
415

Aneta Januszko-Szakiel, Paloma Korycińska
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Ocena komunikacji przekrojowej jako składnik 
audytu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie 

wdrażającym innowacje

Transversal communication assessment as  
a component of a communication audit in a company 

facing innovation

Słowa kluczowe: audyt komunikacyjny, innowacja technologiczna, komunikacja skrośna, metoda zdarzeń 
krytycznych, zarządzanie zmianą.

Keywords: change management, communication audit, critical incidents technique, technological  
innovation, transversal communication.

Abstrakt

Komunikacja skrośna (transversal communication) w przedsiębiorstwie, inaczej „komu-
nikacja każdy z każdym”, jest definiowana jako ogół nieformalnych wymian ustnych pro-
wadzonych przez pracowników organizacji z pominięciem ograniczeń i oporów wynika-
jących z podległości służbowej. Liczne badania wskazują, że innowacje technologiczne 
łatwiej rodzą się i przyjmują w kulturach organizacyjnych, które dopuszczają i walory-
zują kontakty międzyludzkie tego rodzaju, aniżeli w kulturach przywiązanych do pio-
nowego modelu komunikacji i restrykcyjnego gospodarowania informacją wewnętrzną. 
W celu potwierdzenia tej prawidłowości przeprowadzono audyt komunikacyjny w firmie 
X, średnim przedsiębiorstwie prywatnym działającym w branży budownictwa nowocze-
snego, wytwarzającym fasady elementowe aluminiowo-szklane, z siedzibą w Małopolsce. 
Firma ta została uznana za sprzyjający teren badawczy, ponieważ przygotowuje się do 
wdrożenia innowacji technologicznej, która przekształci dotychczasowe praktyki zarząd-
cze. Za pomocą metody zdarzeń krytycznych, a w jej ramach techniką wywiadu czę-
ściowo ustrukturyzowanego, zbadano odczucia kilkorga pracowników firmy X różnych 
szczebli na temat nadchodzących przeobrażeń oraz sposobu, w jaki informowano ich (lub 
nie) o przebiegu i następstwach tych zmian. Stwierdzone na podstawie analizy wywiadów 
istnienie utrwalonego obyczaju komunikacji przekrojowej uznano za dodatni predyktor 
pełnego sukcesu wdrożenia innowacji w firmie.

Abstract

Transversal communication within an enterprise, or “peer-to-peer communication”, is 
defined as the overall informal exchange carried out by employees of an organization, 
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without the limitations and restrictions implied by hierarchy. Numerous studies indicate 
that technological innovations are more easily born and adopted in organizational cul-
tures that allow and valorise such type of interpersonal contacts as opposed to those with 
vertical communication patterns and parsimonious management of in-house information. 
In order to confirm this regularity, a communication audit was conducted in company X, 
a medium private enterprise operating in the modern building industry, manufacturing 
aluminium-glass facades, based in Małopolska. This company has been recognized as 
a relevant research area insofar as it is shortly going to implement a technological innova-
tion expected to transform existing management practices. By means of semi-structured 
interviews and the critical incidents technique (CIT), we explored the attitudes of several 
employees representing different levels of company X towards the forthcoming transfor-
mations and how they were informed (or not) about the course and the consequences of 
those changes. Based on an analysis of interviews, the existence of a consistent pattern 
of cross-sectional communication was considered as a positive predictor of successful 
implementation of innovation in the company.

Wstęp. Środowisko badań

Pojęcie komunikacji skrośnej (transversal lub diagonal communication) zostało 
zaczerpnięte z prac Gilles’a Deleuze’a, który nazwał nim podstawową wyróżniającą wła-
ściwość każdej organizacji autopoietycznej, czyli systemu zdolnego samodzielnie two-
rzyć się i odnawiać w nieustannym ciągu reakcji i proakcji wobec zmiennych okoliczno-
ści zewnętrznych (Deleuze, Guattari, 1987, s. 10) bądź, innymi słowy, w dialektycznej 
grze między biegunami zakłóceń środowiskowych i wewnętrznych kompensacji (Varela, 
1979, s. 167). Zdolność ta jest pochodną komunikacji obejmującej przekrojowo wszystkie 
szczeble organizacji i wszystkie komórki operacyjne, które porozumiewają się w trybie 

„każdy z każdym”, przekraczając progi hierarchiczne. Jak pisze Inna Semetsky, „akt ko-
munikacji – i nie jest to w żadnym razie komunikacja wyłącznie ustna – ustanawia inne 
i nowe relacje między składnikami (organizacji), ponieważ wywołuje działania wyrów-
nawcze (kompensacyjne)”, wskutek których organizacja może nie tylko dostosowywać 
się do warunków środowiskowych, a więc rozwijać się lub jedynie trwać zależnie od 
koniunktury, ale także wytwarzać wartości nowe nawet wówczas, gdy okoliczności temu 
nie sprzyjają (Semetsky, 2003, s. 25; Semetsky, 2008, s. 34).

W nauce o zarządzaniu komunikacja skrośna wskazywana jest jako jeden z ele-
mentów warunkujących skuteczność zarządzania antykryzysowego, rozumianego „jako 
podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania kryzysom, minimalizowania jego 
negatywnych konsekwencji i wprowadzenie działań rewitalizacyjnych” (Czarnecki, Sta-
rosta, 2015, s. 20). Z kolei kryzys definiuje się albo jako „punkt krytyczny, okres przeło-
mu, trudną sytuację, pewną niestabilność, sytuację będącą zagrożeniem dla funkcjonowa-
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nia organizacji”, albo – szerzej i mniej negatywnie – „jako moment decydujący, czy dana 
sytuacja ulegnie zmianie” (Walas-Trębacz, Ziarko, 2011, s. 17-18).

Za środowisko przedmiotowego badania posłużyło małopolskie przedsiębiorstwo 
sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) realizujące cele biznesowe w branży 
projektowania, wykonawstwa i montażu systemowych i niesystemowych konstrukcji alu-
miniowo-szklanych dla budownictwa. Firma powstała w 1991 roku i w wyniku konse-
kwentnego rozwoju technologicznego jest obecnie rozpoznawanym w skali kraju produ-
centem fasad elementowych, stosującym zaawansowane autorskie metody obróbki oraz 
łączenia szkła i aluminium. Zatrudnia 110 pracowników na podstawie umowy o pracę 
(55 osób w pionie produkcji, 18 w pionie administracji, 37 w pionie monterskim). Stano-
wi przykład organizacji przedsiębiorczej, twórczej, innowacyjnej, która nie jest tworem 
efemerycznym, lecz funkcjonuje trwale. Takie organizacje nie są w stanie uniknąć zmian, 
jednak mogą i powinny różnymi metodami rozpoznawać możliwe konsekwencje swojej 
przedsiębiorczej postawy i przygotowywać się do właściwej reakcji na sprowokowaną 
nowość.

