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Streszczenie w języku polskim 

 

         Organizacja ucząca się jest jedną ze strategicznych koncepcji organizacji, która 

aktywnie i świadomie zarządza procesami uczenia się oraz podejmuje starania w celu 

wprowadzenia zmian nakierowanych na ciągłą poprawę jej funkcjonowania w turbulentnym 

otoczeniu. Organizacja ucząca się i organizacyjne uczenie się to terminy trudne do 

zoperacjonalizowania. Brakuje kompleksowych badań procesów organizacyjnego uczenia  

w przedsiębiorstwach reprezentujących sektor tradycyjny. Stwarza to konieczność 

dostarczenia praktycznie użytecznej wiedzy o procesach organizacyjnego uczenia się oraz 

możliwości kierowania nimi, przede wszystkim, jeśli zważyć, że tworzona w ten sposób 

wiedza wpływa na zdolność organizacji do jej wykorzystywania w postaci innowacji. 

Celem niniejszej pracy była ocena stosowanych przez kopalnie węgla kamiennego 

rozwiązań charakterystycznych dla organizacyjnego uczenia się oraz identyfikacja 

stymulatorów i barier organizacyjnego uczenia się.  

W pracy została przyjęta teza, że kopalnie węgla kamiennego korzystają z rozwiązań 

charakterystycznych dla organizacyjnego uczenia w organizacjach biznesowych.  

Hipoteza badawcza brzmiała: stosowane w kopalniach rozwiązania charakterystyczne dla 

organizacyjnego uczenia się pobudzają działalność innowacyjną. 

Przedmiotem badań były czynniki organizacyjnego uczenia się w kopalniach węgla 

kamiennego, podmiotem natomiast kopalnie węgla kamiennego zrzeszone w polskich 

spółkach węglowych. Badania zostały przeprowadzone w czternastu kopalniach wchodzących 

w skład Kompanii Węglowej S.A. oraz w kopalni wyznaczonej przez Jastrzębską Spółkę 

Węglową S.A. Podstawową jednostką badawczą była kopalnia. 

Badania literatury przedmiotu pozwoliły na wygenerowanie modelu, w którym przyjęto, 

że na przebieg procesu organizacyjnego uczenia się w przedsiębiorstwie mają wpływ: 

poziomy uczenia się, transformacja organizacji, otwartość komunikacyjna, pozyskiwanie oraz 

stosowanie wiedzy, relacje z otoczeniem, motywacja do pracy oraz kreatywność 

pracowników. Powyższy zarys procesu organizacyjnego uczenia się umożliwił 

skonstruowanie modelu badawczego, na który składają się wymienione moduły rozpatrywane 

w dwóch perspektywach.  

Badania przeprowadzono wśród kadry kierowniczej działów technicznych kopalń węgla 

kamiennego w terminie od lutego 2014r. do maja 2014r. w Kompanii Węglowej S.A. oraz od 

września 2014r. do listopada 2014r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.  
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Zastosowano zróżnicowane metody badawcze wykorzystując pierwotne i wtórne 

materiały. Badanie jakościowe zostało przeprowadzone przy użyciu metody analizy 

dokumentacji. W celu uzyskania dokładniejszego pomiaru rozpatrywanego zjawiska badanie 

jakościowe zostało uzupełnione badaniem ilościowym. Badanie ilościowe przeprowadzono 

techniką pośrednich wywiadów kwestionariuszowych z wykorzystaniem opracowanego w 

formie papierowej kwestionariusza ankietowego.  

          W celu określenia, w jakim stopniu przedsiębiorstwa korzystają z rozwiązań 

charakterystycznych dla organizacyjnego uczenia się została wykorzystana kategoryzacja.  

W badaniu wykorzystano podejście „Nested approach” (podejście szkatułkowe), które 

umożliwiło przeprowadzenie analizy na trzech poziomach: poszczególnych kopalń 

składających się na dane przedsiębiorstwo, każdego przedsiębiorstwa węglowego oraz dwóch 

przedsiębiorstw łącznie. 

         Badania wskazały, że pomimo wprowadzonych w danym przedsiębiorstwie procedur, 

każda kopalnia wchodząca w skład badanego przedsiębiorstwa różni się sposobem realizacji 

procesów organizacyjnego uczenia się. Zdiagnozowany stan stosowania rozwiązań 

właściwych organizacyjnemu uczeniu się w poszczególnych kopalniach wskazał na istotne 

różnice. W większości kopalń uzyskany wynik w badaniu rozwiązań charakterystycznych dla 

organizacyjnego uczenia się przekładał się na aktywność w działalności wynalazczej. 

Odstępstwo od wymienionej reguły wystąpiło w przypadku jednej z kopalń, która pomimo 

niewielkich przejawów stosowania rozwiązań właściwych organizacyjnemu uczeniu się, 

wykazała się większą aktywnością innowacyjną niż pozostałe badane kopalnie. Dlatego też 

przypuszczenie, że stosowane w kopalniach rozwiązania charakterystyczne dla 

organizacyjnego uczenia się pobudzają działalność innowacyjną nie zostało jednoznacznie 

zweryfikowane.  

Wyróżniające się pod względem stosowania rozwiązań charakterystycznych dla 

organizacyjnego uczenia się kopalnie w największym zakresie stosują działania zawarte  

w module pozyskiwanie oraz stosowanie wiedzy. W badanych kopalniach najlepiej 

funkcjonuje uczenie się na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacji oraz działania 

w obszarze pozyskiwania oraz stosowania wiedzy. Najniżej oceniono działania dotyczące 

motywacji do pozyskiwania kompetencji, w tym umiejętności oraz kreowania innowacji. 

Rozpoznane ograniczenia umożliwiły określenie potrzeb i zaleceń dla przedsiębiorstw 

w rozwoju organizacyjnego uczenia się, które obejmują zmianę systemu motywacji, 

koordynację zamawiania i rozpowszechniania literatury fachowej, sposobów informowania 

pracowników o zmianach oraz powołanie zespołu umożliwiającego wymianę wiedzy  
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i kreowanie innowacji, uproszczenie procedur zgłaszania pomysłów innowacyjnych, a także 

przygotowanie miejsca przeznaczonego do przeprowadzania eksperymentów. 

Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że cele pracy zostały 

osiągnięte. W przedsiębiorstwach węglowych istnieją przejawy stosowania rozwiązań 

właściwych organizacyjnemu uczeniu się. Kadra zarządzająca korzysta z rozwiązań 

charakterystycznych dla organizacyjnego uczenia się. Badane kopalnie wykazują 

zróżnicowaną w modułach zdolność do organizacyjnego uczenia się.  


