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Gwałtowny rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych zainicjował 
rewolucję we współczesnym społeczeństwie. XXI wiek oznacza dla organizacji 
biznesowych gwałtowne zmiany spowodowane transformacją technologiczną. 
Internet oddziałuje zarówno na tradycyjne przedsiębiorstwa, jak i ich strategie. 
Cyberprzestrzeń stanowi zmienne środowisko, warunkujące rozwój specyficznych 
zachowań organizacyjnych. Adaptacja do nowych warunków wymaga dogłębnych 
zmian w obrębie kultury organizacji. W efekcie, z tradycyjnej kultury wyłania się 
e-kultura. E-kultura stanowi kluczowy czynnik integrujący wszystkie wymiary or-
ganizacji wkraczającej do przestrzeni wirtualnej. Ciągła zmiana i jej nieregularność 
powodują wykształcenie się nowych praktyk w organizacjach w zakresie zarządza-
nia kapitałem intelektualnym oraz innowacją. Organizacje w ruchu wpisują się 
w model nowych przedsiębiorstw, charakterystycznych dla rzeczywistości wirtual-
nej. Funkcja personalna ulega modyfikacji. Nowe praktyki zarządzania zasobami 
ludzkimi mają za zadanie odpowiedzieć na powstające wyzwania.

Słowa kluczowe: e-kultura (e-culture), organizacja w ruchu (mobile organization), zaufanie (trust), 
tożsamość (identity), przewaga konkurencyjna (competitive advantage), organizacja wirtualna 
(virtual organization), funkcja personalna (HR function), zarządzanie zasobami ludzkimi (human 
resources management)

Organizacje wieku internetu

Przemiany związane z postępującą informatyzacją gospodarki spowodowały istotne 
zmiany we współczesnej ekonomii. Technologia informatyczno-komunikacyjna, wpływa-
jąc na otoczenie, dynamizując je, przyczyniła się do transformacji przedsiębiorstw oraz 
modelowania nowych wymiarów organizacji [Kożusznik, 2007]. Zmiana funkcjonowania 
organizacji, zainicjowana adaptacją do rynków wirtualnych, związana jest z modyfikacją 
centralnych wartości kulturowych oraz zasobów przedsiębiorstwa.

Ewa Masłyk-Musiał, Helena Bulińska
ZZL w wieku internetu – przywództwo 
w e-kulturze
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Kolejnym elementem znacząco oddziałującym na świadomość organizacji jest globa-
lizacja, narzucająca zmianę optyki interesariuszy organizacji. Konieczność uwzględniania 
w działaniu szerszej perspektywy, a także kulturowej różnorodności, wymaga dostosowa-
nia się (przywódców) organizacji do globalnych potrzeb [Irwing, 2010, s.1–14]. Umiejęt-
ność szybkiego reagowania i adaptacji do zmian jest koniecznym warunkiem skuteczne-
go zarządzania przedsiębiorstwem wirtualnym, działającym w środowisku internetowym. 
Tabela 1 ilustruje całokształt przekształceń podstawowych pojęć świata pracy.

Tabela 1. Zestawienie różnic między erą przemysłową a erą wiedzy

Podstawowe pojęcia Era przemysłowa (było) Era wiedzy (jest lub będzie)
podstawowy zasób kapitał wiedza
ludzie (pracownicy) źródło kosztów inwestycja
władza zależy od zajmowanego szcze-

bla w organizacji
zależy od umiejętności, 
wiedzy  
i reputacji

styl zarządzania nakazy i kontrola styl partycypacyjny
struktura organizacji hierarchiczna (najczęściej 

zbiurokratyzowana  
i scentralizowana)

sieciowa (wirtualna), płaska, 
ad hoc lub hipertekstowa

strategia nastawiona na konkurencję nastawiona na kooperację
kultura organizacji oparta na posłuszeństwie oparta na zaufaniu
wartość rynkowa zależy od posiadanych akty-

wów finansowych
i rzeczowych

zależy od kapitału intelektu-
alnego (wszelkich aktywów 
niematerialnych)

motywacja zewnętrzna, głównie przez 
bodźce finansowe

wewnętrzna, przez zaspo-
kajanie wyższych potrzeb 
(satysfakcja, prestiż itd.)

relacje z klientami jednokierunkowe poprzez 
rynek

interaktywne poprzez współ-
pracę

ciągłe zmiany zagrożenie okazja
rozwój liniowy, możliwy do przewi-

dzenia
chaotyczny, trudny do prze-
widzenia

wykorzystywanie nowoczesnych 
technologii

ważne niezbędne

dominujący sektor przemysł ciężki usługi, przetwarzanie infor-
macji

najważniejsze wynalazki 
poprawiające efektywność 
zarządzania

linia montażowa internet

wiodące przedsiębiorstwa Ford, General Motors, Exxon Microsoft, AOL, Amazon

Źródło: M. Strojny, 2000, s. 6
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Wraz z postępującymi przemianami gospodarczymi zaobserwowano intensyfikację 
znaczenia zasobów niematerialnych organizacji [Low, Kalafut, 2004, s.13–16]. Zwięk-
szenie roli niematerialnych zasobów stanowi istotną przesłankę do zwiększenia roli 
społecznych aspektów zarządzania. Pośród podstawowych niematerialnych zasobów 
decydujących o sukcesie organizacji w nowej gospodarce znajdują się: przywództwo, re-
alizacja strategii, komunikacja i jawność, wartość marki, reputacja, sieci i sojusze, kapitał 
ludzki, organizacja i kultura w miejscu pracy, innowacyjność, kapitał intelektualny oraz 
elastyczność [Low, Kalafut, 2004, s. 20].

Wymienione czynniki są skorelowane z umiejętnością uczenia się organizacji i ze 
społecznymi aspektami zarządzania. Specyfika nowoczesnych organizacji narzuca udo-
skonalenie zdolności szybkiego reagowania i uczenia się. Konieczne staje się dostrzeże-
nie niematerialnych zasobów związanych z proefektywnym zarządzaniem personelem. 
Zarządzanie web.organizacją dotyczy efektywnego wyznaczenia równowagi między 
czynnikiem ludzkim a technologicznym. W przedsiębiorstwach wirtualnych działających 
w środowisku internetowym następuje zmiana funkcji personalnej – środek ciężkości 
zostaje przeniesiony z ekonomicznych aspektów na niematerialne zasoby decydujące 
o efektywnej współpracy członków organizacji.

