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ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ W ŚWIETLE 
WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA

Streszczenie: Wiedza, umiejętności i doświadczenie stają się zasobem intelektualnym, który de-
cyduje w większym stopniu niż majątek rzeczowy czy finansowy o wartości firmy i jej pozy-
cji rynkowej. Powoduje to dynamiczny wzrost wymagań stawianych pracownikom, od których 
oczekuje się wszechstronnego wykształcenia, umiejętności pracy zespołowej, dzielenia się in-
formacjami. Dlatego właśnie od lat 80. XX w. funkcjonuje w krajach rozwiniętych koncepcja 
„uczącego się przedsiębiorstwa”, czyli przedsiębiorstwa, gdzie wybiera się orientację na rozwój 
potencjału pracowników, aktywnie ich inspirując oraz wspierając proces ich rozwoju. Teoretycz-
ne rozważania nad uwarunkowaniami funkcjonowania „organizacji uczącej się” są w niniejszym 
artykule zweryfikowane na przykładzie praktycznym, tj. działalności Urzędu Pracy.

Słowa kluczowe: organizacja ucząca się, wiedza, umiejętności, kompetencje, koncepcje zarzą-
dzania.

W miarę pogłębiania się skomplikowania świata zarządzanie staje się sztuką zdo-
bywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do przetrwania i rozwoju w zmieniającym 
się otoczeniu. Rangę podstawowego zasobu przyznaje się wiedzy, a uczenie się jest ży-
ciową koniecznością podmiotów rynkowych. Współczesne przedsiębiorstwa działają 
w warunkach, gdzie jedynym pewnym zjawiskiem są zmiany. Widoczne jest przyspie-
szanie rozwoju technologii, rosnące wymagania jakościowe, ciągła konieczność walki 
z konkurencją, dla której przestają istnieć wszelkie granice. Szybkość i intensywność 
tych zmian w otoczeniu organizacji stale wzrasta, stawiając przed przedsiębiorstwa-
mi, które chcą im dotrzymywać kroku, wysokie wymagania. Organizacje mogą od-
nosić się do przemian i nowości w różny sposób, traktując je jako zagrożenie, sprzy-
mierzeńca lub też jako rzeczy nie do ominięcia. W latach 90. XX w. Peter M. Senge 
opublikował książkę, która stała się swoistym zarysem nowoczesnego myślenia o or-
ganizacji koncentrującej się na podnoszeniu poziomu elastyczności i innowacyjności 
poprzez permanentne uczenie się1. Według tego autora organizacjami, które zwyciężą 
w przyszłości, będą te, które odkryły, jak wykorzystać ludzkie zaangażowanie i możli-
wości uczenia się na wszystkich szczeblach zarządzania. Istotna będzie więc zdolność 

1 P. M. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, [tłum.] 
H. Korolewska-Mróz, Warszawa 2012.
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ciągłego przyswajania nowych idei i technologii oraz tworzenia własnych rozwiązań. 
W ten sposób wiedza staje się jedynym, znaczącym zasobem organizacji, spychając 
wszystkie pozostałe do roli uzupełniających ją czynników wytwórczych. Wzrost za-
interesowania problematyką uczenia się w teorii nauk o zarządzaniu wiąże się z wej-
ściem społeczeństwa w erę wiedzy. Dzięki jej upowszechnianiu i wykorzystaniu zdoby-
wa się przewagę konkurencyjną. Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na 
pytanie: Czy organizacja oparta na wiedzy to tylko teoretyczna koncepcja zrodzona 
w umysłach teoretyków zarządzania, czy też trwała tendencja funkcjonowania współ-
czesnych organizacji w zmieniającym się otoczeniu?

Koncepcje oraz pojęcie organizacji uczącej się

Termin „organizacja” w literaturze przedmiotu ma różne znaczenie. Z punktu 
widzenia teorii organizacji i zarządzania można się posłużyć następującą defini-
cją: organizacja to „celowa całość działania wyodrębniona w stosunku do innych, 
zwłaszcza podobnych całości, składająca się z części tak ze sobą powiązanych, aby 
każda z nich mogła we właściwy dla niej sposób przyczyniać się do osiągnięcia celu 
całości2.

Koncepcja organizacji uczącej się wywodzi się z ciągłej potrzeby dostosowy-
wania sposobów zarządzania organizacją do zmian zachodzących w jej rynkowym 
otoczeniu i potrzeby osiągania przewagi konkurencyjnej3.

