie się z nim raczej niż jego wytyczenie, to jak odkryjemy kieru-
nek, w jakim organizacja chce podążać?” (Laloux, 2015, s. 244). Założenie to przekłada 
się także na sposób realizacji funkcji kadru w zakresie ram odniesienia. Brak ustalonego 
celu powoduje, że na temat tego celu na bieżąco się dyskutuje, a więc nieustannie wyraża 
go w nowy sposób. Jest to przejawem zdolności ujmowania wieloperspektywicznego. 
Dobrą ilustracją tego zjawiska wydaje się poniższy cytat: „Co ciekawe, Buurtzorg nigdy 
nie zapisał swego celu istnienia w formie misji firmy. Jos de Blok i inni mówią o celu przez 
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cały czas. Odkryli, że rozmawianie o nim utrzymuje cel przy życiu oraz zapobiega zjawi-
sku ograniczania się celu przez niego samego. By użyć terminu Robertsona, Buurtzorg 
pozwala celowi ewoluować, pozwala mu się wciąż rozwijać” (Laloux, 2015, s. 243). Reasu-
mując, założenie o ewolucyjnym celu umożliwia kadrowanie w trybie eksploracyjnym.

Bardziej kompleksowo zdolność kadrowania eksploracyjnego, od momentu wyło-
wienia sygnału, przez wiele interpretacji, aż do nowego kierunku działania, obrazuje 
historia FAVI, francuskiej odlewni mosiądzu, która zajmowała się produkowaniem 
i sprzedawaniem komponentów do silników elektrycznych, kranów i skrzyń biegów 
(Lalux, 2015, s. 244):

Na początku swej kadencji, prezes, Jean-François Zobrist zaprosił wszystkich pra-
cowników fabryki na spotkanie, aby zrozumieć raison d’être organizacji. Głębokie zasta-
nawianie się nad tym problemem zostało wywołane zaproponowanym zamówieniem, 
które zostało nagle złożone przez jednego z francuskich producentów samochodów. 
Czy mogliby dostarczyć w ciągu jednego roku nie tylko widełki do skrzyni biegów, ale 
całą skrzynię biegów? To pojedyncze zamówienie byłoby większe niż cały obecny biz-
nes FAVI. Wielu ludzi myślało, że to zbyt ryzykowne. Zobrist czuł jednak, że decyzji 
nie można podjąć bez dociekania, co jest celem organizacji. Zgodnie z własnym sty-
lem zaangażował do zadania całą firmę, na spotkaniach w 15-osobowych podgrupach, 
w piątkowe popołudnia. On sam pojawił się na spotkaniu bez żadnej agendy i żadnego 
procesu. (…) Po wielu dyskusjach, kiedy oczywiste i powierzchowne idee zostały odrzu-
cone, odpowiedź wyłoniła się w całej swej jasności. FAVI ma dwa powody istnienia, dwa 
fundamentalne cele: pierwszym jest dostarczanie sensownej pracy w obszarze Hallen-
court, na wiejskich terenach w północnej Francji, gdzie dobra praca jest rzadkością; 
drugim jest dawanie i otrzymywanie miłości od klientów (Lalux, 2015, s. 244).

Innymi słowy, przykład ten pokazuje:
 ● na wstępie nieodrzucenie informacji o okazji biznesowej, która nie pasuje do obec-

nego profilu firmy;
 ● odejście od myślenia w kategoriach „co produkuje zakład” (komponenty do silników 

elektrycznych, kranów i skrzyń biegów) do myślenia w kategoriach „po co”, czyli 
dla satysfakcji klientów i pracowników, a także po to, aby w obszarze Hallencourt 
istniały dobre miejsca pracy;

 ● sformułowane na nowo skutki działania FAVI otworzyły firmę na nowe kierunki 
działania (w omawianym przypadku na zamówienie francuskiego producenta 
samochodów). Z pewnością nie bez znaczenia jest fakt, że otrzymana przez zakład 
propozycja zamówienia była niezwykle korzystna finansowo.

Bardzo istotną, powszechnie stosowaną, a jednocześnie mocno zróżnicowaną grupę 
koncepcji opartych na kadrowaniu eksploracyjnym stanowią metody rozwiązywania 
problemów. Jedną z popularnych kategorii tworzą metody heurystyczne, które oznaczają 
„sztukę rozwiązywania problemów, umiejętność znajdowania, wykrywania nowych 
faktów i związków między nimi; kierunek dociekań sprzyjających kreacji różnych roz-
wiązań wykorzystujący jako narzędzia badawcze wyobraźnię, intuicję i fantazję” (Penc, 
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1997, s. 148). Metody takie jak CERMA czy liczne warianty burzy mózgów (ang. brain-
storming) prowadzą do generowania pomysłów, dzięki różnym interpretacjom rzeczy-
wistości przez członków wieloosobowych zespołów; członkowie ci są zróżnicowani pod 
względem doświadczenia, wykształcenia itd. (Wojciechowska, 2006). Bardziej zaawan-
sowane metody obejmują w większym stopniu rzeczywistą zmianę. Wśród tych podejść 
warto wymienić action research i design thinking.

Centralnym punktem action research, obok emancypacyjnego charakteru, jest pro-
blem, który wymaga rozwiązania. Nie ma on jednak konotacji negatywnych, a jest trak-
towany w kategoriach potrzeby zmiany i wyłaniania rozwiązań (Bogacz-Wojtanowska 
i in., 2019, s. 19). Istnieją różne odmiany action research, w których funkcje kadru reali-
zowane są nieco odmiennie, niemniej można ustalić pewne wspólne punkty. W adapta-
cyjnym ujęciu cyklu postępowania wyróżnia się: identyfikację problemów i potrzeb, ich 
priorytetyzację, budowanie badawczego partnerstwa oraz przeprowadzenie badania, 
co wiąże się z filtrującą funkcją kadru. Ponieważ zakłada się powrót do poprzednich 
kroków i powtórne zagłębienie się w tę kwestię, identyfikację problemów i potrzeb, 
należy to uznać za przejaw zdolności widzenia wieloaspektowego, o czym świadczy 
także sugestia budowania partnerstwa badawczego mocno zróżnicowanego pod wzglę-
dem posiadanej wiedzy, w szczególności eksperckiej. Wpływa to także na kolejne etapy 
postępowania: prezentację ustaleń badawczych, która wiąże się z interpretowaniem 
danych i ujmowaniem wniosków, oraz na proces przeglądu i rekomendacje do imple-
mentacji, które można powiązać z otwieraniem kierunków działania (por. Bogacz-Woj-
tanowska i in., 2019, s. 37–38). Podobne kroki występują w cyklu postępowania action 
research opartym na danych. Obejmuje on identyfikację tematów lub zagadnień zasłu-
gujących na badanie, gromadzenie danych (ilościowych i jakościowych) odnoszących 
się do wyłonionego tematu lub zagadnienia, analizę oraz interpretację zgromadzonych 
danych i identyfikację rozwiązań doskonalących. Zakłada się cykliczność tego procesu 
(Bogacz-Wojtanowska i in., 2019, s. 35–37). Przedstawione ujęcia sugerują, że zarówno 
ostateczny rezultat, jak i prowadzące do niego działania nie są na początku określone, 
ale wypracowywane podczas procesu action research, opartego na cyklach badania 
i działania, które nie tylko dostarczają nowych informacji (widzenie wieloaspektowe), 
ale także generują różne interpretacje (ujmowanie wieloperspektywiczne), prowadzące 
do różnych wariantów rozwiązania problemu (otwieranie kierunków działania).

Nieco innym podejściem do rozwiązywania problemów jest myślenie projektowe 
(ang. design thinking). Jeden z najbardziej rozpowszechnionych modeli tego procesu 
obejmuje cztery fazy. Pierwsza polega na zbieraniu informacji na temat problemu, który 
ma być rozwiązany, w szczególności dotyczących potrzeb i opinii głównych interesariu-
szy. Wykorzystywane są do tego zróżnicowane metody gromadzenia ilościowych i jako-
ściowych danych, w tym wywiady, nagrania audio i wideo, obserwacje w terenie, a czę-
sto także metody pozwalające wczuć się w sytuację głównych interesariuszy. Co więcej, 
cały proces design thinking zakłada wielokrotne powracanie do tej fazy i zdobywanie 
nowych informacji. Kolejna faza – definiowania – zakłada wykorzystanie danych zebra-
nych podczas pierwszej fazy do formułowania różnych interpretacji problemu, przy 
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czym często wykorzystywane są do tego metody wizualne. Z kolei faza rozwoju (ide-
acji) polega na twórczym kreowaniu potencjalnych rozwiązań, a ostatnia faza zakłada 
testowanie prototypów w celu doskonalenia rozwiązania problemu (Council, 2007; 
IDEO, 2012). Podobnie jak w przypadku acation research fazy te występują w sposób 
nielinearny i przekładają się na realizację trzech funkcji kadrowania w trybie kadro-
wania eksploracyjnego: widzenie wieloaspektowe z uwagi na zakres i różnorodność 
danych, ujmowanie wieloperspektywiczne ze względu na generowanie wielu interpre-
tacji i pomysłów, otwieranie kierunków działania, ponieważ testowane są prototypy 
różnych, nieznanych wcześniej rozwiązań.

Należy także zauważyć, że w literaturze przedmiotu podkreśla się, iż metody pro-
jektowania zakładają formułowanie problemów, analizowanie wykonalności projektu, 
formułowanie kryteriów optymalizacji oraz poszukiwanie rozwiązań wariantowych. 
Projektowanie jest działaniem twórczym, jednak nie pozostawia całkowitej dowolności 
w działaniu, ponieważ ogólne cele lub docelowa funkcjonalność są ogólnie określone przez 
system czy kontekst, w ramach którego zachodzi projektowane rozwiązanie problemu 
(Bartusik, 2014, s. 167–168). Podobne ograniczenia mogą dotyczyć wszystkich metod 
rozwiązywania problemów, ponieważ każdy problem jest w pewnym sensie podsyste-
mem jakiegoś większego systemu. Zastosowanie heurystycznych metod rozwiązywania 
problemów, zwłaszcza takich jak burza mózgów, było wykorzystywane jako wsparcie 
w procesach decyzyjnych i planistycznych (Wojciechowska, 2006). Przykładowo, niektóre 
modele działania, bazujące na racjonalności decyzyjnej, uwzględniają rozwiązywanie pro-
blemów, a więc zostawiają miejsce na rozwiązania kierowane racjonalnością działania 
(Dołhasz i in., 2009, s. 124). Z jednej strony wyodrębnienie problemu z szerszego sys-
temu obrazuje istotę eliminacji paradoksu przez rozdzielenie, w tym przypadku dotyczące 
przestrzeni problemów od innych działań, które mogą być realizowane za pomocą metod 
opartych na kadrowaniu eksploatacyjnym. Z drugiej strony rozwiązywane problemy są 
częścią jakiegoś większego uniwersum, a koncepcje ich rozwiązywania oparte na kadro-
waniu eks ploracyjnym mogą pełnić służebną rolę w stosunku do innych koncepcji (w tym 
o charakterze eksploatacyjnyn). Stanowi to wyzwanie dla klarownego rozróżnienia kon-
cepcji opartych na kadrowaniu eksploracyjnym od koncepcji wykorzystujących oba tryby 
kadrowania. Istnieje więc konieczność przyjrzenia się koncepcjom, które radzą sobie 
z paradoksem zdolności kadrowania poprzez uznanie opozycji i docenienie kontrastów.

5.3. Rozwiązanie paradoksu przez uznanie opozycji 
i docenienie kontrastów

Drugi sposób zastosowania paradoksu polega na akceptacji sprzeczności oraz na jej 
konstruktywnym wykorzystaniu (Poole, van de Ven, 1989, s. 565). Antynomia między 
tradycją racjonalizowania uniwersalistycznego a tradycją racjonalizowania kulturo-
wego przekłada się na stosowanie w praktyce metod i technik zarządzania obejmują-
cych elementy obu tych nurtów, ponieważ tylko wtedy sprzeczność będzie rzeczywista 
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i nie wystąpi rozdzielenie w czasie ani w poziomach analizy. Funkcje kadrowania eks-
ploatacyjnego i eksploracyjnego uzupełniają się, choć w różnym stopniu i zakresie,  
ale w ramach tej samej koncepcji zarządzania. Najłatwiej można to wykazać, wskazując 
w jednej koncepcji przejawy dwóch trybów kadrowania. Wzięto tu pod uwagę kon-
cepcje dotyczące zarządzania strategicznego (Obłój, 2007, s. 88), kontroli improwiza-
cji (Leybourne, 2011), SCRUM (Ćwiklicki, Jabłoński, Włodarek, 2010) i metodę analizy  
zrealizowanych działań (Płoszaj, 2013, s. 136).

W zarządzaniu strategicznym współistnienie obu trybów kadrowania występuje 
co najmniej w kilku szkołach, jednak najlepiej widoczne jest to na przykładzie szkoły 
ewolucyjnej. Przesłanką jej wyodrębnienia stało się założenie, że proces budowania 
strategii nie może być w pełni racjonalny, ponieważ jest on uwarunkowany takimi 
czynnikami jak: kultura organizacyjna, polityka głównych koalicji wewnątrz organiza-
cji, historia, oddziaływanie otoczenia (Obłój, 2007, s. 84). Strategia organizacyjna to 
wypadkowa zamierzonych i samorzutnie powstających (emergentnych) działań stra-
tegicznych. Kiedy nie da się zrealizować elementów zaplanowanej strategii, powstają 
nowe możliwości działania, odpowiadające jednak przyjętym celom (Penc-Pietrzak, 
2015b, s. 124). Właśnie te wyłaniające się strategie są przejawem kadrowania eks - 
ploracyjnego, zwłaszcza w momencie, kiedy zostały zainicjowane oddolnie. Można 
wtedy domniemywać, że pracownicy dostrzegają coś, czego nie widzą kierownicy 
(występuje widzenie wieloaspektowe). Kiedy strategie te okażą się skuteczne, mogą 
stać się częścią wzorca skutek-działanie. Jak pisze Obłój, „pracownicy na co dzień dzia-
łają i podejmują różne inicjatywy, formalne i nieformalne. Niektóre z nich są wdrażane 
i, jeśli okazują się efektywne, to są wzmacnianie; inne są porzucane od razu lub po pew-
nym czasie, gdy okażą się mało skuteczne” (Obłój, 2007, s. 88). Potwierdzenie napięcia 
między trybami kadrowania można znaleźć także w złożoności relacji między zrówno-
ważoną kartą wyników (ang. balanced scorecard), będącą ważnym narzędziem prze-
kładającym wizję strategiczną na działania operacyjne, a procesem organizacyjnego 
uczenia się (Czakon, 2004). Leja pokazuje na przykładzie uniwersytetu, że paradoks 
w budowaniu strategii może być wykorzystany konstruktywnie, mówi wręcz o zarzą-
dzaniu paradoksem. Funkcje kadrowania są co prawda nieco ukryte w opisie sprzeczno-
ści, ale o trybach kadrowania można wnioskować na kilku płaszczyznach sprzeczności, 
takich jak: myślenie strategiczne (logika versus kreatywność), formowanie strategii 
(rozmyślność versus samorzutność) oraz kontekst wewnętrzny (przywództwo strate-
giczne: kontrola versus dynamika organizacyjna) (Leja, 2011, s. 206). Słuszność tego 
wnioskowania jest potwierdzona także stwierdzeniem pokazującym zidentyfikowaną 
potrzebę równoważenia tradycji racjonalizowania: „Racjonalność to relatywnie silna 
cecha strategii, jednak wynika to m.in. z faktu, że strategia opiera się na posiadanych 
zasobach w znacznie większym stopniu niż na antycypowanych okazjach, stąd prze-
wrotna propozycja obniżenia racjonalności i stworzenia większego pola do samoorga-
nizacji oraz twórczości w oparciu o zasoby globalne” (Leja, 2011, s. 213). Powiązania 
trybów kadrowania z propozycjami Lei w zakresie konstruktywnego wykorzystania 
paradoksu na uniwersytetach zostały zestawione w tabeli 21.

lewandowski.indb   140lewandowski.indb   140 25.10.2021   13:08:1725.10.2021   13:08:17



Rozwiązanie paradoksu przez uznanie opozycji i docenienie kontrastów   141

Tabela 21. Przykłady docenienia dualizmu kadrowania w paradoksach strategii uczelni

Kryterium 
paradoksu 
według Lei

Teza 
(jako przejawy 

kadrowania eks-
ploatacyjnego)

Antyteza 
(jako przejawy 

kadrowania 
eksploracyjnego)

Synteza 
(jako przejaw docenienia kontrastów)

Logika versus 
kreatywność

Rozwój uniwersy-
tetu powinien się 
odbywać zgodnie 
z logiką wynika-
jącą z przeprowa-
dzonych analiz 
i diagnozy

Rozwojowi 
uniwersytetu 
powinna 
towarzyszyć 
kreatywność, 
sprzyjająca 
poszukiwaniu 
nowatorskich 
rozwiązań

 � Opracować mapę poznawczą 
uniwersytetu, z wykorzystaniem action 
research

 � Powiązać myślenie logiczne dotyczące 
wartości (kodu genetycznego uczelni) 
z myśleniem kreatywnym dotyczącym 
kierunków rozwoju uczelni

 � Zachować równowagę pomiędzy 
myśleniem logicznym i kreatywnym

Rozmyślność 
versus 
samorzutność

Zmiany 
strategiczne 
w uniwersytecie, 
mierzone tempem, 
zakresem 
oraz amplitudą, 
powinny być 
przeprowadzane 
ewolucyjnie

Zmiany 
strategiczne 
w uniwersytecie, 
mierzone tempem, 
zakresem 
oraz amplitudą, 
powinny być 
przeprowadzane 
rewolucyjnie

 � Uświadomić społeczności akademickiej 
konieczność przeprowadzenia zmian 
drugiego rodzaju, poprzedzając to analizą 
barier kulturowych i organizacyjnych 
utrudniających zmiany

 � Rozważyć możliwość wykorzystania 
w uniwersytecie koncepcji oburęcznej 
(bipolarnej) organizacji O’Reilly III 
i Tushmana, korzystając z doświadczeń 
firm komercyjnych, które odniosły 
sukces, wdrażając jednocześnie zmiany 
ewolucyjne i zmiany rewolucyjne

Przywództwo 
organizacyjne 
versus 
dynamika 
organizacyjna

Uniwersytet  
powinien się roz-
wijać, utrzymując 
tradycyjne struk-
tury organizacyjne 
i przywództwo 
wspierane rozbu-
dowanymi ciałami 
kolegialnym

Uniwersytet 
powinien się 
rozwijać dzięki 
uelastycznieniu 
struktur 
organizacyjnych, 
wzmocnieniu 
przywództwa 
i dynamiki 
organizacyjnej

 � Tworzyć warunki do zdynamizowania 
organizacji uniwersytetu

 � Wykorzystać koncepcję paradoksu 
strategii Raynora

 � Wykorzystać model kreatywnego 
zarządzania Hursta, Rusha i White’a

 � Wykorzystać idee organizacji 
hipertekstowej w uniwersytecie

 � Wykorzystać koncepcję uniwersytetu 
trzeciej generacji Wissemy

Źródło: opracowane na podstawie Leja, 2011, s. 202–252.

