
W artykule przedstawiono psychologiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania 
dwóch przeciwstawnych systemów organizacyjnych: autorytarnego i partnerskiego. 
Punktem wyjścia ich rozróżnienia jest różnica w poczuciu umiejscowienia kontroli 
nad własnym działaniem wśród członków organizacji. Zewnętrzne lub wewnętrzne 
poczucie umiejscowienia kontroli jako cecha psychologiczna decyduje o stosunku 
do hierarchii władzy, jej stabilności i przedmiotowym lub podmiotowym traktowa-
niu podwładnych przez przełożonego oraz związanych z tym wzorach kulturowych. 
Chociaż w artykule nie usiłowano formułować jednoznacznych ocen wartościują-
cych, to jego treść wyraźnie wskazuje na potrzebę rozwijania organizacji partner-
skich i eliminowania systemów autorytarnych. Tendencja ta wynikać powinna nie 
tylko z powodu technicznych i ekonomicznych warunków funkcjonowania współ-
czesnych organizacji, ale także, a może przede wszystkim, ze względów moralnych.

Słowa kluczowe: autorytaryzm (authoritarism), partnerstwo (partnership), hierarchia (hierarchy), 
heterarchia (heterarchy), zewnętrzne umiejscowienie kontroli (external locus of control), wewnętrzne 
umiejscowienie kontroli (internal locus of control), zależność (subordination), samodzielność (self-
dependence)

Wstęp

Gdy menedżer i jego podwładni zgadzają się, że ich działania kontroluje zawsze pod-
miot zewnętrzny, hierarchiczny system sprawowania władzy uznawany jest za naturalny 
i pożądany. Jeżeli jednak przeważa przekonanie, że ludzie sami kontrolują swoje działa-
nia i sami decydują o tym, jakiego rodzaju cel sobie wyznaczą oraz w jakim stopniu go 
osiągną, hierarchia władzy traktowana jest jako czynnik hamujący działania, o charakte-
rze niesprawiedliwym i frustrującym. Na stosunek do hierarchii społecznej wynikający 
z systemu władzy w rzeczywistości nie wpływa fakt, iż część stosunków międzyludzkich 
w organizacji zawsze przybiera formę relacji opartej na wyższości i podporządkowaniu. 

Czesław Sikorski
Autorytaryzm i partnerstwo

HRM(ZZL)_6-2011pl_Sikorski-C_107-121



108 Czesław Sikorski

Istotne są jednak różnice w poczuciu własnego wpływu u osób działających w charak-
terze podwładnych, a także poziom stabilności takich relacji. Innymi słowy, istotne jest 
to, czy przypisane role zmieniają się w dłuższym okresie i czy ludzie wymieniają się tymi 
rolami między sobą.

Pozytywny stosunek do hierarchii społecznej wynika z przekonania o naturalnym 
i pożądanym podziale ludzi na tych, którzy mają władzę, i na tych, którzy są im podpo-
rządkowani. Otwiera to drogę do tworzenia autorytarnych organizacji, w których moż-
liwości osiągania celów poszukuje się w wiedzy, umiejętnościach i osobistych cechach 
menedżerów w ramach hierarchicznego systemu zarządzania.

Z drugiej strony, kwestionowanie hierarchii społecznej i żądanie bardziej wyrówna-
nego podziału władzy to punkt wyjścia do tworzenia organizacji partnerskich. W takich 
organizacjach uwaga skupia się na wykorzystaniu potencjału wszystkich pracowników, 
co ma być warunkiem wydajnego działania. Takie właśnie podejście stanowi podstawę 
tworzenia i działania organizacji partnerskich.

Organizacja autorytarna

Skutki zewnętrznego poczucia umiejscowienia kontroli

Zewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli, czyli przekonanie o tym, że nic lub prawie 
nic nie zależy od nas, prowadzi do fatalizmu. Skoro nie mamy na nic wpływu, pozostaje 
nam podporządkować się władzy tych, którzy są od nas silniejsi i mądrzejsi. To podej-
ście cechuje bierność i rezygnacja z ambitnych celów. Gdy przyjmie się takie kulturowe 
założenie, trzeba poszukać kogoś, na kim można polegać, kogoś, kto będzie naszym 
opiekunem i przywódcą w działaniu. O tym, że takie podejście jest bliskie wielu Pola-
kom, a przynajmniej było bliskie w połowie lat 90. XX w., zaświadczają wyniki „Ogólno-
polskiego badania jakości życia” z 1996 r. Według nich, tylko 10% respondentów uważa, 
że poziom życia zależy od nich samych, podczas gdy 59% uważa, że zależy on od wła-
dzy [Isakiewicz, 2007]. Ze względu na zewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli, to 
osoby posiadające władzę, czyli stojące wyżej w hierarchii, odpowiadają za los ludzi im 
podporządkowanych. W organizacji autorytarnej kultura hierarchiczna kwitnie, a istotę 
tego zjawiska można opisać następująco: „Ludzie postrzegają siebie jako uzależnionych 
od pewnych zewnętrznych sił. Te siły postrzegają z kolei jako wszechwładne, w sensie 
anielskim lub diabelskim, albo w obydwu. W obliczu zagrożenia zwracają się do nich, 
jednocześnie obwiniając je za swoje niepowodzenie” [Bolesta-Kukułka, 1992, s. 187].