Natomiast Peter M. Senge uważa, że organizacja ucząca się jest miejscem 
„gdzie ludzie stale poszerzają swoje zdolności do osiągnięcia wyników, których 
prawdziwie pragną […] gdzie ludzie stale odkrywają, że tworzą rzeczywistość. I jak 
mogą ją tworzyć”4. U podstaw koncepcji organizacji uczącej się leży wiele założeń. 
Po pierwsze, organizacje, podobnie jak organizmy żywe, mogą się uczyć, a uczenie 
się jest podstawową wartością. Po drugie, ponieważ przyszłość organizacji zależy 
od wszystkich pracowników w niej zatrudnionych, w procesie uczenia się powinni 
uczestniczyć oni wszyscy. Dlatego też organizacja musi stwarzać warunki dla roz-
woju personelu, przy czym główny nacisk ma być położony na zespołowe uczenie 
się, gdyż łatwiej utrzymać wyniki uczenia, jeśli dzieli się je z innymi ludźmi. Po trze-
cie, organizacja musi odpowiednio motywować ludzi do uczestnictwa w procesie 
uczenia się, tworzenia innowacji, wnoszenia własnego wkładu w przyszłość organi-
zacji, jednak uznając, że ludzie uczą się w różny sposób. Po czwarte, proces uczenia 

2 W. Świetlik, Organizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 2011, s. 32.
3 M. Przybył, Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wrocław 2003, 

s. 424.     
4 Za: K. E. Watkins, V. J. Marsick, Sculping the learning organization: lessons in the Art. & 

Science of Systemic Change, Jossey Bass, San Francisco 1993, pp. 8–9.   
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się winien być ciągły i świadomy, a nie pozostawiony losowi. Owa świadomość 
realizacji procesów organizacyjnego uczenia się oraz zarządzanie tymi procesami 
jest wyróżnikiem organizacji uczących się od form je poprzedzających.

Organizację uczącą się można pojmować w dwóch znaczeniach:
– instytucjonalnym, jako system o określonej strukturze komunikacji, która 

umożliwia integrację członków,
– funkcjonalnym, jako koncepcję będącą podstawą wszelkich strategii zarzą-

dzania służących podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów i inicjo-
waniu zmian.

Organizacja ucząca się, rozumiana jako koncepcja zarządzania, opiera się na 
pewnej sumie wiedzy, która jest ciągle wzbogacana i rozwijana, a następnie „udo-
stępniana” przedsiębiorstwu. Oznacza to, że ucząca się organizacja czy uczące 
się przedsiębiorstwo nigdy nie osiągnie „stanu końcowego”, ponieważ występuje 
w nich proces uczenia się, a więc pewna ciągłość.

Duży wkład w rozwój organizacji uczących się wniósł cytowany powyżej Pe-
ter Senge (autor „Piątej dyscypliny”). Można powiedzieć, że jesteśmy organizacją 
uczącą się, jeżeli spełniamy określone warunki. Warunki te zostały nazwane przez 
P. Senge – dyscyplinami uczenia się. Te dyscypliny uczenia się różnią się od trady-
cyjnych dyscyplin zarządzania tym, że są bardziej podobne do dyscyplin artystycz-
nych.

Peter Senge określa je jako:
– wspólna wizja,
– mistrzostwo osobiste,
– zespołowe uczenie się,
– rozpoznawanie modeli myślowych,
– systemowe uczenie się.

Cechy organizacji uczącej się

Organizacja ucząca się potrafi identyfikować i eliminować błędy. Proces in-
dywidualnego i grupowego uczenia się jest w niej ułatwiany i popierany. Wszyscy 
członkowie organizacji świadomie przekształcają zarówno siebie, jak i kontekst, 
w którym funkcjonują. Podejście do organizacji uczącej się jako do modelu zarzą-
dzania należałoby rozpatrywać z uwzględnieniem powiązań z innymi koncepcjami, 
modelami i metodami, a szczególnie z organizacją inteligentną. Organizacja ucząca 
się to taka, gdzie:

– inwestuje się w rozwój personelu oraz angażuje pracowników w tworzenie 
i wdrażanie innowacji;

– ciągle rozszerza swoje możliwości kreowania przyszłości;
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– wykorzystuje zaangażowanie i możliwości uczenia się pracowników zatrud-
nionych na wszystkich szczeblach organizacji;

– stwarza warunki rozwoju pracowników oraz zachęca do uczestnictwa w róż-
nych formach uczenia się;

