
Wprowadzenie
W początkowym okresie rozwoju organizacji i zarządzania koncentrowano 

się na zarządzaniu „warsztatem wytwórczym”, a podstawowym problemem była 
wydajność pracy. Maszyna parowa, która przyczyniła się do powstania fabryki 
i związanej z nią produkcji masowej zmieniła tradycyjne sposoby wykonywania 
pracy. W miarę swobodny dobór zadań, struktury czynności i czasu ich realiza-
cji w systemie pracy rzemieślniczej i pracy nakładczej zostały zastąpione pracą 
według rytmu narzuconego przez maszynę, zwłaszcza przez taśmę produkcyjną. 
Organizacja pracy produkcyjnej w przemyśle fabrycznym zależy w głównej mie-
rze od czynników technologicznych. 

Po II wojnie światowej na organizację pracy decydujący wpływ wywarły in-
nowacje technologiczne w dziedzinie chemii, teletechniki, w energetyce i elek-
tronice. Powszechna stała się produkcja wielkoseryjna. Wyroby masowe podda-
ne zostały standaryzacji (ISO), zwiększył się zakres kompatybilności elementów 
i  zespołów. Wprowadzono tzw. centra obróbcze (połączone operacje), roboty 
przemysłowe, systemy elastyczne, grypy autonomiczne itp. 

Jakościowo nowe zmiany w procesach produkcyjnych zaszły w  latach 70. 
XX wieku pod wpływem mikroelektroniki i informatyki oraz ruchu humaniza-
cji pracy. Współcześnie przedmiotem zainteresowania stały się procesy wpły-
wające zarówno na zadowolenie finalnego odbiorcy, jak i pracowników, a także 
innych interesariuszy. Podstawowym problemem stały się dzisiaj: kreatywność, 
innowacje i jakość (TQM).
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Formy organizacji pracy
Organizacja pracy to system zasad i  metod działania, mających na celu 

zespolenie wszystkich czynników procesu produkcyjnego. Mówiąc o formach 
organizacji pracy produkcyjnej, ma się na myśli formę pracy indywidualnej 
i zespołowej. Pojęcie pracy indywidualnej łączy się z prakseologicznym rozu-
mieniem działania jednoosobowego, które może mieć charakter kierowniczy 
lub wykonawczy1. 

Działania jednopodmiotowe można rozpatrywać jako pasmo działań, 
złożone z poszczególnych kolejno wykonywanych czynności, a w ich ramach 
– działań bardziej elementarnych, zwanych ruchami. Są prace wymagające 
wyłącznie działań indywidualnych, np. obsługa maszyn w oddziałach produk-
cyjnych, wyspecjalizowanych technologicznie. Jednakże forma pracy zespoło-
wej przeważa nad formą pracy indywidualnej, a sprzyja temu wprowadzanie 
nowych technologii w postaci procesów ciągłych i produkcji potokowej. Wów-
czas organizacja pracy na pierwszym miejscu stawia wykorzystanie możliwo-
ści równoległego przebiegu różnych operacji w tym samym czasie oraz utrzy-
mania zasady ciągłości przebiegu pracy w procesie produkcyjnym. Działania 
zespołowe realizują wiele funkcji, a te z kolei składają się z operacji. Funkcje 
odnoszą się do wykonania części celu głównego organizacji, natomiast opera-
cje – do celów pośrednich w ramach pełnionych funkcji.

Stosowanie określonych form organizacji pracy zależy m.in. od uwarun-
kowań techniczno-organizacyjnych, takich jak mechanizacja procesu pracy, 
technologia produkcji oraz typ produkcji2. Zmechanizowany proces pracy 
przyczynia się do podziału pracy, czyli jej specjalizacji i przyporządkowania 
określonych czynności specjalistycznych zespołom pracowniczym (np. linie 
montażowe). Technologia produkcji wpływa na rodzaj produkcji, np. ciągłej 
i periodycznej. Ciągły proces produkcji sprzyja stosowaniu zespołowych form 
pracy przy występującej zależności stanowisk roboczych, połączonych więzią 
kooperacyjną. Typ produkcji (jednostkowy, seryjny, masowy) również wpły-
wa na wybór określonej formy organizacji pracy. Przy produkcji jednostko-
wej stosuje się indywidualną formę organizacji pracy, wykonawcami są wów-
czas robotnicy o wysokich kwalifikacjach. Natomiast produkcja wielkoseryjna 
i masowa sprzyja stosowaniu form pracy zespołowej. Względy natury społecz-
nej także sprzyjają stosowaniu pracy zespołowej3.

1  W. Kieżun, Prakseologia w praktyce organizacyjnej, [w:] R. Banajski, W. Gasparski (red.), Myśl Ta-
deusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2006, s. 54.

2  B. Haus, Formy organizacji pracy w przemyśle, PWE, Warszawa 1964, s. 30.
3  B. Kożusznik, Zachowanie człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 116–117.
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Biorąc pod uwagę stopień możliwości twórczych pracownika, wyróżnia się:
  pracę ręczną niewymagającą specjalnego przygotowania zawodowego, 

przy której niezbędny jest znaczny wysiłek fizyczny (np. ładowacz),
  pracę potokową o normowanym rytmie, zmechanizowaną, średnio kwa-

lifikowaną (szwaczka),
  pracę zmechanizowaną bez normowania rytmu, średnio kwalifikowaną 

(tokarz),
  pracę operatorów przy obsłudze urządzeń automatycznych, ale bez kwa-

lifikacji,
  ręczną kwalifikowaną pracę typu rzemieślniczego (ślusarz, elektromonter),
  pracę przy urządzeniach automatycznych, polegającą na sterowaniu nimi 

i ustawianiu.