W kulturze hierarchicznej przeważa przekonanie, że w różnych sytuacjach życio-
wych ludzie powinni szukać zewnętrznego autorytetu i kierować się jego wskazówkami. 
Skrajne spojrzenie na tę kwestię reprezentował Platon, który w swoim dziele poświęco-
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nym państwu pisał, że najważniejsze jest, aby żaden człowiek nie pozostawał bez kogoś, 
kto nim kieruje, tak aby nie przyzwyczajać się do działania po swojemu i samodzielnie, 
ani w kwestiach poważnych, ani w błahych. Każdy, zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, 
powinien zwracać oczy na osoby stojące wyżej w hierarchii i poddawać się ich rozkazom 
nawet w najbanalniejszych kwestiach, jak np. wstawać wtedy, kiedy padnie rozkaz po-
wstania, maszerować, ćwiczyć, myć się i jeść [Popper, 1993, s. 27].

W kulturach hierarchicznych zaufanie okazywane przełożonemu przez podwład-
nych koliduje z brakiem zaufania tego pierwszego wobec tych ostatnich. Wyniki badań 
wskazują na przykład, że chińscy menedżerowie nie okazują zaufania swoim pracow-
nikom, ponieważ uważają, że zmniejszy to ich autorytet wśród ludzi o niższym statusie 
[Wang, Clegg, 2002]. W kulturze tego typu powodem braku zaufania do podwładnych 
jest z pewnością również zazdrość menedżera i strach przed utratą własnej pozycji. Nie 
bez powodu K.R. Popper uznaje awansowanie osób przeciętnych i eliminowanie jedno-
stek najbardziej cenionych za typowe zjawisko występujące w warunkach autorytarnej 
władzy. Ostatecznie szansę pięcia się w górę i awansu otrzymują ci, którzy nie kwestio-
nują autorytetu, a nie ci, którzy sprzeciwiają się, wątpią i ośmielają się opierać wpływowi, 
jaki autorytet ten wywiera [Popper, 1993, s. 158].

W organizacji autorytarnej relacje oparte na partnerskich stosunkach pomiędzy 
przełożonym a jego podwładnymi są wykluczone. Utrzymywanie społecznego dystansu 
pomiędzy osobami pełniącymi różne stanowiska w hierarchii władzy uznaje się za istot-
ne dla utrzymania autorytetu menedżera. Przełożony musi być w pewnym stopniu nie-
przystępny i tajemniczy – spoufalanie się z podwładnymi może spowodować, że uznają 
go za podobnego sobie. Jak zauważył A. Kępiński [1978, s. 48], telewizja, zbliżając do 
milionów widzów obraz władcy, może się okazać dla jego autorytetu znacznie groźniej-
sza niż dotychczasowe próby demokratyzacji władzy, ponieważ autorytet władcy maleje 
w zbytnim przybliżeniu.

Typowym dla kultury hierarchicznej zjawiskiem jest dystans władzy, czyli zasadnicza 
nierówność pomiędzy stanowiskami menedżera i jego podwładnych. To ten dystans po-
winien przekonać podwładnych, aby byli posłuszni wobec przełożonego oraz aby mogli 
od niego oczekiwać pewności i bezpieczeństwa. G. Hofstede [2000, s. 67] określa dy-
stans władzy jako „zakres oczekiwań i akceptacji nierównego podziału władzy, wyrażony 
przez mniej wpływowych (podporządkowanych) członków instytucji lub organizacji”. 
Narzędziem, jakie wykorzystuje się do tworzenia i utrzymywania dystansu społecznego 
pomiędzy przełożonym a jego podwładnymi, są różne insygnia władzy. Ch. Barnard na-
zywa je „organizacyjnym aparatem stanowiska (statusu)” i wymienia wśród nich: ceremo-
nie mianowania urzędników, publiczne nadawanie odznak, tytułów i urzędów, wynagro-
dzenia i świadczenia dodatkowe i ograniczenia w przyjmowaniu gości [Barnard, 1946, 
s. 50]. T. Peters ironizuje, że awansowanie, do którego jesteśmy nadal przyzwyczajeni, 
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polega na coraz większej izolacji od podwładnych w wyniku przesuwania awansowanych 
pracowników na coraz mniej dostępne stanowiska kierownicze, które są też coraz sku-
teczniej chronione przez armię sekretarek i ochroniarzy [Peters, 1993, s. 450].

Duży dystans władzy odzwierciedla w tej kulturze brak równości między ludźmi, 
a nie tylko między ich pozycjami w hierarchii. Pochwała dużego dystansu władzy oznacza 
podejście elitarystyczne, które może być elementem narodowej kultury. Wyniki między-
narodowych badań porównawczych, jakie przeprowadził G. Hofstede, wskazują, że naj-
większy dystans władzy znaleźć można w Malezji, na Filipinach, w Meksyku, Wenezueli, 
Indiach i Singapurze [Hofstede, 1984, s. 77]. Badania, przeprowadzone tą samą meto-
dą, dotyczące poziomu dystansu władzy w Polsce, również wskazują na duży dystans: 86 
punktów w skali Hofstedego, w której maksimum to 104 (Malezja), a minimum – 11 
(Austria) [Mikuła, Nasierowski, 1995].

Na rozwój elitarystycznych tradycji narodowych wpływa w dużym stopniu religia. 
Hofstede wyjaśnia duży dystans władzy wpływem hinduizmu i konfucjanizmu. Autor 
podkreśla również rolę cech systemu społeczno-politycznego, a w szczególności elita-
rystycznych teorii społecznych, które te cechy wspierają. Wspomniane teorie stanowią 
wyraz konserwatywnego przekonania, że w systemie społecznym każdy ma swoje stałe 
miejsce, a także podkreślają znaczenie posłuszeństwa [Hofstede, 1984, s. 74-76].

