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Rola MDMTM w praktyce diagnostycznej współczesnej organizacji 

 
Streszczenie: Kluczem do skuteczności i efektywności organizacji jest umiejętność znalezienia źródeł nierówno-

wagi pomiędzy wartościami, doświadczeniami, podejściem i nawykami, a następnie wskazanie mechanizmu blo-
kującego źródła tej nierównowagi. Te organizacje, które opanują mechanizmy określania granic tolerancji dla za-
burzeń oraz utrzymania ww. zaburzeń w granicach przyjętych, monitorowanych i korygowanych granic tolerancji, 
te utrzymują się dynamicznie w grupie organizacji stymulujących. Te organizacje, które nie identyfikują miejsca 
rzeczywistych problemów w miejscu wejściowej dekompozycji zlecenia są organizacjami typu wymuszającego. 
Artykuł dotyczy diagnozy MDM

TM
 w organizacji i wskazuje, jak przy jej pomocy można zidentyfikować typ danej 

organizacji (stymulująca czy wymuszająca) oraz jak działa identyfikacja elementów, które trzeba blokować, aby 
powstrzymać degradację organizacji od stymulującej do wymuszającej. 

 
Słowa kluczowe: bariery intelektualno-mentalne, efektywność, MDM

TM
, organizacje stymulujące, organizacje 

wymuszające, skuteczność, typy organizacji. 

 
1. Wprowadzenie 

Organizacje zarządzają niestandardowymi przedsięwzięciami stosując najczęściej 
podejście projektowe. Bardziej rozwinięte, obyte ze zbiorem różnych technik i metod deklaru-
ją podejście bardziej zaawansowane, jakim jest Program, a coraz częściej się zdarza, że po-
sługują się pojęciem Portfela. Różnorodność kontekstowa polskiego kręgu kultury bizneso-
wej widoczna w rozumieniu tego pojęcia budzi wiele emocji, polemik i dyskusji. Stosowanie 
określonych metody w codziennej praktyce organizacji ma zazwyczaj w polskich realiach 
społeczno-gospodarczych, charakter tylko deklaratywny. 

Doświadczenie konsultingowe uczy, że poziom deklaratywności jest odwrotnie pro-
porcjonalny do treści zasad respektowanych w realnej praktyce działań projektowych. Brak 
dojrzałości w zarządzaniu projektami wyraża się tutaj zainteresowaniem projektem czy pro-
gramem sprowadzonym tylko do wyboru kierownika projektu. Wysiłek włożony w wyszukanie 
odpowiedniej osoby sankcjonuje przekonanie, że właściwa osoba poradzi sobie samodziel-
nie z zadaniem projektowym i nie wymaga istotnego wsparcia. Każdy kierownik projektu, do-
świadczył lub po wielokroć doświadcza syndromu osamotnienia. Projekt nie tworzy w takich 
warunkach oczekiwanych produktów, a korzyści pozostają tylko w marzeniach. Co należy 
zrobić aby zmienić ten stan rzeczy? Jaki powinien być kierunek zmian pozytywnie rokujących 
dla kultury projektowej organizacji, w polskich uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych? 

Szansę upatrujemy w spojrzeniu na organizację z perspektywy jej uwarunkowań kul-
turowych. Doświadczenia konsultingowe wyniesione ze stosowania MDMTM potwierdzają, iż 
potrzeba takiej perspektywy obecna jest w oczekiwaniach pracowniczych – szczególnie or-
ganizacji nastawionych na pracę twórczą, innowacyjną oraz w tych obszarach każdej organi-
zacji, gdzie uświadamiana jest waga decyzyjności, komunikacji wiedzy oraz ich uwarunko-
wań kulturowych. 
 

2.  Klucz do sukcesu projektów w firmie 
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Wieloletnie doświadczenia szkoleniowe oraz konsultingowe potwierdzają powszech-
ność syndromu osamotnienia kierownika projektu w realiach naszych organizacji. Adepci 
szkoleń nabywają wiedzę, porządkują doświadczenia, rozwijają swój potencjał w przekona-
niu nieodzowności tego potencjału dla rodzimych firm. Te ponoszą wprawdzie koszty eduka-
cji, ale wraz z jej ukończeniem zamykają problem, który zdecydował o konieczności rozsze-
rzenia kwalifikacji. Tak, jakby samo szkolenie uruchamiało mechanizm rozwiązania proble-
mu. Firmy wysyłając pracowników na szkolenie tkwią w przekonaniu że tą drogą podniosą – 
przykładowo – efektywność zarządzania projektami. Źródeł takiego stanu rzeczy szukać na-
leży w kulturze projektowej firmy. W jej zrozumieniu specyfiki projektu jako formy wprowa-
dzania zmian w organizacji.  

Każdy projekt czy program firmy żyje autonomicznie w nieautonomicznym środowi-
sku, z którym pozostaje on w licznych interakcjach, w tym oczekiwaniach wobec projektu, ja-
ko źródła dodanej wartości. Można tutaj mówić o istnieniu swoistej współzależności. 

Czym jest środowisko projektowe? To środowisko otaczające projekty firmy, które 
może być dla nich bardziej lub mniej przyjazne. Może dawać szanse lub ją odbierać. Dzielić 
lub łączyć. Najważniejszym jednak jest by połączyło wszystkie projekty w kierunku jasno 
określonych celów firmy i zintegrowało je z bieżącą działalnością operacyjną – w formule 
biznesowej codzienności. 

Doświadczenia – wynikające z audytów środowiska projektowego organizacji, audy-
tów samych projektów i programów2 – pokazują, że efektywność organizacji w korzystaniu z 
dobrodziejstwa projektowo-programowego podejścia blokowana jest przez: 

(1) niekompletne i niedostosowane kontekstowo do organizacji zbiory zasad, procedur, procesów i instrukcji, 

które przypadkowo, bez uwzględnienia podstawowego cyklu zmian biznesowych – koncentrują się na formu-

le realizacji przedsięwzięcia, zamiast na efekcie, rezultacie, korzyściach; 

(2) procedury i instrukcje, które replikują instrukcje powszechnie dostępne i podstawowe teorie, ale nie dodają 

żadnej wartości; 

(3) konteksty, np. takie jak ryzyko, które nie są w żaden sposób związane z cyklem życia programu, projektu lub 

pozostają w izolacji od nich lub organizacji; 

(4) ogólnikowe opisy ról bez jednoznacznego przypisania odpowiedzialności; 

(5) szablony – wzorce dokumentacji, które są przypadkowe, nieskalowalne, nadmiarowe do cyklu życia progra-

mu, projektu lub procesów organizacyjnych; 

(6) niejasne i wątłe połączenia pomiędzy systemami zarządzania programem, projektem i środowiskiem proce-

sów operacyjnych firmy, które rzekomo mają wspierać zarządzanie inicjatywami tymczasowymi. 

Powyższa lista bolączek jest jednocześnie wykazem kluczowych pytań, o to, gdzie szukać 
terapii, ścieżek propozycji dobrych rozwiązań, sposobów na blokowanie niepożądanych sta-
nów rzeczy. 
 

