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ZMIANY W ORGANIZACJI WSPÓŁCZESNYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Streszczenie: Dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw stwarzają potrzebę rewizji dotychczasowych 
paradygmatów teorii organizacji i zarządzania, aby skutkowały one wyższym poziomem efektywności. 
Ewolucja organizacji przedsiębiorstw wynika zarówno z ich interakcji z otoczeniem, jak i z możliwości 
wprowadzenia nowych, oryginalnych rozwiązań w strukturach wewnętrznych, pozwalających na pokonanie 
lub zasymilowanie zagrożeń wynikających z przemian dokonujących się w otoczeniu. Przegląd zmian w 

organizacji współczesnych przedsiębiorstw stanowi istotny fundament w obszarze dyskusji na temat 
przyszłych kierunków tych przeobrażeń. Podjęte rozważania umożliwiły wskazanie ujawniającego się 
obecnie spowolnienia tempa rozwoju cywilizacyjnego, mogącego mieć wpływ na możliwości tworzenia 
całkowicie nowych form organizacyjnych, przy czym nadal należy podkreślać istotną rolę postępu 
naukowego, technicznego i organizacyjnego dla kreacji nowych form organizacyjnych i traktować go jako 
kluczową determinantę zmian organizacyjnych. 

Słowa kluczowe: struktury organizacyjne, organizacja, przedsiębiorstwo, teoria organizacji i zarządzania 

 

Wstęp 

Poszukiwania skutecznych teorii ekonomicznych pasujących do obecnego, 

turbulentnego otoczenia następują dość intensywnie w każdym obszarze życia 

gospodarczego, w szczególności w organizacji przedsiębiorstwa, choć należy zauważyć, 

iż organizacja (łac. organum) jest obiektem zainteresowania naukowców już od XIX 
wieku. Pojęcie organizacji można jednoznacznie zidentyfikować jako zespół elementów, 

które poprzez wzajemne interakcje stanowią jeden organizm lub system. W literaturze 

przedmiotu dominuje podejście, iż organizacja to miejsce, w którym następuje synteza 
procesów: planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania, sprowadzająca się 

do ukierunkowania wszystkich odrębnych elementów organizacji na wspólny cel (lub 

wiązkę celów). Takie ujęcie organizacji można uznać za uniwersalne i ponadczasowe, 
traktując jako jeden z paradygmatów w naukach o zarządzaniu, pamiętając przy tym, że 

umiejętnie zastosowane pozwala na predykcję przyszłych kierunków rozwoju 

organizacji
1
. Ogólna konstrukcja pojęcia organizacji nie wyczerpuje jednak możliwości 

powstawania kolejnych, nowych form i struktur organizacyjnych, najlepiej adekwatnych 
do obecnych i przyszłych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Z uwagi na 

                                                             

1 Zdaniem Ł. Sułkowskiego w naukach o zarządzaniu istnieją liczne typologie paradygmatów organizacji i 
zarządzania; Ł. Sułkowski, Paradygmaty nauk o zarządzaniu, „Współczesne Zarządzanie / Contemporary 
Management Quarterly” 2013, nr 2, s. 17. 
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nieokreśloną z zasady złożoność zagadnienie to jest i nadal będzie przedmiotem dużego 

zainteresowania nie tylko ze strony teoretyków zgłębiających ten problem, ale i 

praktyków gospodarczych. W rezultacie autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę 

usystematyzowania, w dość skrótowy sposób, najważniejszych kierunków zmian 
zachodzących w organizacji współczesnych przedsiębiorstw, mając przy tym na 

względzie wyizolowanie przyczyn kreacji ich przyszłych form i struktur organizacyjnych. 