– potrafi uczyć się na własnych błędach i sukcesach;
– postrzega siebie jako system zbiorowego uczenia się;
– jest nieustannie w stanie czuwania;
– tworzy i magazynuje wiedzę;
– zwiększa kompetencje swoich pracowników;
– dokonuje samoocen;
– przekształca się, aby osiągnąć cele;
– jest otwarta na eksperymenty i nowe doświadczenia;
– zachęca do odpowiedzialnego podejmowania ryzyka.
Można przyjąć, że zakład pracy staje się uczącą organizacją wtedy, gdy:
– uczy się powiększać wiedzę oraz ma mechanizmy promujące nabywanie 

i rozpowszechnianie wiedzy;
– uważa każdą nową działalność za okazję do uczenia się;
– uczy się rozpowszechniać nowe idee, praktyki, procesy i procedury;
– uczy się doskonalić procesy;
– jest wrażliwy na zjawiska zewnętrzne;
– jest otwarty na otoczenie.
Zmienność otoczenia wymaga nieustannego uczenia się i powiększania możli-

wości tworzenia własnej przyszłości. Wiedza jest więc główną kategorią opisującą 
organizację uczącą się. Jest też ważnym, dynamicznym czynnikiem otoczenia. Or-
ganizację opartą na wiedzy można nazywać innowacyjną lub inteligentną. Wszyscy 
pracownicy tego typu organizacji wyrażają gotowość do uczenia się i taka właśnie 
postawa jest oczekiwana w firmie. Uczenie się oznacza zachęcenie pracowników do 
zgłębiania problemów, ciągłego poszukiwania usprawnień i sposobów podnoszenia 
konkurencyjności firmy. Uczący się system staje się organizacją inteligentną, zdolną 
do zdobywania wiedzy i stosowania optymalnych rozwiązań zgodnie z wymaganiami 
otoczenia. Gromadzenie wyników zdobywania wiedzy przez poszczególnych człon-
ków organizacji prowadzi do tworzenia pamięci organizacyjnej, a tym samym organi-
zacyjnego uczenia się. Organizacyjne uczenie się ma miejsce wtedy, gdy pracownicy 
firmy odgrywają w niej rolę agentów zmiany, wykrywają i korygują błędy organizacji 
w procesie działania oraz wprowadzają wyniki swoich indywidualnych przemyśleń 
i poszukiwań. Cykl uczenia się organizacji jest bardziej skomplikowany niż pojedyn-
czej osoby i wymaga aktywnego zaangażowania wszystkich jej uczestników.

Cechy wyróżniające organizacji uczącej się:
– uczenie się na błędach;
– ciągły trening personelu oraz planowe szkolenia;
– rozwój personelu kierowany przez kierownictwo;
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– delegowanie uprawnień i decentralizacja;
– podejmowanie ryzyka, zachęcanie do eksperymentowania;
– częste przeglądy procedur działania;
– poszukiwanie sposobów zwiększenia skuteczności pracy;
– podejmowanie decyzji na podstawie faktów;
– ścisła współpraca między wydziałami.
Kluczowe dla organizacji uczącej się jest przywództwo oraz właściwe zarzą-

dzanie kapitałem intelektualnym.

Tabela 1. Cechy organizacji uczących się.

Organizacja tradycyjna Organizacja ucząca się

– Karanie za popełnione błędy.
– Wysyłanie pracowników na kursy szkole-

niowe.
– Działania na podstawie stałych procedur 

pracy.
– Kierownik rozdziela zadania, monitoruje 

i kontroluje personel.

– Wydawanie poleceń i kontrola ich wykony-
wania.

– Niepodejmowanie ryzyka, postępowanie 
ostrożne na podstawie formalnych instruk-
cji.

– Odradzanie eksperymentowania.
– Prowadzenie rewizji struktur i procesów 

dopiero po wystąpieniu „katastrofy” lub ra-
dykalnych zmian w otoczeniu.

– Zniechęcanie personelu do sugerowania 
rozwiązań.

– Podejmowanie decyzji w oparciu o intuicję 
lub ustalane procedury.

– Utrudnienia w prowadzeniu ścisłej współ-
pracy i realizacja zadań rozłącznie od in-
nych wydziałów.

– Uczenie się na błędach.
– Ciągły trening personelu oraz planowe 

szkolenie.
– Dostosowanie procedur pracy do sytuacji.

– Kierownictwo prowadzi trening i rozwój 
personelu, tworzy warunki pełnego wyko-
rzystania kompetencji pracowników.

– Delegowanie uprawnień, pełna decentrali-
zacja zarządzania.

– Podejmowanie ryzyka.

– Zachęcanie do eksperymentowania.
– Rutynowe rewizje procedur, działanie.

– Zachęcanie personelu do sugerowania roz-
wiązań.

