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O relacji porządek – chaos
na tle współczesnych
tendencji w zarządzaniu

T
W

Rys. 1. Role organizacji i zarządzania postrzegane w płaszczyźnie porządek–chaos (kolejne etapy)
Źródło: opracowanie własne. ,

Uwagi wstępne

radycyjna organizacja i zarządzanie kojarzą
się nieodparcie z uporządkowaniem (ładem)
elementów i działań, stabilnością struktur

i powtarzalnością procedur, ich standaryzacją, for-
malizacją itp. itd.

Współcześnie owa porządkująca, stabilizująca
i ujednolicająca rola organizacji i zarządzania już nie
wystarcza. Zmienność, ograniczona przewidywalność
oraz złożoność zewnętrznych warunków funkcjono-
wania przedsiębiorstw powodują, iż coraz wyraźniej
pod ich adresem, a zatem także pod adresem syste-
mów organizacji i zarządzania, artykułowane są ocze-
kiwania wskazujące na potrzebę ich elastyczności,
otwartości na zmiany, dywersyfikacji itp.

Rodzi się jednak pytanie, czy negacja w organiza-
cji i zarządzaniu wszystkiego co wiąże się z ich trady-
cyjną rolą porządkującą i rekomendowanie rozwią-
zań diametralnie odmiennych (przeciwstawnych),
odpowiadanie „chaosem na chaos”1), jest jedynie
uprawnionym kierunkiem działań w sferze projekto-
wania, w tym doskonalenia tych rozwiązań? Poszu-

kiwanie odpowiedzi na powyższe pytanie jest główną
intencją tego opracowania.

Spojrzenie retrospektywne

historycznym rozwoju wiedzy z zakresu or-
ganizacji i zarządzania oraz jej praktycznych
zastosowań pierwotnym i przez całe dziesię-

ciolecia dominującym kierunkiem działań było po-
szukiwanie rozwiązań porządkujących, ujedno-
licających, stabilizujących. W tych cechach bo-
wiem dopatrywano się źródeł racjonalności i efektyw-
ności systemów organizacyjnych.

Jeśli okoliczności, zwykle zewnętrzne, nie pozwa-
lały na pełne ustabilizowanie, uporządkowanie, ujed-
nolicenie oraz sformalizowanie struktur i procedur,
pozostawiano oczywiście pewien margines swobody
działania oraz niezbędne w tym celu rezerwy (rezer-
wy czasu pracy stanowisk, zapasy materiałowe, za-
pasy produkcji nie zakończonej, zapasy wyrobów go-
towych itp.). Nie zmieniało to jednak generalnego na-
stawienia i dążenia w kierunku rozwiązań stabilizu-
jących, porządkujących itp.
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Rys. 2. Obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa
Źródło:  opracowanie własne.

Postępujący rozwój zmienności, niepewności i nie-
przewidywalności warunków funkcjonowania przed-
siębiorstw, zwłaszcza w ich bliższym i dalszym oto-
czeniu, wywoływał jednak silną presję na „wmonto-
wanie” w rozwiązania funkcjonalne (proceduralne)
i strukturalne takich elementów, które zapewniłyby
im wymagany poziom zdolności do zachowań ada-
ptacyjnych, antycypacyjnych i kreatywnych. Charak-
terystycznym tego przejawem może być rozwój idei i
metodologii myślenia strategicznego, czy też roz-
wój koncepcji struktur organicznych.

Kolejny krok w rozwoju interesujących nas ten-
dencji stanowi jeszcze silniejsze zanegowanie porząd-
kującej roli organizacji i zarządzania, na rzecz reko-
mendowania koncepcji „zarządzania na granicy
chaosu”2). W tym przypadku już także zorientowane
wybitnie adaptacyjnie, czy nawet antycypacyjnie za-
rządzanie strategiczne jest zbyt mało elastycz-
nym sposobem prowadzenia przedsiębiorstwa.
Odwraca bowiem uwagę od bieżącej zmienności oto-
czenia i możliwości wykorzystania pojawiających się
ad hoc sposobności. Także struktury typu organicz-
nego nie zapewniają dostatecznie elastycznych dzia-
łań. Ich miejsce zajmują struktury typu wirtual-
nego.

Charakterystyczną jednak cechą tego podejścia
(i etapu) jest brak totalnej negacji wszelkiego upo-
rządkowania.

Negacja taka pojawia się natomiast w kolejnym,
ostatnim etapie ewolucji postrzegania organizacji
i zarządzania w przekroju: porządek – chaos, czy też:
stabilność – elastyczność. Wyraźne rekomendacje ta-
kiego, a niekiedy tylko takiego podejścia znajdujemy
w polskim piśmiennictwie np. w pracach i wystąpie-
niach K. Perechudy i R. Krupskiego3).

Zaprezentowane wyżej tendencje w ujęciu chro-
nologicznym ilustruje rysunek 1.

