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Wprowadzenie 

W literaturze przedmiotu koncepcje organizacji uczącej się i organizacji 

inteligentnej są często różnie interpretowane, choć niektórzy autorzy zwracają 

uwagę na ich wspólne płaszczyzny i proponują utożsamienie tych pojęć. 

Wszystkie podejścia uwzględniają jednakże rolę wiedzy poszczególnych pra-

cowników, która permanentnie wzbogacana i rozwijana, sprzyja stałemu rozwo-

jowi organizacji. Jednostki organizacyjne zainteresowane budowaniem indywi-

dualnych ścieżek rozwoju dla pracowników, kształceniem i doskonaleniem ca-

łego personelu, wyzwalają zdolności twórcze swych członków na różnych 

szczeblach struktury organizacyjnej, co prowadzi do poprawy efektywności 

działania organizacji. Szczególnie ważne jest to z perspektywy funkcjonowania 

jednostek samorządu terytorialnego oraz budowania relacji z partnerami w oto-

czeniu. W trakcie decentralizacji zarządzania państwem zostały postawione wy-

zwania dla samorządów lokalnych. Wśród nich należy podkreślić potrzebę 

przekształcenia samorządów w swoiste podmioty gospodarowania, które będą 

podejmowały decyzje na własny rachunek i odpowiedzialność. Jednostki funk-

cjonują na wyodrębnionym terytorium – w gminie, która jest podsta-

wą tworzenia lokalnych więzi społecznych, gospodarczych, geograficznych kul-

turowych itd.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji organizacji uczącej się 

i organizacji inteligentnej oraz wspólnych płaszczyzn obu podejść. Nowoczesne 
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koncepcje organizacji mogą być ciekawą propozycją do wdrożenia i realizacji 

funkcji zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, uwypuklają bowiem 

relacje wewnętrzne oraz mocno skupiają się na budowaniu długoterminowych 

związków z klientami czy partnerami w otoczeniu zewnętrznym. Budując po-

tencjał rozwojowy jednostki, należy uwzględnić posiadany kapitał ludzki, iden-

tyfikować i tworzyć kapitał intelektualny oparty na aktywnej polityce (związa-

nej z generowaniem dochodów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, 

oddziaływaniem na lokalny rynek pracy – skutecznym przeciwdziałaniem bez-

robociu i pobudzaniem przedsiębiorczości w społeczności lokalnej, podnosze-

niem poziomu życia w społecznościach samorządowych, ochroną środowiska 

oraz przyciąganiem inwestorów krajowych i zagranicznych itd.) oraz popraw-

nym doborem instrumentów zarządzania (poziom podatków lokalnych, stoso-

wane ulgi, partycypacja obywatelska itd.)
1
. 

1. Teoretyczne założenia organizacji uczącej się 

Koncepcja organizacji i zarządzania, nazywana organizacją uczącą się, 

ukształtowała się w latach 90. XX wieku. Organizacja taka powstaje w wyniku 

dostosowania jednostki organizacyjnej do nowych warunków otoczenia, zwią-

zanych ze wzrostem poziomu kompetencji i wymagań zatrudnionych pracowni-

ków, ze zmianami technologii lub potrzebą uzyskania optymalnego modelu or-

ganizacji i zarządzania
2
. Organizacja uzyskuje za jej pomocą nowy obraz we-

wnętrznego zorganizowania, a także nowe procesy ważne dla osiągnięcia zało-

żonych celów. W takiej organizacji przyjmuje się następujące założenia
3
: 

a) przyszłość organizacji zależy od wszystkich jej uczestników, 

b) jednostki mogą uczyć się w różny sposób, 

c) zachęca się pracowników do nauki, innowacji i wnoszenia własnego 

wkładu w przyszłość organizacji, 

d) stwarza się warunki dla rozwoju zatrudnionych. 

                                                             
1  Por. A. Szewczuk, Partycypacja obywatelska ważnym czynnikiem umacniania misji samo-

rządu terytorialnego, w: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, 
Niemczech i na Ukrainie, red. S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, Zeszyty Naukowe 
nr 620, Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, VI Forum Samorządowe, I Międzynarodowe Forum 
Samorządowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 471–487. 