Z przedstawionego podziału wynika, że do pierwszych czterech rodzajów 
prac nie trzeba specjalnych kwalifikacji; polegają one na działaniach wysoce 
zrutynizowanych i są ubogie w treść. Treść pracy to zbiór fizycznych i myślo-
wych działań oraz przedmiotów odpowiedzialności obowiązujących wykonaw-
cę. Każda czynność, operacja, zadanie wykonywane przez pracownika zawiera 
w sobie określoną treść, ubogą lub bogatą; zależy to od proporcji między wyko-
nywanymi czynnościami manualno-fizycznymi, umysłowo-psychicznymi i spo-
łecznymi4. Elementy charakteryzujące treść pracy to:

 struktura i wzajemny stosunek obciążeń fizycznych i umysłowych,
 różnorodność i zakres podejmowanych decyzji,
 wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności pracownika,
  stopień wpływu wywieranego przez pracownika na pracę, czyli zakres 

autonomii i odpowiedzialności.

Pozostałe prace wymagają wyższych kwalifikacji i uwzględnienia dodatko-
wych czynności polegających na planowaniu własnej pracy i kierowaniu nią. Są 
to zatem prace bogatsze w swej treści. 

Podstawowe zasady technokratycznej koncepcji zarządzania
Dominujący we współczesnych przedsiębiorstwach technokratyczny mo-

del kultur organizacyjnych wymaga głębszego zastanowienia się nad jego źró-
dłami. Należy rozpocząć od przeglądu podstawowych teorii, które kształtowały 
ideowe oblicze menedżerów w XX wieku. Na początku XX wieku F. Taylor i jego 

4  A. Potocki, Wybrane metody humanizacji pracy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
1992, s. 25.
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zwolennicy stworzyli system organizacji pracy, który, pretendując do miana „na-
ukowego”, wywarł kolosalny wpływ na praktykę zarządzania. Zasady opracowane 
przez F. Taylora oraz M. Webera doprowadziły do powstania organizacji scentrali-
zowanych i zbiurokratyzowanych. Mimo widocznych wielu patologii system tech-
nokratyczny zachowuje wciąż niezwykłą żywotność. System oparty na naukowej 
organizacji pracy (scientific management) składał się z następujących zasad5:
1.  Metody doboru pracowników, bazującej na mechanistycznym i  biologicz-

nym obrazie człowieka. Podstawowe założenie opierało się na stwierdzeniu, 
iż ludzie reprezentują określoną strukturę uzdolnień psychofizycznych o cha-
rakterze genetycznym lub nabytym, która predysponuje ich do określonego 
typu czynności6. Kandydaci do pracy byli poddawani badaniom psychome-
trycznym, w których określano ich kwalifikacje wyjściowe a następnie dyna-
mikę kształtowania się pożądanych umiejętności. 

2.  Formalizacji działania, która miała ograniczyć swobodę pracowników po-
przez:
 szczegółową i precyzyjną instrukcję wykonania pracy,
 określenie najlepszego sposobu działania,
 nauczenie się tego sposobu przez pracowników,
  uzyskanie perfekcji przez wielokrotne powtarzanie identycznych czynności.

3.  Oddzielenia instruktażu od wykonawstwa (oddzielenie pracy umysłowej i fi-
zycznej, koncepcyjnej i wykonawczej). Specjaliści od normowania pracy sami 
analizowali sprawność opracowanych przez siebie instrukcji, nie uwzględnia-
jąc opinii ani pomysłów usprawniających, zgłaszanych przez wykonawców.

4.  Zasady wąskiej specjalizacji, która prowadziła do bezmyślnego przyjmowa-
nia szczegółowych instrukcji i uzyskania perfekcji w wykonywaniu prostych 
czynności. Postępująca specjalizacja zastępowała namysł, nawyk prowadził 
do zwiększenia wydajności pracy, ale jednocześnie do jej dehumanizacji.

5.  Zasady ścisłej i  dokładnej kontroli, koncentrującej się na sprawdzaniu po-
prawności wykonania szczegółowych przepisów, zgodności zachowań z  in-
strukcją. Drobiazgowość kontroli miała duży wpływ na styl zarządzania. 
Kontrola polegała na systematycznej obserwacji procesu pracy, na stałym 
nadzorze pracowników.

5  B. Bombała, W kierunku etycznego przywództwa: przegląd koncepcji zarządzania XX wieku, „An-
nales Etyka w życiu gospodarczym”, t. 4, 2001, s. 161–162.

