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Wstêp
Patologie, rozumiane jako nieprawid³owoœci, nieod³¹cznie towarzysz¹ wszelkiej dzia³alnoœci cz³owieka. Dotyczy to równie¿ zarz¹dzania.
ród³a i obszary powstawania patologii organizacyjnych s¹ zró¿nicowane, jednak mo¿na dostrzec w tym zakresie pewne prawid³owoœci.
Celem artyku³u jest zaprezentowanie wybranych patologii w organizacji
i zarz¹dzaniu, ze szczególnym uwzglêdnieniem Ÿróde³ i mechanizmów
ich powstawania. Podstaw¹ artyku³u s¹ wywiady czêœciowo ustrukturyzowane, które przeprowadzono wœród 22 celowo dobranych przedsiêbiorców, specjalistów i mened¿erów ró¿nych szczebli. Przebadano 6 przedsiêbiorców, 2 wysoko wyspecjalizowanych specjalistów pracuj¹cych
w niepublicznej jednostce s³u¿by zdrowia, 13 mened¿erów w przedsiêbiorstwach i jednego mened¿era œredniego szczebla w spó³dzielni mieszkaniowej. Wœród przedsiêbiorców przewa¿ali mikroprzedsiêbiorcy i w³aœciciele ma³ych firm. Mimo niewielkiej wielkoœci ich firm niektóre z nich
z powodzeniem dzia³aj¹ na rynkach zagranicznych. Wszyscy mened¿erowie, z wyj¹tkiem jednego, kieruj¹ firmami lub komórkami organizacyjnymi w Polsce (w tym w dzia³aj¹cych w Polsce firmach zagranicznych).
Jeden z respondentów by³ wysokiego szczebla mened¿erem miêdzynarodowej firmy w Polsce, Turcji, Rumunii i Rosji. D³ugoœæ wywiadów waha³a
siê od 30 minut do 6 godzin. Wywiady by³y zapisywane i podlega³y transkrypcji.

1. Problemy i ograniczenia metodyczne
Podstaw¹ artyku³u s¹ badania prowadzone w latach 2014–2016. Badania mieszcz¹ siê w nurcie interpretatywnym. Prace s¹ ca³y czas kontynuowane, jednak zebrany dot¹d materia³ badawczy pozwala wyci¹gn¹æ
pierwsze wnioski i dostrzec pewne prawid³owoœci. Inspiracj¹ do rozpoczêcia studiów nad patologiami by³y doœwiadczenia autora z pracy
w doradztwie organizacyjnym, które pozwoli³y zauwa¿yæ d³ugotrwa³e,
powa¿ne, nawracaj¹ce problemy, z jakimi boryka siê wiele organizacji.
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Niejednokrotnie pojawia³y siê one równie¿ w organizacjach stosuj¹cych
wyrafinowane rozwi¹zania z zakresu zarz¹dzania. Diagnoza tych problemów i identyfikacja ich Ÿróde³ jest wa¿nym zadaniem z punktu widzenia problematyki wartoœci organizacji. Patologie organizacyjne s¹ istotnym czynnikiem obni¿aj¹cym wartoœæ organizacji, a ich eliminacja mo¿e
byæ wzglêdnie tani¹ (choæ nie zawsze prost¹) drog¹ do jej podniesienia.
Badania sk³ada³y siê z dwóch etapów. Pierwszym etapem by³a analiza literatury przedmiotu. Piœmiennictwo traktuj¹ce o patologiach organizacyjnych istnieje, ale jest zaskakuj¹co ubogie w odniesieniu do wagi
tematu i realnych potrzeb. Du¿o pozycji ma charakter przyczynkowy
i poradnikowy i tym samym nie ma wiêkszej wartoœci z punktu widzenia
prowadzonych badañ. Nie analizowano równie¿ prasy codziennej ani
wysokonak³adowych czasopism, w których niekiedy opisywane s¹ przyk³ady zjawisk patologicznych w wybranych instytucjach. Niewykluczone, ¿e badania obejm¹ tê grupê Ÿróde³ w przysz³oœci. Stosunkowo uboga
jest literatura poœwiêcona wy³¹cznie patologiom, dysfunkcjom i innym
przejawom problemów organizacyjnych. Sporo pozycji traktuje o tych
zagadnieniach przy okazji omawiania innych zagadnieñ. Mimo wskazanych trudnoœci analiza literatury pozwoli³a na opracowanie roboczej listy
patologii.
Realizacja drugiego etapu badañ – wywiadów czêœciowo ustrukturyzowanych – równie¿ wymaga³a zmierzenia siê z okreœlonymi trudnoœciami i pokonania pewnych barier. Pierwsza z nich wi¹¿e siê ze specyfik¹
podejmowanego tematu, która tworzy liczne problemy interpretacyjne.
Kwestie patologii organizacyjnych s¹ postrzegane i wartoœciowane subiektywnie. Wielkie znaczenie ma rola organizacyjna pe³niona przez rozmówcê, a tak¿e jego subiektywnie postrzegana pozycja w formalnej i nieformalnej strukturze. Oznacza to, ¿e okreœlone zjawiska organizacyjne
inaczej postrzegane i oceniane s¹ przez ró¿nych aktorów organizacyjnych: kadrê kierownicz¹ ró¿nego szczebla, podw³adnych czy dzia³aczy
zwi¹zkowych. Ponadto zdarza siê, ¿e te same osoby inaczej oceniaj¹
okreœlone problemy w prywatnych rozmowach, a inaczej w trakcie oficjalnych wyst¹pieñ, w obecnoœci wspó³pracowników, prze³o¿onych czy
podw³adnych. Liczne zjawiska organizacyjne w ogóle wymykaj¹ siê jednoznacznej ocenie. Problemem mog¹ byæ równie¿ dwie przeciwstawne
postawy. Z jednej strony badani maj¹ tendencjê do odsuwania Ÿróde³
patologii poza swój podsystem spo³eczny (np. winy za patologie w procesie zakupów nie ponosi odpowiedzialny za to pracownik, lecz istniej¹ce
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przepisy), z drugiej zaœ – do poszukiwania wy³¹cznie bezpoœrednich,
najbli¿szych Ÿróde³ problemów. To zjawisko P. Senge nazywa „koncentracj¹ na wydarzeniach” [Senge, 2002, s. 33–34].