W kulturach hierarchicznych różnice w hierarchicznych pozycjach władzy są nie-
rzadko uzasadniane czynnikami niezależnymi od ludzi. Służą temu koncepcje „więzów 
krwi”, dające specjalne miejsce w społeczeństwie arystokracji rodowej, koncepcje na-
cjonalistyczne i rasistowskie uzależniające prawo do dominacji nad innymi od przyna-
leżności narodowej lub rasowej, a wreszcie różne ideologie uzurpujące sobie przywilej 
do narzucania swoich prawd innym i wywodzenia z nich prawa do mianowania swoich 
przedstawicieli na wyjątkowo ważne stanowiska. Powszechność zjawiska nierówności 
pozycji i ról społecznych skłoniła Hobbesa do poczynienia rozróżnienia na dwa typy 
ludzi: tych, którzy cenią sobie prestiż bardziej niż bezpieczeństwo, oraz tych, którzy 
przedkładają bezpieczeństwo nad ryzyko związane z dążeniem do prestiżu, czyli na pa-
nów i niewolników [Manent, 1994, s. 67]. Dawniej w literaturze bardzo często wystę-
powała charakterystyczna para pan – niewolnik. Ten pierwszy chciał podbić świat, a ten 
drugi uznawał za największe szczęście, jakie go spotkało, możliwość wiernego służenia 
swojemu panu.

Od niepamiętnych czasów drogę dla autorytarnych organizacji toruje przekonanie 
o bezsilności zwykłych ludzi, którą jest w stanie ewentualnie przezwyciężyć tylko kilku 
wielkich przywódców. Organizacja taka nigdy by nie powstała, gdyby hierarchiczna kul-
tura cechowała wyłącznie liderów bądź kandydatów na liderów. Kulturę hierarchiczną, 
a w związku z tym również autorytarną organizację, tworzą zwykli ludzie – podwładni, 
którzy pragną mieć lidera i obrońcę. Mówiąc o absolutnej władzy sprawowanej przez 
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autorytarną jednostkę, Hobbes odrzuca jej religijną interpretację: władca nie jest bożym 
pomazańcem, a raczej reprezentuje słabość swoich poddanych, ponieważ to właśnie oni 
dali mu absolutną władzę, aby ich słabość przezwyciężył [Manent, 1994, s. 51-52]. Na 
podobne zjawisko w świecie zwierząt wskazał T.E. Rowell w swojej pracy o pawianach. 
Stwierdził on, że hierarchia wynika z zachowania uległych jednostek, zatem narzucają ją 
zwierzęta znajdujące się w hierarchii na szczeblu najniższym, a nie najwyższym [Fromm, 
2002, s. 132]. Na to, że postęp demokracji dużo tu nie zmienia, mogą wskazywać odpo-
wiedzi udzielone w telefonicznym badaniu opinii przeprowadzonym w Polsce na próbie 
1000 ludzi w maju 2007 roku1. Okazuje się, że co najmniej 60% respondentów dostrzega 
w kraju potrzebę rządów silnej ręki [Isakiewicz, 2007].

Wartość hierarchii

W autorytarnej organizacji główną wartością, a jednocześnie zasadą regulującą stosunki 
społeczne, jest hierarchia. Dzięki hierarchii relacje te są wyraźnie określone, jednolite 
i przewidywalne. Powinniśmy zgodzić się z B.R. Kucem, że głównym celem rozwoju hie-
rarchii organizacyjnych było doprowadzenie do stanu, w którym członkowie stworzonych 
w ten sposób organizacji czuli się bezpiecznie [Kuc, 2004, s. 443]. W końcu hierarchia 
to „święta władza” (z gr. hieros – święty, arche – władza). Jest ona „święta”, ponieważ sto-
sunkowo trwałe relacje przewagi i podporządkowania dają poczucie pewności związane 
ze świadomością własnego miejsca w strukturze i odpowiedniej roli w organizacji.

Przypisywanie szczególnego znaczenia relacjom hierarchicznym wynika z przekona-
nia, że hierarchia jest naturalnym i uniwersalnie obowiązującym prawem. Wszystko ma 
strukturę hierarchiczną i wszystko opiera się na relacji przewagi i podporządkowania. 
Koncepcja Boga jako wszechmocnego pana, który za dobro wynagradza, a za zło ka-
rze, stojącego u szczytu hierarchii wszechświata, jest dla wielu ludzi wizją dużo lepiej 
zrozumiałą niż postrzeganie Go w kategoriach własnego sumienia, które ciągle przypo-
mina człowiekowi o powinnościach moralnych wobec innych. Nie powinniśmy jednak 
zapominać, że wizja ta jest ludzka. To nie wiara w Boga narzuca porządek hierarchiczny 
– to ludzkie przywiązanie do hierarchii narzuca taką koncepcję relacji jednostki ludzkiej 
z Bogiem. Takie przywiązanie wynika z rozpaczliwego poszukiwania pewności i bezpie-
czeństwa, które wynika z chęci podporządkowania się czyimś zarządzeniom i przykaza-
niom oraz unikania sytuacji, w której mogłoby zabraknąć wytycznych z góry.

W kulturze hierarchicznej władzę uznaje się za równoznaczną z prestiżem i waż-
nością w społeczeństwie, co prowadzi do skłonności do pięcia się w górę i traktowa-

1 Badania przeprowadzone przez SMG/KRC Poland Media w maju 2007 roku na zamówienie 
redakcji „Newsweeka”.
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nia takich starań jako jedynego i naturalnego sposobu awansu. Nagrodą jest satysfakcja 
płynąca z konsumowania wiedzy, którą odczuwa zarówno kapral musztrujący swoich 
żołnierzy, jak i marszałek przesuwający figury na makiecie pola bitwy, a także dozorca 
otwierający bramę spóźnionemu gościowi i prezydent podpisujący ustawę. Każdy zatem 
jest czyimś podwładnym i sprawuje nad kimś kontrolę. Uciążliwość powodowana przez 
kogoś o wyższej pozycji w hierarchii możemy sobie zrekompensować, powodując, że 
osoby stojące od nas niżej w hierarchii odczują naszą przewagę.