3. Przyczyna jedyna a przyczyna aktualnie najważniejsza 
Uderzająca jest powszechność dążenia naszych menedżerów do poszukania ka-

mienia filozoficznego: jednej przyczyny oraz zbawiennej recepty, której zastosowanie 
da w praktyce szybki efekt. Poetyka poszukiwanej recepty jest przy tym taka, że kon-
centruje się na szybkości zadziałania poszukiwanego panaceum, pomijając kwestię 
jego rzeczywistych efektów, wraz ze skutkami ubocznymi. 

Zasadność teoretyczna poszukiwań jednej przyczyny ma swoje racje poznawcze, ale 
tylko w procesie relewancji problemowej: hierarchizowania ustalonych przyczyn. Można to 
przeprowadzać na wielu płaszczyznach. Jeśli odwołamy się do teorii systemów (a organiza-
cje są systemami), jeśli zauważymy, że w złożonych systemach największą poprawę efek-
tywności uzyskuje się poprzez eliminację najsłabszego ogniwa systemu, to odpowiedź na py-
tanie o zasadność poszukiwania jednej przyczyny nie może być kwestionowana. Pamiętajmy 
jednak, że żywy system – organizm, jakim jest organizacja, ma tą cechę, że odkrycie naj-
słabszego ogniwa i poradzenie sobie z nim powoduje, że natychmiast zaczyna działać kolej-
ne. To, które uprzednio nie było najsłabszym ogniwem, ale po usunięciu najsłabszego jest 
nim w sposób oczywisty. Widać stąd, że procedura relewancji, oparta na identyfikacji cech 
istotnych ma głębszy, ontologiczny kontekst odwołujący się do istoty identyfikowanych cech. 
Tutaj jest nią przechodniość. To ze względu na tak zidentyfikowaną cechę najsłabszego 
ogniwa, jako głównej przyczyny, proces relewancji staje się cyklem, stałym procesem, a nie, 
jakby chcieli współcześni menedżerowie „jednym strzałem”. 
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Dla menedżerów – poszukiwaczy jedynej przyczyny pojawiającego się problemu tak 
określony kontekst problemowej relewancji jest zazwyczaj nie do przyjęcia jako „mało kon-
kretny”, gdyż na pytanie o konkret proponujący stosuje formułę „zależy”. 

Gdzie zatem jest klucz do rozwiązania dylematu efektywności? To zależy – to niepo-
pularne wśród zarządzających określenie, jest – niezależnie od stopnia próby jego wyparcia 
– prawdziwe. Od czego zależy? Zależy od kontekstu organizacji, czyli otoczenia, historii, na-
wyków i realnego potencjału. To zawsze jest złożone i dynamicznie zmienne. 

Czy rzeczywiście dla efektywnego zarządzania organizacją potrzebna jest do-
kładna i precyzyjna diagnoza przyczyn, które po wyeliminowaniu poprawią stan rzeczy 
na oczekiwany? Kluczem do rozwiązania tej kwestii jest słowo klucz – „precyzyjna”. Precy-
zyjna czyli jaka? Co jest miarą precyzji? Jakie konkretne aspekty, parametry składają się na 
tą miarę? Wśród ważkich podpowiedzi na które zwracamy szczególna tutaj uwagę jest Teo-
ria Ograniczeń Eliahu Goldrata, są modele dojrzałości procesowej np. CMMI, ich pochodne 
np. P3M3 w zakresie zarządzania Portfelem, Programami i Projektami , są wreszcie wska-
zania MDMTM, by nawiązać do produktu kumulującego nasze doświadczenia zawodowe, do 
których wcześniej się tutaj odwoływaliśmy. 

Trudno też w tym momencie nie wspomnieć o specyfice uwarunkowań zewnętrznych 
środowiska organizacji. Dynamiczny rozwój świata informacji, globalizacja, szum informacyj-
ny, szybko tempo zmian w kanałach informacyjnych i komunikacyjnych, wzrastający dyna-
micznie udział w nich sieci społecznościowych czyli rozproszona informacja, w kontekście 
rozproszonych doświadczeń – tworzą konglomerat rozproszonej wiedzy o przyczynach po-
jawiających się problemów. Tę wiedzę można próbować wtłoczyć spontanicznie w procesy i 
procedury organizacji, tyle tylko, że próby te często kończą się inicjatywami, które po krótkim 
czasie zaczynają żyć własnym życiem, nie przynosząc oczekiwanych korzyści. W kontekście 
ogromnej dynamiki zdarzeń sensowna wydaje się perspektywa holistyczna: spojrzenia inter-
dyscyplinarnego, ale jednocześnie całościowego. Taka perspektywa pozwala kontekstowo 
oceniać docierające informacje i proces komunikacji wiedzy traktować mniej emocjonalne, 
incydentalnie i operacyjnie na rzecz pogłębionej refleksyjności oraz intelektualnego dystan-
su. 
 

4. Model stymulujący a wymuszający 
Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że efektywność pozyskiwania, kumulowa-

nia i stosowania informacji w organizacji zależy od „tworzących ją umysłów”, od przekonań 
zespołów wytwarzających produkty informacyjne. Okazało się, że system formalnych naka-
zów, jest nieefektywny w tej dziedzinie, zawsze „spóźniony” w stosunku do innowacyjnego 
myślenia i potrzeby praktycznych zastosowań jego efektów. Dlatego skuteczne organizacje 
stymulujące rozpoznały i zastosowały podejście adaptacyjne: integrująco-stymulujące 
samodzielność, elastyczność i wspólnotę celów społeczności tworzącej organizację. Taki 
model jest efektywną alternatywą dla organizacji wymuszających, preferujących mecha-
nizm środowiska preskryptywnego: nakazowo-kontrolnego. Takie wymuszenia redukują ra-
cjonalizm, zdrowy rozsądek, innowacyjność, ubezwłasnowolniają zespoły, gdzie umysły ak-
tywne aby zrealizować cele łamią i omijają procedury, natomiast umysły pasywne koncentru-
ją się na tym, by nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności „ma być to jest i jestem kry-
ty”. 

W powyższym kontekście wspomniane wcześniej aspekty precyzji analizy powinny 
ujmować – w holistyczny sposób – takie elementy jak: wartości, podejście, nawyki i do-



świadczenia3.  
 

