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cych rozwiązywania wszelkich problemów typu regio
nalnego1).
Ustosunkowanie się do tych spraw nie jest łatwe. Każde 
z tych rozwiązań ma swoje aspekty dodatnie i ujemne 
(do czego wrócimy). Spójrzmy jednak na rozwój kon
cepcji zadaniowej organów terenowych w Polsce — 
będzie to istotne dla zobrazowania stopnia złożoności 
problemu.
Okres pierwszy (po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.) 
trwał do 1928 r. Był to czas funkcjonowania organów nie 
zespolonych w terenie. Reforma z 1928 r. umożliwiła 
utworzenie organów zespolonych mających kompeten
cje ogólne. Rozwój rad narodowych i terenowych orga
nów administracyjnych po drugiej wojnie światowej 
wiązał się z rozszerzeniem zasięgu oddziaływania tych 
organów. Wszystkie następne przekształcenia dokony
wane były m. in. przez utrzymywanie tej tendencji 
coraz szerszego zasięgu oddziaływania przedmiotowego2) 
— rady i ich organy miały umacniać swą pozycję poprzez 
rozszerzanie się sfery wpływów. W końcu lat pięćdzie
siątych rozpoczyna się swoista kariera słowa „koordy
nacja”, związana ściśle z próbami stworzenia możli
wości oddziaływania przez organy terenowe na pracę 
jednostek organizacyjnych nie podporządkowanych tym 
organom.
Odrębnego naświetlenia wymagają próby umocnienia 
funkcji koordynacyjnych w latach 1972— 1975. Odbyło 
się to m. in. drogą instrumentalizacji prawnej z jedno
czesnym odejściem od deklaracyjnego, niemal hasło
wego ujmowania tych zadań w dotychczasowych prze
pisach. Dokonano więc próby przetransponowania ogól
nie określonych zadań w czynności, które miały dopro
wadzić do oczekiwanego rezultatu.
Jednocześnie nastąpiła miniaturyzacja województw — 
a więc powstała sprzeczność pomiędzy dokonaniami 
w sferze funkcjonalnej i strukturalnej. W małych woje
wództwach zmalały szanse prowadzenia działalności 
koordynacyjnej. Koordynacja terenowa uzyskała cechy 
fasadowości, jednak uwagę przywiązywano do uzyski
wania przez terenowe organy korzyści materialnych, 
natomiast znikała z pola widzenia podstawowa rola, 
jaką powinna spełniać. Ten krótki przegląd pozwala
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którą liczebność próby przyjąć do badania, tzn. przy 
jakich wartościach d oraz przy którym z podanych 
dwóch współczynników ufności.

S2(p) =
N - n

( N - l ) n
pq.

Ocenę precyzji można wyrazić za pomocą względnych 
średnich błędów szacunków. Średnie błędy szacunków 
frakcji elementów wyróżnionych oblicza się na podstawie 
wzoru:

Średni błąd szacunku wyrażony powyższym wzorem in
formuje, że oszacowane na podstawie próby frakcje 
elementów wyróżnionych w populacji wynoszą p±V(p). 
Tak więc np. jeżeli otrzymano wartość p równą 0.05 
(5%), a wartość V(p) równą 0.01. (1%), to faktyczna 
wartość parametru p wynosi 0.05±0.01, czyli zawarta 
jest w granicach od 0.0495 do 0.0505, a więc od 4,95% 
do 5,05%. Na zakończenie dodajmy, że liczebność próby 
na potrzeby omawianego badania została ustalona ze 
względu na jedną cechę, a mianowicie frakcję gmin, 
które rozpoczęły prace związane z reformą gospodarczą. 
Jest to cecha zasadnicza dla danego badania. Gdyby 
jednak zbierano informacje dodatkowe o innych cechach 
populacji, to wówczas wartości tych cech będą już szaco
wane z inną precyzją niż cecha zasadnicza.

Mgr Marian Gorynia

JAK BADAĆ I USPRAWNIAĆ ORGANIZACJĘ?

P roblematyka badania i usprawniania organizacji 
doczekała się licznych i szerokich opracowań. 