2  Por. B. Mikuła, Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligent-

nych, Antykwa, Kraków 2001, s. 28. 
3  Por. P. Lassey, Developing a Learning Organization, Kogan Page, London 1998, s. 2. 
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W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele definicji organizacji uczą-

cej się. J. Swiering i A. Wierdsma określają organizację uczącą się jako organi-

zację zdolną do nauki, ale również do nauki tego, jak się uczyć
4
. Organizacja 

ucząca się traktuje uczenie się jako część centralną swojej działalności. Umoż-

liwia uczenie się wszystkim swoim członkom, ciągle podlega przekształceniom, 

które dostosowują ją do zmieniającego się otoczenia. Organizacja ucząca dąży 

do pełnego wykorzystania indywidualnego oraz grupowego potencjału intelek-

tualnego, który ma służyć stałemu uczeniu się i realizacji zadań organizacji, 

często też jest traktowany jako zasadniczy zasób jednostki. Poparte jest to jed-

nakże odpowiednimi systemami motywacyjnymi, które tworzą odpowiedni 

klimat do ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. 

Organizacja ucząca się jest organizacją inwestującą w rozwój personelu 

i angażującą ludzi w tworzenie oraz wdrażanie innowacji. Aby określić organi-

zację mianem organizacji uczącej się, powinny być spełnione pewne warunki: 

musi być to instytucja zorganizowana w odmienny sposób od organizacji trady-

cyjnych oraz powinny zachodzić w niej świadomie zorganizowane procesy or-

ganizacyjnego uczenia się. Kadra menedżerska natomiast powinna w szczegól-

ny sposób koncentrować swoją uwagę na tych procesach i efektywnie nimi za-

rządzać. 

Zdaniem A. Jashapara organizacja ucząca się jest organizacją, w której 

główną rolę odgrywa dostosowywanie się i promocja działań skierowanych na 

indywidualne, zespołowe i organizacyjne uczenie się
5
. Według P. Lasseya „klu-

czem do rozumienia organizacji uczącej się jest rozwój”
6
. Określenie uczenia 

się jako zmianę pewnych zachowań odniesione do organizacji pozwala stwier-

dzić, że organizacja ucząca się jest zdolna zmieniać własne zachowania, to zna-

czy potrafi adoptować, transformować i rozwijać się
7
. K. Perechuda definiuje 

natomiast organizację samouczącą się i określa ją jako ciągle „inwestującą” 

w zasoby ludzkie, które zorientowane są na internalizację wiedzy wewnętrznej. 

B. Mikuła wymienia jako charakterystyczne następujące cechy organizacji 

uczącej się
8
: 

a) płaską strukturę organizacyjną; 

                                                             
4  Ibidem, s. 7 
5  Por. J. Batorski, Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania, „Perso-

nel” 1998, nr 6, s. 55. 
6  B. Mikuła, Elementy..., op. cit., s. 30. 
7  P. Lassey, op. cit., s. 7. 
8  Por. B. Mikuła, Elementy..., op. cit., s. 30–31. 
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b) efektywny system informacyjno-komunikacyjny, nastawiony na szyb-

ką dystrybucję wiedzy i informacji; 

c) atmosferę sprzyjającą innowacjom i eksperymentowaniu, myśleniu 

systemowemu, ukierunkowaniu twórczemu; 

d) nastawienie na ciągłą edukację i rozwój pracowników oraz uczenie się 

od innych; 

e) zespołowe formy organizacji pracy, które oparte są na grupach pra-

cowniczych ściśle ze sobą współpracujących oraz o szerokich zakre-

sach samodzielności; 

f) partycypację pracowników w zarządzaniu jednostką. 