[rysunek: 1, Składowe holistycznej analizy, źródło: opracowanie własne] 

 
(1) wartości, czyli system wyznawanych a w zasadzie respektowanych wartości przez organizację w praktyce 

przez jej kluczowych aktorów – decydentów. Dlaczego? Choćby dlatego, że każda wiedza, rozwiązanie, 

technologia itp. w zależności od systemu wartości tego, kto z nich korzysta przyniesie korzyść organizacji, 

kosztem otoczenia lub korzyść inną zrównoważoną z otoczeniem; 

(2) podejście, czyli sposób myślenia, to podejście do analizy, kreowania rozwiązań. Może być głębokie, oparte 

na rzetelnej wiedzy naukowej i praktycznej lub płytkie oparte na obserwacji w stylu „uczeń czarnoksiężnika” 

(3) nawyki, czyli odruchy, niezależne od deklaracji, a więc to co jest istotą reakcji na wymuszenia zarówno ze-

wnętrzne, jak i wewnętrzne; 

(4) doświadczenia, czyli wiedza zaabsorbowana w historii organizacji, tj. konglomerat poznanych teorii i prak-

tycznych doświadczeń w ich stosowaniu, które lokują w konkretnym czasie i miejscu modele teoretyczne. 

Zaprezentowane podejście umożliwia zespołom rozpoznawanie uwarunkowań do-
prowadzających do istniejącego (pożądanego lub nie), stanu rzeczy w organizacji poprzez 
zintegrowaną analizę, obejmującą zarówno wiedzę, jak i wartości. W efekcie znajdujemy w 
realiach organizacji jeden czynnik efektywności, który nie jest pojedynczym parametrem tylko 
zintegrowanym holistycznie instrumentem poznawczym. Analiza i obserwacja tak zdefinio-
wanego, zintegrowanego wskaźnika stwarza szansę uzyskania rekomendacji i odpowiedzi 
na pytanie, co trzeba wzmacniać, a co osłabiać w zakresie: wartości, podejścia, nawyków i 
doświadczenia w organizacji po to, by osiągnąć oczekiwane efekty. 

Szczegóły podejścia opisano zarówno diagnostycznie, opierając się na identyfikacji 
syndromów barier mentalnych oraz paradygmatach myślenia, jak i rekomendacyjnie. 

Na czym polega przedstawiony powyżej mechanizm i jakie korzyści można uzyskać 
stosując ww. holistyczne podejście? 

Doświadczenie uczy, że najprostszym pierwotnym testem dla organizacji, po to by 
stwierdzić, czy jest ona zorientowana na stymulację i wzmacnianie samodzielności oraz ak-
tywizację potencjału pracowników czy trwa w stanie wzmacnianym przez Paradygmat 
Sprawcy czyli czy jest organizacją stymulująca czy wymuszającą, jest „Test białej kartki” [4], 
stosowany w praktyce przez autora publikacji. Polega on na tym, że pracowników organizacji 
prosi się o zaprezentowanie swojej organizacji w sposób najprostszy, który uznają, że po-
zwoli zrozumieć pytającemu organizacje, w której pracują. Taki test to nic innego jak wyzwo-
lenie nawyku pierwotnego, pierwszego skojarzenia, który mówi o istocie sposobu myślenia 
przyjętego w organizacji – niej samej.  

Najczęstszą odpowiedzią, którą uzyskuje się w takim przypadku jest taki oto rysunek: 
 

 
 

[rysunek: 2, Organizacja – interpretacja statyczna, źródło: opracowanie własne] 

 
Powyższy obraz daje wyobrażenie o tym, kto w organizacji „wodzi”, a kto jest „wo-

dzony”. Tutaj jest to struktura, czyli obraz statyczny, nie pokazujący mechanizmów, które w 
organizacji zachodzą. Dalsze doświadczenia pokazują, że organizacje tak prezentowane 
podchodzą do mocy i zasobów, które są w ich posiadaniu, czyli potencjału pracowników, w 
sposób nader płytki. Bardzo często okazuje się, że: 
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• wartością nadrzędną jest zysk i tylko zysk4, w krótkiej perspektywie czasowej, gdyż o dalszej perspekty-

wie nie ma czasu myśleć; 

• podejście jest płytkie, czyli nie ma znaczenia, czy mogłeś, czy nie, czy miałeś warunki czy nie, czy kontekst 

cię nie blokował – nie zrobiłeś, znaczy jesteś winny, czyli zostajesz skazany. Na co ? A to zależy czy jesteś w 

gronie wodzów czy wodzonych; 

• nawyki są proste, każdy jest traktowany jak wróg, bo może zaszkodzić i każdy jest opisywany jak najlepszy 

przyjaciel, czyli totalna hipokryzja – trzeba przeżyć w tej dżungli; 

• doświadczenia są kumulowane a jakże, tylko, że w jedną stronę: pozyskać od wszystkich, nic nie dając w za-

mian, bo mając mnogość doświadczeń jesteśmy bezpieczniejsi, wiemy jak przetrwać. 

Zdecydowanie rzadziej, choć coraz częściej, zdarza się uzyskać w teście taki oto ob-
raz: 

 
[rysunek: 3, Organizacja – interpretacja dynamiczna, źródło: opracowanie własne] 

 
Uwidoczniona powyżej prezentacja organizacji może być dla nas komunikatem, że 

organizacja traktowana jest przez respondentów jak system – proces, w którym coś się robi 
dla kogoś, ktoś decyduje, ktoś realizuje wskazany wytwór. Istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że w tak obrazowanej organizacji: 

 wartości są uzgadniane, potwierdzane, monitorowane i korygowane; 

 podejście oparte jest na metodach uznanych za właściwe dla branży i dostosowane do kontekstu i doświad-

czeń organizacji; 

 nawyki koncentrują się na wspieraniu innych, poszukiwaniu przyczyn problemów zamiast tych którzy ich do-

świadczyli; 

 doświadczenia są traktowane z największą atencją, bez napiętnowania tych, którzy doświadczyli zdarzenia, 

po to aby obowiązywała żelazna reguła: wolno się mylić, pod warunkiem, że raz w tym temacie … w całej 

organizacji. 

Wskazane typy organizacji różnią się tym, iż diametralnie różnie podchodzą do 
analizy zdarzeń i efektywności procesów. Symulujące  koncentrują się na blokowaniu, 
przebudowie mechanizmów i niedopuszczaniu do uaktywnienia się zjawisk niepożą-
danych, natomiast nakazowo-kontrolujące koncentrują się na ludziach: głównie na ich 
winach. 

Sposób podejścia i analizy można zaobserwować podczas diagnozy przyczynowo-
skutkowej problemu z artefaktem wyjściowym organizacji – klasyczny przypadek reklama-
cji/niezadowolenia klienta z dostarczonego produktu/usługi. 

                                                           
4W języku MDMTM jest to finansizm – odmiana redukcjonizmu aksjologicznego sprowadzająca się do zysku jako wartości 

najwyższej. W potoczności ten sposób myślenia ma swój odpowiednik: „jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o 

pieniądze”. 



 
[rysunek: 4, Aktywności łańcucha wartości, źródło: opracowanie własne] 

 

Na powyższym schemacie przedstawiona jest sekwencja od identyfikacji potrzeb 
klienta (1:), poprzez dekompozycję oczekiwań (1.1:) do realizacji w specjalizowanych stano-
wiskach pracy i przekazaniu powrotnym do integracji wytworu (1.1.4.1:), dalej przekazaniu 
do dostawy (1.1.4.1.1:) i ostatecznie do klienta (1.1.4.1.1.1:). Problem pojawia się w elemen-
cie końcowym (1.1.4.1.1.1:), który nie spełnia kryteriów zamówienia. 
 