Druga trudnoœæ mia³a charakter techniczny i wyra¿a³a siê niechêci¹
respondentów do uczestnictwa w badaniach. Jest to problem uniwersalny
i jest znany niemal wszystkim badaczom. Jednak badanie patologii, dysfunkcji, b³êdów czy niesprawnoœci wydaje siê byæ szczególnie trudne.
Postawa „o firmie nie nale¿y mówiæ Ÿle” jest g³êboko umotywowana
gro¿¹cymi sankcjami ze strony organizacji. Potencjalni respondenci z regu³y odmawiaj¹ uczestnictwa w wywiadzie lub nie zgadzaj¹ siê na jego
nagrywanie. Zdarzaj¹ siê te¿ zgody na udzielenie wywiadu, pod warunkiem ¿e jego treœæ – nawet anonimowo – nie bêdzie w ¿aden sposób
wykorzystana w publicznie udostêpnianych publikacjach. Obawy przed
ewentualnymi konsekwencjami organizacyjnymi s¹ tak silne, ¿e pracownicy niejednokrotnie obawiaj¹ siê ujawniaæ nawet takich informacji, które
s¹ przez organizacjê umieszczone na stronie internetowej. Z badaczem
chêtniej nawi¹zuj¹ kontakt rozmówcy posiadaj¹cy osobiste motywy, np.
osoby pokrzywdzone w wyniku mobbingu, zwolnione, bêd¹ce w sporze
z organizacj¹ itd. Informacje pochodz¹ce z takich Ÿróde³ musz¹ byæ,
z oczywistych wzglêdów, poddane szczególnej weryfikacji.
Cel badania determinowa³ zastosowan¹ metodykê badawcz¹. Zamierzeniem badacza by³o stworzenie otwartego katalogu patologii oraz
identyfikacja ich Ÿróde³. Osi¹gniêcie tego nie by³oby mo¿liwe przy wykorzystaniu – z definicji zawê¿aj¹cych badanie – metod iloœciowych. Zastosowanie wywiadów czêœciowo ustrukturyzowanych pozwoli³o uzyskaæ szerokie i zró¿nicowane informacje, choæ s³aboœci¹ takiego badania
jest brak reprezentatywnoœci i ograniczona mo¿liwoœæ uogólnieñ. Mimo
wskazanych wy¿ej trudnoœci i ograniczeñ badawczych uda³o siê osi¹gn¹æ
du¿¹ powtarzalnoœæ opinii.

2. Istota patologii
Termin „patologia” wywodzi siê z jêzyka greckiego i oznacza stan
chorobowy lub naukê o chorobach. W codziennym jêzyku patologia jest
rozumiana jako wystêpuj¹ca przez d³u¿szy czas istotna nieprawid³owoœæ.
Za patologiê organizacji mo¿na uznaæ d³ugotrwa³¹ istotn¹ nieprawid³owoœæ w funkcjonowaniu organizacji. Wed³ug W. Kie¿una badanie patologii organizacji mo¿na potraktowaæ jako wyraŸnie wyodrêbnion¹ czêœæ
teorii organizacji i zarz¹dzania, zajmuj¹c¹ siê analiz¹ dewiacji, a nastêpnie
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teoretycznym ich uogólnianiem i okreœlaniem œrodków zaradczych [Kie¿un, 1971, s. 9].
Zbli¿onym pojêciem do patologii jest dysfunkcja. Dysfunkcj¹ jest zjawisko wp³ywaj¹ce negatywnie na okreœlony system spo³eczny. Wskutek
dysfunkcji systemy ulegaj¹ napiêciom i zmianom w niewskazanym kierunku. D³ugotrwa³e oddzia³ywanie dysfunkcji mo¿e doprowadziæ system do stanu patologicznego. Oznacza to, i¿ dysfunkcja organizacji prowadzi do zak³óceñ sprawnego funkcjonowania organizacji, a dysfunkcja
zarz¹dzania uniemo¿liwia lub utrudnia w³aœciwe zarz¹dzanie wybranym systemem organizacyjnym. Jednak granica miêdzy dysfunkcj¹ a patologi¹ jest w praktyce trudno dostrzegalna, co znajduje odzwierciedlenie
w obszarze definicyjnym. Przyk³adowo, wed³ug R. Stockiego „patologi¹
jest ka¿da dysfunkcja w organizacji; taka, która nie pozwala na osi¹gniêcie realistycznych, wyznaczonych dla danej organizacji i zgodnej
z dobrem spo³ecznym celów w zak³adanym czasie i przy okreœlonych
œrodkach” [Stocki, 2013, s. 49]. Podobne spojrzenie na patologie („przez
dysfunkcje”) prezentowa³o wielu ankietowanych mened¿erów i przedsiêbiorców.

