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MILIEU ZAWODOWE – OTOCZENIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA

KONTEKST PEDAGOGICZNY I EKONOMICZNY

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę zbliżenia stanowisk dotyczących konceptualizacji pojęć: 
środowisko pracy a otoczenie przedsiębiorstwa. Próby tej podjęli się pedagog i ekonomista – re-
prezentanci dyscyplin naukowych pedagogika pracy i ekonomia. Modne dziś określenie „milieu 
zawodowe” zostanie skonfrontowane z otoczeniem konkurencyjnym i makrootoczeniem, oto-
czeniem wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa – organizacji.

Słowa kluczowe:  środowisko pracy, kultura pracy, humanizacja pracy, otoczenie przedsiębior-
stwa, mikrootoczenie, makrootoczenie, ekonomiczne warunki działalności.

Wstęp

Realna współczesna rzeczywistość przynosi zaburzenia i stresy, w tym te 
związane z pracą zawodową. Jeśli chce się usunąć przyczyny zaburzeń w stanie 
zdrowia, stworzyć warunki wszechstronnego rozwoju jednostki, to nie wystarczy 
zająć się eliminacją samego stresu pracy, ale trzeba zająć się całym środowiskiem 
zawodowym pracownika. Jak wiemy z własnego doświadczenia, problemy pracy 
nie znikają każdego dnia wraz z jej zakończeniem, ale dalej istnieją poprzez zdol-
ność inicjowania innych zdarzeń, w innej przestrzeni, w innym miejscu, w innej 
sytuacji. Współczesny styl życia i styl pracy zawodowej zobowiązują do nowocze-
snego myślenia o pracy zawodowej. Według Augustyna Bańki (głównego znawcy 
tego zagadnienia kierującego się stanowiskiem autorów zachodnich) rzecz można 
sprowadzić do modnego dziś zwrotu „milieu zawodowe”, które znaczy więcej niż 
stanowisko pracy, może być traktowane jako synonim sytuacji pracy, ale przede 
wszystkim jest systemem elementów fizycznych, społecznych i umysłowych. Milieu 
zaczyna się w pracy, ale obejmuje również dom, rodzinę, społeczność terytorialną. 
Według cytowanego powyżej autora „milieu zawodowe” to cały system zachowań 
realizujący się w różnych miejscach (arenach), w różnym czasie oraz z udziałem 
różnych ludzi1. Tym problemem zajmują się dwie dziedziny naukowe z pozoru dość 
od siebie odległe. Pedagogika pracy traktuje o pedagogicznych problemach relacji 
człowiek – wychowanie – praca i z konieczności musi wchodzić w wielostronne 

1 A. Bańka, Psychopatologia pracy, Poznań 1996, s. 208–209.
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związki i układy z różnymi dyscyplinami naukowymi, w tym oczywiście z ekono-
mią. Ekonomia to nauka między innymi o stosunkach ekonomicznych i prawach 
rządzących produkcją, podziałem, wymianą i konsumpcją. W tym kontekście szcze-
gólnego znaczenia nabiera świadomy udział pracownika w samym procesie produk-
cji, a także w procesie podziału, wymiany i konsumpcji. Pedagogika pracy mimo 
swojej niedługiej historii bardzo dobrze reaguje na wyzwania współczesności. Ak-
tualnie jednym z najważniejszych dla niej problemów jest nadanie odpowiedniego 
wymiaru zagadnieniom związanym za środowiskiem pracy – otoczeniem przedsię-
biorstwa. Nie do przyjęcia, a tym bardziej do upowszechnienia jest dominująca do 
tej pory teza, że liczą się przede wszystkim aspekty ekonomiczne. Pojęcia te mają 
w literaturze specjalistycznej rozliczne znaczenia, co prowadzi do problemów z jed-
noznacznym ich definiowaniem.

Celem pracy jest ogólne określenie zakresu pojęć: „środowisko pracy”, „oto-
czenie przedsiębiorstwa” z punktu widzenia pedagoga i ekonomisty, reprezentan-
tów wspomnianych powyżej dyscyplin naukowych.