Hierarchia może dawać poczucie pewności i bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy sto-
sunki władzy są stabilne. Tylko wtedy mogą rozwinąć się i utrwalić więzi emocjonalne 
pomiędzy liderem a jego podwładnymi. Zwolennicy hierarchii nie mają zrozumienia dla 
tymczasowości i zmienności funkcji kierowniczych – wolą oni surową, zdystansowaną 
i trwałą władzę, ponieważ według nich tylko taka zapewnia właściwy porządek i poczucie 
bezpieczeństwa.

Pogląd o potrzebie stabilnej hierarchii społecznej można napotkać w artykułach 
pisanych przez byłych polityków i konserwatywnych moralistów. Podstawowa zasada 
promowana w odniesieniu do stosunków społecznych, w tym relacji pomiędzy przełożo-
nym a podwładnymi, to „znaj swoje miejsce”. Oto jak barwnie przedstawiał to Benjamin 
Franklin: „nędzarz, który naśladuje bogacza, jest zaiste tak szalony jak żaba, która nady-
ma się do rozmiarów wołu”, a także: „duże statki mogą wypływać daleko w morze, ale 
mniejsze powinny trzymać się bliżej brzegu” [Franklin, 1861].

Kult przeciętności wynikający z tych poglądów ma służyć stabilizacji stosunku wła-
dzy, a jako taki jest wieczny. Powściąganie ambicji jest nierozerwalnie związane z dużą 
wartością przypisywaną hierarchii. Potrzeby zyskania uznania i samospełnienia zawsze 
urażają tych, którzy są przekonani o niemożności wpłynięcia na własny los.

Menedżer decydujący o losie swoich podwładnych, dający im poczucie pewności 
i bezpieczeństwa, nie powinien mieć żadnych wątpliwości, a już szczególnie nie powinien 
dzielić się nimi z podwładnymi. W autorytarnej organizacji menedżer nie powinien za-
tem mówić podwładnym wszystkiego, nie powinien ujawniać im ryzyka ani kontrowersji, 
a w szczególności nie wolno mu przyznać się do błędu bądź niezdolności do znalezienia 
rozwiązania. W ten sposób w kulturze hierarchicznej menedżer oddala się coraz bardziej 
od podwładnych. Ma nad nimi coraz większą kontrolę, ale jednocześnie może liczyć 
w coraz mniejszym stopniu na wykorzystanie ich potencjału. Im mocniejsza siła lidera, 
tym większa jego samotność.

W organizacji autorytarnej istnieje koordynacja pionowa, związana z tendencją do 
centralizacji uprawnień decyzyjnych. Skupienie tych uprawnień na najwyższych szcze-
blach władzy może wspierać osiąganie celów organizacyjnych tylko w przypadku mniej-
szych organizacji działających w stabilnym środowisku i wykonujących proste zadania. 
Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony, centralizacja władzy prowa-
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dzi do przeciążenia menedżerów decyzjami oraz do nadmiernego skupienia się na za-
rządzaniu bieżącymi działaniami kosztem spraw długoterminowych. Aby temu zapobiec, 
zmniejsza się rozpiętość kierownictwa, tworząc nowe stanowiska kierownicze i poziomy 
zarządzania, poszerzając tym samym hierarchię organizacyjną. To z kolei przedłuża pro-
ces podejmowania decyzji i przekazywania ich do wykonania. Silnie rozczłonkowana 
– w ramach systemu hierarchicznego – struktura organizacyjna prowadzi również do 
dominacji pionowej komunikacji ukierunkowanej na potrzeby władzy, z jednoczesnym 
osłabieniem komunikacji poziomej ukierunkowanej na wykonywanie zadań.

Podstawową słabość organizacji hierarchicznych, zwanych tu organizacjami auto-
rytarnymi, A. Jay widzi w samoutrwalaniu się elit poprzez inwestowanie w cechy, które 
zapewniły powodzenie w przeszłości. Prowadzi to do niezdolności radzenia sobie z wy-
mogami stawianymi przez całkowicie nowe sytuacje [Jay, 1996, s. 79-80].

Rola posłuszeństwa

W kulturze hierarchicznej podstawą normą społeczną jest posłuszeństwo. Ci, którzy są 
niżej w hierarchii, powinni być posłuszni osobom stojącym w niej wyżej. Uległość pod-
władnych oraz gorliwość, z jaką gotowi są wypełniać polecenia zwierzchników, spajają 
i utrwalają hierarchię; wyraża ona w końcu siłę autorytetu lidera.

W takich warunkach menedżer dosyć łatwo poszerza zakres swojej wiedzy, czasami 
rozciągając ją na sferę życia osobistego podwładnych. W kulturze organizacji autorytar-
nej pracownicy sami oczekują od zwierzchnika zainteresowania ich sprawami osobisty-
mi, zwierzają się mu i proszą o radę. Pozwala im to odtworzyć w miejscu pracy atmosferę 
domu rodzinnego i towarzyszące jej poczucie bezpieczeństwa. 

