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w zarz¹dzaniu, okrelone jako paradygmaty automatyzacji oraz kreatywnego
tworzenia organizacji. Oba paradygmaty wzajemnie siê uzupe³niaj¹  automatyzacja procesów administracyjnych jest czêsto podejmowana przez dzia³y informatyczne lub finansowe, podczas gdy dzia³y personalne siêgaj¹ po rozwi¹zania, które
pozwalaj¹ wspieraæ pracowników i oferowaæ im nowe mo¿liwoci pracy, tworzenia
wiedzy i doskonalenia kompetencji, oferuj¹c potencjalne nowe ród³a przewagi
konkurencyjnej dla przedsiêbiorstw. Elastycznoæ wspó³czenie wykorzystywanych
technologii oznacza wieloæ mo¿liwych zastosowañ  a zarz¹dzaj¹cy ludmi powinni byæ wiadomi tych mo¿liwoci oraz potencjalnych korzyci dla organizacji.
Artyku³ opiera siê na badaniach literaturowych, analizie dostêpnych rozwi¹zañ informatycznych i na obserwacji praktyki zarz¹dzania. Wynikiem zastosowania tych
metod jest propozycja systemu pojêciowego, wyjaniaj¹cego istotê technologii informatycznych i ich postrzegan¹ rolê w organizacjach, ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcji zarz¹dzania ludmi.

Wprowadzenie
Technologiê tradycyjnie postrzegano jako hardware w organizacjach [Hatch, 2002]  fizyczn¹ infrastrukturê, determinuj¹c¹ inne zmienne organizacyjne. Wspó³czesne technologie informatyczne ró¿ni¹ siê jednak od tego rozumienia technologii  nie wymuszaj¹
dostosowañ, a raczej elastycznie wspieraj¹ istniej¹ce procesy organizacyjne. Wraz ze
zmian¹ w³aciwoci i rozumienia TI, zwiêkszaj¹ siê mo¿liwoci jej wykorzystania w zarz¹dzania ludmi w organizacji.
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Rozwojowi technologii informatycznych towarzyszy dyskusja o ich nieefektywnoci.
Zdaniem krytyków, entuzjastyczne podejcie przedsiêbiorstw i instytucji rz¹dowych
opiera siê na zracjonalizowanym micie, wed³ug którego TI sta³a siê rozwi¹zaniem
jeszcze nie istniej¹cych problemów, a informatyzacja  niekwestionowanym imperatywem [Faust, Bahnmüller, 1996]. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Robert
Solow krytycznie ocenia³ wk³ad TI w podnoszenie produktywnoci w gospodarce, a Nicolas Carr [2003] w g³onym artykule sugerowa³, ¿e TI nie jest wa¿ne , czy raczej nie
odgrywa kluczowej roli w organizacjach: nale¿y wyci¹gn¹æ wnioski z XIX-wiecznej fascynacji korzyciami energii elektrycznej, która przesta³a oferowaæ u¿ytkownikom strategiczne przewagi, staj¹c siê jedynie elementem standardowej infrastruktury.
Dwie interpretacje technologii informatycznej
Rozumienie technologii informatycznych oraz ich roli w przedsiêbiorstwach obejmuje
dwa rozbie¿ne paradygmaty, prezentowane dalej jako automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji. Kieser [1990] przed laty charakteryzowa³ je jako kolejne fazy w historycznym rozwoju relacji miêdzy organizacj¹ a TI, jednak do dzi wspó³egzystuj¹ obie odmienne orientacje mentalne, a tak¿e rodzaje rozwi¹zañ oparte na ka¿dej z nich.
Tradycyjna rola TI w przedsiêbiorstwach polega³a na automatyzacji dzia³añ w ramach
procesów gospodarczych  pierwsze komputery, wykorzystuj¹ce karty perforowane do
przetwarzania danych, nie ró¿ni³y siê pod tym wzglêdem od stosowanych dzi zaawansowanych systemów koordynuj¹cych pracê linii produkcyjnych, w obu wypadkach technologia wywiera znacz¹cy wp³yw na inne zmienne organizacyjne, które musz¹ byæ do niej
dostosowane.
Konkurencyjny paradygmat mo¿na okreliæ mianem kreatywnego tworzenia organizacji [Kieser, 1990]  interakcji pomiêdzy technologi¹ a jej u¿ytkownikami, którzy
modyfikuj¹ jej w³aciwoci, kszta³tuj¹c rodowisko pracy i zastosowania komputerów.
