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Przedmowa

Kondycja polskiej gospodarki i jej zachowanie w warunkach trwającego wciąż 
globalnego kryzysu ekonomicznego potwierdzają, że polscy menedżerowie i biznesmeni nie 
tylko nie mają się czego wstydzić, ale – przeciwnie- mogą z podniesionym czołem 
konkurować z najlepszymi na świecie. Polska gospodarka często stawiana jest jako wzór dla 
innych państw, które o wiele bardziej dotkliwie odczuwają skutki obecnego kryzysu 
gospodarczego. Pomimo to wzrost naszego PKB kształtujący się na poziomie około 3 % nie 
gwarantuje nam ani znaczącego zmniejszenia bezrobocia, ani szybkiego zmniejszenia 
dystansu, który nas dzieli w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. 
Pogarszająca się sytuacja gospodarcza na całym świecie zmusza wiele firm do analizy i 
weryfikacji swoich procesów biznesowych. Chęć dogonienia najbardziej zaawansowanych 
ekonomiczne państw Europy zachodniej powoduje, że problematyka poszukiwania 
nowoczesnych, skutecznych i bardziej efektywnych metod organizacji i zarządzania ma 
niezwykłą wagę i jest wciąż aktualna. 
Oddawana do rąk czytelnika książka Pszczela korporacja  - Zwierzęca recepta na sukces w 
biznesie jest bardzo interesującą pozycją z obszaru poszukiwań rozwiązań gwarantujących 
sukces gospodarczy. W atrakcyjnej formie gromadzi i upowszechnia wiedzę na temat 
polskich sukcesów ostatnich lat w dziedzinie biznesu. Stanowi nie tylko ich promocję, ale 
przedstawia także sposoby budowania podstaw do osiągania dalszych sukcesów na podstawie 
kapitału zgromadzonej wiedzy i praktycznych doświadczeń tych polskich przedsiębiorstw, 
które potwierdziły swoją skuteczność działania w trudnych czasach kryzysu. Pokazuje 
również, że firmy zarządzane przez polskich menedżerów z powodzeniem mogą ustanawiać 
standardy dla najlepszych firm - globalnych liderów biznesu. Książka jest swoistym 
elementarzem skutecznych metod działania w trudnym, wciąż zmieniającym się i w wielu 
przypadkach wręcz nieprzewidywalnym otoczeniu biznesowym.
Jest coś niezwykłego w tej książce. Otóż, Autorzy, opisując stosowane praktyki uznanych 
polskich firm i doświadczenia najlepszych polskich menedżerów, osadzają je w ciekawym 
środowisku przyrodniczym: zostały tu mianowicie przedstawione odniesienia do metod 
działania, jakie stosowane są przez owady społeczne. To zaskakująca odpowiedź na to, gdzie 
poszukiwać inspiracji do zmian sposobu funkcjonowania czy wprowadzania innowacyjności 
w czasach, w których tradycyjne metody zarządzania firmą przeżywają kryzys. Korporacje 
pszczół sprawdziły ich skuteczność w zmiennych warunkach przez setki tysięcy lat ewolucji. 
Porównanie metod pracy tych niezwykłych organizacji z praktyczną wiedzą menedżerów 
zarządzających najlepszymi polskimi firmami może stać się bardzo dobrym źródłem 
inspiracji. Metody te stanowią swoisty benchmark, czy wręcz zestaw gotowych przepisów na 
rozwiązywanie różnorodnych problemów w codziennej pracy w firmie. 
Prezentowane przez autorów sposoby działania pszczelich korporacji oparte są między 
innymi na świetnej współpracy uczestników, szybkiej wymianie wiarygodnej informacji, 
skutecznym uczeniu się, poszukiwaniu takich celów, z którymi mogą utożsamić się niemal 
wszyscy pracownicy. To właśnie zasady funkcjonowania wypracowane przez organizacje 
owadów, takie jak: mechanizmy samoodnowy, sposoby selekcji informacji czy umiejętność 
koncentracji na informacjach niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zasługują na to, aby być 
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drogowskazem dla wszystkich, którzy działają w biznesie. Są to z pewnością bardzo cenne 
wskazówki dla menedżerów najwyższego szczebla. Mogą być także pomocnym wsparciem 
dla przedstawicieli średniego szczebla zarządzania. Miejmy nadzieję, że zainteresują również 
tych wszystkich pracowników, którzy pragną czuć się świadomymi partnerami w pracy i dla 
których pełna satysfakcja z odnoszenia swoich prywatnych sukcesów zawodowych jest 
równoznaczna z sukcesami osiąganymi przez zatrudniające ich firmy. 
Żyjemy w czasach podlegających coraz szybszym, burzliwym zmianom, często nie dającym 
się przewidzieć. Organizacje biznesowe - firmy, które chcą przetrwać i skutecznie rozwijać 
się, nieustannie poszukują sposobów doskonalenia swojego działania.  Na pewno więc warto 
przyjrzeć się wzorcom wypracowanym przez powstałe w przyrodzie organizacje, które w 
zaskakująco skuteczny sposób działają przez tysiąclecia oraz poznać opinie na temat ich 
funkcjonowania uzyskane od znakomitych i uznanych praktyków polskiego biznesu.
Na zakończenie odnotujmy jeszcze jeden znamienny fakt, który z pewnością jest zwiastunem 
nowego, a zarazem fascynującego zjawiska społecznego. Otóż, wybitni menedżerowie, na co 
dzień pracujący niezwykle intensywnie kierując wielką korporacją, znajdują czas na 
przemyślenia i refleksje znacznie wykraczające poza dziedzinę zwykłego zarządzania. To 
zjawisko bardzo optymistyczne, ponieważ uświadamia nam, że mamy do czynienia z nową 
klasą menedżerską - z osobami, które nie tylko doskonale sprawdzają się w biznesie, ale które 
odczuwają potrzebę głębszej refleksji, i potrafią pokusić się o nią, nad rzeczywistością, która 
nas otacza.
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