Podobne spostrzeżenia poczynił Krupski (2008), omawiając asymetrię podstawo-
wych paradoksów strategii. Operując analogiczną dialektyczną triadą: teza – antyteza – 
synteza, wskazał on m.in. że dla traktowania strategii jako długofalowego planu rozwoju 
przedsiębiorstw (teza) alternatywą jest uznanie zdarzeń w otoczeniu lub w organizacji, 
interpretowanych jako okazje (antyteza). Jako syntezę tych dwóch możliwości Krupski 
(2008) proponuje uznanie długofalowej strategii wykorzystywania okazji jako pod-
stawy rozwoju przedsiębiorstwa.
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Specyficzny przykład wykorzystania sprzeczności trybów kadrowania stanowią 
mechanizmy kontroli improwizacji. Zdaniem Leybourna (2011) z punktu widzenia wyko-
rzystania improwizacji w zarządzaniu projektami konieczne jest zarówno tworzenie kli-
matu sprzyjającego improwizowaniu, jak i mechanizmów kontroli improwizacji. Impro-
wizowanie organizacyjne wymaga kontroli, aby nadać mu kierunek zgodny z misją i wizją 
organizacji oraz z uzgodnionymi celami i wynikami, w przeciwnym przypadku może 
prowadzić do anarchii organizacyjnej. Tradycyjne mechanizmy kontroli ustanowione 
w sprawdzonych procedurach zarządczych muszą, przynajmniej na początku, ustąpić 
miejsca innym formom kontroli, najlepiej opartym na zaufaniu i normach kulturowych 
(Leybourne, 2011). Co ciekawe, współczesna literatura wskazuje zaufanie i normy kultu-
rowe jako przyszłe i bardziej zaawansowane kierunki rozwoju zarządzania sprawnością, 
przynajmniej w sektorze publicznym (Lewandowski, 2018b; Van Dooren et al., 2015).

Metoda SCRUM to nowe podejście do generowania innowacyjnych produktów. 
Opiera się na cechach takich, jak: wbudowana niestabilność, samoorganizujące się 
zespoły projektowe, zachodzące na siebie etapy rozwoju produktu, uczenie się na 
różne sposoby, subtelna kontrola oraz organizacyjny transfer uczenia się (Ćwiklicki 
i in., 2010). Rozpoczęcie pracy metodą SCRUM wymaga rezygnacji z określenia wszyst-
kich elementów produktu, gdyż jego docelowy kształt będzie powstawał w trakcie pro-
cesu. Z tego powodu na początku określa się jedynie „wizję” produktu (Ćwiklicki i in., 
2010, s. 23). Dojście do tych rezultatów jest jednak bardzo precyzyjnie zdefiniowane 
pod względem następujących po sobie faz działania, czasu ich trwania (z dokładno-
ścią do liczby dni, a nawet godzin) oraz zasad pracy zespołu (np. zakaz dostarczania 
rad, instrukcji, pomocy, informacji i wsparcia przez osoby trzecie) (Ćwiklicki i in., 2010, 
s. 24). Codzienna powtarzalność określonych faz zapewnia z jednej strony porządek 
i tempo pracy ukierunkowane na produkt (zdolność utrzymywania kierunków dzia-
łania), a z drugiej pewną otwartość na rezultaty końcowe. Otwartość na informacje 
zwrotne od klienta sprawia, że lepsze staje się widzenie wieloaspektowe, ponieważ 
klient uczestniczy w części spotkań, bezpośrednio przedstawia problem, który należy 
rozwiązać. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że wiele różnych interpretacji będzie bra-
nych pod uwagę, ale nie musi się przekładać na wykorzystanie technik prezentacji infor-
macji. Możliwości ujmowania wieloperspektywicznego są więc częściowe. Obok klienta 
w skład zespołu powinni wejść członkowie zróżnicowani pod względem doświadczenia, 
kwalifikacji i wieku, co zwiększa zdolność otwierania kierunków działania, ale tylko 
częściowo, ponieważ członkowie ci reprezentują głównie różne działy organizacji (Ćwi-
klicki i in., 2010, s. 17, 20), co wzmacnia utrzymywanie kierunku działania zgodnie 
z kadrem. Perspektywy otwierania kierunków działania są mniejsze niż w przypadku 
wielu różnych grup interesariuszy i ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w roz-
wiązywanie złożonych problemów metodą action research czy design thinking, w zakre-
sie trybów kadrowania SCRUM jest zatem raczej rozwiązaniem pośrednim, co obrazuje 
wykorzystanie napięcia między funkcjami kadrowania.

Metoda analizy zrealizowanych działań, projektów bądź procesów i wyciąga-
nia wniosków jest stosowana, aby zgromadzić świeże doświadczenia i w przyszłości 
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z nich skorzystać. Ta grupa praktyk często nosi odmienne nazwy i jest zróżnicowana 
wewnętrznie, niemniej istota samych praktyk pozostaje ta sama (Płoszaj, 2013, s. 136). 
W NASA stosowane są przerwy na naukę (ang. pause and learn) – w ramach procesu 
zarządzania ryzykiem organizacja ta włącza w harmonogramy realizowanych pro-
gramów wydarzenia poświęcone wyciąganiu wniosków z realizacji bieżących zadań 
(Lewandowski, Dudzik, Ingersleben, 2017; NASA, 2007). Podobne co do zasad praktyki 
funkcjonują też w amerykańskiej, holenderskiej czy kanadyjskiej administracji publicz-
nej, czego przykładem są refleksje po zakończeniu działania (ang. after actions reviews), 
refleksje po zakończonym projekcie, learning histories i inne (Olejniczak, 2013a, s. 80; 
2013b, s. 198–199). Ważne, aby nowe doświadczenia przekładały się na nową wie-
dzę organizacji, z której będzie można korzystać w kolejnym cyklu działania (Płoszaj, 
2013, s. 136). Oddaje to ogólną istotę systemów zarządzania wiedzą (Grudzewski, Hej-
duk, 2005; Jashapara, 2004). Innymi słowy, w zarządzaniu wiedzą należy nieustannie  
wykorzystywać oba tryby kadrowania: aktywujące wiedzę i generujące wiedzę.

5.4. Rozwiązanie paradoksu przez wykorzystanie 
innej perspektywy  teoretycznej

Badania O’Reilly’ego i Tushmana (2004) pokazały, że możliwe jest dostosowanie struk-
tury organizacyjnej firmy tak, aby wydzielić działalność eksploatacyjną od eksplorującej 
i koordynować je na poziomie naczelnego kierownictwa. Dodatkowo autorzy ci stworzyli 
propozycję przywództwa oburęcznego (ang. ambidexterous leadership) dla równoważe-
nia działalności eksploatującej i eksplorującej. Równowaga może być osiągnięta na różne 
sposoby, a jej utrzymaniu przez naczelne kierownictwo ma służyć integracja zespołu 
naczelnego kierownictwa, wspólna wizja i wartości oraz wspólne nagrody (O’Reilly, 
Tushman, 2004). Inni badacze wykazali, że eksploracja i eksploatacja mogą być kom-
plementarnymi aktywnościami w procesie innowacyjnym w ramach jednostki bizneso-
wej, a nie aktywnościami przeciwnymi, możliwymi w ramach odrębnych struktur bądź 
wymiarów czasowych (Wang, Rafiq, 2014). Przykłady rozdzielenia kadrowania na pozio-
mie jednostek organizacyjnych i jednocześnie wykorzystania sprzeczności na poziomie 
całej organizacji oraz przykłady łączenia kadrowania na poziomie jednej jednostki  
organizacyjnej sugerują połączenie perspektyw opisanych w podrozdziałach 5.2 i 5.3.

W myśl koncepcji Poole’a i van de Vena (1989) możliwy jest jeszcze jeden wariant 
radzenia sobie z paradoksem, polegający na przyjęciu innej perspektywy teoretycznej. 
W literaturze poświęconej zdolnościom organizacyjnym (w tym także dynamicznym) 
przyjmuje się głównie teorię systemów (Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007, s. 925), w świe-
tle której „zdolności organizacyjne to umiejętności wielokrotnego wykonywania zadań 
i funkcji, które oznaczają kreowanie wartości w organizacji poprzez transformację 
nakładów wejściowych inputs w wyniki – outputs” (Grant, 1996, s. 119). Perspektywa 
ta sugeruje, że zdolności organizacyjne muszą być użyteczne. Cameron (1986, s. 547) 
powiązał dwoistość Janusowego myślenia z dwoma typami problemów: zbieżnymi (ang. 
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convergent) i rozbieżnymi (ang. disvergent). Problemy zbieżne mają najlepsze rozwiąza-
nie, które można znaleźć przez pogłębianie analizy sytuacji, a problemy rozbieżne mają 
wiele rozwiązań, często sprzecznych (Cameron, 1986, s. 548). Jest to wyraźne nawią-
zanie do tradycji racjonalizowania jako pierwotnych kadrów nadrzędnych, sugerujące 
potencjalne różnice w korzystności zastosowania trybów kadrowania w zależności  
od okoliczności. Rodzi to pytanie, w jakich okolicznościach użyteczne są rodzaje kadro-
wania i ich łączenie?

Powyższe spostrzeżenia prowadzą do konkluzji, że istnieje konieczność integra-
cji możliwych wariantów współwystępowania i mieszania się trybów kadrowania, 
z uwzględnieniem okoliczności, w których są one użyteczne.

Użyteczność zdolności kadrowania organizacyjnego

Problem użyteczności koncepcji zarządzania jest definiowany przez pryzmat relacji 
teoria-praktyka (Krzyżanowski, 1994, s. 60–63). Nauki o zarządzaniu mają charak-
ter normatywny i deskryptywny, co oznacza, że dążą do tworzenia efektywnych reguł 
działania w określonych sytuacjach społeczno-gospodarczych, a także do obiektywnego 
opisu i wyjaśnienia rzeczywistości organizacyjnej (Sułkowski, 2005, s. 15). Ideałem 
epistemicznym zarządzania jest „praktyczne znaczenie rezultatów badań i wszystkie 
nurty zarządzania powinny być interpretowane zgodnie z tym pragmatycznym kryte-
rium” (Sułkowski, 2005, s. 56). Kadrowanie i zdolności kadrowania także powinny być  
interpretowane pod kątem pragmatyczności.

Użyteczność trybu kadrowania i tradycji racjonalizowania może być oceniana bez-
pośrednio, na podstawie użyteczności zdolności kadrowania, lub pośrednio, na pod-
stawie użyteczności koncepcji zarządzania (kadrów statycznych) realizujących funkcje 
kadrów w trybie eksploatacyjnym albo eksploracyjnym (jak sugeruje podrozdział 5.2) 
bądź mieszanym (jak sugeruje podrozdział 5.3). Zgodnie z zasadą ekwifinalności rze-
czywiste różnice w osiąganej sprawności, jakie występują zarówno między koncepcjami 
zarządzania reprezentującymi ten sam sposób kadrowania, jak i koncepcjami reprezen-
tującymi różne sposoby kadrowania, są wynikiem wpływu innych czynników. W litera-
turze przedmiotu podkreśla się, że użyteczność koncepcji zarządzania zależy od uwa-
runkowań środowiska wewnętrznego organizacji oraz jej otoczenia. Dobrze obrazuje 
to np. podejście sytuacyjne (Koontz, 1980), ale też użyteczność zdolności organizacyj-
nych, co szczególnie podkreślano przy okazji konceptualizacji zdolności dynamicznych 
(Eisenhardt, Martin, 2000; Teece et al., 1997), adaptacyjnych (Sorgenfrei, Wrigley, 2005) 
czy absorpcyjnych (Cohen, Levinthal, 1990). Ancona (2012) dostrzega istotną rolę two-
rzenia sensu w sytuacji, wktórej świat staje się coraz bardziej niezrozumiały i nie jeste-
śmy wystarczająco przygotowani do rozwiązywania problemów generowanych przez 
gwałtownie zmieniające się otoczenie. Sugeruje to, że w turbulentnym, zmiennym oraz 
w stabilnym otoczeniu organizacji użyteczność koncepcji zarządzania, a więc także  
trybów kadrowania i tradycji racjonalizowania, jest różna.
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Otoczenie burzliwe (turbulentne) to otoczenie, w którym zmiany są częste, kom-
pleksowe i szybkie. Znacząco utrudnia korzystanie z metod prognostycznych. Ogólnie 
rzecz biorąc, im większa niepewność i nieprzewidywalność otoczenia, tym bardziej 
potrzebne są metody elastyczne, pozwalające w danej chwili reagować adekwatnie do 
sytuacji. Sztandarowe przykłady dotyczą zastosowania w produkcji high speed mana-
gement czy just-in-time (Krzyżanowski, 1994, s. 285–286) i struktur organizacyjnych, 
które ostatnio rozwijane są w kierunku zespołów samoorganizujących (Biłyk, 2019). 
Można więc przyjąć, że skoro zmiany radykalne są zazwyczaj odpowiedzią na turbulen-
cje otoczenia (por. Leja, 2011, s. 215; Skalik, 2006), to w takich warunkach istnieje bar-
dziej podatny grunt dla racjonalizowania kulturowego, a najbardziej użyteczne stają się 
koncepcje zarządzania oparte na kadrowaniu eksploracyjnym. Szczególnie użyteczne  
są więc zdolności kadrowania eksploracyjnego.

Przeciwieństwem otoczenia burzliwego jest otoczenie stabilne, w którym zmiany 
następują powoli, są niewielkie i rzadkie. Takie okoliczności ułatwiają korzystanie z pro-
gnostycznych metod podejmowania decyzji (Simon, Newell, 1958). Warto stosować 
sprawdzone sposoby działania, które najczęściej pozwalają osiągać oczekiwane skutki. 
Można więc przyjąć, że w takich warunkach najbardziej użyteczne okazują się koncep-
cje zarządzania bazujące na racjonalizowaniu uniwersalistycznym i kadrowaniu eks- 
ploatacyjnym. Szczególnie potrzebne są wtedy zdolności kadrowania eksploatacyjnego.

Otoczenie zmienne to otoczenie o charakterze pośrednim między otoczeniem sta-
bilnym i burzliwym. Cechuje się średnim stopniem złożoności, umiarkowanym tempem 
i zakresem zmian. W takich warunkach przydatne mogą być zarówno metody progno-
styczne, jak i heurystyczne, ale tylko częściowo. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się 
równoważenie koncepcji zarządzania opartych na obu tradycjach racjonalizowania. 
Równie potrzebne są oba typy zdolności kadrowania.

Należy przyjąć, że im otoczenie jest bardziej turbulentne, tym większa będzie liczba 
i częstość sygnałów możliwych do wyłowienia w procesie tworzenia sensu, tym bar-
dziej okazuje się potrzebne widzenie wieloaspektowe i tym trudniej precyzyjnie okre-
ślić możliwe do uzyskania rezultaty oraz zaplanować prowadzące do nich działania. 
Ogólny model zależności użyteczności kadrowania eksploatacyjnego i eksploracyjnego 
od złożoności i zmienności otoczenia obrazuje rysunek 17.

Trzeba jednak zauważyć, że tak zarysowana zależność użyteczności trybu kadrowa-
nia od rodzaju otoczenia nie uwzględnia dwóch istotnych ograniczeń. Pierwsze ogra-
niczenie jest związane z podejściem sytuacyjnym, które sugeruje, że metody zarządza-
nia muszą być adekwatne do sytuacji (Koontz, 1980). W myśl tej koncepcji organizacje 
i menedżerowie znajdują się de facto nie w jednej, ale w wielu różnych sytuacjach jed-
nocześnie, ponieważ równolegle realizują różne działania i przedsięwzięcia. Dobrym 
przykładem jest zarządzanie portfelem projektów (Jałocha, 2014; Kozarkiewicz, 2012), 
jeszcze innym – nad wyraz złożona sytuacja. Rozwój społeczno-gospodarczy powoduje 
narastanie „nieobliczalnych” problemów (ang. wicked problems) (Rittel, Webber, 1973), 
a nawet „supernieobliczalnych” problemów (ang. super wicked problems) (Levin, Cashore, 
Bernstein, Auld, 2012). Według Roberts (2000) nieobliczalne problemy charakteryzują 
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się m.in. brakiem jednoznacznej definicji istoty problemu, co prowadzi do otwartości na 
różne możliwości rozwiązania, zaangażowaniem interesariuszy w określenie problemu 
sprzyjające kierunkom jego rozwiązania korzystnym dla danej grupy interesariuszy, 
a także kompleksowością procesu rozwiązywania problemu w sytuacji nieustannie 
zmieniających się uwarunkowań. W literaturze przedmiotu wskazano również moż-
liwe strategie rozwiązywania tego typu problemów, m.in. autorytatywne, konkuren-
cyjne i kolaboracyjne, zaznaczając jednak, że najbardziej potrzebne jest odwzorowanie 
całego systemu przez włączenie przedstawicieli możliwie wszystkich interesariuszy 
do wspólnej dyskusji przy jednym stole oraz zachowanie otwartości na samoorganizo-
wanie i koewolucję (ang. co-evolution) (Roberts, 2000). Wynika z tego wniosek, że na 
poziomie organizacji zaangażowanej w wiele sytuacji jednocześnie optymalne będzie 
utrzymanie dużych zdolności kadrowania obu typów (rysunek 18).