3. Obszary badañ
Rozwa¿ania o patologiach obecne s¹ w literaturze przedmiotu niemal od samego pocz¹tku jej istnienia. Kwestie te (choæ nie wprost) ujmowane by³y w dzie³ach Ksenofonta czy Kodeksie Hammurabiego. Jako
pochodn¹ chêci eliminacji dysfunkcji i patologii organizacyjnych przez
wybitnych in¿ynierów mo¿na traktowaæ ca³y nurt przemys³owy klasycznej nauki o zarz¹dzaniu. Równie¿ póŸniejsze nurty nauki o zarz¹dzaniu
podnosz¹ tê tematykê. Najwiêkszy dorobek maj¹ w tym zakresie badacze
administracji. Niew¹tpliwym osi¹gniêciem takich autorów, jak M. Crozier, R. K. Merton, Ph. Selznick, A. W. Gouldner, H. Finer, D. Osborn,
T. Gaebler, B. Weingast, W. Kie¿un, J. Kurnal, A. K. KoŸmiñski, R. Batko,
jest nie tylko opis licznych patologii w funkcjonowaniu administracji, ale
równie¿ identyfikacja Ÿróde³ i schematów ich powstawania. Patologie
w organizacjach administracyjnych s¹ ³atwiejsze do identyfikacji, gdy¿
znany jest dysfunkcjonalny mechanizm ich powstawania – silna i postêpuj¹ca formalizacja po³¹czona z dominuj¹c¹ specyficzn¹ obronn¹ motywacj¹ pracowników rodzi zachowania biurokratyczne. Nie bez znaczenia
jest równie¿ ³atwiejszy dostêp do informacji przez badaczy administracji.
O ile jednak dorobek z zakresu diagnozy patologii w administracji jest ju¿
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ca³kiem pokaŸny i ca³y czas siê powiêksza, zdecydowanie mniej jest recept – choroba jest znana, ale metody kuracji wci¹¿ s¹ niedoskona³e.
Analiza dysfunkcji w biznesie jest trudniejsza i bardzo czêsto ogranicza siê do wybranych obszarów (hierarchicznych, problemowych, funkcjonalnych) przedsiêbiorstw i ich otoczenia. Do autorów takich analiz nale¿¹ m.in. S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, C. L. Cooper, S. P. Goffnett,
L. Lepisto, R. Hayes, I. Jamil, P. Panday i inni. Podzia³ na patologie
w funkcjonowaniu przedsiêbiorstw i patologie administracji jest zdecydowanie nieostry – znaczna, je¿eli nie przewa¿aj¹ca czêœæ patologii ma
charakter uniwersalny. Wiele korporacji po osi¹gniêciu pewnej wielkoœci
obrotów i zatrudnienia ulega silnej biurokratyzacji i pojawiaj¹ siê w nich
patologie charakterystyczne dla administracji. Z drugiej strony w ci¹gu
ostatnich kilkunastu lat, z inspiracji Nowego Zarz¹dzania Publicznego,
administracja przejê³a wiele rozwi¹zañ z sektora komercyjnego. Nara¿a
to j¹ na patologie charakterystyczne dla organizacji biznesowych. Ponadto liczne patologie wystêpuj¹ na styku sektora biznesowego i publicznego.
Rzadziej podejmowane s¹ próby stworzenia teorii ogólniejszych
i bardziej uniwersalnych. Autorami takich teorii s¹ m.in. Ch. Barnard,
H. Simon, R. K. Merton, A. Podgórecki, W. Kie¿un, R. Stocki, Ch. Argyris,
Y. Samuel, M. W. Meyer, L. G. Zucker, M. F. D. Kets de Vries, M. E. Guy
i inni.
Patologie, w zale¿noœci od przyjêtych za³o¿eñ, mo¿na analizowaæ
w kontekœcie ekologii populacji organizacji [Scott, 1992, s. 25], cyklu ¿ycia
organizacji [Samuel, 2010, s. 5], psychopatologii [Kets de Vries, Miller,
1984, s. 35–55] czy stosuj¹c systemow¹ metaforê organizmu [Miller,
Miller, 1991, s. 239–252]. Bogaty jest równie¿ dorobek przedstawicieli ujêcia diagnostycznego, które poszukuje i tworzy instrumenty identyfikacji
i analizy patologii w konkretnych uwarunkowaniach sytuacyjnych, np.
[Launsby, 2016; Gouliemos, 2005, s. 362–377]. Do tej grupy autorów mo¿na zaliczyæ m.in. R. Stockiego [2013], M. Gestmanna [2001], M. Guy [1989]
a tak¿e S. Robinson i R. Benett [1995, s. 555–572], które stworzy³y interesuj¹c¹ typologiê zachowañ organizacyjnych odbiegaj¹cych od normy.

4. Obszary patologii
Pierwszym obszarem wystêpowania patologii, na który wskazywa³a
wiêkszoœæ uczestników badañ, jest szeroko rozumiany system spo³eczny
organizacji. Pozostaje to w zgodzie z najszerszym nurtem badañ patologii.
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Zagadnieniom tym swoje opracowania poœwiêcaj¹ m.in. R. Stocki [2013],
P. Lencioni [2005] czy Y. Samuel [2010]. Do tej grupy zaliczaj¹ siê równie¿
autorzy analizuj¹cy ró¿ne dysfunkcjonalne i patologiczne zachowania.
