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czyli co to, skąd to i jakie 
problemy rozwiązuje ten turkus?

Vademecum 
Turkusowego Menedżera
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Warto, ponieważ
poszerzysz sobie horyzont, dostarczysz 
punktu odniesienia, będziesz w stanie 
swobodnie zabierać głos w temacie, 
gdy pojawi się w rozmowie…, a może 
weźmiesz coś dla siebie, nie wszystko,  
ale coś ważnego, co wzbogaci twoją 
firmę, jedna mała rzecz często daje 
bardzo dużą korzyść, a może weźmiesz 
wszystko…? 

Ty decydujesz! Ale najpierw daj sobie 
szansę, przeczytaj.  

Vademecum Turkusowego Menedżera 
jest zbiorem informacji w pigułce, 
swego rodzaju brykiem  
o nowoczesnym systemie zarządzania 
organizacjami/firmami. Jest też 
przewodnikiem po literaturze, do której 
można sięgnąć w przypadku chęci 
zgłębienia tematyki zarządzania  
i mechanizmów w niej funkcjonujących.

Zarządzasz ludźmi 
i zastanawiasz się, 
dlaczego warto 
poświęcić te 
kilkadziesiąt minut 
na przeczytanie 
Vademecum 
Turkusowego 
Menedżera?     
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Co to jest
Zarządzanie Turkusowe?

Zarządzanie turkusowe to termin, wy-
myślony przez Fryderica Laloux, przed-
stawiony w jego książce pod tytułem 
“Pracować inaczej”, wydanej  
w roku 2014, przetłumaczonej na język 
polski w roku 2015.

W swojej książce Fryderic Laloux 
przedstawił wszystkie, według niego, 
metody zarządzania organizacjami, 
oznaczył je kolorami, a następnie 
wyznaczył nowy paradygmat i nazwał 
go Zarządzaniem Turkusowym, co 
według autora jest naturalnym efektem 
ewolucji. 

Kolejnym etapem ewolucji  
w zarządzaniu jest Zarządzanie Turku-
sowe, książka opisuje paradygmat na 
przykładzie 11 firm, każda zatrudnia 
minimum 100 osób i działa przez mini-
mum 5 lat, najstarsze powstały  
w latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Firmy reprezentują różne 
branże, między innymi: IT, produkcję 
przemysłową, sprzedaż, dystrybucję, 
służbę zdrowia, energetykę, itd., a to 
dowodzi, jaki jest uniwersalny.

System Zarządzania, 
zaprezentowany  
przez F.Laloux 
i nazwany 
Zarządzaniem 
Turkusowym jest 
kolejnym etapem 
ewolucji dotychczas 
popularnych 
systemów  
zarządzania 
organizacjami

Czerwona polega na jednoosobowym, 
silnym przywództwie, gdzie spoiwem 
jest lęk i koncentracja na celach krót-
koterminowych. Metaforą przewodnią 
czerwonych organizacji jest wataha 
wilków a jego przykładami  
są współczesne mafie. 

Bursztynowa wysoce sformalizowana 
w hierarchicznej piramidzie. Procesy 
traktowane są w długoterminowej per-
spektywie, zakłada się, że przyszłość 
to powtarzanie przeszłości. Metaforą 
przewodnią jest armia a przykładami  
są wojsko i Kościół katolicki. 

Pomarańczowa to współczesne korpo-
racje kierujące się wzrostem i zyskiem, 
jako celami nadrzędnymi. Dominuje tu 
zarządzanie przez cele, dowodzenie 
hierarchiczne i kontrola. Metaforą prze-
wodnią jest dobrze funkcjonująca  
i naoliwiona maszyna. 

Zielona funkcjonuje w modelu klasy-
cznej piramidy, ale napędza je kultura 
firmy, popularne w świecie non-profit, 
charakteryzuje je praca w zgodzie  
z wartościami i dla wartości organizacji. 
Metaforą przewodnią jest rodzina.  

