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Każdy z nas funkcjonuje w jakiejś sieci. Czasem chcący, czasem niechcący wkręcamy 
się w sieci, z których trudno się uwolnić. Niejednokrotnie sieci pozwalają nam złapać 
okazję i chronią nas przed problemami. W tej sytuacji sieci nie mogą zyskiwać jedno-
znacznych ocen, ale są codziennością. Mimo powszechności i ambiwalentności zjawiska 
usieciowienia, badacze i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi, jak dotąd, poświęcają 
stosunkowo niewiele uwagi specyfice zasobów ludzkich w sieciach. Wystarczy zwrócić 
uwagę na spisy treści kolejnych wydań podręczników ZZL. Takie zaniechanie wydaje się 
być ze szkodą dla wiedzy i praktyki, gdyż myślenie o sieciach zmusza do wypracowania 
nowego spojrzenia na dotychczasowe kanony ZZL. Dla przykładu wystarczy zastanowić 
się jedynie, co oznacza pojęcie zasoby ludzkie sieci, aby uznać, że słowo „pracownik” nie 
wyczerpuje ich sensu. Również patrząc z punktu widzenia metodologicznego, myślenie 
o sieciach i logika ich badania różnią się od innych podejść. Na jednej z konferencji 
naukowych, dyskutant zapytał, dlaczego do obiektu sieciowego nie można stosować lo-
giki podejścia systemowego? Oczywiście, że można. Jednak wówczas badacz traci z pola 
uwagi wiele atrybutów specyficznych dla sieci. Przykłady różnic prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Różnice pomiędzy myśleniem o sieciach i myśleniem systemowym

Myślenie systemowe Myślenie o sieciach
System pozostaje w relacjach z oto-
czeniem, ma swoje granice, jest pod-
systemem innego systemu.

Sieć nie musi być rozpatrywana z perspekty-
wy relacji z otoczeniem; sieć nie koncentruje 
uwagi na swoich granicach, wręcz przeciwnie, 
granice sieci są płynne, zmieniają się; sieci 
mogą korzystać przede wszystkim z zaso-
bów wewnętrznych i w określonych kwe-
stiach być „odizolowane” od środowiska.
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Myślenie systemowe Myślenie o sieciach
Istotnymi elementami systemu (przynaj-
mniej w ujęciu cybernetycznym) są wej-
ścia, wyjścia, regulatory i sterowniki.

W sieci nie jest konieczne wyróżnienie wejść, 
wyjść, podmiotów uprzywilejowanych.

Istotna jest analiza systemo-
wa i idea czarnej skrzynki

Sieć może być ujmowana holistycznie (np. ob-
raz konfiguracji sieci, jej bliskość z inną siecią 
itp.), ale zawsze potrzebne jest zrozumienie 
charakterystyki elementów (węzłów) sieci 
i relacji. Analiza sieciowa dotyczy konkret-
nych obiektów i opiera się na poszukiwaniu 
węzłów i relacji oraz ich modelowaniu.

Dla wyjaśnienia zachowań systemów potrzeb-
ny jest język i logika systemów wyższego rzędu.

Dla wyjaśniania zjawisk w sieci niższe-
go rzędu nie jest konieczne odniesie-
nie do słownika i praw sieci wyższego 
rzędu (poziomu, uogólnienia).

System jest i może być zdeterminowany. Sieć się bardziej staje, trudno od-
naleźć sieci zdeterminowane. 

System można uznać za istnieją-
cy „obiektywnie” i materialnie.

Dominująca dla istnienia sieci jest aktywność 
intelektualna osoby, osób definiujących sieć, 
sieć ma charakter abstrakcyjny, jest ewi-
dentnym wytworem intelektu człowieka.

Kategoria równowagi jest ważna. Kategoria dynamiki jest ważna.

