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Turquoise communication and information model in a business organization. Case study 

 
Abstrakt: Ideę turkusowego stylu zarządzaniah organizacją spopularyzował Frédéric 
Laloux, autor książki Pracować inaczej. Organizacja turkusowa to najbardziej rozwinięta  
i efektywna forma współdziałania ludzi, którzy wypracowują satysfakcjonujące efekty na 
podstawie samozarządzania. Celem głównym w tej pracy jest przedstawienie podstawo-
wych cech Ewolucyjnego Turkusu jako nowoczesnego i efektywnego stylu zarządzania 
organizacją na tle innych stosowanych podejść o różnej skuteczności. Z uwagi na fakt, że 
to właśnie informacja i wiedza uchodzą za kluczowy zasób i czynnik sukcesu organizacji 
turkusowych, jako cel badawczy w pracy przyjęto (1) ustalenie wzorca zarządzania infor-
macją i wiedzą w modelu turkusowym oraz (2) próbę jego implementacji do praktyki biz-
nesowej przedsiębiorstwa X, które przechodzi proces transformacji i poszukuje nowocze-
snych metodyk zarządzania oraz inspiracji dla stylu pracy. Scharakteryzowano procesy 
informacyjne i komunikacyjne zachodzące w różnych typach organizacji badanych przez 
F. Laloux. Zastosowano wywiad nieustrukturyzowany z zamiarem poznania opinii i kon-
cepcji pracowników przedsiębiorstwa X odnośnie do kultury organizacyjnej firmy, którą 
współtworzą. Wywiadu udzielił także coach i doradca specjalizujący się w tematyce orga-
nizacji turkusowych. Na potrzeby poznania opinii i przemyśleń właścicieli firmy X na 
temat wydarzających się zmian odwołano się do autoetnografii – metody badawczej słu-
żącej utrwaleniu autorefleksji badacza, uczestnika zdarzeń. Wyniki pokazują, że łatwiej 
jest przyjąć model zarządzania turkusowego na etapie tworzenia organizacji, budowania 
zespołu, aniżeli przystosować do niego organizację przyzwyczajoną do funkcjonowania  
w modelu tradycyjnym. Wszystko jednak jest możliwie i zależy tylko od ludzi.  

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, organizacja turkusowa, zarządzanie informa-
cją, zarządzanie organizacją 
 
Abstract: The idea of the teal (turquoise) style of organization management was popu-
larized by Frédéric Laloux, author of Reinventing Organizations. Turquoise organization is 
the most developed and effective form of cooperation among people who generate satis-
factory results based on self-management. The main goal of this paper is to point out the 
main attributes of the Evolutionary Turquoise as a modern and effective style of organiza-
tion management when compared to other approaches of varying effectiveness. Because 
information and knowledge are considered to be the fundamental resource and success 
factor of turquoise organizations, the research objective in this study was (1) to describe 
the information and knowledge management model in turquoise organizations, and (2) to 
attempt to implement it into the business practice of company X undergoing a transfor-
mation process and looking for both modern management methodologies and inspiration 
for effective working style. The author presented information and communication pro-
cesses occurring in various types of organizations studied by F. Laloux. An unstructured 
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interview was applied to gather opinions of company X’ employees and their concepts 
regarding the organizational culture of communication and information in the organiza-
tion. The interview was also held with business advisor and coach specializing in tur-
quoise organizations. Opinions of the company X owners on the changes taking place 
were collected by means of autoethnography, a research method aimed at establishing 
self-reflections of researchers and subjects participating in an event. The results indicate 
that it is easier to adopt the turquoise management model at the stage of creating an or-
ganization or team building than to adapt to it an organization already used to the tradi-
tional model. This is possible, however, and depends exclusively on the people involved.  
Keywords: information management; organizational culture; organization management; 
turquoise organization. 

Keywords: information management; organization culture; organization management 
turquoise organization  

 

Wprowadzenie 

W książce Pracować inaczej1 belgijski autor Frédéric Laloux wyróżnił pięć modeli 
zarządzania organizacją – od autorytarnej czerwieni do najbardziej demokratycz-
nego turkusu – ukazując ich charakterystyczne cechy. Szczególną uwagę poświęcił 
turkusowemu podejściu do zarządzania, którego podstawę stanowi niecodzienne 
we współczesnych organizacjach, dyktowane szacunkiem i zaufaniem, nastawienie 
do człowieka i jego pracy. Autor przedstawił materiał badawczy jednoznacznie 
wskazujący, w jaki sposób i na podstawie jakich wartości organizacje turkusowe 
zwiększają efektywność (Laloux, 2015, passim; Gałat, 2018, s. 35–38). I choć stra-
tegie zarządzania oparte na zaufaniu nie stanowią nowości, są stosowane w licz-
nych organizacjach, bywają przedmiotem badań i tematem opracowań przedmio-
tu (Deming, 1995; Blikle, 2019; Krawczyk-Bryłka, 2012, s. 313–330), to dopiero 
książka F. Laloux przyczyniła się do popularyzacji idei samozarządzania i jest od-
powiedzią na poszukiwanie rozwiązań problemów generowanych przez typowe 
słabości współczesnych organizacji – „gierki polityczne, biurokratyczne zasady  
i procesy, niekończące się spotkania, paraliż analizy danych, chowanie informacji 
dla siebie, lubowanie się w poufności, życzeniowe myślenie, ignorowanie proble-
mów, brak autentyzmu, silosowość, konflikty wewnętrzne, proces decyzyjny ogra-
niczony do szczytów organizacji” (Laloux, 2015, s. 70). Chęć odejścia od dotych-
czasowych stylów zarządzania, sprawdzających się miernie lub niesprawdzających 
się wcale, wyzwala potrzebę poszukiwania optymalnego modelu organizacyjnego. 
Dążeniem wielu właścicieli i menedżerów organizacji aktywnych, a także osób 
planujących uruchomienie działalności, jest utworzenie sprawnej, skutecznej  
i efektywnej struktury. Zadanie to okazuje się ekscytujące, ale niełatwe. 