6  F. W. Taylor pisał: „Robotnicy są poddawani badaniu. Może się to wydać niedorzecznością, ale są oni 
badani zupełnie tak samo jak maszyny, które badano już dawniej i jeszcze dokładniej bada się obec-
nie. […] natomiast w warunkach naukowego zarządzania robotnik staje się przedmiotem o wiele 
staranniejszych i dokładniejszych badań niż maszyny” (F. W. Taylor, Zasady naukowego zarządza-
nia, [w:] J. Kurnal (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji, PWE, Warszawa 1971, s. 67).
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6.  Zasady motywacji ekonomicznej jako bodźca pozytywnego i  systemu kar 
jako bodźca negatywnego. Zasada ta opierała się na określonym stereotypie 
człowieka (homo oeconomicus). Ten stereotyp odnosił się z jednej strony do 
przedsiębiorcy, który miał się kierować jedynie chęcią osiągnięcia zysku, 
z drugiej zaś, do pracownika, który dąży jedynie do zaspokojenia potrzeb 
fizjologicznych i bezpieczeństwa. 

7.  Zasady centralizacji zarządzania, która była skutkiem oddzielenia instrukta-
żu od wykonawstwa oraz przekonania o prymitywizmie i nieudolności wy-
konawców, do których zaliczano również kierowników niższego szczebla.

Zwolennicy tego podejścia nie doceniali znaczenia dorobku nauk humani-
stycznych dla praktyki zarządzania, dlatego też był to okres technicyzacji i biu-
rokratyzacji zarządzania. Wiązało się to również z tym, iż czołową rolę w przed-
siębiorstwach odgrywali inżynierowie, którzy w większości byli zwolennikami 
systemu technokratycznego7. Pracownik w  tym systemie był postrzegany jako 
człowiek prymitywny, szukający w pracy jedynie źródła korzyści materialnych, 
podatny na oddziaływanie kar, wytresowany w  mechanicznym wykonywaniu 
czynności, które minimalizują jego wysiłek umysłowy w procesie pracy. System 
technokratyczny już od początku spotkał się z krytyką przeprowadzoną z pozy-
cji fizjologii, psychologii i socjologii pracy8, a także katolickiej nauki społecznej9. 
Zwrócono uwagę na prymitywny obraz człowieka, który nie odpowiada rzeczy-
wistości. Przedmiotem badań stał się „czynnik ludzki”, celem badań było okre-
ślenie postaw i zachowań ludzkich w warunkach pracy przemysłowej.

Zasady humanistycznej koncepcji zarządzania
U podstaw humanistycznej koncepcji zarządzania znalazły się pozytywne 

stwierdzenia dotyczące natury człowieka, takie jak: większość ludzi odczuwa 
potrzeby wyższego rzędu i  pragnie je zaspokoić przez pracę, ludzie wykazują 
większą energię i  zaangażowanie, gdy posiadają większą samodzielność, wraz 
ze wzrostem wykształcenia wzrasta potencjał intelektualny i umiejętności pra-
cowników itp. W rezultacie humanistyczna koncepcja zarządzania wypracowa-
ła zbiór zasad, który miał zwiększyć efektywność pracowników przy jednocze-
snym wzroście ich zadowolenia z wykonywanej pracy10. Należą do nich:

7  B. Bombała, Panorama nihilistycznych przemian w technopolu, [w:] Z. Kunicki (red.), Oblicza 
nihilizmu, Wyd. UWM, Olsztyn 2001, s. 49–63.

8  Z. Chrościcki, Zespoły zadaniowe. Zastosowanie i doświadczenia, PWE, Warszawa 1989, s. 40–41.
9  B. Bombała, Religijne źródła etyki biznesu, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 5, 2002,  

s. 183–194.
10  B. Bombała, Od humanizacji i strukturalizacji pracy do upełnomocniania pracowników – aspekt 

etyczny, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 14, 2011, s. 67–81.
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1.  Zadowolenie z  pracy. Zgodnie z  tą zasadą, już na etapie przyjmowania do 
pracy ważna jest weryfikacja zainteresowań i stosowny do nich przydział pra-
cy. Wychodzi się tu z założenia, że zainteresowania są dość trwałe i związane 
z uzdolnieniami. Innym czynnikiem jest swobodne formowanie zespołów na 
zasadzie preferencji osobistych.

2.  Minimalizacja zakresu formalizacji. Zmienia się przeświadczenie, wynikające 
z przyjętej teorii Y. D. McGregora, o bezpośrednim związku między szczegóło-
wością instrukcji a sprawnością działania na rzecz poglądu, że rutyna dehuma-
nizuje pracownika, pozbawia go możliwości wykazania się inwencją twórczą.

3.  Ramowa instrukcja, określająca zadanie, ramy działalności, w których pra-
cownik może sobie pozwolić na dowolność w wyborze metody działania.

4.  Rozszerzenie specjalizacji (uniwersalizacja), co w praktyce oznacza: poszerze-
nie pola pracy, wzbogacanie treści pracy, rotację pracy, grupy autonomiczne, 
a także takie systemy, jak zarządzanie przez cele, przez zadania, przez rezultaty.

5.  Łagodny nadzór i  samokontrola, które obejmują przede wszystkim „roz-
liczanie” wyników działalności, a  nie bieżącą obserwację zgodności zacho-
wań z instrukcją. Postulat łagodnego nadzoru wiąże się z określonym stylem 
zarządzania. Menedżerowie „zorientowani na ludzi” dbają o  dobrą atmos-
ferę pracy, starając się stworzyć warunki do satysfakcji materialnej i moral-
nej z wykonywanej pracy. Nadzór nad pracownikami przeradza się w doradz-
two; zanika frustrujący pracowników czynnik kontrolny. Koncepcja kontroli 
w tym systemie radykalnie różni się od technokratycznej.