Rynek wymusza innowacyjne podejście do pracowników, kładąc nacisk na elastycz-
ność oraz podkreślając rolę zarządzania kapitałem społecznym firmy. Wirtualność zwią-
zana jest zatem z ewolucją istoty pracy. W organizacjach wirtualnych zmianie ulega spo-
sób i znaczenie pracy, a w konsekwencji rola pracownika. Pracę wirtualną charakteryzuje 
[Malcolm, Morgen, 2005, s. 73–75]:

niski stopień specjalizacji i ukierunkowania na funkcje związane z podziałem pracy,  �
pracownicy wykonują prace projektowe – wielozadaniowość;

współpraca zespołowa; �
charakter menedżerski – pracownik staje się własnym kierownikiem, samodzielnie  �

koordynując wykonywaną pracę;
zindywidualizowanie – styl pracy jest dostosowywany do poszczególnych zadań, sa- �

modzielne kształtowanie czasu pracy;
kompetencje – ważna jest zarówno liczba, jak i stopień opanowania konkretnych  �

umiejętności, co umożliwia eklektyczne sposoby realizacji różnorodnych projektów;
zaangażowanie i identyfikacja z pracą – większa odpowiedzialność za projekty  �

zwiększa aktywność i utożsamianie się z nimi;
samodzielność – mniejsza potrzeba kontroli bezpośredniej i nadzoru; �
motywacja indywidualna; �
koncentracja na rezultatach – praca jest zorientowana na cele, a nie na zadania. �
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Obserwacja funkcjonowania organizacji w wieku internetu i postępującej arytmii 
wskazuje, że:

wprowadzać one będą i stosować coraz szerzej rewolucyjne technologie, �
zmieniać się będą ich powiązania strukturalne i ekonomiczne, �
w ich działaniach wzrastać będzie rola zasobów niematerialnych, takich jak kapitał  �

intelektualny,
biznes „kręcić” się będzie szybciej niż dotychczas, co stanowić będzie wyzwanie dla  �

kreatywności organizacji i zespołowości działań.
Kierownictwo organizacji ery wiedzy, szukając modelu biznesowego zwiększającego 

wartość firm dla klienta w stopniu wyższym, niż czyni to konkurencja, muszą zastanowić 
się nad tym, czy odrzucając przeszłość, wynikającą z doświadczeń ery przemysłowej, or-
ganizacje pozbędą się automatycznie także dawnych problemów zarządzania związanych 
z komunikowaniem się między ludźmi, stylami kierowania i przewodzenia, rozwiązywa-
niem konfliktów czy oporami wobec wprowadzania zmian.

Jak wynika z wielu badań [Kanter, 2001], społecznych problemów zarządzania nie 
da się uniknąć także w wieku internetu. Według Castellsa [2009, s. 17], „usieciowieniu 
form organizacji” towarzyszyć będzie elastyczność i niestabilność zatrudnienia, indy-
widualizacja pracy, przekształcenie materialnych postaw życia, przestrzeni i czasu oraz 
kultura „rzeczywistej wirtualności” stworzona przez wszechobecny, wewnętrznie połą-
czony, zróżnicowany system medialny. Może zatem nastąpić intensyfikacja problemów 
zarządzania – na przykład intensyfikacja alienacji zespołów wirtualnych. Szalone czasy 
wymagają, jak podkreślał – już w latach 90. – T. Peters [1994], szalonych organizacji 
i szalonego zarządzania, a to oznacza w praktyce i dziś mnożenie problemów i metod 
ich rozwiązywania. Nie sprostają temu z pewnością organizacje ukierunkowane mecha-
nicznie, posiadające formalne, hierarchiczne struktury. Również organizacje traktowane 
systemowo mogą nie poradzić sobie z tempem i skalą zmian organizacyjnych. Propo-
nowane są więc nowe koncepcje organizacji, „szyte” na miarę – jak jest to w literaturze 
określane – ery wiedzy, arytmii czy internetu. O organizacjach tych mówimy najogólniej 
organizacje elastyczne. Można wśród nich wyróżnić zarówno organizacje tzw. zwinne, 
jak i organizacje mobilne (w ruchu). Część z nich stanowią web.organizacje, a część 
organizacje, które do wirtualności pretendują.

Szczególnie adekwatna do wyjaśniania funkcjonowania firm w wieku internetu i do-
świadczanej przez nie fali zmian wydaje się koncepcja organizacji w ruchu [Masłyk-Mu-
siał, 2003]. Organizacje w ruchu mają bowiem wbudowane mechanizmy umożliwiające 
samoorganizację, bez której nie ma możliwości wdrażania udanych zmian, a także posia-
dają cechę „młodości”, wspierającą funkcjonowanie organizacji w burzliwym otoczeniu. 
Młodość oznacza tu przedłużenie w cyklu życia organizacji tej fazy, które pozwala trakto-
wać zmiany jako wyzwanie i umożliwia zachowanie przez organizację takich właściwości, 
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jak: energia, zapał, odwaga i świeżość spojrzenia. Młode organizacje radzą sobie z upo-
rczywą niepewnością związaną z permanentnymi zmianami przez wzbogacenie komuni-
kacyjnych połączeń (sieci informacyjne) i wspierających je mechanizmów kulturowych.

Rozumienie zjawiska samoorganizacji nie jest możliwe bez wyjaśnienia, czym jest 
kultura organizacyjna i jaką rolę odgrywa w utożsamianiu się pracownika z firmą, która 
istnieje często bardziej w cyberprzestrzeni niż w wymiarach realnych [Rakowska, Sitko-
-Lutek, 2000]. Praca w takiej organizacji niesie ze sobą nieustanne napięcia. Odwieczna 
walka, którą człowiek toczy w organizacji i poza nią, o wizerunek własny i tożsamość 
jest bowiem w organizacjach zarówno w ruchu, jak też wirtualnych, szczególnie złożona 
i wymaga trudnych wyborów osobistych (na przykład: przyjemność i improwizacja prze-
ciw napięciom i uporządkowaniu). Pomocna w dokonywaniu tych wyborów może być 
kultura organizacyjna, która stanowi punkt odniesienia do zachowań organizacyjnych 
występujących w elastycznych organizacjach wirtualnych. Kultura określa też zakres wie-
dzy i specyficznych kompetencji niezbędnych pracownikom wywodzącym się z nowej 
net.generacji.

Rosabeth Kanter [2001] wyraża opinię, że sam internet nie zmienia jeszcze sposo-
bów funkcjonowania firmy. Oddziałuje on powierzchownie, nie wnikając w struktury 
biznesu. Natomiast internet głębiej wnika w sferę społeczną, kształtując wirtualne part-
nerstwo. I w tym tkwi jego siła. Gry rynkowe, które prowadzą firmy, wymagają bowiem 
coraz więcej współpracy i wiedzy. Partnerstwo, nowe formy komunikowania i kapitał 
intelektualny stają się więc w organizacjach wartościami decydującymi o tożsamości pra-
cowników w wieku internetu i przyspieszonej dynamiki organizacyjnej. Improwizacja, 
obecna w wyłaniających się strategiach web.organizacji, idzie w parze z pasją poznawa-
nia świata, z szybkim uczeniem się i stale odnawianym poczuciem wspólnoty – cechach 
obecnych także w organizacjach w ruchu.

Funkcja personalna w web.organizacjach

Działania podejmowane w firmach w ramach realizacji funkcji personalnej, podobnie 
jak same modele funkcji personalnej, ulegają zmianie pod wpływem nowych wartości 
i norm zachowań pojawiających się w web. organizacjach. Pracownicy wywodzący się z net. 
generacji cenią sobie świat bez granic, co zapewnia im swobodne poruszanie się w cyber-
przestrzeni. Pragną ocalić ten świat dla przyszłych pokoleń i w tym celu wykorzystują siatki 
powiązań, których utrzymanie ułatwia rozwój nowych technologii. Przepływ informacji 
jest bardzo szybki – nowe idee rozprzestrzeniają się w tempie geometrycznym.