Problemy wypalenia zawodowego badaj¹ m.in. W. Awa, M. Plaumann,
U. Walter [2010, s. 184–190], D. W. Chan [2011, s. 809–823], J. Halbesleben,
H. Osburn, M. Mumford [2006, s. 244–266] i inni. R. D. White za Ÿród³o
dysfunkcji uznaje d¹¿enie do nadmiernej szczegó³owoœci w dzia³aniach
mened¿erów [White, 2010, s. 71–76]. Dysfunkcje ró¿nych typów kultur
organizacyjnych analizuj¹ G. Fink, D. Dauber, M. Yolles [2012, s. 199–220].
Problematykê tyranizowania i zastraszania w miejscu pracy podejmuj¹
w swych rozwa¿aniach m.in. D. Archer [1999, s. 94–105], B. Ashforth
[1984, s. 755–778], K. Björkvist, K. Österman, M. Hjelt-Bäck [1994,
s. 173–184], S. Einarsen [2000, s. 16–27] i inni. Zdaniem M. J. Leckera
Ÿród³a nieetycznego przywództwa mog¹ tkwiæ zarówno w wyznawanym
systemie wartoœci i cechach samego pracownika, jak i w uwarunkowaniach organizacyjnych, jak np. wysoki poziom oczekiwañ ze strony organizacji, wysoki poziom stresu, wymuszanie odpowiednich zachowañ przez oddzia³ywania hierarchiczne [Lecker, 2011, s. 38–39].
Zagadnienia poruszane przez respondentów w trakcie wywiadów
czêœciowo pokrywa³y siê z tematami dostrzeganymi i analizowanymi
przez badaczy. Rozmówcy dostrzegali niechêæ do zmian lub uodpornienie na zmiany, zanik odpowiedzialnoœci i zaanga¿owania, brak zaufania, obawê przed konfliktami, nieuczciwoœæ, chciwoœæ i inne. Za Ÿród³a
dysfunkcji uznawano z³e relacje miêdzyludzkie, bêd¹ce efektem nadu¿ywania lub niew³aœciwego sposobu realizacji w³adzy przez prze³o¿onych.
Kilku rozmówców spoœród starszych wiekiem mened¿erów wskazywa³o
wypalenie zawodowe jako istotny problem organizacyjny, spowodowany du¿ym obci¹¿eniem pracowników. Temat ten nie by³ natomiast w ogóle podejmowany przez przedsiêbiorców. Jeden z mened¿erów zetkn¹³ siê
w swojej firmie z przypadkiem oskar¿enia o mobbing, które zg³osi³o
dwóch zwalnianych pracowników. Jednak jego zdaniem by³a to raczej
próba obrony przed zwolnieniem. Natomiast kilku rozmówców wspomina³o o nadu¿ywaniu w³adzy przez niektórych mened¿erów, co mo¿e byæ
wstêpem do mobbingu. Tê patologiê dostrzeg³o te¿ dwoje specjalistów
zatrudnionych w niepublicznej jednostce s³u¿by zdrowia. Niewykluczone, i¿ niektórzy mened¿erowie, którzy przewa¿ali wœród badanych, celowo pomijali to zagadnienie, lub nie chcieli o nim wspominaæ. Problem ten
wymaga niew¹tpliwie pog³êbienia na wiêkszej próbie badawczej.
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Liczni respondenci zwracali uwagê na dysfunkcjonalne gry organizacyjne uprawiane przez uczestników organizacji. Przejawia³y siê one
d¹¿eniem wybranych osób lub grup do zwiêkszenia zakresu w³adzy,
kontroli nad zasobami, czy zakresu autonomii organizacyjnej. Ponadto
zaobserwowano zachowania polegaj¹ce na „budowaniu imperium” (d¹¿enie do zwiêkszania kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych),
zakulisowych rozgrywkach w ramach grup nieformalnych, szukaniu sojuszników w kierownictwie wy¿szego szczebla, pozornej aktywnoœci i innych. Specyficznym rodzajem gry dostrzeganym przez rozmówców jest
niechêæ do dzielenia siê doœwiadczeniem i wiedz¹. Innym przejawem gry
jest celowe niedoformalizowanie organizacji, które daje prze³o¿onym zwiêkszone mo¿liwoœci wp³ywu na podw³adnych i zapewnia im mo¿liwoœæ
przesuniêcia „w dó³” odpowiedzialnoœci za ewentualne niepowodzenia.
Co ciekawe, ci sami rozmówcy wskazuj¹ na patologiczne przeformalizowanie innych obszarów funkcjonowania organizacji. Mo¿na wiêc wnioskowaæ o istnieniu w ich firmach znanej z teorii biurokracji patologii, polegaj¹cej na dysproporcjach w procesie formalizacji.
Na spo³eczne Ÿród³a patologii w najmniejszym stopniu zwracali
uwagê przedsiêbiorcy, co jest zrozumia³e, bior¹c pod uwagê niedu¿¹
wielkoœæ zespo³ów, którymi kierowali, i – czêsto – wzglêdnie krótki okres
funkcjonowania ich firm. Jedynie nieliczni z nich wspominali o problemie
nieuczciwoœci, jednak – co ciekawe – wi¹zali j¹ b¹dŸ z dzia³alnoœci¹
urzêdników, b¹dŸ z warunkami wspó³pracy z wielkimi korporacjami. Ich
zdaniem istnieje powa¿na sprzecznoœæ miêdzy sfer¹ deklaratywn¹ (do
której zaliczali m.in. kodeksy etyczne istniej¹ce w korporacjach) a nieuczciw¹ praktyk¹ stosowan¹ przy wspó³pracy wielkich przedsiêbiorstw
z ma³ymi firmami.