6.  System motywacyjny opiera się na koncepcji człowieka społecznego (homo 
socialis), dla którego ważne jest zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu. Me-
nedżera ma cechować postawa otwarta, „orientacja na pracownika”, dbałość 
o warunki pracy, stwarzanie atmosfery zaufania, życzliwość, zainteresowanie 
życiem osobistym pracowników itp.

7.  Decentralizacja zarządzania, która prowadzi do spłaszczenia struktury orga-
nizacyjnej, co ułatwia łączność i przekazywanie informacji; odformalizowa-
nie stosunków przełożony–podwładny, co zmniejsza możliwości wypaczenia 
celów organizacji.

Kierunek humanistyczny wykazał, że wąska specjalizacja, formalizacja 
działań, rozdrobnienie czynności roboczych i brak relacji społecznych przy ta-
śmie produkcyjnej tłumią potrzeby inicjatywy, przynależności, rozwoju i samo-
realizacji11. Podobne zjawiska występują w pracy biurowej, która jest nadmiernie 
rozdrobniona i zbiurokratyzowana. Taki stan rzeczy prowadzi do zjawiska de-

11  Z. Kowalewski, Wspomaganie rozwoju osobniczego przez pracę, „Humanizm Pracy”, nr 2, 1968, s. 24.
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humanizacji pracy. W ramach tego nurtu opracowano liczne techniki humani-
zacji pracy12. Jednak w praktyce gospodarczej postulaty humanistycznej teorii 
nie znajdowały przez długie lata szerszego oddźwięku. Często były traktowane 
instrumentalnie w celu zjednania sobie pracowników i zwiększenia wydajno-
ści pracy. Aktualność problematyki humanizacji pracy potwierdzają badania 
M. Makowca13.

Grupy autonomiczne
Na szczególną uwagę, w kontekście społecznym i efektywnościowym, zasłu-

gują zespoły autonomiczne (autonomous groups). Idea grup autonomicznych wy-
wodzi się od H. Dubreuila, zwolennika decentralizacji organizacji, oparcia jej na 
autonomicznych komórkach, których uczestnicy mieliby swobodę w zakresie po-
działu zadań, kierowania pracą i dystrybucji wypracowanego dochodu. Ich funkcją 
jest przeprowadzenie pewnej liczby związanych ze sobą zadań, tworzących okre-
śloną całość w procesie produkcyjnym14. Członkowie grupy wspólnie odpowiadają 
za całość zadań, a ich działania charakteryzują się dużym stopniem samodzielno-
ści15. Poprzez swoje działania członkowie zespołu realizują zadania cząstkowe or-
ganizacji oraz zaspokajają swoje potrzeby związane z oczekiwaniami wobec pra-
cy. W przeciwieństwie do systemu masowej produkcji, grupy wymagają relatywnie 
wysokich umiejętności pracowników, umożliwiając im jednocześnie rozwój kom-
petencji. Dzięki takiemu systemowi pracy przedsiębiorstwa osiągają wysoką efek-
tywność i uzyskują przewagę konkurencyjną na rynku, pozyskując konsumentów 
dzięki oferowaniu im lepszej jakości i dostosowując się do ich potrzeb. Praca w ze-
społach autonomicznych umożliwia pracownikom skuteczne rozwiązywanie pro-
blemów, które oni znają najlepiej. Badania pokazują, że taki system z jednej strony 
przynosi wymierne korzyści finansowe organizacji, a z drugiej, jest atrakcyjny rów-
nież dla pracowników, umożliwiając im wypracowanie wyższych dochodów i dając 
satysfakcję z wykonywanej pracy. Efektywność zespołowych form organizacji pra-
cy, dzięki większej produktywności i obniżce kosztów, szacowana jest na poziomie 
o 30–70% wyższym w porównaniu z tradycyjnymi systemami zarządczymi16.

12 Z. Janowska, Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej, PWE, Warszawa 1984.
13  M. Makowiec, Wpływ telepracy i  technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka 

w aspekcie humanizacji pracy, „Zeszyty Naukowe”, nr 8, 2008, t. 1, s. 251–265.
14  D. Boeri, Nowa organizacja pracy fizycznej. Wzbogacanie zadań i  grupy autonomiczne, KiW, 

Warszawa 1983, 51–71.
15  R. Batt, V. Doellgast, Groups, Teams, and the Division of Labor: Interdisciplinary Perspectives on the Orga-

nization of Work, [w:] The Oxford Handbook of Work and Organization, New York 2005, s. 138–161.
16  H. P. Sims Jr., Ch. C. Manz, Company of Heroes: Unleashing the Power of Self-Leadership, New 

York 1996, s. 167.
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Grupa autonomiczna nie jest przypadkowym zbiorem pracowników. Jest 
ona konstytuowana przez:

 posiadanie wspólnego, akceptowanego celu,
 istnienie i uznanie wzajemnej zależności jednostek w grupie,
  autentyczne zaangażowanie członków grupy w jej funkcjonowanie i re-

alizowane cele.