Specjalici od wdro¿eñ systemów informatycznych u¿ywaj¹ okreleñ prototypowanie
(prototyping  opracowywanie specyficznego rozwi¹zania dla konkretnego przedsiêbiorstwa i rodzaju dzia³alnoci na bazie wspólnych elementów technologicznych) i kastomizacja (customization  dostosowanie funkcjonalnoci systemu do wymagañ u¿ytkownika). Te hermetyczne pojêcia ukrywaj¹ tak¿e zasadnicz¹ transformacjê samej technologii
 nie narzuca ona ju¿ jednego w³aciwego rozwi¹zania, oferuj¹c wieloæ mo¿liwych zastosowañ.
Wanda Orlikowski z MIT [1992] dokona³a analizy roli TI w przedsiêbiorstwach,
ujawniaj¹c mechanizmy zwrotnych interakcji pomiêdzy technologi¹ i cz³onkami organizacji. Wykorzystywana technologia to jedynie chwilowo zamro¿ony, zinstytucjonalizowany zbiór wymagañ i nawyków zwi¹zanych z codzienn¹ prac¹, kszta³towanych przez
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projektantów i u¿ytkowników, wydaj¹cych siê byæ wy³¹cznie fizycznym elementem
organizacji, w rzeczywistoci jednak ulegaj¹cych ci¹g³ym zmianom. Technologie informatyczne we wspó³czesnych przedsiêbiorstwach nabieraj¹ cech spo³ecznych, staj¹c siê uzupe³nieniem procesów pracy i komunikacji, a zarz¹dzanie nimi jest powi¹zane z zarz¹dzaniem ludmi  niektórzy teoretycy stawiaj¹ nawet znak równoci miêdzy zarz¹dzaniem
systemami informatycznymi a organizacj¹, sprowadzaj¹c ró¿nice pomiêdzy sposobami
zarz¹dzania nimi do stosowania odmiennych jêzyków.
Paradygmaty automatyzacji i kreatywnego tworzenia organizacji wspó³egzystuj¹ do
dzi i znajduj¹ swój wyraz w postawach mened¿erów, strategiach firm, a nawet zró¿nicowanej ofercie produktowej producentów oprogramowania. róde³ ró¿nic pomiêdzy nimi
dopatrzyæ siê mo¿na w odmiennych za³o¿eniach dotycz¹cych natury organizacji, technologii i cz³owieka-pracownika  analogicznych do rywalizacji dwóch fal w teorii zarz¹dzania [Barley, Kunda, 1992], odwo³uj¹cych siê odpowiednio do przymusu i oddzia³ywania przez normy kulturowe. Paradygmat automatyzacji w ramach dyskursu
o zarz¹dzaniu mo¿e byæ interpretowany jako tendencja do racjonalizacji kontroli przez
wykorzystanie technologii, podczas gdy paradygmat kreatywnego tworzenia organizacji
jest wyrazem konkurencyjnego nacisku na wczeniej niedoceniane aspekty spo³eczne.
Paradygmat automatyzacji
Paradygmat automatyzacji charakteryzuje jasne okrelenie celu i oczekiwanych wymiernych korzyci z wdro¿enia technologii informatycznej. W obszarze zarz¹dzania ludmi
obejmuje on przyk³adowo aplikacje wspieraj¹ce administrowanie dokumentacj¹ personaln¹ w procesach rekrutacji, rozliczeñ p³ac i wiadczeñ spo³ecznych, obs³ugi wniosków
urlopowych, czy rejestrowania zaliczonych szkoleñ i kompetencji pracowników. System
informatyczny ma funkcjonowaæ niezale¿nie od indywidualnych u¿ytkowników  rola
jednostki zostaje ograniczona na rzecz procedur i systemów administracyjnych. Systemy
automatyzuj¹ce procesy przetwarzaj¹ dane wed³ug okrelonych algorytmów i wskazuj¹
ludziom, jak maj¹ siê zachowywaæ w toku pracy. Ich czynnoci s¹ zaprogramowane,
a wiêc zarz¹dzane automatycznie.
Najbardziej nowoczesne rozwi¹zania odwo³uj¹ siê do mechanizmów sztucznej inteligencji i interpretacji naturalnego jêzyka (technologia sieci semantycznych) dla przeprowadzenia zaawansowanych analiz. Z³udne jest jednak zastosowanie w tym kontekcie
pojêcia inteligencja  rzeczywist¹ istot¹ tych systemów jest optymalizacja wybranych
parametrów dzia³añ przedsiêbiorstwa lub transakcji gospodarczych.
