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Synopsis: Artykuł stanowi kontynuację rozważań (WZ 3/2007) nad niedostatkami teorii zarządzania orga-
nizacjami usługowymi. Obecnie podjęto próbę wypracowania systemowych podstaw teorii organizacji usłu-
gowej, traktowanej jako szczególnego rodzaju system społeczny, oraz próbę przysposobienia teorii sytemu 
do specyfi ki organizacji usługowej.

Wstęp

Po konstatacji [Rogoziński, 2007] w poprzednim artykule na temat nikłego stanu 
teorii odnoszącej się do zarządzania organizacjami usługowym, pora teraz podjąć 
wyzwanie i uczynić pierwszy krok. Celem zamieszczonego poniżej tekstu jest więc 
próba wypracowania systemowych podstaw teorii organizacji usługowej. Ponieważ 
tę ostatnią traktuję jako (szczególnego rodzaju) podsystem społeczny, to – na po-
czątek – sięgam po teorię systemu, wypracowaną w socjologii przez N. Luhmanna. 
Zaliczając ten znaczący dorobek do nurtu fenomenologicznego w naukach społecz-
nych, osiąga się dwa następujące cele: pierwszym jest adaptowanie innej metodo-
logii do nauk o zarządzaniu, drugim, przysposobienie teorii sytemu do specyfi ki 
organizacji usługowej. 

Inspiracje fenomenologiczne w tworzeniu podstaw nowej teorii

Przedstawienie korzyści, jakie mogłyby wyniknąć z zastosowania fenomenolo-
gii w teorii organizacji i zarządzania, to tyleż pasjonujący, co odosobniający temat. 
Chcąc bowiem jedynie go zarysować, należałoby odnieść się przynajmniej do nastę-
pujących trzech grup zagadnień: po pierwsze, przypomnieć, po co powstała fenome-
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nologia, nie tylko jako szkoła fi lozofi czna, ale nurt metodologiczny we współczesnej 
nauce, omówić jej recepcję, wskazując, że była oryginalną propozycją metodolo-
giczną, deklarującą zamiar powrotu do rzeczywistości (ściśle: zu den Sachen selbst), 
że wytyczona przez nią droga prowadziła w innym kierunku niż scjentyzm czy re-
izm, trzeba by podkreślić jednocześnie rolę świadomości, otwartej nie tylko na akty 
czystego poznania (w tym sądy syntetyczne a priori), ale również na doświadczenie 
i przeżycie. 

Drugi krąg zagadnień dotyczy wykorzystania fenomenologii w reinterpretacji 
teorii systemów, rozumianych jako struktury sensu. Pomimo tej zbieżności, feno-
menologia nie powinna być kojarzona ze strukturalizmem, ponieważ ten ostatni, 
będąc teorią socjologiczną, jest odmianą funkcjonalizmu [Globrer, 2006, s. 233], 
natomiast o różnicy między strukturalizmem a podejściem teorii systemu będzie 
mowa w dalszej części artykułu.

Po trzecie wreszcie, wypadałoby wspomnieć, że odkrywana na nowo atrakcyj-
ność fenomenologii zachęca, by sięgnąć po naukowy i intelektualny dorobek inny 
niż dominującej u nas szkoły lwowsko-warszawskiej, będącej polskim odpowiedni-
kiem szkoły analitycznej – obu równie podatnych na głębsze koligacje z pozytywi-
zmem logicznym i przyrodoznawstwem.

Skoro zostało zapowiedziane, że teorię zarządzania organizacją usługową będę 
się starał osadzić na innym paradygmacie, więc uwagę wypada skupić na punk-
cie drugim, z zamiarem przeprowadzenia wywodu wykazującego, że, po pierwsze, 
w nowszych interpretacjach można fenomenologię traktować jako szkołę myślenia 
systemowego, ponadto wart przypomnienia jest jej oryginalny dorobek, dotyczący 
szczególnego rodzaju „struktury”, jaką jest człowiek, nieredukowalny podmiot po-
znający. Niepodobna zamieścić tu pełnej bibliografi i, która niezorientowanym po-
zwoliłaby wniknąć w pokaźny dorobek tej „szkoły”. Dlatego, ograniczając się wy-
łącznie do publikacji polskojęzycznych, polecałbym na początek: [Ingarden, 1974; 
Schmitz, 1995], a także kolejne zeszyty „Fenomenologii” publikowane przez Polskie 
Towarzystwo Fenomenologiczne.

To, czym jest fenomenologia dzisiaj, trafnie wyraził F. Fellmann (w rozmowie 
z A. Przyłębskim), stwierdzając między innymi: „Fenomenologię zdefi niowałbym 
jako naukę strukturalną względnie naukę o strukturach. Taką, jaką jest np. mate-
matyka. Struktury podają, jak określone fenomeny oraz procesy formalnie wyglą-
dają bez przesądzania o istnieniu fenomenów wypełniających te struktury. A zatem 
struktury dotyczą światów możliwych [...]. W Medytacjach kartezjańskich Husserl 
mówi o świadomości typowości strukturalnych, o formie strukturalnej, prawidło-
wościach strukturalnych itp. Dzieło to pełne jest pojęć związanych ze strukturą” 
[Przyszłość fenomenologii, 2003]. Z tych powodów można mówić o odkrywaniu 
nowych związków klasycznej fenomenologii z psychologią strukturalną czy kogni-
tywizmem, poza starymi i ciągle aktualnymi powiązaniami z teorią poznania i me-
todologią badań naukowych.

Niniejszy tekst nie będzie miał charakteru czysto teoretycznego, ponieważ poja-
wi się w nim również wątek praktyczno-poznawczy. Zamierzam skoncentrować się 
przede wszystkim na zastosowaniu podejścia fenomenologicznego do przedstawie-
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nia, albo też rekonstrukcji tworu, jakim jest organizacja usługowa. Zgodnie z tym 
zamysłem – wybiórczo i skrótowo – postaram się przedstawić poniżej dwa sposo-
by wykorzystania fenomenologii. Więc najpierw sięgnę po – jak mniemam, znane 
głównie socjologom – N. Luhmanna teorie organizacji jako szczególnego rodzaju 
systemu. Mam wątpliwości, czy rzeczywiście jest to dorobek znany, skoro fragment 
poświęcony N. Luhmannowi pojawia się dopiero w nowym wydaniu [Szacki, 2002]. 
Z kolei u P. Sztompki nawiązanie do N. Luhamanna można znaleźć dopiero w opub-
likowanej ostatnio książce [Sztompka, 2007], co zrozumiałe, jeśli się weźmie pod 
uwagę pionierskie prace niemieckiego autora na temat Vertrauen. 