 
1 Książka Frédérica Laloux pt. Reinventing Organizations: A Guide to Creation Organizations Inspiration the 
Next Stage of Human Consciousness z 2014 r. ukazała się na polskim rynku wydawniczym rok później 
pod tytułem Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej 
świadomości (Laloux, 2015). 
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Źródłem inspiracji dla tego artykułu stał się proces adaptacji przedsiębiorstwa 
X do zmian wywołanych jego szybkim rozwojem. Po sześciu latach funkcjonowa-
nia na rynku firma X, która stanowi środowisko badań własnych autorki, prze-
chodzi na wyższy poziom świadomości biznesowej, zarządzania procesowego  
i tworzenia adekwatnego modelu organizacyjnego. Trwają prace nad rewizją ofer-
ty oraz optymalizacją stylu zarządzania kapitałem ludzkim, procesów informacyj-
no-komunikacyjnych i budowania trwałych relacji z kontrahentami. Rok 2020  
i poszukiwanie sposobów możliwie sprawnego funkcjonowania w trudnych wa-
runkach ryzyka wywołanych pandemią COVID-19 sprawiły, że szczególne zna-
czenie dla właścicieli i pracowników analizowanej firmy ma sprawna komunikacja 
wewnętrzna oraz racjonalne zarządzanie zasobami danych, informacji i wiedzy. 
W procesie przemiany firma czerpie z wiedzy doradców, coachów, doświadczeń 
współpracowników i partnerów biznesowych, nade wszystko ze studiowania do-
stępnych opracowań przedmiotu. Przekonujący i inspirujący okazuje się model 
zarządzania prezentowany przez F. Laloux. Na tej podstawie autorka podejmuje 
próbę ustalenia, czy i w jakim zakresie możliwe jest przeszczepienie wzorców Tur-
kusu do modelu zarządzania organizacją X. Artykuł jest relacją z tej próby. 

W części teoretycznej przybliżono podstawowe założenia funkcjonowania or-
ganizacji – od najstarszych czerwonych do najnowocześniejszych turkusowych. 
Odniesiono się do procesów komunikowania, informowania i podejmowania de-
cyzji w organizacjach turkusowych. Część empiryczna z kolei obejmuje prezenta-
cję: (1) opinii pracowników firmy X i ich koncepcji odnośnie do modelu komuni-
kacji i zarządzania informacją, zgromadzonych w toku pracy, rozmów i zajęć 
warsztatowych, (2) wypowiedzi Marka Wzorka, coacha, doradcy, specjalisty ds. 
zarządzania turkusowego, pochodzącej z wywiadu udzielonego autorce, (3) wyni-
ków samoobserwacji przeprowadzonej zgodnie z założeniami metody autoetno-
grafii przez właścicieli firmy X; wyniki te ukazują ich osobiste przemyślenia doty-
czące obecnych przemian stylu zarządzania w firmie (Kacperczyk, 2014).  

 
Przegląd tradycyjnych koncepcji zarządzania według 
Frédérica Laloux 

W swojej klasyfikacji F. Laloux wyraźne wyodrębnia z jednej strony cztery (ujęte  
w Tabeli 1) typy spotykanych na rynku organizacji tradycyjnych oraz – z drugiej 
strony – organizacje turkusowe, wyróżniające się samozarządzaniem, zaufaniem, 
szczególnym szacunkiem, partnerskim podejściem do pracownika, wiarą w jego 
możliwości, kompetencje, dobre intencje. Kolorem czerwonym Laloux oznaczył 
pierwszy, najstarszy, najbardziej autorytarny model zarządzania, obecnie wystę-
pujący sporadycznie, bazujący na bezwzględnej władzy i lęku. Organizację drugą, 
bursztynową, charakteryzuje sformalizowana hierarchia, sztywność zasad i proce-
sów, procedury, schematy, przewidywalność i porządek. Trzeci typ stanowią or-
ganizacje pomarańczowe, obecnie najpopularniejsze, zorientowane na osiąganie 
celów i pozostających z nimi w ścisłej relacji zysków. Człowiek jest dla organizacji 
zasobem, którego wartość wyraża się w wartości świadczonej przez niego pracy. 
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Kolor zielony symbolizuje organizacje bazujące na wspólnych wartościach, po-
dobnie jak rodzina, niekoniecznie nastawione na generowanie zysku. Człowiek jest 
w nich traktowany w sposób podmiotowy (Laloux, 2015, s. 21–68; Gałat, 2018,  
s. 35–38). Turkus natomiast został zarezerwowany dla organizacji, w których zna-
czenie nadrzędne mają określone wartości i godność pracowników (Laloux, 2015, 
s. 21–68).  

W Tabeli 1 dokonano przeglądu podstawowych cech czterech popularnych 
stylów zarządzania za F. Laloux, z uwzględnieniem cech kultury komunikacji, 
gospodarowania informacją, podejmowania decyzji.  
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Tabela 1. Przegląd cech charakterystycznych stylów zarządzania wyróżnionych przez Frédérica Laloux 

Typ organizacji Cechy kultury organizacyjnej Cechy kultury komunikacji, procesów  
informacyjnych i decyzyjnych 

O r g a n i z a c j e  C z e r w o n e   
Drapieżna Czerwień 
 
Metafora: „Watahy wilków” 
Archetyp: gangi uliczne, mafie, obrzeża legalnej 
działalności 
 
Styl zarządzania/przywództwa: potrzebny 
drapieżny przywódca 
 
Perspektywa egocentryczna/egocentryzm  
 

- ciągłe zmiany struktur władzy w walce o wpływy, 
- ciągła groźba odgórnej przemocy, 
- założenie, że pracownicy są leniwi, nieuczciwi, wymaga-

ją odgórnego kierowania i kontroli, 
- konieczność walki każdego dnia „o swój kawałek” (nawet 

o życie) przed szefem, przed równymi rangą,  
- obawa przed zagrożeniami, jakie mogą nadejść nieocze-

kiwanie z dowolnej strony. 

- bieżące planowanie i komunikowanie chaotycznych 
działań. 

O r g a n i z a c j e  B u r s z t y n o w e  
Konformistyczny Bursztyn 
 
Metafora: Armia – „dobra organizacja powinna 
być zarządzana na wzór armii”. 
 
Archetyp: kościół katolicki, wojsko, publiczna 
oświata, agencje rządowe 
 
Styl zarządzania/przywództwa: metoda kija; 
potrzebny paternalistyczny autokrata, który 
dowodzi i kontroluje. 
 

- ustalona hierarchia, 
- sztywne, niezmienne zbiory zasad, 
- schematy organizacyjne, 
- porządek i przewidywalność, 
- wyraźne rozdzielenie planowania i wykonania, 
- subtelne, złożone mechanizmy kontroli według rozbu-

dowanego katalogu zasad, 
- stosowanie środków dyscyplinarnych i wymierzanie kar 

za niestosowanie się do katalogu zasad, 
- zarządzanie polegające na wydawaniu poleceń i kontro-

lowaniu, czy osiągane wyniki są odpowiednie, 
- traktowanie ludzi jak wymienialne zasoby; indywidualne 

talenty nie są dostrzegane, nagradzane, rozwijane, 

- udzielanie informacji wtedy, gdy jest potrzebna, 
- przebieg formalnego raportowania od podwładnych do 

szefów, 
- przekazywanie decyzji podejmowanych na górze przez 

kolejne warstwy zarządcze na dół, 
- podział na „kto” i „co” może robić warunkowany ja-

snym łańcuchem poleceń, formalnych procesów, przej-
rzystych reguł, 

- „od szeregowców z dołu piramidy oczekuje się wypeł-
niania rozkazów skrupulatnie i bez żadnych pytań, aby 
zapewnić, że batalion będzie maszerował w szyku”, 

- innowacja, krytyczne myślenie, wyrażanie siebie nie są 
oczekiwane (są niepożądane). 
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Perspektywa etnocentryczna/etnocentryzm 
 

- ludzie nie obawiają się zagrożeń, wystarczy im prze-
strzeganie zasad, 

- używanie tytułów, stopni, mundurów w celu lepszej 
identyfikacji z pełnioną rolą, 

- zabieganie organizacji o samowystarczalność i autono-
mię (np. fabryki samochodów mają własne huty, zapew-
niają pracownicze mieszkania), 

- zatrudnienie dożywotnie, 
- zależność wykonywanego zawodu, sprawowanej funkcji 

od warstwy pochodzenia społecznego. 