Firma X została uznana za dogodny teren badań, ponieważ zapadła w niej decyzja 
o wprowadzeniu strategicznej zmiany polegającej na wybudowaniu nowej większej sie-
dziby oraz wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji podstawowego asortymentu, 
dodajmy: technologii własnego autorstwa. Przyjęto dwie hipotezy:

−	 planowana innowacja spełnia kryteria sytuacji kryzysowej w znaczeniu szer-
szym lub przynajmniej stanowi zakłócenie dotychczasowej rutyny działania 
przedsiębiorstwa X wymagające reakcji wyrównawczej,

−	 występowanie w firmie X komunikacji skrośnej jest predyktorem powodzenia 
zamierzonych zmian.

Stosownie do hipotez cele badania określono jako ustalenie, czy:

−	 zbliżająca się innowacja jest w firmie X postrzegana jako zwiastun lub możli-
we źródło kryzysu,

−	 w firmie X występuje komunikacja skrośna.

Celem trzecim, będącym wypadkową dwóch poprzednich, było ewentualne zapro-
ponowane środków zaradczych mogących zmniejszyć ryzyko ujemnych skutków inno-
wacji.
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Materiał i metoda

Materiał empiryczny zebrano w drodze wywiadu częściowo ustrukturyzowanego 
zaprojektowanego zgodnie z metodą incydentów (zdarzeń) krytycznych (critical incidents 
technique, CIT), którą w 1954 roku opisał John C. Flanagan (Flanagan, 1954), postulując 
jej przydatność w badaniu m.in. różnych aspektów psychologii organizacji – pracowni-
ków, środowiska pracy, klientów, procesów komunikacyjnych itp. (Prokopowicz, Żmuda, 
Król, 2014, s. 75). Incydent krytyczny należy postrzegać jako pojedyncze wydarzenie 
(sytuację), które da się wyodrębnić i które znacząco wpływa na jakieś działanie albo 
zjawisko (Cisek, 2015). Także jako „obserwowalne zachowanie, które stanowi na tyle 
zwartą całość, że pozwala wnioskować zarówno na temat osoby, która dane zachowanie 
przejawia, jak i na temat bezpośrednich konsekwencji tego zachowania” (Flanagan, 1954; 
Prokopowicz, Żmuda, Król, 2014, s. 75). W metodzie tej praca badacza polega na zgro-
madzeniu i analizie „ludzkich opowieści o zdarzeniach krytycznych” w celu „odkrycia 
«leżących głębiej» problemów i uwarunkowań” (Cisek, 2015) (zob. także opublikowa-
ny w niniejszej książce artykuł Sabiny Cisek Diagnostyka kompetencji informacyjnych 
w miejscu pracy – technika incydentów krytycznych).

Metoda incydentów krytycznych posłużyła autorkom do poznania narracji respon-
dentów o odczuciach, nastawieniach, stanach, które towarzyszą im w związku ze zmia-
nami w środowisku ich pracy. W toku bezposzśredniej, interaktywnej rozmowy „twa-
rzą w twarz” i z zastosowaniem dyspozycji do wywiadu, rozmówcom zadawano pytania 
w celu wysondowania, czy i w jaki sposób został w firmie zorganizowany przekaz infor-
macji o zaplanowanych zmianach oraz jaka atmosfera panuje w zespole w związku z tym 
komunikatem.

Rozmowy prowadzono w kwietniu 2017 roku w siedzibie diagnozowanego przed-
siębiorstwa. Wywiadu udzielili prezes (właściciel przedsiębiorstwa), dyrektor techniczny, 
dyrektor handlowy, konstruktor, kierownik produkcji, ślusarz. Rozmowy trwały od 20 do 
30 minut i były nagrywane.

Wszystkie wywiady wiernie transkrybowano, uzyskując korpus tekstowy (dalej: 
Kprim) o objętości 84 123 słów, który poddano dwuetapowej analizie za pomocą progra-
mu do wspomagania badań jakościowych MaxQDA firmy Provalis (pełna wersja licen-
cjonowana). Faza pierwsza polegała na wyodrębnieniu cech zgromadzonego materiału 
językowego w aspekcie ilościowym. W tym celu w całym korpusie: wykonano lematy-
zację (stemming), czyli automatyczne sprowadzenie odmienionych form wyrazowych do 
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postaci tematów oraz zadano listę wyrazów nieistotnych (stop-words), o miernej wartości 
semantycznej, które miały być pomijane w dalszej obróbce statystycznej zbioru. Następ-
nie wygenerowano tabelę frekwencyjną (TF1) pierwszego rzutu obrazującą częstotliwość 
występowania poszczególnych leksemów w korpusie, zaznaczono w niej jednostki nie-
istotne niewpisane uprzednio na listę stop-words, uzupełniono listę stop-words, po czym 
zadano stworzenie tabeli frekwencyjnej drugiego rzutu (TF2), przyjmując ją za ostatecz-
ną reprezentację rozkładu ilościowego słów w Kprim. W kolejnym kroku automatycznie 
otagowano w Kprim wszystkie leksemy wykazane w TF2 za pomocą funkcji „Kodowa-
nie in vivo” i „Autokodowanie” w MaxQDA, wskutek czego dla każdego z nich otrzyma-
no indeks kolokacji KWIC (Key Words In Context) z marginesem kontekstowym 10 słów 
poprzedników i 10 następników. Indeksy wyeksportowano do tabeli w formacie rtf, by 
sprawdzić, czy otoczenie kontekstowe jest wystarczająco obszerne do analizy jakościo-
wej. Wynik weryfikacji okazał się ujemny, dlatego korpus Kprim otagowano ponownie, 
jako podstawową jednostkę analizy przyjmując segment (odpowiednik akapitu w edy-
torze Word). Wyniki powtórnego kodowania przekształcono w plik rtf, który uznano za 
docelowy korpus przeznaczony do zbadania jakościowego w drodze ręcznej kategoryza-
cji indukcyjnej z zastosowaniem metody zdarzeń krytycznych. Zbiór ten, dalej określany 
jako Kbis, liczył 69 112 słów i posłużył jako rzeczywista podstawa wnioskowania w ra-
mach drugiego etapu analizy. Wyniki obu faz eksploracji zostały przedstawione poniżej.