Kilkanacie lat temu najwiêksi dostawcy systemów informatycznych koncentrowali
rozwój oprogramowania na tym obszarze, oferuj¹c standardowe rozwi¹zania, wspieraj¹ce
najwa¿niejsze procesy gospodarcze  stopniowo jednak rynek uleg³ nasyceniu, a uwaga
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twórców oprogramowania skierowana zosta³a w stronê alternatywnego paradygmatu.
Dzi trudno wyobraziæ sobie organizacjê nie korzystaj¹c¹ z automatyzacji okrelonych
obszarów dzia³alnoci  takie zastosowanie informatyki jest wiêc standardem, a nie wyró¿nikiem czy ród³em przewagi konkurencyjnej [Carr, 2003], a zarz¹dzaj¹cy zaczynaj¹
odkrywaæ, ¿e dzia³alnoæ ich organizacji czy dzia³ów nie sprowadza siê jedynie do skodyfikowanych procedur. Jednoczenie dowiadczenia ostatnich dwóch dziesiêcioleci pokaza³y, ¿e automatyzacja i powi¹zane z ni¹ technokratyczne spojrzenie na organizacjê
czêsto stwarzaj¹ nieoczekiwane problemy  po zakupie technologii nadchodz¹ fazy jej
wdro¿enia i asymilacji przez organizacjê [Ramiller, Swanson, 2003], które wi¹¿¹ siê
z kosztownymi i d³ugotrwa³ymi rozgrywkami politycznymi wewn¹trz organizacji, gdy
zarz¹dzaj¹cy projektem musz¹ radziæ sobie z oporem i obstrukcj¹ pracowników oraz
przeznaczaæ dodatkowe nak³ady na wymuszone modyfikacje systemów.
Postulaty wspó³czesnych koncepcji zarz¹dzania s¹ rozbie¿ne z paradygmatem automatyzacji  jednak firmy-producenci oprogramowania wykorzystuj¹ czêsto odwo³ania
do popularnych hase³ i teorii jako sposób na sprzeda¿ swoich produktów, dzia³aj¹c jak
autostopowicz, który porywa podwo¿¹cy go samochód i zmusza kierowcê do radykalnej
zmiany kierunku jazdy [Klincewicz, 2005]. Koncepcja rein¿ynierii procesów gospodarczych zosta³a uto¿samiona przez wiêkszoæ dostawców oprogramowania z ich automatyzacj¹, a niekoniecznie doskonaleniem  podczas gdy oryginalne podejcie wymaga³o
dog³êbnego zrozumienia procesów, podkrelalo rolê pracowników i kultury organizacyjnej oraz koniecznoæ orientacji na klienta. W obszarze zarz¹dzania wiedz¹ oferenci systemów dokonali z kolei nadu¿ycia, zacieraj¹c ró¿nice pomiêdzy wiedz¹ a informacj¹
[Nonaka, Reinmöller, Toyama, 2001] i wykorzystuj¹c popularne has³o do jakoby nowego zastosowania swoich istniej¹cych produktów [Klincewicz, 2004].
Paradygmat kreatywnego tworzenia organizacji
Paradygmat kreatywnego tworzenia organizacji opiera siê na postulacie wykorzystania
technologii informatycznych do stworzenia wirtualnego rodowiska pracy, stymuluj¹cego
komunikacjê i tworzenie wiedzy w organizacji. Determinizm technologiczny zostaje
w nim zast¹piony przez technologie jako narzêdzia projektowania organizacyjnego, motywuj¹cego u¿ytkowników do kreatywnego wykorzystywania dostêpnych narzêdzi informatycznych [Kieser, 1990]. Nowe technologie, zw³aszcza zwi¹zane z internetem, charakteryzuje interaktywnoæ i powi¹zanie z relacjami miêdzyludzkimi [Orlikowski, Hoffman,
1997]. Rozwi¹zania reprezentuj¹ce omawiany paradygmat s¹ czêsto okrelane mianem
technologii spo³ecznych, wi¹¿¹cych TI z relacjami miêdzyludzkimi i indywidualnymi
dowiadczeniami, których nie da siê skodyfikowaæ lub opisaæ przy pomocy algorytmów.
Pracownicy firmy wykorzystuj¹ technologie spo³eczne do przenoszenia swojej codziennej
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pracy i kontaktów do wirtualnej przestrzeni  dziêki ich zastosowaniu mo¿liwa jest praca
na odleg³oæ, budowa opartych na zaufaniu relacji i mechanizmów wirtualnej wspó³pracy,
tworzenie wspólnot zainteresowañ i grup roboczych niezale¿nych od czasu i przestrzeni,
czy wreszcie spontaniczne dzielenie siê wiedz¹ z innymi.