5. Sekwencja pytań jako oznaka respektowanego modelu organizacji 

Organizacja wymuszająca podczas analizy zadaje poszczególnym ogniwom 
łańcucha wartości serię pytań KTO? Każde z ogniw znajduje zbiór argumentów „to nie my, 
to poprzednicy” dopóty, dopóki domino przerzucania odpowiedzialności nie sięgnie najgłęb-
szego ogniwa, czyli realizatora, który nie ma już na kogo przerzucić odpowiedzialności. Tak 
dochodzi do ukarania realizatora. Powstaje pytanie o merytoryczną zasadność takiego dzia-
łania. Czy taka kara spowoduje, że w przyszłości zdarzenie się nie powtórzy? Tak by było, 
gdyby realizator dostał oprócz kary dodatkowe wytyczne, co następnym razem ma robić ina-
czej, ale zwykle nie dostaje, co powoduje, że sam zaczyna zmieniać to, jak pracuje. 

Do czego stara się doprowadzić? Przede wszystkim do uniknięcia kary w przyszłości. 
Ponieważ nikt mu nie jest w stanie wskazać za co rzeczywiście został ukarany, broni się 
przed otoczeniem, czyli zanim zacznie cokolwiek robić koncentruje się na formalnym po-
twierdzeniu tego, co ma robić. Zanim przekaże gotowe produkty koncentruje się na potwier-
dzeniu tego, co zrobił i że zrobił „dobrze” bez jednoznaczności, co to dobrze oznacza. Tak 
tworzy się coraz większa przepaść formalna pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha 
wartości. 

Organizacja stymulująca w trakcie analizy zadaje serię pytań DLACZEGO za-
miast KTO? W sekwencji analizy uwzględnia (rys. 5), że: 

(1) realizacja nie odbywa się w oderwaniu od innych przedsięwzięć, lecz w ścisłej interakcji i współbieżności re-

alizacji na różnych stanowiskach pracy; 

(2) realizacja większej całości odbywa się poprzez dekompozycję przed realizacją, a następnie integrację po rea-

lizacji. 

 



 
[rysunek: 5, Aspekty złożoności środowiska Portfela, Programów i Projektów, źródło: opracowanie własne] 

 
6. Zintegrowany czynnik efektywności 

Analiza systemowa dokonywana przez organizację stymulującą, doprowadza do dia-
gnozy, że kluczowym elementem efektywności jest dekompozycja na cząstkowe elementy, 
które będą rozdzielone na wiele równolegle pracujących stanowisk wytwórczych. 

 
 

[rysunek: 6, Zaburzenia w miejscu dekompozycji, źródło: opracowanie własne] 

 
Jak pokazano na rys. 6, w miejscu dekompozycji pojawiają się: pętle, zagubienia i au-

togeneracje, które, pamiętać należy, będą istniały zawsze, natomiast kluczowym jest, aby ich 
wymiar mieścił się w granicach dopuszczalnej tolerancji. Granice tej tolerancji, czyli prze-
strzeń akceptowalnych zaburzeń, które można zaakceptować bez szkody dla końcowego 
produktu, są pochodną zintegrowanych wcześniej opisanych elementów: 

(1) wartości, czyli determinanty dla koncentracji na literalnym spełnianiu zamówienia czy koncentrowaniu się 

na korzyściach, które klient chce osiągnąć poprzez wykorzystanie wytworu organizacji. W przypadku podej-

ścia literalnego zwykle współpraca z klientem kończy się po jednym zamówieniu, bo co prawda zostaje ono 

spełnione w 100 może 99,9 procentach ale w praktyce nie istnieją specyfikacje idealne i w trakcie projektów 

realizacyjnych okazuje się, że są obszary, których nie warto realizować, są takie, które nawet początkowo 

niewyspecyfikowane warto zrealizować, bo korzyść końcowa zamawiającego czasem niewielkim kosztem 

zostanie wielokrotnie wzmocniona. Są w końcu takie obszary, które trzeba po prostu zrobić inaczej niż pier-

wotnie zakładano, bo bez takiej zmiany korzyści po prostu nie będzie wtedy, gdy powinna się pojawić, wszak 

o korzyści chodzi przecież zamawiającemu, a nie o samo zamówienie. Przykładów jest wiele, choćby auto-

strada A2 przed Euro2012 na odcinku Stryków – Konotopa, gdyby wykonawca koncentrował się literalnie na 

samym zamówieniu, to przejezdności odcinka na czerwiec by po prostu nie było; 

(2) doświadczeń czyli wiedzy zastosowanej w procesie, gdyż bez świadomości tego, co się czyni nie rozumie 

się zagrożeń i szans. Rozumienie jest pochodną wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń nabytych i przetwo-

rzonych. Bez dogłębnego rozumienia, bez holistycznej wiedzy nie sposób sobie wyobrazić przyszłych efek-

tów bieżących działań – wtedy występuje syndrom sapera nieuka – idzie na pole minowe bez przyrządów z 

zamkniętymi oczyma zatykając uszy, żeby nie ogłuchnąć od wybuchu; 

(3) podejścia do integracji całości procesu, czyli sposobu myślenia o częściach całości i zależnościach między 

nimi. Bez właściwego zarządzania zależnościami, dekompozycji opartej na mechanizmach rzeczywistych a 

nie urojonych – pozwala na unikanie wcześniej wspomnianych pętli, zagubieni i autogeneracji. Każde zjawi-

sko ma swój mechanizm, który trzeba dogłębnie rozumieć i rozumnie wykorzystywać. W przeciwnym przy-



padku pojawia się syndrom Magika Teoretyka, któremu w jego planach i szacunkach zapisanych w Arkuszu 

wychodzi, że do urodzenia dziecka w miesiąc potrzebnych jest dziewięć kobiet, że posiadanie dużego słonia 

zapewnia dodanie do siebie dwóch małych itp., itd. 

(4) nawyków, czyli sposobu realizacji procesu, a więc czegoś co jest silniejsze od rozumu – odruch, nawyk. 

Jeśli organizacja nie ma nawyku identyfikacji i porównywania warunków obecnego 
projektu z warunkami projektów z przeszłości, a opiera się na wcześniejszych doświadcze-
niach, możliwe jest nieskuteczne stosowanie wiedzy nie ze względu na jej wartość, ale niea-
dekwatność do warunków działania. Jeśli nie ma nawyku autokorekty, to docelowo kończy 
się „wkręcaniem gwoździ”, dlaczego, bo przecież wkręcanie się sprawdziło, nie raz i nie dwa. 

Te organizacje, które opanują mechanizmy określania granic tolerancji dla zaburzeń 
oraz utrzymania ww. zaburzeń w granicach przyjętych, monitorowanych i korygowanych gra-
nic tolerancji, te utrzymują się dynamicznie w grupie organizacji stymulujących. Trwają w da-
nym stanie dynamicznie, bo organizacją stymulująca stać się trudno a przestać nią być jest 
niezmiernie łatwo. 

