
5.3. Specyfi ka kierowania w organizacjach z branży IT – sygnał 
wyczerpywania się paradygmatu teorii sytuacyjnych?91

Wprowadzenie

Teorie sytuacyjne, powszechnie wykorzystywane w obszarze refl eksji teoretycznej 
oraz praktyki przywództwa organizacyjnego, mogą stawać się, zdaniem autora, w co-
raz mniejszym stopniu spójne z rzeczywistością zachowań organizacyjnych, jakie 
opisują: przywództwa i kierowania zespołami pracowniczymi. Teza ta jest omawiana 
na podstawie kierowania w branży IT. Pytaniem postawionym w dyskusji jest, czy 
tendencje wskazane w branży IT są lub będą charakterystyczne dla organizacji spoza 
tego obszaru.

Publikacja odnosi się do modelu Blancharda i na przykładzie tej teorii wskazuje 
charakterystyczne niespójności modeli sytuacyjnych związanych czynnikami organi-
zacyjnymi (m.in. charakterystyka zadań zlecanych pracownikowi), jak i elementami 
odnoszącymi się do czynników zewnętrznych wobec organizacji (m.in. specyfi ka 
funkcjonowania na rynku pracy ekspertów organizacyjnych).

Ewolucja rozumienia kierowania zespołami pracowniczymi

Na poziomie rozumienia zakresu znaczeniowego możliwe jest zdefi niowanie pojęć 
takich jak: kierownik, przywódca, przełożony, menedżer, biznesmen. Co prawda, nie-
które z nich używane są zamiennie, jednak przegląd literatury umożliwia rozgrani-
czenie poszczególnych terminów (Rosiński 2008). Rozróżnienia te od wielu lat są 
stale obecne w krajowej dyskusji naukowej (Listwan 1993). Warto zauważyć, że o ile 
same pojęcia są sprawnie defi niowane, o tyle wzięcie pod uwagę funkcjonowania 
w organizacji osób określanych poszczególnymi terminami nie jest już tak oczy-
wiste. Jak zauważa Listwan (2008, 19), konkludując przegląd zmian zachodzących 
w organizacjach: „Oczywistym efektem (...) jest przebudowa organizacji i realizowa-
nej w niej funkcji personalnej w kierunku humanizowania stosunków pracy (relacji 
przełożony–podwładny, sposobów komunikacji międzypersonalnej, stylu kierowa-
nia, zakresów samodzielności i samokontroli, minimalizacji monotonii pracy, bez-
konfl iktowego łączenia holistycznego rozwoju pracowników z rozwojem i celami 

91 Jerzy Rosiński, Uniwersytet Jagielloński.
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organizacji itp.)”. Zatem sposób sprawowania władzy w organizacji – sposób kie-
rowania pracownikami – zmienia się. Ewolucja podejścia do sposobu sprawowania 
władzy w organizacji jest zauważana i wciąż dyskutowana w wielu najświeższych 
publikacjach. Jak stwierdza Mazurkiewicz (2015, 11), ponieważ obszar ten odnosi 
się do relacji, zatem może się okazać, że jego zdefi niowanie w dalszym ciągu trwa 
i może nie zakończyć się powodzeniem. W dyskusji tej przewijają się dwa aspekty, 
wydaje się, że opisujące ten sam fenomen:

1. sposób realizacji roli społecznej związanej z kierowaniem zespołem pracow-
niczym;

2. na co zwracamy uwagę, opisując osoby sprawujące władzę w organizacjach.
W pierwszym z wymienionych aspektów (sposób realizacji roli społecznej związa-