Celem grupy jest wspólne wykonanie określonej w umowie z pracodawcą 
wielkości produkcji o  określonej jakości. Zespołowość realizacji zadań polega 
na socjologicznym i psychologicznym, a nie technicznym, podziale pracy, opar-
tym na szerokich kwalifikacjach, umożliwiających przemienność wykonywania 
czynności w ramach określonych procesów17. Podział pracy nie zależy od wą-
skich specjalizacji członków grupy, lecz od wewnętrznego rozdziału zadań. Roz-
działu zadań nie dokonuje kierownik czy mistrz – jest to wewnętrzna sprawa 
grupy. Autonomia grupy w zakresie realizacji celów polega właśnie na przejęciu 
przez nią funkcji dotychczasowego kierownika czy mistrza i dokonywaniu roz-
działu zadań, określania godzin rozpoczynania i kończenia pracy, kontroli jako-
ści itd. W praktyce dojście do pełnej autonomii jest procesem, który poprzedza 
faza grupy półautonomicznej. Autonomii nie można narzucić, można ją uzyskać 
w wyniku zaufania i integracji interesów osobowych z interesami organizacji.

Zależność między członkami grupy nie polega na hierarchii. Oparta jest na 
równych prawach i obowiązkach. Każdy z członków grupy ma prawo, a zarazem 
obowiązek aktywnie uczestniczyć w zebraniach grupy. Winien mieć możliwość 
wyrażenia własnej opinii, wysłuchania innych, ale musi podporządkować się de-
cyzji podjętej przez grupę i aktywnie uczestniczyć w jej realizacji. Autentyczność 
zaangażowania członków grupy jest weryfikowana poprzez bezpośredni kontakt 
– „twarzą w twarz”.

Mechanizm tworzenia się grupy może opierać się na różnych podstawach. 
Może to być naśladownictwo, sugestia lub sympatia. Może też bazować na pre-
stiżu niektórych członków grupy. Trwałość i skuteczność grupy w znacznej mie-
rze zależy od jej składu osobowego. Dobór członków nie może być przypadko-
wy, gdyż potencjalni członkowie, wnosząc cechy indywidualne, oddziałują na 
pozostałych członków grupy. Mogą się przyczyniać do spójności zespołu, jak 
i  jego destrukcji. Dlatego dobór członków grupy powinien uwzględniać cechy 
osobowościowe – indywidualną hierarchię wartości i  motywację. Psycholo-
gowie rozróżniają 7 poziomów rozwoju psychospołecznego jednostek, obrazu

17  Z. Jasiński, Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 
2011, s. 16.
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jących swoistą dojrzałość społeczną: reaktywny, plemienny, egocentryczny, kon-
formistyczny, manipulacyjny, socjocentryczny i egzystencjalny18.
Poziom 1, reaktywny: osobnik tego typu reaguje przede wszystkim na potrzeby 

fizjologiczne, nie ma jeszcze świadomości samego siebie i innych jako istot 
społecznych.

Poziom 2, plemienny: typ osobnika, któremu odpowiada praca prosta, przyjaź-
nie nastawiony do otoczenia, podlegający głównie tradycji i władzy zwierzch-
ników.

Poziom 3, egocentryczny: typ egoisty bez skrupułów, nieprzestrzegający zasad 
uczciwego współdziałania, o  obojętnym stosunku do wykonywanej pracy; 
wykona ją, jeśli jest zmuszony do zarobkowania.

Poziom 4, konformistyczny: typ osobnika doceniającego stałość i pewność za-
trudnienia, ceniący sprawiedliwe traktowanie, stojący na stanowisku, że nor-
my winny być przestrzegane, nie toleruje jednak ludzi uznających inne war-
tości niż uznawane przez niego samego, jest zwolennikiem kontrolowania 
podwładnych i ich „szufladkowania”.

Poziom 5, manipulacyjny: osobnik lubiący urozmaiconą pracę, dającą możli-
wość wykazania się samodzielnością, ceni pracę premiowaną w  zależności 
od wyników, szuka ciągle szansy awansu wykorzystując, tzw. układy, uważa, 
że jest sam autorem sukcesów.

Poziom 6, socjocentryczny: typ osobnika o silnie rozwiniętej potrzebie przyna-
leżności, ceni przyjazne stosunki ze współpracownikami i zwierzchnikiem, 
przedkładając je nad współzawodnictwo o dobra materialne, ceni godność 
ludzką, potępia przemoc, nie lubi konformizmu i manipulowania innymi.

Poziom 7, egzystencjalny: osobnik lubiący pracę o wysokich wymaganiach, ceni 
możliwość rozwiązywania problemów i  wybierania sobie zadań, wybiera 
swój sposób ich wykonywania, odpowiada mu zwierzchnik dający dostęp do 
informacji potrzebnych do działania, jest tolerancyjny w stosunku do ludzi 
o odmiennych systemach wartości.

Do pracy w  zespołach autonomicznych najbardziej predysponowane są 
osoby typu socjocentrycznego i egzystencjalnego. Oprócz motywacji do pracy, 
przy doborze do grupy należy uwzględnić zdolności w określonej dziedzinie. 
Osoby mające zdolności w kluczowej sferze działania danej grupy są bardziej ak-
tywne i są tym bardziej usatysfakcjonowane, w im większym stopniu ich talen-
ty są spożytkowane przez grupę. Dobór członków grupy autonomicznej winien 

18  V. S. Flowers, C. L. Hughes, Why Employees Stay, „Harvard Business Review”, t. 51, nr 4, 1973, 
s. 49–60.
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zapewnić jej harmonię współdziałania. Podstawą harmonii jest tworzenie wła-
ściwego klimatu pracy. Może on wynikać z atrakcyjności grupy jako formy za-
pewnienia poczucia przynależności, z  możliwości, jakie stwarza grupa w  za-
kresie zaspokojenia potrzeby uznania, wywierania wpływu i  samorealizacji. 
Harmonia współdziałania grupy wynika także z  jej spójności. Spójność zależy 
od lojalności i identyfikacji każdego pracownika z grupą.