Kontekst pedagogiczny

Milieu zawodowe rozpatrywać możemy jako szeroko rozumiane środowisko 
pracy, czyli po prostu otoczenie zawodowe. Jednakże w skład tego szerokiego poję-
cia wchodzi szereg powiązań, skomplikowanych relacji i płaszczyzn, które wzajem-
nie się zazębiają. Rozpatrując ten termin należy pod uwagę wziąć powiązania mię-
dzy domem, pracą, rodziną oraz społeczeństwem lokalnym. Mówiąc o środowisku 
pracy mamy na uwadze wszystkie pośrednie i bezpośrednie czynniki warunkujące 
to środowisko. Do tych czynników zaliczamy:

• etykę pracy,
• kulturę pracy,
• styl pracy zawodowej,
• humanizację pracy.
Uwadze nie mogą również umknąć zarówno czynniki psychiczne, jak i fizycz-

ne warunkujące środowisko pracy, a także wszelkie zagrożenia z nim związane. 
Środowiskiem nazywamy zbiór wszystkich obiektów (a także ich atrybutów oraz 
relacji między tymi atrybutami), które nie zostały zaliczone do rozważanego sys-
temu. Dla zbiorowości ludzkiej jako różnorodnego systemu środowisko jest całą 
materialną resztą wszechświata. Obiekty tego środowiska są dwojakiego rodzaju 
– albo ich atrybuty (właściwości) nie zależą od człowieka, albo też przeciwnie, są 
one ściśle związane z cywilizacyjnymi bądź biologicznymi zachowaniami cywiliza-
cji ludzkiej2. Poniższy schemat 1 przedstawia zależności wpływające na środowisko 
pracy – otoczenie zawodowe.

2 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, tom 6, S–Z, Warszawa 1996, s. 257.
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Schemat 1. Zależności: środowisko pracy – otoczenie zawodowe

Kulturę pracy rozumiemy jako kompleks wartości powstałych we współpracy 
ludzi w procesie pracy. Do wartości tych należą wytwarzane przedmioty material-
ne, formy organizacji, sposoby myślenia, wzory zachowań oraz cechy osobowości 
kształtowane i rozwijane podczas pracy. Można przyjąć za pewnik, że wysoka kul-
tura pracy stanowi warunek pożądanej jakości pracy, a także wyraz interesującej 
nas humanizacji pracy. Kultura pracy uzależniona jest od warunków pracy, organi-
zacji pracy, wiedzy oraz kwalifikacji pracowników, przestrzegania przepisów bhp, 
ładu i porządku, dobrej jakości narzędzi, urządzeń i materiałów oraz od popraw-
nych stosunków międzyludzkich3. Ze współczesnym rozumieniem kultury pracy 
wiążą się także inne problemy humanizacyjne, w tym szczególnie zagadnienia stylu 
życia i stylu pacy zawodowej. Stylem życia nazywamy formy codziennych zacho-
wań jednostek lub zbiorowości, specyficzne dla ich sytuacji społecznej, a zarazem 
umożliwiające ich odróżnienie od innych jednostek i zbiorowości4. Aby rzecz była 
bardziej zrozumiała i oczywista powiedzmy wyraźnie – współczesny styl życia i pra-
cy zawodowej zobowiązuje nas do szerszego i bardziej twórczego myślenia o pracy 

3 Z. Wołk, Kultura pracy, Sulechów 2000. Zob. też: T. Sieczyński, Kultura pracy a kultura osobista 
pracownika, [w:] Kultura w środowisku pracy, [red.] J. Sztumski, Warszawa 1979, s. 106.

4 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 269.
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ludzkiej5. Etapy takiego myślenia – pisze A. Bańka (a wcześniej R. Hill) ułożyć 
można w następującej sekwencji zmian:

• przejście od pojęcia zakładu pracy, w którym musi się pracować, do pojęcia 
zakładu pracy, w którym chce się pracować;

• przejście od zarządzania dogmatycznego i biurokratycznego do zarządzania 
uczestniczącego;

• przejście od traktowania ludzi jako zwykłych wykonawców zadań do trakto-
wania ludzi dorosłych jako samodzielnych i myślących podmiotów pracy;

• przejście w stosunkach pracy od ostrych podziałów między specjalnościami 
do myślenia w kategoriach celów jednoczących pracowników różnych spe-
cjalności;

• przejście od wąskiej perspektywy zainteresowań miejscem pracy, do szerszej 
perspektywy kształtowania jakości życia.