 

Kierunki zmian w organizacji współczesnych przedsiębiorstw 

 

Dotychczasowe badania w zakresie zmian organizacji przedsiębiorstw, pomimo 
bogactwa liczby podejść i ujęć, nadal wydają się niewystarczające dla zaspokojenia 

wszystkich nowych oczekiwań w stosunku do roli, jaką powinno pełnić przedsiębiorstwo 

funkcjonujące we współczesnym otoczeniu. Ponadto poszukiwanie nowych modeli i 

koncepcji form i struktur przedsiębiorstwa odbywa się odrębnie przez pryzmat 
możliwości adaptacyjnych do indywidualnych rozwiązań wewnętrznych i zewnętrznych 

każdego przedsiębiorstwa, choć wśród naukowców można spotkać głosy i opinie, iż 

dynamicznie zmieniające się otoczenie stwarza potrzebę budowania nowych, odrębnych 
od wcześniejszych paradygmatów teorii i systemów zarządzania

2
. Ewolucja organizacji 

przedsiębiorstw wynika z jednej strony z interakcji z otoczeniem, a z drugiej z 

możliwości wprowadzenia nowych, oryginalnych rozwiązań w strukturze wewnętrznej, 
zdolnych do wykorzystania możliwości i pokonania zagrożeń wynikających z przemian 

otoczenia. Nauka o organizacji i zarządzaniu uwzględnia również i tę kwestię, 

ustanawiając na wyższym poziomie teoretycznym fundamentalne teorie wyjaśniające 

źródła i sposób postrzegania zmian w organizacji, tj.
3
: 

 teorię cyklu życia – bazującą na zasadniczych założeniach z nauki biologii, 

mówiących, iż kolejne stopnie rozwoju są konsekwencją poprzednich, uznając 

tym samym rozwój organizacji jako proces uzależniony od tzw. wewnętrznego 

kodu genetycznego z pierwotnie określonym programem, 

 teorię teleologiczną – opartą na teleologicznej i/lub filozoficznej doktrynie, 

mówiącej, iż dowolny cel stanowi nadrzędną przyczynę zachowań organizacji. 

Stąd rozwój organizacji następuje w zamierzonym z góry kierunku lub do 

zaprojektowanego stanu końcowego, 

 teorię dialektyczną – która rozwój organizacji wyjaśnia poprzez występowanie w 

świecie sprzecznych zdarzeń (tworzących przeciwstawne wartości) oraz sił 
walczących o supremację i kontrolę nad otoczeniem, 

 teorię ewolucji – identyfikowaną jako system wymuszonych naturalnych zmian, 

bez których organizacja nie jest w stanie przetrwać.  

Jak twierdzi K. Krzakiewicz, przedstawione konstytutywne teorie ewolucji 
precyzują proces zmian jako pewien cykl sformalizowanych działań (zdarzeń), co nie do 

                                                             

2  D. Jamali, Changing management paradigms: implications for educational institutions, „Journal of 
Management Development” 2005, Vol. 24, s. 104-115 cyt. za: W poszukiwaniu nowych paradygmatów 

zarządzania, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, SGH, Warszawa 2008, s. 12. 
3  K. Krzakiewicz, Teorie rozwoju organizacyjnego i zmiany w organizacji, [w:] Systemy i procesy zmian w 
zarządzaniu, red. A. Barabasz, G. Bełz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, 
s. 31. 



 
 

ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 339-346. 

3 
 

końca jest zgodne ze współczesnymi procesami gospodarczo-społecznymi, które 

charakteryzują się głęboką złożonością
4

. Tak dalekie teoretyczne wyidealizowanie 

ogranicza praktyczne zastosowanie wyłącznie jednej wybranej teorii. Z drugiej jednak 

strony każda z teorii procesu ewolucji organizacji przedsiębiorstwa nie podważa 
podstawowego założenia, iż celem zmian organizacyjnych jest osiągnięcie wyższego niż 

dotychczas poziomu sprawności organizacji
5

 i zapewnienie jej postępu poprzez 

dostosowanie do wymagań środowiskowych. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania, 
zasadnym jest raczej łączenie wybranych podejść niż ograniczenie się wyłącznie do 

jednej koncepcji
6
. 

Zmiany lub tworzenie całkowicie nowych form organizacji, niezależnie od  
przyjętego dogmatu, najczęściej wyrażane są poprzez zmianę samej struktury organizacji. 