Drugie ograniczenie wiąże się ze skrajnymi i ekstremalnymi przypadkami zdolno-
ści organizacyjnych, w których sposoby działania przynoszą więcej szkód niż pożytku. 

Rysunek 17. Koncepcyjne ujęcie zależności użyteczności kadrowania od zmienności i złożoności 
otoczenia
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Źródło: opracowanie własne.
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Ponieważ zdolności organizacyjne mają z założenia przynosić korzystne rezultaty, 
musi istnieć jakieś minimum wysiłku, po osiągnięciu którego zdolności organizacyjne 
prowadzą do korzystnych efektów (Honadle, 1981), analogicznie jak w przypadku 
prakseo logicznej koncepcji progu skuteczności (por. Kieżun, Zieleniewski). Cameron 
(1986, s. 546) zauważa także, że „brak napięć między opozycjami może prowadzić do 
«schizmo genezy», czyli procesu samowzmacniania się, na skutek czego jakiś element 
organizacji staje się ekstremalny i przez to dysfunkcyjny” (Cameron, 1986, s. 546). 
Można więc założyć, że w przypadku zdolności organizacyjnych istnieje minimalny 
i maksymalny próg użyteczności sposobu działania, a w przypadku zdolności kadro-
wania próg użyteczności realizacji funkcji kadrowania (rysunek 19).

Skrajne przypadki mogą więc obejmować deficyt zdolności albo ekstremalną  
idealizację sposobu działania, które są jednocześnie przejawem trybu kadrowania, co 
prowadzi do różnych dysfunkcji, a nawet do patologii organizacyjnych (Cameron, 1986; 
Cohen et al., 1972; French, 2001; Pasieczny, 2012). Co prawda próg użyteczności jest 
trudny do obiektywnego określenia, ale może funkcjonować jako subiektywna ocena 
menedżera. Dobrym przykładem może być wypowiedź menedżera organizacji turku-
sowej o złudzeniu kontroli: „Prognozowanie daje nam krzepiące poczucie kontroli. Jed-
nak w rzeczywistości organizacje i świat, w którym żyjemy, stały się systemami złożo-
nymi. W takich systemach przewidywanie przyszłości jest pozbawione sensu, podobnie  
jak podejmowanie najlepszej decyzji na drodze analizy danych. Kiedy postępujemy 
nawykowo, tracimy tylko energię i czas, generując złudzenie kontroli i doskonałości” 
(Laloux, 2015, s. 255).

Rysunek 18. Poziom zdolności kadrowania potrzebny w zależności od sytuacji
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Źródło: opracowanie własne.
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Zasady łączenia i współpracy eksploatacji i eksploracji 
w percepcji menedżerów

Zarysowane powyżej aspekty użyteczności trybów kadrowania pozwalają na dokonanie 
syntezy i integrację możliwych wariantów współwystępowania i mieszania się trybów 
kadrowania zidentyfikowanych w podrozdziałach 5.2 i 5.3.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że przejawy funkcjonowania w praktyce trybów 
kadrowania oraz wcielania w życie założeń tradycji racjonalizowania mogą przybie-
rać różne formy. Mogą to być działania, które nie stanowią żadnej konkretnej koncep-
cji zarządzania, ale przekładają się na funkcje kadrowania (jak przyjęto w badaniach 
kadrowania eksploracyjnego w rozdziale 3) lub konkretne metody zarządzania czy tra-
dycje zachowania (jak założono w badaniach kadrowania eksploatacyjnego opisanych 
w podrozdziale 4.4), a także codzienne nieuświadomione postępowania w formie np. 
rutyn. Nawet w tzw. organizacjach ulotnych, będących przykładem organizacji bez orga-
nizowania (Weick, 2016, s. 199), ludzie przetwarzają informacje, podejmują decyzje 
i działają, a więc stosują kadry statyczne w procesach tworzenia sensu oraz kadrowanie 
w trybach eksploracyjnym i eksploatacyjnym. Jednak w praktyce organizacje wcale nie 
muszą mieć zdolności kadrowania określonego typu powyżej pierwszego progu uży-
teczności albo mogą mieć je w nadmiarze (powyżej drugiego progu). Dlatego właśnie to 
poziom posiadanych zdolności kadrowania w odniesieniu do progu użyteczności powi-
nien stanowić punkt wyjścia dla wyodrębnienia wariantów relacji między zdolnościami 
kadrowania.

Rysunek 19. Koncepcyjne ujęcie zdolności kadrowania jako funkcji użyteczności i natężenia  
sposobu działania
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Źródło: opracowanie własne.
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Przyjmując poziom zdolności kadrowania jako kryterium typologiczne oraz dążąc 
do syntezy możliwości łączenia trybów kadrowania zidentyfikowanych na podsta-
wie rozwiązań paradoksu zdolności kadrowania, wyróżniono cztery idealnotypowe 
warianty relacji między dwoma typami zdolności kadrowania. W pierwszym wariancie 
zdolności kadrowania są przejawem trybu kadrowania eksploatacyjnego oraz uniwer-
salistycznej tradycji racjonalizowania jako pierwotnego kadru nadrzędnego. Stosowane 
koncepcje zarządzania i podejmowane działania oparte są na kadrowaniu eksploatacyj-
nym i realizują funkcje kadru poprzez:

 ● widzenie skupione, czyli ogniskowanie pola widzenia na obszarach wskazanych 
przez podrzędne kadry statyczne (np. koncepcje zarządzania, normy, rutyny);

 ● ujmowanie wewnątrzperspektywiczne, m.in. sytuacji, problemów itd., z wykorzy-
staniem technik prezentacji i ram odniesienia typowych dla kadru statycznego;

 ● precyzyjne określanie pożądanych rezultatów i inicjowanie sposobów działania 
potrzebnych dla osiągnięcia tych skutków w przyszłości.

Wariant ten zakłada, że nie zachodzi rzeczywista sprzeczność między eksploatacyj-
nym a eksploracyjnym trybem kadrowania ani między uniwersalistyczną a kulturową 
tradycją racjonalizowania, ponieważ organizacja nie rozwija zdolności kadrowania eks-
ploracyjnego z wyboru, wskutek nieświadomości lub z innych powodów. Możliwe także, 
że zachodzi faktyczna sprzeczność między trybami kadrowania i tradycjami racjonali-
zowania, ale stosowane sposoby działania (w tym koncepcje zarządzania) oparte na 
racjonalizowaniu uniwersalistycznym i kadrowaniu eksploatacyjnym niemal zupełnie 
wypierają te oparte na racjonalizowaniu kulturowym i kadrowaniu eksploracyjnym.

W drugim wariancie zdolności kadrowania są przejawem trybu kadrowania eks-
ploracyjnego oraz kulturowej tradycji racjonalizowania jako pierwotnego kadru nad-
rzędnego. Stosowane koncepcje zarządzania i podejmowane działania oparte są na 
kadrowaniu eksploracyjnym i realizują funkcje kadru poprzez:

 ● widzenie wieloaspektowe, czyli dostarczanie różnorodnych w treści i formie informacji;
 ● ujmowanie wieloperspektywiczne, m.in. problemów i sytuacji, z wykorzystaniem 

technik prezentacji i ram odniesienia wychodzących poza bieżący kadr statyczny;
 ● nieokreślanie w ogóle bądź bardzo ogólne określanie oczekiwanych skutków  

działania i inicjowanie możliwości nowych kierunków działania prowadzących  
do tych nieokreślonych, ale z założenia korzystnych rezultatów.

Wariant ten zakłada, że między eksploracyjnym a eksploatacyjnym trybem kadro-
wania ani między kulturową a uniwersalistyczną tradycją racjonalizowania nie zachodzi 
rzeczywista sprzeczność, ponieważ organizacja nie rozwija zdolności kadrowania eks-
ploatacyjnego z wyboru, wskutek nieświadomości lub z innych powodów. Możliwe także, 
że zachodzi faktyczna sprzeczność między trybami kadrowania i tradycjami racjonalizo-
wania, ale stosowane sposoby działania (w tym metody zarządzania) oparte na trybie 
kadrowania eksploracyjnego i racjonalizowaniu kulturowym niemal zupełnie wypierają 
te oparte na racjonalizowaniu uniwersalistycznym i kadrowaniu eksploatacyjnym.
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W trzecim wariancie współwystępują oba rodzaje zdolności kadrowania, a tym 
samym równolegle funkcjonują obie tradycje racjonalizowania i realizowane są oba 
tryby kadrowania. W wariancie tym relacje między zdolnościami kadrowania cechują 
się złożonością. W myśl koncepcji radzenia sobie z paradoksem Poole’a i van de Vena 
(1989) możliwe jest bezkonfliktowe wykorzystanie sposobów działania opartych na 
różnych tradycjach racjonalizowania (eliminacja paradoksu) albo wykorzystanie ich 
skonfliktowania (akceptacja paradoksu). W przypadku eliminacji paradoksu zdolności 
kadrowania eksploatacyjnego i eksploracyjnego mogą być wykorzystywane przez tę 
samą organizację równolegle w różnych częściach organizacji, co potwierdzają niektóre 
badania opisujące oburęczność (ang. ambidexterity) organizacyjną (O’Reilly, Tushman, 
2004). Nieco problematyczny jest przypadek eliminacji paradoksu przez rozdzielenie 
w czasie, w którym zdolności obu typów kadrowania są wykorzystywane w tej samej 
sytuacji, ale w odstępie czasowym (Poole, van de Ven, 1989). Trudno sobie wyobrazić, 
że podejmowane w praktyce działania, realizowane na podstawie racjonalizowania kul-
turowego, będą przebiegały w całkowitym oderwaniu od przyjętych wcześniej założeń 
opartych na racjonalizowaniu uniwersalistycznym. W przypadku eliminacji paradoksu 
przez rozdzielenie w czasie prowadzone działania i ich skutki będą raczej konsekwen-
cją przenikania się obu typów kadrowania i obu tradycji racjonalizowania. Przykładem 
może być łączenie strategii planowanych i emergentnych (Obłój, 2007; Penc-Pietrzak, 
2015b). Powstaje też pytanie o interwał czasowy obu trybów kadrowania. Istnieje tu 
wiele możliwości. Przerwy te mogą być długie (wielomiesięczne czy kilkuletnie), jak 
w przypadku ewaluacji realizacji projektów i programów strategicznych (Meissner, 
2011), albo bardzo krótkie (kilkugodzinne lub kilkudniowe), jak w przypadku SCRUM 
(Ćwiklicki i in., 2010). Mogą być więc tak krótkie, że przeradzają się w przypadek akcep-
tacji paradoksu, który polega na równoczesnym stosowaniu przeciwstawnych funkcji 
kadrów opisanych w dwóch pierwszych wariantach w tym samym czasie, w tej samej 
sytuacji, przez tę samą osobę lub w tej samej grupie osób. W przypadku pojedynczej 
osoby sprowadza się to m.in. do funkcjonowania mechanizmów metakognitywnych 
(Christensen, Ball, 2017). W przypadku organizacji może sprowadzać się do stosowa-
nia obu trybów i kadrowania i obu tradycji realizowania w ramach tej samej jednostki 
organizacyjnej (Wang, Rafiq, 2014) lub do konfliktu kadrów (Kaplan, 2008). Trzeci 
wariant, opisujący współwystępowanie obu rodzajów zdolności kadrowania, oferuje 
wyjaśnienie opisanych w rozdziale 4 wyników badań empirycznych. Zaobserwowana 
zależność między poziomem zdolności kadrowania eksploatacyjnego a poziomem 
zdolności kadrowania eksploracyjnego może wynikać z komplementarności będącej 
efektem naprzemiennego stosowania obu rodzajów zdolności oraz z agregowania  
ich rezultatów na poziomie organizacji, a w przypadku jednostki z funkcjonowania 
naprzemiennego w ramach mechanizmów metakognitywnych.

Wariant czwarty występuje, jeżeli organizacja nie ma żadnej zdolności kadrowania 
na poziomie gwarantującym osiągnięcie progu użyteczności albo gdy zdolności te pozo-
stają niewykorzystanym potencjałem organizacji. Dotyczy on także sytuacji odwrot-
nej, w której zdolności kadrowania występują w postaci ekstremalnej, minimalizując 
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użyteczność skutków działania do poziomu poniżej progu użyteczności, czego przy-
kładem jest schizmogeneza (Cameron, 1986, s. 546) lub nadmiar informacji (Fazlagić, 
2010). Koncepcje obecne w literaturze zarządzania, z którymi można powiązać ten 
wariant, to np. głupota organizacyjna (prawdziwa, w odróżnieniu od funkcjonalnej), 
pogłębiona inercja, anarchia organizacyjna, dysfunkcje i patologie organizacyjne.

Reasumując, na podstawie poziomu organizacyjnych zdolności kadrowania wyzna-
czonego przez próg użyteczności, a także na podstawie rozróżnienia dwóch trybów 
kadrowania, można wyróżnić cztery idealnotypowe style kadrowania organizacyjnego 
(rysunek 20). Są to:

 ● styl eksploatacyjny (wariant 1), który charakteryzują przejawy dużych zdolności 
kadrowania eksploatacyjnego i brak użytecznych przejawów zdolności kadrowania 
eksploracyjnego;

 ● styl eksploracyjny (wariant 2), który cechują przejawy dużych zdolności kadro-
wania eksploracyjnego oraz brak użytecznych przejawów zdolności kadrowania  
eksploatacyjnego;

 ● styl dwubiegunowy (wariant 3), który odzwierciedlają przejawy współwystępowa-
nia dużych zdolności kadrowania eksploatacyjnego i eksploracyjnego, co jest także 
przejawem zdolności utrzymania równowagi lub korzystnego napięcia między nimi;

 ● styl dysfunkcyjny (wariant 4), który charakteryzuje się brakiem zdolności bądź 
bardzo niskimi zdolnościami kadrowania obu typów albo też przesadnie dużymi 
zdolnościami kadrowania, w obu przypadkach powoduje to dysfunkcje.

Rysunek 20. Style kadrowania organizacyjnego
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Źródło: opracowanie własne.

Z analiz przeprowadzonych w poprzednich rozdziałach wyłania się kilka ogólnych 
mechanizmów współdziałania eksploracji i eksploatacji w percepcji menedżerów, 
pozwalających lepiej zrozumieć style kadrowania. Poniżej zebrano te spostrzeżenia 
w formie pięciu zasad kadrowania:
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1. Zasada zakorzenienia w pierwotnych kadrach nadrzędnych – percepcja menedże-
rów jest kształtowana przez pierwotne kadry nadrzędne oraz zawarte w nich kadry 
podrzędne (od ideologii po opowieści), wśród których szczególnie istotne dla zarzą-
dzania są teorie działania, przyjmujące często postać reguł i koncepcji zarządzania. 
Pierwotne kadry nadrzędne są zakorzenione w wykluczających się fundamental-
nych założeniach ontologicznych i epistemologicznych, które kształtują rozumie-
nie racjonalności i sprawności działania. Kadry te najczęściej nie są uświadomione, 
podobnie jak kadry podrzędne kryjące się za rutynami organizacyjnymi. Uświado-
mione jest natomiast stosowanie koncepcji zarządzania, choć osoby na stanowi-
skach kierowniczych nie muszą zdawać sobie sprawy z tego, jak kadry statyczne 
wpływają na postrzeganie rzeczywistości i podejmowane działania. Układ kadrów 
przypomina do pewnego stopnia poziomy kultury organizacyjnej w koncepcji  
Scheina (Zbiegień-Maciąg, 2005, s. 21–26).

2. Zasada konieczności utrzymania aktualnych struktur sensu – bazuje na spostrze-
żeniu Weicka i innych (2005) o konieczności jednoczesnego wierzenia i wątpienia 
w treści procesu tworzenia sensu. Konieczność ta przejawia się napięciem widocz-
nym w różnych formach, na różnych płaszczyznach i w wielu koncepcjach, takich 
jak dwa tryby kadrowania (Cornelissen, Werner, 2014, s. 183; Hallahan, 1999), zdol-
ności pozytywne i negatywne (French, 2001), paradoks zdolności organizacyjnych 
(Schreyögg, Kliesch-Eberl, 2007), dynamiczne zdolności organizacji (Teece et al., 
1997), eksploracja i eksploatacja (March, 1991), oburęczność organizacyjna (O’Re-
illy, Tushman, 2004; Tushman, O’Reilly, 1996), uczenie się na zasadzie podwójnej 
pętli (Argyris, Schon, 1978), zwrot metakognitywny (Ackerman, Thompson, 2018), 
racjonalność decyzyjna i działania (Brunsson, 1982), funkcjonalna głupota (Alves-
son, Spicer, 2012). Konieczność ta jest ukształtowana ewolucyjnie i stała się gwaran-
tem przetrwania człowieka w otoczeniu, a w konsekwencji ma zastosowanie także 
do zorganizowanych form działania ludzi (Sułkowski, 2010, s. 111).

3. Zasada złożonego organizowania percepcji – wpływ kadrów na percepcję mene-
dżerów jest kształtowany przez trzy funkcje kadrów: filtr, ramy odniesienia i wzór 
skutek-działanie. Funkcje te różnią się w zakresie kierunkowania percepcji (widze-
nie skupione vs wieloaspektowe, ujmowanie wewnątrzperspektywiczne vs wielo-
perspektywiczne, utrzymanie kierunków działania vs otwieranie kierunków dzia-
łania). Kierunki te są przeciwstawne, ale kadry statyczne, a w szczególności teorie 
działania w postaci koncepcji zarządzania, mogą je łączyć. Sposoby łączenia są zróż-
nicowane i obejmują rozdzielenie funkcji kadrów, akceptację ich sprzeczności i jej 
konstruktywne wykorzystanie albo oba jednocześnie. Dodatkowo różne może być 
natężenie zdolności kadrowania, co odzwierciedlają style kadrowania.