Wdro¿enia technologii spo³ecznych napotykaj¹ na opory decydentów w wielu organizacjach, którzy od inwestycji w informatykê oczekuj¹ jednoznacznych korzyci  jak
w przypadku paradygmatu automatyzacji, w którym nowy system by³ wdra¿any w celu
optymalizacji okrelonego obszaru dzia³alnoci, a przewidywane korzyci mo¿na by³o
³atwo oszacowaæ. Trudnoæ oceny korzyci wynika z natury technologii spo³ecznych: stanowi¹ one uzupe³nienie rodowiska pracy, analogiczne do telefonii. Przed laty korzystanie przez przedsiêbiorstwa z pierwszych telefonów by³o uzasadnione d¹¿eniem
do usprawnienia przekazywania informacji, stworzy³y one jednak mo¿liwoæ rozmów,
budowy relacji, dzielenia siê wiedz¹, a nawet pierwszych prób koordynacji pracy na odleg³oæ. Decyzja zakupu nie wynika w takich wypadkach z chêci redukcji kosztów i racjonalizacji okrelonej dziedziny dzia³alnoci firmy  a raczej z nadziei na osi¹gniêcie nowej
wartoci dodanej w dotychczas niedocenianych obszarach [Anandarajan, Wen, 1999].
Technologie spo³eczne obejmuj¹ wiele ró¿nych rozwi¹zañ  poni¿ej zaprezentowana
zostanie charakterystyka najbardziej typowych sporód nich. W obszarze wsparcia dla
komunikacji, powszechnie dzi stosowane poczta elektroniczna i wymiana wiadomoci
tekstowych przy pomocy telefonów komórkowych (SMS) s¹ uzupe³nione przez instant
messaging (pojêcie t³umaczone czasami jako bezporednia wymiana), informuj¹ce u¿ytkowników, kto ze wspó³pracowników jest w danej chwili dostêpny przy komputerze,
i pozwalaj¹ce na wymianê tekstowych wiadomoci, a przez to synchronizacjê pracy rozproszonych zespo³ów oraz szybkie zdobycie potrzebnych informacji od innej osoby, bez
potrzeby osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej. Internet umo¿liwia obecnie
tak¿e zast¹pienie tradycyjnej telefonii przez technologiê Voice over IP (VoIP), pozwalaj¹c¹ na bezp³atn¹ komunikacjê pomiêdzy dwoma komputerami oraz tanie rozmowy pomiêdzy komputerem a tradycyjnymi telefonami, a w zaawansowanych wariantach tak¿e
na prowadzenie wideokonferencji, radykalnie obni¿aj¹c koszty prowadzenia dzia³alnoci
miêdzynarodowej czy koordynacji pracy na odleg³oæ.
Zarz¹dzanie informacj¹, która nie podlega standaryzacji, nie mo¿e byæ sprowadzone
do liczb i hase³, przechowywanych w bazach danych. Ten obszar obejmuje wiêkszoæ
tworzonych w organizacji dokumentów  a technologiczne rozwi¹zania, wspieraj¹ce pracê z nimi, to przede wszystkim systemy zarz¹dzania dokumentami (pozwalaj¹ce je gromadziæ i udostêpniaæ, przy kontroli uprawnieñ pracowników do ich odczytu). Efektywnoæ ich wykorzystania zale¿y od nawyków dokumentacyjnych i procedur wdro¿onych
przez organizacjê  firmy doradcze i informatyczne wymagaj¹ zwykle od pracowników
przechowywania w formie elektronicznej dokumentacji zrealizowanych projektów, które
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mog¹ byæ przydatne przy realizacji podobnych zamówieñ przez inny zespó³ pracowników
(lessons learned).
Wymierne korzyci mo¿e te¿ zaoferowaæ wdro¿enie rozwi¹zañ typu text mining, analizuj¹cych znacz¹ce iloci dokumentów w poszukiwaniu okrelonych informacji 
przyk³adem jest aplikacja firmy Trovix, dokonuj¹ca wstêpnej analizy nades³anych przez
kandydatów podañ o pracê, dopasowuj¹ca ich zawartoæ do po¿¹danego profilu pracownika i dokonuj¹ca wstêpnej selekcji.