Ocena ilościowo-jakościowa korpusu Kbis

Tabela TF2, uzyskana po dwukrotnym odsianiu słów nieistotnych, zawierała 
1121 nieodmiennych i odmiennych części mowy zredukowanych do tematów wyrazo-
wych lub bezokoliczników. Utworzony na jej podstawie Kbis liczył 789 segmentów (aka-
pity), które indukcyjnie podzielono na cztery wzajemnie przecinające się kategorie: argu-
menty, wartości, działania, emocje, co oznacza, że każdy segment mógł być zaliczony 
do więcej niż jednej klasy. Do segregowania jednostek użyto narzędzia MaxQDA. 

Pod nagłówkiem „argumenty” zagregowano wypowiedzi dotyczące realiów funk-
cjonowania oraz dalszego i bliższego otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa, zorgani-
zowane wokół pojęć takich jak: rynek, rozwój, zmiany, koniunktura, kontrahenci, ma-
szyny, urządzenia, park, ceny, klienci, postęp, hale, siedziba, działka itp. W kategorii tej 
uwzględniono też wszystkie wymieniane przez respondentów nazwy produktów, usług, 
elementów wyposażenia, sprzętu i stosowanych w firmie technologii, określenia typów 
klientów i wykonanych inwestycji, nazwy stanowisk służbowych. Nazwę kategorii wy-
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wiedziono stąd, że ujęte w niej odniesienia do warunków działania firmy były podawane 
przez rozmówców jako obiektywne, faktograficzne, mierzalne racje uzasadniające ko-
nieczność wprowadzenia innowacji. 

Do kategorii „wartości” zaszeregowano segmenty zawierające wyrażenia nacecho-
wane aksjologicznie, niekiedy układające się w wyraziste metafory. W tej grupie na czoło 
pod względem frekwencyjnym wysuwają się rozmaite moralne konceptualizacje rodziny, 
wspólnoty i wspólnotowości, solidarności, lojalności, zaufania i zawierzenia oraz uczci-
wego wynagradzania. W metaforyce służącej do opisywania tych wartości występują kil-
kakrotnie obrazy jedności interesów, np. „wszyscy jedziemy na tym samym koniku” oraz 
zaprzeczane przez rozmówców, przywoływane jako antyteza stosunków w firmie, obrazy 
właściwie retoryce przemocy i rywalizacji, np. „nikogo nie będziemy odstrzeliwać”, „tu-
taj nie jest jak w typowej korporacji, nikogo się nie sprawdza ciągle, czy coś robi, czy nie 
robi”. Uwagę zwracają ponadto proste, lecz sugestywne tropy językowe podkreślające 
wartość doświadczenia i długiego stażu pracy w branży lub w badanej firmie, które roz-
mówcy postrzegają jako cenne źródło nieskodyfikowanej wiedzy fachowej, np. „ja już 
dwadzieścia lat siedzę, jak to się mówi po branżowemu, w (nazwa branży)”, „przez te lata, 
co ja tu jestem, to się tych katalogów naoglądało, z tymi dostawcami porozmawiało…”, 

„gdyby inny przyszedł na moje miejsce, bez tego doświadczenia, które ja mam, to może 
by się bał faktycznie”. 

Kategoria „działania” została wydzielona w wyniku analizy segmentów cechują-
cych się zagęszczeniem czasowników inchoaktywnych, czyli denotujących czynności, 
ruch, celowe lub niecelowe przemieszczanie lub przeobrażanie. Po pominięciu czasowni-
ków posiłkowych na najwyższych miejscach w rankingu częstości występowania uplaso-
wały się kolejno czasowniki: iść (do przodu), rozwijać (się), uczyć się, nadążać, szkolić 
(się), (u)trzymać się (na fali, na powierzchni), (nie) popłynąć, których respondenci uży-
wali wyłącznie (100%) w wypowiedziach wyjaśniających podłoże zaplanowanych w fir-
mie zmian. Druga grupa najczęstszych czasowników odnosiła się do stosowanych przez 
rozmówców praktyk radzenia sobie z nowością i zmianą na stanowisku pracy i obejmo-
wała jednorodny semantycznie zbiór pasujący do antropologicznego pojęcia brikolażu, to 
jest: (po)kombinować, rozpracować, opanować, (po)drążyć, obskoczyć, (po)pokazywać 
(sobie), porobić. Z językoznawczego punktu widzenia warto zauważyć wielość czasow-
ników z tautologicznym przedrostkiem „po” (ogółem 11 wystąpień z 6 różnymi czasow-
nikami w Kbis), który
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−	 w odróżnieniu od większości zdublowanych prefiksów w polszczyźnie standar-
dowej zdaje się zmieniać odcień znaczeniowy podstawy czasownikowej, pod-
kreślając temporalny, powtarzalny i zwyczajowy charakter opisywanej czynno-
ści (Ejsmunt-Wieczorek, 2016, s. 6),

−	 ze względu na swoją bardzo wysoką frekwencję w wypowiedziach wszystkich 
respondentów jest prawdopodobnie składnikiem wewnętrznego języka firmy 
(idiolektu), a więc także bezpośrednim odbiciem panującej w przedsiębior-
stwie kultury organizacyjnej.

Z tej perspektywy za nietrywialne uznano także odkrycie nadzwyczaj licznych wy-
stąpień konstrukcji zawierających zaimek „się” połączony z podmiotem biernym np. „no 
i wiadomo, że się zrobi, bo trzeba”, „dostaje się plany od konstruktorów i się dobiera 
maszyny, się docina, próbuje”. W grupie segmentów zakwalifikowanych do kategorii 

„działania” konstrukcje te stanowiły 32% wszystkich form werbalnych, wśród których 
dominowały połączenia czasowników z podmiotem czynnym: ja + czasownik oraz my + 
czasownik. Ustalenie to jest istotne, ponieważ takie użycie zaimka zwrotnego „się” nigdy 
nie jest pragmatycznie obojętne ani przypadkowe (choć może być oczywiście nieświa-
dome) (Ernt, 2012, s. 206). Według Johna L. Austina „przywołuje (on) normę społeczną, 
zatem Agens jest niemożliwy do zidentyfikowania, gdyż fizycznie de facto nie istnieje” 
(Austin, 1993, s. 106), co należy interpretować w ten sposób, że – w rozpatrywanym 
materiale – zaimek „się” służy zastępowaniu sprawczości własnej interlokutora spraw-
czością nadrzędną, wynikającą z „normy społecznej”, którą można by utożsamić z kulturą 
organizacyjną firmy. Agens, czyli podmiot działający, nie jest w niej nieobecny w sensie 
dosłownym, lecz raczej roztapia się w większej zbiorowości (zespole pracowniczym) kie-
rowanej zasadami kultury, w której wszyscy razem radzą sobie z bieżącymi zmianami 
za pomocą narzędzi i zasobów, jakie mają akurat na podorędziu. Ten typ strategii do-
stosowawczej w przedsiębiorstwach bywa nazywany strategią brikolażu (szerzej o tym 
w ostatnim akapicie części zatytułowanej Stopień poinformowania o innowacji).