Jednakże tworzenie nowych struktur w oderwaniu od celu, do którego dąży 

przedsiębiorstwo, należy uznać za błąd
7
.  

Tradycyjny model organizacji przedsiębiorstwa, tzw. hierarchiczny, opierający się 
na fundamentach podstawowych podejść do zarządzania organizacją i działający w 

ramach zasięgu gospodarki narodowej, był ograniczony przez naczelną dyrektywę, iż 

struktura organizacji przeważa nad procesami
8

. Ponadto hierarchiczna organizacja 
sztywno wytyczała ścieżki postępowania, bez możliwości występowania wyjątków od 

zasady, a wszelkie próby wykroczenia poza nią uznawane były za szkodliwe. Tak więc 

tradycyjny model funkcjonalny przedsiębiorstwa był sumą działów, które pomimo 
zdefiniowanego dla całego przedsiębiorstwa celu formułowały swoje własne kierunki, 

skutkujące przy braku ścisłej koordynacji pogorszeniem wyników ogólnych 

przedsiębiorstwa. Zdaniem R. Kozielskiego odbywało się to z uwagi na istniejące granice 

wewnętrzne pomiędzy komórkami organizacji, co sprzyjało raczej wewnętrznej 
rywalizacji, zamiast efektywności – suboptymalizacji, zamiast skuteczności – 

niewydolności
9

. W klasycznym paradygmacie organizacji przedsiębiorstwa 

menadżerowie koncentrowali się na planowaniu w krótkim okresie czasu, czyli 
ograniczali się do zarządzania operacyjnego, bez patrzenia w przyszłość umożliwiającego 

wyszukiwanie szans i zagrożeń. Zarządzanie organizacją ukierunkowane było więc na 

tworzenie wartości przez zwiększanie sprawności operacyjnej, co zdaniem  C.K. 

Prahalad, V. Ramaswamy ma naturalne granice w kategoriach morale oraz możliwości
10

. 
Jednocześnie należy pamiętać, że intensywność oraz skala zachodzących zmian w 

otoczeniu mają wpływ na szybkość i tempo zmian zachodzących w przedsiębiorstwach. 

                                                             

4 K. Krzakiewicz, Teorie rozwoju …, op. cit., s. 38. 
5  W. Kieżun twierdzi, iż organizacja funkcjonuje sprawnie wówczas, gdy rozwiązywane są problemy w 

zakresie otoczenia zewnętrznego i struktury wewnętrznej. Por. W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, 

SGH w Warszawie, Warszawa 1998, s. 11. 
6  J. Kraśniak, Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Wyd. 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 25. 
7  P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 294. 
8  R. Kozielski, Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna – nowe paradygmaty biznesu, Oficyna a 

Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, s. 17. 
9  R. Kozielski, Biznes nowych …, op. cit., s. 17; Szerzej o tym zagadnieniu pisze S. Cyfert, Granice 

organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012. 
10  C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005, s. 26. 
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O ile zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw ery społeczeństwa przemysłowego 

następowały powoli i sekwencyjnie, to dynamika zmian w obecnych czasach zyskała 

miano turbulentnych zmian bez sprzężenia z przeszłością. Brak ciągłości zmian w 

otoczeniu przy ich niestałym charakterze obliguje przedsiębiorstwa do poszukiwania 
różnych rozwiązań ułatwiających przystosowanie się do tych niestandardowych 

warunków. Jednym z takich sposobów jest organizacja działająca w oparciu o strategię 

długoterminową. Taka organizacja jest bowiem zdolna do szybkiej adaptacji 
przełomowych lub nawet rewolucyjnych zmian w otoczeniu wewnętrznym i 

zewnętrznym, zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie planowania. 

