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praktyka działania „turkusowej” organizacji

moja droga do dobrego życia



➢ czym jest dobre życie?

➢ co zmieniło się w mojej firmie?

➢ do jakich wniosków doszedłem?



czym jest dobre życie?



etyka  - polityka  - ekonomia
Etyka Nikomachejska

Arystoteles (384-322 p.n.e.)

oĩkos „dom“ i nómos „prawo“
zasady działania gospodarstwa domowego

οικονομία vs chrematistike



co zmieniliśmy w naszej firmie?

➢ zrezygnowaliśmy z hierarchii 

➢ każdy wykonuje to, co najlepiej potrafi i za co
czuje się w stanie przejąć odpowiedzialność

➢ współpraca opiera się na zaufaniu, partnerstwie 
i odpowiedzialności 

➢ od dwóch lat premie wypłacamy awansem

➢ o wysokości pensji współdecydują koledzy



z mojej książki „szef, który ma czas”

…. za cel postawiłem sobie stworzyć taką organizację

firmy, która zapewni wszystkim dobre życie. Dobre

życie nie oznacza jedynie dobre zarobki ….

….. od czasu wprowadzenia nowego stylu zarządzania,

wskaźniki rentowności podniosły się kilkakrotnie, a za

ostatnie trzy lata obroty i zyski firmy wzrosły o ponad

100 proc.



…. i nadszedł rok 2017

co zmieniłem w stylu zarządzania?

przestałem wyznawać „turkus”,
odrzuciłem ideologię!

wyniki roku 2018?
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Filozofia - poszukiwanie prawdy;

podstawy epistemologii  (wg J. Tischnera)

góralska teoria poznania mówi, że są trzy prawdy:

➢ świenta prawda (prawda naukowa)

➢ tys prawda

➢ i … gówno prawda 

ks. Józef Tischner



filozofia vs. ideologia

Ideologia objaśnia świat zwykle wg. jednej teorii, 

mobilizuje do walki o nadanie światu właśnie takiego 

kształtu, i usprawiedliwia ewentualne nasze błędy.

Filozofia to otwarte spojrzenie (open eyes) i realizuje 

przede wszystkim cele poznawcze



zarządzanie a filozofia

Management ma za zadanie osiągnięcie zamierzonego 

rezultatu biznesowego działania. Organizacja nie tylko 

ma funkcjonować, lecz także być efektywna!

Celem filozofii jest poznanie prawdy, bez względu na 

dogmaty, własne preferencje i przekonania. 



zadanie filozofii w zarządzaniu:

przypominać nam o konieczności ciągłego 

sprawdzania, czy realny otaczający nas świat        

jest wciąż spójny z naszymi przedstawieniami         

o nim, z przyjętą przez nas jego wizją



bądź takim 
szefem, jakiego 
byś sam sobie 
życzył?
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czy można zmienić świat przez szkolenia? 

tak, ale  .... 

zmienić możemy tylko siebie!
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„Panie Boże, daj mi czystość i umiar, 

ale jeszcze nie w tej chwili!”

„Był we mnie lęk, że mógłbyś mnie zbyt rychło

wysłuchać i od razu uleczyć z choroby pożądania, 

które chciałem raczej nasycić, niż zgasić” 

„Wyznania” Aureliusz Augustyn z Hippony (354–430)



➢odrzućmy mistycznie brzmiące slogany o misji i wizji

➢zarządzać w sposób integralny: zaufać i szanować
innych, zarządzać przemyślanie i przyzwoicie

➢postawa integralna oznacza, że pozwalamy sobie być
takimi jakimi jesteśmy, stosując te same zasady w
stosunku do naszych pracowników i kolegów
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„wolność nie polega na tym, 

że każdy może robić  co chce,

lecz że nie musi robić tego, 

czego nie chce”

„Umowa społeczna“, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)



win-win-win

➢ win-lose: system jest tak efektywny jak jego szef

➢ win-win: ugodowe podejście w systemie „zielonym“
(spółdzielnie) gdzie szukamy zgody wszystkich, dla
zachowania miru w zespole

➢win-win-win: osiągalny jest jedynie w takim systemie,
w którym uwzględniamy zdanie innych

(dialektyka, G. Hegel: teza – antyteza – synteza)
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ideologia zabija kreatywność i hamuje rozwój 

etyka biznesu to zbiór dobrych rad i haseł, ale nie 

wspomaga menedżera w podejmowaniu decyzji!

potrzebujemy filozofii zarządzania, fuzji filozofii     

i zarządzania,  prowadzącej do jedni myślenia i 

działania menedżera, z myśleniem i działaniem 

filozoficznym. Potrzebujemy szefów, którzy myślą!

wnioski
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