4. Zasada stopniowania eksploracji – wynika z połączenia dwóch empirycznie potwier-
dzonych zjawisk. Przedmiot interpretacji (np. problem) jest dzielony na mniejsze 
części (podkadry, ang. sub-frames), jeśli wstępna interpretacja sytuacji rodzi pytania, 
na które nie ma odpowiedzi lub które ukazują nieścisłości wstępnej interpretacji. 
Wiarygodna część kadru jest podtrzymana (ang. preserving the frame), natomiast 
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część niewiarygodna zostaje rozbudowa (ang. elaborating the frame), a jeśli poja-
wiają się wątpliwości co do pierwotnej interpretacji, to następuje przedefiniowa-
nie kadru (ang. reframing) (Moore, Hoffman, 2012). Jednocześnie opisy różnych 
aspektów problemu, które są bardziej konkretne i cechują się większą pewnością 
poznawczą (ang. epistemic certeinty), prowadzą do natychmiastowego i twórczego 
wnioskowania i wykorzystania informacji, a opisy mniej konkretne i o większej nie-
pewności poznawczej (ang. epistemic uncerteinty) są analizowane w dalszej kolejno-
ści (Christensen, Ball, 2017). Na poziomie jednostki ludzkiej może to mieć związek 
z tym, jak metakognitywne procesy monitorowania i kontroli aktywują mecha-
nizmy poszukiwania interpretacji i odpowiedzi (Ackerman, Thompson, 2018), 
a także z tym, jak działa ludzki umysł (system 1 i system 2) (Kahneman, 2012). Na 
poziomie organizacyjnym opisują to m.in. wzory ewolucji kadrów: ogólna ewolucja  
(ang. general evolution), zbieżność i rozbieżność (ang. divergence/convergence), 
koewolucja (ang. co-evolution) (Bijl-Brouwer, 2019) oraz strategie radzenia sobie 
z niepewnością i niejednoznacznością w procesach tworzenia sensu (Weick, 2016).

5. Zasada redundancji kadrów – skoro kadry mogą się nawarstwiać, to może zacho-
dzić zjawisko podobne do nadmiaru informacji (redundancji informacji). Uczest-
nicy organizacji mogą to odczuwać jako nadmiar ram odniesienia, o których muszą 
pamiętać, zwłaszcza kiedy odgrywają w organizacji różne role, w tym kierownicze. 
Przykładowo, ramy te obejmują: cele (indywidualne, projektów, komórki orga-
nizacyjnej i organizacji), warunki rozliczania środków finansowych (np. zaku-
pów, delegacji), regulacje Kodeksu pracy, prawo własności intelektualnej, zasady 
rachunkowości, zasady zamówień publicznych, instrukcje i regulaminy wewnętrzne 
(np. instrukcja kancelaryjna, instrukcja obiegu dokumentów, regulamin wynagro-
dzeń), szersze efekty działania (społeczne, ekonomiczne i środowiskowe), aspekty 
etyczne, relacje towarzyskie i służbowe oraz wiele innych, związanych także pośred-
nio z funkcjonowaniem zakładu pracy, jak własne potrzeby pracownika, jego życie 
rodzinne itd. Można założyć, że jest pewien próg, zarówno w przypadku indywidual-
nych uczestników organizacji, jak i organizacji jako instytucji (ilustruje to np. cykl 
życia organizacji Adizesa), po przekroczeniu którego nadmiar kadrów przeszkadza 
w sprawnym działaniu czy jest wręcz szkodliwy. Bardzo uproszczoną, ale szybką 
miarą, obejmującą przynamniej część możliwego zakresu redundancji kadrów, jest 
m.in. liczba koncepcji i narzędzi menedżerskich, liczba procesów, liczba instrukcji 
i regulaminów wewnętrznych, wysmukłość/spłaszczenie struktury organizacyjnej, 
a także zakres obowiązków służbowych pracownika.

5.5. Podsumowanie
W rozdziale 5 podjęto próbę wyjaśnienia paradoksu zdolności kadrowania, polegają-
cego na tym, że wraz ze wzrostem zdolności kadrowania eksploatacyjnego zwiększały 
się także niektóre zdolności kadrowania eksploracyjnego. Zastosowano zaproponowane 
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przez Poole’a i van de Vena (1989) sposoby wykorzystania paradoksu do rozwoju teorii: 
rozdzielenie czasowe lub rozdzielenie poziomów analizy, docenienie kontrastów oraz 
wprowadzenie nowej perspektywy dla rozwiązania paradoksu. Skupiono się na koncep-
cjach zarządzania, które są kadrami statycznymi realizującymi funkcje kadrów w okre-
ślonym trybie. Wyniki tych analiz teoretycznych wykazały, że niektóre koncepcje zarzą-
dzania są zdecydowanie oparte na kadrowaniu eksploatacyjnym, a inne na kadrowaniu 
eksploracyjnym. Istnieją także koncepcje wykorzystujące oba tryby kadrowania, choć 
w zróżnicowany sposób. Wprowadzenie nowej perspektywy obejmującej użyteczność 
zdolności kadrowania pozwoliło usystematyzować i wyjaśnić relacje między trybami 
kadrowania, a także wyróżnić możliwość, w której organizacyjne zdolności, stanowiąc 
niewykorzystany potencjał albo przyjmując formę ekstremalną, prowadzą do dysfunk-
cji. Synteza wniosków wynikających z analizy przeprowadzonych w tym i w poprzednich 
rozdziałach umożliwiła rozróżnienie czterech idealnotypowych wariantów zależności 
między zdolnościami kadrowania – stylów kadrowania: eksploatacyjnego, eksploracyj-
nego, dwubiegunowego i dysfunkcyjnego. Dodatkowo mechanizmy współpracy między 
eksploracją i eksploatacją są też opisywane przez zasady: zakorzenienia w pierwotnych 
kadrach nadrzędnych, konieczności utrzymania aktualnych struktur sensu, złożonego 
organizowania percepcji oraz stopniowania eksploracji, a także redundancji kadrów. 
Style i zasady kadrowania są zasadami łączenia i współpracy tego, co stare i nowe  
w percepcji menedżerów, powstaje jednak pytanie o użyteczność koncepcji zdolności 
kadrowania dla praktyki zarządczej.
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6
Możliwości wykorzystania koncepcji 

organizacyjnych  zdolności kadrowania 
w zarządzaniu oraz kierunki 

jej rozwoju

6.1. Wprowadzenie
Konceptualizacja zdolności organizacyjnych znalazła potwierdzenie w przedstawio-
nych wynikach badań empirycznych, nie wiadomo jednak, czy koncepcja stylu kadro-
wania ma praktyczną użyteczność z punktu widzenia zarządzania organizacją. Celem 
rozdziału jest ocena koncepcji stylu kadrowania pod względem przydatności dla prak-
tyki zarządzania oraz w kontekście metazarządzania. Ocena ta opiera się na możliwo-
ściach wykorzystania wyników diagnozy stylu kadrowania w badanych urzędach gminy. 
Na tym etapie zastosowano m.in. analizy rozkładu odpowiedzi respondentów. Rozdział 
składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono wyniki diagnozy badanych 
urzędów. W drugiej zaprezentowano możliwości wykorzystania tych wyników w podej-
mowaniu decyzji menedżerskich. W trzeciej omówiono znaczenie zdolności kadrowa-
nia z perspektywy metazarządzania. Uzupełnieniem całości rozważań przeprowadzo-
nych w monografii jest czwarta część rozdziału, w której opisano główne ograniczenia 
przeprowadzonych analiz oraz podano propozycje przyszłych kierunków badań.

6.2. Diagnoza stylu kadrowania w badanych organizacjach
Koncepcja stylu kadrowania może być zastosowana w praktyce. Aby ocenić jej potencjał, 
w badanych urzędach gminy zidentyfikowano style kadrowania. Sposób ich rozpozna-
nia wymaga krótkiego wyjaśnienia.
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Metoda identyfikacji stylów kadrowania

Identyfikacji stylów kadrowania w badanych urzędach gminy dokonano na podstawie 
tych samych danych empirycznych, które wykorzystałem w analizach statystycznych 
w rozdziałach 3 i 4. Dla ułatwienia wskazania stylów kadrowania wszystkie trzy zdolno-
ści kadrowania eksploracyjnego ujęto łącznie. Podstawą ustalenia poziomów zdolności 
kadrowania była sześciopunktowa skala kwestionariusza, ta sama, której użyto wcze-
śniej, ale dla celów diagnostycznych punkty skali pogrupowane zostały w taki sposób, 
aby uzyskać trzy poziomy zdolności: niski, średni i wysoki. Każdy z poziomów obejmo-
wał dwa punkty skali. Było to możliwe, ponieważ każdy punkt skali miał przypisany 
próg procentowy oraz opis słowny, a punkty te obejmowały pełny zakres możliwości 
(od 0 do 100%) i miały równy interwał (co 20%). Taka adaptacja lepiej oddawała rze-
czywiste różnice między poziomami zdolności, pozwalała łatwiej odczytywać wyniki 
i wyciągać na tej podstawie wnioski praktyczne. Dla identyfikacji poziomów zdolności 
kadrowania przyjęto, że w przypadku niskiego i średniego poziomu zdolności średnie 
wartości (dla obu typów zdolności kadrowania: eksploatacyjnego i eksploracyjnego) 
powinny być poniżej progowej górnej granicznej wartości wskazanej w kwestionariu-
szu. Przykładowo, styl umiarkowany zaczyna się od średniej oceny równej 2,0 (odpo-
wiadającej odpowiedzi „40% – Tak, jest czasami praktykowane przez niektórych kie-
rowników”), a kończy na wartościach mniejszych niż 4, ponieważ od średniej oceny 4,0 
(odpowiadającej odpowiedzi „80% – Tak, jest konsekwentnie praktykowane w całym 
urzędzie i poprawiane”) zaczyna się wysoki poziom zdolności. Szczegółowy opis  
adaptacji skali zawiera tabela 22.

Tabela 22. Charakterystyka progów skali i liczby respondentów

Średnia 
ocena Opis oceny w kwestionariuszu

Kadrowanie 
eksploracyjne 

(N)

Kadrowanie 
eksploatacyjne 

(N)

Poziom 
zdolności

≥ 0 0% – Nie, to się nie zdarza  14  8 Niski

≥ 1 20% – Tak, zaczęło się 110  47

≥ 2 40% – Tak, jest czasami praktykowane przez 
niektórych kierowników

205  83 Umiarko-
wany

≥ 3 60% – Tak, jest często praktykowane przez 
większość kierowników

168 165

≥ 4 80% – Tak, jest konsekwentnie praktykowane 
w całym urzędzie i poprawiane

 44 208 Wysoki

= 5 100% – Tak, jest w pełni praktykowane 
w całym urzędzie jako coś normalnego

 4  34

∑ = 545 ∑ = 545

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Style kadrowania w badanych urzędach gminy

Przyjęcie trzystopniowej skali dla natężenia zdolności kadrowania dla obu typów  
kadrowania pozwoliło na rozróżnienie dziewięciu różnych stylów, w zależności od  
kombinacji obu kryteriów.

Styl eksploatacyjny (35 wskazań respondentów) charakteryzuje się dużymi zdol-
nościami kadrowania eksploatacyjnego oraz minimalnymi zdolnościami kadrowania 
eksploracyjnego. Odmianą tego stylu jest styl umiarkowanie eksploatacyjny (47 wska-
zań respondentów), który różni się tym, że zdolności kadrowania eksploatacyjnego 
są na średnim poziomie, a nie na wysokim. Przeciwieństwem stylu eksploatacyjnego 
jest styl eksploracyjny, który także ma dwa warianty. Styl umiarkowanie eksplora-
cyjny (13 wskazań respondentów) cechuje się średnimi zdolnościami kadrowania 
eksploracyjnego oraz niewielkimi zdolnościami kadrowania eksploatacyjnego. Styl 
eksploracyjny dotyczy organizacji o dużych zdolnościach kadrowania eksploracyj-
nego i niewielkich zdolnościach kadrowania eksploatacyjnego. Co ciekawe, odpowie-
dzi żadnego z respondentów nie potwierdziły występowania tego stylu w badanych 
urzędach. Może to wynikać z faktu, że urzędy, jako organizacje publiczne, są bardzo 
ściśle ograniczone przepisami prawa, a więc z założenia dominuje w nich tradycja 
racjonalizowania uniwersalistycznego i kadrowanie eksploatacyjne, co potwierdza 
duża liczba przedstawicieli urzędów, którzy zadeklarowali zdolności kadrowania 
eksploatacyjnego. Najbardziej rozbudowanym stylem jest styl dwubiegunowy, który 
charakteryzuje się różnymi wariantami, w zależności od poziomu zdolności kadro-
wania. Styl dwubiegunowy (41 wskazań respondentów) cechuje się dużymi zdolno-
ściami obu typów kadrowania, a więc zdolności te są zrównoważone na najwyższym 
poziomie. W przypadku stylu umiarkowanie dwubiegunowego oba typy zdolności 
kadrowania są zrównoważone, ale występują na średnim poziomie. Pozostałe dwa 
style odznaczają się zachwianą równowagą między poziomami zdolności kadrowania 
i odchyleniem w jedną ze stron. Styl dwubiegunowy eksploatacyjny (166 wskazań 
respondentów) charakteryzuje się dużymi zdolnościami kadrowania eksploatacyj-
nego i średnimi zdolnościami kadrowania eksploracyjnego. Z kolei styl dwubiegu-
nowy eksploracyjny (7 wskazań respondentów) opiera się na dużych zdolnościach 
kadrowania eksploracyjnego i na średnich zdolnościach kadrowania eksploatacyj-
nego. Ostatni styl – dysfunkcyjny (42 wskazania respondentów) cechuje się niskimi 
zdolnościami obu typów kadrowania. Zestawienie stylów i liczby wskazań responden-
tów zaprezentowano na rysunku 21.

Większa precyzja uzyskana dzięki trzystopniowej skali nie zmienia założeń będą-
cych podstawą konceptualizacji czterech stylów kadrowania (zob. podrozdział 5.4), 
pozwala jednak na jej uszczegółowienie i wyciągnięcie praktycznych wniosków.
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Ocena badanych urzędów ze względu na styl kadrowania

Podstawą interpretacji danych opisujących style kadrowania w badanych urzędach są 
wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych, a w szczególności spostrzeżenia, że:

 ● zdolności kadrowania eksploracyjnego są istotnymi mediatorami wpływu zdol-
ności kadrowania eksploatacyjnego na sprawność organizacji, a efekt pośredni  
tej mediacji jest większy niż bezpośredni;

 ● efekt bezpośredni zdolności kadrowania eksploatacyjnego na sprawność organiza-
cji jest mniejszy niż analogiczny efekt zdolności kadrowania eksploracyjnego.

Spostrzeżenia te sugerują, że styl dwubiegunowy będzie miał największy wpływ 
na sprawność urzędów (przynajmniej w zakresie, w jakim dokonano pomiaru). Z tego 
punktu widzenia jest to styl optymalny, a organizacje powinny dążyć do posiadania 
dużych zdolności w zakresie obu typów kadrowania. Stanowi to punkt wyjścia do oceny 
badanych organizacji.

Najbardziej pożądane style kadrowania (dwubiegunowy, w przypadku organizacji 
publicznych także dwubiegunowy eksploatacyjny) zadeklarowało 38% ankietowanych, 
przy czym najbardziej optymalny styl dwubiegunowy jedynie 8%. Z kolei 36% respon-
dentów uznało, że reprezentowane przez nich urzędy mają średnie zdolności kadrowa-
nia obu typów (styl umiarkowanie dwubiegunowy), podczas gdy odpowiedzi jedynie 
1% ankietowanych wskazują na styl dwubiegunowy eksploracyjny. Średni poziom zdol-
ności kadrowania obu typów stanowi dobrą podstawę ich doskonalenia, ale jednocze-
śnie może oznaczać niewystarczający poziom dla zapewnienia wysokich standardów 
realizacji usług publicznych. Biorąc pod uwagę specyfikę zadań publicznych stawianych 
przed urzędami oraz silną pozycję nowego zarządzania publicznego (Kożuch, 2004; 
Pollitt, 2016; Zawicki, 2011), do pewnego stopnia pozytywnie można ocenić także te 

Rysunek 21. Style kadrowania w badanych urzędach wraz z liczbą wskazań

Poziom zdolności
kadrowania

eksploatacyjnego

wysoki eksploatacyjny
(35)

dwubiegunowy
eksploatacyjny

(166)

dwubiegunowy
(41)

średni
umiarkowanie
eksploatacyjny

(47)

umiarkowanie
dwubiegunowy

(194)

dwubiegunowy
eksploracyjny

(7)

niski dysfunkcyjny
(42)

umiarkowanie
eksploracyjny

(13)

eksploracyjny
(0)

niski średni wysoki

Poziom zdolności kadrowania eksploatacyjnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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organizacje, które cechuje styl eksploatacyjny (6% wskazań respondentów). Te urzędy, 
w których zdiagnozowano style dysfunkcyjny, umiarkowanie eksploatacyjny i umiarko-
wanie eksploracyjny, prawdopodobnie należy ocenić negatywnie. Wskazało je łącznie 
19% ankietowanych, w tym styl dysfunkcyjny 8%, styl umiarkowanie eksploatacyjny 
9%, a styl umiarkowanie eksploracyjny 2%.

Rysunek 22. Struktura stylów kadrowania w badanych urzędach gminy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Przeprowadzona analiza pokazuje duże rozwarstwienie badanych urzędów gminy 
pod względem zdolności kadrowania, a w konsekwencji duże zróżnicowanie stylów 
kadrowania. Można zauważyć, że wśród badanych urzędów:

 ● istnieje grupa liderów (8%), którzy potrafią wykorzystać równowagę między  
zdolnościami kadrowania;

 ● jest sporo instytucji (30%), które cechują się bardzo dobrym lub dobrym poziomem 
zdolności kadrowania;

 ● największa grupa (43%) nie osiąga dobrego poziomu zdolności kadrowania  
i prawdopodobnie powinna podjąć intensywne działania rozwijające te zdolności;

 ● spora część (19%) nie ma wystarczających zdolności kadrowania, co może przekła-
dać się na istotne niesprawności w zarządzaniu.