Tendencja do zwiększania zakresu władzy przez jednostkę, która ją sprawuje, uzna-
wana jest za naturalne zjawisko. W końcu słynna zasada Monteskiusza odnosząca się 
do ograniczania władzy przez innych wynikała z następującego stwierdzenia: „(...) od-
wieczne doświadczenie uczy, że każdy, który ma władzę, jest skłonny jej nadużywać” 
[Monteskiusz, 1957]. M. Mulder zauważa, że menedżerowie odczuwający potrzebę do-
minacji próbują zwiększać zakres swoich uprawnień [Mulder, 1977, s. 92]. Odnosi się to 
głównie do charyzmatycznych liderów, których autorytarna organizacja rozwija i którzy 
czują się w niej szczególnie dobrze. D. Kipnis [1972] przedstawia w następujący sposób 
psychologiczny mechanizm tego zjawiska: jeśli ktoś ma władzę, pokusa, aby zwiększyć 
wpływ na zachowanie podwładnych, rośnie; gdy wpływ ten się zwiększy, pojawia się prze-
konanie, że podwładni nie kontrolują swojego zachowania, a robi to ich zwierzchnik; 
wynikiem tego przekonania jest pojawienie się tendencji do utrzymywania psychologicz-
nego dystansu w stosunku do podwładnych, a także postrzegania ich wyłącznie jako 
obiekty podlegające manipulacji.
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Stanisław Ossowski zauważył, że wpajanie posłuszeństwa odnosi największy skutek, 
gdy polega na odwoływaniu się do ludzkiej bierności i bezwładu. Jest tak, ponieważ cał-
kowite posłuszeństwo zwalnia z obowiązku decydowania, a zarazem rozładowuje obawy 
i konflikty [Ossowski, 1983, s. 85].

Poszerzenie zakresu władzy i wymuszanie posłuszeństwa występują w autorytarnej 
organizacji również w wyniku braku odporności menedżerów na krytykę oraz tworzenie 
klimatu jedynie słusznej racji, jaką reprezentują. Najbardziej charakterystycznym ele-
mentem autorytarnego stylu zarządzania jest jednak upewnianie się o posłuszeństwie 
podwładnych poprzez zdolność budzenia strachu. Zwolennicy hierarchii chętnie gloryfi-
kują liderów mających takie skłonności.

R. O’Brien opisuje typowe dla tego stylu zachowanie J.W. Marotta w czasie, gdy 
nadal był właścicielem restauracyjki w Waszyngtonie: „Podlegający mu menedżerowie 
nigdy nie wiedzieli dokładnie, o której godzinie, czy to w dzień, czy w nocy, wbiegnie do 
kuchni czy na salę i zacznie sprawdzać czystość w lodówce i spiżarni, stan koszul kelne-
rów, kurz na obrazach, żyrandolach i pod stołem oraz połysk kufli do piwa. Wiedzieli, 
że jeśli cokolwiek nie będzie lśniło, błyszczało, nie będzie czyste i doskonałe, czeka ich 
piekło na ziemi” [Stachowicz-Stanusch, 2004, s. 116].

Ktoś, kto podziwia taki styl zarządzania, naprawdę musi nie ufać ludziom, myląc 
histerię z profesjonalizmem oraz małostkowość z perfekcjonizmem.

Posłuszeństwo oparte na obawie i przekonaniu o wszechmocności władzy prowadzi 
do podejścia nacechowanego pokorą i konformizmem. Przede wszystkim oznacza to, że 
w stosunkach władzy strona podporządkowana staje się całkowicie bierna, pozbawiona 
wszelkiej inicjatywy i chęci wywierania wpływu na tok zdarzeń w organizacji.

Organizacja partnerska

Skutki wewnętrznego poczucia umiejscowienia kontroli

Podstawową zasadą partnerskich organizacji jest kultura organizacyjna, w której głów-
nym założeniem jest wewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli. Przekonanie, że 
każdy jest kowalem własnego losu i zasadniczo polega na sobie, niezależnie od tego, 
czy osiąga zaplanowane cele, odciąga uwagę od poszukiwania zewnętrznych punktów 
odniesienia w postaci silnych protektorów, a kieruje ją z kolei na rozwijanie własnego 
potencjału. Przyjęcie takiego założenia kulturowego wskazuje na egalitarne podejście, 
wyrażone tendencją do minimalizacji różnic społecznych oraz starannej legitymizacji 
wszelkich uprawnień. Naturalnym skutkiem takich postaw jest niewielki dystans władzy. 
G. Hofstede zauważył, że w krajach, gdzie dystans władzy jest niewielki, podwładni 
łatwo kontaktują się z przełożonymi i sprzeciwiają się poleceniom, których słuszność 
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wydaje im się wątpliwa. Kraje te to np.: Austria, Izrael, Nowa Zelandia, Irlandia i kraje 
skandynawskie [Hofstede, 1984, s. 80]. Decydujące w tym wypadku są idee edukacji 
wpajane dzieciom w domu i w szkole, zgodnie z którymi prawdy nie przekazują dzieciom 
rodzice, a uczniom – nauczyciele: do prawdy dochodzi się wspólnie poprzez dyskutowa-
nie i wzajemne uczenie się.