P. Senge natomiast, wyjaśniając istotę takiej organizacji, stwierdza: „sed-

nem organizacji uczącej się jest zmiana sposobu myślenia”
9
. Według niego or-

ganizacja ucząca się jest miejscem, w którym jej członkowie bezustannie pod-

noszą swoje zdolności do kreowania tego, co chcą kreować
10

, a sama organiza-

cja w sposób ciągły rozwija swoje zdolności kształtowania swojej przyszłości
11

. 

Autor ten wyróżnia takie cechy charakterystyczne dla organizacji uczącej się
12

: 

a) myślenie systemowe, oznaczające zmianę sposobu myślenia w kierun-

ku podejścia wielokierunkowego do relacji zachodzących między cią-

gami zdarzeń i procesów (nie pojedynczych zdarzeń, ale procesów); 

b) mistrzostwo osobiste, związane ze zmianą modeli myślowych u pra-

cowników o świecie, organizacji i sobie samych (łączy się to z rozwo-

jem własnym pracowników i uczeniem się, co prowadzi do rozszerza-

nia umiejętności i pogłębiania osobistej wizji przyszłości); 

c) wspólna wizja przyszłości, budowana wspólnie przez członków orga-

nizacji po to, by generować pełne zaangażowanie i oddanie wśród pra-

cowników; 

                                                             
9  P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 1998, za: Z. Dworzecki, Strategia organizacji uczącej się, w: Strategiczne zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, red.  A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr – Zarząd, 
Warszawa 2000, s. 307. 

10  Por. A. Baines, Exploiting Organizational Knowledge in the Learning Organization, „Work 
Study” 1997, nr 6, s. 202. 

11  Por. D. Smith, Developing People and Organizations, CIMA Publishing, London 1998, 

s. 90. 
12  Por. P. Senge, op. cit., s. 23. 
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d) zespołowe uczenie się, opierające się na uczeniu indywidualnym, 

oznaczające proces ukierunkowania zespołu i rozwoju jego możliwości 

uzyskiwania najwyższych wyników
13

. 

Zespołowe uczenie się zakłada, że jeżeli grupa pracowników w organizacji 

nie potrafi się uczyć, nie będzie się również uczyć sama organizacja. Koncepcja 

organizacji uczącej się zakłada, że cała organizacja może się uczyć, ale tylko 

poprzez zdobywanie wiedzy przez jednostki i w zespołach pracowniczych. 

Uczenie się indywidualnych pracowników czy w grupach nie gwarantuje jednak 

uczenia się całej organizacji
14

. Według J. Rokity uczenie się odniesie sukces, 

jeżeli w organizacji spełnione będą następujące warunki (kształtowane 

w oparciu o posiadaną i rozwijaną przez podmiot wiedzę)
15

:  

a) jednostka posiada dobrze rozwinięte kluczowe kompetencje (identyfi-

kuje je oraz odpowiednio nimi zarządza); 

b) ciągle poprawia łańcuch wartości dodanej w obszarze sfer swojej dzia-

łalności; 

c) posiada zdolność do przetrwania, przeobrażania się i rozwoju. 

Według M. Bratnickiego jednostka organizacyjna staje się organizacją 

uczącą wtedy, gdy
16

: 

a) uczy się powiększać wiedzę, posiada mechanizmy promujące nabywa-

nie i rozpowszechnianie wiedzy, 

b) uważa każdą nową działalność za okazję do uczenia się, 

c) uczy się rozpowszechniać nowe idee, praktyki, procesy i procedury, 

d) uczy się doskonalić procesy, 

e) uczy się kreować lepsze produkty, 

f) jest wrażliwa na zjawiska zewnętrzne, 

g) jest otwarta na otoczenie. 

M. Finger i S.B. Brand uważają, że organizacja ucząca się to organizacja 

idealna w stosunku do tych organizacji, które muszą rozwijać się, aby osiągnąć 

odpowiednią zdolność do reakcji na pojawiające się zagrożenia w otoczeniu. 