W kategorii „emocje” znalazły się segmenty zawierające jawne lub latentne, czyli 
dorozumiane (utajone), bo zakodowane jedynie w strukturze gramatycznej wypowiedzi, 
językowe oznaki stosunku emocjonalnego do argumentów, wartości i działań, jakie 
narrator przypisywał albo sobie samemu, albo innym pracownikom firmy. Klasyfikowa-
nie leksemów do tej grupy okazało się nader wygodne, ponieważ respondenci spontanicz-
nie, bez zachęt ze strony badaczek, oznaczali swoje/cudze stany emocjonalne za pomocą 
całych skupisk przymiotników, przysłówków i rzeczowników, np. spokój, dyskomfort, 
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normalnie, całkiem zwyczajnie, zupełnie naturalne, ciekawość, podekscytowanie, wy-
zwanie, skupienie, chłodna rozwaga. Ważną przesłanką ukierunkowującą późniejszą ana-
lizę korpusu Kbis było ustalenie, że mówiąc o własnych stanach uczuciowych, każdy 
z badanych stosował językowe zabiegi modulujące, których funkcją było łagodzenie jed-
noznacznego wydźwięku użytych określeń, np. „ spokój?, nie, tak daleko może bym się 
posunął”, „dyskomfort to za dużo powiedziane”, „jeśli się martwię, to w tym sensie, że 
się nie zastanawiam, czy, tylko kiedy to (inwestycja w innowację) się zwróci”. Uznano, 
że zjawisko modulowania (zamazywanie ostrości) ocen może być wskaźnikiem niskiego 
udziału komponentu emocjonalnego w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

W tabeli nr 1 ukazano proporcje kategorii przyjętych w opracowaniu Kbis, z ozna-
czeniem liczby i procentowego udziału jednostek wypowiedzi, które podczas kodowania 
sklasyfikowano jako oceniane/postrzegane przez respondenta pozytywnie (+) lub nega-
tywnie (-). Ze względu na przyjętą zasadę włączania poszczególnych segmentów do wię-
cej niż jednej kategorii liczby wskazane w rubrykach wartości bezwzględnych nie sumują 
się do N = 789 (liczba segmentów w korpusie Kbis).

Tabela 1. Ilościowe wyniki kategoryzacji Kbis

ARGUMENTY DZIAŁANIA EMOCJE WARTOŚCI
Segmenty*

N = 789

L.b. % L.b. % L.b. % L.b. %

ogółem 312 29,5% 265 33,6% 86 10,9% 148 18,7%

negatywne 7 1,1% 9 1,1% 6 0,7% 9 1,1%

* Uwaga: segment (akapity) nie są równoważne z wydarzeniami krytycznymi.

L.b. = liczby bezwzględne

Źródło: oprac. własne

Pierwszy etap analizy, czyli ocenę ilościową korpusu Kbis, przeprowadzono 
z ostrożności metodologicznej w celu ugruntowania wniosków w materiale językowym 
i zmniejszenia ryzyka błędu systematycznego (bias), który w tym przypadku mógłby 
polegać na sprzecznym z zasadą indukcji rzutowaniu na badane treści wrażeń, a na-
wet przedustawnych sądów wyniesionych przez badaczki z interakcji podczas wywia-
dów. Dane ilościowe obrazujące strukturę treściową korpusu Kbis wskazują na znikomy 
udział desygnatów, którym respondenci przypisywali znaczenie negatywne, oraz słabe 
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nasycenie treściami o zabarwieniu emocjonalnym. Sugerowało to, że w wypowiedziach 
badanych będą przeważać odniesienia do zdarzeń krytycznych postrzeganych jako waż-
ne, lecz niekoniecznie wstrząsające i wyjątkowe lub że ewentualny negatywny wymiar 
przeżytych zdarzeń krytycznych będzie przysłaniany. W kontekście planowanej analizy 
materiału metodą CIT uznano, że hipoteza skłania do wzmocnienia rygorów metodolo-
gicznych stosowanych podczas identyfikacji zdarzeń krytycznych w korpusie Kbis. 

Ocena jakościowa korpusu Kbis

W piśmiennictwie informatologicznym z lat 2000-2017 nie znaleziono publikacji, 
w których autorzy pracujący metodą CIT na materiale empirycznym w postaci wypowie-
dzi wywołanych (np. techniką wywiadu) lub spontanicznych (np. z serwisów społeczno-
ściowych) przytaczaliby zastosowane przez siebie kryteria wyodrębniania jednostkowych 
reprezentacji zdarzeń krytycznych. Z uwagi na opisane wyżej cechy statystyczne korpusu 
Kbis, w badaniu jakościowym przyjęto zatem kryteria własne, wyprowadzone z typologii 
aktów mowy Paula Grice’a (Zdunkiewicz, 1993, s. 260-262), ustalając, że za wzmianki 
o zdarzeniu krytycznym będą uznawane:

−	 przypadek oczywisty: wystąpienie w segmencie asercji poprzedzonych tzw. 
sformułowaniami dyspozytywnymi, za pomocą których rozmówca zapowiada, 
a zarazem podkreśla, że będzie mówił o sprawach dla siebie istotnych, np. „wo-
bec tego ja pani powiem, co tu się najbardziej liczy…”, „każdy, kto zna tę bran-
żę to powie i ja też, że decydującym czynnikiem jest…”, „ja zawsze uważałem 
i nadal tego nie zmieniłem, że..” lub

−	 segmenty zawierające asercje i inne akty mowy, w których występują wyraźne 
językowe oznaki świadczące o tym, że rozmówca postrzega przedmiot wypo-
wiedzi jako nietrywialny: implikatury i supozycje bądź cechy czysto pragma-
tyczne, np. wielokrotne powtórzenia danego leksemu, niepoprawne anafory 
(„to, co jest istotne, to jest to, że to właśnie…”) lub 

−	 segmenty zawierające dyrektywne akty mowy (nakazy, polecenia, asercje 
stwierdzające istnienie obowiązków), które rozmówca wplata do opisu danej 
sytuacji lub okoliczności, dając tym samym do zrozumienia, że należało postą-
pić w określony sposób lub 
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−	 segmenty zawierające ekspresywne akty mowy, przez które badany wyraża 
swój stosunek emocjonalny do przedmiotu wypowiedzi.