Kolejnym zagadnieniem jest postęp technologiczny, który wymusił ewolucje w 
samych przedsiębiorstwach. Jak odnotowuje H. Fołtyn, funkcjonujące organizacje, w tym 

zwłaszcza przemysłowe i administracyjne, zostały ukształtowane w wieku XIX i do tej 

pory poza technologią niewiele się w nich zmieniło
11

. Z drugiej strony spostrzegła ona, iż 

wyłoniły się organizacje w handlu, usługach czy nauce, które nie tylko stosują 
nowoczesną technologię informatyczną, ale dzięki niej tworzą formy organizacyjne 

zupełnie dotychczas nieznane. Inne trendy zauważył A. Chandler, który w swoich 

badaniach wykazał, iż „gwiazdy w biznesie o większej stabilności zachowywały prostą 
formę organizacji funkcyjnej i proste systemy kontroli, natomiast przeciwnie gwiazdy 

dynamicznej branży tworzą bardziej zdecentralizowaną strukturę organizacyjną i 

bogatsze systemy niż ich mniej efektywna organizacja”
12

. W jego opinii struktura 
gwarantuje bowiem ścisłe zdefiniowanie zarówno przynależności każdej jednostki do 

poszczególnych elementów organizacji, jak i więzi je łączących, co jest kluczem do 

skutecznej organizacji. Pogląd ten podzielają również i inni badacze. I tak np. R. 

Whittington i M. Mayer podkreślają, iż na skuteczność organizacji wpływa rodzaj 
struktury organizacyjnej, która musi być dopasowana do kultury występującej w danym 

otoczeniu
13

. 

Konieczność zmiany w podejściu do podstawowej formuły organizacji 
przedsiębiorstwa, czyli odejściu od tradycyjnych rozwiązań w kierunku paradygmatu, 

który jest w stanie nie tylko oprzeć się turbulentnym zmianom, ale i z nich skorzystać, 

zaczyna jednak dotykać większość organizacji, do tego niezależnie od rodzaju 

prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwa, które w miejsce koncepcji: produkt, cena, 
promocja oraz dystrybucja nie wprowadziły swoich zasad nakierowanych na: klienta, 

wybór, wygodę i komunikację, nie będą w stanie osiągnąć sukcesu we współczesnych 

czasach
14

. R. Kozielski stoi nawet na stanowisku, iż porażkę zaliczą te przedsiębiorstwa, 
które pozostaną przy konserwatywnym sposobie prowadzenia gry rynkowej, ponieważ 

podejmowane przez nie działania nie przyniosą już pożądanych wyników
15

. Oczywiście, 

zmiana w podejściu do prowadzenia biznesu w nowych warunkach musi obejmować całą 
organizację, albowiem utrzymywanie działów tzw. wysp tradycyjnych, działających 

                                                             

11  H. Fołtyn, Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007, s. 
36-37. 
12  T.J. Peters, R.H. Waterman In search of excellence. Lessons from American’s best-run companies, 
Harper Collins, New York 1992, s. 160. 
13  R. Whittington, M. Mayer, The European corporation. Strategy, structure and social science, Oxford 
University Press, 2002, s. 10. 
14  S. Lachowski, Droga innowacji, Studio Emka 2010, s. 28. 
15  R. Kozielski, Biznes nowych …, op. cit., s. 17. 
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według uprzednich zasad, ogranicza lub nawet uniemożliwia osiągnięcie pełnych 

korzyści z zastosowania nowoczesnych paradygmatów w zarządzaniu organizacją.  

W chwili obecnej wyznacznikiem zmian w strukturze przedsiębiorstwa jest przede 

wszystkim pojawianie się obszarów kreujących innowacyjność oraz wykorzystujących 
nowoczesne czynniki produkcji, tzn. postęp naukowy, techniczny i organizacyjny, ale 

także szybki spadek konkurencyjności wyrobów i wydajności produkcji. W szczególności 

to właśnie rozwój technologii informatycznej i dostępność informacji powodują, iż 
struktury organizacyjne przedsiębiorstw ulegają głębokiej ewolucji, przechodząc 

stopniowo
16

: od patrzenia do środka  na postrzeganie otoczenia, od stałości do 

zmienności, od biurokracji do adhorokracji, od przetwarzania rzeczy do przetwarzania 
informacji, od wykorzystania pracowników do rozwijania ich kreatywności, od walki z 

konkurencją do współpracy, od prostoty do złożoności, od zamykania się do otwartości, 

od nastawienia na zagrożenia do nastawienia się na szanse. Pomimo że wskazane 

powyżej wyzwania stojące przed współczesnymi przedsiębiorstwami są powszechnie 
identyfikowalne