                                                             
13  Szerzej: M. Hopej, Struktura organizacji uczącej się, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. 

W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000. 
14  Por. Z. Dworzecki, op. cit., s. 307. 
15  Szerzej na ten temat: J. Rokita, Model uczenia się organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 

2000, nr 4. 
16  Por. M. Bratnicki, Transformacja przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowi-

cach, Katowice 1998, s. 111. 
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Organizacja ta charakteryzuje się umiejętnością indywidualnego i kolektywne-

go uczenia się, dzięki którym osiąga koncepcję „organizacji uczącej się”
17

. 

2. Pojęcie i główne elementy organizacji inteligentnej 

Organizacja ucząca się często jest utożsamiana w literaturze krajowej z or-

ganizacją inteligentną. K. Zimniewicz
18

 w rozważaniach na temat organizacji 

uczącej się posługuje się pojęciem organizacja inteligentna jako synonimem or-

ganizacji uczącej się i używa tych pojęć zamiennie. W.M. Grudzewski 

i I.K. Hejduk traktują organizację inteligentną zarówno jako uczącą się, jak 

i samodoskonalącą. Autorzy ci uważają, że organizację inteligentną tworzą 

wszyscy uczestnicy pracujący nad osiągnięciem odpowiedniej wiedzy (rezulta-

tów) na wszystkich poziomach, grupowo czy też indywidualnie. Organizacja 

taka pozwala swoim pracownikom na pełną swobodę działania w ramach ich 

kompetencji przy minimalnej kontroli innych osób. Ważnym elementem takiej 

organizacji jest zaufanie do kompetencji zatrudnionych kadr przy założeniu na 

przykład chęci współpracy, wnoszenia nowych rozwiązań, innowacji, twórcze-

go podchodzenia do rozwiązywania problemów
19

. 

Niektórzy jednak autorzy, jak na przykład J. Niemczyk, rozgraniczają te 

pojęcia. Według niego organizacja inteligentna jest następnym ogniwem 

w rozwoju organizacji uczącej się. Tak jak inteligencja stanowi coś więcej niż 

samo uczenie się, ponieważ wykorzystując konkretne środki myślenia, umożli-

wia uzyskiwanie pewnej umiejętności przystosowywania się. Zatem inteligencja 

to dzieło wieńczące twórcze działanie uczenia się, genotypu człowieka, jego 

otoczenia oraz całej „żywej aktywności”
20

. 

E. i G. Pinchot definiują organizację inteligentną jako wykorzystującą całą 

inteligencję wszystkich swoich pracowników. Dzięki tworzeniu odpowiednich 

                                                             
17  Por. M. Finger, S.B. Brand, The Concept of the ‘Learning Organization’ Applied to the 

Transformation of the Public Sector, w: Organizational Learning and Learning Organization. 
Developments in Theory and Practice, ed. by: M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage 
Publications, London 1999, s. 137. 

18  Por. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999, 
s. 82. 

19  Por. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligent-
nej, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000, 
s. 75–124. 

20  J. Niemczyk, Organizacja ucząca się, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Kon-
cepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 76. 
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warunków angażujących i rozwijających jej uczestników w celu wykorzystania 

inteligencji i wiedzy profesjonalnej organizacja inteligentna posiada możliwość 

bardziej efektywnego działania zarówno na rzecz klientów, jak i partnerów
21

. 

Według B. Mikuły rzeczywistość traktuje organizację inteligentną jako 

wyższą formę organizacji uczącej się
22

. Nie jest to tylko wynik ewolucji kon-

cepcji zarządzania, ale głównie efekt wdrożenia i automatycznej realizacji orga-

nizacyjnego uczenia się. Organizacja ta charakteryzuje się również powiększa-

niem kapitału intelektualnego oraz doskonaleniem inteligencji. Organizacja in-

teligentna jest organizacją ucząca się, która poprzez realizację procesów organi-

zacyjnego uczenia nauczyła się rozumieć swoje otoczenie, dzięki temu może 

uniknąć porażek i odnosić sukcesy. Zyskując pewne umiejętności tworzenia 

profesjonalnej wiedzy i sprawnego jej wykorzystania, dzięki tworzeniu i selek-

cjonowaniu informacji z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, generuje po-

tencjał tworzący organizację inteligentną. Korzystanie z własnego doświadcze-

nia i obserwacji doświadczeń innych oraz wykorzystanie tego w praktyce pro-

wadzi do poprawy konkurencyjności funkcjonowania jednostki. 