Zastosowanie podziału aktów mowy jako klucza identyfikowania zdarzeń krytycz-
nych było równoznaczne z dopuszczeniem, że znajdą się wśród nich nie tylko remini-
scencje zdarzeń sensu stricto, ale również, być może w przewadze, nawiązania do faktów 
psychicznych pozbawionych charakteru zdarzeniowego (narracyjnego). W wyniku przy-
łożenia powyższych kryteriów z korpusu Kbis wyłoniono 118 segmentów zawierających 
reprezentacje zdarzeń krytycznych, które w opinii rozmówców wiązały się z działaniem 
systemu informacyjno-komunikacyjnego firmy w przededniu zmian. Zdarzenia te omó-
wiono w podziale na dwa główne tematy, które dawano respondentom pod rozwagę za 
pośrednictwem pytań w wywiadzie częściowo ustrukturyzowanym. Scenariusz wywiadu 
przewidywał dwa pytania główne (PG) oraz fakultatywne pytania pomocnicze (PP), do 
których badaczki miały sięgać w przypadku zahamowania toku rozmowy z responden-
tem: 

PG 1:  „Firma przygotowuje się do budowy nowej siedziby i wdrożenia nowej 
autorskiej technologii produkcji. Jak ocenia pan swoje samopoczucie w obli-
czu tych zmian?”

PG 2:  „Czy został pan poinformowany o planowanej inwestycji w sposób odpo-
wiedni do swoich potrzeb?”

PP 1:  „Czy istnieje ryzyko, że zmiana w firmie będzie wymagać kompetencji, 
których pan nie posiada?”

PP 2:  „Czy w przeszłości zdarzyło się, że nie miał pan wystarczających kompe-
tencji, aby zmierzyć się ze zmianami w firmie?”

PP 3:  „Czy nowa inwestycja może być źródłem konfliktów?” 

PP 4:  „Czy w przeszłości zdarzyło się, że zmiany wprowadzane w firmie były 
źródłem konfliktów”?

Wyniki

Ogólny stosunek poznawczo-uczuciowy do innowacji 

W odpowiedzi na pierwsze pytanie główne rozpoczynające każdy wywiad, wszyscy 
rozmówcy, pomijając zupełnie zachętę do opisania swojego samopoczucia, przedstawili 
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szereg jednobrzmiących argumentacji ekonomicznych dowodzących konieczności i pil-
ności wprowadzenia zmian. Z tej grupy wypowiedzi wyodrębniono pięć zdarzeń krytycz-
nych towarzyszących procesowi dojrzewania firmy do decyzji o zmianie innowacyjne.

1. Wielokanałowe pozyskiwanie i filtrowanie informacji o tendencjach rynko-
wych w obsługiwanej branży (kontakty z przedsiębiorcami i klientami branży, 
obserwacja wskaźników makroekonomicznych, odnotowywanie wahań ko-
niunktury, śledzenie postępu technologii na podstawie lektury prasy branżowej, 
udział w targach oraz monitorowanie konkurencji krajowej i zagranicznej).

2. Istnienie wytworzonej w firmie postawy aksjologicznej, rozumianej jako uwe-
wnętrzniony etos lokalny, której osią jest bezwzględna powinność rozwoju.

3. Inherentną dla każdej działalności gospodarczej niepewność co do terminu 
osiągnięcia zwrotu z inwestycji i niemożność uzyskania jakichkolwiek danych 
lub informacji, które by tę niepewność zmniejszały.

4. Zawierzenie wiedzy, rozeznaniu i majętności właściciela firmy.

5. Pragnienie utrzymania pozycji i reputacji poświadczanej niedawnymi wielkimi 
osiągnięciami.

Zdarzenia te, powtarzające się w wypowiedziach wszystkich rozmówców, dotyczą, 
odpowiednio: zachowań informacyjnych pracowników firmy i organizacji obiegu infor-
macji w firmie (1 i 4), zachowań aksjologicznych zespołu i kierownictwa firmy (2, 4, 5) 
oraz obiektywnych warunków panujących w środowisku działania firmy (3). Jeśli chodzi 
o najbardziej interesujące dla badaczek zdarzenia powiązane z ekosystemem informacyj-
nym firmy, warto zauważyć, że po zestawieniu odpowiedzi poszczególnych responden-
tów możliwe było odtworzenie prawdopodobnego schematu pobierania i przetwarzania 
informacji, w którym centralne miejsce zajmuje dyrektor zarządzający. Według jego wła-
snych słów odpowiada on za „nasłuch informacyjny” w bliższym i dalszym promieniu 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyniki tego nasłuchu przekazywane są na bieżąco 
prezesowi firmy, który uwierzytelnia je swoją wiedzą i kapitałem, a następnie podejmuje 
adekwatne do nich decyzje strategiczne. Badanie kierunku związków logicznych w argu-
mentacjach budowanych przez rozmówców, szczególnie czytelnych w wypowiedzi dy-
rektora zarządzającego, prowadzi do wniosku, że siłą napędową tej ciągłej aktywności 
informacyjnej jest deontologiczne przekonanie o obowiązku dążenia do rozwoju, wyni-
kające m.in. z dumy, jaką napawają go ostatnio zrealizowane wielkie inwestycje. W tym 
miejscu trzeba zresztą zauważyć, że w pierwszych 5 minutach wywiadu ze wszystkimi 
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badanymi słowa denotujące rozwój padły łącznie 88 razy, co daje średnią 3,52 wystą-
pień na minutę. Istotne jest także to, że w żadnej wypowiedzi nawiązującej do pojęcia 
rozwoju nie wystąpiła modalność deontyczna, tj. tryb przypuszczający lub konstrukcje 
gramatyczne znamionujące niepewność i warunkowość. Kontekstowa analiza częstych 
(N w Kbis = 9) wyrażeń „jak się chce rozwijać (lub inne wariantywne), to…” ujawniła, że 
we wszystkich przypadkach chodziło w istocie o niepoprawne, potoczne użycie zaimka 
przysłownego „jak” w funkcji spójnika „skoro” obsługującego prosty związek wynikania, 
który można by opisać zdaniem „istnienie naszej firmy implikuje rozwój”. 

Niezależnie od powyższych uogólnień opartych na zbiorczej analizie całego korpu-
su Kbis, dla lepszego wglądu w badany materiał wskazane jest streszczenie wybranych 
wypowiedzi indywidualnych. Operowanie tylko na korpusie zaciera bowiem związki 
między treścią i strukturą danej wypowiedzi a tożsamością zawodową rozmówcy, wyzna-
czaną m.in. przez jego stanowisko w hierarchii służbowej i wcześniejsze doświadczenia 
na rynku pracy. 