Grupy autonomiczne charakteryzują się specyficzną formą zarządzania, 
jaką jest współuczestnictwo wspomagane przez lidera. Lider jest osobą cieszą-
cą się zaufaniem wszystkich członków grupy. Jego działanie obejmuje 3 główne 
płaszczyzny19:

 ułatwia on integrację celów (motywów) działania członków grupy,
 współpracuje w rozwiązywaniu różnych problemów (konfliktów),
 inicjuje działania grupy.

Lider nie ma specjalnych uprawnień, pełni on w większym stopniu funkcję 
członka ułatwiającego funkcjonowanie grupy niż jej kierownika, dlatego najczę-
ściej liderzy to ludzie najbardziej lubiani. Osoba taka potrafi łagodzić konflikty, 
umie wprowadzać dobry nastrój. Często zgłasza propozycje usprawnień, dysku-
tuje, ma przewagę nad innymi dzięki swoim umiejętnościom. Właśnie taka oso-
ba skupia wokół siebie członków grupy, przez co rośnie między nimi komunika-
cja, spójność, zawiązują się przyjaźnie20. 

Obok społecznych aspektów, funkcjonowanie grup autonomicznych zmie-
nia system organizacji pracy (aspekt technologiczny). Fundamentem nowej or-
ganizacji pracy jest odejście od nadmiernego podziału pracy i przejście do ze-
społowego wykonywania zadań21. Istnieją trzy sposoby organizowania pracy 
w grupach: metoda grup szeregowych, metoda grup równoległych oraz metoda 
grup rozgałęzionych22.

Istota grup szeregowych opiera się na podzieleniu długiej linii technolo-
gicznej (np. montażowej) na kilka odcinków, odpowiadających jednemu pół-
produktowi, detalowi i  jednemu zespołowi pracowników. W takiej formie or-
ganizacji pracy produkty jednej grupy autonomicznej są przedmiotami pracy 
następnych grup aż do powstania wyrobu finalnego. Zasadą tworzenia grup jest

19 A. Potocki, Wybrane metody…, op. cit., s. 52.
20  B. Bombała, Fenomenologia przywództwa: być kimś – czynić coś, „Prakseologia”, nr 151, 2011, 

s. 11–33.
21  Z. Jasiński, Formy zespołowego działania w procesach wytwarzania, [w:] R. Knosala (red.), Kom-

puterowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2011, s. 429–432.
22 S. Rudolf, Gdzie tworzyć grupy autonomiczne, „Przegląd Organizacji”, nr 7, 1984, s. 30.
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identyfikowalność produktu i  jego jakości. Grupy są od siebie wzajemnie uza-
leżnione. Ta zależność wynika z następstwa technologicznego – nierytmiczność 
pracy jednej grupy może odbić się niekorzystnie na rytmie pracy kolejnych ze-
społów. Harmonię produkcji osiąga się przez tworzenie zapasów buforowych.

Równoległe grupy autonomiczne – to kilka zespołów wykonujących ten 
sam produkt. Przy tej metodzie zadania każdej grupy są identyczne i pozwalają 
poszczególnym pracownikom na poszerzenie zakresu wykonywanych czynno-
ści, a grupom – na niezależność jednej od drugiej. Metoda ta daje pracownikom 
większe możliwości decydowania o podziale pracy, tempie pracy, godzinach jej 
rozpoczynania i zakończenia itp. Jej istota polega na tym, że każda z grup wytwa-
rza inny produkt, ale będący częścią składową produktu finalnego. Zakres auto-
nomii w tym przypadku jest jeszcze większy niż w grupach szeregowych. Często 
w grupach tych konieczność zapewnienia tzw. wielozawodowości prowadzi do 
podejmowania przez grupy z własnej inicjatywy szkolenia pracowników. Posze-
rzanie kwalifikacji zapewnia większą elastyczność poszczególnych pracowników.

a) stanowiska pracy w układzie linii technologicznej (taśmy)

b) grupy szeregowe

c) grupy równoległe

Rys. 1. Schematy ideowe tradycyjnej i grupowej organizacji pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Potocki, Wybrane metody humanizacji pracy, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 53–55.
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Tworzenie zespołów pracowniczych obdarzonych dużym zakresem auto-
nomii prowadzi do spłaszczenia struktury organizacyjnej. Zmniejszenie licz-
by szczebli hierarchicznych wiąże się z  likwidacją lub zmianą roli najniższego 
szczebla zarządzania. Wprowadzenie autonomii zespołów zakłada więc zmianę 
stylu kierowania i kultury organizacyjnej. Kładzie się nacisk na konieczność dia-
logu i uczestnictwa, uznawanych za podstawowe zasady organizacji pracy. Ba-
dania naukowe potwierdzają również tezę, iż sama zmiana stylu kierowania, bez 
głębszych przekształceń struktury i kultury organizacyjnej, nie przyniesie pożą-
danych efektów23.