System zatem stanie się tą podstawową kategorią analityczną naprowadzającą 
na organizację usługową, którą – wyprzedzając wywód – wypada nazwać szcze-
gólnym przypadkiem systemu autopoietycznego. Dalszym pogłębieniem tego ujęcia 
będzie eksplikacja wymiaru antropologicznego.

Pora więc na ważną deklarację, metodologiczną w założeniu, a teoriopoznaw-
czą w skutkach. Prezentowane niżej wywody są próbą przezwyciężania (jakkol-
wiek rzadko wyrażanego expressis verbis), dominującego w naukach o zarządza-
niu, paradygmatu mechanistycznego. Skądinąd interesujące jest spostrzeżenie, że, 
zdaniem G. Morgana, wynaturzenia spowodowane przez mechanistyczny paradyg-
mat w naukach o zarządzaniu najbardziej są widoczne wtedy, kiedy zastosujemy go 
w usługach [Morgan, 1997, s. 24]. Przekonanie, że „strukturę”, będącą organizacją 
usługową, da się – dzięki zastosowaniu prostych negacji – wyprowadzić z przedsię-
biorstwa produkcyjnego (i całej teoretycznej spuścizny nad nim rozbudowanej), cał-
kowicie odrzucam. Kwestionując mechaniczne podstawy ujęć strukturalnych, będę 
czerpał z bogactwa innego, bardziej naturalnego „sub-sytemu”, jakim jest osoba. 
W warstwie terminologicznej rozstanie z paradygmatem mechanistycznym będzie 
poświadczone zastąpieniem pojęcia „struktura” terminem „system”.

Klarując owe rozróżnienie, wypada raz jeszcze przypomnieć, że mechanistycz-
ny paradygmat zarządzania utrwalony został na priorytetach materialnego proce-
su produkcji, co oznacza, że optymalizacja technologiczno-efektywnościowa była 
normą regulatywną zachowań ludzkich w organizacji. Dla odmiany w poietycz-
nym/naturalnym/usługowym paradygmacie teorii organizacji przyjmuje się autono-
miczność zachowań, która, jakkolwiek względna, służy kształtowaniu środowiska 
i formy, w jakich wydarzyć się może usługa. Autonomiczność zachowań wynika 
stąd, że w działalności usługowej „jak” jest nie mniej ważne niż „co”. Podkreślając 
różnice, można dopowiedzieć: o ile w paradygmacie mechanistycznego determi-
nizmu funkcjonalnego można, a nawet powinno się mówić o wspomaganiu infor-
macyjnym/informatycznym menedżmentu, o tyle, dla odmiany, w alternatywnym 
paradygmacie zarządzania należy dopuścić i uwzględnić zasilanie antropologiczne, 
a więc współczesną wiedzę o człowieku. Do jej rozwoju wydatnie przyczynił się 
post/fenomenologiczny nurt we współczesnej nauce. 

W tym nowym paradygmacie organizacja usługowa będzie więc swoistym sy-
stemem, posiadającym zdwojoną szczególność (system autopoietyczny, a jednocześ-
nie „istotowo” usługowy). Owa swoistość zostanie spotęgowana przez wspomniane 
już zasilanie antropologiczne (kształtowane w świadomej opozycji do informaty-
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zacji i digitalizacji), czyniąc system podatny na zabieg „usługowej antropomorfi za-
cji” (pojęciem tym obejmuję zjawisko jednostkowej personacji, jak i personalizacji 
obejmującej personel, niewątpliwie oba warte są dokładniejszego przeanalizowa-
nia). Zabieg ten zostanie osadzony na następującej analogii: jeśli człowieka/osobę 
można traktować jako szczególny rodzaj sub-systemu, tak też – będę dowodził – or-
ganizacja/praktyka usługa powinna jawić się jako szczególnego rodzaju nad-system 
organiczno-autopoietyczny, nadbudowując się ponad tamten osobowy substrat jako 
personel. Zatem będę usiłował przeprowadzić odmiennie ukierunkowany wywód niż 
ten, jaki przedstawili M. Crozier i E. Friedberg. Przypomnę, interesowała ich transpo-
zycja reguł analizy organizacji na inne systemy [Crozier, Friedberg, 1982, s. 217 i n.]. 
Chcąc tamten, tyleż osobowy co naturalny, sub-system uchwycić, będę odwoływał się 
do antropologicznego wątku w ontologii fundamentalnej R. Ingardena. 

Strukturalizm – struktura – system

W socjologicznym ujęciu, „struktura zbiorowości ludzkiej rozpatrywana ze 
względu na określone relacje to określona własność strukturalna tej zbiorowości” 
[Nowak, 1985, s. 113]. W naukach społecznych, każde użycie słowa struktura nie-
zmiennie odsyła do strukturalizmu, który nie przestał być synonimem reprezenta-
tywnego zwłaszcza dla francuskiej socjologii i antropologii nurtu (reprezentowanego 
m.in. przez C. Lévi-Straussa) i umocnił swoją pozycję metodologiczną w badaniach 
językoznawstwa (językoznawstwo strukturalistyczne stało się dyscypliną modelo-
wą). Dzięki szerokiej recepcji stał się uniwersalnym modelem wyjaśniania, znajdu-
jącym zastosowanie w każdej nauce. Dlatego też wskazane jest – jak to proponuje 
P. Ricoeur – odróżnianie go od „strukturalnych analiz” możliwych do uzasadnienia 
i przydatnych jedynie w ograniczonym polu oświadczeń. Bez względu na obszar 
zastosowań, strukturalizm głosił metodologiczny priorytet badania synchronicz-
nego nad diachronicznym oraz całości (struktury konstrukcyjnej albo konstrukcji 
ustrukturyzowanej) nad jej elementami. Celem badania naukowego było wykrycie 
w złożonym przedmiocie poznania porządkujących, głębszych struktur i przez syn-
taktycznie ujęte związki nadanie im bardziej sformalizowanej postaci [Kamiński, 
1998, s. 171–172].