Wszystkie te wyżej wymienione komponenty sprowadzić można do jednego, 
modnego dziś, zwrotu „milieu zawodowe”. Słownik wyrazów obcych zwrot ten de-
finiuje jako „otoczenie, środowisko”6. Jednak znaczy on o wiele więcej niż stanowi-
sko pracy, może być traktowany jako synonim sytuacji pracy, ale nade wszystko jest 
systemem elementów fizycznych, umysłowych i społecznych, a przez to formułą 
życia zbiorowego w określonej czasoprzestrzeni, formułą traktowania człowieka 
w sposób wielowymiarowy. Należy pamiętać, że na tak wielu płaszczyznach cza-
sami jednocześnie współczesny człowiek musi udowadniać swoje możliwości, wal-
czyć ze stresem. Wprawdzie milieu zawodowe zaczyna się w pracy, ale obejmuje 
dom, rodzinę, społeczność terytorialną, gdyż problemy pracy, niestety, nie znikają 
wraz z zamknięciem zakładowych drzwi, ale dalej istnieją poprzez zdolności inicjo-
wania innych zdarzeń, w innej przestrzeni, w innych miejscach i w innej sytuacji. 
Oznacza to, jak pisze A. Bańka, iż milieu zawodowe to cały system zachowań re-
alizujący się w różnych miejscach (arenach), w różnym czasie oraz z udziałem róż-
nych ludzi7. Środowisku pracy, milieu zawodowemu poświęcono wiele opracowań, 
ale można przypuszczać, że w związku z konotacjami z ekonomią zainteresowanie 
tymże szczególnym problemem pedagogiki pracy narastać będzie w miarę dalszego 
rozwoju cywilizacyjnego.

5 R. Hill, Why managers today have a tougher task – of managing complex, „International 
Management” 1983, nr 8, s. 22–24. (podaję za A. Bańką)

6 Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980, s. 478.
7 A. Bańka, dz. cyt., s. 208–209.



87MILIEU ZAWODOWE – OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA,...

Kontekst ekonomiczny

Otoczenie przedsiębiorstwa jest to ogół zjawisk, procesów i instytucji 
kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy dzia-
łania i perspektywy rozwojowe. Według Tadeusza Gołębiowskiego w oto-
czeniu organizacji (przedsiębiorstwa) wyróżnia się zwykle dwie sfery: tzw. 
makrootoczenie i otoczenie konkurencyjne (mikrootoczenie, otoczenie 
branżowe). Druga grupa obejmuje techniki analizy przedsiębiorstwa (anali-
zy wewnętrznej). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa powinna obejmować 
wszystkie aspekty jego działania. Można tu wyróżnić analizy odnoszące się 
do przedsiębiorstwa, jako całości lub do jego jednostek strategicznych oraz 
analizy odnoszące się poszczególnych funkcji realizowanych w tym przedsię-

biorstwie. Funkcją tych analiz jest dostarczenie informacji umożliwiających:
• identyfikację stanu otoczenia i występujących w nim zmian;
• identyfikację sytuacji w organizacji, zmian jej zasobów i kompetencji;
• określenie na tej podstawie pozycji strategicznej organizacji i zmian tej po-

zycji;
• opracowanie strategii lub ich modyfikację z uwzględnieniem zidentyfikowa-

nych szans rozwojowych i zagrożeń występujących w otoczeniu organizacji 
oraz - jej atutów i słabości.8

Należy jednak wspomnieć, że początkowo, ludzie zarządzający przedsiębior-
stwem bardziej koncentrowali swoją uwagę na wewnętrznej organizacji, oraz sto-
sunkach, jakie panowały wewnątrz. Z czasem zaczęły przeważać relacje między 
przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. „Pojęcie otoczenia organizacji, zwanego 
równie niekiedy jej środowiskiem (dotyczy to także przedsiębiorstwa), upowszech-
niła cybernetyka i oparta na niej koncepcja zarządzania systemowego. Konieczne 
okazało się wprowadzenie wyraźnego odróżnienia „wnętrza” organizacji od jej oto-
czenia, czyli tego, co jest na zewnątrz organizacji i ma większy lub mniejszy na nią 
wpływ”9.