Umieszczenie poszczególnych ról na odrębnych
podziałkach odzwierciedla postulowaną zazwyczaj
przez ich zwolenników alternatywność tych ról wo-
bec innych.

Teza tego opracowania jest owej alternatywności
przeciwna. Mówi mianowicie, iż w przedsiębior-
stwie, w każdym możliwym współcześnie przypad-
ku, mogą i powinny jednocześnie występować
rozwiązania odpowiadające każdej z wyróżnio-
nych wyżej ról. Oczywiście ich usytuowanie w sys-
temie organizacji i zarządzania oraz wzajemne pro-
porcje pod wpływem wielu czynników mogą być w
różnych przedsiębiorstwach odmienne i ulegać zmia-
nom w czasie.

Gdzie porządek, gdzie chaos

godnie z powyższą tezą pytanie: czy porzą-
dek czy chaos (i odpowiednio: stabilność –
zmienność, powtarzalność – niepowtarzal-

ność, ujednolicenie – różnorodność itp.) zastępujemy
pytaniem: gdzie porządek a gdzie chaos (i odpowied-
nio: stabilność – zmienność, powtarzalność – niepo-
wtarzalność, ujednolicenie – różnorodność itp.). W ce-
lu odpowiedzi na nie wydaje się możliwe i uzasadnio-
ne zbudowanie ogólnego modelu przedsiębiorstwa po-
kazującego, jakie rozwiązania w interesującym nas

przekroju (porządek – chaos, stabilność – zmienność
itp.) mogą być preferowane w jego poszczególnych
obszarach funkcjonalnych.

Wyróżnijmy w tym celu trzy obszary funkcjonal-
ne, obejmujące:
� funkcje zewnętrzne (FZ),
� funkcje pośrednie (FP),
� funkcje wewnętrzne (FW),
co można przedstawić graficznie (rysunek 2.).

Funkcje zewnętrzne to te, dzięki którym dochodzi
do wymiany różnorodnych dóbr (wartości) między
przedsiębiorstwem a otoczeniem. Przykładowo moż-
na tu wymienić: zaopatrzenie (produkcyjne i inwe-
stycyjne), marketing i sprzedaż, zatrudnianie, rozli-
czenia publiczno-prawne, rozrachunki z dostawcami
i odbiorcami itd.

Zmienność (burzliwość), nieokreśloność i nieprze-
widywalność otoczenia daje o sobie znać w pierwszej
kolejności, bezpośrednio i z największą siłą w obsza-
rze tych właśnie funkcji. A zatem tutaj najbardziej
potrzebne są takie rozwiązania z zakresu organizacji
i zarządzania, które pozwolą zredukować do mini-
mum negatywne skutki zewnętrznych zakłóceń w
obrębie każdej z tych funkcji, a także w innych obsza-
rach funkcjonalnych. Chodzi bowiem o to, by same
zakłócenia i ich negatywne konsekwencje nie prze-
nosiły się „na zasadzie domina” w głąb przedsiębior-
stwa.

O ile w kontaktach z przedstawicielami praktyki
gospodarczej można znaleźć potwierdzenie, iż ta gru-
pa funkcji (FZ) wymaga szczególnej troski i zaanga-
żowania kierownictwa przedsiębiorstw, to przegląd
najbardziej współczesnych i „nośnych” koncepcji
i metod zarządzania4) nie pozwala stwierdzić, iż teo-
retyczno-metodologiczna oferta nauki kieruje swe
szczególne zainteresowanie w podobnym kierunku.
Ale częściowe wsparcie dla funkcjonowania w burzli-
wym środowisku można uzyskać ze strony niektó-
rych spośród tych koncepcji i metod, takich np. jak:
logistyka, marketing, controlling, outplacement.

Niezależnie od tego jak sprawnie (w tym jak sku-
tecznie) są realizowane funkcje zewnętrzne, część za-
kłóceń mających swe źródła w otoczeniu przenika „głę-
biej” do przedsiębiorstwa i daje o sobie znać przy re-
alizacji drugiej grupy funkcji, nazwanych tu funkcja-
mi pośrednimi (FP). Są to te funkcje, które realizowa-
ne są w bezpośredniej istotnej zależności od funkcji
zewnętrznych. Można tu przykładowo wymienić: pro-
dukcję (działalność podstawową), inwestycje, znacz-
ną część funkcji finansowej, B+R (w tym tpp).
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Tab. 1. Funkcje przedsiębiorstwa i wymagany poziom ich elastyczności (z uwzględnieniem czyn-
nika czasu)

Funkcje
Horyzont czasu

do 1 m-ca do 1 roku do 3 lat ponad 3 lata

� zaopatrzenie
� marketing i sprzedaż
� zatrudnianie
� rozliczenia publiczno-prawne
� rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
� produkcja
� inwestycje
� część funkcji finansowej
� B+R (w tym tpp)
� część funkcji personalnej
� funkcje pomocnicze
� ewidencja i sprawozdawczość
� funkcje administracyjno-gospodarcze

Legenda: s – funkcja o wysokim stopniu stabilności, u – funkcja o umiarkowanym stopniu elastyczności, e – funkcja o wy-
sokim stopniu elastyczności
Źródło: opracowanie własne.
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Także i w tym przypadku trudno byłoby jedno-
znacznie stwierdzić, iż oferta współczesnej nauki or-
ganizacji i zarządzania w pełni przystaje do potrzeb
związanych z realizacją tej grupy funkcji. Niektóre
z powszechnie rekomendowanych koncepcji i metod,
jak np. controlling czy logistyka (produkcyjna) mogą
tu okazać się niewątpliwie bardzo pomocne.