17
 (wzrost dynamiki zmian, deregulacja wraz z upowszechnianiem się 

nowych technologii, rozwój sieci i ekosystemów, digitalizacja wszystkiego, 

rozpowszechnienie Internetu, skracające się fazy cyklu życia produktu, głębokie zmiany 
demograficzne, ruchome i znikające granice organizacyjne, wzmożone działania 

konkurencyjne), to utrzymanie pozycji rynkowej będzie zależeć wyłącznie od gotowości 

przyjęcia innowacji
18

. Wdrażanie innowacji często powoduje „przechodzenie” 
przedsiębiorstw do bardziej rozwojowych sektorów, które z racji wysokiego poziomu 

produktywności dynamizują ich rozwój, a więc przyczyniają się do modyfikacji 

dotychczasowych form organizacyjnych. Usprawnienia innowacyjne w zarządzaniu i 

powstawanie nowych dziedzin działalności pozwalają na eliminację ograniczeń 
wynikających z limitowanego wzrostu generowanego od wewnątrz oraz na uzyskanie 

przewagi konkurencyjnej
19

. 

W tym ujęciu innowacje muszą się więc stać czymś nieodłącznym od organizacji i 
co również istotne – muszą obejmować wszystkie jej obszary, w tym filozofię 

prowadzenia firmy, kulturę organizacyjną, myślenie strategiczne czy wreszcie 

podstawowe działania operacyjne na każdym szczeblu hierarchii organizacyjnej
20

. 

Ponadto zarządzanie we współczesnych organizacjach musi uwzględniać znacznie 
podwyższone oczekiwania wobec kwalifikacji pracowników

21
 i zdecydowanie odchodzić 

od specjalizacji, standaryzacji i centralizacji na rzecz różnorodności, elastyczności i 

twórczości przy jednoczesnym nadaniu odpowiedzialności za straty i zyski w każdym 
możliwym działaniu

22
. Współczesny paradygmat zarządzania organizacją koncentruje się 

wokół autonomicznej pracy zespołowej, otwartej na współpracę wewnętrzną i 

zewnętrzną. Rozpowszechnienie Internetu stało się z jednej strony katalizatorem 
likwidowania tradycyjnych hierarchii, a z drugiej umożliwia bezpośrednią komunikację 

                                                             

16  H. Fołtyn, Klasyczne i …, op. cit., s. 38. 
17  G. Hamel, B. Breen, Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości, Harvard Business School 
Press, 2008, s. 18. 
18  Ibidem, s. 27. 
19  C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość…, op. cit., s. 26. 
20  R. Kozielski, Biznes nowych możliwości…, op. cit., s. 17. 
21  S. Denning, Radykalna rewolucja w zarządzaniu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 10. 
22  P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 309. 



 
 

ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 339-346. 

6 
 

opartą na współpracy i partnerstwie z klientami, dostawcami i pozostałymi 

interesariuszami gry rynkowej
23

. 

W aktualnej literaturze przedmiotu powszechne staje się kwestionowanie 

tradycyjnego pojęcia wartości i sposobów jej tworzenia. Nowe warunki otoczenia 
przeredagowały tradycyjny sposób myślenia, w którym paradygmat tworzenia wartości 

jest wyznaczany przez klienta i jego potrzeby na taki, w którym wartość jest osiągana 

poprzez system komunikacji, tzn. poprzez wymianę z traktowanymi równorzędnie 
konsumentami

24
. Zgodnie z tym nowym paradygmatem organizacja i klient, który zmienił 

swoją postawę z odizolowanego, biernego i nieświadomego na czynnego, 

współdziałającego i dobrze poinformowanego partnera, współtworzą wartość w punktach 
interakcji

25
. Przyjmując za główny cel nowy paradygmat współpracy z klientem, 

organizacja powinna wprowadzić do wachlarza praktyk zasady zarządzania radykalnego. 