Schemat 2 ukazuje główne obszary analizy strategicznej w przedsiębiorstwie.

8 T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne . Planowanie i kontrola, Warszawa 2001, s. 103.
9 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo . Podstawy nauki o przedsiębiorstwie . Zarządzanie przedsiębiorstwem, 

Warszawa 2006, s. 43.
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Schamat 2. Główne obszary analizy strategicznej w przedsiębiorstwie

Źródło: T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne . Planowanie i kontrola, 
Wyd. „Difin”, Warszawa 2001.

Niezdrowe, a wręcz niemożliwe jest rozpatrywanie gospodarki przedsiębior-
stwa bez uwzględnienia otoczenia, ponieważ dobre rozpoznanie sytuacji decyduje 
o sukcesie lub niepowodzeniu przedsiębiorstwa. Zmiany w otoczeniu mogą wykre-
ować przedsiębiorstwu szanse, ale mogą oznaczać dla niego także zagrożenia.

Analiza strategiczna może być przeprowadzona w skali mikro- i makroekono-
micznej.

Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) – zaliczamy do niego osoby lub grupy osób, 
które ściśle współpracują z danym przedsiębiorstwem i które swoimi działaniami 
mogą wpływać na przedsiębiorstwo. Otoczenie mikroekonomiczne jest znacznie 
bardziej złożone i dostarcza więcej informacji, niż otoczenie dalsze (makroeko-
nomiczne). Doświadczony menadżer analizując mikrootoczenie przedsiębiorstwa 
jest w stanie rozpoznać czynniki szczególnie istotne dla danej organizacji. Często 
otoczenie mikroekonomiczne nazywane jest otoczeniem konkurencyjnym, gdyż 
określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w określonej branży 
i na lokalnym rynku. W otoczeniu konkurencyjnym niezwykle istotne jest, że mię-
dzy jego elementami a przedsiębiorstwem zachodzą wymienne interakcje. Oznacza 
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to, że podmioty otoczenia konkurencyjnego oddziałują na przedsiębiorstwo, ale też 
przedsiębiorstwo ma możliwość reagowania na te impulsy.

Mikrootoczenie obejmuje następujące elementy:
• konkurentów;
• klientów;
• dostawców;
• producentów dóbr substytucyjnych i komplementarnych;
• regulatorów;
• siłę roboczą;
• właścicieli;
• sojuszników strategicznych.
Chcąc opisywać ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa warto wspomnieć o ele-

mentach otoczenia krajowego i międzynarodowego oraz ich związku z przedsiębiorstwem.

Schemat 3. Elementy otoczenia krajowego wpływające na przedsiębiorstwo

Źródło: Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstw, [red.] J. Żurek, 
Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2003, s. 57.
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Schemat 4. Elementy otoczenia międzynarodowego wpływające na przedsiębiorstwo

Źródło: Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstw, [red.] J. Żurek, Fundacja 
Rozwoju UG, Gdańsk 2003, s. 58

Makrootoczenie

„Na makrootoczenie składają się te czynniki w otoczeniu przedsiębiorstwa, 
które nie różnią się w zależności od dziedziny działania firmy (choć siła ich wpływu 
może być różna zależnie od dziedziny). W strukturze makrootoczenia wyróżnić 
można umownie kilka sfer:

• otoczenie przyrodnicze (środowisko naturalne);
• otoczenie demograficzne;
• otoczenie społecznokulturowe;
• otoczenie ekonomiczne;
• otoczenie prawne i polityczne;
• otoczenie technologiczne”10.
Należy pamiętać, że często zacierają się granice pomiędzy poszczególnymi 

sferami, jak chociażby czynniki demograficzne, które mają wymiar społeczny i eko-
nomiczny. Coraz trudniej jest także wyznaczyć granice terytorialne otoczenia. Jak 
twierdzi Tadeusz Gołębiowski, często stosowany podział na makrootoczenie kra-

10 T. Gołębiowski, dz. cyt., s. 110.
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jowe i zagraniczne traci sens, wiele bowiem z wymienionych czynników ma coraz 
wyraźniej zasięg międzynarodowy. Na przykład powszechny jest międzynarodowy 
transfer technologii. Swoistej internacjonalizacji ulegają także czynniki społeczno-  
-kulturowe (na przykład przenoszenie w skali międzynarodowej wzorców konsump-
cji, stylu życia)11. Wynika z tego zatem, że analiza makrootoczenia nie powinna 
sprowadzać się wyłącznie do analizy otoczenia krajowego. Sytuacja ta dotyczy rów-
nież tych przedsiębiorstw, które nie współpracują bezpośrednio z zagranicą.

Ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa

Istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa ma otoczenie ekonomiczne. 
Ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa jest wielowątkowe i zależy od wielu 
czynników, a przede wszystkim od systemu ekonomicznego (gospodarka nakazo-
wo-rozdzielcza lub rynkowa), osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego kraju, 
polityki ekonomicznej prowadzonej przez organy państwowe i organy samorządu 
terytorialnego. Sądzi się, że polityka ekonomiczna rządu ma coraz większy wpływ 
na efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw12. Pod wpływem globalizacji 
gospodarki rozprzestrzenia się otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstw. Obserwu-
jemy często sytuacje, gdy wydarzenia zachodzące z dala od naszego kraju mają 
znaczny wpływ na sytuację ekonomiczną w Polsce.

Do typowych czynników opisujących otoczenie ekonomiczne należą:
• najważniejsze wskaźniki określające stan gospodarki, takie jak: wielkość 

i tempo wzrostu PKB, poziom i zmiany stopy procentowej i kursów walut, 
poziom inflacji, stopa konsumpcji/oszczędności, poziom zadłużenia zagra-
nicznego i wewnętrznego, poziom bezrobocia, poziom wydajności pracy 
i produktywności innych zasobów, stopień zużycia majątku, zasady polityki 
monetarnej i fiskalnej, a także odpowiednie wskaźniki odnoszące się do 
sytuacji ekonomicznej regionu, w którym operuje dana firma lub branży, do 
której należy;

• sposób zorganizowania oraz sprawność ważnych instytucji tworzących in-
frastrukturę gospodarczą (instytucje rynku kapitałowego i inne instytucje 
sfery finansów, infrastruktura energetyczna, telekomunikacja, transporto-
wa, itp.);

• zmiany strukturalne w gospodarce; wpływ zmian strukturalnych na sytuację 
dziedziny (branży) działania danego przedsiębiorstwa13.

11 Tamże.
12 S. Sudoł, dz. cyt., s. 52.
13 T. Gołębiowski, dz. cyt., s. 114.
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Podsumowanie

Czynniki wiążące się z otoczeniem przedsiębiorstwa i milieu zawodowym od-
grywają ważną rolę w osiągnięciu sukcesu czy w porażce firmy. Pedagogika pracy 
i ekonomia wypracowały wspólne stanowisko prezentujące pogląd, że menadże-
rowie powinni dążyć do utrzymania właściwego dopasowania między organizacją 
a otoczeniem, między celami ekonomicznymi organizacji a dążnością każdego 
członka otoczenia wewnętrznego organizacji do stawania się podmiotem w każdej 
sytuacji zawodowej. Na gruncie ekonomii i pedagogiki pracy, ekonomii socjolo-
gicznej i socjologii pracy ścierają się jednak różne rozwiązania. Oprócz uniwer-
salnych właściwości sfera ekonomiczna ma wiele specyficznych cech, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o zachowanie organizacji czy też jednostki. Do niej przede wszystkim 
odnosi się koncepcja homo oeconomicus inspirowana przez teorie ekonomiczne, 
szczególnie neoklasyczne. W teorii ekonomii liberalnej homo oeconomicus cechuje 
indywidualizm i egoizm.