Mened¿erowie i nieliczni przedsiêbiorcy, którzy mieli okazjê dzia³aæ
w œrodowisku miêdzynarodowym, zwracali uwagê na patologie wynikaj¹ce z czêsto pojawiaj¹cej siê dominacji kulturowej. Szczególnie wyraŸnie
jest to widoczne w korporacjach miêdzynarodowych, w których wystêpuj¹ takie zjawiska, jak: kierowanie siê kryteriami narodowoœci przy
awansach, ró¿nice w poziomie wynagrodzeñ na korzyœæ pracowników
z kraju centrali, a tak¿e – co tylko poœrednio odnosi siê do obszaru
spo³ecznego organizacji – nieoficjalne transfery œrodków do zagranicznych centrali. Niektórzy z rozmówców dostrzegali ró¿nice w poziomie
uczciwoœci i zró¿nicowany poziom tolerancji korupcji w Polsce i innych
krajach.
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Problemem, który przyjmuje skalê patologii, jest niski poziom zaufania. Jest to dostrzegane zarówno przez przedsiêbiorców, jak i mened¿erów. Konsekwencje niskiego poziomu zaufania odczuwane s¹ w relacjach
wewnêtrznych i zewnêtrznych organizacji, a ekonomicznym wymiarem
tej patologii jest wzrost kosztów transakcyjnych.
Nieco mniej respondentów dostrzega³o patologie w innych ni¿ obszar spo³eczny podsystemach organizacji. Problemy te równie¿ nieco
rzadziej poruszane s¹ przez badaczy. S¹ jednak obszary dobrze przebadane. Nale¿¹ do nich m.in. patologiczne zjawiska towarzysz¹ce procesowi podejmowania decyzji. L. A. Perlow, G. A. Okhuysen, N. P. Repenning
[2002, s. 931–955] wi¹¿¹ dysfunkcje z szybkim tempem podejmowania
decyzji. Dysfunkcjonalne mechanizmy wzajemnego podwa¿ania decyzji
przez cz³onków zespo³ów w organizacjach administracyjnych dostrzega
P. R. Schulman [1989, s. 31–53]. C. McMillan i J. Overall zauwa¿aj¹ Ÿród³a
dysfunkcji w wadliwym systemie zarz¹dzania strategicznego, który m.in.
filtruje przekazywane informacje, eksponuj¹c dobre i ograniczaj¹c z³e
[McMillan, Overall, 2016, s. 34–43]. Wprawdzie zagadnienie podejmowania decyzji by³o poruszane przez respondentów, jednak nie w kategoriach
patologicznych systemów, a raczej indywidualnych zdolnoœci do podejmowania decyzji przez poszczególne osoby.
Problemem nurtuj¹cym rozmówców by³a natomiast skrajna ekonomizacja, która przejawia siê nadmiernym korzystaniem z zewnêtrznych
zasobów pracy, powszechnym stosowaniem elastycznych form zatrudniania, redukowaniem lub brakiem inwestycji zarówno w materialnej, jak
i spo³ecznej sferze organizacji, zaopatrywaniem siê z najtañszych Ÿróde³
itd. Nadmierna ekonomizacja przejawia siê równie¿ patologiczn¹ eksploatacj¹ szeroko rozumianych zasobów organizacyjnych. W efekcie dochodzi do wyja³awiania zasobów, co skutkuje ró¿nymi dysfunkcjami i –
w konsekwencji – takimi skutkami, jak: spadek jakoœci, spadek motywacji, spadek zwi¹zku emocjonalnego z firm¹. Wyja³awianie zasobów
jest równie¿ dysfunkcjonalne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania – organizacje nie dysponuj¹ wystarczaj¹cymi zasobami, ¿eby w³aœciwie odpowiadaæ na wyzwania rozwojowe. Zagadnienie skrajnej ekonomizacji jest stosunkowo s³abo rozpoznane, choæ niektórzy badacze
podejmuj¹ te zagadnienia w swoich publikacjach, np. [Goffnett i inni, 2016
s. 80–97; KoŸmiñski, 2004, s. 43–45; Pasieczny, 2005, s. 7–11]. Rozmówcy
z wiêkszych przedsiêbiorstw sygnalizowali istnienie dysfunkcji polegaj¹cej na niedostrzeganiu zwi¹zku miêdzy nak³adami a efektami. Dotyczy-
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³o to tych firm, gdzie centra kosztów zosta³y organizacyjnie odseparowane
od centrów przychodów. Ta dysfunkcja mo¿e siê wyra¿aæ inwestycjami
w projekty o niskiej rentownoœci, pozbywaniem siê kluczowych zasobów
czy dysfunkcjonalnymi suboptymalizacjami organizacyjnymi.
W wielu organizacjach szwankuje komunikacja. Zwracali na to uwagê niemal wszyscy rozmówcy z wiêkszych firm. G³ówn¹ barier¹ nie s¹
kwestie techniczne, lecz brak wiedzy lub brak motywacji kadry kierowniczej do efektywnego komunikowania siê. Niew³aœciwa komunikacja
skutkuje nieporozumieniami wewn¹trz organizacji i z podmiotami otoczenia, konfliktami, niekiedy równie¿ spadkami wydajnoœci.