W przypadku niewielkiego dystansu władzy miejsce w hierarchii nie jest tak istot-
ne. Różnice pomiędzy miejscami w hierarchii wynikają z odgrywania odmiennych ról 
w organizacji, przyjmowanych wyłącznie z przyczyn pragmatycznych, które poza tym 
nie rozróżniają wyższych i niższych stanowisk w hierarchii. Charakterystyczna dla orga-
nizacji partnerskich jest niechęć pracowników do ograniczania stopnia własnej wolności 
i samodzielności w celu zwiększenia zakresu władzy przełożonego. Przeważa przekona-
nie, że kontakty menedżera z podwładnymi powinny dotyczyć wyłącznie spraw zawo-
dowych, a funkcja kierownicza traktowana jest wyłącznie jako funkcja oficjalna, która 
nie powinna regulować stosunków pomiędzy ludźmi poza miejscem i czasem pracy. Do 
organizacji partnerskich w pełni odnosi się uwaga, jaką poczynił P. Senge na temat fun-
damentalnej zmiany umiejętności decydujących o sukcesie w pracy menedżera. Nie są 
to już bowiem umiejętności w zakresie podejmowania decyzji i rozwiązywania proble-
mów, a raczej zdolności w zakresie poprawiania postawy moralnej i pomagania innym 
w nauce [Senge, 1998, s. 335]. Wymogi stawiane menedżerom organizacji partnerskich 
radykalnie zmniejszają ważność insygniów władzy. Okazywanie uprawnień związanych 
z pełnionym stanowiskiem nie jest tu elementem prestiżu, ponieważ potrzeba wzmoc-
nienia komunikacji wymaga zapewnienia łatwych kontaktów pomiędzy menedżerem 
a jego podwładnymi.

Nieodłączną część koncepcji organizacji partnerskiej stanowi pojęcie samoprzy-
wództwa, które opisują H.P. Sims i Ch.C. Manz. Zgodnie z tą teorią, mamy do czynienia 
z samoprzywództwem wtedy, gdy menedżer traci centralne miejsce, ponieważ relacje 
pomiędzy nim a jego podwładnymi przestają być oparte na władczości, a zamiast tego 
zaczynają być partnerskie. Filarami organizacji są wszyscy pracownicy, nie tylko przywód-
ca, który ma wizję i nadaje działaniom kierunek. Wszyscy bowiem są w stanie skutecznie 
sterować swoim zachowaniem. Koncepcja samoprzywództwa zakłada silną wewnętrz-
ną motywację u pracowników, zorientowanych na ambitne cele. Sims i Manz wskazują 
na koncepcje równoznaczne z samoprzywództwem i związane z oddziaływaniem, jakie 
ludzie wywierają na samych siebie, takie jak: samoregulacja, samozarządzanie czy sa-
mokontrola. Ci sami autorzy jednocześnie nie nawołują do pozbawienia organizacji czy 
zespołu pracowników stanowiska kierowniczego. Menedżer na tym stanowisku powi-
nien być jednak szczególny, a mianowicie powinien być „superliderem”. Jest to ktoś, kto 
stopniowo usamodzielnia pracowników, oczekując od nich podejmowania wiodących ról 
w działalności organizacji. Osoby szkolone przez superlidera stają się liderami operacyj-

HRM(ZZL)_6-2011pl_Sikorski-C_107-121



116 Czesław Sikorski

nymi, zdolnymi do kierowania na zmianę pracą wykonywaną przez różne grupy robocze, 
w miarę jak pojawia się zapotrzebowanie na ich umiejętności w danej dziedzinie [Sims, 
Manz, 1996].

Uzasadniając to, Sims i Manz twierdzą, że w szybko zmieniającym się świecie cywili-
zacji informacyjnej potrzebne jest pełne uczestnictwo wszystkich pracowników w kiero-
waniu organizacją, a nie tylko zaangażowanie grupki bohaterskich liderów przeładowa-
nych pracą. Wszyscy pracownicy muszą być takimi bohaterami. Nie bez powodu autorzy 
zatytułowali swoją książkę „Company of Heroes”, czyli „Kompania bohaterów”. Chodzi 
zatem o to, w jaki sposób stymulować i wykorzystywać talent, energię, entuzjazm i pro-
fesjonalizm wszystkich członków organizacji. Decydujące w rozwoju organizacji part-
nerskich jest oddziaływanie zmiennego i nieprzewidywalnego środowiska, które narzuca 
wszystkim swoim członkom obowiązek radzenia sobie z niepewnością, jaką generuje.

Jest jeszcze jeden powód nacisku na rozwój organizacji partnerskich, o którym rzad-
ko się wspomina – przynajmniej w nauce o zarządzaniu. Powód ten jest szczególnie 
ważny, ponieważ powiązany jest z najbardziej godną pochwały instytucją cywilizacji za-
chodniej, mianowicie demokracją liberalną.

Demokracja liberalna opiera się na kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, pra-
wa człowieka jako jednostki stawiane są tu ponad prawami grup społecznych. Wynika 
z tego niemożność pozbawienia kogokolwiek podstawowego zakresu praw w imię inte-
resu ogółu. Po drugie, wyznawany jest pluralizm, czyli dopuszczanie występowania wielu 
prawd w życiu publicznym i uznanie ich za równoprawne. Jest to równoznaczne z chro-
nieniem wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń. Po trzecie, bezwzględnie 
musi być przestrzegana zasada trójpodziału władzy, prowadząca do wzajemnego ogra-
niczania się władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także do związanej 
z tym niezależności określonych instytucji państwowych. Wyjątki od tej reguły w imię 
jakichkolwiek wyższych celów są niedopuszczalne. Wreszcie po czwarte, wyznawana jest 
zasada subsydiarności, co oznacza wsparcie i pomoc ze strony instytucji i organów pań-
stwowych dla inicjatyw obywatelskich. Prowadzi to do decentralizacji władzy i rozwoju 
lokalnej autonomii. W demokracji liberalnej celem państwa jest stworzenie warunków 
do rozwoju obywateli.