Te organizacje, które nie identyfikują miejsca rzeczywistych problemów w miejscu 
wejściowej dekompozycji zlecenia są organizacjami typu wymuszającego. 
 

7. Dobre i najlepsze praktyki 
Zjawiska właściwej identyfikacji problemów, ustalania granic akceptowalnych zabu-

rzeń w organizacjach bardzo często podlegają próbom uporządkowania poprzez zastosowa-
nie tak zwanych najlepszych praktyk. Często są to nieudane próby stosowania tego, co się 
sprawdziło na świecie u innych, najmniejszym wysiłkiem, przy jak najmniejszym ryzyku u 
siebie. Zachowują się tak, jakby rzecz sprawdzona u kogoś była wystarczającą legitymizacją 
decyzji inwestycyjnej. Praktykę tego typu upowszechnia „Biuletyn Zamówień Publicznych”. 
Zawarte tam kryteria akceptacji – konieczność dostarczenia referencji – może być tak wła-
śnie traktowana, jako próba upowszechnienia pewnego sposobu myślenia. 

Dobrych przykładów ze świecą szukać …, ale istnieją, choć niestety w mikrowymia-
rze. Poszukiwacze tego typu prawd absolutnych nie zdają sobie sprawy, nie rozumieją różni-
cy między tym, co w kulturze gospodarek dojrzałych nazywane jest dobrą i najlepszą prakty-
ką. Należy wyjaśnić, że to, czy praktyki, rozwiązania modele są dobre czy najlepsze nie wy-
nika z hierarchii, skalowania czy gradacji, ale od punktu obserwacji. Jest tak, że każdy mo-
del, proces, rozwiązanie, które gdzieś w realnym świecie się sprawdziło dla tego, kto to za-
stosował, to najlepsza praktyka. Dla pozostałej części świata to tylko dobra praktyka, a sta-
nie się najlepszą praktyką tylko wtedy, kiedy ją zrozumiemy, poznamy, jak funkcjonuje, a na-
stępnie dodamy swój kontekst, swoje uwarunkowania, swoje przyzwyczajenia, swoją histo-
rię, nawyki i w ten sposób tą dobrą praktykę ze świata zaimplementujemy u siebie. I wtedy to 
będzie nasza najlepsza praktyka, jakże różna od tej, która posłużyła nam za inspirację. Tej 
naszej najlepszej nie będzie można w żadnej innej organizacji po prostu powielić. Oczywi-
ście we współczesnym świecie, na konkurencyjnym rynku, ideałem jest przekonać otoczenie, 
żeby stosowali dokładnie nasze rozwiązania, najlepiej wprost, bo wtedy, z założenia, co wy-
nika z powyżej opisanego mechanizmu, uduszą się tym najlepszym – naszym najlepszym, 
nie ich. 
 

8. Transformacja dobrych praktyk na najlepsze 
Powyższe mechanizmy jednoznacznie wskazują, że kluczem do skuteczności i efek-

tywności jest umiejętność identyfikacji luki pomiędzy dobrą praktyką a naszym kontekstem, 
umiejętność znalezienia źródeł nierównowagi pomiędzy: wartościami, doświadczeniami, po-
dejściem i nawykami, a następnie wskazania mechanizmu blokującego źródła tej nierówno-
wagi. Problem jest jednoznacznie określony, jakie stosować metody, mechanizmy pozwala-
jące na identyfikację tak rozumianej luki? 
Przy rozwiązywaniu tego dylematu, w praktyce tworzenia środowisk, które mają wspierać za-
rządzanie Portfelem, Programem i Projektem można posługiwać się wieloma standardami, 
które były przytoczone wcześniej: TOC, CMMI, P3M3 itp. Jest jednak problem, wszystko to 
są znowu dobre praktyki, które trzeba zaadoptować. Na pewno uwzględnić kontekst środo-
wiskowy nasz własny polski stanu rozwoju gospodarki, stan historyczny i jego konsekwencje, 
czy wreszcie stan społeczny i wynikający z niego stan świadomości otoczenia. 

Istnieje model, w zasadzie metodyka – MDMTM, która co prawda dla każdej organiza-
cji będzie tylko dobrą praktyką, którą trzeba będzie zaadaptować, ale adaptacja ta jest o tyle 



łatwiejsza, że uwzględnia kontekst kulturowy wskazany powyżej. Nie jest mechanistycznym 
procesem, tylko wyrosłą na korzeniach środowiskowo-kulturowych metodą diagnostyczno-
rekomendacyjną. 

MDMTM stosowany może być z powodzeniem w organizacjach umożliwiając przejście 
od symptomu do problemu. Szczegóły podejścia są przedmiotem bardziej szczegółowych 
opisów składających się na Metodykę Syndromiczną (MSETM), fragmentarycznie prezento-
waną w rozdziale autorstwa Tadeusza. Wojewódzkiego, niniejszej monografii. Natomiast z 
punktu widzenia praktyki pracy z osobami, które borykają się z opracowaniem mechanizmów 
dobrze działających procesów zarządzania Portfelem, Programami i Projektami niewątpli-
wym walorem MDMTM jest ogromna kreatywność zespołów, wywołana zabawową formułą 
MSETM, wciągającą emocjonalnie nawet najbardziej sfrustrowany zespół. Formuła wspólnej 
zabawy w niemal molierowskiej formule wyzwala potencję intelektualną i zaangażowanie 
emocjonalne nawet tych uczestników warsztatowych sesji MSETM, którym wcześniej wyda-
wało się, że nic nie można i nie warto w firmie robić ani o nic specjalnie zabiegać. Prosty 
mechanizm komunikacji MDMTM, prosta relacja od objawu do przyczyny, kwantyfikowana w 
kategoriach: wartość, doświadczenia, podejście i nawyk, daje skuteczne recepty na to, co 
wspierać, a co blokować. W ostatecznym rozrachunku chodzi bowiem o to, żeby właśnie za-
blokować możliwość powstania warunków, w których zaczną działać prawidłowości o niepo-
żądanych konsekwencjach. Przykład: co zrobić, żeby ludzie nie deptali trawników, bo zieleń, 
bo estetyka itp. Zieleń i estetyka ma być, każdy rozumny to deklaruje, ale chodzić też trzeba, 
chodniki po to są. Czy fakt, że ludzie nie używają chodnika tylko chodzą po trawie to ich ce-
cha genetyczna? Ano nie. Ludzie nie używają chodnika, bo nie ma go tam, gdzie być powi-
nien. A skąd wiedzieć, gdzie być powinien? A to zależy jak się podejdzie do problemu depta-
nia. Przy dobrze zdefiniowanym systemie wartości układaczy chodnika, ich doświadczeniu, 
nawykach i właściwym podejściu, czyli sposobie myślenia, zapytają kogo? Ludzi – nie stre-
sując się tym, że to oni układacze powinni wiedzieć – nie muszą. Jak zapytać? A na przykład 
posiać wszędzie trawę, tam gdzie ludziska wydeptają są potrzebne szlaki, tam wystarczy 
ułożyć chodnik, aby chodzący nie tonęli w błocie ku zadowoleniu wszystkich.  
 