Przydatność, by nie powiedzieć atrakcyjność, strukturalizmu leży w tym, że jest 
on „abstrakcją obiektywizującą” (określenie P. Ricoeura). Jednym badaczom służy 
więc jako metoda gwarantująca spełnienie wyjściowego warunku poprawnego ba-
dania naukowego, inni podejmują wysiłki, aby przezwyciężyć nieuchronnie poja-
wiający się redukcjonizm, sprowadzający np. język do systemu znaków, a badacza 
do roli elementu funkcjonalnego struktury. 

Niezależnie od wersji strukturalizmu, można mu przypisać pewne stałe cha-
rakterystyki, a więc przede wszystkim analizę prowadzoną z perspektywy całości. 
Podejmowana w niej eksplikacja „znaczenia” odbywa się przez rozdzielenie karte-
zjańskiego dualizmu (przedmiot poznania vers. podmiot poznający) i za cenę utraty 
autonomicznej świadomości badacza [Kamiński, 1998, s. 171–172].
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Za najważniejsze osiągnięcie strukturalizmu uznać wypada przekonujące dowo-
dy o sensowności struktur – a więc zostało dowiedzione, że struktury mają znacze-
nie. Jeśli potraktować owe stwierdzenia jako przesłanki, to wniosku o sensowności 
świata nie sposób przecenić. 

Jednakże strukturalizm obciążają pewne metodologiczne mankamenty, a więc: 
nadrzędność holistycznego ujęcia, synchronizm dominujący w interpretacji elemen-
tów składowych i wynikająca z niego skłonność do wiązania tychże w trwalsze 
struktury. Tak więc struktura jest traktowana jako zbiór elementów rozpatrywany 
przede wszystkim ze względu na: wzajemne zależności, typy powiązań, charakter 
oddziaływań i sprzężeń między nimi, a nie ze względu na same istotowe różnice 
między owymi elementami.

Dlatego też nie powinno dziwić, że strukturom przypisać należy tendencje do 
zastygania, do petryfi kacji, struktury ciążą ku krystalizacji szkieletów obudowy-
wanych schematami. 

Dzięki fenomenologii, a zwłaszcza nurtom postfenomenologicznym (reprezento-
wanym przez: M. Heideggera, H.G. Gadamera, P. Ricoeura, E. Levinasa oraz B.G. 
Glasera, C. Lévi-Straussa), owo ryzyko kreowania spetryfi kowanych struktur – jako 
rezultat poznania naukowego – zostaje przezwyciężone. Staje się to możliwe, ponie-
waż dzięki interpretacji znaczeń i dociekaniu sensu, nie tylko głębiej, ale inaczej 
poznajemy i porządkujemy rzeczywistość. Można by nawet rzec, że w redukcji fe-
nomenologicznej schodzimy na poziom epi-fenomenów. Ponadto, przedmiot pozna-
nia nie zostaje uśmiercony, jak większość preparatów, a twórczość naukowa w pełni 
może zasługiwać na to miano.

Wniosek: struktura jako twór zmierzający nieuchronnie do skostnienia jest po-
jęciem, kategorią eksplanacyjną i konstruktem nienadającym się do opisu i analizy 
organizacji usługowych. Za argument niech posłużą cechy usług, przedstawione we 
wspomnianym już artykule [Rogoziński, 2007], on też broni mnie przed zarzutem 
tendencyjności.

Porzucanie „struktur” na rzecz „systemów” jest szerszym zjawiskiem czy nawet 
tendencją zauważalną w naukach społecznych, dzięki którym dokonuje się wymia-
na aparatu pojęciowo-analitycznego. Sztywne struktury, „twarde” zmienne objaś-
niające przydatne w „utylitarystycznej, instrumentalnej, pozytywistycznej wizji 
działania (której przykładem są: behawioryzm, teoria wymiany, teoria gier, teoria 
racjonalnego wyboru)” zastępowane są innymi, odpowiadającymi „wizji miękkiej”, 
humanistycznej, skupiającej się na znaczeniach nadawanych przez ludzi działaniom 
własnym i innych (na przykład: interakcjonizm symboliczny, fenomenologia, her-
meneutyka, tzw. studia kulturowe, socjologia wizualna) [Sztompka, 2007, s. 28–29], 
wprowadzającymi bardziej elastyczne i subtelne instrumentarium badawcze.

Omawiane tu pojęcie systemu autopoietycznego służyć ma rozsadzaniu mecha-
nistycznego schematu poznawczego wraz z jednoczesną korektą kluczowych pojęć. 
Jeśli uznać, że jest to rozsadzanie od środka tego schematu, to system autopoie-
tyczny, przyjąwszy perspektywę metodologiczną, uplasować wypada pomiędzy 
„strukturą” a „konglomeratem różnic”, w znaczeniu nadanym mu przez C. Geertza 
[Geertz, 2000, s. 277, 321].
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Pojęcie systemu