Cecha młodości charakteryzuje także net.generacje. Podobnie jak żywa wyobraźnia, 
pomysłowość i elastyczność, stanowi ona element więzi pokoleniowej i występuje w róż-
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norodnych konfiguracjach partnerstwa obserwowanych na rynkach internetowych czy 
portalach społecznych.

Filozofia ZZL ma współcześnie związek: z pracami P. Druckera [1995] – akcen-
tującymi wpływ zmian na zarządzanie – „organizacje w morzu zmian, w burzliwych 
czasach” czy też koncepcja „organizacji w ruchu” (zmiany i twórczość w zarządzaniu), 
i z pracami P. Senge [1997] – „organizacje uczące się” (systemowość i samodoskonalenie 
się w zarządzaniu) [Masłyk-Musiał, 2000]. Kształtuje się ona także pod wpływem mię-
dzynarodowych badań porównawczych nad kulturami biznesu [Zbiegień-Maciąg, 1999; 
Pocztowski, 2002]. Coraz częściej korzysta też z przemyśleń zarządzania strategicznego, 
zarządzania projektami i zarządzania przez jakość. Konieczność działania organizacji 
w otoczeniu nasyconym przez zmiany, zwłaszcza w zakresie technologicznym, powoduje, 
że rzeczywistość, w której działają firmy, zmienia się w wirtualną cyberrzeczywistość, co 
ma także określone reperkusje dla filozofii i celów ZZL.

Obecnie w filozofii zarządzania zasobami ludzkimi zakłada się, że ludzie stanowią 
społeczny kapitał, który ciągle potrafi się rozwijać i dokonywać świadomych wyborów, 
a zatem konieczne są aktywne przemiany także całego systemu zarządzania zasobami 
ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które wiążą ZZL z plano-
waniem strategicznym (motywacja ukierunkowana na wiązanie celów indywidualnych 
i organizacyjnych) i zmianami kulturowymi w kierunku budowania zespołowości (współ-
pracy), zaufania i e-kultury.

Rozwój wiedzy na temat zarządzania zmierza więc w kierunku traktowania ludzi nie 
jako zasoby, lecz nośniki zasobów (wiedza, wartości, postawy, motywacja itp.), czemu to-
warzyszy ewolucja terminu „zasoby” w kierunku terminu „kapitał ludzki”1 [Łukasiewicz, 
2009]. Kapitał ten ma określoną wartość oraz stanowi źródło przyszłych dochodów dla 
pracownika i organizacji [Pocztowski, 2007]. Czy wartość tego kapitału wzrasta w or-
ganizacjach internetowych i czy jest on większy od tego w organizacjach tradycyjnych 
(zarówno low-economy, jak i opartych na wiedzy)?

Kapitał intelektualny – zdaniem Ujwary-Gil [2009] – oznacza bogactwo powsta-
łe z wiedzy zatrudnionych pracowników przedsiębiorstwa, zaangażowanych w osiąga-
nie przewagi konkurencyjnej, wzrost produktywności i wartości rynkowej. Umiejętno-
ści w zakresie oceny i pomiaru kapitału intelektualnego oraz zarządzania nim stają się 
współcześnie koniecznością. W tworzeniu kapitału intelektualnego oprócz kompetencji 
kluczowe znaczenie ma system komunikowania się w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza do-
stępne w nim formy komunikowania się. Budowanie kultury „dzielenia się informacjami” 

1 Kapitał intelektualny nie jest elementem zarządzania samym w sobie, lecz funkcją tworzenia 
długookresowej wartości dla przedsiębiorstwa [Ujwary-Gil, 2009].

zzl_1-2011_maslyk-musial_e_bulinska_h_9-29



ZZL w wieku internetu – przywództwo w e-kulturze 15

wyróżnia organizacje uznające ludzi za kluczowy czynnik sukcesu. Nic więc dziwnego, 
że w ZZL wzrasta zainteresowanie sposobami komunikowania się w cyberprzestrzeni 
i typem e-kultury.

Z upływem lat zmieniała się nie tylko filozofia ZZL, ale także cele zarządzania zaso-
bami ludzkimi: od eksponowania w nich pracowitości i inicjatywy ludzkiej oraz znaczenia 
funkcji kontroli wysiłku indywidualnego do podkreślania kreatywności i samodzielności 
zbiorowej (wysiłki na rzecz delegowania władzy) oraz znaczenia funkcji motywowania 
działań zespołowych (docenianie jednostek za wkład w sukces firmy – kompetencje sy-
nergiczne).

Cele zarządzania zasobami ludzkimi dotyczą kształtowania proefektywnej dziś coraz 
częściej e-kultury organizacyjnej, wspierania nowatorskich działań indywidualnych i ze-
społowych oraz projektowania elastycznych systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

Zmieniające się otoczenie gospodarcze i warunki funkcjonowania przedsiębiorstw 
dynamizują funkcje personalną oraz przyczyniają się do zmiany perspektywy w kontek-
ście zarządzania pracownikami organizacji. Najistotniejsze elementy ewolucji postrzega-
nia kluczowych zadań funkcji personalnej w organizacji ilustruje tabela 2.

Tabela 2. Porównanie typowych cech różnych podejść do sprawowania funkcji 
personalnej

Kryterium  
porównania

Okres przed ZZL 
(HRM)

ZZL(HRM)* Nowa koncepcja 
ZKL (HCM)**

Główna zasada „właściwy człowiek na 
właściwym miejscu”

„strategia ZZL dosto-
sowana do strategii 
biznesowej”

„człowiek jako inwe-
stor w kapitał ludzki”

Perspektywy rozwiązy-
wania kwestii HR

koszt aktywa kapitał

Logika działania minimalizacja pomnażanie zwrot na kapitał 
ludzki

Główna rola HR*** HR jako administrator HR jako partner 
biznesowy (business 
partner)

HR jako cześć biznesu 
(part of business)

*ZZL – zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources Managment) 
**ZKL – zarządzanie kapitałem ludzkim (Human Capital Managment) 
***HR – dosłownie Human Resources. W praktyce oznacza najczęściej funkcję personalną lub, 
w węższym znaczeniu, komórkę organizacyjną zajmująca się kwestiami personalnymi w organizacji.

Źródło: Pocztowski, 2010, s. 271

Z powodu narastającej niepewności związanej z nieprzewidywalną przyszłością po-
jawiła się konieczność nieustannego dostosowywania się, a w konsekwencji elastyczności 
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w organizacjach. Jednocześnie wzrasta rola planowania w odniesieniu do zarządzania 
zasobami ludzkimi (HRP – Human Resource Planning). Trafna diagnoza aktualnej sytu-
acji organizacji oraz przewidywanie kierunku zmian zapewniają możliwości przetrwania 
i adaptacji. Koncepcja ta nie oznacza zaplanowania jednego wariantu, a raczej wykształ-
cenia przez dział HR kompetencji niezbędnych do dostosowania się do różnych sytuacji 
[Stredwick, 2005, s. 43-47].

Obserwując obecne trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, można zauważyć, że 
cele zarządzania zasobami ludzkimi ulegają uszczegółowieniu. I tak celem ZZL jest także 
eliminowanie luki kompetencyjnej w organizacjach, kształtowanie sposobów zarządzania 
talentami zwłaszcza w przedsiębiorstwach innowacyjnych, wprowadzanie elastycznych 
form pracy (np. telepraca) jako narzędzia motywowania pracowników, efektywne korzy-
stanie z zasobów ludzkich w firmach wirtualnych oraz tworzenie nowych instrumentów 
motywowania ludzi wspomagających organizacje w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. 
Cele zarządzania zasobami ludzkimi ukierunkowane są na kształtowanie i realizację stra-
tegii firmy, doskonalenie kluczowych kompetencji jednostek i organizacji oraz budowa-
nie wizerunku firmy jako pracodawcy2.