 

O r g a n i z a c j e  p o m a r ań c z o w e   
Oranż Osiągnięć 
 
Metafora: maszyna – organizacja jest projekto-
wana jak maszyna; ludzie są zasobami, które 
należy starannie uszeregować w schemacie 
organizacyjnym (jak trybiki w maszynie), zmia-
ny są planowane i mapowane w strategiach, 
następnie implementowane zgodnie z planem. 
W maszynie jest przestrzeń na energię, krea-
tywność i innowację. Można jednak też mieć 
poczucie, że maszyny są bez życia i bez duszy.  
 
Archetyp: korporacje biznesowe, organizacje 
polityczne 
 
Styl przywództwa/zarządzania:  
metoda marchewki; potrzebny przywódca pa-
trzący na zarządzanie z perspektywy inżynier-

- piramida jako podstawowa struktura,  
- sztywne funkcjonalne i hierarchiczne ograniczenia, 
- innowacja, odpowiedzialność, merytokracja (honorowa-

nie zasług i umiejętności), 
- otwartość na badania naukowe, innowacje, przedsię-

biorczość, 
- wyzwolenie, odejście od poglądu, że jedyne poprawne 

odpowiedzi pochodzą od władzy, 
- korporacyjna chciwość, polityka krótkowzroczności, 

nadmierne zadłużenie, nadkonsumpcja, lekkomyślna 
eksploatacja zasobów oraz ekosystemów planety, 

- przekonanie, że osiągnięcie kolejnego celu (awansu, 
przeprowadzki do nowego domu, kupienia luksusowego 
samochodu) uczyni ludzi szczęśliwymi, 

- życie przyszłością (rzeczami, które należy zrobić, aby 
osiągnąć postawione cele), 

- kredyt zaufania i upełnomocnienie na rzecz samodziel-
ności myślenia i działania, 

- znaczenie sukcesu materialnego, 

- informacja to władza, jest ujawniana według zasady: 
tylko tyle, ile potrzeba, 

- dozwolone samodzielne poszukiwanie prawdy, nieza-
leżne od religijnego dogmatu, politycznych autoryte-
tów, bez ryzykowania życia, 

- uwolnienie od więzów myśli i zachowań nakładanych 
przez płeć lub klasę społeczną, 

- opory przed uwierzeniem w coś, co nie może być em-
pirycznie dowiedzione lub zaobserwowane, 

- wprowadzanie do sztywnych funkcjonalnych i hierar-
chicznych ograniczeń grup projektowych, zespołów 
wirtualnych, inicjatyw interdyscyplinarnych, stanowisk 
ekspertów, wewnętrznych konsultantów w celu przy-
spieszenia komunikacji i wspierania innowacji, 

- angażowanie inteligencji wielu umysłów, 
- podejmowanie decyzji na podstawie tylko tych infor-

macji (spośród licznych dostępnych), które są zgodne  
z określonym światopoglądem lub przyszłością danej 
sprawy,  
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skiej; przywództwo zorientowane na wynik, 
koncentrujące się na rozwiązywaniu namacal-
nych problemów, przedkładające zadania nad 
relacje, przewidujące i kontrolujące. Zarządza-
nie przez cele  
 
Perspektywa światocentryczna/światocentryzm  
 

- opracowywanie i wdrażanie zachęt motywujących pra-
cowników do osiągania ustanowionych celów (oceny wy-
ników, systemy premiowania, nagrody za jakość pracy, 
udziały w kapitale firm), 

- oddawanie menadżerom i pracownikom przestrzeni dla 
własnej kreatywności, talentu, swobody w działaniach, 
prowadzących do osiągniecia celów, 

- złagodzenie relacji między pracownikami i kadrą kie-
rowniczą w ramach dążenia do wspólnie korzystnych ce-
lów, 

- opcja wyboru zawodu zgodnie z talentami i aspiracjami 
ludzi; odpowiedzialność za kierowanie własną karierą,  

- odejście od symboli hierarchicznego rozwarstwienia 
(uniformy sygnalizujące pozycję zostają zastąpione mniej 
wyróżniającym się ubiorem w pracy),  

- maska profesjonalizmu (zawsze trzeba sprawiać wraże-
nie, że się jest na swoim miejscu, jest się zajętym i przy 
tym opanowanym, kompetentnym, kontrolującym sytu-
ację), 

- obowiązujące symbole statusu (uniform zostaje zastąpio-
ny przestronnym biurem wyższej kadry zarządzającej, 
osobnymi miejscami do parkowania, przelotami w klasie 
biznes), 

- przekazywanie przywódcom wszelkich środków po-
trzebnych do osiągania sukcesu; to oni mają największy 
wpływ na sukces organizacji, 

- fabrykowanie potrzeb bez względu na finansowe i ekolo-
giczne możliwości ich zaspokojenia, 

- praca jako narzędzie wyrażania siebie i spełnienia; praca 
na wynik finansowy, bieg w wyścigu szczurów, osiąganie 

- trudność przyjmowania informacji nieprzyjemnych,  
- paraliż analizy danych, zatrzymywanie informacji dla 

siebie jako poufnej,  
- formułowanie kierunku przez wyższą kadrę kierowni-

czą i kaskadowanie zadań na kolejne poziomy organi-
zacji, by osiągnąć pożądany wynik (mniejsze znaczenie 
ma to, w jaki sposób cele są realizowane; najważniejsze 
jest to, że zostają zrealizowane), 

- częste lęki osób zarządzających i utrata kontroli trium-
fuje nad ich zdolnością do ufania, co powoduje, że de-
cyzje są podejmowane na wyższym szczeblu nawet  
w tych sprawach, które można pozostawić w rękach 
ludzi na szczeblu niższym.  
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kolejnych kamieni milowych, 
- praca może prowadzić do rozczarowania (bieg na szczyt 

może okazać się nie tym, czego się spodziewano).  
 