Liczni badani zwracali uwagê na dysfunkcjonalne mechanizmy dzia³aj¹ce w otoczeniu, przyczyniaj¹ce siê do powstawania patologii organizacyjnych. Zagadnienia te podejmowane s¹ równie¿ w literaturze. Problemy patologii organizacyjnych w kryzysie podejmuje m.in. D. Miller
[1988, s. 65–74]. Rolê instytucji finansowych w powstawaniu kryzysu
podkreœla J. C. Bogle [2009, s. 122–123]. Inni badacze studiuj¹ problemy
wynikaj¹ce z oczekiwania na bardzo szybkie dzia³ania organizacji [Perlow i inni, 2002, s. 931–955]. Jednak respondenci przyczyn wielu problemów upatrywali w dzia³aniach pañstwa. Praktycznie wszyscy przedsiêbiorcy wskazywali na pañstwo jako instytucjê dysfunkcjonaln¹ i generuj¹c¹ dysfunkcje. Pañstwo postrzegane jest przez nich jako jednolity podmiot zewnêtrzny tworz¹cy obci¹¿enia i niepewnoœæ. Biurokratyzm, obowi¹zki informacyjne, rozbudowane dzia³ania kontrolne to zdaniem respondentów niektóre tylko z przejawów dysfunkcjonalnoœci pañstwa. Co
ciekawe, wszyscy przedsiêbiorcy, z którymi prowadzone by³y wywiady,
korzystali z ulg i zachêt materialnych oferowanych przez pañstwo.
Mened¿erowie równie¿ wymieniali pañstwo jako Ÿród³o patologii, koncentruj¹c siê jednak na wp³ywie polityki na biznes. Ponadto ci ostatni
zwracali uwagê na bardzo silny dysfunkcjonalny wp³yw mediów, a tak¿e
konfliktów kulturowych czy struktur otoczenia biznesowego. Badani respondenci dostrzegali tak¿e liczne zachowania nieetyczne i niezgodne
z prawem, ale ich przyczyn szukali z regu³y poza swoj¹ organizacj¹.

5. ród³a i mechanizmy powstawania patologii
Analiza literatury oraz materia³u z przeprowadzonych wywiadów
prowadzi do okreœlonych wniosków.
Ró¿nice w ocenie racjonalnoœci dzia³añ z perspektywy ca³ej organizacji i punktu widzenia jej wybranych czêœci wi¹¿¹ siê z bardzo dotkliw¹
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patologi¹ organizacji, jak¹ jest autonomizacja. Obejmuje ona m.in. [Kie¿un, 2012, s. 16]:
– zmianê celu g³ównego na uboczny lub inny cel g³ówny,
– zmianê sposobu dzia³ania,
– tak¹ zmianê celów, w której œrodek dzia³ania (cel poœredni) staje siê celem g³ównym.
Zjawisko tak rozumianej autonomizacji dostrzeg³ w latach 50. XX
wieku R. K. Merton, który zauwa¿y³ zjawisko internalizacji przepisów
organizacyjnych, które wprowadzone dla osi¹gniêcia konkretnych celów
organizacyjnych staj¹ siê wartoœci¹ sam¹ w sobie, niezale¿nie od realizacji
tych celów [Kie¿un, 2012, s. 19]. Kwesti¹ autonomizacji poprzez koncentracjê jednostek organizacyjnych wy³¹cznie na „celach pomocniczych”
bêd¹cych œrodkami realizacji celów g³ównych (przy pomijaniu innych
„celów pomocniczych”, nieobjêtych zasiêgiem ich dzia³ania), zajmowa³
siê równie¿ jedyny noblista z dziedziny organizacji i zarz¹dzania H. Simon [2007, s. 96–100]. Rozwa¿ania H. Simona koncentrowa³y siê w przewa¿aj¹cej mierze na administracji, choæ jego konstatacje mia³y charakter
uniwersalny. Autonomizacja jest m.in. przyczyn¹ biurokratyzacji instytucji pañstwa, na któr¹ wskazywali zarówno przedsiêbiorcy, jak i mened¿erowie uczestnicz¹cy w badaniach. Czêœæ gier organizacyjnych, na które wskazywali rozmówcy (np. gry o wzrost lub spadek obci¹¿eñ, gry
o wzrost bud¿etów okreœlonych komórek organizacyjnych, „przerzucanie kosztów” do „cudzych” bud¿etów), jest równie¿ przejawem autonomizacji.
Drugim uniwersalnym Ÿród³em patologii jest konflikt miêdzy
perspektywami krótko- i d³ugoterminow¹. Decyzje, których realizacja
przynosi bie¿¹ce pozytywne efekty, w d³ugim okresie mog¹ przyczyniaæ
siê do powstania niekorzystnych zjawisk i konsekwencji. Mened¿erowie
w swoich decyzjach kieruj¹ siê z regu³y perspektyw¹ krótkoterminow¹,
gdy¿ s¹ oni oceniani z realizacji krótkoterminowych celów. Mened¿er,
który osi¹ga s³abe wyniki w krótkim terminie, z regu³y nie bêdzie mia³
mo¿liwoœci weryfikacji swojej dzia³alnoœci w terminie d³u¿szym. Koncentracja na dzia³aniach krótkoterminowych oraz opisany wy¿ej mechanizm
przesuniêcia celów jest Ÿród³em takiej patologii, jak np. pozorowana
aktywnoœæ. Szczególnie dobrze jest to dostrzegalne w du¿ych korporacjach, w których mened¿erowie podejmuj¹ dzia³ania pozorowane, jak
np. zmiany siedziby, reorganizacje, zmiany nazw stanowisk itd. Takie
dzia³ania pozwalaj¹ wykazaæ siê aktywnoœci¹ przed interesariuszami,
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choæ w istocie nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na losy firmy. Podporz¹dkowanie decyzji racjonalnoœci krótkookresowej mo¿e byæ warunkiem
przetrwania mened¿era na stanowisku, ale jednoczeœnie mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na procesy przysz³ego rozwoju organizacji. Przyk³adami
takich nieracjonalnych zachowañ mo¿e byæ uleganie modom i efektom
stadnym. Jednak, z drugiej strony, nieracjonalne z punktu widzenia d³ugofalowych interesów organizacji dzia³ania mog¹ byæ racjonalnym wyborem ich mened¿erów, którzy d¹¿¹ w ten sposób do swojej legitymizacji
[Hensel, 2008, s. 109–111]. Przyjmuj¹c obecnie dominuj¹ce za³o¿enia, ¿e
celem organizacji jest przetrwanie i rozwój, decyzje prowadz¹ce do maksymalizacji krótkookresowych korzyœci kosztem przysz³oœci nale¿y uznaæ
za patologiê. Jednak niewykluczone, ¿e wskutek zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci nie tylko skróci siê przeciêtny cykl ¿ycia organizacji, ale i przewartoœciowaniu ulegn¹ podstawowe za³o¿enia odnoœnie do jej celów.