Wnioski te znajdują odzwierciedlenie w medianie zdolności kadrowania badanych 
organizacji. W przypadku zdolności kadrowania eksploracyjnego mediana wyniosła 
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2,75, co oznacza, że połowa respondentów oceniła, iż reprezentowane urzędy mają te 
zdolności co najwyżej w niewielkim stopniu. Zarazem druga połowa ankietowanych 
stwierdziła, że ich urzędy mają te zdolności w stopniu co najmniej dostatecznym. 
W przypadku zdolności kadrowania eksploatacyjnego mediana wyniosła 3,67. Ozna-
cza to, że połowa badanych osób ocenia, że ich urzędy mają te zdolności w stopniu zbli-
żonym do wysokiego lub wysokim. Tym samym druga połowa respondentów uznała,  
że ich urzędy mają te zdolności w stopniu średnim albo niskim.

Pomimo sporej grupy urzędów charakteryzujących się dwubiegunowymi stylami 
kadrowania, zdecydowanie większa część badanych instytucji powinna rozważyć  
wprowadzenie działań doskonalących zdolności kadrowania.

6.3. Wybrane możliwości praktycznego wykorzystania 
koncepcji stylu   kadrowania

Koncepcja stylu kadrowania może mieć różne zastosowania. Diagnoza badanych urzę-
dów gminy pozwala wskazać np. kierunki doskonalenia organizacji i określić strategie 
rozwoju zdolności kadrowania. Ze względu na zakorzenienie koncepcji zarządzania 
w pierwotnych kadrach nadrzędnych style kadrowania mogą być przydatne do refleksji 
na poziomie metazarządzania. W dalszej części rozważań przedstawiono uzasadnienie 
tych spostrzeżeń.

Kierunki doskonalenia badanych organizacji

Graficzna analiza stylów kadrowania badanych urzędów pozwala określić różne kie-
runki ich doskonalenia (rysunek 23). Zostały one podzielone na trzy grupy. Po pierwsze, 
wiele badanych organizacji powinno rozważyć zmianę stylu kadrowania. W urzędach, 
które charakteryzuje styl umiarkowanie eksploatacyjny, istnieje prawdopodobnie duża 
potrzeba wzrostu korzystności działań dla interesariuszy, m.in. poprzez podniesienie 
innowacyjności i elastyczności urzędu, a także umiarkowana potrzeba zwiększenia 
skuteczności zarządzania. W tym celu organizacje te mogą rozwijać oba typy zdolności 
kadrowania i dążyć do stylu dwubiegunowego eksploatacyjnego (1). Podobnie urzędy, 
które cechuje eksploatacyjny styl kadrowania, mogą dążyć do podnoszenia zdolności 
kadrowania eksploracyjnego w celu zwiększenia satysfakcji swoich interesariuszy (2). 
Natomiast urzędy, które charakteryzuje styl umiarkowanie eksploracyjny, powinny 
rozważyć podniesienie zdolności kadrowania eksploatacyjnego dla jeszcze lepszej sku-
teczności osiągania celów (3). Te kierunki doskonalenia wynikają także ze specyfiki 
organizacji sektora publicznego. Metody administracyjne, nowe zarządzanie publiczne 
i neoweberyzm w dużym stopniu bazują na tradycji racjonalizowania uniwersalistycz-
nego i zdolnościach kadrowania eksploatacyjnego (Białynicki-Birula i in., 2016; Izdebski, 
2007). Natomiast współrządzenie i tzw. public service dominant logic są oparte na idei 
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koprodukcji usług publicznych, wspólnie z obywatelami, organizacjami pozarządowymi 
itd. (Alford, 2016; Bovaird, Loeffler, 2012; Osborne, Radnor, Strokosch, 2016). Z zało-
żenia odzwierciedlają racjonalizowanie kulturowe i kadrowanie eksploracyjne. Specy-
fika modeli zarządzania publicznego wyjaśnia do pewnego stopnia to, że oceny doko-
nane przez respondentów nie wykazały eksploracyjnego stylu kadrowania w żadnym 
z badanych urzędów. Należy podkreślić, że w organizacjach biznesowych także nie jest 
to powszechne, choć wydaje się bardziej uzasadnione, czego przykładem jest zastosowa-
nie koncepcji organizacji turkusowej (Laloux, 2015). Z kolei organizacje, które cechuje 
styl dwubiegunowy eksploatacyjny, dwubiegunowy eksploracyjny bądź umiarkowanie 
dwubiegunowy, mogą rozważyć podjęcie działań zmierzających do uzyskania stylu dwu-
biegunowego, co powinno zaowocować bardziej optymalnym napięciem między eks-
ploracją i eksploatacją i przełożyć się na jeszcze większą sprawność organizacji (4).

Rysunek 23. Proponowane kierunki doskonalenia badanych urzędów gminy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Po drugie, urzędy, w których zdiagnozowano styl dysfunkcyjny, powinny rozważyć 
pogłębioną autorefleksję i ewaluację stosowanych sposobów działania, w tym metod 
i technik zarządczych. Styl dysfunkcyjny oznacza, że uzyskiwane rezultaty działań praw-
dopodobnie są poniżej oczekiwanych standardów w zakresie zaspokojenia potrzeb 
interesariuszy i nie gwarantują satysfakcjonującej skuteczności zarządzania. Rozpo-
znanie tego stylu nie oznacza automatycznie, że w organizacji dochodzi do dysfunkcji 
czy patologii. Jest jednak sygnałem, że mogą być potrzebne pilne i radykalne zmiany 
w kierunku wzmocnienia obu typów zdolności kadrowania (5). Niski poziom obu typów 
zdolności może sugerować potrzebę głębokich zmian, w szczególności w zakresie kul-
tury organizacyjnej i przywództwa. W niektórych skrajnych przypadkach koniecznym 
impulsem do działań naprawczych może być interwencja obywatelskich organizacji 
strażniczych (ang. watchdogs) (Kwiryta, 2015). Urzędy, które charakteryzują się mak-
symalną oceną zdolności kadrowania eksploatacyjnego, przy jednoczesnym niskim 
lub średnim poziomie zdolności kadrowania eksploracyjnego, są w grupie ryzyka 
związanego z nadmierną koncentracją na utartych schematach działania (6). W tym 
przypadku zwiększenie wykorzystania narzędzi zarządzania opartych na kadrowaniu 
eksploatacyjnym może m.in. prowadzić do nadmiernego rozrostu tego typu praktyk 
i łatwo osłabić motywację do działania (Brunsson, 1982; Power, 1994). Z kolei urzędy 
o maksymalnych zdolnościach kadrowania eksploracyjnego, przy jednoczesnym niskim 
lub średnim poziomie zdolności kadrowania eksploatacyjnego, są w grupie ryzyka  
związanego z anarchią organizacyjną (7).

Po trzecie, wyniki diagnozy mogą pomóc w podejmowaniu decyzji strategicz-
nych. W szczególności dotyczy to urzędów, które cechują się dwubiegunowym stylem  
kadrowania (8). Wynik ten stanowi silną stronę organizacji i może wspierać decyzje 
o zaangażowaniu się w inicjatywy wymagające dużej innowacyjności lub rozwoju  
systemów koinnowacji (Dorst, 2015; Osborne et al., 2016).

Sposoby rozwoju zdolności kadrowania eksploracyjnego

Rozpoznane w badanych urzędach style kadrowania sugerują, że największym wyzwa-
niem jest rozwój zdolności kadrowania eksploracyjnego. Dlatego w swoich analizach 
autor skoncentrował się na sposobach ich rozwoju, z uwzględnieniem trzech poziomów 
zarządzania publicznego: mikro, mezzo i makro (Kożuch, 2004, s. 63–68).

Na poziomie mikrozarządzania, czyli dotyczącego samych urzędów, możliwe są 
dwie niewykluczające się strategie. Pierwsza obejmuje kompleksowe działania pod-
noszące poziom wszystkich zdolności kadrowania eksploracyjnego. Powinny być 
one jednak dostosowane do poziomu zdolności kadrowania. W przypadku niskiego 
poziomu zdolności kierownicy urzędów powinni dążyć do zróżnicowania metod 
zarządzania, czego przykładem może być zastosowane design thinking w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Żorach, Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach i w Urzędzie 
Miasta Tychy (PDR, 2013). Istotne jest także, aby kierownicy urzędów zmierzali do 
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wypracowywania świadomych działań i rutyn organizacyjnych opartych na trybie 
kadrowania eksploracyjnego, wspierali oddolne inicjatywy i tolerowali kontrolo-
waną improwizację. Może to wymagać zreformowania całej organizacji, w tym kul-
tury organizacyjnej, struktury organizacyjnej i typu przywództwa (Ćwiklicki i in., 
2010; M. Lewandowski, 2011a; O’Reilly, Tushman, 2004). Taki zakres i oczekiwana 
trwałość zmian mogą sugerować, że potrzebny okaże się odpowiednio sprofilowany 
reengineering. W przypadku średniego poziomu każdej z trzech zdolności kadrowania 
eksploracyjnego zasadne będzie rozwijanie już posiadanego potencjału. Jedną z moż-
liwości jest identyfikacja luk kompetencyjnych i dostosowanie polityki szkoleniowej 
(Lewandowski, Kożuch, Karna, 2014). Z kolei urzędy mające duże zdolności wymagają 
działań podtrzymujących świeżość spojrzenia i myślenia. Obok adekwatnej i zaawan-
sowanej polityki szkoleniowej istotne może się okazać dostosowanie kryteriów w pro-
cesach rekrutacyjnych bądź korzystanie z usług konsultingowych niezależnych agen-
cji (March, 1991). We wszystkich przypadkach przydatne może być również użycie 
odpowiednio dostosowanych instrumentów odnowienia organizacyjnego (ang. orga-
nizational renewal), takich jak tworzenie interdyscyplinarnych zespołów, uczestnic-
two w nowych sieciach, decentralizacja i poprawa procedur pozyskiwania informacji 
(Hitt, 1995; Lester, Parnell, 2002).

Kompleksowe i radykalne rozwiązania nie zawsze są wskazane lub możliwe. Dla-
tego warto rozważyć także drugą strategię doskonalenia. Wykorzystuje ona ewolucyjne 
sposoby rozwoju zdolności kadrowania eksploracyjnego oparte na zależnościach mię-
dzy nimi. Analizy statystyczne wykazały silne zależności między zdolnością widzenia 
wieloaspektowego a zdolnością ujmowania wieloperspektywicznego oraz między nią 
a zdolnością otwierania kierunków działania (por. podrozdziały 3.4 i 4.4). Podstawo-
wym założeniem przyjętym dla opracowania ewolucyjnych sposobów doskonalenia 
zdolności kadrowania eksploracyjnego jest wykorzystanie tych zależności i doskona-
lenie tylko wybranych zdolności, które w świetle wyników badań powinny wpłynąć  
na rozwój pozostałych.

W celu opracowania takich sposobów przeprowadzono szczegółową analizę roz-
kładu odpowiedzi respondentów, a następnie zaklasyfikowano je do grup i podgrup 
odzwierciedlających zależności między zdolnościami, uwzględniając trzy poziomy 
zdolności (niski, średni i wysoki). W efekcie udało się zidentyfikować 27 możliwych 
zestawień poziomów dla trzech zdolności kadrowania eksploracyjnego. Szczegółowa 
analiza rozkładu odpowiedzi respondentów pozwoliła zaobserwować 19 z nich oraz 
zidentyfikować te, które występowały najczęściej. Spośród najczęściej występujących 
zestawień wybrano te, które charakteryzują się niższym poziomem zdolności niż ocze-
kiwany (tabela 23). Biorąc pod uwagę statystycznie potwierdzone zależności, założono, 
że oczekiwany poziom zdolności nie powinien być ani wyższy, ani niższy niż poziom 
zdolności „poprzedniej”. Przykładowo, średni poziom zdolności widzenia wieloaspek-
towego sugeruje, że zdolność ujmowania wieloperspektywicznego też powinna być na 
średnim poziomie, co z kolei pozwala oczekiwać, że na średnim poziomie znajdzie się 
też zdolność otwierania kierunków działania.
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Tabela 23. Analiza rozkładu odpowiedzi respondentów dla poziomów zdolności kadrowania 
eksploracyjnego

Widzenie wieloaspektowe 
(ZWW) – poziom 
i liczba wskazań

Ujmowanie 
wieloperspektywiczne 

(ZUW) – poziom i liczba 
wskazań

Otwieranie kierunków 
działania (ZOKD) – poziom 

i liczba wskazań

Niski (36)

Niski (25)

Niski (24)

Średni (1)

Wysoki (0)

Średni (11)

Niski (8)

Średni (3)

Wysoki (0)

Wysoki (0)

Niski (0)

Średni (0)

Wysoki (0)

Średni (288)

Niski (102)

Niski (88)

Średni (14)

Wysoki (0)

Średni (165)

Niski (66)

Średni (99)

Wysoki (0)

Wysoki (21)

Niski (2)

Średni (13)

Wysoki (6)

Wysoki (221)

Niski (30)

Niski (23)

Średni (7)

Wysoki (0)

Średni (126)

Niski (31)

Średni (93)

Wysoki (2)

Wysoki (65)

Niski (4)

Średni (37)

Wysoki (24)

∑ = 545 ∑ = 545 ∑ = 545

Wyjaśnienie: kolor jasnoszary oznacza oczekiwany poziom zdolności kadrowania, a kolor ciemnoszary – poziom 
deficytowy w stosunku do oczekiwanego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Warianty te stały się podstawą określenia ewolucyjnych sposobów rozwoju poszcze-
gólnych zdolności kadrowania eksploracyjnego.
1. Wariant pierwszy (ZWW – niski, ZUW – niski, ZOKD – niski), w którym zbyt niski 

poziom zdolności widzenia wieloaspektowego osłabia poziom zdolności ujmowa-
nia wieloperspektywicznego, co w konsekwencji przekłada się na małe zdolności 
otwierania kierunków działania. Innymi słowy, niewielkie zdolności widzenia wie-
loaspektowego przekładają się na mocno ograniczone zasoby informacji, którymi 
dysponują menedżerowie. Powoduje to, że nie ma podstaw do rozwoju zdolności 
ujmowania wieloperspektywicznego, gdyż organizacja nie dostrzega problemów, 
wyzwań, okazji, sytuacji itd., które wymagałyby aktywowania wielu ram interpre-
tacyjnych. W konsekwencji nie ma potrzeby ani impulsu, aby wyobrazić sobie i roz-
ważać inne scenariusze działania i ich skutki. W takiej sytuacji należy zacząć od 
poprawy zdolności widzenia wieloaspektowego przez pozyskiwanie bardziej zróż-
nicowanych danych niż do tej pory. Rozwiązaniem może być opracowanie lepszych 
procedur przygotowania informacji o wysokiej jakości (Lewandowski, 2018a) oraz 
poprawa gotowości organizacyjnej do stosowania systemów informacji menedżer-
skiej (Kroll, 2015; M. Lewandowski, 2019), zwłaszcza że wiele lokalnych samo-
rządów w Polsce i ich jednostek organizacyjnych doświadcza trudności w moni-
torowaniu i kontroli realizacji zadań publicznych i świadczenia usług publicznych 
(Gawroński, 2010; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2013). Innym sposo-
bem może być zakup danych, zlecenie badań podmiotom zewnętrznym albo zmiana 
przepływów informacji przez modyfikację struktury organizacyjnej.

2. Wariant drugi (ZWW – średni, ZUW – niski, ZOKD – niski), w którym średnie zdolności 
widzenia wieloaspektowego nie przekładają się na zdolności ujmowania wieloper-
spektywicznego, czego konsekwencją jest niedostrzeganie nowych kierunków dzia-
łania, których uwzględnienie byłoby warte rozważenia. Wiele może istnieć powodów 
ograniczeń w interpretowaniu i ujmowaniu problemów w sytuacji, w której organi-
zacja ma różnorodne informacje. Być może informacje te nie są jeszcze na tyle róż-
norodne lub wartościowe, by stymulować procesy interpretacyjne (Angiola, Bianchi, 
2015; Cepiku, Hinna, Scarozza, Savignon, 2017; Høybye-Mortensen, 2016). W takiej 
sytuacji należałoby zwiększyć zdolności widzenia wieloaspektowego, podobnie 
jak w wariancie pierwszym. Możliwe jednak, że informacje są do pewnego stopnia 
wystarczające, a po prostu brakuje zdolności ujmowania wieloperspektywicznego. 
W takiej sytuacji kluczowe będzie działanie bezpośrednio podnoszące poziom tych 
zdolności. Istotnym instrumentem może się stać ukierunkowany rozwój kompe-
tencji pracowników, m.in. w zakresie systemów informacyjnych (Kroll, Moynihan, 
2015) i myślenia wizualnego (Brand, 2017). Braki te mogą wynikać też m.in. z nie-
wystarczającej różnorodności kulturowej zespołu bądź nieodpowiednich kontaktów 
i relacji z interesariuszami (Akgünet al., 2012). Przydatnymi narzędziami będą więc 
odpowiednia polityka szkoleniowa, procesy rekrutacyjne czy metody zarządzania 
relacjami z klientami. Możliwe także, że organizacja ma ukryty potencjał w zakresie 
ujmowania wieloperspektywicznego, ale kultura organizacyjna, klimat organizacyjny 
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lub inne czynniki nie sprzyjają jego wykorzystaniu. W takiej sytuacji pomocne będzie 
przywództwo transformacyjne, które jest w większym stopniu powiązane z innowa-
cjami wynikającymi z kadrowania eksploracyjnego (Jansen, Vera, Crossan, 2009).