O r g a n i z a c j e  z i e l o n e  
Pluralistyczna Zieleń 
 
Metafora/y: Rodzina, Wspólnota 
Pracownicy są częścią tej samej rodziny; są 
gotowi pomagać sobie nawzajem.  
Archetyp: organizacje non-profit, organizacje 
socjalne, rzadziej organizacje sektora biznesu  
Kapitalizacja obietnicy organizacji pomarań-
czowych dotyczącej światocentrycznej postawy 
Styl zarządzania: decentralizacja władzy i upeł-
nomocnienie na dużą skalę, rezygnacja z części 
kontroli. Zielony przywódca pozostaje w służbie 
innym, wysłuchuje podwładnych, upełnomoc-
nia, motywuje i rozwija. Menadżer jest wybie-
rany oddolnie (podwładni wybierają swojego 
szefa). Rolą przywództwa jest wybór prawidło-
wych kompromisów, aby wszyscy interesariusze 
(inwestorzy, zarząd, pracownicy, klienci, do-
stawcy, lokalne społeczności, całe społeczeń-
stwo, środowisko) mogli dobrze się rozwijać. 
Pomiędzy interesariuszami nie powinno być 
żadnej hierarchii. 
 

- zachowanie merytokratycznej, hierarchicznej struktury, 
ale z przekazaniem większości decyzji w dół, 

- organizacje oparte na wartościach, 
- wrażliwość na ludzkie uczucia, 
- szacunek dla wszystkich punktów widzenia, 
- poszukiwanie sprawiedliwości, równości, harmonii, 

wspólnoty, współpracy i zgody, 
- pielęgnowanie relacji ze wszystkimi, 
- chęć odejścia od/wyrwania się z ról, klas, kast społecz-

nych, patriarchatu, innych struktur, 
- relacje międzyludzkie są ważniejsze od wyników, 
- duże znaczenie mentalności i zachowań przywódców  

w znaczeniu ich umiejętności i gotowości do dzielenia się 
władzą, przewodzenia z pokorą, przywództwa w służbie,  

- ważna rola działu kadr, 
- odpowiedzialność społeczna biznesu, poprawa lokalnych 

warunków pracy,  
- główny cel to promowanie kultury, wspólnych wartości, 
- praca z dostawcami z krajów rozwijających się,  
- ograniczenie emisji substancji węglopochodnych i zuży-

cia wody, dążenie do odzyskiwania surowców wtórnych  
i ograniczenie pakowania.  

 

- publikowanie raportów o społecznej odpowiedzialności 
biznesu, 

- przekazywanie pracownikom okresowej informacji 
zwrotnej, 

- decyzyjność pracowników niższego szczebla (mogą 
podejmować decyzje w szerokim zakresie bez akcepta-
cji zarządzających).  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Laloux, 2015, s. 28–68) 
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Organizacja turkusowa – styl zarządzania, komunikowa-
nia, informowania 

F. Laloux metaforycznie określił organizacje turkusowe jako organizmy lub żywe 
systemy (Laloux,  2015, s. 82). A. Blikle porównał je do wielokomórkowych orga-
nizmów, w których nie ma centralnego planowania. Komórki mające różne funk-
cje zlecają sobie wzajemnie wykonywanie zadań (Blikle, 2018, s. 39). W organiza-
cjach turkusowych kluczem do skutecznego działania, nawet na dużą skalę, są 
ludzie i system zachodzących między nimi relacji, oparty na zaufaniu i lojalności. 
Samozarządzanie i samoorganizujące się zespoły zadaniowe to pierwszy z trzech 
filarów organizacji turkusowych. W tym modelu zarządzania zrezygnowano ze 
struktury hierarchicznej na rzecz płaskiej. Ludzie nie mają stanowisk i zakresów 
obowiązków. Współpracując w zespołach, realizują pasujące do ich kompetencji 
zadania, podejmują decyzje i ponoszą za nie odpowiedzialność. Drugim filarem 
jest pełnia, która przejawia się w autentyczności ludzi, otwartych zasadach współ-
pracy, partnerstwie. Praca to środowisko dające poczucie bezpieczeństwa, warunki 
rozwoju, swobodę wymiany poglądów. Ludzie są odpowiedzialni za własne myśli, 
przekonania, słowa i czyny. Odnoszą się do siebie z szacunkiem. Problemy i kon-
flikty rozwiązują w taki sposób, aby nikogo nie obwiniać. Błąd ma być okazją do 
refleksji, gromadzenia doświadczeń, nauki. Trzeci filar to cel istnienia. Organiza-
cja ma duszę i ewolucyjny cel. Nie ma w niej przewidywania i kontrolowania. Pra-
cownicy uważnie obserwują zachodzące zmiany i elastycznie na nie reagują. 
Zmieniająca się rzeczywistość ma inspirować pracowników do działania adekwat-
nie do ich kompetencji i indywidualnych celów (Laloux 2015, s. 276–278; Gałat 
2018, s. 37 –38).  

W rozważaniach o organizacjach turkusowych Frédéric Laloux rysuje między 
innymi wyraźny obraz zarządzania informacją i wiedzą, kultury komunikacji we-
wnętrznej i zewnętrznej, także podejścia do podejmowania decyzji. Pokazuje ich 
skuteczność na podstawie konkretnych organizacji. Obowiązują w nich następują-
ce zasady (Laloux, 2015, passim): 

Sp o tk an i a  odbywają się na najniższym poziomie, w samozarządzających 
zespołach i są krótkie. Służą wyrównaniu poziomu wiedzy i podejmowaniu decy-
zji; nie ma regularnie planowanych narad, a spotkania ad hoc odbywają się wtedy, 
gdy temat wymaga specjalnej uwagi i musi zgromadzić odpowiednie osoby. Spo-
tkania wszystkich pracowników są standardową praktyką w organizacjach turku-
sowych i są zwoływane w celu przekazania nowej znaczącej informacji (wyniki 
kwartalne, roczne badanie wartości); informacja nie jest dostarczana odgórnie, 
lecz omawiana na bieżąco i poddawana dyskusji. 

In fo rmac j e  b i zne s ow e  są jawne dla wszystkich. Nie ma ludzi nieważ-
nych; każdy oczekuje dostępności wszystkich informacji w tym samym czasie. Da-
ne finansowe, wynagrodzenia, wyniki zespołów mają status dostępnych zasobów 
informacji; dane nie są anonimizowane ani uśredniane. Dzielenie się wszystkimi 
informacjami jest praktykowane z trzech względów: (1) wobec braku hierarchii 
samozarządzające zespoły potrzebują wszystkich dostępnych informacji, aby po-
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dejmować najlepsze decyzje; (2) każda nieupubliczniona informacja może wywo-
ływać podejrzenia, a podejrzliwość jest toksyczna dla zaufania w organizacji;  
(3) nieformalne hierarchie wyłaniają się, kiedy niektórzy wiedzą coś więcej niż in-
ni. Aby uniknąć zniekształcania lub utraty informacji podczas jej przekazywania 
od osoby do osoby, organizacje samozarządzające używają intranetu jako central-
nego repozytorium, do którego każdy może się zalogować i uzyskać informacje  
w czasie rzeczywistym. Praktyka dzielenia się informacjami, szczególnie nieko-
rzystnymi, zmusza ludzi do dojrzałości i konfrontacji z przykrymi okolicznościami. 
Ludzie wiedzą, że informacja nie będzie użyta przeciwko nim, nie ma więc po-
trzeby chronienia ludzi przed faktami – dobrymi i złymi.  