– Podejmowanie decyzji w oparciu o dane 
empiryczne.

– Ścisła współpraca, realizacja zadań łącznie 
z innymi wydziałami.

Opracowanie własne na podstawie: B. Mikula, B. Ziębicki, Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmienia-
jącej się politycznie Europie, t. IV, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, UJ, Kraków 2001, s. 270

Warunki niezbędne do stworzenia organizacji uczącej się

W czasach powszechnego dostępu do wszelkich zasobów jedynym trwałym 
źródłem przewagi nad konkurencją może okazać się zdolność do szybszego od 
niej uczenia się. Jak wcześniej wspomniano, organizacjami, które naprawdę zwy-
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ciężą w przyszłości, będą te, które odkryją, jak wykorzystać ludzkie zaangażowanie 
i możliwości uczenia się na wszystkich szczeblach. Sposobem realizacji tego wymo-
gu jest stworzenie organizacji systematycznie dostosowującej się do zmian i ciągle 
się przekształcającej, tworzącej takie warunki, w których uczenie się wszystkich jej 
członków jest wymagane i wspierane, nastawionej nie tylko na przetrwanie, lecz 
aktywnie kreującej własną przyszłość. Organizacyjne uczenie się jest więc metaforą 
używaną do opisania uczenia się zarówno różnymi metodami (poprzez samokształ-
cenie, szkolenie, praktyczne działanie oraz dzięki kwestionowaniu, weryfikowaniu 
istniejących założeń), jak i na różnych poziomach przedsiębiorstwa (pracownika, 
zespołu, a także organizacji jako całości). Wiedza tworzona w ciągłym procesie 
uczenia się jest gromadzona w odpowiednich systemach, a następnie dzięki dostę-
powi do niej wszystkich pracowników, wykorzystywana przy rozwiązywaniu poja-
wiających się problemów, podejmowaniu decyzji, tworzeniu prognoz i planów oraz 
w każdej innej działalności organizacji. Wszelkie doświadczenia związane z wyko-
rzystywaniem zgromadzonej przez organizację wiedzy przyczyniają się do przeglą-
du i analizy jej zasobów, umożliwiają ich ocenę i aktualizację, a także tworzenie 
prognoz dotyczących zapotrzebowania na nowe dane. Zasoby wiedzy organizacji 
są więc stałe i efektywnie wykorzystywane, co równocześnie przyczynia się do ich 
modernizacji i poszerzania.

Zdaniem P. Senge, warunkiem powstania organizacji uczącej się jest rozwija-
nie pięciu kompetencji, do których należą:
1. Myślenie systemowe – głównym założeniem jest umiejętność postrzegania organi-

zacji jako całości, przy równoczesnym uwzględnianiu poszczególnych elementów 
składowych oraz interakcji zachodzących pomiędzy elementami. Myślenie syste-
mowe pozwala na uwzględnienie w dalszej perspektywie czasowej wszystkich zja-
wisk zachodzących wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu oraz dostrzeganie wielo-
kierunkowych, dynamicznych relacji, zamiast powiązań przyczynowo-skutkowych.

2. Mistrzostwo osobiste – jest procesem ciągłego udoskonalania swoistego sposobu 
postrzegania rzeczywistości, dostosowania go do zmieniających się warunków 
otoczenia. Jednym z fundamentów organizacji uczącej się jest nieustanne zdo-
bywanie nowej wiedzy i umiejętności, doskonalenie kwalifikacji oraz tworzenie 
nowych pomysłów i rozwiązań przez wszystkich pracowników.

3. Wspólna wizja przyszłości – czyli kreowanie wspólnej tożsamości, poczucia sen-
su działalności. Wspólna wizja przyszłości to określenie systemu wartości i misji 
podzielanych przez wszystkich członków organizacji; pobudza nowe sposoby 
myślenia i działania, stymuluje podejmowanie ryzyka i eksperymentowania, po-
zwala uzyskać długofalowe zaangażowanie.

4. Modele myślowe – ogromną rolę odgrywa zidentyfikowanie modeli myślowych, 
czyli ukrytych założeń i uogólnień wpływających na sposób interpretowania zja-
wisk. Pozwala to na ujawnienie braków i błędów w postrzeganiu świata. Jeśli mo-
dele myślowe nie są uświadomione, ich słuszność nie jest weryfikowana. W ten 
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sposób przedsiębiorstwa mogą tkwić w mylnych przekonaniach, dotyczących np. 
preferencji klientów, a w efekcie stosować nieodpowiednie lub przestarzałe prak-
tyki. Tak więc błędne założenia prowadzą do niewłaściwych działań i w rezulta-
cie cały wysiłek organizacji może zostać zniweczony.