Powa¿nym Ÿród³em patologii jest tendencja do skrajnej ekonomizacji
dzia³ania. Jej patologiczne konsekwencje zosta³y opisane powy¿ej. Brak
inwestycji, ci¹g³y wzrost intensywnoœci wykorzystania czynników produkcji, elastyczne formy zatrudnienia i inne metody „optymalizacji
kosztów” stosowane s¹ niemal powszechnie. Daje to czêsto efekt w postaci krótkookresowej poprawy wyników finansowych, jednak w d³u¿ej
perspektywie mo¿e prowadziæ do tzw. anoreksji organizacyjnej – sytuacji, gdy organizacja nie ma ¿adnych nadwy¿ek, które umo¿liwi³yby
uruchomienie nowych procesów [KoŸmiñski, 2004, s. 43–45]. Ponadto
ci¹g³e obni¿anie kosztów nie sprzyja zmianie strategii konkurowania.
Znaczna czêœæ przedsiêbiorstw broni stosowanej przez siebie strategii
kosztowej. Wydaje siê, ¿e dla wielu firm jest ona w d³u¿szym okresie nie
do utrzymania, jednak – jak wczeœniej wskazano – istnieje powa¿ny
konflikt miêdzy racjonalnoœci¹ krótkiego i d³ugiego okresu.
Rzadko dostrzeganym Ÿród³em patologii jest szeroko rozumiane
niedopasowanie organizacyjne. Mo¿e ono przejawiaæ siê poprzez stosowanie dysfunkcjonalnych rozwi¹zañ i liczne patologie, z którymi musz¹
siê zmagaæ organizacje. Niedopasowanie organizacyjne mo¿na rozpatrywaæ w ró¿nych wymiarach organizacji. W wymiarze strategii niedopasowanie mo¿e oznaczaæ niespójnoœæ strategii z dzia³aniami taktycznymi
i operacyjnymi (np. próba kreowania marki premium oraz ekspansji terytorialnej i jednoczesna patologiczna ekonomizacja skutkuj¹ca spadkiem
jakoœci). W wymiarze strukturalnym niedopasowanie mo¿e wyra¿aæ siê
nadmiern¹ centralizacj¹ lub decentralizacj¹ w stosunku do bie¿¹cych
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i przysz³ych potrzeb. Niedopasowanie mo¿e wyra¿aæ siê równie¿ niew³aœciwym doborem systemów do istniej¹cych uwarunkowañ organizacyjnych (np. stosowanie systemów motywacyjnych, które s¹ w sprzecznoœci z celami firmy). Efektem niedopasowania organizacyjnego s¹ m.in.
takie niekorzystne zjawiska, jak konflikty organizacyjne, spadek zaanga¿owania, odchodzenie z pracy, spadki wydajnoœci.
ród³em patologii powi¹zanym z niedopasowaniem organizacyjnym jest brak myœlenia systemowego i niedostrzeganie zwi¹zku miêdzy
nak³adami a efektami. To Ÿród³o patologii charakterystyczne jest dla
wiêkszych organizacji, w których istnieje rozbudowana struktura funkcjonalna. Konsekwencj¹ tego zjawiska s¹ np. spowolnienia procesów
i w¹skie gard³a. Brak systemowego myœlenia skutkuje niekorzystnymi
suboptymalizacjami. Z regu³y na skutki tej patologii mocniej nara¿one s¹
wszelkiego rodzaju komórki œwiadcz¹ce prace na „potrzeby wewnêtrzne”, a wiêc niepracuj¹ce bezpoœrednio z klientem. Ich rola w organizacji
bywa lekcewa¿ona, co znajduje odzwierciedlenie w pomijaniu w awansach, czy ni¿szym poziomie zarobków. Takie komórki s¹ czêsto „pierwszymi do ekonomizacji” – w³aœnie tam szuka siê w pierwszej kolejnoœci
organizacyjnych oszczêdnoœci.
Przyczyn¹ wielu patologii jest fragmentacja organizacji. Ten problem
dotyczy równie¿ wiêkszych organizacji, ale ju¿ w niewielkich zespo³ach
ludzkich dostrzegalne s¹ nastêpstwa fragmentacji. Fragmentacja polega
na tworzeniu nieformalnych barier miêdzy czêœciami organizacji. Im
wiêksza jest organizacja, tym wy¿sze jest prawdopodobieñstwo fragmentacji. Fragmentacjê mo¿na uznaæ za katalizator autonomizacji. Im silniejsze s¹ bariery wewn¹trz organizacji, tym wiêksza jest tendencja do opisanych powy¿ej przesuniêæ celów. Konsekwencje fragmentacji po³¹czonej
z autonomizacj¹ mog¹ byæ dla organizacji bardzo bolesne. Takie firmy
trac¹ elastycznoœæ, maj¹ trudnoœci z wprowadzaniem zmian, s¹ pe³ne
konfliktów, dysfunkcjonalnych gier i rywalizacji. Jednoczeœnie bardzo
trudno unikn¹æ fragmentacji, gdy¿ jest ona prost¹ pochodn¹ podzia³u
pracy w organizacji.