Kluczową kwestię, wymagającą podjęcia już na początku, można sformułować 
w następujący sposób: od kiedy, zamiast nieskładnych i rozproszonych interakcji 
międzyludzkich, możemy mówić, że tworzą one coś więcej – czyli system społecz-
ny? [Bakken, Hernes, 2003]. Ten ostatni zaczyna się wyłaniać wówczas, gdy owe 
interakcje/działania w jakiś sposób wyodrębniają się ze środowiska/otoczenia, w ja-
kim powstały, stając się przez to wyróżnienie „czymś innym”. Zatem system po-
wstaje dzięki zdolności tworzenia i przetwarzania składających się nań elementów 
oraz stanowienia wyodrębniających go granic. W systemach społecznych wszystkie 
owe składowe nabierają konstytutywnego charakteru przez znaczenie. Wspomniane 
właściwości sytemu społecznego czynią uzasadnionym nadanie mu nadrzędnych 
cech, a według N. Luhmanna są nimi: samo-tworzenie, samo-odnoszenie, odizolo-
wanie/zamknięcie. Ta ostatnia cecha ma dwojakie znaczenie; po pierwsze, system 
ma zdolność akceptowania bądź odrzucania elementu, który do niego nie/należy. Po 
drugie, podejmowane w nim działania określonego typu generują identyczne działa-
nia, czyli komunikacja generuje komunikację, znaczenie – znaczenie itd. Tak ujęty 
i w ten sposób scharakteryzowany system społeczny wykazuje daleko idącą zbież-
ność z systemem biologicznym/organicznym. H.R. Maturana i J.M. Ravel, do usta-
leń których nawiązuje niemiecki autor, nazwali go samo-stwarzającym (self-produ-
cing), czyli autopoietycznym, i to ostatnie określenie przejął od nich N. Luhmann. 
Do pojęcia systemu autopoietycznego należą przede wszystkim systemy organiczne 
(także w znaczeniu nadanym im przez L. von Bertalanfi ego), do których z kolei 
odnoszone są systemy społeczne. Tu jedno konieczne zastrzeżenie, wspomniane 
analogie i odniesienia zachodzą na poziomie epistemologii tudzież teorii systemów, 
a nie biologii.

Zgodnie z tym podejściem, przyjmuje się, że również systemy społeczne żyją 
i ewoluują. W swym współczesnym stadium ewolucji mogą występować w nastę-
pujących trzech rodzajach: a) interakcyjnym, b) organizacyjnym, c) społecznym. 
Tworzenie się każdego systemu jest analizowane i opisywane w kategoriach komu-
nikacji, czy też komunikowanych wydarzeń, a więc sama fi zyczna obecność osob-
ników nie wystarcza, by wyłonił się ze wspomnianych systemów jakiś nowy. Ludzie 
są traktowani jako otoczenie systemu społecznego. „System społeczny powstaje 
tam, gdzie tworzone są autopoietyczne więzi komunikacyjne, które wydzielają się 
z otoczenia przez przestrzeganie odpowiednich form komunikacji. Zgodnie z tym, 
system społeczny nie powstaje przez objęcie nim ludzi czy włączenie określone-
go typu działań, ale przez komunikacje” [Bakken, Hernes, 2003, s. 105]. System 
społeczny jako system autopoietyczny istnieje dzięki komunikacji, która wytwarza 
dalej komunikację.

Szczególnego znaczenia nabiera jednak poziom interakcyjny, na którym ludzie, 
poza tym, że mogą się komunikować, wchodzą ponadto w bezpośrednie relacje a ich 
fi zyczna obecność nadaje interaktywności szczególne znaczenie. Mogą stosować 
formy percepcji bezpośredniej, wzbogacając przekaz werbalny, rozpoznawać spo-
sób reagowania, mogą modyfi kować zachowanie się w danej sytuacji, interpretować 
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poszczególne gesty, mimikę. Granice sytemu interakcyjnego wyznaczają ci, którzy 
zostali włączeni w sieć interakcji, z którymi można rozmawiać – w opozycji do tych, 
którzy zostali z rozmowy wykluczeni, a o których można tylko rozmawiać. Sekwen-
cja przynależności i wykluczenia układa się więc tak:

1. pełni uczestnicy;
2. fi zycznie obecni, ale niezaangażowani, czyli niewłączeni w interakcje;
3. nieobecni, o których się tylko mówi lub myśli.
Oczywiście, nadrzędną strukturą, do której odnoszone są wszystkie systemy 

stworzone przez człowieka, jest społeczeństwo. Stanowi ono agregat obejmujący 
wszystkie interakcje i organizacyjne komunikacje, nie będąc jednak ich zwykłym 
zbiorem, a raczej dążeniem do ich uporządkowania. Interakcje nigdy nie mogłyby 
powstać, gdyby były kompletnie nowe, przeciwnie, mogą się pojawić dlatego, że od-
wołują się do istniejącej już wcześniej społecznej struktury komunikacji i oczekiwań, 
w które można się włączyć i w zróżnicowany sposób partycypować. Społeczeństwo 
jako takie nie jest podmiotem jakichś swoistych dla niego interakcji, ale raczej umoż-
liwia i koordynuje specyfi czne, co do miejsca i czasu, formy komunikacji.

Zarys systemu autopoietycznego N. Luhmanna

Nie jest żadną manipulacją interpretacyjną umieszczenie N. Luhmanna w nur-
cie postfenomenologicznym (ewentualne wątpliwości rozwiewają autorzy tekstów 
poświęconych N. Luhmannowi w „Fenomenologii” nr 1, czasopiśmie wydawanym 
przez UAM w Poznaniu), ponieważ samą fenomenologię można uznać za naukę zaj-
mującą się odsłanianiem głębszych struktur sensu, a stworzoną przez niego teorię 
systemu autopoietycznego za spełnienie tego zadania. Problem tkwi natomiast gdzie 
indziej i wynika z nikłej recepcji dorobku badaczy niemieckich, poza kręgiem spe-
cjalistów zajmujących się metodologią socjologii. Nie czuję się kompetentny wystę-
pować w roli interpretatora ani popularyzatora, więc sam korzystam z przewodni-
ctwa i pomocy innych znawców Luhmannowskiego dzieła. Poniższa prezentacja jest 
moim wyborem ze zbioru uprzednio dokonanego przez specjalistów, więc mam świa-
domość tego, że z dorobku N. Luhmanna wydobywam to, co inni uznali za ważne.

Ustaliwszy powyższe, następnie wypada nadmienić, że system autopoietyczny 
odróżnić należy od systemu allopoietycznego, np. technicznego. Ten pierwszy ist-
nieje dzięki swej własnej aktywności i zdolności do reprodukowania (się), ten drugi 
jest natomiast całościową strukturą, czy tworem programowanym, wedle uniwer-
salnego schematu wejście – wyjście, czy też pojawiającym się na bazie input-output 
albo identyfi kowanym w relacji do swojego otoczenia bądź innych systemów.