5. Zespołowe uczenie się – to rozwijanie zdolności grupy do zdobywania i akumulo-
wania wiedzy. Każda osoba rozumie, w jaki sposób wesprzeć wysiłek pozostałych. 
Połączony potencjał umysłowy wyzwala innowacyjne i skoordynowane działania. 
Zarówno każda jednostka, jak i każdy zespół uczący się wspiera pozostałe, umoż-
liwiając im stały dostęp do swoich informacji, sposobów działania i wniosków.

Chociaż szczególna ranga została przez P. Senge nadana myśleniu systemowemu 
jako czynnikowi integrującemu pozostałe dyscypliny, to tylko równoczesny rozwój 
wszystkich pięciu kompetencji przyczynia się do stworzenia organizacji uczącej się.

Tabela 2. Modele myślowe w przedsiębiorstwie.

W przedsiębiorstwie tradycyjnym ludzie wyko-
rzystują takie modele:

W przedsiębiorstwie uczącym się wartością 
jest następujące myślenie:

 –Idziemy drogą, która została obrana przez 
kogoś „z góry”.
 –Nie wiemy dokładnie dokąd idziemy i po 
co.
 –Nie wiemy dokładnie jaki sens ma to co 
robimy, ale wykonujemy to ponieważ „nie 
jesteśmy tu od myślenia”.
 –Nie mamy pewności, że dojdziemy tam, 
dokąd idziemy.
 –Nie jesteśmy specjalnie przywiązani 
i zmotywowani do podążania w wyzna-
czonym kierunku.
 –Nie musimy się niczego uczyć, bo prze-
cież dokładnie wiemy jak wykonywać 
swoją pracę.
 –Niczego nie będziemy zmieniać, bo skoro 
coś działo się w przeszłości i się sprawdzi-
ło to znaczy, że jest dobre i nie ma sensu 
szukać czegoś innego.
 –Mamy swoją pracę i nic więcej nas nie in-
teresuje, robimy to, co nam każą.
 –Jeśli każą iść gdzieś indziej – niechętnie, 
ale pewnie to zrobimy.
 –Jeśli droga będzie zbyt trudna to się za-
trzymamy, zawrócimy albo pójdziemy 
inną.

 –Idziemy razem drogą, którą każdy z nas 
wybrał jako swoją i w pełni się z nią utoż-
samia.
 –Wiemy dokładnie dokąd idziemy i po co.
 –Rozumiemy sens tego co robimy, ponie-
waż motywuje nas wspólny cel.
 –Jesteśmy pewni i wierzymy, że dojdziemy 
tam, dokąd idziemy.
 –Jesteśmy zdeterminowani w dążeniu do 
swego celu.
 –Cały czas się uczymy i rozwijamy, cieszy 
nas osiąganie mistrzostwa.
 –Wiemy, że jedyną rzeczą na tym świecie 
jest zmiana.
 –Wykonujemy swoją pracę z myślą o cało-
ści, wiemy jak praca każdego z nas jest 
ważna i jak wpływa na osiągnięcie końco-
wego sukcesu.
 –Wiemy, że osiągnięcie celu zależy od 
wspólnego wysiłku i zaangażowania nas 
wszystkich.
 –Jesteśmy świadomi, że to my kierujemy 
drogę, którą idziemy, i że osiągnięcie ob-
ranego celu zależy od nas.

Opracowanie własne na podstawie: P. Kądzielski, A. Średzińska, Przedsiębiorstwo uczące się, „Mana-
ger” 2000, nr 4, s. 56
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Koncepcja Petera Senge pokazuje inną, niż występująca powszechnie, per-
spektywę podejścia do wprowadzania zmian w firmie – wprowadzanie zmian po-
przez uczenie się. Według Senge’a organizacja ucząca się to taka, która potrafi 
stale wzmacniać swoje możliwości kształtowania własnej przyszłości. Zgodnie z tą 
koncepcją organizacja ucząca się jest miejscem, gdzie ludzie nieustannie rozwijają 
swe zdolności do osiągania celów, do których autentycznie zdążają. Patrząc na 
organizację z tej perspektywy zauważamy, że dopiero zaangażowanie wszystkich 
pracowników w proces doskonalenia organizacji gwarantuje jej autentyczny rozwój. 
W tej sytuacji zmiany są naturalne, nie ma przed nimi oporu, a często sami pracow-
nicy są ich pomysłodawcami i motorami.