Idee demokracji liberalnej stopniowo utorowały drogę systemom organizacyjnym. 
Nie ma wyraźnego powodu, dla którego członkowie jakiejkolwiek organizacji mieliby 
być pozbawieni praw człowieka nawet w części. Dziś R.A. Dahl miałby dużo mniej pod-
staw do narzekania na niespójność ideologiczną amerykańskiego modelu demokracji, 
który w latach 60. XX w. opierał się na podstawowej różnicy pomiędzy stosunkami wła-
dzy w państwie i przedsiębiorstwie [Dahl, 1970, s. 117]. Nie dziwi nas też obecnie sta-
nowisko Carol Paten, która w latach 70. pisała, że celem zarządzania partycypacyjnego 
jest demokracja i powiązane z nią sprawiedliwość, równość oraz ochrona praw obywa-
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telskich, a nie zwiększenie wydajności ani poprawa relacji pomiędzy przedstawicielami 
siły roboczej i kapitału [Pateman, 1975]. Nieprzypadkowo B. Barber [2007, s. 79] pisze 
o zastąpieniu „twardej” władzy, u której źródła stoi hierarchia kierownicza, „miękką” 
władzą, która wywodzi swoją siłę z uniwersalizmu kulturowego, zdolnego do stworzenia 
systemu zasad oraz instytucji [Barber, 2007, s. 79].

Rozwój i wykorzystanie potencjału pracowników

Wartości kultury organizacji partnerskiej związane są z rozwojem i wykorzystywaniem 
potencjału wszystkich członków organizacji. Modele tej kultury stanowią podstawę za-
rządzania partycypacyjnego i tworzenia tymczasowych grup zadaniowych. Z pierwszą 
kwestią wiąże się demokratyzacja wizji i decyzji w organizacji. W procesach tworzenia 
wizji i podejmowania decyzji podwładni blisko współpracują z menedżerem. Z drugą 
kwestią wiąże się tymczasowość i zmienność funkcji kierowniczych. W grupie zadanio-
wej wyznacza się na tymczasowego menedżera osobę, która wykazuje się wiedzą i umie-
jętnościami odpowiednimi dla danego zadania i warunków jego wykonywania, a także 
doświadczeniem i cechami osobowości, które mogą okazać się szczególnie przydatne 
w realizacji konkretnego zadania tu i teraz. Jednocześnie oznacza to, że zarządzaniem 
zajmują się prawie wszyscy pracownicy, których wyjątkowe cechy i umiejętności mogą 
być wykorzystywane w różnych momentach w kierowaniu grupami zadaniowymi.

W organizacji partnerskiej, w wyniku rozproszenia uprawnień decyzyjnych, wszy-
scy członkowie mają, przynajmniej teoretycznie, swój udział w sprawowaniu władzy, 
nawet jeśli jest to udział nierówny. System organizacyjny cechują w tym wypadku: de-
centralizacja decyzji i tymczasowość podziału władzy, prowadzące do heterarchii. Jest to 
równoznaczne ze szczególną rolą więzi poziomych i wartością współpracy. Jak twierdzi 
T. Peters, menedżer w poziomych strukturach organizacyjnych dysponuje rzeczywistą 
kontrolą tylko wtedy, gdy może zaufać „tysiącom nieznanych mu ludzi, którzy podejmują 
inicjatywę bez brania pod uwagę formalnego zakresu działań, lepiej służą klientom, do-
skonalą własną pracę, pracują szybciej i bezbłędnie” [Peters, 1993, s. 466].

W organizacji zdecentralizowanej menedżer jest zasadniczo informatorem swoich 
podwładnych. Nie może zatrzymywać żadnych informacji dla siebie, ponieważ nie jest 
w stanie ocenić, które informacje i w jakim stopniu okażą się konieczne dla pracownika 
w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. W tym wypadku wybieranie informacji nie 
wchodzi w zakres kompetencji menedżera, a jego podwładnych. Decentralizacja władzy 
związana jest z intensywną komunikacją i z pobudzaniem podwładnych do uczenia się 
oraz innowacyjności. Decentralizacja uprawnień decyzyjnych motywuje osiągnięcia i roz-
wój zawodowy, zwiększa kreatywność i podatność na zmiany, wspiera uczenie się i wła-
ściwe reagowanie na sytuacje powstające w środowisku. Na wszystkie takie pozytywne 
skutki możemy liczyć wtedy, gdy organizacja jest duża, ma złożony profil i zróżnicowane 
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obszary działalności, działa w złożonym i zmiennym otoczeniu, a także – co równie waż-
ne – zatrudnia ludzi wykazujących właściwe kwalifikacje i umiejętności, którymi kieruje 
potrzeba zawodowego rozwoju. Dzięki decentralizacji osiągnięto w którymś momen-
cie w strukturach organizacyjnych efekt w postaci połączenia wielkiej skali działalności 
z elastycznością, co wcześniej wydawało się niemożliwe. A. Jay zauważa jednak, że ten 
sposób myślenia nie został odkryty w latach 60. XX w., lecz pojawił się dużo wcześniej, 
czego przykładem jest struktura organizacyjna, jaką opracował św. Dominik, gdy zakła-
dał klasztor dominikanów [Jay, 1996, s. 83]. Praktycznym potwierdzeniem skuteczności 
decentralizacji w warunkach presji środowiska może być przykład nietypowej reakcji 
Shella na kryzys naftowy w latach 70. W tamtych czasach nie kwestionowało się prze-
konania, że warunki kryzysu wymagają zwiększonego stopnia centralizacji decyzji. Co 
zaskakujące, Shell zadziałał odwrotnie, zwiększając swobodę decyzyjną lokalnych jedno-
stek, dzięki czemu zostawił w tyle konkurencję.