Istotną właściwością systemu jest to, że reprezentuje on całościowy potencjał, 
który w fazie uskutecznienia może przekształcić się w coś trwalszego [Piaget, 1975]. 
Ze względu na różne sposoby wyłaniania i utrwalania się tych strukturalnych „kon-
strukcji” można mówić o różnych ich rodzajach. Podstawową sprawą prowadzonego 
tu wywodu jest oddzielenie struktur mechanistycznych od struktur organicznych, 
ponieważ te ostatnie mają się stać podstawą konstruowania alternatywnego para-
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dygmatu dla teorii usług. Genezę tego pojęcia zwykło się wiązać z fi lozofi ą H. Spence-
ra, głęboko zanurzoną tyleż w XIX-wiecznym przyrodoznawstwie, ileż w ówczesnej 
ekonomii politycznej. Jak pisze B. Skarga, sens tego pojęcia był jednak nader ograni-
czony i właściwie należałoby go kojarzyć ze słowem „organizacja”, w każdym razie 
struktura organiczna i organizacja używane są zamiennie [Skarga, 1989, s. 119].

Uwzględniając zarówno tę złożoną genezę, jak i to co stało się później (a więc 
wyłonienie się teorii organizacji i zarządzania), pojęcie „struktura organiczna” trze-
ba będzie na nowo zdefi niować, aby stało się tożsame z systemem autopoietycznym 
(systemem naturalnym). Zanim jednak to nastąpi, przedstawiam zestaw charaktery-
styk przybliżających zrozumienie systemu.

Komunikatywność systemu

Tym razem zbliżamy się do punktu, w którym, prezentując oryginalność teorii 
systemu N. Luhmanna, natrafi amy na rosnący poziom komplikacji. Sygnalizowana 
tu trudność wynika stąd, że system, będący następstwem konstytuującego go róż-
nicowania, krzepnie i umacnia się, jednocześnie się izolując. Owo oddzielanie się, 
wyróżnianie systemu, jest warunkiem dochodzenia do jego tożsamości. Ten prze-
biegający na wielu płaszczyznach proces dyferencjacji należy pogodzić z podstawo-
wym wyróżnikiem systemu społecznego, jakim jest komunikacja. Potraktowanie 
organizacji usługowej jako systemu społecznego pozwoli wyraźniej uświadomić, 
na czym polegają sygnalizowane tu trudności. Powodem dodatkowej komplikacji 
jest to, że w organizacjach usługowych mamy do czynienia przynajmniej z dwoma 
rodzajami/formami komunikacji. Głębszym uzasadnieniem dla rozróżnianych tu 
sposobów komunikacji jest nowy podział uniwersum usług [Rogoziński, 2004].

Komunikacja pierwszego rodzaju występuje w usługach wykorzystujących nowo-
czesne technologie, które ujęcie systemowe sprowadzają do sieciowego. Dokonująca 
się ich informatyzacja komunikacji koncentruje się na błyskawicznym i efektywnym 
przekazie informacji. Oczyszczenie komunikatu z kontekstu i jego defragmentacja 
jest warunkiem spełnienia technicznych standardów komunikacyjnych.

Natomiast w takich branżach usług, jak usługi bytowe, powinno się raczej mó-
wić o komunikowaniu się, ponieważ masowe media komunikacji tracą tu znaczenie. 
Komunikowanie się przede wszystkim służy po-rozumieniu, zatem zorientowane 
jest na zrozumienie innego człowieka (po-rozumiewanie się, jako wymóg, dotyczy 
wszystkich uczestników relacji usługowej).

Powyższą dystynkcję należy odnieść teraz do innej cechy desygnującej Luhman-
nowski system, a mianowicie: zamknięcia – w złagodzonej wersji domknięcia. Wy-
chodząc od komunikowania się (jako po-rozumiewania się), będzie można rozwikłać 
tę pozorną sprzeczność, jaka pojawia się między tendencją do zamykania się sytemu 
a wymogiem jego komunikacyjnej otwartości. Dopiero wnikliwsza analiza charakte-
ru powiązań systemu z jego środowiskiem pozowali tę aporię przezwyciężyć. 

Komunikowanie się, porozumienie się, przeorientuje system ze sterowanego 
emitowania sygnałów/znaków na zrozumienie będące interpretacją znaczeń, choć-
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by takich: kim są nasi klienci i jakie mają znaczenie w defi lowaniu – domykaniu 
– systemu. Komunikowanie się wymaga zatem odmiennego zestawu mediów ko-
munikacji, a nade wszystko uwzględnienia następujących, czterech podstawowych 
komponentów: 1) czasu, nie tylko trwania, ale i stosowności; 2) słowa, od słów klu-
czowych po semantykę; 3) emocji; 4) faktyczności, a nie wirtualności. Wypracowy-
wanie własnego języka porozumiewania się służy już nie tylko celom komunikacji, 
ale jest sposobem oswajania i wnikania systemu w środowisko. Komunikowanie się 
staje się działaniem i jednocześnie oddziaływaniem. To ostatnie jest ukierunkowane 
na środowisko życia (Lebenswelt), pozwala dostrzec wokół sytemu obszar realnych 
doświadczeń, w których ujawnia się nie tyle pragma, ile doxa. 

Wymienione wyżej komponenty sprawiają, że systemowo ujęte komunikowanie 
się zmierza do wypracowania – już na poziomie konkretnej organizacji – właściwe-
go dla niej i rozpoznawalnego „języka”, pozwalającego uprawiać Wittgensteinow-
skie „gry językowe”, w których dochodzi do głosu całe bogactwo znaczeń ukształto-
wanej w danej „formie” organizacji bądź w sposobie ekspresji życia. Tak rozumiane 
oddziaływanie komunikujące rzuca wreszcie inne światło na – wydawałoby się 
– oczywiste opozycje: system – jego otoczenie, otwarte – zamknięte, wewnętrzne 
– zewnętrzne. Kontradykcja owych pojęć nie tylko zostaje przezwyciężona, ale na-
biera zasadniczo innego znaczenia. Zgodnie z intencją C. Geertza „różnicy nie na-
leży postrzegać jako negacji podobieństwa, jego opozycji, przeciwieństwa i zaprze-
czenia. Należy przyjąć, że różnica obejmuje podobieństwo, lokalizuje, konkretyzuje 
i nadaje formę” [Geertz, 2000, s. 281]. Wypada dodać, że oddziałujący i oswajający 
swoje środowisko system (zwłaszcza usługowy) dzięki przezwyciężaniu sprzecz-
ności, już w tym wymiarze, przyczynia się do ograniczania chaosu i turbulencji 
w środowisku działania organizacji. 