Organizacja uczącą się jest miejscem, gdzie pielęgnuje się nowe i rozwojowe 
wzorce myślenia, gdzie realizuje się kolektywne aspiracje oraz gdzie ludzie bez 
przerwy uczą się, jak wspólnie się rozwijać.

Organizacja ucząca się w praktyce

Urząd Pracy realizuje zadania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu, 
łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz 
poszukujących pracy. Urząd stara się także pozyskiwać oferty pracy, a także przy-
gotować ludzi do samodzielnego szukania zatrudnienia. Do zadań należy także 
udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednic-
two pracy oraz poradnictwo zawodowe. Dlatego też, aby pracownicy mogli w pełni 
zrealizować te zadania, nieustannie podnoszą kwalifikacje oraz aktualizują swoją 
wiedzę, m.in. na temat rynku pracy. Korzyści płynące ze szkoleń nie ograniczają 
się jednak tylko do wzbogacenia wiedzy i umiejętności pracowników. Szkolenia 
wywierają też wpływ na funkcjonowanie Urzędu w otoczeniu społecznym, czy na 
wewnętrzne stosunki w samej firmie. Przeszkoleni pracownicy potrafią sprostać 
wymogom związanym z daną pracą. To jest główna i najważniejsza korzyść ze szko-
leń – pracownicy wiedzą co, kiedy i jak robić. Poprawić jakość usług pozwala to, 
co wiąże się ze wzrostem efektywności. Szkolenie prowadzi do zwiększonej spraw-
ności w wykonywaniu zadań, a to powoduje ograniczenie potrzeby korekty i kon-
troli podwładnych ze strony kierownictwa. Ciągłe kształcenie się, aktualizowanie 
wiedzy pracowników to niezbędne elementy prawidłowego funkcjonowania Urzędu 
Pracy. Na szkolenia szczególnie nastawieni są doradcy zawodowi oraz pośredni-
cy pracy. Celem poradnictwa zawodowego jest udzielanie osobom bezrobotnym 
i poszukującym pracy pomocy w osiągnięciu możliwie najlepszego poziomu do-
stosowania zawodowego pod kątem profesjonalnym, społecznym i ekonomicznym. 
Usługi poradnictwa zawodowego świadczą doradcy zawodowi, którzy wspierają 
klientów w podejmowaniu decyzji zawodowych. Rolą doradcy zawodowego jest 
pomoc klientowi w lepszym radzeniu sobie w poszukiwaniu i zdobyciu odpowied-
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niego zatrudnienia. W trakcie procesu doradczego, poprzez analizę możliwości, 
kompetencji, zainteresowań, cech osobowości i oczekiwań identyfikowane są po-
trzeby klienta w odniesieniu do rynku pracy oraz ustalone kroki w kierunku rozwią-
zania problemu zawodowego. Aby doradca zawodowy mógł pomóc osobom bez-
robotnym, musi przejść wiele szkoleń, które pomogą mu zrozumieć i analizować 
sytuację beneficjenta. Coraz częściej organizowane są szkolenia tematyczne połą-
czone z elementami psychologii. Takie szkolenia pomagają doradcom zawodowym 
określić predyspozycje psychofizyczne osoby bezrobotnej, która ubiega się o dane 
stanowisko pracy, realniej ocenić szansę uzyskania pracy, wybrać właściwy kieru-
nek rozwoju zawodowego oraz wzmocnić atrakcyjność osoby bezrobotnej na ryn-
ku pracy. Pośrednicy pracy współpracują zarówno z osobami bezrobotnymi, jak i 
pracodawcami. Udzielają pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu 
odpowiedniego zatrudnienia oraz informują o aktualnej sytuacji i przewidywanych 
zmianach na rynku pracy. Pośrednik pracy pomaga pracodawcom w pozyskaniu 
pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, inicjuje i organizuje 
kontakty osób bezrobotnych z pracodawcami, a także upowszechnia oferty pracy, 
dlatego pośrednicy pracy powinni mieć aktualną wiedzę na temat zmieniających się 
tendencji na lokalnym rynku pracy.