Skutki fragmentacji s¹ dotkliwsze, gdy brakuje rozwi¹zañ spajaj¹cych, które mo¿na nazwaæ spoiwem organizacyjnym. Spoiwem organizacyjnym mog¹ byæ takie rozwi¹zania systemowe, jak: mechanizmy
wzajemnych uzgodnieñ, komitety, zespo³y miêdzyfunkcjonalne, struktury macierzowe itd. Olbrzymi¹ rolê jako spoiwo organizacyjne mo¿e
odegraæ przywództwo, a zw³aszcza podzielana w ca³ej organizacji wizja
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rozwoju. Nie sprzyja temu natomiast rutyna, niesterowane gry organizacyjne, niedro¿noœæ kana³ów komunikacji. Rolê spoiwa mog¹ pe³niæ
dobre procedury organizacyjne, choæ nadmierna wiara w ich skutecznoœæ
grozi biurokratyzacj¹. Specyficznym, spontanicznie i niejako samoistnie
wykreowanym spoiwem organizacji mog¹ byæ „osoby nie do zast¹pienia”. Bêd¹c najczêœciej mened¿erami œredniego szczebla, pe³ni¹ role nieformalnych organizatorów i koordynatorów, a ich zaanga¿owanie zdecydowanie przekracza wyznaczony zakres obowi¹zków. Istnienie takiego
spoiwa jest dla wielu osób wygodne, choæ z punktu widzenia ca³ej organizacji mo¿e byæ niebezpieczne.

Zakoñczenie
ród³a patologii s¹ systemowe i z³o¿one. Poszczególne dysfunkcje
wchodz¹ ze sob¹ w interakcje, wzajemnie siê wzmacniaj¹c i prowadz¹c
do powstania kolejnych patologii. Mimo wi¹¿ doœæ ograniczonego dorobku teoretycznego, praktyka walki z patologiami organizacyjnymi jest
powszechna. W istocie zarz¹dzanie nie wyodrêbni³oby siê jako obszar zainteresowania teoretyków, przedmiot licznych badañ, a póŸniej dyscyplina naukowa, gdyby nie doœwiadczano praktycznych problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem organizacji. Problemy te by³y m.in. efektem
powtarzaj¹cych siê b³êdów i nieprawid³owoœci w kierowaniu. Przed ich
pope³nianiem ostrzegali niemal wszyscy autorzy formu³uj¹cy zalecenia
dla (staro¿ytnych lub wspó³czesnych) mened¿erów. Pisz¹c jak postêpowaæ, zwracali jednoczeœnie uwagê, czego nie robiæ. Niestety, wiele propagowanych rozwi¹zañ zawiera w sobie elementy dysfunkcjonalne. Zdaniem M. Gestmanna „w chwilach rozpaczy przedsiêbiorcy siêgaj¹ po
ka¿d¹, choæby na wpó³ wiarygodn¹ teoriê dotycz¹c¹ zarz¹dzania.
Wszystkie znane zasady zarz¹dzania – od Total Quality Management
poprzez Human Relations do Reengineeringu – to instrukcje, które obiecuj¹ pomoc w wyeliminowaniu zak³óceñ organizacyjnych, komunikacyjnych, zale¿noœciowych i innych napotykanych w zak³adach pracy, nie
badaj¹c w³aœciwie w sposób wyczerpuj¹cy jakie s¹ ich przyczyny” [Gestmann, 2001, s. 18]. Ta krytyczna, byæ mo¿e nie w pe³ni sprawiedliwa,
ocena, jest niew¹tpliwie wyrazem zaniepokojenia bezrefleksyjnoœci¹
w stosowaniu prostych rozwi¹zañ usprawniaj¹cych organizacje.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono krótko pojêcie i wp³yw patologii na funkcjonowanie organizacji. Autor koncentruje siê na przyczynach tego zjawiska
i przedstawia je z perspektywy instytucjonalnej. Patologie ujawniaj¹ siê w ró¿ny
sposób w ró¿nych obszarach organizacji. Niejednokrotnie mened¿erowie, znajduj¹c siê w sytuacji bez wyboru, utrwalaj¹ patologie organizacyjne, bêd¹c œwiadomymi braku s³usznoœci swoich dzia³añ. Wœród omawianych patologii znajduj¹
siê: przesuniêcie celów, organizacyjne dysocjacje, brak zwi¹zku miêdzy nak³adami i efektami, organizacyjna fragmentacja, skrajna ekonomizacja, brak spoiwa
organizacyjnego i inne.

S³owa kluczowe
patologia, dysfunkcja, b³¹d, interesariusze

Sources of organizational pathologies (Summary)
This chapter briefly outlines the definition and impact of organizational
pathologies. The Author examines the causes and phenomena of pathologies and
focuses on institutional-stakeholder perspective. Pathologies are manifested in
various ways and in different areas of the organization. Often, managers facing
a situation with no alternatives reiterate organizational pathologies, although
they are fully aware of the wrongfulness of their actions. The analysis includes
such pathologies as: goal displacement, organizational dissociation, absence of
relationship between the inputs (layouts) and the effects, „shredding” of organization, excessive economization, a lack of organizational binder and others.
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