Organizacja inteligentna może samodzielnie opracować nieznane do tej 

pory w teorii i praktyce rozwiązania organizacyjne stosownie do wymagań swo-

jego otoczenia. Stanowi to bowiem efekt ciągłych zmian oraz niedookreślenia 

wyników procesu stałego uczenia się i generowania wiedzy. Taka organizacja 

zarzuci tradycyjne sposoby pracy i najprawdopodobniej będzie oparta na struk-

turze sieciowej. Może koncentrować się wokół kluczowych umiejętności, sto-

sować outsourcing, a równocześnie działać w oparciu o koncepcję organizacji 

wirtualnej i/lub tworzyć alianse strategiczne. Można ją zatem zaliczyć do orga-

nizacji typu „o rozmytych granicach”
23

. 

Organizacja inteligentna to organizacja, której uczestnicy posiadają szcze-

gólny poziom mistrzostwa osobistego i biegłości działania. Bardzo sprawnie 

organizacja ta pozyskuje informacje z otoczenia, interpretuje je, dystrybuuje 

wewnątrz, przetwarza na wiedzę. Następnie konfiguruje ją z posiadaną już wie-

dzą i w ten sposób odnawia oraz tworzy nowe zasoby wiedzy. Wykorzystanie 

wiedzy następuje poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji, które prowadzą 

następnie do realizacji efektywnych działań. Działania te często mają charakter 

                                                             
21  Por. B. Mikuła, B. Ziębicki, Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, „Przegląd 

Organizacji” 2000, nr 5, s. 11. 
22  Por. B. Mikuła, Elementy..., op. cit., s. 39. 
23  Z. Sieja, Przedsiębiorstwo inteligentne, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. 

Koncepcje, modele, metody, op. cit., s. 41. 
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innowacyjny. W organizacji inteligentnej w sposób ciągły wzrasta poziom inte-

ligencji, poprzez poprawę zdolności do aktualizowania oraz tworzenia nowej 

wiedzy, a także przez uzyskiwane sukcesy rynkowe i ekonomiczne.  

3. Realizacja koncepcji organizacji uczącej się i inteligentnej w jednostce 

samorządu terytorialnego 

Koncepcja organizacji uczącej się powoduje, że w praktyce zmienia się 

spojrzenie na organizacje. Zarówno jednostki gospodarcze, jak i jednostki sa-

morządu terytorialnego mogą wdrażać i realizować koncepcję organizacji uczą-

cej się. Na pierwszym planie należy rozpatrzyć efektywność nowych podsyste-

mów zarządzania, do których zalicza się zarządzanie wiedzą, również zarządza-

nie twórczością, zmianą, kompetencjami i talentami, innowacyjno-

partycypacyjne, jakością oraz łączące powyższe elementy w jedną całość zarzą-

dzanie informacją i komunikacją
24

. Istotną rolę w organizacji uczącej się od-

grywa kadra kierownicza, która tworzy dyscyplinę dzielenia się wiedzą
25

 oraz 

powyższe podsystemy zarządzania wiąże w spójną całość. Podsystemy te po-

siadają wspólne obszary oddziaływania, w których funkcjonują specyficzne 

procesy, głównie o charakterze informacyjnym. Dlatego też kierownicy jedno-

stek samorządu terytorialnego muszą patrzeć całościowo na system zarządzania 

organizacją uczącą się, a zarządzanie informacją i komunikacją uważać za ten 

podsystem zarządzania, który scala wszystkie jego składowe. 

Kierownik w jednostce samorządu terytorialnego staje się menedżerem, 

który nie tylko rozdziela zadania i nadzoruje swoich podwładnych, ale jest rów-

nież trenerem szkoleniowym i inspiratorem wszelkich zmian, który także kształ-

tuje system motywacji pracowników. Bodźce motywacyjne stosowane przez ta-

kiego nowego menedżera, kładą nacisk na pobudzenie personelu do uczestnic-

twa w ciągłym procesie uczenia się indywidualnego oraz organizacyjnego. 