Studium przypadku: zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie Jabil Circuit 
Poland24

Amerykańskie przedsiębiorstwo Jabil Circuit, z główną siedzibą w St. Pe-
tersburgu na Florydzie, jest jednym z  największych dostawców usług do pro-
dukcji podzespołów elektronicznych (EMS – Electonic Manufacturing Srevices). 
Przedsiębiorstwo produkuje komponenty i  złożone rozwiązania elektroniczne 
dla firm z  branży elektronicznej, motoryzacyjnej, komputerowej, medycznej 
i  telekomunikacyjnej. Studium przypadku dotyczy zarządzania fabryką Jabil 
Circuit Poland w Kwidzynie.

Przedsiębiorstwo posiada strukturę organizacyjną opartą na matrycy złożo-
nej z bezpośredniego zarządzania operacyjnego oraz skupionych wokół klienta 
jednostek biznesowych. Model ten opiera się na delegowaniu uprawnień i odpo-
wiedzialności, biurokracja jest ograniczana do minimum. Przedsiębiorstwo nie 
narzuca wyraźnie określonych funkcji i zakresów odpowiedzialności, które tłu-
mią naturalną kreatywność i inicjatywę pracowników. Pracownicy są zachęcani 
do ciągłego uczenia się i do wyciągania wniosków z własnych doświadczeń. Swo-
istym drogowskazem postępowania są przykazania biznesowe i  zasady kultury 
organizacji zawarte w Credo Jabil Circuit. Credo zawiera następujące zasady:
1.  Jesteśmy firmą skupioną na kliencie. Nasze zobowiązania wobec klientów zre-

alizujemy albo „umrzemy”, próbując dokonać tego za wszelką cenę. Dlatego 
też nasze zobowiązania muszą być poparte realną możliwością ich realizacji.

2.  Nie zwalniamy pracowników za błędy popełnione w  dobrej wierze,  
ale zwalniamy za ukrywanie tych błędów. 

3.  Traktujemy wszystkich naszych współpracowników z takim samym szacun-
kiem, z jakim sami chcemy być traktowani.

23  B. Bombała, Phenomenology as the epistemological and methodological basis of management sci-
ences, „International Journal of Contemporary Management”, t. 13, nr 1, 2014, s. 150–172.

24 Opracowano na podstawie dokumentów wewnętrznych Jabil Circuit Poland.
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14.  Nie tolerujemy politykierów, autokratów ani dyktatorów.
15.  Business Unit Manager (BUM) jest liderem workcell25 i odpowiada zarówno 

za jej wyniki operacyjne, jak i finansowe.
16.  Operations Manager jest liderem zakładu i odpowiada za wyniki operacyjne 

oraz finansowe uzyskiwane na poziomie zakładu.
17.  Rozwój biznesowy firmy powinien przyczyniać się do odpowiedniego stanu  

i dobrobytu fabryki.
18.  Struktura operacyjna powinna przyczyniać się do odpowiedniego stanu  

i dobrobytu workcell’i.
19.  Rozwój biznesowy firmy determinuje, z kim i na jakich warunkach prowa-

dzimy interesy.
10.  Baw się dobrze i zadbaj o dobrą atmosferę w pracy.
11.  Jeśli pewne kwestie okazują się nierozwiązywalne, dopuszczalna jest różnica 

zdań i przeniesienie kwestii na wyższy poziom kierownictwa. 
12.  Jeśli punkt 11 jest nadmiernie wykorzystywany, kierownictwo wyższego szcze-

bla pomoże znaleźć przyczyny źródłowe blokujące drogę do rozwiązania.

Zarządzanie w Jabil Circuit opiera się są na 10 Głównych Procesach, które 
współdziałają ze sobą i łączą przedsiębiorstwo z partnerami biznesowymi. Każdy 
Proces Główny posiada właściciela. Właściciele Procesów Głównych są członka-
mi kierownictwa Jabil Circuit Poland i  są odpowiedzialni za określenie celów 
procesów, kontrolę ich skuteczności i wydajności, zdefiniowanie współczynni-
ków efektywności procesów i ich pomiary oraz ciągłe doskonalenie procesów. 

Celem polityki jakości w  Jabil Circuit jest dostarczenie rozwiązań jako-
ściowych przewyższających oczekiwania klienta. Jest to osiągane poprzez przy-
wództwo, zgodność z wymaganiami jakości, inwestycje w wiodące procesy oraz 
akceptację wyzwań biznesowych. Pracownicy otrzymali uprawnienia do wpro-
wadzania procesu ciągłej poprawy we wszystkich działaniach, które wykonują. 
Zgodnie z przyjętą koncepcją TQM za jakość w przedsiębiorstwie odpowiedzial-
ni są wszyscy pracownicy. 

Standaryzacja kluczowych procesów oraz zasady efektywnego wytwarza-
nia umożliwiają przedsiębiorstwu proaktywną identyfikację, zrozumienie oraz 
szybkie rozwiązywanie problemów operacyjnych i  jakościowych. Jak uczy do-
świadczenie, w  każdym procesie produkcji mogą wystąpić błędy, wady wyro-
bów, które obniżają jakość. Głównym problemem w identyfikowaniu i usuwaniu 
błędów są postawy pracowników. Możliwe są różne ich zachowania:

25  Workcell – niezależna jednostka organizacji, odpowiedzialna za wytworzenie określonej grupy 
produktów. Każdy workcell posiada własne środowisko (klient, dostawcy, zasoby).
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 obwinianie innych, nie siebie,
  przyjęcie odpowiedzialności, ale bez podjęcia działań zapobiegających 

błędom,
 naprawienie błędów i podjęcie odpowiednich środków zaradczych.