Opisane metody zarządznia to:Zarządzanie Turkusowe
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Peter 
F. Drucker

1992

Innowacja
czy odgrzewany kotlet?

“Musicie nauczyć się zarządzać 
w sytuacjach, w których nie 
macie władzy i nie możecie 
rozkazywać, w których ani nie 
jesteście kontrolowani ani nie 
sprawujecie kontroli. To zmiana 
fundamentalna.”

Nauka o zarządzaniu organizacjami jest 
stosunkowo młodą dziedziną, powstałą 
dopiero na początku ubiegłego wieku. 
Jednym z jej prekursorów jest bez 
wątpienia Peter F. Drucker, wykład-
owca akademicki, konsultant wielu 
znanych firm, autor ponad 30 książek 
o zarządzaniu i 30 artykułów dla  „Har-
vard Business Review”, najwięcej 
w historii czasopisma. 

Wspomniany Peter F. Drucker wraz  
z innymi autorytetami, między innymi 
Ken Blanchard, profesor Andrzej Jacek 
Blikle, już wcześniej pisali, mówili, 
jak będzie wyglądało nowoczesne 
zarządzanie. Lektury ich publikac-
ji przekazują te same lub bardzo 
podobne procesy i wartości. Stąd 
można wyciągnąć wniosek, że: 

System Zarządzania, 
zaprezentowany przez 
F. Laloux i nazwany 
Zarządzaniem Turkusowym 
nie jest niczym 
innowacyjnym, ale i nie 
nazwałbym go odgrzewanym 
kotletem!
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Z czego składa się
Zarządzanie Turkusowe

Ten obszar ma za zadanie ustrukturyzować firmę/organi-
zację w zespoły, które w całości panują nad łańcuchami 
wartości, za które odpowiadają. Samodzielnie realizują 
cele, jakie sobie wyznaczają a istniejące procesy je  
w tym wspierają.    

Ten drugi, społeczny, jest efektem budowania kultury 
bezpiecznej organizacji oraz ewolucji człowieka  
w kierunku dbania o otoczenie, środowisko, 
szanowanie decyzji podejmowanych przez innego 
człowieka. 

Obszar 
Strukturalno-Procesowy Obszar Społeczny

Model Zarządzania Turkusowego składa się z dwóch obszarów 
głównych. Pierwszy to tzw. obszar Strukturalno-Procesowy, 
a drugi to obszar Społeczny. 

Struktura organizacji turkusowej jest zbudowana z zespołów w pełni 
panujących nad wyznaczonymi zadaniami. 

Komponent
strukturalno-procesowy

W ten sposób można osiągnąć praktyczny model kliento-centryczny, elastyczny, szybko odpowiadający na potrzeby rynku. 
Członkowie tego samego zespołu w całości realizują produkt/usługę zadanie. 
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Prezes

Krąg
(zespół)

rola

rola
rola

Superkrąg
(firma)

Silosy
drabinka Samodzielne zespoły Liderzy

Dyrektywni
dyrektorzy

Struktura klasyczna Struktura Turkusowa

Dyrektorzy

Kierownicy

Zespół jest samodzielny, zarządza własnym 
budżetem, ma dostęp do wszystkich informacji 
o firmie, bo jak inaczej podejmowałby właści-
we decyzje, do szkoleń i wiedzy eksperckiej, 
wspomaga się procesami doradczymi i partner-
ską oceną.    

Kultura organizacji wspiera podejmowan-
ie inicjatyw i kreatywność, za popełnianie 
błędów nie otrzymuje się kar czy nagan  
a wykorzystuje się je do doskonalenia i po-
prawy procesów oraz pracy, co jest sednem 
procesu samodoskonalenia. 

Robert R. Cialdini

Rafał Żak

W swojej książce “Wywieranie wpływu na 
ludzi, teoria i praktyka” profesor Robert R. 
Cialdini dowodzi silnego związku decydenta  
z podejmowanymi decyzjami. Związek ten 
nazywa regułą zaangażowania i konse-
kwencji a charakteryzuje on wszystkich ludzi. 
Konsekwencją podejmowanych decyzji jest 
silne poczucie odpowiedzialności za nie! 