Jest wreszcie trzecia grupa funkcji, tzw. wewnętrz-
nych (FW), które najbardziej odległe są od otoczenia
przedsiębiorstwa i jego kaprysów. Przykładowo można
tu wymienić: znaczną część funkcji personalnej (oceny,
podnoszenie kwalifikacji, aktywizowanie, przemieszcza-
nie w obrębie przedsiębiorstwa...), zespół funkcji pomoc-
niczych (remontowa, wodno-ściekowa, energetyczna,
transportowa itp.), funkcję ewidencji i sprawozdawczo-
ści, funkcję administracyjno-gospodarczą itp.

W obrębie tego bardzo „pojemnego” obszaru funk-
cjonalnego, najmniej narażonego na zmienność i nie-
przewidywalność otoczenia, jest relatywnie najwię-
cej miejsca (przestrzeni) dla stosowania tradycyjnych
(porządkujących, stabilizujących...) form oraz metod
organizacji i zarządzania. Nie wyklucza to oczywi-
ście możliwości i zasadności stosowania rozwiązań
nowoczesnych, o ile służyć one będą poprawie osią-
ganych wyników.

Dokonana wyżej typologia funkcji przedsiębiorstwa
w przekroju wymaganych od nich cech, mieszczących
się w przedziale: stabilność – zmienność (elastyczność),
jest bardzo uproszczona i nie uwzględnia – między in-
nymi – czynnika czasu. Horyzont czasu, do którego
odnoszą się działania w toku przygotowania i realiza-
cji funkcji wpływa bowiem korygująco na stawiane pod
ich adresem wymagania co do ich stabilności – ela-
styczności, co odzwierciedlono w tabeli 1.

Każda z funkcji wraz ze skracaniem się horyzon-
tu czasowego, w jakim jest rozpatrywana, może i po-
winna stawać się coraz bardziej ustabilizowana, a
wraz z wydłużaniem się tego horyzontu – powinna
stawać się coraz bardziej elastyczna. Owo uelastycz-
nienie następować powinno jednak zdecydowanie
szybciej w grupie funkcji zewnętrznych (FZ), wolniej

w grupie funkcji pośrednich (FP) i najwolniej w gru-
pie funkcji wewnętrznych (FW).

Świadomość tego rodzaju prawidłowości powin-
na sprzyjać racjonalizacji doboru koncepcji i metod
organizacji i zarządzania w poszczególnych obsza-
rach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. W doborze
takim mają szanse wykorzystania zarówno tradycyj-
ne, jak też bardziej i najbardziej nowoczesne spośród
owych koncepcji i metod. Jest tu bowiem miejsce za-
równo dla tych koncepcji i metod, które są nośnikiem
porządku, stabilności, powtarzalności itp., jak i tych,
które są nośnikiem umiarkowanej i wysokiej elastycz-
ności, które potrafią sobie radzić z chaosem.

Jan Lichtarski

Artykuł był opublikowany w materiałach konfe-
rencyjnych: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządza-
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PRZYPISY
1) Określenie zaczerpnięte z jednego z wystąpień konfe-

rencyjnych prof. dr. hab. Rafała Krupskiego.
2) Zob. M. BRATNICKI, Ustawiczna transformacja jako wy-

różnik nowoczesnego zarządzania, [w:] Przedsiębiorstwo
w procesie transformacji, Red. K. JAREMCZUK, WSAiZ,
Zeszyty Naukowe nr 5, Przemyśl 2000.

3) Zob. np. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Kon-
cepcje, modele, metody, pod red. K. PERECHUDY, Agen-
cja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 7–10,  25 i nast.,
47 i nast.; K. PERECHUDA, Metody zarządzania przed-
siębiorstwem, AE Wrocław, 1998; R. KRUPSKI, Teoria
chaosu a zarządzanie, „Organizacja i Kierowanie”, 1999
nr 2.

4) Szerzej omówione są one w wielu publikacjach, np. K.
ZIMNIEWICZ, Współczesne koncepcje i metody zarządza-
nia, PWE, Warszawa 1999. Nowe kierunki w zarządzaniu
przedsiębiorstwem – koncepcje przekrojowe, Wyd. AE Wro-
cław 1998, Prace Naukowe AE nr 784.

Autor – prof. dr hab., Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.