Przygotowują one model organizacyjny do wymagań, jakie stoją przed organizacją XXI 

wieku, wskazując przede wszystkim, iż organizacja powinna być skoncentrowana na 
zadowoleniu klienta a komunikacja powinna mieć cechy otwartości i przejrzystości

26
. W 

takiej strukturze organizacyjnej mamy spłaszczoną hierarchię, brak jest też granic 

poziomych, gdyż departamenty funkcjonalne są zastępowane zespołami 
wielofunkcyjnymi i organizowaniem czynności wokół procesów. Z kolei organizacje 

charakteryzują się np. zmniejszonym nakazowo-kontrolnym stylem przywództwa, 

załamaniem hierarchii, zwiększonym zaangażowaniem na rzecz technologii wirtualnych, 
większą elastycznością czy kreowaniem centrów wiedzy. To wyobrażenie ujawniło się 

nie tylko w konsekwencji tzw. „technologicznego tsunami”, które „obmyło” cały świat, 

ale także w korporacyjnych cięciach (downsizing), jakie wystąpiły w czasie kryzysu 

ekonomicznego
27

. 
Zmiana warunków otoczenia nie oznacza jednak, iż wszystkie dotychczasowe 

teorie uległy erozji i nie są już w całości lub części przydatne dla praktyki. Poszukiwanie 

nowych modeli i koncepcji przedsiębiorstwa, zdaniem H. Fołtyn, nie narusza bowiem 
stworzonych od początku do połowy XX wieku najbardziej znanych teorii w odniesieniu 

do organizacji, teorii, w których trwałość zasad, przepisy, podział pracy i podział władzy 

stały się sposobem myślenia praktyków i teoretyków zarządzania
28

. Należy jednak bardzo 

dokładnie weryfikować ich możliwości adaptacyjne, do tego odrębnie względem każdego 
przedsiębiorstwa. Wśród naukowców można jednak spotkać opinie, iż dynamicznie 

zmieniające się otoczenie stwarza potrzebę budowania nowych systemów zarządzania
29

. 

Na przykład G. Hill i B. Breen doskonale ujęli problemy współczesnego zarządzania, 
które próbuje wytworzyć własne paradygmaty, a boryka się z taylorowskimi problemami, 

                                                             

23  D. Siegel, Futuryzuj swoją firmę. Strategia biznesu w dobie e-klienta, IFC Press, Kraków 2001, s. 88. 
24  C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość…, op. cit., s. 8. 
25  D. Siegel, Futuryzuj swoją firmę…., op. cit., s. 9; C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość …, op. cit., 
s. 8, 14. 
26  S. Denning, Radykalna rewolucja …, op. cit., s. 12. 
27  W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, SGH, 
Warszawa 2008., s. 23. 
28  P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2002, s. 118; H. 
Fołtyn, Klasyczne i nowoczesne …, op. cit., s. 37. 
29  D. Jamali, Changing management paradigms: implications for educational institutions, „Journal of 
Management Development” 2005, Vol. 24, s. 104-115, cyt. za: W poszukiwaniu nowych …, op. cit., s. 12. 
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spędzając życie w weberowskich organizacjach
30

. K. Krzakiewicz w krytyce 

nowoczesnych form organizacyjnych idzie dalej, twierdząc, iż tworzenie nowych form 

organizacyjnych można rozpatrywać jako proces, który następuje w sposób 

przypadkowy
31

. Natomiast P.F. Drucker odważnie twierdzi, iż nie istnieje jedyna 
właściwa organizacja, lecz istnieją wyłącznie organizacje, każda z właściwymi sobie 

zaletami, właściwymi sobie ograniczeniami i specyficznymi zastosowaniami
32

. W jego 

opinii wybrana forma organizacyjna odpowiada tylko określonym zadaniom w 
określonych warunkach i w założonym czasie, a jako przykład podaje twierdzenie 

zwolenników współczesnych paradygmatów zarządzania o „końcu hierarchii”, twierdząc 

przy tym, iż w sytuacjach kryzysowych przetrwanie każdej organizacji będzie zależeć od 
wspólnego przewodzenia