nej z kierowaniem zespołem pracowniczym) niezwykle inspirujący wywód prowadzi 
Czarniawska (2010, 76–79, 82–86). Rozróżnia ona trzy charakterystyczne postaci czy 
też sposoby realizacji roli społecznej: (charyzmatycznego) przywódcę, kierownika, 
przedsiębiorcę. U każdej z tych osób znajduje silne i słabe strony oraz optymalny czas 
działania. Zdaniem Czarniawskiej charyzmatyczne przywództwo, popularne w latach 
trzydziestych i czterdziestych XX wieku oraz w latach sześćdziesiątych, ostatecznie 
wyczerpało się w latach siedemdziesiątych i zostało zastąpione przez kierowanie, 
choć podejście wiązane z kierowaniem było popularne już w latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych. Na przełomie wieków XX i XXI większą popularnością cieszyli 
się przedsiębiorcy, natomiast w kryzysach pierwszej dekady XXI wieku ponownie 
zaczęli dominować kierownicy. Każda z tych ról ma, zdaniem Czarniawskiej, słabe 
i silne strony w zakresie wspierania funkcjonowania organizacji. Przywódcy integrują 
grupy, jednak do swojego funkcjonowania potrzebują hierarchii, kierując się w znacz-
nym stopniu potrzebą władzy, mają tendencje do poświęcania innych. Kierownicy 
wydają się nie mieć nic wspólnego z władzą w stylu charyzmatycznych przywódców 
– raczej zarządzają rzeczami i bieżącymi sprawami, jednocześnie nie cenią ludzi, za 
priorytet uznając sprawność i efektywność organizacji. Przedsiębiorcy (przywódcy 
i kierownicy we własnych fi rmach), posiadający często inicjatywę i siłę woli, kierują 
się żądzą zysku bądź niezrozumiałymi ideami. Czarniawska zwraca ponadto uwa-
gę, że wszystkie te role są uwarunkowane kulturowo, jeśli zatem kontekst kulturowy 
zmienia się, zmieniają się i role związane ze sprawowaniem władzy w organizacjach. 
Szeroką refl eksję na temat przemian ról społecznych związanych ze sprawowaniem 
władzy oraz kontekstu społecznego i kulturowego owych przemian prezentuje także 
Gobillot (2009). Wskazuje, że obecny model przywództwa może wyczerpywać się 
między innymi z powodu: zmian demografi cznych i trudności w rozumieniu się mię-
dzy generacjami; możliwości znalezienia specjalistycznej wiedzy poza organizacją, 
a nie tylko wewnątrz organizacji; trudności w osobistej i bezpośredniej kontroli zaso-
bów i ludzi przez liderów ze względu na procesy demokratyzacji.

W drugim z wymienionych aspektów (na co zwracamy uwagę, opisując osoby 
sprawujące władzę w organizacjach) mamy do czynienia z ustrukturyzowaną sytu-
acją. Jako powszechny można przyjąć podział na trzy grupy teorii: teorie cech, teo-
rie zachowań oraz teorie sytuacyjne. Stałość tego podziału warto prześledzić choćby 
w kolejnych wydaniach podręczników z zakresu zachowań organizacyjnych, na przy-
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kład niezmienny od kilkunastu lat i kilku wydań rozdział 13 podręcznika Behavior 
in Organizations autorstwa Greenberga (2011). W zakresie tego podziału mamy tak-
że do czynienia z poglądami wskazującymi na odejście od teorii cech (Zakrzewska-
-Bielawska 2012, 403) czy teorii zachowań (Dyląg 2015, 79) w kierunku modeli sy-
tuacyjnych (Mazurkiewicz 2015, 15). Jak zauważa Mazurkiewicz (2015), wyraźna 
staje się konieczność odejścia w sposobie myślenia o przywództwie organizacyjnym 
od identyfi kowania przywództwa z wybitną jednostką obdarzoną charyzmą, władzą. 
Wyczerpuje się też myślenie o przywódcy jako osobie należącej do elity wybitnych 
ekspertów czy specjalistów w przedmiocie. Obecnie koncentrujemy się na zjawiskach 
zapewnienia współpracy w grupie. Można powiedzieć, że preferowane są modele sy-
tuacyjne jako opisujące sytuację relacji władzy w grupie pracowników. Także analiza 
podejścia w obrębie pierwszego z aspektów (sposób realizacji roli społecznej zwią-
zanej z kierowaniem zespołem pracowniczym) wskazuje na zmienność i konieczność 
dostosowania, a zatem na aspekty preferowane w podejściach sytuacyjnych.