Wyniki poszczególnych prac badawczych charakteryzują 
się różnymi stopniami adekwatności opisu badanych zja
wisk i procesów, kładą akcenty na inne strony organiza
cyjnej rzeczywistości, a w efekcie są raczej trudno po
równywalne między sobą. Oczywiście nie było i nie ma 
w badaniach organizacji podejścia najlepszego, uniwer
salnego. Wybór określonej „filozofii’ badania, a co za 
tym idzie — metod jego przeprowadzenia, zależy od celu 
jaki sobie badacz stawia i od sytuacji, w jakiej się znaj
duje organizacja.
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie zestawienia 
różnych podejść, koncepcji, postaw, orientacji, metod 
i procedur, które stosowane są w badaniu i usprawnianiu 
organizacji. Chodzi mianowicie o przedstawienie zwięz
łych charakterystyk poszczególnych podejść, koncepcji 
itd. oraz o ewentualne określenie zakresu ich stosowal
ności.
Terminologia dotycząca omawianego zagadnienia jest 
bardzo nieścisła. W literaturze brak jest konsekwencji 
w stosowaniu podstawowych pojęć. Warto więc zwrócić 
uwagę na próbę uporządkowania aparatury pojęciowej 
dokonaną przez Z. Żabowskiego1). Cytowany autor 
opierając się na podziale wprowadzonym przez R. L. 
Ackoffa2) rozgranicza takie określenia, jak:
— postawa (podejście); jest to  generalny sposób zasto*

i) Z. Żabowski: „Podejście systemowe w projektowaniu zakładów
przemysłowych”, Problemy Organizacji, 3/1980, s. 169.
z)  Za J. 0 ’Shaughnessy: Metodologia decyzji, Warszawa 1975, S, 216.

sowania odpowiednich metod do rozwiązywania proble
mów projektowych,
— metoda; jest to usystematyzowana procedura pos
tępowania w rozwiązywaniu problemów projektowych 
wynikających z istoty podstawowych praw nauki i tech
niki,
— technika; jest to szczegółowy sposób wykorzystania 
fizycznych i atrybutowych (pojęciowych) narzędzi pro
jektowych w postępowaniu wzorcowym,
— narzędzia; są to fizyczne i atrybutowe instrumenty 
projektowe stosowane w odpowiedniej technice projek
towania.
Powyższa propozycja dotyczy co prawda metodologii 
projektowania organizacji, jednak z powodzeniem moż
na ją  wykorzystać do klasyfikacji pojęć związanych 
z badaniem i usprawnianiem organizacji. W  świetle 
powyższego przyjąć można, że terminy: postawa, po
dejście, orientacja, koncepcja posiadają w tym miejscu 
zbliżone znaczenia, są nawet tożsame.
Analizę podejść do badania i usprawniania organizacji 
rozpocząć można od przedstawienia „klasycznego” już 
podziału, którego kryterium jest sposób rozumienia or
ganizacji :
1. Podejście klasyczne — organizacja jest sys

temem technicznym, ce
chuje ją  determinizm i 
duża niezawodność.

2. Podejście śócjologiczne — organizacja jest sys
temem społecznym, pod
kreśla się znaczenie jed
nostek i grup oraz relacji 
między nimi.
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3. Podejście systemowe — organizacja jest sys
temem składającym się 
z podsystemów, dzia
łającym w określonym o- 
toczeniu.

Podejście klasyczne opiera się na badaniu czynności 
niezbędnych do osiągania celów. Rozwiązywanie prob
lemów organizacyjnych sprowadza się do ustalenia ra
cjonalnego podziału pracy dla osiągnięcia sprawnej 
specjalizacji oraz budowy struktury autorytetów dla 
utrzymania kontroli i koordynacji.
Jako środek stosuje się tutaj zasady wynikające z doś
wiadczenia. Badane czynniki to przede wszystkim: ro
dzaj pracy, specjalizacja, obciążenie pracą, autorytet, 
odpowiedzialność.
W podejściu socjologicznym akcent położony jest na 
urządzenia wywołujące kooperację członków organizacji. 
Dlatego też podkreśla się znaczenie udziału grup robo
czych w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Ba
dane w tym podejściu czynniki, to : indywidualne prag
nienia i potrzeby, zachowanie się grup roboczych, za
chowanie się nadzoru, zachowanie się grup względem 
siebie.
Podejście systemowe istotę rozwiązywania problemów 
organizacyjnych upatruje w minimalizacji obciążenia 
sieci łączności. W tym celu przeprowadzana jest analiza 
decyzji zmierzająca do zapewnienia informacji i kanałów 
łączności dostosowanych do koniecznych decyzji. Ba
danymi czynnikami są : podejmowanie decyzji, potrzeby 
w dziedzinie informacji, kanały łączności.
W historii myśli organizacyjnej pojawiały się niekiedy 
tendencje do absolutyzowania któregoś z podejść tutaj 
omawianych. Dobrym podsumowaniem prowadzonej 
na ten temat dyskusji może być opinia Jerzego Luto
sławskiego: „Podejście klasyczne wciąż pozostaje lo
gicznym szkieletem struktury, na którego kształt mogą 
wpływać i powinny wpływać wyniki rozwiązań opartych 
na cybernetycznej teorii systemów. Świadomość wyni
ków badań nad stosunkami współdziałania chroni nas 
przed rozwiązaniami organizacyjnymi, które mogłyby 
okazać się zawodne w działaniu ze względu na postawy 
ludzi”3).
Na omówienie zasługuje również koncepcja L. Kędzier
skiego nazwana przez jej autora metodą „trzech mode
li”4). Może ona być stosowana zarówno przy budowaniu, 
jak i badaniu systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. 
Zakłada się w niej kolejne spojrzenie na przedsiębiorstwo 
na podstawie trzech modeli: systemowego, analitycznego 
i technologicznego. Najpierw rozważa się przedsiębior
stwo od strony modelu systemowego, uwzględniając na
stępujące aspekty:
— ekonomiczny; analizuje się społeczno-ekonomiczne 
cele, środki i warunki działania przedsiębiorstwa — 
przedsiębiorstwo traktuje się jako jednostkę gospodarczą, 
której celem jest przekształcania zasobów w ramach 
przewidzianych funkcją społeczną, do pełnienia której 
przedsiębiorstwo to zostało powołane,
— socjologiczny; przedsiębiorstwo występuje tu jako