Trzecia postawa jest optymalna, zapewnia bowiem usunięcie błędu i udo-
skonalenie procesu, a zatem minimalizację wystąpienia błędów w przyszłości. 

W Jabil Circuit wprowadzono wiele metod w celu identyfikacji i eliminacji 
powstających błędów. Do najważniejszych należy „Zasada 3-5-10”, która upo-
ważnia pracowników do zatrzymania linii produkcyjnej w  przypadku wystą-
pienia błędu. Zasada ta ma na celu wychwycenie wad w chwili ich powstania, 
umożliwia wprowadzenie natychmiastowych działań korygujących i zapobiega 
dalszej produkcji wadliwych wyrobów. Sposób postępowania to zatrzymanie 
produkcji (linii) i poinformowanie lidera, gdy wystąpią: 3 kolejne wady tego sa-
mego rodzaju, 5 nienastępujących po sobie wad takiego samego rodzaju w ciągu 
1 godziny, 10 jednostek produktu o podobnych wadach w ciągu jednej zmiany 
roboczej.

System zarządzania zamyka program FCD, który ma zapewnić wysoką 
sprawność wszystkich działań podejmowanych w  przedsiębiorstwie. Program 
ten jest adresowany do wszystkich pracowników i ma na celu podniesienie stan-
dardów pracy na wszystkich poziomach organizacji. Elementami programu są:

 Focus (koncentracja na pracownikach),
 Commit (zobowiązania wobec klientów),
 Deliver (dostarczenie jakości).

Przedsiębiorstwo Jabil stara się zapewnić pozytywne środowisko pracy, 
w którym szanuje się i docenia wkład pracowników i wyróżnia się wybitne osią-
gnięcia. Krytycznym czynnikiem powodzenia tego programu jest zaangażowa-
nie kierownictwa i jego aktywne uczestnictwo.

Zakończenie
Reasumując, można stwierdzić, iż w  XX wieku ukształtowały się dwa 

podstawowe modele organizacji pracy – technokratyczny i  humanistyczny. 
W technokratycznym systemie pracy człowiek został sprowadzony do jedne-
go z czynników produkcji. System humanistyczny natomiast stwarza zarówno 
możliwość rozwoju człowieka w organizacji, jaki i osiągnięcie wysokiej efek-
tywności pracy. W systemie humanistycznym podkreśla się stosowanie pracy 
zespołowej, która może przynieść wielorakie korzyści. Uważana jest za formę 
pracy bardziej efektywną niż praca indywidualna. Jednakowoż, by jej walory 
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mogły się ujawnić, powinna być dobrana odpowiednia jej forma, dostosowana 
do warunków techniczno-technologicznych, organizacyjnych i  społecznych 
w systemie wytwarzania.

Z  przeprowadzonej w  artykule analizy wynika, że przedsiębiorstwa po-
winny koncentrować uwagę w  równym stopniu na kliencie zewnętrznym, jak 
i na kliencie wewnętrznym. Skuteczność podejmowanych działań uzależniona 
jest od zaangażowania naczelnego kierownictwa. Zadaniem zarządzających nie 
jest już jedynie wydawanie poleceń i kontrolowanie przebiegu ich realizacji, ale 
przede wszystkim inspirowanie, kierowanie i wspieranie podejmowanych dzia-
łań. Dlatego też osiąganie celów strategicznych przedsiębiorstwa uwarunkowane 
jest wyborem właściwych form organizacji pracy. Zgodnie z koncepcją TQM za 
jakość w przedsiębiorstwie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. Konieczne 
jest więc pełne uczestnictwo pracowników w procesach decyzyjnych. Optymal-
ną formą organizacji pracy, która zapewnia pełne uczestnictwo i zaangażowanie 
pracowników jest metoda grup autonomicznych. 
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Streszczenie

Zarządzanie produkcją: technokratyczne vs humanistyczne formy organizacji 
pracy

Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza technokratycznego i humani-
stycznego modelu zarządzania produkcją. We współczesnych organizacjach występują 
negatywne tendencje technokratyczne. Aby poprawić tę sytuację, konieczna jest zmia-
na technokratycznego modelu zarządzania produkcją na humanistyczny. W artykule 
przedstawiono humanistyczną formę zarządzania jako koncepcję prowadzącą do wyso-
kiej efektywność ekonomicznej i zadowolenia pracowników.

Słowa kluczowe: zarządzanie, produkcja, technokratyzm, humanizm, model, kul-
tura.
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Summary

Production Management: technocratic versus humanistic forms of work 
organization

The subject of the article is comparative analysis of the technocratic and humanistic 
models of production management. The negative tendencies in contemporary 
organisations occur as a result of technocratic culture. To improve this situation, it is 
necessary to change the technocratic model of production management to a humanistic 
one. The paper presents the humanistic form of work as a concept leading to high 
economic efficiency and employee satisfaction.

Keywords: management, production, technoctratic, humanistic, model, culture.