W opinii prezesa, inicjatora innowacji, zmiany są niezbędne i uzasadnione, a decy-
zję o nich podjął jednoosobowo, lecz z pełnym poparciem ścisłego kierownictwa firmy. 
Zapewnienie sprawności funkcjonowania firmy, w znaczeniu utrzymania licznego zespo-
łu pracowników, zasobów infrastrukturalnych, wartości niematerialnych i prawnych uwa-
ża za ogromną odpowiedzialność, wyzwanie organizacyjne i finansowe, także obciążenie 
natury psychicznej. Jednak „osobista determinacja” i realizowana od wielu lat strategia 
rozwoju doprowadziła firmę do progu przestrzeni rynkowej zwanej „błękitnym oceanem” 
(Chan, Mauborgne, 2010), w której nie konkuruje się ceną i marketingiem, lecz innowa-
cyjną ofertą, a atrakcyjność i konkurencyjność są wynikiem wprowadzenia do gospo-
darczego obrotu produktów i usług na rynku nieobecnych bądź znacząco odmiennych 
od dotychczas oferowanych. Dla całej organizacji to prestiż oraz szansa na kolejne lata 
stabilnego zatrudnienia. Zdaniem prezesa jest to dodatkowo potwierdzenie jego wysokich 
kwalifikacji zarządczych. 

W odpowiedzi prezesa na pytanie o odczucia w związku z zaplanowanymi zmia-
nami w pierwszej chwili padły stwierdzenia: „nie chce mi się” oraz „jestem świadomy 
niezadowolenia i krytyki części zespołu”. Spytany o wielkość niezadowolonej części 
zespołu, respondent wspomniał przypuszczająco o połowie zatrudnionej kadry. Tytułem 
komentarza należy zaznaczyć, że analiza wypowiedzi innych rozmówców nie potwierdza 
tych przypuszczeń prezesa. Pozostali respondenci są do zmian nastawieni pozytywnie 
lub neutralnie, traktując ją jako naturalną kolej rzeczy w ich firmie. Są przyzwyczajeni do 



427

bieżącego reagowania zarządu firmy na zmieniające się wymogi rynku i trendy branżowe. 
Wyrażają wprawdzie głównie swoje nastawienie, lecz mówią też o nastrojach panujących 
wśród najbliższych współpracowników. 

Powiedzenie „nie chce mi się” zostało natomiast uzasadnione negatywnymi do-
świadczeniami prezesa ze współpracy z otoczeniem biznesowym firmy. To głównie kon-
kurencja, także nieuczciwa, „podcina skrzydła”, „psuje rynek”, „demotywuje”. W ocenie 
rozmówcy chęć do pracy, planowania rozwoju, wdrażania zmian odbierają niezdrowe 

„zasady gry” panujące na rynku. „Bycie uczciwym jest tu trudne”, dla niektórych „śmiesz-
ne”. Deprymująca dla rozmówcy okazuje się konieczność stosowania wyszukanych me-
tod pozyskiwania zleceń. „Nie zawsze wystarczą dobra jakość produktu i usługi oraz 
adekwatna cena. Konieczne są na przykład zaproszenia na kolacje biznesowe jako for-
ma okazywania względów potencjalnym zleceniodawcom”. Niemożność wpływania na 
czynniki zewnętrzne, głównie mentalnościowe, zniechęca go wprawdzie i irytuje, lecz 
nie do tego stopnia, by odstąpił od powziętych planów. Prezes podkreśla swoją świado-
mość tego, że nowa inwestycja i przystosowanie procesu produkcji do wymogów nowej 
technologii będą kosztotwórcze, czasochłonne, stresogenne i zaburzają rytm bieżącego 
funkcjonowania firmy. Oświadcza jednak: „Pomimo to, zamierzam sobie poradzić”. 

Stopień poinformowania o innowacji

W odpowiedzi na drugie pytanie główne żaden z badanych nie stwierdził, ani do-
myślnie, ani wprost, że czuje się niedostatecznie poinformowany o innowacyjnych pla-
nach firmy. Jako zdarzenia krytyczne związane z wykształconymi w przedsiębiorstwie 
trybami powiadamiania o krokach strategicznych zidentyfikowano:

−	 odbywanie cotygodniowych narad z udziałem prezesa i kadry zarządzającej, 
podczas których „wszyscy omawiają ważne tematy i każdy swoje zagadnienia”,

−	 odformalizowanie komunikacji: „u nas nie jest jak w typowej korporacji, że 
wszystko trzeba ubierać w kwestie dokumentów, to jest raczej zdecydowanie 
rozmowa”,

−	 elastyczny i bezlękowy sposób komunikacji w sytuacjach kryzysowych: „jak 
się coś dzieje, to nawet jak bezpośredni wyższy szczebel jest niedostępny, to 
się dzwoni dalej aż do skutku, nigdy nie ma tak, żeby nie miał kto zareagować”, 

„jak ktoś coś zawali, to idzie spokojnie, mówi dlaczego i się szuka rozwiązania”,
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−	 wpływ charakteru pracy, wymuszającego ciągłe uczenie się, na zakres potrzeb 
informacyjnych pracownika: „tu się trzeba uczyć non stop, non stop (….), to 
nam nie musi się mówić, że teraz będzie nowa technologia, bo (…) przecież 
wjeżdża nowa maszyna i się kombinuje, aż się opanuje…”,

−	 odwiedzanie hal produkcyjnych przez prezesa i osobiste informowanie (kon-
sultowanie) w ważnych sprawach związanych z produkcją,

−	 informowanie z wyprzedzeniem o możliwych konsekwencjach zmian w przed-
siębiorstwie dla długości dziennego czasu pracy z uwagi na dobro życia rodzin-
nego „gdybym się dowiedział, że z powodu wdrożenia nowej technologii mu-
siałbym zostawać dłużej, to byłoby bardzo kłopotliwe, bo (…) odwożę dzieci 
do szkoły i przedszkola, to bym musiał wiedzieć wcześniej”,

−	 zaufanie do prezesa firmy, które kompensuje ewentualne luki informacyjne do-
tyczące planowanych przekształceń strategicznych,

−	 konieczność informowania załogi o nadchodzących zmianach z uwagi na oso-
bistą odpowiedzialność za rodziny pracowników, do jakiej poczuwa się kie-
rownictwo.

Wybrane sposoby werbalizowania zdarzeń krytycznych zostały przedstawione 
w poniższych streszczeniach wypowiedzi respondentów, w których uwzględniono także 
okoliczności i wyniki zadania pytań pomocniczych.