9. MDMTM jako podejście diagnostyczno-rekomendacyjne 
Przyjrzyjmy się zatem jak działa diagnoza MDMTM w organizacji, jak przy jej pomocy 

można zidentyfikować typ organizacji: stymulująca czy wymuszająca oraz jak działa identyfi-
kacja elementów, które trzeba blokować aby powstrzymać degradację organizacji od stymu-
lującej do wymuszającej. 

Doświadczenia praktyczne obserwacji rynku firm, które borykają się z zagadnieniami 
zarządzania Portfelem, Programami i Projektami wskazują, że praktycznie użyteczną typo-
grafią cech jest ich podział na trzy, które dla dobrego zobrazowania nazwijmy: grupa indu-
strialnych nosorożców, grupa post-monopolistycznych słoni i grupa antylop. Cechy klasyfiku-
jące poszczególne grupy są następujące: 

(1) Grupa industrialnych nosorożców: to grupa organizacji, których podstawową 
działalnością jest tworzenie złożonych produktów inżynieryjnych, konstrukcji wiel-
ko- i małogabarytowych, rozwiązań wymagających badań i rozwoju technologii. 
Świetność całej grupy przypada na okres rynku producenta, gdzie każdy wytwór 
niezależne od liczności znajdował nabywcę czyli popyt przewyższał podaż, a ce-
nę i zysk kształtował producent, nie dbając o poziom kosztów. Obecnie, w sytua-
cji rynku konsumenta, gdy cenę kształtuje zbiorowość odbiorców, gdy producent 
musi szukać swojej przewagi konkurencyjnej w cenie, ale przede wszystkim w 
innych pozacenowych atrybutach produktu, gdy koszty muszą być adekwatne do 
oczekiwań odbiorców, grupa ta ucieka się często do niekonwencjonalnych posu-
nięć marketingowo-rynkowych, wykraczających zdecydowanie poza ramy wcze-
śniejszej praktyki, wyznaczającej granice sensowności przedsięwzięć. W tej gru-
pie firm trzon kapitału ludzkiego obejmuje specjalistów, szczególnie inżynierów. 
Ta grupa gwarantuje powstawanie, jednak większość załogi stanowią pracownicy 
wykonujący prace rutynowe, których w obecnej sytuacji gospodarczej jest nad-
podaż „poza bramą” zakładów, co prowokuje częstokroć do zachowań patolo-
gicznych opartych o wymuszenia zarówno ze strony pracodawców, jak i praco-
biorców. 



(2) Grupa post-monopolistycznych słoni: to grupa organizacji zarówno rynko-
wych, jak i finansowanych z budżetów państwa, województwa, powiatu, gminy 
itp. Z mocy regulacji formalnych ugruntowały swoją pozycję w środowisku spo-
łeczno- gospodarczym. Część z tych organizacji jest obecnie przymuszana do 
transformacji rynkowej, a właściciel jakim jest zarządcza pieniędzy publicznych 
przenosi swe prawa własności na rynkowy kapitał prywatny. W tym przypadku 
nawyki utrwalone przez lata, siłą inercji trwają i są ograniczeniem dla deklaratyw-
nych kierunków zmian. Organizacje te częstokroć mają tak głęboko zakorzenione 
poczucie mocy i wynikającą z niego pychę, że te zaślepiają i nie pozwalają jej 
dostrzec młodych, zwinnych nowych graczy rynkowych z grupy młodych antylop. 

(3) Grupa młodych antylop: to grupa firm, które korzystają z możliwości globalnej 
gospodarki, strumieni finansowania integracji europejskiej. Są zwykle firmami, 
które wzrosły na jednym dobrze dostosowanym do potrzeb rynku produkcie, który 
jest rozwijany i uzupełniany przez produkty wokół pierwotnego. Firmy te poszuku-
ją kolejnych rynków i produktów dla nich, by wzmocnić swoją ekspansję. Często 
rozwój opiera się na powielaniu jednej, sprawdzonej, skutecznej metody i przy-
nosi poważne korzyści. Zdarza się jednak, że powielanie sukcesu prowadzi do 
nagłej upadłości. 

W odniesieniu do powyżej wskazanych grup organizacji, relacja do kategorii organi-
zacji wymuszających lub stymulujących jest taka, że organizacje należące do grupy mło-
dych antylop są organizacjami z kategorii stymulujących. Są zwykle nieduże oparte na 
bezpośrednich związkach i relacjach ludzi, dając im dość dużo swobody. Organizacje 
z pozostałych grup czyli nosorożców i słoni należą do grupy wymuszających. W tych 
grupach obowiązuje doświadczalnie obserwowana reguła, że im organizacja większa, 
tym bardziej wymuszająca i ograniczająca przestrzeń samodzielności. 

Stosując model MDMTM zauważamy, że układ statystycznie diagnozowanych syndro-
mów, czyli obserwowalnych nawyków, jest w poszczególnych grupach następujący: 

 

 
[rysunek: 7, Struktura syndromów w typach organizacji, źródło: opracowanie własne] 

 
Sens poszczególnych syndromów przejawia się – kolejno następującymi stanami 

rzeczy: WKRĘCANEGO GWOŹDZIA – usankcjonowana dłuższą praktyka kompletna bzdu-
ra, której nikt nie zmienia tylko z tego powodu, że ona tak długo trwa; JEDNORAZÓWKI IN-
ELEKTUALNEJ – rezultaty pracy intelektualnej traktowane są jak jednorazówki i stąd potrze-
ba ciągłego ich tworzenia – w całości; PUSTYCH TACZEK – praca, dla samej pracy, jak bie-
ganie z pustymi taczkami; NASZEJ SZKAPY – obciążanie pracą tylko niektórych, dlatego, że 
są dobrzy; HAUSNERA – rezultaty pracy intelektualnej oceniane według wagi, kryteriami to-
nażowymi; PLEMIENNOŚCI – ocenianie rezultatów pracy według kryterium swój – obcy; 
CZYJE NA WIERZCHU – w decyzyjności stosowane są inne kryteria niż merytoryczne; 
CZAROWNICY – kiedy ma miejsce niepowodzenie, szuka się winnego a nie przyczyny; 
WŁASNYCH ZABAWEK – każdy interesuje się tylko swoją, wąską działką i z takiej perspek-
tywy patrzy na firmę. 