P roc e s y  dec y z y j n e  bazują na wiedzy i inteligencji zbiorowej oraz do -
radz tw i e  i  coach ingu . Dzielenie się informacją i poradnictwo wzmacniają 
poczucie wspólnoty. Każda osoba, którą prosi się o poradę, czuje się uszanowana  
i potrzebna. Prośba o radę jest aktem pokory, wyrażeniem potrzeby włączenia 
drugiej osoby do namysłu nad decyzją. Nie ma zalecanej formy zwracania się  
o poradę; można się zwracać do kolegów z pracy w indywidualnej rozmowie lub 
umówić się grupą na spotkanie; jeśli decyzja ma objąć duże grupy osób, mail albo 
Internet są najlepszym sposobem zbierania informacji. Proces doradczy jest bar-
dzo ważnym mechanizmem udzielania informacji zwrotnej i stanowi nieodłączną 
część życia codziennego organizacji turkusowych. Ludzie są szkoleni w skutecz-
nym przekazywaniu informacji zwrotnej; bardzo ważna jest informacja zwrotna 
dotycząca ich indywidulanej wydajności. 

In t r an e t  i  r epoz y to r i a  w i edz y , także inne narzędzia technologii in-
formacyjnej ułatwiają identyfikację i lokalizację osoby o potrzebnej wiedzy eks-
perckiej. W przypadku organizacji, w której pracownicy są rozproszeni i nigdy się 
nie spotykają, firmowy intranet pełni rolę sieci społecznościowej. Pracownicy mo-
gą do siebie zatelefonować i zadać pytanie; mogą je zadać wprost na platformie. 
Narzędzia pozwalają unikać niepotrzebnych struktur; prawie we wszystkich przy-
padkach odpowiedź na pytanie jest gdzieś dostępna, rzecz polega na dotarciu do 
właściwej osoby. Wewnętrzna sieć społecznościowa bywa narzędziem gromadze-
nia informacji i proponowanych rozwiązań sformułowanego i opublikowanego  
w organizacji problemu. Wewnętrzny blog stanowi forum odsłaniania problemów  
i poszukiwania rozwiązań z włączeniem pracowników.  

K o m u n i k ac j a  z ew nę t r z n a  służy wychodzeniu poza granice organizacji 
w celu pozyskania wsparcia od dostawców i konsumentów. Z perspektywy celu 
każda organizacja może zyskać na odsłonięciu się przed szeroką publicznością, 
która może dostarczyć informację zwrotną oraz specjalistyczną wiedzę.  

Z oczywistych powodów nie jest możliwe przedstawienie w tym artykule kom-
pletnego zbioru wymienionych przez Laloux własności procesów komunikacyj-
nych i informacyjnych organizacji turkusowych. Jednak nawet to wybiórcze ujęcie 
wydaje się wskazywać na niebagatelny potencjał i wpływ otwartości i przejrzysto-
ści polityki informacyjnej na efektywność organizacji.  

 



 

Aneta Januszko-Szakiel, Turkusowy model komunikowania… 

 

 133 

Model komunikacji i zarządzania informacją w przedsię-
biorstwie X – studium przypadku 

Przedstawione studium przypadku to opis wybranych aspektów transformacji kra-
kowskiego przedsiębiorstwa (dalej: firma X), świadczącego usługi informacyjne  
i doradcze z zakresu badań i rozwoju dla sektora MŚP (Gregorczyk, 2015). Rela-
cjonowane przemiany rozpoczęły się w drugiej połowie 2020 roku, a ich celem jest 
wdrożenie w firmie modelu zarządzania turkusowego (Głowacz, 2020; Głowacz, 
2020a; Skrzypek, 2017; Pisarska, Iwko, 2018). Materiał badawczy pochodzi z tego 
okresu i został pozyskany w wyniku: (1) wywiadów częściowo ustrukturyzowanych 
(respondentami byli pracownicy przedsiębiorstwa oraz profesjonalny doradca, 
coach, mentor wspierający organizacje w procesie wdrażania turkusowego modelu 
zarządzania), (2) warsztatów szkoleniowo-doradczych, w których uczestniczyli 
pracownicy i właściciele firmy X, (3) autoetnograficznej rejestracji odczuć i prze-
myśleń właścicieli.  

Tempo rozwoju oferty, zmieniająca się struktura, powtarzalność procesów 
skłoniły właścicieli analizowanego podmiotu do poszukiwania odpowiedniego mo-
delu zarządzania. Uświadomili oni sobie, że procesy organizacyjne, praktyki po-
dejmowania decyzji, obieg informacji, kultura komunikacji wewnętrznej i ze-
wnętrznej muszą zostać wymyślone od początku. Sformułowali między innymi 
następujące pytania:  

- na podstawie jakich zasobów wiedzy i doświadczeń należy podejmować 
decyzje? 

- jak zorganizować proces komunikowania wewnątrz organizacji? 
- jak zarządzać zasobami danych, informacji i wiedzy? 
W proces przekształcania firmy oraz poszukiwania efektywnego i satysfakcjo-

nującego modelu zarządzania i organizacji włączono cały zespół (7 pracowników  
i 2 właścicieli). Nikt nie znał dokładnych założeń Turkusu ani postulowanego  
w nim modelu komunikacji i zarządzania informacją. Współpracownicy zostali 
poproszeni o zapoznanie się z tą koncepcją na podstawie dowolnych dostępnych 
materiałów, a następnie o przedstawienie w rozmowie swojej wizji modelu komu-
nikacji wewnętrznej i obiegu informacji, pożądanego w przedsiębiorstwie X jako 
środowisku ich pracy. Wiele z zaproponowanych rozwiązań powtarzało się. Poja-
wiały się sugestie silnie inspirowane piśmiennictwem przedmiotu, ale i takie, które 
niewątpliwie mają charakter autorski i zostały wysunięte z uwzględnieniem wa-
runków funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Według koncepcji pracowników przedsiębiorstwa X:  
 