3) Przedmowa do wydania polskiego książki: J. 0 ’Shaughnessy: Or
ganizacja zarządzania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1972, s. 8.
■*) L. Kędzierski: „Założenia systemu organizacyjnego przedsiębiors
twa”, Ekonomika i Organizacja Pracy, 1/1981, s. 16— 19.
5) B. Wawrzyniak: „Podejścia do usprawnień procesów zarządzania 
organizacjami gospodarczymi”, Organizacja, Metody, Technika 1/1981, 
s. 9.

zorganizowany zespół ludzki, kolektyw, całość złożona 
z wielu współdziałających ze sobą osób w określonych 
ramach prawnych,
— organizacyjny; przedsiębiorstwo rozpatruje się tu 
jako jednostkę organizacyjną, której celem jest zorgani
zowanie struktur podmiotowych, czynnościowych 
i przedmiotowych systemu pod kątem uzyskania opty
malnej sprawności,
— kooperacji społecznej; badamy tu kontakty przed
siębiorstwa z otoczeniem, tzn. z innymi systemami, 
zakres i formę interakcji z systemami nadrzędnymi oraz 
z systemami otoczenia bezpośredniego i pośredniego, 
przedsiębiorstwo występuje tu jako podsystem systemu 
nadrzędnego oraz współdziała z systemami równorzęd
nymi.
Zadaniem modelu analitycznego jest rozdzielenie syste
mu działania na cztery podstawowe składniki oraz iden
tyfikacja relacji między tymi składnikami. W tym celu 
udziela się odpowiedzi na następujące pytania:
1) Co trzeba realizować? — trzeba określić funkcje, 
strukturę czynnościową i przewidywane zadania,
2) Kto ma realizować? — ustalenie struktury podmio
towej,
3) W jaki sposób będzie, realizowane? — opracowanie 
technologii działania,
4) Jakie są związki z otoczeniem? — określenie pozycji 
systemu względem otoczenia, tzn. względem innych 
systemów.
Model technologiczny bada mechanizm funkcjonowania 
systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, w którym 
człowiek za pomocą transformacji informacji w proce
sach informacyjno-decyzyjnych (układy kierownicze) 
transformuje zasilenie w procesach materialno-energe- 
tycznych (układy robocze).
Układy kierownicze bada się w aspektach:
— socjotechnicznym; pod kątem kierowania ludźmi,
— ekonomiczno-finansowym; pod kątem zarządzania 
zasobami,
— cybernetycznym; pod kątem sterowania procesami. 
Układy robocze badamy natomiast w aspektach:
— produkcji; pod kątem organizowania i realizowania 
procesów produkcji,
— zabezpieczenia produkcji i zarządzania; pod kątem 
organizowania i realizowania procesów materialno-ener- 
getycznych, składających się na gospodarowanie zaso
bami niezbędnymi do umożliwienia realizowania pro
cesów zarządzania.
Podstawową zaletą metody „trzech modeli” jest jej kom
pleksowy charakter. Metoda ta pozwala w szczególności 
na łączne rozpatrywanie problematyki organizacji przed
siębiorstwa w jej aspekcie instytucjonalnym i funkcjo
nalnym z jednej strony oraz w aspekcie statycznym i dy
namicznym z drugiej strony.
Interesujące modelowe podejścia do usprawnień orga
nizacji przedstawia B. Wawrzyniak5). Za P. Hersneyem 
i K. H. Blanchardem podejścia te nazywa cyklami zmian. 
Stosując kryterium miejsca, w którym powstaje inicjaty
wa usprawnienia organizacji, wyróżnić można:
a) cykl partycypacyjny,
b) cykl dyrektywny.
Usprawnienia organizacji w cyklu partycypacyjnym in