Z powyższych powodów teoria systemu autopoietycznego, charakteryzującego 
się taką właśnie zdolnością przezwyciężania strukturalnych przeciwieństw, bardziej 
koncentruje się na jego zdolnościach, możliwościach niż dostosowywaniu się do 
zadań narzucanych przez tzw. otoczenie.

System jako organizacja

W XX wieku ekonomiczne teorie organizacji rozwijały się niezależnie od socjo-
logicznych teorii, co pozwala wyróżnić stadium ich głębokiej separacji oraz okres 
zbliżenia. Luhmannowska teoria systemu mogłaby świadczyć o tym, że ów rozziew 
został pokonany. Coraz częściej bowiem, jedną koncepcją teoretyczną objęte zostają 
zarówno system prawa, administracja (Verwaltung), jak i typowe przedsiębiorstwa. 
Dopowiadając, wypada zwrócić uwagę na zbliżenie, jakie dokonało się w sferze 
publicznej, gdzie zakresem systemowego ujęcia zostały objęte: administracja tere-
nowa (jako reprezentacja samorządu lokalnego), regulacje prawne (system prawny), 
a także system fi nansów publicznych (zapowiedzią takiego podejścia systemowe-
go jest artykuł [Wiatrak, 2006]), jak również usytuowanie fi nansów publicznych 
między systemem prawnym a samorządowym. Natomiast przedsiębiorstwo, fi rmę, 
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wypada uznać za szczególnego rodzaju formę, jaką przybierają organizacje. War-
to przypomnieć, że słowo to pochodzi od łacińskiego organismus (stąd organicus 
znaczy tle co należycie urządzony, dobrze uporządkowany) i taki sam organiczny 
jest źródłosłów angielskiej corporation. Zatem etymologia wskazuje na organiczne 
powiązanie pracy (ściśle roboty), jako aktywności korpusu/ciała z „ustaleniem” wa-
runków, w jakich działa.

N. Luhmann defi niuje organizację, wskazując na następujące cztery fundamen-
talne cechy:

1) członkostwo – można zwyczajnie i czysto empirycznie stwierdzić, czy dana 
osoba jest członkiem określonej organizacji;

2) program – organizacja zawsze stawia sobie określone cele/zadania do speł-
nienia, aby je osiągnąć, „kondensuje” komunikację przez przypisanie ludz-
kiego zachowania i działania do pewnych podstawowych ról; 

3) miejsce i personel – jeśli personel, to jednocześnie jakiś obszar/fragment 
przestrzeni, którym powinien on nie tyle dysponować, ile miejsce, z któ-
rym powinien się identyfi kować. N. Luhmann nie mógł tego przewidzieć, że 
w erze dot.com-ów ta cecha przestrzennego wyróżniania się organizacji traci 
znaczenie;

4) decyzje – funkcją każdej organizacji jest podejmować i wdrażać decyzje.
Jeśli za N. Luhmannem uznać ostatnią cechę za najważniejszą, to wymienione 

w punktach 1–3 cechy tworzą zestaw warunków wyprzedzających.
Dalsze uściślenia prowadzą do podziału organizacji na dwie podstawowe gru-

py: przedsiębiorstwa/fi rmy i instytucje, które dalej mogą być uszczegóławiane 
wraz z uwzględnieniem kryteriów: wielkości, źródła fi nansowania, branży, form 
własności. 

Decyzje

Jeśli szeroko rozumianą kwestię podejmowania decyzji uznać za główny obszar 
zainteresowań nauk o zarządzaniu, to i w tym zakresie teoria N. Luhmanna ma coś 
interesującego do zaproponowania. 

Czym jest zatem podejmowanie decyzji? Przede wszystkim, odpowiada niemie-
cki uczony, jest formą komunikacji ograniczającą nieprzewidywalność. Ściśle się 
wyrażając, decyzje – zanim zapadną – tworzą sferę ewentualności, są projektowane 
i podejmowane w obszarze dopuszczalnych wyborów. Zanim decyzja zostanie pod-
jęta, owa sfera pozostaje otwarta, a to oznacza dopuszczenie/uwzględnienie jesz-
cze innych możliwości. Jednak kiedy decyzja zapada, ten obszar zostaje zamknięty, 
a o możliwościach należy mówić już tylko w czasie przeszłym. Jeśli decyzja podej-
mowana jest na podstawie określonych przesłanek decyzyjnych, to jasną jest rze-
czą, że implikuje to możliwości kontroli procesu podejmowania decyzji. Przesłanki 
mogą być jednak różne. Zatem w kontekście całości i ciągłości funkcjonowania or-
ganizacji, decyzje mogą – i jak się niebawem okaże – powinny być podejmowane na 
podstawie innych, wcześniejszych decyzji. 
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Organizacje więc umacniają się organizacyjne i utrwalają „bytowo”, dzięki temu, 
że decyzje odnoszą się do wszystkich, wspomnianych cech/kryteriów, od członko-
stwa poczynając, … aż po kulturę organizacji. Wprowadzam tu pojęcie „kultura 
organizacji”, choć oczywistą jest sprawą, że N. Luhmann takim terminem się nie 
posługiwał, dodaję ją na własne ryzyko, ponieważ ujawnia ważną zależność wystę-
pującą w organizacjach usługowych: dobór personelu limituje wybór kultury orga-
nizacji, ale i vice versa. Oba człony systemu przesądzają zasadniczo o przyjętym 
sposobie komunikowania się. Dzięki temu, tym bardziej można zrealizować cel de-
cyzyjny, jakim jest redukcja niepewności.