3. Wariant trzeci (ZWW – wysoki, ZUW – niski, ZOKD – niski), w którym pomimo 
dużych zdolności widzenia wieloaspektowego na niskim poziomie pozostają zdol-
ności ujmowania wieloperspektywicznego, co może tłumaczyć niski poziom zdol-
ności otwierania kierunków działania. Prawdopodobnie organizacja ma problem 
z wykorzystaniem informacji, jednak zdecydowanie poważniejszy niż w przypadku 
wariantu drugiego, gdyż duży poziom zdolności widzenia wieloaspektowego suge-
ruje, że ma ona odpowiednie informacje. W takiej sytuacji kluczowe będą inten-
sywne działania bezpośrednio podnoszące poziom zdolności interpretowania 
i ujmowania problemów przewidziane w wariancie drugim. Wzrost zdolności ujmo-
wania wieloperspektywicznego powinien przełożyć się na wzrost zdolności otwie-
rania kierunków działania. Możliwe także, że poziom posiadanych informacji jest 
nadmierny, np. na skutek stosowania zbyt wielu metod i technik menedżerskich lub 
systemów informacji menedżerskiej. Redundancja informacji powoduje trudności 
interpretacyjne, które nie prowadzą do inicjowania nowych kierunków działania. 
Wariant trzeci wymaga więc dodatkowego rozpoznania źródła problemu.

4. Wariant czwarty (ZWW – wysoki, ZUW – średni, ZOKD – niski), w którym duże 
zdolności widzenia wieloaspektowego przekładają się jedynie na średni poziom 
zdolności ujmowania wieloperspektywicznego, ale zdolności otwierania kierunków 
działania pozostają na niskim poziomie. W takim przypadku w pierwszej kolejno-
ści należałoby rozwijać zdolności w zakresie interpretacji i ujmowania problemów, 
podobnie jak w wariancie drugim. Jednak średni poziom tych zdolności skutkuje 
zwiększeniem prawdopodobieństwa, że organizacja ma w tym zakresie potencjał, 
który wykorzystuje tylko częściowo. Istotną barierą mogą być kultura organiza-
cyjna, klimat organizacyjny, ale też inne czynniki. W takiej sytuacji pomocne jest 
przywództwo transformacyjne, które w większym stopniu wiąże się z innowacjami 
wynikającymi z kadrowania eksploracyjnego (Jansen et al., 2009). Podobnie jak 
w wariancie trzecim wzrost zdolności ujmowania wieloperspektywicznego powi-
nien przełożyć się na wzrost zdolności otwierania kierunków działania. Możliwe 
jednak, że niski poziom tych zdolności podyktowany jest innymi czynnikami, np. 
niską skłonnością do ryzyka lub kontekstem politycznym związanym z przerzuca-
niem winy. Czynniki te są charakterystyczne dla sektora publicznego (Borins, 2000; 
Charbonneau, Bellavance, Charbonneau, 2014; Hood, 2002; Kożuch, 2009). W takiej 
sytuacji pomocne mogą być metody wspierania innowacji (Borins, 2000; Lewan-
dowski, 2011a), przywództwo transformacyjne (Jansen et al., 2009), a także wspar-
cie najwyższego kierownictwa w zakresie stosowania prototypowania i tworzenia 
interdyscyplinarnych zespołów, w których zasiadaliby eksperci i przedstawiciele 
różnych grup interesariuszy (Dorst, 2015).

5. Wariant piąty (ZWW – wysoki, ZUW – wysoki, ZOKD – średni), w którym duże zdol-
ności widzenia wieloaspektowego przekładają się na duże zdolności ujmowania 
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wieloperspektywicznego, a te jedynie na średni poziom zdolności otwierania kie-
runków działania. Prawdopodobne jest więc, że zdolności te wymagają rozwoju 
albo też organizacja ma duży potencjał w zakresie otwierania kierunków działania, 
ale wykorzystuje go tylko częściowo. W obu przypadkach adekwatne będą działania 
opisane w wariancie czwartym. Możliwe także, że wysoki poziom zdolności ujmo-
wania wieloperspektywicznego nie zdążył jeszcze wpłynąć na zdolność otwierania 
kierunków działania. W takim przypadku zalecana jest obserwacja.

6. Wariant szósty (ZWW – średni, ZUW – średni, ZOKD – niski), w którym średnie zdol-
ności widzenia wieloaspektowego przekładają się na większe zasoby zróżnicowa-
nych informacji, co skłania do rozważania wariantów interpretacyjnych i wpływa na 
średni poziom zdolności ujmowania wieloperspektywicznego, jednak ten z jakiegoś 
powodu nie przekłada się na rozważanie i inicjowanie, np. poprzez eksperymento-
wanie czy wprowadzanie nowych kierunków działania. W wariancie tym istnieje 
bardzo wiele możliwości działania przewidzianych w poprzednich wariantach. 
Pogłębiona analiza organizacji powinna pozwolić na zawężenie możliwości wyboru.

Na poziomie mezzozarządzania warto rozważyć stworzenie regionalnych sieci pro-
mujących dobre praktyki, upowszechniających odpowiednie metody i koncepcje zarzą-
dzania, podnoszących kwalifikacje oraz wspierających urzędy w rozwoju. Potencjalnie 
rolę liderów lub współliderów mogłyby pełnić te urzędy, które charakteryzuje dwubie-
gunowy styl kadrowania. Działania te mogą być też prowadzone w ramach istniejących 
już sieci, jak np. Związek Miast Polskich. Natomiast na poziomie makrozarządzania 
należy podjąć działania uświadamiające urzędom ograniczenia wynikające z radyka-
lizacji zdolności kadrowania eksploatacyjnego oraz zagrożenia wynikające z braku 
zdolności kadrowania eksploracyjnego. Także system prawny powinien wspierać roz-
wój zdolności kadrowania eksploracyjnego. Jak to zrobić, pozostaje kwestią otwartą. 
Jednym z kierunków może być wprowadzenie sugerowanych standardów kompetencji 
w konkursach na stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz systemowe 
zwiększenie możliwości udziału obywateli w tworzeniu polityk i usług publicznych.

Na koniec należy podkreślić, że przeprowadzona diagnoza stylów kadrowania ma 
swoje ograniczenia, wynikające ze sposobu pomiaru zdolności kadrowania. Po pierw-
sze, poziom zdolności był mierzony nierównomiernie, gdyż zdolności kadrowania eks-
ploatacyjnego mierzono za pomocą dwóch zdolności organizacyjnych będących prze-
jawem łącznie trzech funkcji kadrowania eksploatacyjnego, a zdolności kadrowania 
eksploracyjnego za pomocą trzech wyodrębnionych zdolności kadrowania eksplora-
cyjnego, przy czym każda z nich odzwierciedlała inną funkcję kadrowania. Po drugie, 
kwestionariusz zdolności uwzględnia tylko wybrane, najbardziej prawdopodobne sytu-
acje, w których przejawiają się tryby kadrowania oraz kadry nadrzędne – projektowa-
nie i doskonalenie usług publicznych dla kadrowania eksploracyjnego oraz zarządzanie 
finansami i ład korporacyjny dla kadrowania eksploatacyjnego. Może to zniekształcać 
obraz rzeczywistych zdolności kadrowania w badanych urzędach. Pomimo tych ogra-
niczeń style kadrowania są użyteczną koncepcją. Diagnoza stylów kadrowania pozwala 
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wskazać kierunki doskonalenia i sformułować w tym zakresie konkretne rekomenda-
cje na różnych poziomach zarządzania, co może poprawić skuteczność osiągania celów 
organizacyjnych, zwiększyć innowacyjność i elastyczność organizacji, wspierać zarzą-
dzanie ryzykiem przez wskazanie przypadków potencjalnego zagrożenia sprawności 
organizacji, a także pozytywnie wpływać na identyfikację mocnych i słabych stron orga-
nizacji, co ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych. Z uwagi na pewne ogranicze-
nia zaprezentowane narzędzie potrzebuje rozwinięcia i dopracowania.

6.4. Implikacje organizacyjnych zdolności kadrowania 
dla metazarządzania

Jednym z aktualnych i dużych wyzwań zarządzania jest nadmiar koncepcji, metod i tech-
nik menedżerskich (Koontz, 1961, 1980). Wynika to m.in. ze skracającego się cyklu 
życia koncepcji zarządczych (Sułkowski, 2005, s. 97) oraz gwałtownie zmieniającego 
się otoczenia organizacji, rodzącego potrzeby stosowania twórczego myślenia, rozwią-
zywania problemów (Chelariu et al., 2002; Conforto et al., 2016), improwizacji (Hatch, 
1999; Pina e Cunha et al., 1999; Vera, Crossan, 2004) czy intuicji (Czarnecki, 2013, s. 41). 
Wyzwaniem jest więc praktyka metazarządzania (Asif et al., 2010; Stiles et al., 2016). 
W szczególności potrzebne są ostrożność, zdrowy rozsądek i refleksyjność w stoso-
waniu przez praktyków gotowych formuł zarządzania (Czarnecki, 2013, s. 41; March, 
1991; Sułkowski, 2005, s. 167).

Przedstawiona koncepcja organizacyjnych zdolności kadrowania pozwala spojrzeć 
na wyzwanie metazarządzania z nowej perspektywy – równowagi (lub napięcia) mię-
dzy pierwotnymi kadrami nadrzędnymi i trybami kadrowania. Równowaga ta może być 
osiągana na wiele sposobów, co służy refleksji na poziomie metazarządzania. Diagnoza 
stylu kadrowania może dać impuls do zakwestionowania nie tylko pojedynczych prak-
tyk zarządczych i sposobów działania, ale także podważenia reguł kompozycji zesta-
wów tych praktyk i ich doboru. Najnowsze badania pokazują, że menedżerowie będący 
absolwentami studiów MBA osiągają wyraźnie gorsze wyniki (w perspektywie kilku-
letniej) niż kierownicy bez tych studiów. Proponowane wyjaśnienie tej różnicy wiąże 
się z nadmiernym stosowaniem logiki MBA i brakiem wystarczającej samoświadomości 
w przypadku pierwszej grupy menedżerów (Carter, Hougaard, Afton, 2018). Wyniki 
tych badań wspierają konkluzję o potrzebie bardziej świadomego budowania zdolno-
ści kadrowania i posługiwania się koncepcjami zarządzania, które równoważą tryby 
kadrowania i reprezentują obie tradycje racjonalizowania. Innymi słowy, w kontek-
ście metazarządzania chodzi o świadome korzystanie z zasobów kadrów statycznych, 
o takie ich dobieranie, aby wspierały funkcje kadrowania eksploatacyjnego i eksplora-
cyjnego, a w konsekwencji, aby organizacje posiadały oba typy zdolności kadrowania,  
co przełoży się na dwubiegunowe style kadrowania.

Uchwycenie i zaplanowanie wszystkich aspektów dotyczących eksploracji i eksplo-
atacji może być niewykonalne, ale jednocześnie osiągnięcie „dualności” może się okazać 
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łatwiejsze, niż się wydaje (Czarnecki, 2013, s. 40–41). Refleksja na poziomie metaza-
rządzania jest potrzebna, a bardziej świadome dobieranie metod i technik zarządczych, 
reprezentujących obie tradycje racjonalizowania, jest możliwe. Przydatne mogą być 
także wyprowadzone z zasad kadrowania dyrektywy łączenia i współpracy eksploracji 
i eksploatacji w percepcji menedżerów:

 ● zasada zakorzenienia w pierwotnych kadrach nadrzędnych sugeruje, że należy 
uświadomić sobie ukryte założenia o racjonalności i dostrzegać przejawy obu  
tradycji racjonalizowania;

 ● zasada konieczności utrzymania aktualnych struktur sensu podpowiada, że uczenie 
się przez działanie jest co najmniej tak samo ważne jak realizacja planu;

 ● zasada złożonego organizowania percepcji określa optymalne style kadrowania 
w zależności od sytuacji organizacji (styl: dwubiegunowy, dwubiegunowy eks-
ploatacyjny, dwubiegunowy eksploracyjny);

 ● zasada stopniowania eksploracji sugeruje, że procesy kadrowania mogą przebiegać 
w różny sposób (np. wzory ewolucji kadrów) i nie należy tłumić naturalnie wyła-
niającego się sposobu łączenia trybów kadrowania;

 ● zasada redundancji kadrów podpowiada, żeby unikać nadmiernego nawarstwienia 
kadrów, bo obciąża to percepcję osób na stanowiskach kierowniczych oraz pozo-
stałych członków organizacji.

Ponieważ podejście systemowe jest wykorzystywane jako główna rama teoretyczna 
dla bardziej szczegółowych konceptualizacji zdolności organizacyjnych (Grant, 1996) 
i posłużyło do umiejscowienia funkcji kadrów jako wyodrębnionego komponentu 
organizacyjnych zdolności tworzeniu sensu w podrozdziale 2.4, zarysowany poten-
cjał kadrowania dla metazarządzania został zilustrowany schematem organizacji jako  
systemu kadrującego (rysunek 24).

Zgodnie z przyjętą strategią badawczą ostatecznym rezultatem przeprowadzonych 
badań, a zarazem syntezą wszystkich poziomów analizy, jest koncepcja organizacji jako 
systemu kadrującego. Koncepcja ta nie spełnia co prawda wymogów teorii średniego 
zasięgu (Charmaz, 2009, s. 708), ale może stanowić przyczynek do dyskusji nad moż-
liwością rozwoju takiej teorii w przyszłości. Organizacja jako system kadrujący jest 
otwarta na sygnały dochodzące z otoczenia oraz ze środowiska wewnętrznego. O tym, 
czy sygnały zostaną zauważone, decydują zdolności widzenia skupionego i wieloaspek-
towego. Następnie sygnały te są interpretowane. Zgodnie z nadanym sensem sugeruje 
się konkretne działanie i jego oczekiwane skutki, które mogą być np. bardzo konkretne 
albo ogólne i dotyczyć uczenia się przez działanie. Przetwarzanie zauważonego sygnału 
przebiega zgodnie z trybami kadrowania (ang. priming lub framing) i zależy od posia-
danych przez organizację zdolności kadrowania eksploatacyjnego i eksploracyjnego. 
Wzajemne relacje między trybami określają style i zasady kadrowania. Istotną rolę 
pełnią kadry statyczne jako gotowe zestawy wzorców interpretacji sytuacji, propozycji 
działań i oczekiwanych skutków. Kadry statyczne mogą wspierać różne style kadrowa-
nia. Tym samym kadry statyczne (np. instrumenty zarządzania) kształtują percepcję 
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menedżerów. Preferencje menedżerów w zakresie kadrów statycznych i rozwoju zdol-
ności kadrowania są zakorzenione w pierwotnych kadrach nadrzędnych, które najlepiej 
uwidaczniają się w rozumieniu racjonalności zarządzania, i które należą do dwóch tra-
dycji racjonalizowania, powiązanych z paradygmatami nauk o zarządzaniu.

6.5. Ograniczenia przeprowadzonych analiz  i propozycje 
przyszłych kierunków badań

Ograniczenia przeprowadzonych badań podzielone zostały na dwie kategorie w zależ-
ności od źródła ograniczeń. Pierwsza grupa dotyczy ograniczeń wynikających z podstaw 
teoretycznych przyjętych do konceptualizacji zdolności kadrowania i stylów kadrowa-
nia. Druga grupa obejmuje ograniczenia związane z metodami badawczymi. Oba typy 
ograniczeń są istotne i sugerują pewną ostrożność w interpretowaniu uzyskanych  
wyników. Z ograniczeń wynikają też potrzeby i kierunki dalszych badań.

Ograniczenia związane z podstawami teoretycznymi

Podstawowe ograniczenie wynika z poświęcenia rozważań zawartych w niniejszej 
monografii przede wszystkim zdolnościom kadrowania eksploracyjnego. Zostały one 
wyodrębnione na podstawie funkcji kadru w procesie organizacyjnego tworzenia 
sensu i potwierdzone empirycznie. Natomiast zdolności kadrowania eksploatacyjnego 
określono na podstawie definicji trybu kadrowania i w opozycji do funkcji kadrowania 
eksploracyjnego. Struktura tego konstruktu została pośrednio potwierdzona analizą 
koncepcji zarządzania i poparta przykładem z dokumentów organizacyjnych, ale nie 
analizą czynnikową, co należałoby zrobić w pierwszej kolejności. Dodatkowo przejawy 
zdolności kadrowania eksploatacyjnego były badane łącznie na podstawie dwóch zdol-
ności zarządczych. Z założenia zdolności te oparte są na procesach odzwierciedlają-
cych trzy funkcje kadrowania o charakterze eksploatacyjnym. W związku z tym kolejny 
krok powinien uwzględniać analizę zależności między wyodrębnionymi zdolnościami 
kadrowania eksploatacyjnego, a dodatkowo także wpływ tych zdolności na poszcze-
gólne zdolności kadrowania eksploracyjnego.

Podstawy teoretyczne przyjęte dla określenia zależności między badanymi zdol-
nościami kadrowania eksploracyjnego dawały najlepszą ramę teoretyczną. Należy 
podkreślić, że hipotetycznie możliwe są także inne zależności między analizowanymi 
zmiennymi. W szczególności mogą zachodzić dwukierunkowe powiązania zdolności 
kadrowania. Przyszłe badania powinny uwzględnić opracowanie i testowanie innych 
modeli substantywnych.

W niniejszej monografii podstawy teoretyczne w dużej mierze odwołują się do lite-
ratury z zakresu zarządzania, zwłaszcza do koncepcji tworzenia sensu i kadrowania. 
Należy podkreślić, że tworzenie sensu i kadrowanie odbywają się także na poziomie 
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indywidualnym, gdzie bardzo wiele mogą wyjaśnić nauki psychologiczne i kognitywne. 
Istotne jest więc lepsze rozpoznanie możliwości teoretycznego zasilenia organizacyj-
nych zdolności kadrowania przez koncepcje opisujące myślenie i wnioskowanie, w tym 
m.in.: myślenie intuicyjne, wnioskowanie abdukcyjne i wyjaśniające, rozumowanie 
logiczne, myślenie twórcze, tworzenie osądów, wpływ emocji, wyobrażanie, argu-
mentowanie. Takie poszerzenie kontekstu mogłoby pomóc w zbudowaniu bardziej  
kompleksowej skali dla mierzenia organizacyjnych zdolności kadrowania.