Wizerunek firm jako odpowiedzialnych społecznie podmiotów przekłada się także 
na podkreślenie roli etyki nie tylko w relacjach biznesowych, ale także wewnątrz rdze-
nia zarządzania pracownikami, czyli na gruncie działów personalnych. Etyka w biznesie 
odwołuje się do tradycyjnego greckiej tradycji postrzegania moralności, gdzie zacho-
dzi proces świadomego rozróżniania dobra i zła. W praktyce oznacza moralną ocenę 
działań i celów biznesowych. W przypadku praktyk działów personalnych odnosi się do 
całokształtu działań, takich jak: rekrutacja i selekcja, szkolenia, polityka wynagrodzeń 
oraz ocena [Pinnington, Macklin, Campbell, 2007, s. 1-6]. Ze względu na powrót do 
indywidualistycznego podejścia do pracowników, pojawiła się konieczność debaty nad 
etyką i jej uwzględnieniem w praktykach działów i/lub menedżerów HR [Palem, 2007, 
s. 23-29].

Kierowanie ludźmi to obszar wypełniający przestrzeń między strategiami biznesu 
a wdrażaniem zmian organizacyjnych służących rozwojowi firmy. Strategie te mają wpływ 
na kształt struktur organizacyjnych, które ulegając planowym modyfikacjom, ułatwiają 
realizację funkcji personalnej w firmie. Płaskie i zespołowe struktury umożliwiają efek-
tywne gospodarowanie kapitałem społecznym, tworzą podstawy do zarządzania przy-
jaznego, opartego na zaufaniu i zaangażowaniu. Ma to wpływ na kształtowanie kultury 
organizacyjnej wspomagającej jakość i zmiany. Sprzyjają temu także systemowe mecha-

2 Cele ZZL określono na podstawie treści czasopisma „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 
2007-2009.

zzl_1-2011_maslyk-musial_e_bulinska_h_9-29



ZZL w wieku internetu – przywództwo w e-kulturze 17

nizmy zatrudniania, oceniania, wynagradzania, szkolenia i awansowania pracowników 
(system zarządzania zasobami ludzkimi), wkomponowane planowo w strukturę firmy.

Wyłanianie się e-kultury

Kultura organizacyjna łączy politykę i technikę, wykorzystując tę ostatnią do budowania 
systemów komunikacyjnych, umożliwiających powstawanie nowych stosunków między 
ludźmi. Kultura likwiduje zatem dystanse i daje poczucie wspólnoty, co w praktyce ozna-
cza zwiększony udział pracowników w działaniach tych, z którymi podzielają oni wizję 
organizacji. Do utrwalenia nowych relacji i sposobów zachowań potrzebny jest jednak 
czas, którego w wieku internetu ciągle firmom brakuje. Rewolucyjne technologie komu-
nikacyjne przyśpieszyły procesy zmieniania zarówno organizacji cyfrowych (wysokie na-
sycenie technologią informatyczną), które już tzw. web.technologie stosują, jak też tych, 
które dopiero przygotowują się do jej wdrożenia. Kierownictwa wielu firm zadają sobie 
dziś pytanie: kiedy i jak zacząć się zmieniać, aby osiągnąć status firmy cyfrowej, oraz jak 
współpracować z firmami, które już taki status osiągnęły? Są to więc pytania o to, czy uda 
się firmie odrzucić przeszłość, która w wieku internetu i społeczeństwa sieci [Castells, 
2008] nie może być dłużej wzorem dla jej działania, i jaką rolę odegra w tym kultura 
organizacji? Tempo zmian jest tak ogromne, że badacze organizacji [Kanter, 2001], uj-
mując to metaforycznie, zaczęli zastanawiać się nawet nad tym, czy internet zmieni kod 
genetyczny organizacji?

Wielka fala innowacji staje się dziś pewnym zagrożeniem dla tożsamości firmy i jej 
pracowników, ale równocześnie pojawia się nowa e-kultura wynikająca z niewidocznej 
władzy net.generacji wpływającej na wzrost elastyczności działania wielu organizacji. 
Proces „przejmowania władzy” w organizacjach dla jednych jest fascynujący, a dla innych 
bardzo bolesny, gdyż towarzysząca mu zmiana pokoleniowa łączy się z rekonstrukcją 
wyobrażeń o świecie.

Jaki typ organizacji utrwali więc e-kultura w dłuższej perspektywie czasowej? Czy 
będzie to organizacja teatralna  – o słabo rozwiniętej strukturze władzy i zarządzania oraz 
takich cechach, jak: intuicja, impulsywność, innowacyjność, skłonność do podejmowania 
ryzyka, czy też organizacja dynamiczna, ale naznaczona „piętnem” wybitnego lidera, co 
obserwowane jest w firmach Microsoft czy IBM? A może lider rozpłynie się w cyberprze-
strzeni jak stworzona lub kierowana przez niego firma?

Czy e-kultura powstawać będzie pod wpływem osoby czy też raczej obowiązujących 
wierzeń? A może prorocy i wiara w równym stopniu są potrzebne firmom wieku interne-
tu, co widać na przykładzie wielu firm globalnych.

Problematyka funkcjonowania organizacji wieku internetu – ich fizyczność czy wir-
tualność – a także analiza zachowań ludzi utrwalających związki z organizacjami poprzez 
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formalizację bądź e-kulturę stanowić będą w przyszłości przedmiot badań wielu specja-
listów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Sądzić można, że oni będą starali się 
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób organizacje w celu zdobycia przewagi konkuren-
cyjnej wykorzystują siłę takich cech, jak: wirtualność, zwinność czy młodość, jak tworzą 
i utrwalają swą tożsamość oraz jak zarządzają wirtualnymi zasobami.

Badania R. Kanter [2001] wskazują, że organizacje wirtualne stymulują (czynią ją 
potrzebną) i zarazem ułatwiają (czynią ją możliwą) nową e-kulturę definiowaną jako 
społeczny wymiar ery informacji globalnej. Ten typ kultury dotyczy wszystkich organi-
zacji, zarówno posiadających cechę cyfrowości i będących w ruchu, jak również tych, 
które internetu nie uznają za czynnik istotny dla osiągania wartości dodanej (organizacje 
tradycyjne). Organizacje tworzą bowiem e-kulturę lub doświadczają jej wpływu, współ-
pracując lub konkurując ze sobą na rynkach globalnych. Czy będzie to kultura miłości 
czy kultura odrzucenia, eksperymentowania czy imitacji? Na te i wiele innych pytań 
dotyczących organizacji wieku internetu nie ma jeszcze jasnych odpowiedzi.