Urząd Pracy jako organizacja ucząca się nigdy nie osiągnie stanu końcowego, 
ponieważ cały czas występuje proces uczenia się. Pracownicy Urzędu ciągle wzbo-
gacają i rozwijają swoją wiedzę, z której korzystają osoby bezrobotne, pracodawcy, 
a także sam Urząd. Kluczową rolę w Urzędzie odgrywa orientacja na uczenie się, 
czyli dążenie wszystkich pracowników do rozwoju własnej wiedzy i umiejętności, 
bowiem instytucja ta musi się zmieniać po to, żeby móc prosperować, ale może to 
osiągać dopiero wtedy, gdy zmieniają się ludzie. Pracownicy muszą być przekonani 
o konieczności zdobywania nowych umiejętności, mieć motywację do ciągłego ucze-
nia się i podejmować działania w celu podnoszenia kwalifikacji. Muszą rozumieć, 
że znaczna część odpowiedzialności za rozwój osobisty i zawodowy spoczywa na 
ludziach zatrudnionych w Urzędzie. Ważne jest, aby mieli świadomość, iż zdobyte 
wykształcenie stopniowo traci na aktualności. Dalsze wykonywanie określonych 
zadań oznacza konieczność nadążania poprzez stałe uzupełnianie i modyfikowanie 
swoich kwalifikacji. Poddanie się ciągłemu rozwojowi wiąże się z samodzielnym 
kształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Zaangażowaniu pracowników we własny rozwój muszą sprzyjać czynniki ma-
jące swe źródło po stronie organizacyjnej. Stworzenie wizji uczenia się, czyli zro-
zumiałego obrazu przyszłości organizacji, pozwala na identyfikowanie i wykorzy-
stywanie pojawiających się szans i możliwości. Dla powstania instytucji uczącej się 
niezbędne jest stworzenie określonego klimatu organizacyjnego. Przyjęcie założeń 
takich jak: podtrzymywanie ciągłego uczenia się, zachęcanie do podejmowania wy-
zwań, przyzwolenie na otwarte wyrażanie poglądów – sprzyja refleksyjności, inno-
wacyjności, tworzeniu nowych, nietypowych pomysłów. Ważne jest, aby pracowni-
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cy byli przekonani, że ich pomysły i propozycje zostaną wysłuchane, wzięte pod 
uwagę, a w razie możliwości – wcielone w życie.

Podstawą prawidłowego funkcjonowania Urzędu jest szybki przepływ informa-
cji pomiędzy pracownikami np. jednego działu, jak również pomiędzy pracownika-
mi wszystkich szczebli struktury organizacyjnej zakładu. W dużym stopniu swobod-
ny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy zależy od 
umiejętności komunikowania się pracowników, którzy powinni mieć świadomość, 
jak ważną rolę odgrywa informacja w zakładzie pracy. Pierwsze informacje o oso-
bach bezrobotnych uzyskujemy od pracowników Referatu Ewidencji i Świadczeń. 
W dziale tym dokonuje się m.in. rejestracji osób bezrobotnych. Już na tym etapie 
pracownik, który rejestruje osobę bezrobotną, może przekazać cenne informacje 
o niej np. pośrednikowi pracy, które nie są zapisane w systemie, na którym pracuje 
Urząd Pracy (m.in. cechy charakteru). Takie informacje są bardzo potrzebne w re-
alizacji zgłoszonych przez pracodawców ofert pracy, złożonych wniosków o zor-
ganizowanie stażu lub prac interwencyjnych. Większą możliwość poznania osoby 
bezrobotnej ma doradca zawodowy. To on szczegółowo poznaje, a później analizuje 
cechy charakteru osoby i jej predyspozycje zawodowe. Doradca ściśle współpracuje 
z pracownikami, którzy zajmują się kierowaniem osób bezrobotnych na szkolenia. 
Jeżeli doradca zawodowy stwierdzi, że osoba bezrobotna ma predyspozycje do wy-
konywania określonego zawodu, przekazuje taką informację do działu szkoleń, któ-
ry może skierować ją na odpowiednie szkolenie. Można tej osobie zaproponować 
również staż lub niesubsydiowaną ofertę pracy. Przekazane informacje muszą być 
dokładne, prawdziwe oraz dostarczone w szybkim tempie. Powinny być także upo-
rządkowane, aby mógł skorzystać z nich każdy pracownik Urzędu.

Współpraca z beneficjentami Urzędu Pracy ma duże znaczenie dla budowa-
nia strategii uczenia się, ponieważ umożliwia dostrzeżenie potrzeb beneficjentów 
i pracodawców, integruje punkty widzenia Urzędu oraz osób bezrobotnych. W tym 
celu Urząd Pracy w porozumieniu ze szkołami gimnazjalnymi oraz średnimi or-
ganizuje z ich uczniami spotkania. Tematyką są zazwyczaj formalności związane 
z rejestracją w Urzędzie, sytuacja na lokalnym rynku pracy, w tym oczekiwania pra-
codawców wobec pracowników. Poruszane są takie tematy, jak: zawody deficytowe 
i nadwyżkowe, usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez Urząd, proces 
organizacji staży. Takie spotkania pokazują uczniom, na jakich zasadach działa 
Urząd, a także czego mogą oczekiwać osoby bezrobotne od tej instytucji. Spotkania 
w dużym stopniu wpływają na pozytywne relacje między Urzędem a przyszłymi 
beneficjentami.
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Podsumowanie