spirowane są przez członków organizacji lub ich grupy 
na podstawie nowej wiedzy lub są związane Z odczuwa
ną przez nich potrzebą zmian i silną motywacją do ich 
przeprowadzenia. Powyższe czynniki wpływają na in
dywidualne i grupowe zachowania członków organizacji,
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które z kolei określają ksztatt przyjmowanej strategu 
usprawnień. Cykl dyrektywny natomiast polega na od
górnym wprowadzeniu usprawnień, które mogą być 
różnie przyjęte przez członków organizacji. Wartościo
wanie wymienionych cykli w sensie absolutnym nie ma 
sensu. Można je jedynie oceniać w sensie relatywnym 
w odniesieniu do konkretnych sytuacji organizacyjnych. 
W metodologii projektowania struktur organizacyjnych 
wyróżnia się m. in. metodę diagnostyczną i metodę prog
nostyczną. W procesie analizy diagnostycznej dokonuje 
się porównania istniejącego stanu organizacji ze stanem 
pożądanym, mającym swoje odbicie w świadomości 
prowadzącego badanie. Obraz tej docelowej, w pewnym 
sensie wzorcowej organizacji, powstaje na podstawie 
doświadczenia i wiedzy organizatora dotyczącej prawid
łowych rozwiązań organizacyjnych. Znajomość stanu 
faktycznego, jego odchyleń od stanu pożądanego oraz 
przyczyn także odchyleń stwarza możliwości uspraw
nień. Oceniając przydatność tej metody J. Trzcie- 
niecki zauważa, że: „Metoda diagnostyczna nie sprzyja 
rozwojowi futurologicznego typu myślenia; przyjęcie 
za punkt wyjścia istniejącego stanu organizacji nie po
zwala na oderwanie się od przeszłości oraz teraźniej
szości i wyznaczenie nowego kształtu organizacji, uwzg
lędniającego nowe, przyszłościowe warunki”6). Metoda 
prognostyczna natomiast polega na zbudowaniu syste
mu wzorcowego, będącego przyszłościowym kształtem 
organizacji, do którego należy dążyć. Z drugiej strony 
system wzorcowy jest punktem wyjścia do osiągnięcia 
poprzez stopniowe uwzględnianie warunków ogranicza
jących takiego kształtu systemu, który będzie możliwy 
do praktycznego wykorzystania, czyli systemu realnego. 
A oto opinia wartościująca przydatność metody prog
nostycznej. „Stwierdzono w praktyce, że uzyskany tą 
drogą system realny charakteryzuje się wyższym pozio
mem organizacyjno-technicznym niż system usprawnia
ny metodą analizy diagnostycznej. Tłumaczy się to tym, 
że w czasie długotrwałego zwykle rejestrowania stanu 
faktycznego projektant jak gdyby przyzwyczaja się do 
tego stanu co nie sprzyja tworzeniu bardziej postępo
wych rozwiązań”7).
Z kolei zwrócić można uwagę na koncepcję A. K. 
Koźmińskiego. Stwierdza on, że „Istnieją dwa podsta
wowe kryteria wyodrębniania przedmiotu analiz syste
mowych w gospodarce socjalistycznej, według rozwią
zań organizacyjpo-instytucjonalnych i według procesów. 
Efektem zastosowania pierwszego są badania względnie 
wyodrębnionych fragmentów struktury (np. resortów 
lub przedsiębiorstw), drugiego natomiast analizy pro
cesów (np. planowania) zachodzących w wielu elemen
tach struktury i łączących je. Analizy systemowe sto
sowane w praktyce powstają z połączenia obu tych kry
teriów, dotyczą więc np. procesów planowania w kon
kretnych układach organizacyjnych. Bardziej płodne