Sceptyków uspakajam, kultura popełniania 
błędów wcale nie oznacza, że turkusowe firmy 
tolerują nagminne popełnianie tych samych 
błędów przez te same osoby. Do rozwinięcia 
tematyki polecam książkę „Sztuka błądzenia” 
Rafała Żaka, który udowadnia jak korzystnie 
kultura popełniania błędów wpływa na dosko-
nalenie firm i organizacji. 

Od początku do końca jeden zespół 
panuje nad całym łancuchem wartości

P R Z Y K Ł A D P R Z Y K Ł A D
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Procesy 
wspierające strukturę

Przykładowo, pracownik, który chce podjąć decyzję o zakupie dużej kserokop-
iarki biurowej, zbiera oferty, konsultuje je z wszystkimi kolegami i koleżankami 
z biura, którzy/które będą z niej korzystać a także z ekspertami znającymi się 
na tym typie urządzeń. Następnie samodzielnie podejmuje decyzję o zakupie 
konkretnego urządzenia. Proces jest jawny od początku do końca, oferty, ceny, 
wszystko. Każdy z firmy w dowolnym momencie może sprawdzić jak przebiegał 
proces.  

Proces doradczy wspiera również 
zatrudnianie nowych pracowników, 
gdzie podczas rekrutacji uczestniczą 
pracownicy, z którymi nowy członek 
zespołu będzie pracował. Nowy pra-
cownik będzie wdrażany w obowiązki 
przez koleżanki/kolegów, którzy/
które miały realny wpływ na jego/jej 
zatrudnienie.  

Proces Doradczy polega na 
obowiązku skonsultowania decyzji  
z osobami, których ta decyzja 
dotyczy oraz doradzeniu się  
u ekspertów, z wewnątrz  
i zewnątrz organizacji. 

Proces
doradczy
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Partnerska ocena wpływa na procesy zwalniania i wynagradzania w firmie. 
Zajmują się tym sami pracownicy wspierani przez role do tego dedykowane  
(z obszaru HR) oraz Zarząd. System wynagradzania bazuje na solidnej 
podstawie i bonusach wynikających z wyników firmy, które są jawne.

W firmach klasycznych to szefowie 
oceniają pracowników, następnie 
„karmią marchewką” albo „biją kijem”. 
W firmie zarządzanej turkusowo to 
kolega/koleżanka ocenia kolegę/
koleżankę. 

Partnerska
Ocena

Proces Partnerskiej Oceny 
funkcjonuje, aby pracownicy, 
którzy, na co dzień ze sobą 
pracują jednocześnie oceniali się 
na wzajem. 

Procesy 
wspierające strukturę
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Osobiście mogę sobie wyobrazić informacje strategiczne, którymi Zarząd 
nie dzieli się z wszystkimi pracownikami i w moim odczuciu to ma podstawy. 
Zarządzanie Turkusowe nie przewiduje tajności, w tym systemie każda infor-
macja bez wyjątku jest jawna. 

Należy mieć świadomość, że: 

DOSTĘP DO INFORMACJI TO  
WŁADZA, a jeżeli jest niejawny to 
również narzędzie do manipulacji, 
jeżeli je posiadasz, zawsze możesz  
go użyć przeciwko komuś innemu,  
ze swojej firmy.

TR
Informacji

Proces Jawności Informacji jest 
dokładnie taki jak się nazywa. 
Dotyczy to każdego obszaru 
działania firmy, łącznie  
z finansami.

Procesy 
wspierające strukturę
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Jakie daje korzyści, 
jakie rozwiązuje problemy? 

Który właściciel nie chce, aby jego pracownikowi zależało, 
choć w połowie tak mocno jak jemu na dobru jego firmy?  
 
Jest to możliwe, ale pod warunkiem, że właściciele podzielą 
się z pracownikami odpowiedzialnością za swój biznes, 
przekażą im część decyzyjności, zaufają im i oprą system 
wynagrodzeń o partycypację w zyskach firmy.