W organizacyjnym uczeniu się – podobnie jak w indywidualnym przyswajaniu 
wiedzy i umiejętności – można napotkać wiele trudności. Pracownicy mają ograni-
czoną elastyczność i są podatni na zmiany. Wobec nowych wyzwań mogą nasilać 
się postawy zachowawcze i obawy przed koniecznością zdobycia się na wysiłek. 
Przesadna koncentracja na uczeniu się może odsuwać na drugi plan rzeczywiste 
problemy organizacji. Jeżeli konkurowanie w zdobywaniu wiedzy jest zbyt jaskra-
we, pracownicy dzielą się na grupę obiecujących i grupę odrzuconych. Pojawiają się 
konflikty oraz inne negatywne konsekwencje społeczne.

Pozytywnymi następstwami uczenia się są:
– podnoszenie konkurencyjności zakładu pracy;
– koncentracja na przyszłościowych inwestycjach w szkolenia, badania i roz-

wój;
– podnoszenie elastyczności wszystkich zasobów;
– szybkie dostosowywanie się zakładu pracy do potrzeb otoczenia;
– ułatwianie wprowadzania innowacji;
– rozwój usług;
– tworzenie klimatu zaangażowania w pracę;
– sprzyjanie uzyskiwaniu mniej „przewrotnych” doświadczeń, opartych 

w mniejszym stopniu na błędach;
– podwyższenie sprawności organizacyjnej;
– bardziej efektywna obsługa klientów.
Uczestnictwo w procesach organizacyjnego uczenia się niesie także wiele po-

zytywnych, bezpośrednich konsekwencji dla pracowników. Są to między innymi:
– sprzyjanie pełnemu zrozumieniu istoty działania organizacji;
– wykorzystanie wiedzy pracowników, co sprzyja samorealizacji;
– rozwój kompetencji osobistych i indywidualnego kapitału intelektualnego;
– wyższe kompetencje pracowników w wypadku odejścia z organizacji, co daje 

im większe szanse uzyskania nowej i zgodnej z zainteresowaniami pracy.
W organizacji uczącej się widać oderwanie od wizji, „wielkiego stratega” na 

rzecz nieustannego kwestionowania utartych schematów myślenia i rozpatrywania 
wielu możliwych scenariuszy. Organizacja oparta na wiedzy uczy się i zmienia na 
wszystkich szczeblach. Z jednej strony, w organizacji takiej pracują zwolennicy 
zmian, twórczo nastawieni do swojej pracy. Z drugiej strony rzeczywistość każe 
rozejrzeć się dookoła i znaleźć odpowiedź na pytania: Co się dzieje z ludźmi, co 
z moim pokoleniem; gdzie się podziała ich energia, z którą podejmowali pracę? 
Jak zauważa Peter Senge, nigdy nie można powiedzieć: „jesteśmy organizacją uczą-
cą się”. Bo przecież organizacja ucząca się to „sposób na życie organizacji”. Gdy 
ktoś z zadowoleniem stwierdzi, że jego firma stała się doskonałą „organizacją uczą-
cą się”, zaprzecza definicji tej organizacji: nigdy nie można spocząć na laurach 
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i stwierdzić, że jesteśmy doskonali. Organizacja ucząca się to nie naśladowanie 
wzoru, lecz niekończąca się sztuka.
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THE COMPANY AS A LEARNING ORGANIZATION  
FROM THE VIEWPOINT  

OF CONTEMPORARY MANAGEMENT

Summary: Knowledge, practical skills and experience as intellectual properties have replaced 
material and financial assets in their role as determining factors of a company's value and mar-
ket position. This fact, however, leads to a dynamic increase of demands imposed on the employ-
ees, who have to meet requirements such as comprehensive knowledge within the scope of their 
respective remits, capacity for teamwork and common information sharing.

In highly developed countries since the 1980s the „Company as a learning organization” 
has become a well known concept, defining organizations that take unto consideration the pro-
spective competences of their employees, motivating them and supporting their learning pro-
gress and process.

This paper verifies the theoretical considerations on the prerequisites for a functioning 
„learning organization”, using the activities of the Employment Office as a practical example.

Key words: “The learning company’, knowledge, skills, competence, management.