W tym celu organizacja, wykorzystując technologię informatyczną, tworzy jed-

ną, wspólną bazę danych, z której mogą korzystać wszyscy jej członkowie
26

. 

Zachowania uczestników nastawione są na prowadzenie ciągłych dociekań, 

                                                             
24  Szerzej na temat podsystemów zarządzania w organizacji uczącej się: B. Mikuła, Elemen-

ty..., op. cit., s. 33–38, 49–77. 
25  Por. D. Ulrich, Context, Capability, and Response, w: Management 21C, red. S. Chowd-

hury, Financial Times, Practice Hall, London 2000, s. 242–243. 
26  Por. B. Mikuła, Elementy..., op. cit., s. 31–32. 



 Koncepcje organizacji uczącej się i inteligentnej… 69 

 

eksperymentowanie i wprowadzanie innowacji. W organizacji uczącej się do-

puszcza się przy tym możliwość popełnienia błędu przez pracownika i jeżeli 

uzna się go za błąd uzasadniony, zalicza się go do zasobu doświadczeń, dzięki 

czemu uczy się zarówno pracownik, jak i cała jednostka organizacyjna.  

Kierownik staje się liderem o dużej wiedzy, umiejętnościach twórczych 

czy technicznych, ale także o wysokich kompetencjach współdziałania z inny-

mi, posiadający odpowiednie cechy osobowości: umiejętności psychospołeczne, 

komunikacyjne, integracyjne. Menedżer musi tworzyć także klimat w zespole, 

odpowiednią kulturę organizacyjną, spełniać wysokie standardy zachowań, po-

siadać umiejętność myślenia systemowego, uczenia się od innych i adaptowania 

ich rozwiązań do sytuacji. Powinien być otwarty, gotowy do ciągłej nauki 

i szkolenia innych, nastawiony na zmiany i na innych ludzi, umieć współdziałać 

w wielokulturowym otoczeniu. 

Uczenie się organizacji wyrasta z kultury organizacyjnej, ale również wa-

runkuje, czy kultura będzie określana mianem silnej czy słabej. Profesjonalizm, 

twórczość, innowacyjność, samodzielność uczestników organizacji, chęć 

współpracy między nimi i uczenia się, dbałość o satysfakcję klientów czy sze-

rzej partnerów jednostki samorządu terytorialnego to wartości, które znajdują 

się w centrum kultury nowej organizacji. Ważne jest jednak, aby te deklarowa-

ne wartości były realizowane nie tylko przez kierowników czy pracowników, 

ale również przez wszystkich uczestników organizacji (również partnerów 

współpracujących z jednostką). Wprowadzanie takiej kultury wymaga od kadry 

menedżerskiej przygotowania głębokich przemian w świadomości indywidual-

nej i społecznej, strukturach organizacyjnych, kwalifikacjach i motywacjach.  

Reasumując, można stwierdzić, iż organizacja ucząca się dużą rolę przypi-

suje kadrze kierowniczej i kulturze organizacji
27

, a charakterystyczną jej cechą 

jest uznanie zmiany jako stałego zjawiska. Taka organizacja może przekształcić 

się w organizację inteligentną. Jednak jednostka samorządu terytorialnego, któ-

ra realizuje założenia organizacji uczącej i dąży do przeistoczenia się 

w organizację inteligentną, powinna bardzo szeroko ujmować swoich partnerów 

zewnętrznych. Jednostka ta bowiem jest powołana do realizacji „misji prze-

obrażania naszego kraju w demokratyczne społeczeństwo obywatelskie”
28

 oraz 

odrabiania zaległości w stopniu rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym 

w stosunku do innych krajów Europy. Jednostki samorządu terytorialnego wy-

                                                             
27  Por. Z. Dworzecki, op. cit., s. 309–312.  
28  A. Szewczuk, op. cit., s. 471. 
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pełniają zadania na pożytek partnerów zewnętrznych (społeczności lokalnej, 

przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, instytucji publicznych, środowiska 

naturalnego, innych gmin itd.) oraz przyczyniają się do budowania zjawiska 

„partycypacji obywatelskiej”
29

. 