Wiadomo z dotychczasowych badań, że e–kultura oddziałuje na zachowania intere-
sariuszy organizacji w ruchu, tworząc subtelną równowagę między kreowaną przez or-
ganizacje destrukcją (chaos zmian) i ukierunkowaniem na realizację celów (zarządzanie 
zmianami). Dla utrzymania tej równowagi stosuje się metody interwencji społecznych, 
określane też jako technologie O.D. [Masłyk-Musiał, 2003]. Metody te zorientowane są 
na tworzenie nowego partnerstwa między pracownikami firm tradycyjnych i ludźmi.com 
wędrującymi w cyberprzestrzeni, ale świadomymi strategii pozyskiwania klientów, stoso-
wanych zarówno przez organizacje wirtualne, jak i pozostałe typy organizacji. Strategie 
web.organizacji postrzegane są często jako „teatr improwizacji” (eksperymentowanie ze 
zmianami). W rzeczywistości można je tylko zrozumieć, konfrontując je z potrzebami 
współczesnych klientów (wśród których coraz częściej są klienci.com) i ukierunkowując 
działania na zaspokajanie ich oczekiwań.

Efektywność organizacji wirtualnych będzie więc określana na podstawie ich relacji 
z interesariuszami, którzy postrzegani są jako potencjalni nosiciele wartości e-kultury. Je-
żeli wdrożenie w firmie rewolucyjnych technologii komunikacyjnych, czemu towarzyszy 
kształtowanie się e-kultury wzmacniającej wirtualną tożsamość jej pracowników, staje 
się w wielu wypadkach kluczowym czynnikiem sukcesu firmy, można przypuszczać, że 
wcześniej czy później e-kultura zostanie zaakceptowana przez wszystkich partnerów or-
ganizacji korzystających z tych nowych źródeł przewagi konkurencyjnej.

Przewodzenie w e-kulturze

Skuteczne dostosowywanie się do gwałtownych zmian otoczenia wymaga sprawne-
go kierownictwa. Pracownicy wirtualnych organizacji często pracują zdalnie, realizują 
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cząstkowe projekty, wymagające synchronizacji. Specyfika firm internetowych zakłada 
możliwość pracy w różnych strefach czasowych. Konieczność harmonizowania prac ze-
społu sprawia, że kompetencje menedżerskie są ważne dla sukcesu organizacji; stąd też 
kluczowa rola liderów w web.organizacjach.

Efektywne kierowanie organizacją umożliwia szybkie dostosowywanie się do za-
chodzących przemian oraz implementację innowacyjnych strategii. Kierownicy w orga-
nizacjach wirtualnych odpowiadają za sprawne wdrażanie zmian [Masłyk-Musiał, 2006, 
s. 43]. Menedżerowie mają za zadanie przewidywać sytuacje, ogniskować uwagę zespołu 
na wspólnym celu i przede wszystkim niwelować ryzyko.

Szybkość działania web.organizacji oraz nieprzewidywalność otoczenia są przesłan-
kami przemawiającymi za tym, iż jednym z kluczowych wyzwań stojących przed kierow-
nikami w przedsiębiorstwach internetowych jest aspekt ludzki. Dlatego jednym z klu-
czowych czynników jest sprawna komunikacja. Istotny element zmian stanowi również 
demokratyzacja kierowania, czyli proces zrzeczenia się części kompetencji kierowniczych 
na rzecz członków zespołu, aby zwiększyć ich zaangażowanie i poczucie odpowiedzial-
ności. Kierowanie nie oznacza już kontrolowania, a inspirowanie. Wzbudzanie zaan-
gażowania członków zespołu poprzez dzielenie się władzą, czyli zespołowość procesu 
zarządzania, odgrywa istotną rolę w kierowaniu w web.organizacjach. Widoczne również 
staje się odejście od wiedzy specjalistycznej, branżowej na rzecz ogólnej [Koźmiński, 
Piotrkowski, 2004, s. 79-81].

Skuteczność działań kierowniczych zależy od trzech podstawowych czynników: sytu-
acji (rodzaju zadania, struktury organizacji, spójności grupy), pracowników i kierownika  
[Tannenbaum, Schmidt, 1973]. Ze względu na dużą zmienność otoczenia organizacji 
wirtualnych, najbardziej zasadne jest każdorazowe dostosowywanie zachowań lidera do 
zaistniałych okoliczności. Relatywizacja podejścia do wyboru stylu kierowania umożliwia 
optymalne wykorzystanie istniejących możliwości.

Rozwój umiejętności indywidualnych oraz skoncentrowanie się na wiedzy zwiększa-
ją potencjał pracowników web.organizacji. Menedżerowie koordynują zadania wykona-
ne przez pracowników, ujednolicając efekty pracy. Funkcja kontroli, czyli nadzorowania 
i oceny, staje się peryferyjna. Ułatwianie efektywnej współpracy i udrażnianie komunika-
cji należą do kluczowych obowiązków kierowników w organizacjach wirtualnych [Fritz, 
Mannheim, 1998, s. 123-127].

Pomimo relatywizacji stylów kierowania można wskazać modele zarządzania zale-
cane w warunkach e-gospodarki [Masłyk-Musiał, 1996, s. 114-117]. Stylem kierowania 
przystosowanym do specyfiki funkcjonowania organizacji wirtualnych jest styl integra-
tywny (przeciwstawiany stylowi dyrektywnemu). Styl integratywny jest optymalnym sty-
lem kierowania w warunkach zmienności i ryzyka. Rozwija więzi i współpracę zespołową, 
a także sprzyja grupowemu rozwiązywaniu problemów. Kierujący jest czynnie zaangażo-
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wany w rozwój zespołu i kształtowanie postaw. Podstawowe elementy stylu integratyw-
nego, to:

zorientowanie na cele, �
rozwój stosunków interpersonalnych w zespole, �
wielokierunkowa komunikacja w zespole, �
uwzględnianie nieformalnych metod w zarządzaniu, �
system ocen pracowniczych, �
priorytet sprawiedliwości, �
zaangażowanie emocjonalne [Masłyk-Musiał, 1996, s. 116]. �
Elastyczny styl kierowania organizacją wirtualną jest warunkiem proefektywnej 

współpracy pracowników wirtualnych. Menedżer ma za zadanie zaangażować wszystkich 
do realizacji wspólnej wizji. W przedsiębiorstwach internetowych następuje transforma-
cja jego roli z kontrolnej na trenerską. Przywództwo w organizacji wirtualnej oznacza 
zapewnienie wystarczającej autonomii dla uczestników przy jednoczesnym wzmocnieniu 
istniejących struktur komunikacyjnych. Wymaga jednocześnie szybkiego diagnozowania 
konfliktów i skutecznego ich rozwiązywania. Lider organizacji wirtualnej staje się jej 
wzorem (role-model) [Graf 2009, s. 30-36].

Tabela 3 ilustruje model optymalnego udoskonalenia umiejętności kierowniczych 
w celu sprawnego zarządzania organizacją wirtualną.