33
. Podobne spojrzenie na kwestie układu hierarchicznego mają 

również G. Hamel i B. Breen, uważając, iż fakt spłaszczenia tego układu nie świadczy o 

pełnym jego wyeliminowaniu
34

. Ponadto równolegle do tworzenia się nowych form 

struktury organizacyjne, z uwagi na dynamiczne zmiany w otoczeniu, ulegają innym 
przeobrażeniom, w tym: uelastycznieniu, odchudzaniu, rozmywaniu, konstruowaniu 

typów idealnych, co przy jednoczesnym istnieniu systemu weberowskiego w organizacji 

również ma istotny wpływ na ich skuteczność
35

. 
Obserwując światowe trendy w zakresie ewolucji rozwoju form i struktur 

organizacyjnych, można zauważyć, że pomimo coraz szybszego postępu technicznego to 

człowiek i jego zdolności nadal pozostają zasobem strategicznym. Poziom kwalifikacji, 
na który wskazuje już Weber, jest kluczowym elementem wdrożenia zmian 

organizacyjnych we współczesnych przedsiębiorstwach. Jednocześnie zwiększony 

poziom kwalifikacji nie tylko inspiruje, ale i umożliwia zastosowanie w praktyce nowych 

formuł organizacyjnych, takich jak struktury sieciowe czy wirtualne, neutralizujące w 
dzisiejszych czasach pewne niedoskonałości struktur klasycznych

36
. 

Zakończenie 

Podsumowując dyskusję na temat zmian w organizacji współczesnych 

przedsiębiorstw, można przyjąć, iż mamy do czynienia z chwilowym zahamowaniem 
tempa rozwoju cywilizacyjnego, co przekłada się na kreację i kształt przyszłych form i 

struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. Wydaje się, iż gospodarka światowa, w tym 

przedsiębiorstwa, oczekują na kolejny przeskok cywilizacyjny, który diametralnie 

odmieni dotychczasowe uwarunkowania i zasady ich funkcjonowania. Znajduje to 
uzasadnienie w tym, że spowolnienia w procesach ewolucyjnych podmiotów 

gospodarczych czy całych gospodarek nie są niczym niespotykanym w historii 

gospodarczej świata. Jeżeli sięgniemy pamięcią na przykład do epoki wiktoriańskiej, to 

                                                             

30  G. Hamel, B. Breen, Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości, Harvard Business School 
Press, 2008, s. 31. 
31  K. Krzakiewicz, Teorie rozwoju …, op. cit., s. 36. 
32  P.F. Drucker, Myśli przewodnie …, op. cit., s. 117-119. 

33  Ibidem, s. 117. 
34  G. Hamel, B. Breen, Zarządzanie jutra …, op. cit., s. 18. 
35  Z. Pawlak, A. Smoleń, Organizacja firmy. Projektowanie, budowa, usprawnienia., Poltext, Warszawa 
2008, s. 118. 
36  Podstawy organizacji …, op. cit., s. 61-62. 
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odnajdziemy wiele podobieństw, wyrażających się zwłaszcza w oczekiwaniach człowieka 

wobec gospodarki i przedsiębiorstw, aktualnie schładzanych przez ogólnoświatowy 

kryzys. 
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CHANGES IN THE ORGANIZATION OF MODERN 

ENTERPRISES 

Summary: Dynamic changes in the business environment creates a need to revise the existing paradigms of 
organization and management theory in order to achieve a higher degree of performance of modern 
organization. The evolution of business organizations is directed to the introduction of such solutions in 

organization which will be able to assimilate the opportunities and overcome the risks of permanent changes 
in the environment. Overview of changes in the organization of modern enterprises is an important foundation 
for further reflections on their directions. These considerations allow to identify currently unfolding 
slowdown in the pace of development of civilization, which may affect the ability to create entirely new 
organizational forms, but we still should underline the important role of scientific, technical and 
organizational support for the creation of new organizational forms and treat it as a key determinant of 
organizational changes. 

 

Keywords: organizational structure, organization, company, organization and management theory  
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