Oprócz zawartych w tabeli 1 innych podobieństw oraz różnic organizacji 

uczącej się i inteligentnej należy dopowiedzieć o pewnej formie wyróżnienia 

organizacji inteligentnej. Organizacja ta bowiem bardziej swobodnie przyjmuje 

do siebie system przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej. System taki pole-

ga na wysuwaniu zapotrzebowania na usługi lub komponenty do ośrodków two-

rzących rynek wewnętrzny, a następnie porównywaniu ofert wewnętrznych 

i zewnętrznych oraz wybieraniu najkorzystniejszej z zaproponowanych. Taka 

procedura działania korzystnie wpływa na efektywność funkcjonowania organi-

zacji, a w jednostkach wewnętrznych pozytywnie kształtuje twórcze podcho-

dzenie do zadań
30

. 

Tabela 1 

Porównanie organizacji uczącej się i inteligentnej 

Organizacja ucząca się Organizacja inteligentna 

Główne podobieństwa: 
wykorzystuje zasadę myślenia systemowego, 

opiera się na pracy zespołowej, 

stosowana jest demokratyzacja zarządzania, 
istnieje pełna otwartość informacyjna (o działaniach i wynikach) 

Podstawowe różnice: 

procedury dostosowane do sytuacji pełny system swobodnej przedsiębiorczości we-
wnątrzorganizacyjnej 

 „uczy się, jak się uczyć”  

realizuje procesy organizacyjnego uczenia się 

posiada zdolność do nauki, 

profesjonalnie prowadzi procesy organizacyjne-
go uczenia, angażuje do tego zespoły również 
spoza granic organizacji 

podstawowa jednostka uczenia się – zespół 
pracowniczy 
 

uczenie jest silnie zakorzenione i naturalne, więc 
wychodzi na nowy poziom – zachodzi pomiędzy 
zespołami pracowniczymi 

                                                             
29  Szerzej na temat partycypacji obywatelskiej: J. Kurczewska, Lokalne społeczeństwo obywa-

telskie, w: Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, 
Scholar, Warszawa 2006, s. 11–38; W. Siemiński, Współzarządzanie gminą, Zachodnie Centrum 
Organizacji, Warszawa–Zielona Góra 1999, s. 13–23; A. Szewczuk, op. cit., s. 471–487. 

30  Por. B. Ziębicki, Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych, w: Współ-

czesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, s. 144. 
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Organizacja ucząca się Organizacja inteligentna 

płaska struktura organizacyjna struktura sieciowa, koncepcja organizacji wirtu-
alnej, „o rozmytych granicach” 

kierownictwo prowadzi ciągły trening persone-
lu i planowe szkolenia, nastawienie na rozwój 
personelu 

brak typowych stanowisk kierowniczych 
(występuje trener i inspirator) 

ścisła współpraca, realizacja zadań łącznie 

z innymi wydziałami, warunki do pełnego wy-
korzystania kompetencji pracowników 

praca zespołowa, projektowa, w oparciu o wie-

dzę wszystkich pracowników i o innowacje 

delegowanie uprawnień, pełna decentralizacja 
zarządzania, zachęcanie personelu do sugero-
wania rozwiązań i kwestionowania skuteczno-
ści pracy 

koordynacja zadań poprzez uczestników zespołu 

w procesie nauki buduje wspólną wizję przy-

szłości, buduje wspólny zestaw przekonań pra-
cowników 

dopuszcza istnienie odmiennych poglądów 

tworzy jednorodną tożsamość organizacji 
w celu integracji wszystkich pracowników 
z celami jednostki 

kultura odmiennych zdań 
 

uczenie się na błędach, podejmowanie ryzyka, 

zachęcanie do eksperymentowania 

odmienne poglądy wzbogacają doświadczenie 

pracowników, zwiększają ich potencjał wiedzy 
oraz tworzą chęć do eksperymentowania, a przez 
to możliwości popełniania błędów 

wrażliwość na zmieniające się potrzeby klien-
tów 

orientacja na klientów i partnerów 

Źródło: opracowanie na podstawie: B. Mikuła, Elementy…, op. cit., s. 28–43; B. Zię-

bicki, op. cit.; P. Lassey, op. cit. 