Tabela 3. Model wzmacniana umiejętności kierowniczych dla efektywnego 
zarządzania w multikulturowych organizacjach wirtualnych

Zachowania wzmacniające Zachowania utrudniające
Promowanie zaufania i utrzymywanie efektyw-
nych relacji zawodowych pomiędzy pracowni-
kami organizacji wirtualnej 

Niemożność ustanowienia adekwatnych pozio-
mów zaufania z pracownikami zdalnymi 

Ustalenie priorytetów oraz przywilejów w celu 
zapewnienia organizacyjnego ładu

Niedostateczne umiejętności komunikacyjne 
lidera

Zidentyfikowanie i zdefiniowanie ról, obo-
wiązków i odpowiedzialności pracowników 
wirtualnych

Brak kompetencji niezbędnych do wykorzysty-
wania technologii

Ustanowienie systemu nagród i uznania 
proporcjonalnego do organizacji i umożliwiają-
cego zapewnienie spójności

Brak umiejętności niezbędnych do rozwiązy-
wania konfliktów

Kompetencje kulturowe podczas globalnych 
interakcji

Brak wyczucia różnych stylów komunikowania

Źródło: SHRM Interview with Global Dynamics, Inc. (www.global-dynamics.com) ; podaję 
za: „Successfully Transitioning to a Virtual Organization: Challenges, Impact and Technology”, 
[w:] „HRMagazine”, kwiecień 2010, nr 4 (55) , s. 1-9.
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Nowa ekonomia wymaga od liderów tych samych umiejętności co tradycyjne za-
rządzanie, jednak akcent przeniesiony jest na motywowanie i kształtowanie otwartych 
postaw pracowników. Niezbędne są umiejętności społeczne, takie jak komunikacja czy 
rozwiązywanie konfliktów. Liderzy odpowiadają bowiem za kształtowanie współpracy au-
tonomicznych pracowników. Od kierowników wymaga się innowacyjności i elastyczności 
działania, a także umiejętności dzielenia się władzą z podwładnymi i ukierunkowania na 
cele. Optymalnym stylem kierowania w organizacjach wirtualnych jest, jak wspomniano, 
styl integratywny, wykorzystujący potencjał pracowników i wpływający pozytywnie na ich 
identyfikację z powierzonymi zadaniami.

Menedżer zespołów wirtualnych staje się trenerem rozwijającym takie kompeten-
cje wirtualne, jak ulepszone nawyki typowe dla pracy wirtualnej, oswajające specyficzne 
struktury i procesy. Istotne jest, aby lider nie stał się trenerem rozwijającym kompeten-
cje zawodowe, a jedynie wspierał rozwój i dostosowanie kompetencji pracy wirtualnej. 
Dzięki temu zapewni autonomię pracowników oraz będzie budował klimat zaufania, 
niezbędny do sprawnego funkcjonowania web.organizacji.

Rola przywódcy w organizacjach przyszłości dotyczy budowania relacji opartych 
na zaufaniu, a nie strukturach organizacyjnych. Zaufanie jest koniecznym czynnikiem 
umożliwiającym utrzymanie optymalnych relacji. Liderzy stają się integratorami, którzy 
oddziałując na pracowników, budują klimat zaufania [Grudzewski, Hejduk, Sankowska, 
Wańtuchowicz, 2010, s. 98-100]. Poprzez zarządzanie oparte na zaufaniu menedżerowie 
zwiększają wiarygodność organizacji, jednoczą interesariuszy wokół wspólnych celów 
oraz animują twórcze dyskusje. Przywódcę integratora charakteryzują [Gobilliat, 2008, 
s. 92-94]:

gotowość podjęcia ryzyka, aby osiągnąć cel, �
umiejętność inspirowania pozytywnego zaangażowania pracowników, �
udzielanie wsparcia oraz motywowanie do podejmowania wyzwań. �
Przywództwo oparte na zaufaniu oznacza dla organizacji korzyści w zakresie lep-

szej motywacji pracowników, zwiększenia ich zaangażowania i kreatywności, otwarcia 
na innowacyjne działania, a także zmniejszenia kosztów oraz poprawy jakości pracy 
[Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz, 2010, s. 100]. Badania empiryczne 
potwierdzają, że pracownicy podążają za tymi liderami, którym ufają [Garden, 2006, 
s. 79–82; Bennis, Goldsmith, 2010, s. 293-303; Facts on files, 2009, s. 27-30]. W or-
ganizacjach wirtualnych tworzenie klimatu zaufania jest utrudnione poprzez specyfikę 
pracy wirtualnej. Przywódcy stają przed wyzwaniem tworzenia pozytywnych relacji po-
między pracownikami, którzy często nie pracują w tym samym miejscu lub kontaktują 
się wyłącznie za pomocą mediów elektronicznych. Bezpośrednie interakcje wzmacniają 
związki interpersonalne, dlatego też wypracowanie właściwych metod konstruowania 
i podtrzymywania więzi pomimo fizycznego oddalenia jest istotnym zadaniem liderów 
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organizacji wirtualnych [Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz, 2010, s.100]. 
Aby wytworzyć klimat wzajemnego zaufania pomimo przestrzennej izolacji oraz inte-
rakcji niebezpośrednich w organizacjach wirtualnych, wykorzystuje się różne sposoby 
zwiększające spójność zespołów, a w efekcie wzajemne zaufanie. Do wybranych metod 
sprzyjających klimatowi zaufania należą: organizowanie spotkań zespołów (bezpośred-
nio lub poprzez wideokonferencję), łączenie celów i długoterminowych planów zespo-
łów, klarowne i transparentne delegowanie zadań oraz definiowanie się przez zespoły za-
daniowe w celu lepszego poznania [Mamcini, 2010, s. 1-5]. Kompetencje społeczne oraz 
komunikacja interpersonalna stają się priorytetowymi umiejętnościami e-przywódców.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w e-gospodarce oznacza konieczność ciągłego 
mierzenia się z nowymi wyzwaniami. E-kultura, znamienna dla czołowych organizacji 
wirtualnych, oznacza konieczność adaptacji do nieustannej zmiany. W sytuacji kiedy 
zmiana staje się jednym z filarów funkcjonowania organizacji, pracownicy działają w wa-
runkach wysokiej niepewności, potrzeba lidera potrafiącego zarządzać w zmiennym śro-
dowisku. Specyfika pracy w organizacjach wirtualnych i znacznie większa autonomia 
pracowników powodują, że każdy członek takiej organizacji musi nauczyć się zarządzać 
zmianami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań. Każdy członek zespołu, za spra-
wą otrzymanej autonomii, staje się w pewnym sensie kierownikiem w ramach realiza-
cji własnych zadań [Kanter, 2001, s. 256]. Kompetencje kierowników zarządzających 
zmianami są ukierunkowane na współpracę. Zarządzanie zespołem w warunkach zmiany 
wymaga przezwyciężenia dodatkowych trudności wynikających z niestabilności i ryzyka. 
Konieczna jest też umiejętność efektywnego wdrażania zmian i budowania zespołów.

Budowanie zespołów jest procesem polegającym na wspieraniu zespołu w polep-
szaniu efektywności działania i realizacji powierzonych zadań [Cook, 2002, s. 256]. 
Wymaga to wspólnych działań i ich koordynacji oraz dobrych relacji interpersonalnych 
w zespole. Działaniu w warunkach zmiany towarzyszy lęk i niepewność. Strach przed 
nieznanym i brakiem stabilizacji wywołuje z jednej strony opór przed wprowadzaniem 
nowych strategii, a z drugiej negatywnie oddziaływa na postawy pracowników.