Aby zrobić to w sposób bezpieczny, z korzyścią dla  
Wszystkich, należy wprowadzić turkusową strukturę 
zarządczą (samodzielne zespoły), wesprzeć ją turkusowymi 
procesami (transparentny przepływ informacji + partnerska 
ocena + proces doradczy) oraz turkusową kulturą

Wszyscy chcą! To naturalne. Kompletny System

Motywacja

Decyzyjność

Zaangażowanie

Odpowiedzialność

Zyski

Zyski

Komponent społeczny

jest związane z budowaniem bezpiecznego 
środowiska pracy, zachęcaniem pracowników do 
bycia sobą, nie zakładania masek na czas pobytu 
w pracy. Podczas zatrudniania zwraca się uwagę 
na dopasowanie do grupy kierującej się podob-
nymi wartościami.

Dążenie do Pełni 
odrzuca pogoń za zyskiem, jako jedyny powód 
istnienia firmy. Cele ilościowe, budżetowanie, 
w pojęciu klasycznym nie istnieją, stanowią 
one jedynie punkt odniesienia do regularnej 
pracy. Jest to obszar bardzo osobisty i różni się 
w zależności od człowieka, przejawia się przez 
aktywności wspierające środowisko, otoczenie.     

Ewolucyjny Cel 

Zarządzanie Turkusowe w obszarze 
społecznym wyróżnia 2 filary:                      
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Badania Instytutu Gallupa 

przeprowadzone na 230 organizacjach, 
obejmujące 49 różnych branż, pokazują 
jak zmieniają się wskaźniki celów 
biznesowych w środowisku pracy 
cechującym się zaangażowanymi 
ludźmi:

Wg. Badaczy Uniwersytetu 
Kraju Basków

firmy, które wprowadziły zasady 
Zarządzania Turkusowego, poprawiły 
swoje wyniki finansowe  
w ciągu 2 lat. Wyniki zależą od 
charakteru i rodzaju firmy.

Dwa twarde dowody, 
że to działa:

+ 17% 

– 70% 

+20% 
– 59%

– 40%

+21%

– 41% 

Produktywność: 

Sprzedaż

Rotacja pracowników: 

Wady produktów: 

Zyskowność: 

Absencja w pracy: 

Wypadki w pracy: 

  40%  

Wskaźniki absencji  
i wypadków w pracy są 

Wynagrodzenia są wyższe   
od średniej kraju o

dużo 
niższe   

40%  

Wydajność rośnie średnio o  
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Jakie daje korzyści, 
jakie rozwiązuje problemy? 

Równowaga pomiędzy 
życiem prywatnym  

i zawodowym

Utrzymanie kultury 
małej organizacji w dużej 

organizacji
Bezpieczeństwo

Właściciele firm czy dyrektorzy, którzy 
podzielili się swoją odpowiedzialnością 
z ludźmi, przekazali decyzyjność wielu 
obszarów do zespołów panujących nad 
całym łańcuchem wartości mają więcej 
czasu na życie prywatne dla siebie. 

Dystrybucja decyzyjności -> Dystry-
bucja odpowiedzialności -> Czas dla 
siebie 

Powodem, dla którego w 2017 roku, 
gliwicka firma branży IT Boldare zdecy-
dowała się na wdrożenie Zarządzania 
Turkusowego była chęć utrzymania 
kameralnej kultury pracy charakterys-
tycznej dla małych startupów w szybko 
rosnącej firmie. Firma zaczęła turkus 
od wprowadzenia holakracji i konty-
nuuje do dzisiaj. W kwietniu 2019 
struktura Boldare zbudowana była z 36 
zespołów i dynamicznie ewoluowała. 
W marcu 2020 Boldare zatrudniało 
160+ osób i planowało zatrudnienie 
kolejnych 40.     