Kolejnym niezwykle istotnym kierunkiem badań są uwarunkowania organizacyj-
nych zdolności kadrowania. Mogą one okazać się także istotnymi mediatorami i mode-
ratorami zależności w przetestowanych modelach. Przykładowo, warto rozpoznać 
czynniki wpływające na wzrost zdolności kadrowania eksploracyjnego w sytuacji, kiedy 
organizacje mają duże zdolności kadrowania eksploatacyjnego. Rozpoznania jakościo-
wego wymagają uwarunkowania w przypadkach, w których wyniki badań empirycznych 
sygnalizują odstępstwo od potwierdzonych zależności. Istnieje spora liczba urzędów, 
u których pomimo bardzo dużych zdolności kadrowania eksploatacyjnego nie zaobser-
wowano dużych zdolności kadrowania eksploracyjnego, oraz nieliczne przypadki, kiedy 
było odwrotnie (styl umiarkowanie eksploracyjny). W szczególności należy pogłębić 
badania nad przywództwem, które wydaje się istotnie powiązane z innowacjami i obu-
ręcznością organizacyjną (Jansen et al., 2009). Konieczne jest lepsze rozpoznanie oko-
liczności, w których organizacje i menedżerowie wykorzystują informacje albo ich nie 
wykorzystują (poddawane analizom, interpretacjom). Czynniki blokujące wykorzystanie 
informacji są potencjalnymi moderatorami zależności między zdolnościami kadrowania.

Jednym z najważniejszych czynników mogących kształtować organizacyjne zdol-
ności kadrowania, który należy rozważyć, jest władza. Za Sułkowskim (2005) przyjęto, 
że kwestie społecznego podziału władzy ujęte w paradygmatach Burrela i Morgana 
(1979) stanowią rozszerzenie dwóch podstawowych paradygmatów: funkcjonalistycz-
nego i interpretatywno-symbolicznego. Zaproponowana koncepcja zdolności kadrowa-
nia nie uwzględnia tego kryterium przy rozróżnianiu stylów kadrowania. Przykładowo, 
Morgan (1997, s. 123) uznaje, że nieuwzględnienie aspektów władzy jest istotnym ogra-
niczeniem metafory organizacji jako mózgu. Wiadomo jednak, że niektóre rozwiązania 
w zakresie hierarchii i podziału władzy mogą sprzyjać pewnym typom racjonalności, 
co zaobserwowano np. na gruncie kultury organizacyjnej (Hofstede, Hofstede, 2007, 
s. 308). Coraz częściej jednak klasyczne metody menedżerskie, wykorzystujące struk-
tury hierarchiczne, ustępują miejsca innym, opartym na samoorganizacji, partycypacji, 
zespołach samokierujących, organizowaniu cyrkularnym i holokracji (Biłyk, 2019; Ćwi-
klicki i in., 2010, s. 44–57; Laloux, 2015). Co więcej, władza jest istotnym elementem 
kadrów statycznych. Sposoby podziału i sprawowania władzy w organizacji mogą zatem 
także być częścią organizacyjnych zdolności kadrowania.

Warto wskazać również kilka innych kierunków badań, które mogą stanowić rozsze-
rzenie przyjętych podstaw teoretycznych. Jednym z nich jest pogłębiona analiza użytecz-
ności zdolności kadrowania. Ponieważ zarządzanie czerpie z teorii złożoności (Mesjasz, 
2003), może ona być wykorzystana do bardziej precyzyjnego określenia użyteczności 
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kadrów w zależności od stopnia złożoności i zmienności otoczenia zewnętrznego  
i środowiska wewnętrznego organizacji. Obiecującym kierunkiem jest wykorzystanie 
technologii komputerowych w procesie kadrowania. Dotyczy to nie tylko systemów 
informatycznych, ale i sposobów prezentacji treści oraz zastosowania sztucznej inteli-
gencji (AI) (Jagielska, 2017; Kolbjørnsrud, Amico, Thomas, 2016).

Ograniczenia związane z metodyką badań

Dla zachowania metodologicznej rzetelności należy zauważyć, że przeprowadzone 
badania empiryczne mogą być obarczone błędem wspólnej metody (ang. common 
method bias), a w szczególności wspólnego źródła (ang. common soruce bias). Dla ogra-
niczenia negatywnych skutków wynikających z faktu, że ci sami respondenci udzielali 
odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno zmiennej wyjaśnianej, jak i zmiennych wyja-
śniających, zastosowano kilka strategii sugerowanych w literaturze przedmiotu (Favero, 
Bullock, 2015; Razmus, Mielniczuk, 2018). W pierwszej kolejności sięgnięto po strate-
gię psychologicznego rozdzielenia. Polega ona na tym, że interesujące zmienne zostały 
zakamuflowane przez umieszczenie w kontekście innych zmiennych (Razmus, Mielni-
czuk, 2018). Zastosowanie techniki niemierzonego czynnika latentnego było niemoż-
liwe ze względu na teoretyczne powiązanie wymiarów ze sobą (Razmus, Mielniczuk, 
2018). Trzy wyodrębnione czynniki dotyczące zdolności kadrowania eksploracyjnego 
mogą być ze sobą powiązane, np. jako czynnik drugiego stopnia, co należałoby wziąć 
pod uwagę przy testowaniu innych modeli substantywnych (por. Konarski, 2009, s. 271–
277). Alternatywą byłoby zastosowanie markera, ale po dogłębnej ocenie uznano, że 
zmienne w kwestionariuszu, które mogłyby być markerami, nie dawały satysfakcjonu-
jącej gwarancji ze względu na brak powiązań teoretycznych ze zmiennymi wyjaśnia-
nymi (Razmus, Mielniczuk, 2018). W związku z powyższym ostatecznie zastosowano 
test jednego czynnika Harmana. Eksploracyjna analiza czynnikowa dla wszystkich 
zmiennych, bez rotowania czynników, wykazała, że istnieje więcej niż jeden czynnik, 
a wyjaśniona wariancja największego czynnika wyniosła 42%. Tradycyjna interpretacja 
sugeruje, że nie ma błędu wspólnej metody. Jednak zgodnie z krytyką metody Harmana 
nie można wykluczyć tego, że 42% wspólnej wariancji wynika właśnie z faktu zastoso-
wania jednego źródła danych (Favero, Bullock, 2015; Razmus, Mielniczuk, 2018). Biorąc 
pod uwagę powyższe strategie (psychologiczne rozdzielenie i test Harmana), przyjęto, 
że interpretacja wyników dotyczących zmierzonej percepcji zdolności kadrowania 
przekłada się na poziom zdolności kadrowania. Dodatkowym powodem było dążenie 
do komunikatywności rezultatów badań. Wymaga jednak podkreślenia, że uzyskane 
wyniki badań empirycznych mogą być obarczone błędem wspólnej metody. Ograni-
czenie to implikuje potrzebę dalszych badań, w których będzie możliwe co najmniej  
kontrolowanie wpływu błędu wspólnej metody, a najlepiej jej wyeliminowanie.

Kolejne istotne ograniczenie wynika z próby badawczej. Ponieważ w próbie znalazły 
się tylko urzędy gminy, badaniami należałoby objąć także przedsiębiorstwa i organizacje 
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pozarządowe. Co więcej, dalsze badania powinny uwzględnić również funkcjonowanie 
organizacji w innych kontekstach kulturowych, o różnych uwarunkowaniach historycz-
nych i polityczno-prawnych. Należałoby także potwierdzić, że uzyskane wyniki nie są 
typowe dla specyfiki sektora publicznego bloku krajów postkomunistycznych (Nemec, 
2010; Nõmm, Randma-Liiv, 2012). Konieczne są więc dalsze badania prowadzone 
w różnych sektorach i w innych krajach.

Osobną i istotną kwestią jest pogłębienie badań nad kwestionowaniem założeń, 
będącym istotnym koncepcyjnym komponentem zdolności ujmowania wieloperspek-
tywicznego. Przeprowadzona eksploracyjna analiza czynnikowa (rozdział 3) wykazała, 
że pozycja ta ładuje dwa czynniki. Dążenie do prawidłowości metodologicznej przesą-
dziło o jej usunięciu z dalszych analiz, niemniej element ten powinien być dopracowany 
koncepcyjnie i lepiej zdefiniowany, aby służył jako część skali pomiaru tej zdolności.

6.6. Podsumowanie
Przeprowadzone badania diagnostyczne pozwoliły wyróżnić w praktyce dziewięć 
wariantów stylów kadrowania, w zależności od poziomu zdolności kadrowania. Najbar-
dziej rozbudowany jest styl dwubiegunowy. Wśród badanych urzędów wiele instytucji 
cechuje satysfakcjonujący poziom obu zdolności kadrowania, a wśród nich znalazła się 
grupa liderów, która potrafi zachować równowagę między zdolnościami kadrowania na 
najwyższym poziomie. Największa część badanych organizacji ma obie zdolności kadro-
wania na poziomie średnim. Najmniejsza jest grupa instytucji mających obie zdolności 
w stopniu minimalnym. Badania te nie są reprezentatywne, ale pokazują wyzwania  
stojące przed polskimi urzędami gminy.

Przeprowadzona diagnoza umożliwiła sformułowanie praktycznych rekomendacji 
w zakresie kierunków doskonalenia badanych urzędów gminy oraz wskazanie spo-
sobów rozwoju organizacyjnych zdolności kadrowania eksploracyjnego na poziomie 
mikro-, mezzo- i makrozarządzania publicznego. Ponadto na poziomie metazarządza-
nia koncepcja zdolności organizacyjnych może stymulować autorefleksję, sugerować 
kryteria doboru technik i metod zarządzania, a także wskazywać dyrektywy łączenia 
eksploracji i eksploatacji w percepcji menedżerów. Możliwości zastosowania koncepcji 
zdolności kadrowania w zarządzaniu potwierdzają jej użyteczność, natomiast teore-
tyczne i metodologiczne ograniczenia przeprowadzonych badań sugerują m.in. potrzebę 
rozwoju konceptualizacji zdolności kadrowania eksploatacyjnego wraz ze skalami ich 
pomiaru, dalsze testowanie zależności między zdolnościami kadrowania z wyelimi-
nowaniem błędu wspólnej metody, rozpoznanie uwarunkowań kadrowania i objęcie 
badaniami organizacji z różnych sektorów i krajów. Interesującym kierunkiem rozwoju 
z perspektywy metazarządzania jest koncepcja organizacji jako systemu kadrującego.
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Zakończenie

Koncepcja zdolności organizacyjnych jest istotnym i aktualnym zagadnieniem w naukach 
o zarządzaniu. Świadczą o tym bieżące wyniki badań nad zróżnicowanymi problemami 
badawczymi oraz żywe dyskusje i spory na łamach renomowanych międzynarodowych 
czasopism naukowych. Istotny wkład w opracowanie koncepcji zdolności organizacyj-
nych, a także w rozwój badań w tym zakresie, wniosło zasobowe ujęcie zarządzania 
strategicznego oraz dążenie do budowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Zdolności organizacyjne są charakterystyczne dla wszystkich organizacji, nieza-
leżnie od formy organizacyjno-prawnej, sektora czy rodzaju własności, dlatego też 
konieczny jest rozwój badań w zakresie wspólnym dla wszystkich typów podmiotów. 
Pomimo wielości definicji, różnorodności typów i wymiarów zdolności organizacyjnych, 
a także sposobów ich konceptualizacji, istnieją pewne cechy typowe, które pozwalają 
uchwycić istotę zdolności organizacyjnych. Najważniejsze z nich to:

 ● powiązanie z percepcją i interpretacją, ponieważ zdolności dotyczą rozwiązywania 
problemów w organizacji, na które składają się sekwencje generowania komplek-
sowych kombinacji aktów poznawczych i działań;

 ● dynamiczny charakter zdolności organizacyjnych wynikający z powiązania  
z wiedzą, schematami działania, normami, rutynami itd. oraz organizacyjnym  
uczeniem się;

 ● dualizm polegający na równoległym prowadzeniu działań o charakterze eksploata-
cyjnym i eksploracyjnym, uruchamianiu zdolności pozytywnych i negatywnych oraz 
uwikłaniu w paradoksy zdolności organizacyjnych.

Obecny stan wiedzy sugerował podjęcie badań nad dualizmem zdolności organi-
zacyjnych, a w szczególności takie ujęcie eksploatacji i eksploracji, które umożliwiłoby 
poznanie i opisanie zasad łączenia i współpracy tego, co stare i nowe w percepcji mene-
dżerów. Pomocna w tym zakresie okazała się koncepcja organizacyjnego tworzenia 
sensu, ponieważ dała ona podstawy teoretyczne adekwatne do analizy zarówno per-
cepcji, jak i zdolności organizacyjnych.

Na proces tworzenia sensu składają się trzy fazy: inscenizujące zauważanie, inter-
pretacja jako selekcja znaczenia, a także działanie pozwalające zweryfikować aktualną 
wiedzę bądź wygenerować nową. Przebieg tego procesu różni się w zależności od tego, 
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czy sygnał zostanie zauważony i wyłowiony, czy nie, a następnie, czy zauważony sygnał 
można poddać wiarygodnej interpretacji. Okazje do tworzenia sensu (niepewność lub 
niejednoznaczność) są momentami, w których to, co nowe może pojawić się w percepcji 
menedżerów. Dokonana synteza różnych ujęć procesu tworzenia sensu uwydatniła rolę 
kadrów (ang. frames) w każdej z wyodrębnionych faz sensmakingu. Ponadto najnow-
sze badania łączą koncepcję zdolności organizacyjnych z koncepcją tworzenia sensu. 
W literaturze przedmiotu pojawiły się pierwsze próby sformułowania i operacjonali-
zacji zdolności tworzenia sensu.

Wyróżnione funkcje kadrów obejmują: filtrowanie sygnałów, nadawanie ram inter-
pretacyjnych oraz aktywowanie sposobu działania nakierowanego na skutek, który 
może być określony precyzyjnie albo ogólnie. Chociaż w koncepcji K. Weicka kadry są 
elementem procesu tworzenia sensu, to kadrowanie stanowi odrębne pole badawcze 
i nie jest tożsame z sensmakingiem. Analiza literatury dotyczącej kadrowania pokazała 
złożoność, wielowymiarowość i różnorodność ujęć tego zjawiska. Najważniejsze jest 
rozróżnienie statycznych i dynamicznych aspektów kadrowania.

W ujęciu statycznym kadry są m.in. strukturami wiedzy, schematami postępowania, 
słownikami. K. Weick wyróżnił sześć typów tego rodzaju kadrów: ideologie, kontrolę 
trzeciego stopnia, paradygmaty, teorie działania, tradycje i opowieści. Są one filtrami 
wpływającymi na postrzeganie, ramami odniesienia kształtującymi interpretacje, a jed-
nocześnie sposobami wyrażenia tych interpretacji oraz zbiorami sugerowanych skutków 
i powiązanych z nimi sposobów działań. Kadry statyczne są hierarchiczne, a najwyżej 
w tej strukturze znajdują się pierwotne kadry nadrzędne. W kontekście zarządzania są to 
tradycje racjonalizowania uniwersalistycznego i kulturowego, wywodzące się z założeń 
ontologicznych i epistemologicznych. Tradycje te są powiązane z trybami kadrowania.

W ujęciu dynamicznym kadrowanie jest procesem, który może być realizowany 
w dwóch trybach: priming i framing. Pierwszy aktywuje sposób działania sugerowany 
przez kadr statyczny (np. wiedzę), a drugi polega na tworzeniu sposobu działania w trak-
cie działania, na bieżąco (np. uczenie się przez działanie). Tryby te, nazwane kadrowa-
niem eksploatacyjnym i eksploracyjnym, różnią się między sobą sposobem realizacji 
funkcji kadru w procesie tworzenia sensu. Funkcje oraz sposób ich realizacji legły u pod-
staw konceptualizacji organizacyjnych zdolności kadrowania. Koncepcyjnie zdolności 
kadrowania eksploracyjnego obejmują: zdolność widzenia wieloaspektowego, zdolność 
ujmowania wieloperspektywicznego oraz zdolność otwierania kierunków działania. 
Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały trafność tej konceptualizacji, a także 
istnienie przewidywanych zależności między zdolnością widzenia wieloaspektowego 
i zdolnością ujmowania wieloperspektywicznego oraz między zdolnością ujmowania 
wieloperspektywicznego a zdolnością otwierania kierunków działania.

Statyczne i dynamiczne aspekty kadrowania ujawniły dualizm pierwotnych kadrów 
nadrzędnych w postaci dwóch tradycji racjonalizowania oraz powiązanych z nimi 
dwóch trybów kadrowania. Różnica między uniwersalistyczną i kulturową tradycją 
racjonalizowania wynika z rozbieżności założeń na poziomie ontologicznym i episte-
mologicznym, wyrażonych dychotomią pespektywy funkcjonalistyczno-systemowej 
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i interpretatywno-symbolicznej, a także powiązanych z nimi interesów poznaw-
czych – technicznego i praktycznego. Dualizm ten przejawia się następnie w zasadach 
sprawnego zarządzania (cykl działania zorganizowanego i cykl rozwiązywania proble-
mów), racjonalności zarządzania (decyzyjnej i działania) oraz w rozumieniu spraw-
ności (obiektywna skuteczność i efektywność ekonomiczna oraz subiektywna i wielo-
wymiarowa korzystność). W konsekwencji tradycje racjonalizowania, jako zestawy 
fundamentalnych założeń, tworzą grunt dla dwóch trybów kadrowania. W ich ramach 
funkcjonują podrzędne kadry statyczne (np. wiedza) i realizowane są funkcje kadrów 
w procesach organizacyjnego tworzenia sensu. Sugeruje to istnienie zdolności kadro-
wania eksploatacyjnego, w tym: zdolności widzenia skupionego, zdolności ujmowa-
nia wewnątrzperspektywicznego oraz zdolności utrzymywania kierunków działania. 
W przeprowadzonych badaniach empirycznych te zdolności kadrowania eksploatacyj-
nego zostały uchwycone pośrednio, w postaci zdolności zarządczych cechujących się 
silnym nastawieniem na wyłącznie eksploatacyjne funkcje kadru. Zdolności te, obejmu-
jące integralność i ład korporacyjny oraz zarządzanie finansami, są odzwierciedleniem 
dwóch głównych modeli zarządzania publicznego: klasycznej administracji publicznej 
oraz Nowego Zarządzania Publicznego. Analizy statystyczne modelu zależności między 
zdolnościami kadrowania eksploatacyjnego i eksploracyjnego wykazały wpływ zdolno-
ści kadrowania eksploatacyjnego (zmierzonej na podstawie zdolności zarządczych) na 
zdolność widzenia wieloaspektowego i zdolność ujmowania wieloperspektywicznego, 
a także wpływ zdolności kadrowania eksploatacyjnego i zdolności otwierania kierun-
ków działania na sprawność organizacji. Uzyskane wyniki pozwalają spełnić defini-
cyjny wymóg powiązania zdolności organizacyjnych ze sprawnością. Chociaż zdolności 
kadrowania eksploatacyjnego i eksploracyjnego są oparte na przeciwstawnych funk-
cjach kadrów i powiązane ze sprzecznymi tradycjami racjonalizowania, paradoksalnie 
w badaniach empirycznych zaobserwowano pozytywny wpływ zdolności kadrowania 
eksploatacyjnego na zdolność widzenia wieloaspektowego i zdolność ujmowania wielo-
perspektywicznego. Z kolei negatywny wpływ zdolności kadrowania eksploatacyjnego 
na zdolność otwierania kierunków działania nie został potwierdzony statystycznie.