Zanim współpracujący ludzie staną się zespołem, stanowią po prostu grupę. Wyróż-
nia się cztery wskaźniki pozwalające zdiagnozować, czy menedżer kieruje zespołem czy 
też grupą ludzi [Hoefling, 2003, s. 132-133]: wspólne wartości, wizja lub cele (zintegro-
wane), niezależność, zaangażowanie w pracę/wspólny cel oraz rozpoznawalność jako ze-
spół na tle całej organizacji. Kiedy wszystkie powyższe kryteria zostaną spełnione, grupa 
współpracowników zaczyna funkcjonować jako zespół. Tina Hoefling zakłada, że typo-
wy zespół wirtualny ewoluuje, przechodząc cztery podstawowe etapy [Hoefling, 2003, 
s. 132-123]. Na każdym z tych etapów lider zespołu pracowników wirtualnych powinien 
wspierać rozwój adekwatnymi zachowaniami. Tabela 4 opisuje poszczególne etapy roz-
woju zespołu oraz optymalne zachowania menedżera.
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Tabela 4. Postawy pracowników i reakcje menedżerów zespołów wirtualnych

Etapy dostosowywanie się pracowników 
wirtualnych

Efektywne odpowiedzi menedżera

Etap 1: pracownicy mają mało doświadczenia 
na temat pracy wirtualnej, ale dużo entuzja-
zmu

Odpowiedź 1: czyste instrukcje
Menedżer zapewnia praktyczne wsparcie 
w pracy przy minimalnym wsparciu emocjo-
nalnym 

Etap 2: ukształtowały się pierwsze dobre 
nawyki, jednocześnie pojawia się wyzwanie 
powodujące frustrację pracowników

Odpowiedź 2: pokrzepienie
Kontynuacja praktycznych wskazówek przy 
wsparciu pracowników polegającym na lob-
bowaniu w strukturach organizacji w celu np. 
zdobycia dodatkowych zasobów

Etap 3: uformowanie się kompetencji wirtual-
nych przy jednoczesnym poczuciu emocjonal-
nym frustracji 

Odpowiedź 3: informacja zwrotna
Kierownik wspiera pracowników poprzez 
dostarczanie informacji o postępach projektu 
oraz zauważanie indywidualnego wkładu do 
projektu

Etap 4: ukształtowały się kompetencje i efek-
tywny styl pracy wirtualnej

Odpowiedź 4: delegacja
Menedżer odpowiada za wspieranie indywidu-
alnych pracowników w ewentualnych sytu-
acjach problemowych

Źródło: Hoefling, 2003, s. 133

Budowanie zespołów w web.organizacjach wymaga specyficznych umiejętności kie-
rowniczych. Przełożeni w organizacjach wirtualnych mają dodatkowe zadania wynikające 
ze specyfiki sytuacji: zmniejszyć lęk przed zmianą, zaangażować zespoły w nowe zadania 
i wpływać na pozytywny stosunek członków organizacji do zmian. Budowanie zespołu 
w warunkach permanentnej zmiany to budowanie relacji. To także ukierunkowywanie na 
wspólny cel. Kierownik, który tworzy zespoły w warunkach e-kultury, powinien działać 
elastycznie, być otwartym na zmiany, posiadać umiejętność adaptacji i innowacji. Dyna-
miczne środowisko wymaga od liderów umiejętności antycypowania zmian.

Kanter na podstawie przeprowadzonych badań organizacji webowych wyróżnia 
siedem podstawowych kompetencji niezbędnych do efektywnego budowania zespołów 
w warunkach zmiany [Kanter, 2001, s. 257-280]. Kluczowymi umiejętnościami są:

dostrzeganie pojawiających się potrzeb i możliwości, �
myślenie innowacyjne (inspirowanie nowych rozwiązań), �
przekonywanie i pobudzanie zaangażowania zespołu, �
nawiązywanie partnerstwa (rozeznanie strategiczne), �
motywowanie zespołu, �
przezwyciężanie trudności, �
właściwe nagradzanie (docenianie wysiłku pracowników po osiągnięciu celu). �
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Kierowanie zespołem z wykorzystaniem opisanych umiejętności umożliwi przewi-
dywanie zmian, a także optymalne wykorzystanie dynamicznego potencjału aktorów 
organizacji wirtualnej. Reasumując, innowacyjność, elastyczność, a przede wszystkim 
umiejętności przywódcze i charyzma stanowią kluczowe kompetencje liderów organiza-
cji przyszłości. Podczas budowania zespołów w e-kulturze niezbędne jest zaangażowanie 
lidera i członków, obranie klarownego celu oraz budowanie zdrowych relacji, umożliwia-
jących efektywną komunikację.

Trendy w ZZL w wieku internetu

We współczesnym świecie biznesu cele organizacji są coraz bardziej złożone, a interesy 
różnorodne. Zmniejsza to możliwość osiągania rezultatów poprzez stosowanie kontro-
li hierarchicznej. Na ważności zyskują zagadnienia związane z ludźmi i samokontrola. 
Większy nacisk kładzie się na podnoszenie umiejętności pracowników, którzy coraz rza-
dziej uznają awans pionowy za wzorzec zawodowego sukcesu. Organizacje coraz częściej 
uzależnione są od jednostek utalentowanych, świadomych swej roli. Muszą zatem uzna-
wać aspiracje tych jednostek i tworzyć nowe wzory kariery. W takiej atmosferze rozwija 
się dziedzina wiedzy określana jako strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

W strategicznym ujęciu zarządzania zasobami ludzkimi, tak popularnego obecnie 
w firmach funkcjonujących w silnie konkurencyjnym otoczeniu, zwraca się szczególną 
uwagę na znaczenie kapitału ludzkiego jako czynnika przewagi konkurencyjnej. Kapi-
tał ten wynika z kompetencji pracowników. W polityce personalnej firmy doskonalenie 
pracowników wysuwa się na pierwszy plan. Ten typ działania wymaga uwzględniania 
zmian, pozostawania organizacji w ciągłym ruchu, błyskawicznego korzystania przez nią 
z okazji biznesowych, ale także przemyślanego planowania strategicznego, przewidują-
cego kierunki zmian. Wymaga także kształtowania kultury jakości i postaw wspierających 
zmiany. Nie do przecenienia w tych działaniach jest rola kierowników oraz ich stosunek 
do firmy i do pracowników. Umiejętności kierownicze mają więc obecnie wymiar zarów-
no strategiczny, jak też personalny i interpersonalny. Szczególne miejsce zajmuje wśród 
nich rozumienie procesu zmian i umiejętność przekonania uczestników organizacji do 
potrzeby ich wdrażania.

Organizacje przyszłości będą rozwijały się i zdobywały przewagę nad konkurentami 
dzięki unikatowemu wykorzystywaniu zasobów niematerialnych, czyli kapitału intelek-
tualnego net.generacji. Będzie to konieczne chociażby ze względu na otoczenie tych 
organizacji, które nie będzie już przypominać metaforycznych „niebieskich oceanów”, 
ale raczej „białe oceany”. Taki kolor przybiera woda pokryta spienionymi przez huraga-
ny falami. Huraganom nie zawsze można zapobiec, ale śledzone, łatwiej kontrolować. 
Kompetencje ludzkie są więc i dalej będą w cenie.
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Zmiany w otoczeniu będą się intensyfikowały. Przybiorą formę transformacyjną, co 
spowoduje wzrost złożoności działań organizacyjnych i konieczność przekształceń kul-
turowych. Obok kultury szczególny wpływ na wybór strategii rozwojowych będą miały 
zmiany technologiczne. Doprowadzą one do powstania organizacji wirtualnych i orga-
nizacji z nimi związanych. Będzie to oddziaływać na kształt porządku organizacyjnego 
i powiązań międzyorganizacyjnych. Łącznikami w tych sieciach będą ludzie o szczegól-
nych cechach i kompetencjach. Już dziś trzeba ich kształcić i doskonalić.