komunikacja w firmie X powinna być bardzo częsta, opierać się przede wszystkim na spotkaniach 
całego zespołu, na których omawiane byłyby wszystkie realizowane projekty. Każdy powinien 
mieć możliwość wypowiedzi na temat tego, co zostało zrobione, co jeszcze trzeba zrobić, czy ma 
jakieś problemy i jakiej pomocy potrzebuje. Spotkania takie (…) mogłyby odbywać się w formie 
stacjonarnej lub w formie telekonferencji, na przykład za pomocą platformy ZOOM. Ważne, aby 
takie krótkie spotkania odbywały się możliwie często, 2–3 razy w tygodniu. Komunikacja powin-
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na być otwarta, oparta na szczerości i wzajemnym zaufaniu oraz poszanowaniu emocji i uczuć 
innych członków organizacji. (…) Informacje dotyczące projektów powinny być w miarę możli-
wości dostępne dla wszystkich, usystematyzowane w taki sposób, aby było łatwo je znaleźć. Nie 
każdy z nas ma taką samą wiedzę i umiejętności, w związku z czym należy dążyć do tego, aby 
każdy odpowiadał za takie zadania, które są najbardziej zgodne z jego wiedzą. Można również 
organizować wewnętrzne szkolenia, w których każdy z pracowników mógłby się dzielić wiedzą, 
która jest przydatna również dla innych. Korzyści może przynieść również wspólne rozwiązywa-
nie problemów (…). Każdy pracownik ma dostęp do listy kompetencji innych członków zespołu. 
Na liście tej może znaleźć informacje, co kto potrafi/lubi/może robić, za co chce być odpowie-
dzialny (w przypadku podejmowania się nowych projektów łatwiej będzie można wybrać oso-
bę/osoby za nie odpowiedzialne).  

 
Ponadto zaproponowano rozwiązanie, zgodnie z którym: 

 
- zespół stosuje się do jasnych procedur postępowania; każdy podejmuje decyzje samodziel-

nie, ale na podstawie i w ramach wcześniej wspólnie opracowanych procedur/instrukcji, 
- np. 2 x w tygodniu odbywa się spotkanie całego zespołu (30 min) w biurze/online  

i omawiane są na nim sprawy bieżące (w tym informacje, że ktoś ma luźniej w dane dni 
i może pomóc lub odwrotnie, że ktoś w takie i takie dni będzie potrzebował wsparcia ze 
względu na nadmiar pracy, itp.) (…), 

- mamy programy, w których na bieżąco aktualizujemy stan naszego projektu,  
- jeżeli pojawiają się rozbieżności w interpretacjach, dyskutujemy o tym na spotkaniach, 

członkowie zespołu wiedzą, kto jest ekspertem w jakiej dziedzinie.  
 

Wyobrażając sobie pożądany model zarządzania informacją, pracownicy opi-
sywali go tak: 

  
- mamy program/programy/serwer, gdzie trzymamy wszystkie dane o projek-

tach/klientach; gdy członek zespołu potrzebuje informacji do swojego zakresu zadań, 
może je znaleźć w jednym miejscu, 

- dzięki temu, że każdy pracownik na bieżąco uzupełnia posiadane przez firmę informacje 
o klientach lub projektach, inni mogą sprawdzić status projektu/klienta bez potrzeby 
zbierania od każdego z członków zespołu szczątkowych informacji.  

 
Jeden z pracowników zgłosił też propozycję modelu komunikacji, w którym 

każdy komunikuje się z każdym, i wymienił następujące jego komponenty: 
 

- Sprawna, szybka, swobodna (bez uprzedzeń, strachu) komunikacja (bez wąskich gardeł) 
między jednostkami za pośrednictwem konkretnego narzędzia (np. telefon, chaty, wi-
deokonferencje itp.),  

- Zdawanie właścicielom i innym pracownikom raportów z etapów konkretnych projektów 
(na czym stoimy w danym momencie, w czym jest problem, jak można odciążyć pracow-
nika, jak można pomóc komuś innemu itp.), np. za pośrednictwem stand-up meetings, 

- Dbanie o kompetencje komunikacyjne i zdolności interpersonalne pracowników,  
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- Dbanie o równość między pracownikami, brak faworyzowania, 
- Pracownicy dbają o siebie nawzajem, pomagają sobie, uczą się wzajemnie, 
- Organizowanie spotkań/warsztatów między pracownikami w celu podzielania się wie-

dzą i zwiększania kompetencji. 
 
Ten sam pracownik w postulowanym przez siebie modelu zarządzania zaso-

bami danych, informacji i wiedzy wymienił: 
 
- Posiadanie narzędzia do zarządzania projektami, tak aby każdy miał do niego dostęp  

i każdy znał status konkretnego projektu (np. Slack, RedMine, Trello, Asana), 
- Każdy ma dostęp do programu/narzędzia pozwalającego na zarządzanie projektami, 
- Wspólnie opracowany system segregacji/hierarchizacji danych, tak aby każdy czuł się  

w nim komfortowo i wiedział, „gdzie co jest”,  
- Każdy ma dostęp do wszystkich danych (magazynowanych w chmurze lub w innym 

miejscu; nie ma potrzeby prosić kogoś o konkretne pliki, można do nich dotrzeć samo-
dzielnie).  

 
W kreowanym modelu kolejnemu respondentowi istotne wydały się: 
 
- jasne zasady obiegu dokumentów – wszystkich (według ściśle określonych zasad: proce-

dur wewnętrznych firmy dla pracowników, partnerów i trenerów), 
- przepływ informacji zgodny i spójny dla każdego klienta (pracownicy postępują według 
ściśle wypracowanych reguł), 

- system danych (zbiór informacji w jednym programie dostępny dla każdego pracownika). 
 
Jeden z najmłodszych pracowników zaznaczył, że dla niego:  

 
szczególnie ważna jest komunikacja między pracownikami, która powinna być fundamentem 
organizacji (…). Nie powinno być sytuacji, że ktoś wstydzi się o coś zapytać lub czuje się nie-
pewnie w środowisku pracy. Mentorem oraz osobą, która czuwa nad danym projektem, powinna 
być osoba, która w tej właśnie kwestii posiada największe doświadczenie.  
 

Podobną opinię formułuje osoba, która nie jest często obecna stacjonarnie  
w biurze i uważa, że: 
 
sprawna komunikacja jest kluczowym elementem organizacji. Organizacje wykorzystują narzę-
dzia zwiększające efektywność pracy zespołowej. Aby osiągnąć zamierzony cel w zespole, gdzie 
często zadania poszczególnych osób są od siebie zależne, system komunikowania się  
i przepływ informacji musi być opracowany na wysokim poziomie. Ponieważ struktura jest ela-
styczna i zmienia się w zależności od wykonywanego projektu, komunikacja i przepływ informacji 
również powinny być dostosowywane do danej sytuacji. Przydatne mogą być wielofunkcyjne na-
rzędzia do pracy zespołowej, w których można tworzyć podgrupy robocze, komunikować się 1:1, 
prowadzić telekonferencje, ale także tworzyć miejsce na narzędzia i pliki potrzebne do wykonywa-
nia pracy, tak aby możliwie duża liczba czynności mogła być wykonywana z poziomu jednego 
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miejsca. Istotne jest też dbanie o to, żeby rola i procedury pracownika w danym projekcie były 
jasno opisane i na bieżąco aktualizowane, tak aby wiedzieć, kto za co odpowiada, z kim się kon-
taktować w konkretnej sprawie.  