6) J. Trzcieniecki: Projektowanie systemów zarządzania, Warszawa 
1979, s. 35.
7) Op. cit., s. 37.
8) A. K. Koźmiński: Analiza systemowa organizacji, Warszawa 1979, 
s. 60.
9) J. Aubert-Krier: Gcstion de L’enterprise, Paris 1975, s. 172.
10) Na podstawie: J. W. Lorsch, P. R. Lawrence, eds., Studies in 
Organization Design (Homewood, III.: R D. Irwin, Inc. and The 
Dorsey Press, 1970), s. 1.
n ) Por. Encyklopedia organizacji i zarządzania, Warszawa 1981, s. 361.
12) G. Dessler: Organization and Management, Prentice-Hall, INC., 
Englewood Cliffs, N. J. 1976, s. 2.

teoretycznie i stwarzające większe szanse interdyscypli
narnej integracji nauk wydaje mi się zastosowanie kry
terium procesu”8). Treść przytoczonego cytatu pozwala 
wyróżnić kolejne dwa podejścia do badania organizacji:
— podejście instytucjonalne, wiodącym przekrojem ba
dawczym jest przekrój podmiotowy, punkt wyjścia sta
nowi odpowiedź na pytanie, kto?
— podejście funkcjonalne; zainteresowanie koncentruje 
się na aspekcie przedmiotowym, najważniejsza jest kwes
tia: co? i jak?.
W badaniach naukowych prowadzonych w ramach te
orii organizacji i zarządzania wskazać można ponadto 
na istnienie dwóch kolejnych podejść, mianowicie po
dejścia opisowo-wyjaśniającego i normatywnego. Inspi
rację do wydzielenia tych podejść stanowią rozważania 
francuskiej autorki Jane Aubert-Krier9). Wskazuje ona, 
że z jednej strony wyróżnić można prace, w których 
próbuje się określić jak organizacje funkcjonują, jak po
dejmuje się w nich decyzje oraz czy można zbudować 
modele funkcjonowania organizacji i je testować.
W badaniach z dziedziny organizacji i zarządzania wy
stępuje również tzw. podejście sytuacyjne (contingency 
approach, situational approach). W myśl tego podejścia 
wewnętrzne funkcjonowanie organizacji musi być zgodne 
z wymogami zadania organizacji, z technologią, z otocze
niem zewnętrznym i z potrzebami jej członków10). Za
miast poszukiwać panaceum na najlepszy we wszystkich 
warunkach sposób organizowania, badacze koncentrują 
się na analizie funkcjonowania organizacji w zależności 
od potrzeb członków i zewnętrznych bodźców oddzia
łujących na organizację. Do sprawnego funkcjonowa
nia organizacji niezbędna jest bowiem spójność jej celów, 
struktury i technologii z wymaganiami otoczenia i po
trzebami członków organizacji. Niekiedy przytacza się 
zarzut, że podejście sytuacyjne cechuje się skrajnym rela
tywizmem oraz, że brak jest ogólnej teorii tego podejścia 
i wypracowanych metod badawczych11). Zarzuty te są 
chyba tylko częściowo słuszne. Zważywszy pragmatyczne 
nastawienie tego podejścia związane z jego szerokim 
wykorzystaniem w badaniach empirycznych, trudno się 
dziwić położeniu nacisku na analizę funkcjonowania or
ganizacji w konkretnych warunkach presji i możliwości 
istniejących w organizacji i jej otoczeniu. Podstawę do 
tłumaczenia drugiego zarzutu może stanowić wielo
znaczność terminu „teoria” . Jeśli za teorię uznajemy 
np. system twierdzeń sformułowany na gruncie podejścia 
klasycznego, to wydaje się, że na miano teorii zasługuje 
również zespół ustaleń badawczych, który uzyskano 
opierając się na podejściu sytuacyjnym. Brak wypraco
wanych specyficznych metod badawczych rekompenso
wany jest z powodzeniem stosowaniem metod zaczerp
niętych z podejścia klasycznego czy systemowego.
Jako przeciwieństwo podejścia sytuacyjnego zapropo
nować można podejście generalizujące. Podejście sy
tuacyjne koncentruje się na tym, co organizacje różni, 
natomiast podejście generalizujące skupia się na cechach 
wspólnych różnym organizacjom. Aby scharakteryzować 
podejście generalizujące posłużyć się można następują
cym cytatem: „Organizacje, jak korporacje, szkoły, 
rządy, które przenikają wszystkie strony naszego życia 
mają pewne cechy wspólne. Wszystkie są celowymi gru
pami społecznymi i składają się z ludzi, wykonujących 
różne zadania, które są koordynowane dla osiągnięcia 
celów organizacji. Wszystkie organizacje posiadają jed
nego lub kilku kierowników, których funkcjami są pla
nowanie, kadry, organizacja, kierowanie i kontrola” 12).
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