Rola zarządzania zasobami ludzkimi będzie wzrastać i coraz częściej dawna nazwa tej 
subdyscypliny nauk o zarządzaniu będzie zastępowana przez nazwę zarządzanie kapita-
łem intelektualnym, eksponującym złożony charakter powiązań organizacyjnych. Opra-
cowanie i wdrożenie nowych metod doskonalenia organizacji będą wymagać współpracy 
działów personalnych ze środowiskiem badaczy zarządzania kapitałem ludzkim.

Perspektywy ZZL można określić więc w świetle kierunków w rozwoju kultury biz-
nesu i powstawania nowych teorii dotyczących globalnych uwarunkowań zachowań ludzi 
w organizacji. W kulturze biznesu kładzie się przy tym nacisk na przestrzenie wirtualne, 
różnorodność kulturową i związane z nią okazje do działania oraz możliwość występowa-
nia konfliktów, a w nowych koncepcjach teoretycznych – na znaczenie efektywności ucze-
nia się ludzi i organizacji z wykorzystaniem internetu. Szczególnie istotne w działaniach 
personalnych organizacji są przy tym sposoby reagowania ludzi na doświadczane przez 
nich zmiany. W zasadzie występuje dążenie do zachowania pewnej stabilności w życiu 
organizacji. Ludzie, poszukując w życiu trwałości, czegoś, co można by nazwać stanem 
homeostazy, tworzą kulturę mającą zapewnić im poczucie tożsamości i bezpieczeństwa. 
Również organizacje, mimo iż działają w erze arytmii, czyli przyspieszonych zmian, dążą 
do równowagi. Czy uda im się jednak ją zachować bez wypracowania nowych strategii 
rozwojowych, w których kluczowym czynnikiem sukcesu będzie elastyczność, i jak pogo-
dzić równowagę z elastycznością? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania wymagać bę-
dzie kontynuacji badań nad kapitałem ludzkim, ale użytkowanym w nasyconym nowymi 
technologiami otoczeniu i w gospodarce wiedzy.

Zmiany zachodzące w społeczeństwie szanującym wiedzę kształtują przedsiębior-
stwa przyszłości i to, w jaki sposób będzie w nich realizowana funkcja personalna. Jeżeli 
organizacje zmierzać będą do kumulacji wiedzy, zrównoważonego rozwoju i większej 
odpowiedzialności społecznej, to z pewnością muszą lepiej wykorzystywać swój kapitał 
intelektualny. Pomocne w tym może być strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, 
które uwzględnia nowe trendy na rynku pracy i w nauce o zarządzaniu.

Nowe praktyki w zakresie ZZL można scharakteryzować na trzech elementarnych 
poziomach: pracownika, pracodawcy oraz konkretnych rozwiązań zarządzania zasobami 
ludzkimi [Gueutal, Stone, 2005, s. 25]. Współcześnie wokół konceptu pracownika zmia-
nie ulega wiele tradycyjnych czynników, takich jak: płeć (w przyszłości akcent zostanie 

zzl_1-2011_maslyk-musial_e_bulinska_h_9-29



26 Ewa Masłyk-Musiał, Helena Bulińska

przeniesiony z mężczyzny na kobietę), długość pracy w jednej firmie (z 10 lat okres ten 
ulega skróceniu średnio do 3 lat), priorytety pracownika (zorientowanie na równowagę 
życiową: balans praca i dom) oraz charakterystyczne cechy (stabilność zostaje zastąpio-
na mobilnością, a hierarchiczność kooperacją w zespołach). Potrzeba kontroli, tak zna-
mienna w przeszłości, zostaje zastąpiona priorytetem zaufania w organizacji. Kolejną 
kategorią zmiany praktyk ZZL jest pracodawca. Tutaj (r)ewolucji podlega przede wszyst-
kim przestrzeń pracy (tradycyjne biuro zostaje zastąpione wirtualnym kontaktem, często 
przybierającym postać telepracy) oraz nastawienie pracodawcy, który koncentruje się na 
wzroście konkurencyjności i wartości organizacji. Z kolei tradycyjne mechanistyczne na-
stawienie zostaje wyparte przez potrzebę innowacji. Przemianie ulega także całokształt 
praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, począwszy od zmiany optyki z lokalnej na glo-
balną. Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi jest związana z płaskimi organizacjami 
zarządzającymi ciągłością wiedzy. Najważniejszą rolą funkcji personalnej staje się za-
rządzanie talentami. Praktyki ZZL wskazują na rosnące znaczenie samoregulujących 
się zespołów. Umiejętności są zastępowane przez kompetencje, tradycyjna płaca przez 
wynagrodzenie. Trendy w ramach praktyk ZZL wskazują na dominację rozwiązań strate-
gicznych. Ze względu na dużą zmienność otoczenia organizacyjnego praktyki zarządza-
nia zasobami ludzkimi koncentrują się raczej na przewidywaniu niż na raportowaniu.

W dobie przyśpieszonych zmian przekształcą się zatem stosunki: pracodawcy – 
pracownicy. Charakteryzować je będzie wzajemny szacunek i intensyfikacja zachowań 
uwzględniających różnorodność kulturową. Zarządzanie zasobami ludzkimi będzie 
przebiegało według reguł globalnych podyktowanych rozwojem wiedzy i wspomagają-
cych tę wiedzę technologii. Zmienią się także praktyki ZZL w motywowaniu i rozwijaniu 
talentów pracowniczych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to długi i złożony proces wymagający wielkiej odpo-
wiedzialności i konsekwencji ze strony kierownictwa firmy. O przebiegu tego procesu de-
cydują wybory dokonywane przez kierownictwo firmy w ramach kształtowanej polityki 
personalnej. Odzwierciedlać ona powinna strategię i politykę ogólną przedsiębiorstwa. 
Nie można ich tworzyć bez uwzględnienia wpływu cyberprzestrzeni, internetu czy no-
wych wartości cenionych przez klientów.com i net.społeczności. Najbliższe lata pokażą, 
jak odnajdą się w tym nowym otoczeniu działy personalne organizacji.
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Human Resource Management in the Internet Age: Leadership in e–Culture

Summary
The rapid development of information and communication technologies has initiated a 
revolution in modern society. For business organizations, the 21st century means turbu-
lent transformation caused by technological change. The Internet affects both traditio-
nal companies and their strategies. Cyberspace is a variable environment that leads to 
the development of specific organizational behavior. Successful adaptation to new con-
ditions requires far–reaching changes in organizational culture. In effect, an e–culture is 
emerging out of the traditional culture. E–culture is a factor integrating all dimensions 
of an organization entering virtual space. Continuous change and its irregularity are 
responsible for the forming of new practices within the organization in the management 
of human capital and innovation. The mobile organization represents the new model of 
organizations characterizing virtual reality. The personnel function is subject to modifi-
cation. New human resource management practices are tasked with finding a response 
to rising challenges.
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