O zaplanowanych w firmie przekształceniach pytany konstruktor mówi: „nie 
obawiam się, że to będzie jakaś zmiana, która w zdecydowany sposób zmieni profil firmy, 
(…) podejrzewam, że jeśli chodzi o mój zakres obowiązków, to tutaj nie będzie żadnych 
zmian”. Zmiana jest dla niego naturalną koleją rzeczy. W firmie wciąż wdraża się nowe 
rozwiązania, nowe oprogramowanie, nowe maszyny, dzieje się to na bieżąco i często dzie-
je się to w krótkim czasie. „Programów trzeba uczyć się od podstaw i uczymy się ich cały 
czas”. „Co projekt, to jest jakieś rozwiązanie indywidualne, które wymaga od pracow-
ników uczenia się”. „Jesteśmy przyzwyczajeni do tych zmian, że za każdym razem coś 
tworzymy od zera. To nie jest constans. U nas jest cały czas tak naprawdę jakaś ewolucja”. 
W odpowiedzi na pytania pomocnicze konstruktor stwierdza, że przy wszelkich zmianach 
w firmie „jest poczucie dyskomfortu psychicznego, że zawalimy temat”, może dojść do 
konfliktów wśród pracowników, może dojść do błędów i może zabraknąć czasu na przy-
gotowanie się: „musimy działać szybko”. „Jest dyskomfort psychiczny i świadomość, że 
coś na początku kuleje”. Rozmówca wyniósł doświadczenia z poprzednich miejsc pracy 
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(w innych firmach) i na ich podstawie przyznaje, że „(…) to jest bardzo duży plus tej fir-
my, że staramy się unikać konfliktów. Jeżeli jest jakiś problem, rozmawiamy ze sobą i po-
magamy sobie. Nawet jeżeli ktoś popełnił błąd, to przychodzi i mówi: «słuchaj zawaliłem 
(…)» i nie próbujemy gościa odstrzelić, tylko próbujemy znaleźć rozwiązanie, bo wiemy, 
że wszyscy jedziemy na tym samym koniku (…). Każdy w tej firmie popełnił jakiś błąd 
(…). Każdy ma tę świadomość, że gramy w jednym zespole i czyjś błąd jest problemem 
nas wszystkich, i my te problemy staramy się rozwiązywać”.

O zaplanowanej zmianie został poinformowany podczas jednej z cotygodniowych 
narad wewnętrznych. Szef osobiście pojawił się na zebraniu i przedstawił plany rozwoju 
firmy. Mówił jednak tylko o zakupie ziemi i budowie nowej hali, a nie o wdrożeniu nowej 
technologii. Respondent wyraził niepewność słowami: „nie wiem, na czym ma polegać 
ta nowa technologia. Czy zupełnie jakiś inny typ produkcyjny?. (…) nie sądzę, żebyśmy 
mieli teraz powiedzmy zupełnie zmienić branżę”. Respondent odniósł się do sytuacji sło-
wami: „znam trochę, (…) na tyle szefa, wiem, że on jakby rozwija firmę i u nas zmiana 
technologii polegała zawsze na tym, że wprowadzaliśmy jakieś nowe rozwiązania, nową 
maszynę, u nas się to dzieje praktycznie non stop (…), ja tak to sobie tłumaczę, że na 
tym miałaby polegać jakaś nowa technologia. Być może w związku z tym, że wybuduje 
nową halę, będzie chciał jeszcze bardziej unowocześnić park maszynowy. Tak to sobie 
tłumaczę”.

Z kolei kierownik produkcji ma świadomość, że w związku z wdrożeniem nowej 
technologii pojawią się dodatkowe obowiązki, być może również problemy. Jest jednak 
do takiej sytuacji przyzwyczajony, mówi: „po to tutaj jesteśmy, aby je rozwiązywać, więc 
tutaj myślę, że nie powinno być z tego powodu jakichś dużych, dużych problemów”. 
Nowa technologia, dodaje, „na pewno jest wyzwaniem, które trzeba podjąć, bo trzeba 
się rozwijać”. „Ekipa i zespół ludzi, którymi w jakiś sposób kieruję, jest na tyle otwar-
ta i chętna na to, żeby uczyć się nowych rzeczy, że rokuje raczej dobrze”. Respondent 
nie przewiduje sytuacji konfliktowych. W okresie wieloletniego zatrudnienia w firmie 
i uczestniczenia w ciągłych zmianach widział, jak zespół integrował się i radził sobie 
w nowych okolicznościach. W jego opinii ani nowa technologia, ani nowa siedziba „nie 
powinny stanowić problemu”. Warunki pracy będą lepsze od dotychczasowych, więc 

„będzie to z korzyścią dla ludzi i dla (…) atmosfery”. Wypowiada się o zmianach, szcze-
gólnie o nowej technologii, w kategoriach zdarzeń normalnych, typowych i pożądanych: 

„Kilka już, może nie tak zaawansowanych, wchodziło już różnych rozwiązań, różnych 
nowych systemów, (…) tutaj dość ludzie są otwarci na to, że się pojawia coś nowego. 
Jest to naturalna rzecz. Firma się rozwija, co też, myślę, jakoś stanowi komfort, że więcej 
zleceń, możliwości pracy (…)”.
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Kierownik produkcji akceptuje i ceni relacje pomiędzy nim a zwierzchnikami (kon-
struktorami), od których dostaje wytyczne. Czuje się partnerem w procesach decyzyjnych, 
bez oporów składa propozycje, które mogą usprawnić proces produkcyjny. Ma pewność, 
że zostanie wysłuchany. Nie umie wskazać ewentualnych zagrożeń i słabych stron wdro-
żenia nowej technologii. Widzi natomiast korzyść: w wyniki wdrożenia technologii firma 
pozyska nowych klientów, którym dotychczas musiała odmawiać z powodu ograniczeń 
wytwórczych i lokalowych. Rozmówca zakończył rozmowę jednoznaczną, zdecydowaną 
odpowiedzią: „tak, wdrażamy”, i jest przekonany, że cały zespół też tak uważa. „Nie sły-
szałem w głosach takich, w których ktoś jasno by deklarował, że to jest niedobre, że to jest 
zatrzymanie się, cofnięcie w jakimś tam rozwoju. Raczej pozytywnie zostaje to odbierane, 
z tego co wiem (…), myślę, że raczej pozytywnie wszystko”.