Organizacja ucząca się poprzez realizację organizacyjnego uczenia naby-

wa zdolność do samoorganizacji inteligentnych zachowań w swoim otoczeniu. 

Natomiast organizacja inteligentna nabyła już zdolność do nauki, zatem profe-

sjonalnie prowadzi procesy organizacyjnego uczenia. Umiejętności te potrzebne 

są do tworzenia i propagowania nowych koncepcji, które powstając w jednej 

części organizacji, od razu są systematyzowane i wdrażane w pozostałych jej 

obszarach, a efektem jest powielanie sukcesów
31

. 

Podstawową jednostką uczenia się w organizacji uczącej się jest zespół 

pracowniczy. W organizacji inteligentnej uczenie jest już tak silnie zakorzenio-

ne i naturalne, że wychodzi na nowy poziom i zachodzi pomiędzy zespołami 

pracowniczymi. Uczenie staje się zatem permanentne i występuje na poziomie 

organizacji, zwielokrotniając wiedzę poprzez synergię w organizacyjnym ucze-

niu zespołów tworzących organizację. Również jest wielce prawdopodobne, że 

                                                             
31  Por. D. Ulrich, Tworzenie organizacji wokół umiejętności, w: Organizacja przyszłości, red. 

F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998, s. 221. 
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w proces organizacyjnego uczenia angażowane będą zespoły spoza granic orga-

nizacji (innych jednostek samorządowych, obywateli społeczności lokalnych, 

z obszaru regionu, a nawet państwa w celu identyfikacji i rozwiązywania 

wspólnych potrzeb lub problemów decyzyjnych). 

Podsumowanie 

Reasumując rozważania nad różnicami i wspólnymi płaszczyznami obu 

koncepcji, należy zauważyć ogromne korzyści, jakie przyniesie organizacjom 

realizacja ich głównych założeń. Ponieważ zarówno organizacja ucząca się, jak 

i inteligentna stwarzają nowe możliwości rozwoju i wzrostu konkurencyjności 

dla współczesnej jednostki samorządu terytorialnego. Podejścia te bowiem 

zwracają szczególną uwagę na wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracow-

nikach oraz tworzenie warunków do dzielenia się wiedzą i podnoszenia kwalifi-

kacji przez członków organizacji. A to bezpośrednio wpływa na efektywność 

gospodarowania w jednostkach oraz na tworzenie nowych relacji z partnerami 

zewnętrznymi. Działania takie wspierają lokalne inicjatywy oraz przedsiębior-

czość, a także determinują regionalne czynniki wzrostu gospodarczego. Kon-

cepcje nowoczesnych organizacji mogą pomóc w podnoszeniu konkurencyjno-

ści regionów.  
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CONCEPTS OF LEARNING AND INTELLIGENT ORGANIZATION 

IN LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS  

Summary 

The article presents the essence, current state, differences and common ground of 

learning and intelligent organization. It should be noticed that the accomplishment of 

main objectives established by such organizations will bring substantial benefits to local 

self-government units. This is due to the fact that organization that is both learning and 

intelligent provides the units in question with new possibilities for development and 

growth of competitiveness. The fact is that such an organization gives special attention 

to the utilization of potential developed by employees and providing organization mem-

bers with conditions for sharing knowledge and improving their skills. This in turn has 

a direct effect on the efficiency of management in units and establishing new relations 

with external partners. Such actions support local initiatives and entrepreneurship, as 

well as determine regional factors of economic growth. Concepts of modern organiza-

tions may be helpful in improving the competitiveness of regions. 

Translated by Barbara Czerniachowicz 