Działalność oparta na poziomym przepływie informacji, zgodnie z którymi rozmiesz-
czane są zasoby i tworzone są grupy zadaniowe, prowadzi do wystąpienia zjawiska hete-
rarchii, co wskazuje na równoległość i zmienność ośrodków władzy. Menedżer danego 
zespołu może być jednocześnie podwładnym swojego pracownika sprawującego kierow-
nictwo w innym zespole lub w innym obszarze działania, gdzie ww. menedżer występuje 
w charakterze jednego z wykonawców. Heterarchia pozbawia hierarchię podstawowych 
cech, tj. stabilności i jednolitości systemu władzy. Hierarchia opiera się bowiem na bi-
narnych relacjach zależności i przechodniości systemu zależności służbowej, wyrażonych 
w koncepcji swoistego nagromadzenia stosunków kierowniczych: jeśli menedżer A ma 
władzę nad B, a B – nad C, to A ma władzę nad C. Heterarchia oznacza z kolei równo-
ległość i zmienność ośrodków władzy: menedżer A może mieć władzę nad B, a B – nad 
C, ale C może mieć również władzę nad A [Hedlund, 1986].

Wymóg samodzielności

Kultura organizacji partnerskiej obejmuje kilka podstawowych norm. Wymóg samo-
dzielności, który jest prostym skutkiem osłabienia współzależności w hierarchii, wynika 
z większości takich współzależności. W organizacjach partnerskich przeważają poziome 
stosunki współpracy. Zwykli pracownicy uwikłani w takie relacje muszą niezwłocznie 
reagować na powstające problemy związane z nabywaniem nowych informacji lub ze 
zmianą oczekiwań klientów. Po prostu nie mają czasu na konsultacje ze zwierzchnikami. 
Ponadto, ze względu na znaczne spłaszczenie się struktury, menedżer na wyższym stano-
wisku musi radzić sobie z całkiem inną kategorią spraw i nie ma wystarczającej wiedzy 
na temat kwestii związanych bezpośrednio ze ścisłym kierownictwem. Obowiązek po-
dejmowania decyzji pozostaje zatem na szczeblu ścisłego kierownictwa.
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Zwyczajni pracownicy mają najszybszy dostęp do istotnych informacji źródłowych 
z natury rzeczy. Aby móc podejmować decyzje na podstawie takiej informacji, muszą 
wiedzieć o szerszych warunkach sytuacji związanej z decyzją. W organizacjach autorytar-
nych, menedżerowie na wyższych szczeblach kierownictwa mają taką wiedzę, ponieważ 
ich pracownicy przekazują im uzyskane informacje. Organizacje partnerskie próbują 
wyposażać zwyczajnych pracowników w wiedzę, pozwalając im podejmować decyzje 
samodzielnie. Powinna to być wiedza wykraczająca daleko poza specjalizację zawodo-
wą, związana z warunkami działania i priorytetami całej organizacji, wyrażona w wiedzy 
o różnych aspektach problemu, którego decyzja dotyczy, i zapewniająca odpowiednio 
szeroką perspektywę i zdolność syntezy. Im bardziej inteligentny i wykształcony jest pra-
cownik, tym mniej trzeba nim kierować i tym więcej powinno mu się dać swobody i od-
powiedzialności, aby mógł rozwinąć cały potencjał.

Wymóg samodzielności i związanej z nią odpowiedzialności osobistej za podejmo-
wane działania i decyzje może być spełniony wyłącznie w warunkach silnej motywacji. 
Takie warunki stwarza wewnętrzna motywacja wynikająca z osobistych bodźców pracow-
nika, a nie z zewnętrznej motywacji opartej na repertuarze czynników wykorzystywanych 
przez zwierzchnika. Potrzeba samodzielności wynika z zawodowych ambicji i zaintere-
sowania treścią wykonywanej pracy. Bardzo istotny jest tu poziom zawodowej wiedzy 
pozwalającej rozwijać takie ambicje i zainteresowania. Praca w wyróżniających się zespo-
łach, tzw. centrach doskonałości, zróżnicowanie kontaktów zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz organizacji, możliwość realizacji własnych koncepcji – oto czynniki wzmacnia-
jące wewnętrzną motywację. Ze względu na słabo wykształconą hierarchię, a tym samym 
niewielką liczbę stałych stanowisk kierowniczych, szczególnie motywującą formą awansu 
w tych warunkach staje się awans poziomy, polegający na uczestnictwie pracownika w re-
alizacji coraz trudniejszych i ambitniejszych zadań w coraz bardziej elitarnych zespołach. 
Poza satysfakcją poziomy awans przyczynia się oczywiście do zwiększenia wartości pra-
cownika na rynku pracy oraz daje mu określone korzyści finansowe.
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Authoritarianism and Partnership

Summary
This paper presents the psychological and socio–cultural conditions of two contrasting 
organizational systems—authoritarianism and partnership. The starting point for dif-
ferentiating them is the difference in sense of location of control over one’s actions 
amidst members of the organization. An external or internal sense of location of control 
as a psychological quality determines the relationship to the hierarchy of authority, its 
stability, and the objective or subjective treatment of subordinates by the superior as 
well as related cultural models. Although this article makes no attempt to formulate 
unequivocal valuations, its contents clearly points to a need to develop partnership or-
ganizations and eliminate authoritarian systems. This tendency should not only be the 
result of technical reasons and economic conditions under which today’s organizations 
function, but also, or perhaps primarily, for moral reasons.
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