 
Podkreślono też, że warto zastanowić się nad zwiększeniem interakcji między członka-

mi zespołu, przede wszystkim zapoznać członków zespołu między sobą, pokazać, że ktoś taki 
istnieje, zmniejszyć ich poziom anonimowości. Równie ważnym obszarem jest komunikowanie 
bieżącego kierunku działań, nowych aktywności, projektów, jakie w danym momencie są podej-
mowane. Za istotne uznano zwiększenie form komunikacji trójstronnej w stosunku do komuni-
kacji jednostronnej i dwustronnej. Wyjaśniono, że cechą charakterystyczną komunikacji trój-
stronnej jest komunikacją między osobami, gdzie nadawca i odbiorca są bardziej skoncentrowani 
na tym, co stanowi przedmiot komunikacji:  

- Meritum jest problem, projekt, zadanie. 
- Nadawca i odbiorca współpracują. 
- Nadawca i odbiorca szanują się wzajemnie.  
 
Skomponowany z fragmentów wypowiedzi pracowników opis oddaje wyobra-

żenie o modelu komunikowania i obiegu informacji, który jest zarówno osadzony 
w założeniach i wartościach turkusowego stylu zarządzania, jak i koresponduje  
z możliwościami i potrzebami przedsiębiorstwa X. Przede wszystkim jest to model 
wypracowany przez ludzi, dla których ma stanowić podstawowe narzędzie współ-
pracy, tworzenia i rozwoju, pozostawania w bliskich relacjach i tym samym po-
czucia bezpieczeństwa, bez względu na tryb i miejsce pracy.  

O ile nowo zatrudnieni pracownicy z ciekawością i entuzjazmem przyjęli in-
formację o pomyśle i podjęciu próby wdrożenia zmian zgodnych z turkusowym 
stylem zarządzania (tak można sondować na podstawie wstępnych nastrojów),  
o tyle właścicielom towarzyszą mieszane odczucia, mniej lub bardziej uzasadnione 
obawy, typowe w warunkach zmiany i ryzyka. Podstawą ich poznania jest autore-
fleksja właścicieli.  

Według odczuć właściciela firmy, odpowiadającego za sprawy finansowe  
i techniczne: 
 
zmiana sposobu organizacji do poziomu systemu organizacji turkusowej wymaga dwóch głównych 
elementów: sprawnego systemu komunikacji i wymiany informacji oraz przekonania pracowni-
ków/członków zespołu, że każdy z nich stanowi istotny element organizacji i wnosi wkład w jej 
funkcjonowanie i osiągane wyniki oraz ma w nich sprawiedliwy udział. Pracownicy mogą mieć 
trudności w odnalezieniu się w nowym dla nich systemie, między innymi ze względu na koniecz-
ność wzięcia na swoje barki współodpowiedzialności za losy organizacji. Część pracowników ze 
względu na osobowość i przyzwyczajenia nie dostosuje się do zmian i rozstanie się z firmą, na-
tomiast osoby, które odnajdą się w takim podejściu do działania, będą czuły swoją „sprawczość” 
w stosunku do firmy i przełożenie efektów własnych działań na wyniki firmy, które z kolei będą 
odzwierciedlone w wysokości wynagrodzenia. Równocześnie jawność wszelkich informacji, w tym 
także finansowych, musi być poparta przejrzystością systemu wynagradzania za wykonywaną 
pracę. System musi premiować jednostki/zespoły osiągające wysokie wyniki, uwzględniając rów-
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nież udział w zyskach organizacji pracowników działów „nieprodukcyjnych”, których praca jest 
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy. 

 
Spostrzeżenie respondenta odnosi się do innych jeszcze aspektów funkcjono-

wania w turkusowych organizacjach niż te dotyczące komunikowania i informo-
wania. Z uwagi na wczesną fazę toczących się przemian w przedsiębiorstwie  
X i wciąż jeszcze niewystarczające rozpoznanie cech osobowych nowych współ-
pracowników, poziomu ich świadomości, sposobu myślenia, trudno przedstawiać 
argumenty jednoznacznie wskazujące na zasadność sformułowanych założeń bądź 
jej brak. Również relacjonowane badania są na tak wstępnym etapie, że zaobser-
wowane dotychczas zjawiska, zidentyfikowane nastroje zespołu, zgromadzone 
opinie, nie dostarczają twardych dowodów upoważniających do wniosków, że 
podjęta próba wszczepienia turkusowego modelu zarządzania zakończy się powo-
dzeniem. Osiągnięcie pełnego wzajemnego zaufania, transparentności, tworzenie 
wspólnoty, współdzielenie wszelkich zasobów będzie zadaniem nowym i nieła-
twym dla wszystkich, także dla właścicieli, inicjatorów rozwoju firmy i zachodzą-
cych w niej zmian, świadomie aspirujących do przekształcenia jej w organizację 
turkusową.  

Drugi właściciel, odpowiadający za rozwój firmy, opisuje swoje nastawienie do 
trwających reform w następujący sposób:  

 
Cieszę się na ten eksperyment. Bardziej niż ogromnej zmiany oraz konieczności pokonania bariery 
mentalnej, boję się zarządzać firmą nijaką. Dotychczasowa praca w firmie i nad firmą wyposa-
żyła mnie w przeróżne, pozytywne i negatywne, przeżycia, spostrzeżenia, refleksje. Na co dzień 
współpracuję z firmami prowadzonymi spontanicznie, bez namysłu, z różnymi efektami. Nie 
mam problemu z ufaniem innym ludziom i nie przeszkadza mi dzielenie się z innymi ludźmi. 
Przekonałam się, że współpraca daje inne, lepsze efekty. Wierzę w siłę i kompetencje innych lu-
dzi. Bardzo ważne są dla mnie zdrowe relacje i szacunek do drugiego człowieka.  