Również badany ślusarz wie o zaplanowanych zmianach i wiedza ta nie wywołuje 
u niego dyskomfortu, uczucia niepokoju; odczuwa raczej radość. „Będzie coś nowego, 
coś innego i będziemy się z tym mierzyć. Takie jest moje zdanie na ten temat”. „Czasami 
jest tak, że jest takie zwątpienie, (…) jak to zrobimy i jak to będzie, ale nie było takiego, 
że się powiedziało nie (…), tylko się drąży temat (…). Wydaje mi się, że pod tym wzglę-
dem jest tutaj dobrze dobrana załoga (…), no więc się zastanawiamy i kombinujemy jak 
to zrobić”. „Współpraca jest na tyle dobra, że każdy rozumie, że to trzeba zrobić dobrze. 
Tu nikt nie forsuje na siłę swojego zdania i obstaje przy nim. Tak to nie działa. Wybiera się 
lepsze rozwiązanie”. Pomocna jest „dobrze dobrana załoga”. W wypowiedziach ślusarza 
wybrzmiał szacunek i zaufanie do szefa firmy, inicjatora zmian. „Jestem przekonany, że 
jeśli chodzi o szefa, który to wszystko wymyśla (…), on na pewno chce, żeby to wszystko 
było dobrze, żeby to był rozwój firmy, żeby (…) to wszystko dążyło do tego, żeby firma 
się rozwijała (…), bo bez rozwoju, to albo jest stagnacja, cofamy się (…), albo po prostu 
idziemy, nowe rzeczy robimy, bardziej skomplikowane i bardziej rozbudowane”. „Ja tutaj 
wierzę, mam zaufanie, że szef to robi tak, żeby się firma rozwijała. Natomiast wiadomo, 
po drodze może być różnie, dużo rzeczy się wydarzyć (…), ale jeśli chodzi o sam zamysł, 
same intencje, (…) liczę, że szef podejmuje dobrą decyzję”.

Wypowiedź ślusarza, pracownika produkcji, który własnymi rękami będzie wdrażał 
planowaną innowację technologiczną, potwierdza wcześniej anonsowane przypuszczenie, 
że w sferze wykonawczej firma X rządzi się strategią brikolażu. W dziedzinie zarzą-
dzania przedsiębiorstwem brikolaż (od francuskiego bricolage) jest określany m.in. jako 
strategia dostosowawczo-odpornościowa oparta na umiejętności optymalnego wykorzy-
stania dostępnych zasobów (resourcefulness) przez rekombinację metodą prób i błędów, 
majsterkowanie, sztukowanie, wyzyskiwanie do ostatka wszystkiego, co tylko ma się na 
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podorędziu (bric-à-brac remains) (Douglas, 1986, s. 67). W odpowiedzi na zaskakujące 
okoliczności, także potencjalnie niebezpieczne, bricoleur jest zdolny do samodzielnego 
zmobilizowania wszelkich rozporządzanych środków (“making do by applying combina-
tions of the resources at hand to new problems and opportunities”) (Baker, Nelson, 2005, 
s. 333). W kulturze organizacyjnej strategia brikolażu koreluje na płaszczyźnie wartości 
z niezgodą na kapitulację („Jak nie ja, to kto?”) i powinnością czynnego opierania się 
naciskom otoczenia (Di Domenico, Tracey, Haugh, 2010, s. 686).

Wnioski

Badania metodą zdarzeń krytycznych korpusu zestawionego z transkrypcji wywia-
dów z właścicielem i pracownikami firmy różnych szczebli pozwoliły na sformułowanie 
kilku konkluzji.

1. Nie wykryto zdarzeń krytycznych związanych z działaniem systemu informa-
cyjnego przedsiębiorstwa, które należałoby uznać za ujemne predyktory powo-
dzenia planowanej innowacji, toteż uznano za niecelowe sugerowanie działań 
naprawczych lub zapobiegawczych.

2. Zauważono prawidłowości świadczące o tym, że w firmie ukształtowała się 
kultura organizacyjna, której osią jest dostosowawczo-odpornościowa strate-
gia brikolażu opisywana w literaturze naukowej z zakresu nauk o zarządzaniu.

3. Stwierdzono, że pracownicy i kierownictwo firmy działają w trybie ciągłej go-
towości na zmiany, które postrzegają jako mogące nadejść w każdej chwili 
(imminens), przynależne do istoty organizacji i będące kołem zamachowym 
jej funkcjonowania (immanens), a w następstwie pozbawione a priori rysów 
zagrożenia.

4. Stycznie do wniosków 3. i 4. stwierdzono, że w firmie utrwalony jest model 
zarządzania antykryzysowego, który z uwagi na nieusuwalną zmienność śro-
dowiska jej funkcjonowania, przeszedł w rutynę codzienną, obowiązuje jako 
zwyczajny, nie ma charakteru działań wyjątkowych podejmowanych w odpo-
wiedzi na sytuacje przełomowe.

5. Stwierdzono, że zarządzanie antykryzysowe w firmie sprzęga się zwrotnie, na 
zasadzie wzajemnego wzmacniania, z następującymi cechami panującej w niej 
kultury organizacyjnej brikolażu:
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a) elastyczność i adaptacyjność charakterystyczną dla struktur organicznych 
(brikolaż jest strategią pierwotną),

b) konieczność tworzenia nieformalnych sieci powiązań i komunikacji skro-
śnej,

c) konieczność podejmowania szybkich decyzji bez posiadania pełnego 
zbioru informacji,

d) kształtowanie u pracowników otwartości na zmiany,

e) umiejętność budowania zespołu oraz aktywności,

f) skupienie na integracji członków organizacji umożliwiającej skuteczne 
zarządzanie wiedzą,

g) utożsamianie się pracowników z organizacją, 

h) zgodność indywidualnych norm i wartości z występującymi w organizacji, 

i) zaufanie pomiędzy kierownictwem a pracownikami (Czarnecki, Starosta, 
2015, s. 21).

6. Nie ujawniono ryzyka związanego z obszarem kultury organizacyjnej przedsię-
biorstwa, które w naukach o zarządzaniu uznaje się za najsilniej warunkujący 
skuteczność zarządzania antykryzysowego, bo najtrudniejszy do rozpoznania 
i opanowania, a mianowicie z obszarem emocji (por. rys. 1):
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Rysunek 1. Poziomy podsystemów zarządzania antykryzysowego

Źródło: Mitroff, Ian I.; Pearson, Christine M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić 
firmę przed najgorszym. Warszawa: Business Press, s. 82

 Wniosek o braku ryzyk w podsystemie emocji oparto na ilościowo-jakościowej 
analizie językowej materiału empirycznego, w wyniku której stwierdzono:

a) ogólne uczuciowe wychłodzenie ekspresji słownej, 

b) wyraźny opór przed wyrażaniem reakcji uczuciowych wprost, w sposób 
spolaryzowany,

c) celowe zobojętnianie wydźwięku słów nacechowanych emocjonalnie 
przez zastępowanie ich pojęciami z kręgu semantycznego spokoju, wyważenia, 
rozsądku, normalności, zwyczajności,

d) znikomy udział ilościowy wskaźników emocji negatywnych,
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e) odporność na próby sprowokowania wyrazów emocji negatywnych,

f) wyraźne preferowanie rozważań o wartościach zamiast rozważań o emo-
cjach.

7. Wykazano poznawczą przydatność zabiegu polegającego na identyfikacji zdarzeń 
krytycznych w materiale z wywiadów częściowo ustrukturyzowanych za pomocą 
kryteriów wyprowadzonych z typologii aktów mowy.
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