W swoich pracach N. Luhmann wykazał, że takie systemy funkcyjne, jak: go-
spodarka, prawo, polityka, nauka itp., są wprawdzie „systemowo” niezależne od 
siebie, ale uzależnione od typu organizacji, jakie w nich działają (ściśle: zależą od 
kształtu organizacyjnego ich wewnętrznych struktur). Działając, organizacje mogą 
oczywiście wchodzić we współpracę z innymi systemami funkcyjnymi a przez 
udział w wypracowaniu i negocjowaniu kompromisowych rozwiązań przyczyniają 
się do zachowania autonomii. Negocjowanie jest tu czymś niezbędnym, ponieważ 
żadnego systemu funkcyjnego nie może zamknąć w ramach jednej organizacji. Dla-
tego też, nic nie wskazuje na to, jakoby nastąpić miał kiedyś koniec procesu wyła-
niania się form, w jakie organizuje się rozwinięta gospodarka rynkowa (the orga-
nized capitalism). Równie oczywistym wydaje się i to, że takie współczesne formy 
jak organizacje wirtualne, spłaszczone czy sieciowe itp., rodzą zapotrzebowanie na 
nową wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania nimi. W jej wypracowaniu 
przydatne może być zjawisko opisywane w następnym fragmencie.

Rekursywność

Mało powiedzieć cecha, raczej problem rekursywności pojawia się w teorii orga-
nizacji wraz z koncepcją odróżnienia procesu i struktury, co wymaga prowadzenia 
analizy jednocześnie na różnych poziomach. Te zostają wyznaczone przez takie za-
leżności, jak: proces i struktura, zmiana i trwanie, innowacyjność i perfekcyjność 
z uwzględnieniem jeszcze dodatkowej komplikacji wynikającej choćby z podziału 
na mikro – makro. Już taka biegunowość ujęcia odsłania nowe pole analiz. Skom-
plikowany charakter zależności, występujący między trwaniem a zmianą, między 
elastycznością a stabilnością, systemem a strukturą, daje się opisać za pomocą po-
jęcia rekursywność. Jest ona takim działaniem, które pozwala na odnawianie/repro-
dukcję relacji, pomimo upływu czasu [Bakken, Hernes, 2003, s. 65]. 

W teorii systemu autopoietycznego N. Luhmanna, proces i struktura miesza-
ją się, nie da się przeprowadzić między nimi jakiejś absolutnej dystynkcji. Każ-
da struktura zawiera elementy procesu i każdy proces zachodzi w granicach ja-
kiejś struktury. Owo wymieszanie jest czymś więcej niż tylko interakcją, proces 
i struktura wstępnie siebie określają (presuponują). Na przykład proces rachowa-
nia kosztów przybiera w końcu postać budżetu, a więc struktury, która łączy różne 
aktywności ponad doraźnym miejscem i czasem. Taka przykładowa struktura nie 
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może jednak istnieć bez aktywności, której wyniki stają się pozycjami/faktami 
wypełniającymi budżet.

Tym jednak, co wprowadza nową perspektywę do zależności tu analizowanych, 
jest inna temporalność, zakładająca jednoczesną odwracalność i nie-odwracalność, 
co znowu wygląda na aporię. 

Otóż tak jest w istocie; struktury są odwracalne, a więc można je re-aktywować 
w czasie, ponieważ zwykle zawierają ograniczony zestaw wariantów do zastosowa-
nia. Dla odmiany proces ma charakter nieodwołalny, ponieważ tworzy go strumień 
zdarzeń, które, jeśli już się dokonały, są nieodwracalne. Jako „byłość” (w termi-
nologii B. Waltera stosowanej w Pasażach, a spolszczonej przez I. Kanię – czyli 
przeciwieństwo teraz) to, co się już zdarzyło, pozostawia trwały ślad/pieczęć na 
zmieniającym się systemie, i niekoniecznie musi to być zgodne z wolą menedże-
ra czy przewidywaniami planisty. Na przykład, o ile strukturę budżetu można do-
skonalić, o tyle budżet przekroczony jest faktem nieodwracalnym i jednocześnie 
wyjściową przesłanką, ograniczającą opracowanie planu budżetu na następny okres 
rozliczeniowy.

Widzimy więc, w jaki sposób obie kategorie na siebie wpływają i częściowo 
współkształtują, jednak tym, co pozwala zrozumieć głębsze między nimi zależno-
ści, są zdarzenia. Jak już wspomniano, mają one charakter nieodwracalny. Druga 
cecha dotyczy ich zależności czasowych: wprawdzie zachodzą w czasie, ale same 
jako takie nie mają wymiaru czasowego. Istnieją raczej jako swego rodzaju „mar-
kery” pozwalające nam oznaczać upływający czas i wyjaśniać zjawisko ciągłości, 
albo jej brak. Zdarzenia są podstawowym pojęciem pozwalającym zrozumieć, czym 
jest podejmowanie decyzji. Skutkują one zdarzeniami „znaczącymi”, gdyż wydoby-
wającymi różnicę między teraz a tym, co przeszłe. Decyzje generujące zdarzenia 
tworzą punkty układające się wzdłuż czasowego continuum, które – będąc tylko 
punktami – nie wypełnia przestrzeni.

Po trzecie wreszcie, zdarzenia niosą ze sobą zdolność wykraczania poza „dane”, 
będące oczywistym następstwem upływającego czasu, a więc poza zwyczajne, sta-
tystyczne ich rozumienie: jest bowiem oczywiste, że kiedy jakiś/określony bieg zda-
rzeń, „datując”, zatrzymuje się, to za/na nim pojawia się nowy. W teorii N. Luhman-
na chodzi jednak o przekraczanie innego rodzaju. Wynika ono stąd, że zdarzenia 
niosą ze sobą również (nową) potencjalność, a to oznacza, że coś jest możliwe po 
wydarzeniu się, choć było niemożliwe przedtem. Rekursywność sprawia, że historia 
przestaje być ograniczającym wybory bagażem i pozwala utwierdzić się w przeko-
naniu, że zawsze można zaczynać od nowa. 

Sięgając do przytaczanego tu już przykładu, cecha ta wyjaśnia, dlaczego w pro-
cesie realizacji budżetu pojawiają się kontrowersje i „upolitycznienie” organizacji. 
To ostatnie zjawisko zwłaszcza daje o sobie znać, kiedy organizacja zaczyna opra-
cowywać nowy budżet.