Specyfi ka funkcjonowania pracowników w branży IT – wybrane aspekty

Z powodu przyjętych ram niniejszego opracowania w zakresie specyfi ki kierowania 
omówione zostaną dwa aspekty związane z tematyką publikacji:

• specyfi ka funkcjonowania pracowników w branży IT;
• charakter samych zespołów w branży IT (zespoły wirtualne).
W zakresie specyfi ki funkcjonowania pracowników branży IT (informatyków) 

warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych tendencji, szerzej opisanych w mono-
grafi i Postawy zawodowe informatyków. Jednostka, zespół, organizacja (Rosiński 
2013). Elementy odnoszące się do relacji z współpracownikami można zintegrować 
w postaci twierdzenia, że informatycy są otwarci na współpracę z osobami, których 
kompetencje specjalistyczne oceniają wysoko. Wobec pozostałych osób mogą wyka-
zywać rezerwę lub dystans. Taka postawa w odniesieniu do współpracy jest spójna 
z rozumieniem uczestnictwa kalkulatywnego w organizacji: „współpracuję chętnie 
tylko z tymi, z którymi jest to opłacalne, na przykład zdobędę dzięki współpracy 
z konkretną osobą nowe kompetencje specjalistyczne, które zwiększą moją wartość 
na rynku”. Charakter relacji kształtowanych w fi rmach IT wskazuje na koncentrację 
w funkcjonowaniu zawodowym informatyków na karierze zawodowej oraz środowi-
sku zawodowym (profession). Informatycy łączą koncentrację na osobistym rozwoju 
zawodowym z koncentracją na potrzebach klienta, z jednoczesnym marginalizowa-
niem interesów zatrudniającej ich organizacji (rys. 1).

Taki układ wyników może wyjaśniać specyfi czne dla informatyków postrzeganie 
zatrudniających organizacji jako mało przyjaznych dla pracownika. Można zaryzy-
kować stwierdzenie, że negatywne postrzeganie zatrudniającej organizacji jest wyni-
kiem koncentracji na pozostałych dwóch obszarach funkcjonowania. Oznacza to, że 
w celu zachowania spójnej postawy i redukcji dysonansu poznawczego pracownik 
może ignorować lub umniejszać rolę informacji wskazujących na przyjazność orga-
nizacji, jednocześnie nadając dużą wartość przekazowi od zadowolonych klientów 
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czy kompetentnych współpracowników. U podłoża takiego rozkładu zaangażowa-
nia w działania innowacyjne mogą leżeć obecne w grupie informatyków (silniej niż 
w badanej grupie kontrolnej) motywy utylitarnego traktowania organizacji zatrudnia-
jącej i wysokiego znaczenia motywatorów materialnych.

Aspektem modyfi kującym zachowania pracowników w branży IT mogły stać się 
zjawiska pojawiające się początkowo głównie w kontekście branży nowych techno-
logii, takie jak organizacje sieciowe i zespoły projektowe. W związku z rozwojem 
technologii komunikacyjnych zespołów tego rodzaju jest jednak coraz więcej, nie 
tylko w branży nowych technologii. Jednocześnie pojęcia organizacji sieciowej i ze-
społu projektowego zostały uzupełnione opisami sposobu funkcjonowania w formie 
zespołu wirtualnego (Rosiński 2008). Co prawda, organizacja wirtualna jest wymie-
niana jako forma organizacji sieciowej, ale dla rozważań o stosunku informatyków 
zatrudniających ich organizacji wystarczające jest tło w postaci małej grupy funkcjo-
nującej często jako zespół wirtualny.

Procesy wirtualizacji pracy wiążą się z normami grupowymi w zespołach pra-
cowniczych i z ich indywidualną interpretacją dokonywaną przez informatyków. 
Obserwujemy tendencję do indywidualnej interpretacji norm obowiązujących w sy-
tuacjach zawodowych (można ją wyjaśnić właśnie w kategoriach normatywnego 
wpływu społecznego oraz pracy w wirtualnych zespołach projektowych). W pracy 
w zespołach wirtualnych nie mamy do czynienia z fi zyczną obecnością innych pra-
cowników, niekiedy nawet ich nie widzimy, czytamy tylko wiadomości od innych 
osób, z którymi współpracujemy w zespole. Ta sytuacja wydaje się analogiczna 
(w sensie wpływu normatywnego) do cytowanych szeroko eksperymentów Milgra-
ma. Można więc uznać, że ważnym powodem przejawiania indywidualnej tendencji 
do interpretacji norm zawodowych przez informatyków jest osłabienie normatywne-
go wpływu społecznego, wynikające z sytuacji pracy w zespołach wirtualnych.