Paradoks zdolności kadrowania wyjaśniono na gruncie kadrów statycznych, nie-
zbędnych dla realizacji procesów kadrowania i zgodnie z metodyką Poole’a i van de Vena 
(1989). Skupiono się na kadrach stanowiących w typologii K. Weicka teorie działania, 
ponieważ to one w największym stopniu są powiązane z metodami i technikami zarzą-
dzania. Analiza sposobu realizacji funkcji kadru przez wybrane koncepcje zarządzania 
pozwoliła rozróżnić koncepcje oparte na kadrowaniu eksploracyjnym, eksploatacyjnym 
oraz takie, które wykorzystują oba tryby. Zgodnie z sugerowaną w literaturze metodą 
radzenia sobie z paradoksem przyjęto nową perspektywę. Polegała ona na syntezie 
rozpoznanych wariantów łączenia funkcji kadrów, a dodatkowo na uwzględnieniu 
użyteczności tych wariantów, w zależności od poziomu organizacyjnych zdolności 
kadrowania. Na tej podstawie wyróżniono cztery idealnotypowe style kadrowania. Styl 
eksploatacyjny jest przejawem dużych zdolności kadrowania eksploatacyjnego przy 
bardzo niskich zdolnościach kadrowania eksploracyjnego. Styl eksploracyjny cechują 
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przejawy dużych zdolności kadrowania eksploracyjnego przy niewielkich zdolnościach 
kadrowania eksploatacyjnego. Styl dwubiegunowy jest przykładem współwystępowa-
nia dużych zdolności kadrowania eksploatacyjnego i eksploracyjnego, co wiąże się ze 
zdolnością utrzymania równowagi lub korzystnego napięcia między trybami kadrowa-
nia na poziomie organizacji. Z kolei styl dysfunkcyjny charakteryzuje się bardzo niskimi  
zdolnościami kadrowania obu typów albo też przesadnie dużymi zdolnościami kadro-
wania jednego lub obu typów.

Z przeprowadzonych analiz teoretycznych i empirycznych wyłoniło się kilka ogól-
nych mechanizmów łączenia i współdziałania eksploracji i eksploatacji w percepcji 
menedżerów, pozwalających lepiej zrozumieć style kadrowania:
1. Zasada zakorzenienia w pierwotnych kadrach nadrzędnych – percepcja menedże-

rów jest kształtowana przez pierwotne kadry nadrzędne, wynikające z wyklucza-
jących się fundamentalnych założeń ontologicznych i epistemologicznych tradycji 
racjonalizowania, które kształtują rozumienie racjonalności i sprawności działania, 
oraz kadry podrzędne.

2. Zasada konieczności utrzymania aktualnych struktur sensu – konieczność ta została 
ukształtowana ewolucyjnie i jest gwarantem przetrwania człowieka w otoczeniu. 
W konsekwencji ma zastosowanie także do zorganizowanych form działania ludzi. 
Przejawia się w jednoczesnym wierzeniu i wątpieniu w treści procesu tworzenia sensu.

3. Zasada złożonego organizowania percepcji – wpływ kadrów na percepcję mene-
dżerów jest kształtowany przez trzy funkcje kadrów: filtr (widzenie skupione vs  
wieloaspektowe), ramy odniesienia (ujmowanie wewnątrzperspektywiczne  
vs wielo perspektywiczne) oraz wzór skutek-działanie (utrzymanie kierunków 
działania vs otwieranie kierunków działania). Kierunki realizowania tych funkcji 
są przeciwstawne, ale kadry statyczne mogą je łączyć. Sposoby łączenia są zróż-
nicowane i obejmują rozdzielenie funkcji kadrów, akceptację i konstruktywne 
wykorzystanie ich sprzeczności albo oba jednocześnie. Dodatkowo różne może być  
natężenie zdolności kadrowania, co odzwierciedlają style kadrowania.

4. Zasada stopniowania eksploracji – bardziej konkretne opisy różnych aspektów 
problemu, cechujące się większą pewnością poznawczą (ang. epistemic certeinty), 
prowadzą do natychmiastowego i twórczego wnioskowania i wykorzystania infor-
macji. Opisy mniej konkretne i o większej niepewności poznawczej (ang. epistemic 
uncerteinty) są analizowane w dalszej kolejności. Możliwe jest dzielenie przedmiotu 
interpretacji (np. problemu) na mniejsze części (podkadry, ang. sub-frames), jeśli 
wstępna interpretacja rodzi pytania, na które nie ma odpowiedzi lub które ukazują 
nieścisłości wstępnej interpretacji. Wiarygodna część kadru zostaje podtrzymana 
(ang. preserving the frame), a część niewiarygodna zostaje rozbudowana (ang. ela-
borating the frame). Jeśli pojawiają się wątpliwości co do pierwotnej interpretacji, 
następuje przedefiniowanie kadru (ang. reframing).

5. Zasada redundancji kadrów – zbyt duże nawarstwienie kadrów może prowadzić 
do nadmiaru informacji lub ram odniesienia, stając się przeszkodą w sprawnym 
działaniu.
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Style i zasady kadrowania składają się na zasady łączenia i współpracy eksploracji 
i eksploatacji w percepcji menedżerów.

Identyfikacja stylu kadrowania, możliwa przez mierzenie organizacyjnych zdolno-
ściach kadrowania, ma spory potencjał aplikacyjny. Diagnoza zdolności kadrowania 
w badanych urzędach gminy pozwoliła wyróżnić w praktyce dziewięć stylów kadro-
wania: eksploatacyjny, umiarkowanie eksploatacyjny, eksploracyjny, umiarkowanie 
eksploracyjny, dysfunkcyjny oraz dwubiegunowy, który może mieć cztery warianty 
(dwubiegunowy, umiarkowanie dwubiegunowy, dwubiegunowy eksploatacyjny i dwu-
biegunowy eksploracyjny). Diagnoza pokazała też, że badane urzędy można podzielić 
na trzy grupy. Pierwsza cechuje się wysokim poziomem obu zdolności kadrowania, 
druga obejmuje urzędy o średnich zdolnościach kadrowania obu typów lub zaburzonej 
równowadze między nimi, a trzecia uwzględnia urzędy mające wyraźny deficyt zdolno-
ści kadrowania. Uzyskane wyniki pozwoliły określić kierunki doskonalenia badanych 
urzędów gminy, a także sposoby rozwoju zdolności kadrowania eksploracyjnego na 
poziomie mikro-, mezzo- i makrozarządzania publicznego. Style i zasady kadrowania 
mają także zastosowanie w metazarządzaniu, ponieważ wspierają autorefleksję i suge-
rują kryteria doboru metod i technik zarządzania. Jednocześnie perspektywa meta - 
zarządzania może być rozwijana z wykorzystaniem koncepcji organizacji jako systemu 
kadrującego.

Wyniki analiz teoretycznych i empirycznych umożliwiły osiągnięcie celów badaw-
czych i uzyskanie satysfakcjonujących odpowiedzi na pytania badawcze. Niemniej pro-
ces badawczy miał istotne ograniczenia, wynikające zarówno z przyjętych podstaw 
teoretycznych, jak i z zastosowanych metod badawczych. Koncepcja organizacyjnych 
zdolności kadrowania wymaga dalszych badań i dyskusji.

Uzyskane wyniki postępowania badawczego pozwoliły osiągnąć cel książki, którym 
było poznanie i opisanie zasad łączenia i współpracy (interfejsów) eksploatacji i eks-
ploracji w percepcji menedżerów. Rezultaty te mają istotny wkład dla nauk o zarządza-
niu i jakości na kilku płaszczyznach. W warstwie teoriopoznawczej została opracowana 
rozbudowana koncepcja organizacyjnych zdolności kadrowania powiązanych ze sty-
lami i zasadami kadrowania. Koncepcja ta daje możliwość integracji różnych podjeść do 
oburęczności organizacyjnej, opisanych w literaturze. Ponadto daje ramy teoretyczne 
do analizy różnych koncepcji i narzędzi zarządzania z persektywy metazarządzania. 
Oparcie koncepcji zdolności kadrowania na dorobku sensmakingu pozwoliło zrobić 
kolejny krok w budowaniu pomostu między naukami o zarządzaniu a kognitywistyką. 
W warstwie metodycznej i empirycznej wkład do nauk o zarządzaniu i jakości obejmuje 
skuteczną strategię badawczą łączącą teoriopoznawcze przesłanki interpretatywizmu 
z empirycznymi przesłankami funkcjonalizmu, a także opracowanie skal pomiarowych 
i zweryfikowanych modeli pomiarowych organizacyjnych zdolności kadrowania. W war-
stwie aplikacyjnej wkładem do nauk o zarządzaniu i jakości jest narzędzie pozwalające 
na skuteczną diagnozę stylu kadrowania organizacji, na podstawie oceny organizacyj-
nych zdolności kadrowania, a także umożliwające opracowanie zaleceń praktycznych 
na bazie zidentyfikowanych zasad kadrowania.
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Załączniki

Z1. Konstrukcja kwestionariusza organizacyjnych zdolności 
kadrowania

Zdolności kadrowania eksploracyjnego

W jakim stopniu (%) poniższe zdanie prawidłowo opisuje Pani/Pana urząd gminy/
miasta?

Dziewięć pozycji testowych
Dostrzeganie zróżnicowanych głównych aspektów. Wykorzystanie wielu źródeł dla 
lepszego rozumienia. Dostrzeganie sprzecznych oczekiwań różnych interesariuszy. 
Tworzenie i testowanie prototypów. Świadome improwizowane dążenie do niesprecy-
zowanych rezultatów. Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów. Estetyczne aspekty. 
Wizualizowanie wielozmysłowe. Kwestionowanie założeń.

Przykładowe pytanie kwestionariusza dla pozycji testowej dotyczącej dostrzegania 
zróżnicowanych głównych aspektów, w ramach zdolności widzenia wieloperspekty-
wicznego, brzmiało: „W jakim stopniu (%) poniższe zdanie prawidłowo opisuje Pani/
Pana urząd gminy/miasta? Projektując nowe usługi lub projektując zmiany obecnych 
usług, urząd uwzględnia i łączy aspekty techniczne, finansowe, operacyjne i emocjonalne”.

Dla każdego z pytań zastosowano wariant sześciostopniowej skali Likerta, wykorzysty-
wany do badania zdolności zarządczych – Management Capability Index (Management, 
2016):

  0 – Nie, to się nie zdarza.
 20 – Tak, zaczęło się.
 40 – Tak, jest czasami praktykowane przez niektórych kierowników.
 60 – Tak, jest często praktykowane przez większość kierowników.
 80 – Tak, jest konsekwentnie praktykowane w całym urzędzie i poprawiane.
100 – Tak, jest w pełni praktykowane w całym urzędzie jako coś normalnego.
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202   Załączniki

Zdolność kadrowania eksploatacyjnego

W jakim stopniu (%) poniższe zdanie prawidłowo opisuje Pani/Pana urząd gminy/
miasta?

Dwie pozycje testowe
Zdolność zarządzania finansami. Zdolność do zapewnienia integralności i ładu  
korporacyjnego.

Przykładowe pytanie kwestionariusza brzmiało: „W jakim stopniu (%) poniższe zda-
nie prawidłowo opisuje zarządzanie w Pani/Pana urzędzie gminy/miasta? W urzędzie 
praktykuje się bardzo dobre i efektywne zarządzanie finansami przez wykwalifikowaną 
i doświadczoną kadrę, konsekwentnie dąży się do poprawy wydajności i realizacji celów 
lub nawet ich przekraczania, a także stosuje się efektywną kontrolę poprzez nadzór,  
hierarchię i audyt wewnętrzny”.

Dla każdego z pytań zastosowano wariant sześciostopniowej skali Likerta wykorzysty-
wany do badania zdolności zarządczych – Management Capability Index (Management, 
2016):

  0 – Nie, to się nie zdarza.
 20 – Tak, zaczęło się.
 40 – Tak, jest czasami praktykowane przez niektórych kierowników.
 60 – Tak, jest często praktykowane przez większość kierowników.
 80 – Tak, jest konsekwentnie praktykowane w całym urzędzie i poprawiane.
100 – Tak, jest w pełni praktykowane w całym urzędzie jako coś normalnego.

Sprawność organizacji

Proszę ocenić, w jakim stopniu (%) urząd

Dwie pozycje testowe
Skutki korzystne dla odbiorcy. Skutki korzystne dla organizacji.

Przykładowe pytanie kwestionariusza brzmiało: „Proszę ocenić, w jakim stopniu (%) 
urząd, projektując nowe usługi lub projektując zmiany obecnych usług, osiąga ponad-
przeciętną jakość usług w zakresie estetyki, dostosowania do potrzeb, łatwości użytko-
wania, wrażeń odbiorców, a nawet pozytywnej emocjonalnej więzi odbiorcy z usługą?”.

Dla każdego z pytań zastosowano wariant sześciostopniowej skali Likerta, będący  
adaptacją skali wykorzystywanej do badania zdolności zarządczych – Management 
Capability Index (Management, 2016):
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  0 – Nie ma wyników lub wyniki w tym zakresie są słabe.
 20 –  Początkowe etapy monitorowania osiąganych wyników w tym zakresie; 

w wielu obszarach wyniki w tym zakresie nie są jeszcze raportowane.
 40 – Osiągane wyniki w tym zakresie poprawiają się z roku na rok.
 60 – Dobre wyniki w tym zakresie dotyczą wielu oferowanych usług publicznych.
 80 –  Dobre lub bardzo dobre wyniki w tym zakresie dotyczą realizacji większości 

oferowanych usług publicznych.
100 –  Doskonałe wyniki w tym zakresie dotyczą realizacji absolutnej większości 

oferowanych usług publicznych.

Z2. Charakterystyka próby badawczej

Kryteria (N = 545) Liczba respondentów Procent

Płeć

Kobieta 362 66

Mężczyzna 183 34

∑ 545 100

Grupa wiekowa

30–50 lat 300 55

Powyżej 50 lat 230 42

Poniżej 30 lat 15 3

∑ 545 100

Rodzaj stanowiska

Członek zarządu 352 65

Kierownik średniego szczebla 126 23

Stanowisko niezależne 42 8

Inne 25 5

∑ 545 100

Wielkość organizacji

Ponad 100 pracowników 101 19

50–100 pracowników 75 14

Poniżej 50 pracowników 369 68

∑ 545 100

Rodzaj jednostki

Miasto na prawach powiatu 33 6

Gmina miejska 66 12

Gmina miejsko-wiejska 134 25

Gmina wiejska 312 57

∑ 545 100
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Rodzaj jednostki Liczba urzędów w próbie i procent Ogólna liczba urzędów i procent

Miasto na prawach 
powiatu 19 4% 66 3%

Gmina miejska 51 11% 236 10%

Gmina miejsko-wiejska 119 26% 652 26%

Gmina wiejska 271 59% 1524 62%

∑ 460 100% 2478 100%

Z3. Kodowanie kontrastów zmiennych kontrolnych
Dla uporządkowanych i nieuporządkowanych czynników stanowiących zmienne  
kontrolne określone zostały kontrasty. Dla płci zastosowano sumę zerowego kon- 
 trastu z jedną pozycją wskazującą mężczyzn i jedną wskazującą kobiety. Dla stanowi-
ska, również nieuporządkowanego, zastosowano kontrast odchylenia, który pozwolił 
porównać średnią każdej pozycji do ogólnej średniej, z wyłączeniem ostatniej pozycji 
(czwartej, inne stanowisko). Dla wieku i liczby pracowników zastosowano kontrasty 
różnicowe (odwrócony Helmert), w których każda kategoria (oprócz pierwszej) była 
porównywana ze średnim efektem wszystkich poprzednich kategorii.
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Książka stanowi jedną z pierwszych na świecie prób opisa-
nia zdolności organizacji w zakresie kadrowania (ramowania, 
ang. framing). Publikacja prezentuje tytułowe zdolności 
z perspektywy procesu tworzenia sensu, integrując dorobek 
teorii organizacji i zarządzania, zarządzania strategicznego  
i kognitywistyki. Dzięki temu oferuje czytelnikowi unikalny 
punkt wyjścia do refleksji nad teorią i praktyką zarządzania. 
Badacze oraz doktoranci w zakresie nauk o zarządzaniu  
i jakości znajdą w książce m.in. unikalne podejście metodo-
logiczne, oryginalną koncepcję zdolności kadrowania eks-
ploracyjnego i eksploatacyjnego oraz opartą na niej typo-
logię stylów kadrowania. Z kolei czytelnik zainteresowany 
praktycznymi aspektami zarządzania znajdzie opis przy-
kładowych możliwości zastosowania koncepcji zdolności 
kadrowania oraz wskazówki do przemyślenia własnej prak-
tyki zarządczej. Refleksja ta pozwoli lepiej usystematyzować 
instrumentarium menedżerskie na poziomie organizacji  
i ocenić je pod kątem równowagi między kadrowaniem 
eksploracyjnym a eksploatacyjnym. 
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