Mo¿liwoci technologii portalowych s¹ zbli¿one do zarz¹dzania dokumentami, jednak ich g³ówna korzyæ to tworzenie wirtualnych wspólnot osób o podobnych zainteresowaniach i kompetencjach w ramach portalu korporacyjnego. Listy dyskusyjne,
wspó³dzielone przestrzenie robocze, a tak¿e mo¿liwoæ odszukania i nawi¹zania kontaktu ze specjalistami w wybranym obszarze umo¿liwiaj¹ wzajemn¹ pomoc w organizacji,
zwiêkszaj¹c produktywnoæ i u³atwiaj¹c komunikacjê. Szczególnie popularna sta³a siê
w ostatnich latach technologia wiki, oparta na koncepcji wspó³tworzonej przez u¿ytkowników encyklopedii. Model gromadzenia w jednym miejscu rozproszonej wiedzy na dany
temat i anga¿owania w proces tworzenia wszystkich zainteresowanych jest wykorzystywany przez firmy do kreowania i doskonalenia dokumentów, takich jak techniczna i u¿ytkowa dokumentacja produktów, wzorcowe prezentacje dla klientów czy nawet kolejne
wersje planów strategicznych.
Technologia peer-to-peer (P2P) by³a pierwotnie wykorzystywana do nielegalnej wymiany plików muzycznych przez u¿ytkowników internetu, dzi jednak znajduje istotne
zastosowania biznesowe. P2P tworzy bezporednie po³¹czenia miêdzy dwoma komputerami pod³¹czonymi do internetu  mo¿e byæ wiêc wykorzystywana przez osoby pracuj¹ce
poza sieci¹ komputerow¹ firmy, w domu, hotelu lub siedzibie klienta. Szczególne korzyci osi¹gaj¹ rozproszone zespo³y projektowe, które mog¹ dzieliæ siê tworzonymi dokumentami, wspólnie je edytowaæ oraz prowadziæ rozmowy przez internet.
Fenomenem ostatnich lat s¹ blogi  indywidualne strony internetowe, ³atwo aktualizowane przez autorów, których notatki porz¹dkowane s¹ w chronologiczny sposób, przypominaj¹cy tradycyjne dzienniki. Blogi s¹ z za³o¿enia dynamiczne, a ich ci¹g³e zmiany
przyci¹gaj¹ czytelników, którzy pozostawiaj¹ pod poszczególnymi notatkami komentarze, prowadz¹c w ten sposób wirtualne dyskusje, a tak¿e umieszczaj¹ do nich odnoniki
na w³asnych blogach, tworz¹c w ten sposób sieæ zale¿noci i zbli¿onych zainteresowañ.
Mened¿erowie odkryli, ¿e blogi s¹ istotn¹ metod¹ rozpowszechniania w internecie opinii
u¿ytkowników o produktach lub pracodawcach, zaczêli wiêc traktowaæ je jako narzêdzie
promocji, anga¿uj¹c siê w prowadzone na blogach dyskusje oraz zak³adaj¹c w³asne firmowe blogi. Jednak gdy brakuje jasno okrelonych regu³, blogi mog¹ stanowiæ równie¿
powa¿ny problem dla organizacji ze wzglêdu np. na ujawnianie zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹ informacji poufnych. Zwolnieni zostali m.in. pracownica linii lotniczych Del-
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ta Airlines [Simonetti, 2004] oraz programista w firmie Google, która sama zachêca pracowników do prowadzenia blogów, jednak wystraszy³a siê krytycznych uwag nowo przyjêtego pracownika na temat kultury organizacyjnej [Hansen, 2005]. Obok publicznych,
internetowych, blogi mog¹ byæ równie¿ prowadzone w obrêbie korporacyjnej sieci komputerowej jako sposób dokumentowania przebiegu projektów i dzielenia siê wiedz¹ 
³atwy do aktualizacji i komentowania oraz zak³adaj¹cy chronologiczn¹ strukturê opisu.
Wykorzystanie tej technologii w firmie musi jednak opieraæ siê na uzgodnionych z pracownikami zasadach ujawniania informacji, zw³aszcza mog¹cych zaszkodziæ wizerunkowi firmy.