Identyfikacja szczegółowa pokazuje, że ww. syndromy przekładają się na następują-
cy stan rzeczy w poszczególnych grupach organizacji: 

1. wartości, czyli determinanta dla obowiązujących standardów wewnętrznych: 



a. grupa industrialnych nosorożców posiada tak dużą inercję historyczną, że standaryzacja informacji, po-

dejście do zarządzania są nieustannie takie same, a  jeśli nie spełniają wymagań rynku – tym gorzej dla … 

rynku. 

b. grupa post-monopolistycznych słoni koncentruje się na usprawiedliwieniach wyborów, poszukuje stan-

daryzacji, podejść, które oznaczone są formalnymi certyfikatami, posiadają rekomendacje i bez znaczenia 

jest, czy standardy te są adekwatne do organizacji. Nie zwracają uwagi na fakt, że każdy standard musi 

być adaptowany. Im więcej potrzeba zaangażowania dla modelu, tym gorzej dla niego – jest określany ja-

ko zły, teoretyczny, niepraktyczny itp. A jeśli już wybierze jakieś podejście, to pierwszym na czym się 

koncentruje jest to, jak nawet nieadekwatne podejście egzekwować zamiast jak je dopasować do kontek-

stu. 

c. grupa młodych antylop poszukuje standardów, rozwiązać, gdyż czuje instynktownie, że rozwijając się, 

wzrastając potrzebny jej będzie ład oparty na formalnych modelach. Problemem jednak jest to, że rozpo-

czyna jednocześnie wiele inicjatyw standaryzacyjnych, zwykle nie kończąc żadnej. 

2. doświadczenia, czyli zasoby wiedzy, czyli potencjał: 
a. grupa industrialnych nosorożców zwykle twierdzi, że posiada dogłębne doświadczenie w konstruowa-

niu, tylko że kluczowe pytanie, jak to doświadczone jest gromadzone, przetwarzane i dystrybuowane?, 

pozostaje bez odpowiedzi. Grupa ta twierdzi, że ma właściwą wiedzę, tylko zapomina żeby na bieżąco 

weryfikować jej adekwatność w funkcji czasu i otoczenia. Grupa ta ma ogromną inercję decyzyjno-

wykonawczą i zanim coś doprowadzi do końca jest zmieniane. Po to, aby wyprzedzić konkurencję, kon-

centruje się na jednym elemencie z całości, pozostałe pozostawiając niezmienione i w rezultacie procesy, 

które tworzy są nieciągłe i niespójne. 

b. grupa post-monopolistycznych słoni uznaje zwykle, że mechanizmy działania stosowane od zawsze są 

dobre i będą dobre zawsze. Zwykle grupa ta gromadzi ogrom danych i zwykle nie potrafi tworzyć uży-

tecznej informacji, a głównym pomysłem na wyprzedzenie potencjalnej nowej konkurencji jest blokowa-

nie jej. 

c. grupa młodych antylop swoją wiedzę i wzrost opiera na relacjach, głównie personalnych, które posłuży-

ły do wzrostu. W miarę wzrostu orientują się, że relacje to za mało, potrzeba rozwiązań systemowych i 

mają pełnię świadomości, że wyprzedzenie konkurencji to umożliwianie klientom osiągania ich korzyści. 

3. podejście, czyli sposób zarządzania i myślenia: 
a. grupa industrialnych nosorożców koncentruje się na terminie, dyrektywnym wymaganiu izolujący decy-

dentów od wykonawców, przerzucając całość odpowiedzialności za realizację grupie końcowych wyko-

nawców. 

b. grupa post-monopolistycznych słoni koncentruje się na terminie, nie tolerując wyprzedzających informa-

cji o możliwych odchyleniach. W przypadku materializacji odchyleń decydenci usprawiedliwiają stan 

rzeczy brakiem właściwej informacji wyprzedzającej. 

c. grupa młodych antylop koncentruje się na końcowym efekcie, dostosowując formułę realizacji do potrze-

by i swych realnych możliwości. 

Powyżej opisywane zjawiska pozwalają się zidentyfikować poprzez rozpoznanie 
syndromów istniejących w organizacji. Analiza szczegółowa wskazanego wcześniej grafu 
nawyków, czyli obserwowalnych syndromów pokazuje, że grupę młodych antylop od indu-
strialnych nosorożców, (rys. 8), różni tylko: syndrom wkręcanego gwoździa i syndrom 
własnych zabawek.  
 

 
 

[rysunek: 8, Granica pomiędzy organizacją stymulującą wymuszającą, źródło: opracowanie własne] 

 
Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, jest to formalne, z punktu widzenia modelu 

MDMTM potwierdzenie obserwacji, że antylopy mogą borykać się z tymi samymi kłopotami co 
nosorożce, a więc: 



(1) dokumentowaniem pracy, wyciąganiem wniosków i nauczek, po to, by każdej pracy nie rozpoczynać od no-

wa, co wynika z faktu, że koncentrują się na działaniu, lekceważąc dokumentowanie działań – syndrom in-

telektualnej jednorazówki; 

(2) marnowaniem energii na ciągłe przełączanie pomiędzy zadaniami, co wynika z niepokoju i chęci realizacji 

wszystkiego jednocześnie – syndrom pustych taczek; 

(3) powierzaniem pracy tym, którzy się sprawdzili, nadmiarowym ich przeciążaniem, co wynika z braku kon-

centracji na konieczności propagacji doświadczeń i wiedzy – syndrom naszej szkapy. 

Natomiast syndromy w grupie nosorożców, choć objawiają się tak samo, mają zupeł-
nie inną przyczynę: 

(1) intelektualna jednorazówka istnieje, bo prace się dokumentuje, ale tej dokumentacji nie integruje, mnoży 

się więc jako ogrom superprecyzyjnych danych, które nie tworzą żadnej istotnej informacji; 

(2) puste taczki są obserwowane, bo równolegle realizowane procesy realizowane są tymi samymi zasobami, 

które podlegają różnym decydentom i w zależności o cyklu raportowania, zasoby przełączają się na sprawoz-

dawczość co – w skrajnym przypadku – doprowadza do dominacji czasu przełączania nad realizacją zadań, a 

dodatkowo pojawia się zjawisko „sługi wielu panów”, które doprowadza do stanu, w którym zawsze można 

wytłumaczyć u jednego, że pracowało się dla drugiego szefa; 

(3) nasza szkapa istnieje, bo istnieje naturalna presja do przymuszania do projektów tych, którzy się sprawdzili i 

istnieje jednocześnie naturalna niechęć do rozszerzania indywidualnych kompetencji, bo zostanie się „szka-

pą”. 