Co jednak z sytuacjami, gdy mamy do czynienia z obecnością innych osób w za-
trudniającej organizacji? Co tutaj byłoby źródłem nonkonformizmu? Warto wrócić 
do zjawiska ilustrowanego przez rysunek 1 – zasadniczym kierunkiem zaangażowa-

Kariera
(osobisty rozwój zawodowy)

Organizacja Klient

Rys 1. Kierunki zaangażowania badanej grupy informatyków

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kinnie, Swart 2012, 24.
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nia informatyków nie są wydarzenia odbywające się w zatrudniających ich organi-
zacjach. Oznacza to, że źródłem norm może być raczej grupa zawodowa, a nie wy-
mogi konkretnego pracodawcy. Niewielkie zaangażowanie ukierunkowane na relacje 
w zatrudniającej organizacji może powodować dostrzegany nonkonformizm wobec 
norm określanych przez pracodawcę. Warto jednak nadmienić, że owemu nonkon-
formizmowi może towarzyszyć przywiązywanie wagi do norm defi niowanych przez 
grupę zawodową. Wirtualny charakter relacji zawodowych może być procesem za-
sadniczo osłabiającym nasilenie normatywnego wpływu społecznego, a co za tym 
idzie – tendencja do podporządkowania się normom (także tym, których źródłem 
jest grupa zawodowa) jest mniejsza niż w tradycyjnych organizacjach, gdzie „twarzą 
w twarz” współpracowały stale te same osoby. Niechęć do identyfi kowania się z za-
trudniającą organizacją przejawia się również w postrzeganiu zatrudniającej organi-
zacji jako mało przyjaznej – negatywne oceny na temat pracodawcy wyrażają zarów-
no pracownicy o krótkim, jak i o długim stażu. Wspomniane negatywne komponenty 
postrzegania przez informatyków widoczne są w szerokim zakresie pracy w organi-
zacji (system ocen, wynagrodzenia, rozwój kompetencji, ale też jakość wyposażenia 
i przyjazności miejsc codziennej pracy). Tak szeroki zakres negatywnego postrze-
gania może być raczej poznawczym uzasadnieniem przyjętej postawy identyfi kacji 
z grupą zawodową, z jednoczesnym brakiem identyfi kacji z zatrudniającą organi-
zacją (rys. 1), niż faktycznym opisem złego funkcjonowania organizacji. Oznacza 
to, że pracownik stara się nadać sens sytuacji, w której się znajduje, i szuka punktu 
odniesienia nie w grupie pracowników tej samej fi rmy, ale w grupie osób wykonują-
cych ten sam zawód. Skoro za istotną uznaje grupę zawodową, to jej będzie nadawał 
wysoką wartość, umniejszając jednocześnie wartość aktualnego pracodawcy.

Można oczywiście uznać, że wykryte prawidłowości nie są problematyczne dla 
organizacji, o ile nie powoduje to jednoznacznie negatywnych konsekwencji. Takie-
mu przekonaniu może towarzyszyć decyzja, że oczekujemy od pracowników jedynie 
tak zwanego zaangażowania utrzymującego (Bugdol 2006, 85) – stałego, wysokiego 
poziomu wykonania pracy, bez tworzenia wartości dodanej. W takiej sytuacji zaan-
gażowanie nie musi oznaczać lojalności oraz zaufania do organizacji. Przy oczeki-
waniu zaangażowania utrzymującego nie jest konieczna lojalność i zaufanie. Jeśli 
jednak od pracowników oczekujemy tworzenia wartości dodanej (zaangażowanie 
efektywne) oraz chęci pozostania w organizacji (Bugdol 2006), to powracają dy-
lematy związane z budowaniem zaufania w organizacji oraz zmianą postrzegania 
organizacji przez pracowników. W takim przypadku konieczny jest powrót do sygna-
lizowanej wcześniej wiedzy z zakresu zmian postaw: tylko rozmrożenie krytycznej 
postawy, zastąpienie jej postawą zaufania oraz stworzenie warunków do utrwalenia 
takiej nowej postawy może spowodować pojawienie się wartości dodanej w działa-
niach pracowników i zwiększenie chęci do pozostania w organizacji. Zmiany takie 
mogą być realizowane poprzez szkolenia, chociaż nie należy ich przeceniać – bez 
zmiany czynników oddziałujących w miejscu pracy (np. relacja przełożony–pod-
władny, zmiana postaw kadry zarządzającej) jej wymiar szkoleniowy będzie malał 
i nie zostanie osiągnięta trwała zmiana postaw wobec zatrudniającej organizacji (Ła-
guna, Fortuna 2009, 26–32, 180–187).
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Kierowanie w organizacjach z branży IT – modyfi kacja priorytetów w obszarze 
paradygmatu teorii sytuacyjnych

Wspomniane wcześniej aspekty charakterystyczne dla informatyków, takie jak: mar-
ginalizowanie zaangażowania w uczestnictwo w zatrudniającej organizacji, nega-
tywne postrzeganie zatrudniających organizacji, wirtualizacja pracy zespołowej oraz 
indywidualne interpretowanie norm grupowych, wpływają na konieczność refl eksji 
nad sposobem kierowania w organizacjach z branży IT oraz szerszej refl eksji nad 
kierowaniem w organizacjach wiedzy zatrudniających pracowników o wysoko roz-
winiętych kompetencjach specjalistycznych.