Największym obecnie problemem w firmie jest poukładanie procesów, ukonstytuowanie śro-
dowiska wspólnej pracy, współdzielenie zasobów, wybór, implementacja i codzienne stosowanie 
narzędzi bieżącej komunikacji. Firma, początkowo jednoosobowa, potem dwuosobowa, miała 
trwałe przyzwyczajenia przekazywania informacji. W strukturze wieloosobowej natomiast ko-
nieczne jest przyjęcie i stosowanie bardziej rozwiniętych, określonych zasad komunikacji oraz 
obiegu informacji. Istotny jest dobór współpracowników o określonych kompetencjach; w naszym 
przypadku ważne są kompetencje informacyjne. Podstawowym tworzywem w naszej pracy jest 
informacja biznesowa; trzeba znać zasady jej wyszukiwania, oceny jakości, przetwarzania. 
Ogromnie ważne jest stworzenie atmosfery pracy, w której każdy będzie się czuł dobrze, znajdzie 
warunki do rozwoju. Nie interesuje mnie współpraca z ludźmi, którzy wymagają pilnowania, 
kontrolowania, „prowadzenia za rękę”. Chcę bardzo pracować z ludźmi, którzy mając określony 
cel i niezbędne zasoby, są przy tym zdolni i zmotywowani do samodzielnego działania dla osią-
gnięcia celu. Chcę współtworzyć środowisko rozwoju, podnoszenia kompetencji, czerpania satys-
fakcji. Chcę wytyczać kierunki rozwoju firmy, ale w warunkach bezpieczeństwa, szacunku, speł-
nienia. Firma od zawsze była dla mnie polem doświadczeń, środowiskiem nauki, samorozwoju, 
poznawania ludzi i nowych zjawisk. Konieczność opracowania i wprowadzenia zmian wywoła-
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nych rozwojem firmy postrzegam jako okazję do odebrania kolejnych lekcji. Towarzyszy mi nie-
pewność, czy i jak dalece współpracownicy przyjmą koncepcję zarządzania naszą firmą jako 
organizacją turkusową i się w niej odnajdą. Czy uszanują i odpowiedzialnie będą korzystać  
z udostępnionych im zasobów danych i informacji, także poufnych? Czy zechcą traktować firmę 
jak swoją własną i pracować na wspólny wynik? Czy będą czuć się odpowiedzialni za podejmo-
wane wspólnie decyzje? Czy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z wszystkimi  
w zespole? Czy będę chcieli się uczyć? Nieustające zmiany i konieczność stałego uczenia się no-
wych rzeczy są oczywiste. Niezbędne jest więc uczenie się, jak efektywnie funkcjonować w „trwa-
łej zmianie”.  

 
Przedstawione wypowiedzi, opinie i refleksje pracowników firmy X korespon-

dują z założeniami organizacji zarządzanych w stylu turkusowym. Optymistyczne 
jest to, że wszyscy współpracownicy włączają się w próbę tworzenia dogodnej dla 
nich, turkusowej organizacji. Są ciekawi przebiegu i efektu końcowego próby przy-
łożenia koncepcji Turkusu do możliwości firmy. Chcą się rozwijać, uczyć, dzielić 
doświadczeniami. Chcą nie tylko pracować, lecz przede wszystkim pracować cie-
kawie i mądrze, w określonym systemie wartości, poszanowaniu, zaufaniu, tole-
rancji, wyrozumiałości.  

Potwierdzenie, że zachodzące w firmie zmiany rozwojowe są właściwym mo-
mentem na testowanie skutecznego modelu organizacyjnego, wybrzmiało w wy-
wiadzie udzielonym autorce przez coacha Marka Wzorka2. Kluczowe pytanie 
dotyczyło tego, czy uda się organizację turkusową stworzyć z pracowników już 
zatrudnionych, czy też lepiej wspólnie zbudować ją od podstaw, rekrutując do 
zespołu właściwie nacechowanych ludzi. Odpowiedź rozmówcy wskazuje, że oba 
podejścia są możliwe. Wszystko bowiem zależy od ludzi, a „najtrwalszą innowacją 
firmy jest innowacja w kulturę organizacyjną”. 

 
Podsumowanie 

Problematyka organizacji turkusowych jest bardzo rozległa. Stanowi ciekawy  
i ważny obszar badawczy. Potrzebne są badania empiryczne i gromadzenie do-
wodów na to, że praca może zapewniać warunki do rozwoju, satysfakcję i wy-
mierne korzyści. Nade wszystko ważne jest podejmowanie badań ukazujących 
przewagi organizacji turkusowych nad tradycyjnymi i tłumaczących ich podłoże. 
Przedstawiona w tym studium przypadku próba zastosowania w przedsiębiorstwie 
X koncepcji turkusowego stylu zarządzania, choć na razie zalążkowa, dostarcza 
nie tylko interesujących do analizy zjawisk i jest pouczająca, ale pozwala zaobser-

 
2 Marek Wzorek – doradca strategiczny zarządów, przedsiębiorca, wykładowca, wieloletni menad-
żer, propagator i praktyk turkusowych organizacji oraz samozarządzania. Autor książki Od hierarchii 
do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku, która w ocenie recenzentów rewolucjonizuje i uczłowiecza 
sposób zarządzania w polskich firmach oraz uwalnia potencjał pracowników i organizacji. 
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wować, w jaki sposób ludzie łączą się i organizują na rzecz realizacji wspólnych 
celów na podstawie talentów i wartości.  

Z postulatów współpracowników przedsiębiorstwa X wyłania się, na tym eta-
pie przemian wciąż mało wyraźny, obraz zarządzania i obiegu informacji, w któ-
rym: 

- zasoby danych, informacji, wiedzy, dokumentów są deponowane i współ-
dzielone w centralnym systemie repozytoryjnym, 

- wspólna baza danych o klientach, kontrahentach i realizowanych projek-
tach jest na bieżąco uzupełniana przez każdego pracownika,   

- zasoby wiedzy są organizowane według znanych wszystkim zasad; są łatwe 
do wyszukania i użycia, 

- cyfrowe środowisko pracy wspólnej wyposażone w komunikator umożliwia 
bieżącą komunikację każdego z każdym, 

- zdalne spotkania są okazją do rozmów w szerszym gronie, omawiania 
spraw wspólnych,  

- ludzie pracują, spotykają się i podejmują decyzje w zespołach, a nad po-
prawnością i terminowością określonych prac czuwa ten, kto w danej dzie-
dzinie ma największe doświadczenie, 

- właściciele nie zarządzają, lecz współpracują, doradzają i motywują, 
- rozwój, nauka, zaspokajanie ambicji pracowników realizują się poprzez 

wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się wiedzą, umiejętne ko-
munikowanie informacji zwrotnej, 

- w obiegu są informacje pochodzące z osobowych źródeł wewnętrznych 
oraz zewnętrznych; wpływ na bieżące funkcjonowanie i rozwój organizacji 
mają współpracownicy, trenerzy, doradcy, kontrahenci, klienci, instytucje 
otoczenia biznesu, 

- zbiory danych i informacji podlegają bieżącej weryfikacji i aktualizacji, 
- kompetencje informacyjne są kluczowym czynnikiem skuteczności, konku-

rencyjności, produktywności; indywidualne i grupowe zarządzanie infor-
macją to podstawowe sprawności organizacji.  
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