Źródło: opracowanie własne

Można także zastanawiać się nad różnicami w myśleniu o zarządzaniu sieciami w od-
niesieniu do strategicznego zarządzania. Sieci nie muszą mieć pozytywnie waloryzowanej 
konotacji, a strategia ją posiada. Nie rozwinęła się jak dotąd osobna dziedzina analiz 
sieci, a analizy systemowe mają już swoją historię. Trudno też nie dostrzec, że nie ma 
hierarchicznej zależności pomiędzy zarządzaniem siecią a innymi typami zarządzania.

Te kilka refleksji o różnicach wydają się uzasadniać decyzję zespołu redakcyjnego 
„Zarządzania Zasobami Ludzkimi” o tym, aby poświęcić cały jeden numer zagadnie-
niom zarządzania zasobami ludzkimi w sieciach. Dobór tekstów powinien prowadzić 
Czytelnika od spraw ogólnych do problemów szczegółowych. Pierwsze dwa teksty 
(M. Majowskiej oraz A. Frączkiewicz-Wronki i A. Austen) podejmują próbę ukazania 
zagadnień wpływu myślenia sieciowego (paradygmatu?) na zarządzanie zasobami ludz-
kimi w organizacjach różnego typu. Nutę twórczej sensacji wnosi do zbioru tekst A. 
Stachowicz-Stanusch, który wprowadza nas w świat zagadnienia korupcji w sieciach i wi-
rusów intelektualnych. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Autorki: „O ile rozważania 
teoretyczne na temat rozprzestrzeniania się korupcji wewnątrz organizacji są ubogie, 
o tyle jeszcze mniej badań naukowych poświęconych jest temu, kiedy i czy korupcja roz-
przestrzenia się pomiędzy organizacjami”. Kolejny artykuł P. Klimas akcentuje znaczenie 
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bliskości organizacyjnej w sieciach, a w konsekwencji zwraca uwagę na ludzi łączących 
sieci. Nasuwa się tutaj pytanie: czy ten typ człowieka sieci wchodzi w nową rolę boun-
dary spanner? Badania i wnioski M. Kantowicz-Gdańskiej pomogą zapewne zrozumieć 
specyfikę zarządzania marką pracodawcy w sieci. Wiele firm wydaje się zapominać o tym 
typie promocji. Inne natomiast już korzystają z renty pierwszeństwa. M. Spałek w swo-
jej propozycji koncentruje się zaś na wykorzystaniu sieci do nawiązywania kontaktów 
wspomagających karierę. Interesujące w swej prostocie jest zaproponowane narzędzie, 
a wstępne wyniki badań nieco zaskakują. Efekty stosowania myślenia sieciowego do oży-
wiania lokalnych społeczności, a dalej konsekwencje zaobserwowanych wyników takiego 
działania dla zarządzania pracownikami urzędów prezentuje M. Smuda.

Uważny Czytelnik zauważy zapewne, że w wielu miejscach autorzy tekstów podają 
nieco różniące się definicje i stanowiska względem sieci. Różnice te pozostawiono celo-
wo – dyskusja teoretyczna nad sieciami organizacji i w organizacji nie jest zakończona 
i wiele stanowisk jest dopuszczalnych. Autorzy zmierzali do zaprezentowania skali no-
wości myślenia o sieciach w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a nie do unifikacji języka 
i zasad. W „Słowniku pojęć ZZL” redaktor podjął próbę prezentacji słów kluczowych dla 
zrozumienia idei tego zbioru artykułów, ale nie jest to propozycja wiążąca.

W Nowym Roku cały zespół autorów życzy Państwu dobrych relacji z innymi ludźmi 
w wielu różnych dobrych sieciach! Liczymy, że lektura uwrażliwi nas na takie spotkania, 
a firmowym specjalistom stworzy szansę na odkrywanie nowych źródeł przewagi konku-
rencyjnej ich zasobów ludzkich.

prof. dr hab. Janusz Strużyna
redaktor naukowy numeru
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