Zarz¹dzanie ludmi a technologie informatyczne  wnioski
Paradygmat automatyzacji oferuje wsparcie dla powtarzalnych i kwantyfikowalnych procesów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem ludmi  oferowane przez producentów oprogramowania tzw. systemy informatyczne HR, które obejmuj¹ w³anie ten obszar funkcjonalny
(dotyczy to w szczególnoci dedykowanych modu³ów kompleksowych systemów dla
przedsiêbiorstw typu ERP, automatyzuj¹cych w analogiczny sposób zarz¹dzanie produkcj¹, logistyk¹ i finansami, m.in. oferowanych przez firmy SAP i Oracle). Rysunek 1 prezentuje schemat najczêciej podlegaj¹cych automatyzacji procesów, w tym rekrutacji,
zarz¹dzania czasem pracy, sporz¹dzania list p³ac i raportów finansowych. Automatyzacja
pozwala systemom komputerowym zast¹piæ papier w powtarzalnych procesach administracyjnych, gwarantuj¹c przestrzeganie wymogów prawa (w tym zwi¹zanych z ochron¹
danych osobowych) i eliminuj¹c pomy³ki obliczeniowe.
Rysunek 1. Wsparcie informatyczne dla administracyjnych aspektów zarz¹dzania
ludmi
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Zarz¹dzanie ludmi nie obejmuje jedynie dzia³añ administracyjnych. Rozwój kompetencji pracowniczych, motywowanie, koordynacja pracy zespo³owej, czy stymulowanie
dzielenia siê wiedz¹, to procesy o strategicznym znaczeniu dla przedsiêbiorstw, w których
automatyzacja i zast¹pienie ludzi przez oprogramowanie nie s¹ mo¿liwe1. Organizacje,
które postrzegaj¹ pracowników jako istotne ród³o przewagi konkurencyjnej, coraz czêciej korzystaj¹ ze wsparcia technologii spo³ecznych. Nowe badania przedsiêbiorstw
brytyjskich wykaza³y, ¿e 36% organizacji jest niezadowolonych z wykorzystywanych systemów informatycznych automatyzuj¹cych pracê dzia³u HR [Sweet, 2006], co ilustruje
poszukiwania nowych korzyci zwi¹zanych z informatyk¹ i nastêpuj¹c¹ ewolucjê w kierunku paradygmatu kreatywnego tworzenia organizacji.
Technologie spo³eczne oferuj¹ mo¿liwoæ zatarcia granic miêdzy ¿yciem zawodowym a prywatnym przez wspieranie indywidualnych zainteresowañ pracowników, pozwalanie im na samodzieln¹ aktywnoæ w wybranych obszarach, oddolne inicjatywy i utrwalanie relacji miêdzyludzkich. Rysunek 2 wyró¿nia 5 podstawowych zastosowañ technologii
spo³ecznych w zarz¹dzaniu ludmi. Nie s¹ one bezporednio zwi¹zane z ³atwo mierzalnymi korzyciami dla firmy, kszta³tuj¹c jej kulturê organizacyjn¹, atmosferê pracy, komunikacjê i, co byæ mo¿e najwa¿niejsze, usprawniaj¹c koordynacjê pracy zespo³ów.
Rysunek 2. Wsparcie informatyczne dla spo³ecznych aspektów zarz¹dzania ludmi
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1 Przegl¹d rozwoju mylenia o zarz¹dzaniu ludmi i modeli jego roli w strategii firm w:
[Wright, Mahen, 1992].
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Zastosowania technologii informatycznych w zarz¹dzaniu mo¿na przedstawiæ jako
continuum. U jego pocz¹tku mamy automatyzacjê dzia³añ ludzi, natomiast na krañcu,
kreatywne kszta³towanie z³o¿onych, wielostronnych relacji miêdzy licznymi podmiotami,
a wiêc  tworzenie organizacji. Rzeczywistoæ organizacyjna nie jest tak klarownie
dychotomiczna. W praktyce wykorzystuje siê jednoczenie zarówno sformalizowane
narzêdzia, w³aciwe dla dzia³añ powtarzalnych, jak i takie, które u³atwiaj¹ innowacje
i umo¿liwiaj¹ kszta³towanie nowych wymiarów organizacji. To komplementarne stosowanie narzêdzi informatycznych jest charakterystyczne dla kreowania i zarz¹dzania przedsiêwziêciami, szczególnie o wysokim stopniu z³o¿onoci. Jednoczesne stosowanie sformalizowanych i elastycznych narzêdzi informatycznych jest czym wiêcej ni¿ punktem na
continuum rozwoju zastosowañ informatyki, poniewa¿ tworzy synergiê i oferuje now¹ jakoæ. Dlatego naszym zdaniem zas³uguje na pog³êbione opracowanie teoretyczne, jak¿e
potrzebne praktyce zarz¹dzania.
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