Wyodrębnienie tak rozumianych zdarzeń prowadzi do wniosku, że powinniśmy 
być bardziej otwarci na studiowanie nie-ciągłości niż ciągłości, ponieważ nie mo-
żemy nadal koncentrować się wyłącznie na tym, co rzeczywiście się wydarzyło, ale 
uwzględniać również to, co wcześniej zaistnieć nie mogło. Stany nieciągłości wy-
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stępujące w świecie są powodem, dla którego układ proces – kontynuacja wymaga 
uzupełnienia przez inny, bilateralny: zdarzenie – nieciągłość.

Temporalność

Z kolei ta kwestia pojawia się wówczas, kiedy skoncentrowani na efektywności de-
cyzji opisujemy proces przekształceń jako serię wyłaniających się „teraz”. Zwłaszcza 
kontraktowym menedżerom brakuje zdolności odtwarzania swoich dokonań w per-
spektywie ciągłości, występującej między przeszłością – teraźniejszością – przyszłoś-
cią. Więc mało zajmuje ich problem, czy przeszłość zostawia jakiś nikły ślad na teraź-
niejszości, czy przeciwnie – jak utrzymywał W. Benjamin w Pasażach – przeszłość 
może być odczytana tylko jako teraźniejszość, wszystko to uzmysławia nam wagę 
tego, co choć abstrakcyjnie, ale jednoznacznie, określamy jako: temporalność. 

Widać więc, jak w teorii systemu: przeszłość wyciska jakiś ślad na przyszłości, 
ale nigdy jako jej główna determinanta czy radykalne ograniczenie. Owe ślady prze-
szłości, jakkolwiek powinny być brane pod uwagę, nie mogą wywierać absolutnego 
wpływu na inny (przyszły) jego stan, ale też system nieuwzględniający wpływu 
swojej historii nie będzie mógł utrzymać się w przyszłości, nie będzie zdolny do 
trwania w czasie i samoreprodukowania. Tę reprodukcję umożliwia „trwałe cen-
trum” (jakaś embrionalna struktura), niesprowadzane wyłącznie do funkcji decy-
zyjnej, tyleż trwałe, ile ograniczone do znaczącego, czyli mające trwałą zdolność 
do nadawania znaczeń (w sensie „wąskotechnicznym” oznakowywania produktów) 
i rozpoznawalnego (posiadanie zintegrowanego zestawu identyfi katorów). Jest ono 
również dla personelu czymś w rodzaju „korzenia” organizacji; będąc skutkiem 
decyzji, zdarzenie – pojawiające się i znikające – może nabrać znaczenia dopie-
ro w odniesieniu do czegoś trwalszego, może być analizowane w strukturze, która 
funkcjonuje jak „przewoźnik/przekaźnik” w upływającym czasie. Dzięki niemu za-
pewnione zostają również zdolności do samoreprodukowania się, przez co system/
organizacja zyskać może miano autopoietycznej. 

Uwagi końcowe 

W kontekście prezentowanej tu teorii można stwierdzić, że organizacja wchodzi 
bardziej w interakcje ze swoją przeszłością niż z otoczeniem zewnętrznym, co by-
najmniej nie chroni jej przed zmianami, a raczej stymuluje wzbogaconą interpretację 
relacji ze środowiskiem w świetle doświadczeń wyniesionych z przeszłości. Przy-
jęta wyżej cecha – albo opcja rekursywności zakłada, że organizacja istnieje i trwa 
zakorzeniona w swej przeszłości, ale jednocześnie o jej żywotności świadczy to, 
czy będzie zdolna zmierzyć się z inną przyszłością. Organizacje żyjące przeszłością 
traktują więc przyszłość jako pewnego rodzaju ewentualność, jako coś wirtualnego 
(imaginery), jako horyzont możliwości – wprawdzie ukształtowanych w przeszłości 
– ale odkrywanych na nowo teraz.
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Tak więc autopoietyczna teoria systemu okazuje się przydatna w wyjaśnieniu 
procesu ewolucji organizacji, który jest jednocześnie przezwyciężaniem ewolucjo-
nizmu darwinowskiego. Zamiast bowiem koncentracji na opisie mechanizmu selek-
cji, tudzież eliminacji słabych i nieprzystosowanych, uwaga skupia się na umiejętno-
ści wykorzystywania nadarzających się możliwości, albo zdolności reagowania na 
nieprzewidywalne okoliczności. Dlatego interesujące poznawczo może być badanie 
warunków/okoliczności, w jakich znaczące zmiany, zapisane w historii organizacji, 
miały miejsce. Organizacji – postrzeganej jako żywy organizm – funkcjonujący na 
granicy czasu, daje to niewyczerpalny potencjał do zmian, które trudno przewi-
dzieć, ale które można wyjaśniać, odwołując się do jej historii.

Odsyłająca nas ku przeszłości koncepcja rekursywności wydatnie wzbogaca 
naszą dotychczasową wiedzę o organizacjach, zdominowaną przez „wyskalowane” 
analizy typu mikro/mezo/makro. Pozwala także przezwyciężyć obowiązującą po-
wszechnie manierę postrzegania organizacji przez pryzmat ograniczeń narzucanych 
jej przez otoczenie. Zejście na poziom analiz systemowych nie musi oznaczać kon-
centrowania się głównie na internalizacji i rekonstrukcji ról czy kodyfi kacji praktyk. 
Jako kategoria metodologiczna i epistemologiczna, rekursywność zarazem jest, bez 
wątpienia, trudniejsza w stosowaniu (rekursywność osłabia – jeśli wręcz nie znosi 
– kanoniczne dla nauk ekonomicznych założenie ceteris paribus), daje jednak więk-
sze możliwości wniknięcia w proces przekształceń systemu/struktury i uchwycenia 
jego wewnętrznej dynamiki w wydłużonym horyzoncie czasowym, a więc w per-
spektywie „długiego trwania”.
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Service Organisation as an Autopoietic System

Summary

In an ealier paper (WZ 3/2007/3) I ascertained a poor state of the service organization theory. The 
following text is an attempt to elaborate a system-based theory of service organizations. Author 
treats the service organization as a special kind of social system, and therefore, initially, „systems 
theory” is adopted. Its author is the German sociologist N. Luhmann, a representative of phenom-
enology in social science. Thanks to his theory it is possible to make the next, somewhat risky, 
step of adopting an alternative (meaning phenomenological) methodology to management science 
and starting to build a new paradigm. 