Często spotykaną propozycję związaną z kryzysem klasycznych hierarchicznych 
organizacji oraz koniecznością przejścia w kierowaniu od „prowadzenia” do „budo-
wania współpracy” (Elsner 2013, 46) są rozwiązania odnoszące się do modeli sytua-
cyjnych, ze szczególnym miejscem przypisywanym modelowi Blancharda (Dyląg 
2015). Czy rozwiązania te są w dalszym ciągu aktualne?

Wydaje się, że warto za Listwanem (2008) odróżnić podmiot, przedmiot i na-
rzędzia zarządzania. Oczywiście pracownicy są tutaj szczególnie trudnym obszarem 
opisu, gdyż mogą, zależnie od podejścia, stanowić podmiot lub przedmiot zarzą-
dzania. Jeśli jednak oczekujemy budowania współpracy pomiędzy osobami, które 
postrzegają siebie jako jednostki niezależne od organizacji, to adekwatne wydaje się 
uznanie pracowników za podmiot zarządzania. W naszych rozważaniach specyfi kę 
kierowania w branży IT możemy rozpatrywać od strony pracowników jako podmiotu 
oraz poszczególnych narzędzi.

W odniesieniu do modelu Blancharda, w zakresie podmiotowości pracownika 
niezmienne wydają się uniwersalne zasady, takie jak: budowanie więzi opartej na 
zaufaniu, wzmacnianie pozytywnych relacji, słuchanie i podążanie za pracownikiem 
(Blanchard, Laciniak, Tompkins 2012, 10). Dyskusyjne są jednak narzędzia reali-
zacji owych służących podmiotowości zasad zarówno na poziomie szczegółowych 
wskazówek co do zachowania przełożonego, jak i samych czterech stylów kierowa-
nia według typologii Blancharda (2012).

W zakresie czterech stylów kierowania warto zwrócić uwagę, że w sytuacji wirtu-
alnej pracy ekspertów znaczenie kluczowe zyskuje styl instruktażowy (S1) związany 
nie tyle z nauczaniem i przekazem umiejętności, ile z dyrektywnym wskazaniem spe-
cyfi ki projektu i oczekiwań klienta. Ponieważ, jak wspomniano wcześniej, u eksper-
tów organizacyjnych występuje tendencja do ignorowania organizacji i jej specyfi ki, 
to w tym przypadku styl instruktażowy (S1) służy jednoznacznemu wprowadzeniu 
w charakterystykę tego pojedynczego i wyjątkowego projektu. Innymi słowy, styl 
instruktażowy jest swoistym środkiem zaradczym na traktowanie danego przedsię-
wzięcia jako kolejnego z serii, takiego samego jak wiele innych do tej pory.

Znaczenie stylu instruktażowego w czteroelementowej typologii rośnie także ze 
względu na zwiększenie się liczby zespołów wirtualnych oraz krótko działających 
zespołów projektowych – w tych charakterystykach pracy zespołowej efektywnym 
i jedynym potrzebnym do sprawnej pracy zespołu stylem kierowania może się oka-
zać właśnie styl instruktażowy (Blanchard 2012).
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W dłużej działających zespołach pracowniczych w branży IT rośnie też znaczenie 
stylu kierowania S4 (delegowanie). Informatycy lubią przełożonych, którzy zosta-
wiają im wolną rękę i pozwalają na swobodne działanie – odczytują to jako sygnał 
uznania dla wiedzy eksperckiej pracownika (Rosiński 2013).

Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy rośnie znaczenie skrajnych stylów w ty-
pologii Blancharda (S1 i S4), co przy charakterystyce pracy i postawach pracowni-
ków powoduje zmniejszenie znaczenia stylów S2 i S3 – bazujących na bezpośrednim 
osobistym kontakcie osób w zespole pracowniczym. Można przypuszczać, że jeśli 
tendencje widoczne w branży IT staną się szerzej obecne, to style S2 i S3 mogą się 
połączyć lub zaniknąć i zostać zastąpione przez wskazówki do pracy z podwładny-
mi w poszczególnych rodzajach sytuacji krytycznych. Zachodzi tu zatem pewnego 
rodzaju erozja na poziomie narzędzi – konieczność przeformułowania stylów kie-
rowania związanych z relacją współodpowiedzialności za sposób pracy i kontrolę 
nad zadaniem (czyli style S2 i S3) – co oznacza ich przeformułowanie lub integrację 
w pojedynczy styl (niekiedy dzieje się to pod hasłem coachingu) bądź też zastąpienie 
zbiorem zasad – dobrych praktyk pracy kierowniczej.

Sam autor modelu, Blanchard (2012), podejmuje próbę przedstawienia narzędzi 
realizacji zasad podmiotowości zasad na poziomie szczegółowych wskazówek. Za-
sady te mogą być uzupełnieniem czterech stylów kierowania lub stanowić swoiste 
narzędzia uzupełniające czy też zastępujące style S2 i S3. Zasady te to:

• wzmacniamy to, na czym się koncentrujemy – zatem lepiej zwracać uwagę na 
pozytywy niż negatywy;

• nic nie robiąc, robimy bardzo dużo – ignorowanie może być pozytywne (nie 
zauważamy błędów) oraz negatywne (nie nagradzamy zachowań pożąda-
nych);

• ważna jest nie siła reakcji, ale ciągłość i konsekwencja;
• szczerość i uczciwość to wartości, na które ludzie są szczególnie wrażliwi.
Narzędzia te są przez autora modelu uszczegóławiane w postaci konkretnych 

wzorców zachowań kierowniczych. Krytyczną ocenę owych narzędzi przedstawia 
Dyląg (2015, 86–87), więc może się okazać, że w praktyce kierowania owe wskaza-
nia co do realizacji zasad – narzędzia realizacji podmiotowej relacji z pracownikiem 
– nie będą miały tak szerokiego zakresu wdrożenia, jak oczekuje autor modelu, lub 
będą działać zgoła inaczej (np. ze względu na specyfi kę kultur kapitalizmu).

Niezależnie od konieczności weryfi kacji samych narzędzi oraz refl eksji, że nie 
są one tak uniwersalne jak Blanchardowskie cztery style kierowania, można przy-
puszczać, że te lub inne narzędzia (procedury lub zasady) mogą zastąpić styl S2 i S3 
w typologii Blancharda. Supozycja ta wynika z faktu, że style konsultacyjny oraz 
wspierający bazują w dużym stopniu na relacji przełożonego z pracownikiem i mają 
stosunkowo mało ustrukturyzowany sposób działania (w porównaniu z S1 i S4). Na-
tomiast branża IT preferuje struktury i algorytmy jako sposoby działania. Pozostaje 
oczywiście kwestią otwartą, czy funkcjonowanie w branży IT upowszechni się i roz-
szerzy na organizacje z innych obszarów gospodarki. Niemniej jednak to właśnie 
w tej branży widoczne są swoiste „pęknięcia” modelu Blancharda, które mogą być 
indykatorami kresu lub silnego przeformułowania owego modelu. Obecnie Blan-
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chard (2012) uzupełnia model o kolejne zasady i aneksy, więc może się okazać, że 
ich mnogość spowoduje rozpad dotychczasowej struktury i konieczność zastąpienia 
jej zupełnie nową. Wypada wyrazić nadzieję, że będzie to (jak wskazywał Kazimierz 
Dąbrowski [1997]) swoista dezintegracja pozytywna.

Podsumowanie

Tendencje występujące w branży IT, jeśli okażą się charakterystyczne dla powszech-
nej charakterystyki funkcjonowania ekspertów organizacyjnych (także poza branżą), 
spowodują zmianę w modelu Blancharda. Wydaje się, że zmiana będzie zmierzać 
w kierunku rozbudowania charakterystyk stylu instruktażowego (S1) oraz delegowa-
nia (S4) przy jednoczesnym zmniejszeniu znaczenia stylów S2 i S3 (połączenie obu 
stylów lub ich zastąpienie przez zbiór procedur dotyczących relacji z pracownikami, 
gdy trzeba wejść z nimi w bezpośrednią relację).
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