W powyższym kontekście należy zaakcentować, że niezależnie od etymologii ww. 
zjawisk po ich zidentyfikowaniu, wystarczy wprowadzić mechanizmy blokujące, które 
w powyższych przypadkach będą takie same, bo to samo trzeba zrobić, by zablokować 
syndrom. Na przykład, aby zablokować syndrom intelektualnych jednorazówek, trzeba 
unormować sposób gromadzenia i propagacji wiedzy5. Jedyna różnica dla grupy polegać bę-

dzie na skali i zastosowanej technologii, ale istota zmiany będzie taka sama. 
Po wtóre, antylopy nie rozwinęły, w przeciwieństwie do nosorożców, formalnych ure-

gulowań, ludziom się chce, czują się nieograniczani i „bawią się” technologiami, narzędziami 
i rozwiązaniami, które są najbliższe ich indywidualnym preferencjom. Nosorożce mają zwykle 
przez lata rozwinięty, pokryty kurzem czasu, nacechowany ogromną inercją ład korporacyj-
ny, który pozwala usprawiedliwić sposób pracy: „robimy tak, bo tak robiliśmy zawsze, a co 
nam przeszkadza wkręcać gwoździe, skoro tak jest w wewnętrznych nakazach”. A to, że z 
logicznego punku widzenia to nie ma sensu, to nie ma znaczenia, bo uregulowania ładu nic 
nie wspominają o naczelności zdrowego rozsądku, wymuszają natomiast proceduralizm. 

Należy w tym miejscu zdecydowanie zaakcentować, że dobrze zdefiniowany Ład 
Korporacyjny jest ze wszechmiar pożądanym obiektem, kluczem jest jednak przymiotnik 
„dobrze zdefiniowany”. Zauważmy jak każde formalne ugruntowanie wprowadza pewne 
ograniczenia, ustanawia ramy, w których należy się poruszać. Jest jak kodeks drogowy. Na 
drodze wszyscy musimy kodeksu drogowego przestrzegać. Oczywiście są pewni uprzywile-
jowani, którym wolno więcej – pewne rzeczy mogą robić szybciej i na skróty. Nie zmienia to 
faktu, że jeśli doprowadzą do naruszenia kodeksu, to poniosą za to odpowiedzialność. Tak 
samo jest w Ładzie Korporacyjnym – on wprowadza unormowania, które z jednej strony po-
rządkują procesy i odpowiedzialności i bieżące sprawy, ale z drugiej strony wprowadzają 
ograniczenia. Te ograniczenia są czasami trudne do zaakceptowania przez pracowników, bo 
utrudniają im to, co do tej pory było łatwe. Teraz, aby uzyskać efekt, trzeba zrealizować 
ustanowioną procedurę. Ta procedura może być bardzo formalna, co nie jest dobrym roz-
wiązaniem. Alternatywnie procedura ta może też być bardzo „lekka”, koncentrująca się nie 
na tym, co trzeba zrobić, ale na tym, co ma być efektem, korzyścią działania, co jest właści-
wym rozwiązaniem. Zawsze jednak Ład ułatwia sporo organizacji, ale przeszkadza jednostce 
i sprzężeniem zwrotnym tejże organizacji. Dlatego często dochodzi do walki między organi-
zacją a jednostką o to, jak daną procedurę należy stosować. Największe ryzyko tkwi w tym, 
w wielu organizacjach gdy się raz zdefiniuje procesy, to później stara się na siłę je stosować 
w niezmienionej formie. A one powinny być korygowane na bieżąco i dostosowywane do 
zmieniającej się rzeczywistości. Błędem jest to, że osoby definiujące procesy, nie wkompo-
nują dobrego mechanizmu autoadaptacyjnego. Zwykle poradniki konkretnych metodyk po-
święcają tym zagadnieniom istotny swój fragment [2], tyle tylko, że w czasie definiowania i 
implementowania procesów tenże element, zamiast być implementowany jako pierwszy jest 
implementowany jako ostatni lub wcale. To sprawia, że przepaść między tym, co zostało 

                                                           
5 MDMTM w części poświęconej strategii działania sugeruje kwantowanie wiedzy jako formułę optymalną w perspektywie 

potrzeb komunikacji wiedzy. 



zdefiniowane a rzeczywistymi potrzebami organizacji zwiększa się wraz z upływem czasu. 
Nic dziwnego, że prędzej czy później przychodzi taki moment, kiedy młoda antylopa zamie-
nia się w nosorożca i syndrom własnych zabawek transformuje się w syndrom wkręcanego 
gwoździa. 
 

10. Podsumowanie 
Powyższy mechanizm pokazuje naturalność zmiany od zwinnej stymulującej organi-

zacji do wymuszającego nosorożca. Należy przyjąć jako aksjomat, że w realnym świecie or-
ganizacje stymulujące i wymuszające nie istnieją. Zawsze mamy do czynienia z elementami 
jednej i drugiej, przy czym najistotniejszym jest trend zmian i asymptota stanu, do której zbli-
ża się organizacja. Skuteczne organizacje tak ustalają swój system autoregulacji, aby trwać 
w stanie równowagi dynamicznej dążącej do organizacji stymulującej. 

Oznacza to, że organizacje w sposób naturalny degradują się od stymulujących do 
wymuszających, co oznacza, że bez wkładania energii w ciągłe utrzymywanie organizacji w 
stanie stymulującym naturalny proces destrukcji zajdzie zawsze. Model MDMTM i jego analiza 
syndromiczna pozwala na identyfikację i oddziaływanie w minimalnym zakresie na obszary, 
które pozwalają utrzymać organizację w stanie organizacji stymulującej i blokować cechy 
degradujące ją do wymuszającej. 
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The Role of Diagnostic Practice MDMTM in Contemporary Organization 
 
Abstract: The key to the effectiveness and efficiency of the organization is the ability to find sources of imbalance 

between the values, experiences, attitude and habits, and then to indicate the source of the locking mechanism of 
this imbalance. Those organizations that master the mechanisms for determining the limits of tolerance for dis-
turbance and maintain the above. disorders within approved, monitored and adjusted tolerances, these remain in 
the group dynamically stimulating organization. Those organizations that do not identify the place of the real prob-
lems at the site entrance decomposition type orders are forcing organizations. The article concerns the diagnosis 
MDM

TM
 in the organization and shows how with its help you can identify the type of the organization (stimulating 

or forcing) and how it works to identify the elements that need to be blocked to stop the degradation of the organi-
zation of stimulating the forcing. 

 
Keywords: effectiveness, efficiency, forcing organization, intellectual and mental barriers, MDM

TM
, stimulating or-

ganization, types of organizations. 
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Asocjacje:  

 
 Praktyczne zastosowania MDM

TM
 mają charakter mniej lub bardziej bezpośredni. W niniejszej publikacji 

odwołujemy się przede wszystkim do relacji ilustrujących kierunki inspirującej roli MDM
TM

. W artykule Grzegorza 
Józefiaka są to działania konsultingowe. Autor wykorzystuje MSE

TM
, a bezpośrednio matryce syndromów barier 

mentalnych. Całość przemyśleń osadzona jest w klimacie intelektualnym interesującej nas metodyki, czego po-
twierdzeniem jest finalna konstrukcja typów organizacji oraz zdecydowany akcent położony na sposób myślenia, 
jako perspektywę poznawczą współczesnych firm. Zaproponowane w artykule rozwiązanie jest dobrym przykła-
dem możliwości łączenia metodyk brytyjskich z polskim produktem w formule odpowiadającej potrzebom kadry 
menedżerskiej oraz pracownikom świadomie kreującym własne środowisko pracy. 

 
 