Według jednego z najbardziej znanych współczesnych przedstawicieli szkoły 
neoklasycznej, M. Friedmana, „gospodarka może najlepiej funkcjonować, kierując 
się egoistycznym interesem jej uczestników oraz w warunkach wolnej konkuren-
cji”14. W schemacie dotyczącym zarówno zachowań indywidualnych, jak i zbioro-
wych kluczową rolę spełnia własny interes. Jego wyrazem, a zarazem świadectwem 
racjonalności, jest dążenie do maksymalizacji użyteczności zastosowanych zaso-
bów (kapitału, wiedzy lub pracy) i szeroko rozumianych wyrobów konsumpcyj-
nych. Zdaniem reprezentantów pedagogiki i socjologii pracy, zamiast wulgarnego 
egoisty należy wprowadzić kategorię egoisty oświeconego, który zdaje sobie sprawę 
z zależności między własnym działaniem a działaniem innych. Temu właśnie celo-
wi służą, między innymi, zachowania altruistyczne, a także podejmowane próby 
humanizowania stosunków pracy. Według koncepcji socjologicznych operujących 
modelem homo socius zachowania ludzi motywowane są poza preferencjami tak-
że stałymi wyborami pomiędzy egoizmem a altruizmem, oraz między interesem 
jednostki a interesem wspólnoty – organizacji. Wariantem optymalnym jest po-
szukiwanie równowagi pomiędzy tymi przeciwstawnymi wartościami. Rozwiązania 
jednostronne, a zwłaszcza krańcowe, prowadzą bądź do podporządkowania i znie-
wolenia jednostki przez organizację, bądź też do zerwania więzi organizacyjnych 
w imię egoistycznych interesów.

Celem niniejszej pracy było poszukiwanie na gruncie ekonomii i pedagogiki 
pracy tej względnej równowagi. Cel ten został częściowo spełniony. Słuszne jest  
stwierdzenie, że podejście ekonomiczne do otoczenia organizacji najszersze daje 
się zastosować do wszelkich zachowań ludzkich. Zawsze działa ten sam mecha-
nizm decyzyjny: maksymalizacja użyteczności. Pedagogiczne i socjologiczne po-
dejście polega na podkreśleniu złożonego charakteru ludzkiej osobowości, jej dy-

14 J. Semkow, Śladami wielkich ekonomistów, Warszawa 1998, s. 280.
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namicznej struktury o wielorakich potrzebach. Wśród nich ważną rolę spełniają 
między innymi potrzeby: uczestnictwa, przynależności i samorealizacji. Wyrasta-
jące z tych potrzeb altruizm i solidarność niekoniecznie oparte są na rachunku 
ekonomicznym. Według teorii utylitaryzmu J. Benthama „natura poddała człowie-
ka władzy dwóch przemożnych panów: przykrości i przyjemności […] Oni to rzą-
dzą wszystkim, co robimy, co mówimy, co myślimy”15. Twórca pedagogiki pracy na 
gruncie polskim Zygmunt Wiatrowski uważa, że w ustroju społecznym, w którym 
człowiek ma stanowić wartość najwyższą, a jego praca powinna stanowić docho-
dzenie do dobrobytu, proces humanizacji warunków pracy musi się stawać istot-
nym składnikiem ogólnej polityki państwa16. Według J. Sztumskiego – w rozwoju 
idei humanizacji pracy można wyróżnić dwa konkurencyjne nurty: humanistyczny 
i pragmatystyczny. Nurt humanistyczny wynikał i wynika nadal z chęci wyzwole-
nia człowieka od negatywnych skutków pracy i zmierza do tego, aby istota znana 
pod nazwą homo sapiens nie została zdegradowana do stosunkowo skromnej roli 
homo laborans. Z kolei nurt pragmatystyczny wynika z dążności do osiągnięcia 
optymalnych efektów produkcyjnych poprzez poprawę technicznych i społecznych 
warunków pracy17. Reprezentanci każdego z tych nurtów tworzą swoiste ideologie, 
aby wykazać zasadność i doskonałość własnych koncepcji, a równocześnie, podob-
nie jak to miało miejsce przy opisywanych wcześniej koncepcjach ekonomicznych, 
obalić koncepcje przeciwne. Z tego powodu współczesny stan wiedzy na temat 
środowiska pracy i otoczenia przedsiębiorstwa jest nawet bogaty.
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The Professional Milieu- External Environment, 
Its Educational and Economical Context

Summary: The article is an attempt to bring closer opinions on defining such concepts as work 
environment and company environment. The attempt was made by a pedagogue and an econo-
mist who represent such sciences as Job Pedagogy and Economy. The idea of ‘work milieu’, 
which is popular these days, is contrasted with competitive surrounding and macro environ-
ment, with inner and outer environment of a company or organization.

Key words:  labour environment, working culture, business environment, microenvironment, 
macroenvironment, economical prerequisites for business operations.