Powodem, dla którego w 2017 roku 
Prezes Mikołaj Szeptycki zdecydował  
o wdrożeniu Zarządzania Turkusowego 
w odlewni aluminium Polst  
z Wałbrzycha była chęć poprawy bez-
pieczeństwa pracy, przede wszystkim 
pracowników pracujących na nocnych 
zmianach, gdzie ich kontrola była 
niemożliwa. Kiedy w czerwcu 2019 
broniłem pracy dyplomowej MBA, 
notabene z Zarządzania Turkusowego 
a Polst był jednym z moich case study, 
firma wciąż pracowała bez wypadku.    

dużo 
niższe   
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Elastyczność | zmęczenie 
kolejnymi zmianami

Sukcesja

Aktualne czasy charakteryzują się 
ciągłymi dynamicznymi zmianami  
a będzie ich tylko więcej i postępować 
będą szybciej. Firmy nieelastyczne, 
bez obycia z ciągłymi zmianami będą 
sukcesywnie znikać z rynku,  
to pewne. W tym obszarze przewaga 
firm turkusowych nad klasycznymi 
jest bezsprzeczna, ponieważ decyzje 
o zmianach wypływają bezpośrednio 
od ludzi/zespołów, są podejmowane 
szybko i samodzielnie, angażują de-
cydentów w procesy zmian i napędzają 
do kolejnych. W ten sposób ludzie nie 
męczą się zmianami a są ich motorem.   

Temat, który spędza sen z powiek 
właścicielom firm, którzy latami je 
budowali a teraz przyszedł czas na 
przekazanie sterów. Problem jest  
o tyle aktualny, że jak twierdzi Instytut 
Biznesu Rodzinnego, tylko 14% firm 
w Polsce z powodzeniem zakończyło 
proces sukcesji.  

W turkusowych firmach sukcesja jest 
o tyle „prosta”, że przebiega w sposób 
naturalny. Role, które w klasycznych 
firmach pełni wyłącznie prezes,  
w organizacji turkusowej są rozdystry-
buowane, sukcesor jawi się „sam” lub/i 
wskazują go ludzie. 

“Tak jak 
przywódcy 
muszą stopniowo 
odchodzić 
od podejścia 
opierającego się 
na  wydawaniu 
poleceń  
i kontrolowaniu, 
tak przewodzeni 
musza zmienić 
postawę  
z oczekiwania  
na polecenie 
szefa na 
wydawanie 
poleceń sobie 
samym” 
Ken Blanchard

Jakie daje korzyści, 
jakie rozwiązuje problemy? 
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Smakowało?         

Jak masz ochotę  
na więcej, to: 

Na pierwsze danie proponuję

Na drugie danie proponuję

Na deser proponuję

„Na przekór stereotypom” Ricar-
do Semlera i „Szef, który ma czas” 
Andrzeja Jeznacha – są to historie 
ludzi oraz ich firm, które opowiadają 
o drodze, jaką przeszli z klasycznego 
modelu zarządzania do turkusowego. 
Jakie problemy rozwiązał a jakie wniósł 
wyzwania.  

„Pracować inaczej” Fryderica Laloux   
i „Doktryna jakości, wydanie II turku-
sowe” prof. Andrzeja Jacka Bliklego. 
Druga pozycja jest bardzo obszernym  
i szczegółowym opisem wielu 
rozwiązań w obszarze turkusu.

„Sztuka błądzenia” Rafała Żaka gdyż 
uważam kulturę popełniania błędów  
za jeden z kluczowych elementów 
turkusowego środowiska pracy.    

01

03

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca to znaczy, że już zacząłeś, zjadłeś 
przystawkę oraz dostałeś kartę z częścią menu, czyli wymienione do 
tej pory książki. 

Dostępnej literatury w temacie Zarządzania Turkusowego jest oczywiście więcej i nie zawsze nazywa się ona po 
imieniu. Ja, wymieniłem tylko kilka książek, więcej źródeł podaję na mojej stronie www.turkusometr.pl oraz regularnie 
umieszczam na profilu LinkedIn i Facebook.






