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Turkusowa organizacja – firma przypominająca żywy organizm, gdzie każda komórka sama sobą 
zarządza i żyje w symbiozie z innymi wspierając się i dbając przede wszystkim o dobro całego 
organizmu. Celem organizacji jest jej stała ewolucja, kreatywność i samozarządzanie. Brak 
hierarchicznej struktury

Kluczowe pojęcia 



Ewolucja organizacji wg. Laloux



Ewolucja organizacji (F. Laloux)

Pięć różnych wymiarów organizacji w jednym czasie.

Niezwykłe przyspieszenie.



CHARAKTERYSTYKA
• stały pokaz siły w celu utrzymania porządku
• strach spoiwem organizacji
• wysoce reaktywna, krótkoterminowe cele
• funkcjonowanie w chaotycznym otoczeniu

PRZYKŁADY
• mafia 
• gangi uliczne
• bojówki 

STYL PRZYWÓDZTWA: 
drapieżny 

Ewolucja organizacji (F. Laloux)

(stado wilków) CZERWONE organizacje



CHARAKTERYSTYKA
• wysoce sformalizowane role w strukturze
• polecenia z góry w dół, hierarchia (co i jak) 
• stabilizacja i porządek ponad wszystko
• przyszłość to ciągłe powtarzanie przeszłości

PRZYKŁADY
• kościół katolicki
• armia 
• agencje rządowe
• szkolnictwo państwowe

STYL PRZYWÓDZTWA:
paternalistyczne / autorytarne

Ewolucja organizacji (F. Laloux)

(armia) BURSZTYNOWE organizacje



CHARAKTERYSTYKA
• pokonać konkurencję; uzyskać zysk i wzrost
• innowacja jako sposób przetrwania
• zarządzanie przez cele (kontola ‚co’ i 
swoboda w ‚jak’

PRZYKŁADY 
• korporacje międzynarodowe
• szkolnictwo prywatne STYL PRZYWÓDZTWA:

nastowiony na cele i zadania, 
decyzyjny 

Ewolucja organizacji (F. Laloux)

(maszyna) POMARAŃCZOWE organizacje



CHARAKTERYSTYKA
• klasyczna struktura piramidy
• koncentracja na kulturze i wartościach
• umocowanie dla osiągnięcia wysokiej 
motywacji

PRZYKŁADY
• organizacje zarządzane przez 
kulturę lub wartości (e.g. 
American Express) 

STYL PRZYWÓDZTWA:
nastawiony na konsensus, 
uczestniczący, poddany 

Ewolucja organizacji (F. Laloux)

(rodzina) ZIELONE ORGANIZACJE



Ewolucja organizacji (F. Laloux)

(ewolucyjny) organizacje turkusowe

CHARAKTERYSTYKA
• samoorganizacja zastępuje piramidę 
• organizacja jak żywy organizm, z własnym 
potencjałem twórczym i celem ewolucyjnym

PRZYKŁADY 
• Patagonia 
• Zappos
• Buurtzorg
• Corex

STYL PRZYWÓDZTWA:
nastawiony na stały rozwój, 
uczestniczący 



Turkusowe organizacje na świecie

AES Energy sector―Global―40,000 employees―For profit 

BSO/Origin IT consulting―Global―10,000 employees (1996)―For profit 

Buurtzorg Health care―Netherlands―7,000 employees―Nonprofit

ESBZ School (Grades 7-12)―Germany―1,500 students, staff, and 

parents―Nonprofit 

FAVI Metal manufacturing―France―500 employees―For profit 

Heiligenfeld Mental health hospitals―Germany―600 employees―For profit 

Holacracy Organizational operating model 

Morning Star Food processing―United States―400-2,400 employees―For profit 

Patagonia Apparel―United States―1,350 employees―For profit 

RHD Human Services―United States―4,000 employees―Nonprofit 

Sounds True Media―United States―90 employees and 20 dogs―For profit 

Sun Hydraulics Hydraulics components―Global―900 employees―For profit 



Pomarańcz i Turkus – podstawowe różnice

Obszar działania Pomarańcz Turkus

Struktura płaska lub pionowa koła

Zatrudnianie HR lub decydenci organiczne

Wynagrodzenia kadry, administr. zależne od wyniku

Decyzyjność hierarchiczna autokratyczna

Konflikty duże, systemowe małe, naturalne

Spotkania różnorodne ustrukturyzowane

Czas pracy ustalony elastyczny



Dlaczego firmy decydują się na nowe?

ZAANGAŻOWAN I E

średni poziom zaangażowania pracowników firmach w 
Polsce wynosi 3,85 w skali od 1 do 6 (64%).

oznacza to, że pracownicy angażują się w swoją pracę na 
poziomie mniejszym niż dwie trzecie ich możliwości.
(badanie Fundacji Obserwatorium Zarządzania i IDEA Management Consulting N=2000)



Dlaczego firmy decydują się na nowe?

Galagan, 2015 za Towers Watson podaje, że: koszty spowodowane brakiem 
pełnego zaangażowania pracowników na kwotę pomiędzy 450 - 550 
miliardów dolarów rocznie w gospodarce USA 

Galagan, (2015)

Raport Deloitte 2014: 78% liderów biznesu wskazuje kwestię zaangażowania 
pracowników jako pilną lub ważną. 

Galagan, (2015)

Raport Global Human Capital Trends 2015: problem zaangażowania 
najważniejszym problemem dla kadry zarządzającej (kryzys 
zaangażowania pracowników i wysokiej rotacji. 

Deloitte University Press, (2015)



• pozycja w rankingach konsumenckich (+10)

• zyskowność (+22)

• produktywność (+21)

• rotacja pracowników (-25) i (-65)

• wypadki przy pracy (-48)

• kradzieże pracowników (-28)

• poziom absencji pracowników (-37)

• wypadki z udziałem pacjentów (-41) 

• jakość (defekty) (-41)

Sorenson S., (2013), How Employee Engagement Drives Growth, Business Journal, Gallup

Pozostałe badania: Harter, Schmidt, and Hayes (2002), Schaufeli, et al. (2009), Bakker & 
Bal, (2010)

Dlaczego firmy decydują się na nowe?
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