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Pojęcie elastyczności
i jego paradygmatyczna recepcja
(rozważania epistemologiczno-eksploracyjne)
Streszczenie: autor, po systematyzacji otoczenia epistemologii, zdiagnozował zakresy znaczeniowe pojęcia elastyczności, a następnie zidentyfikował proces paradygmatycznej recepcji
tego terminu i dokonał jakościowego podsumowania rozważań.
Słowa kluczowe: elastyczność, paradygmat, epistemologia, recepcja.

1. Wstęp
Celem artykułu jest zdiagnozowanie – w ramach epistemologicznych rozważań nad
użyciem i rozumieniem problemu w literaturze – zakresów znaczeniowych pojęcia
elastyczności w świetle jego paradygmatycznej recepcji.

2. Otoczenie epistemologii zarządzania i organizacji
Dynamika przeobrażeń w otoczeniu korporacji przekłada się m.in. na uelastycznienie ich przestrzeni organizacyjnej oraz procedur. Stojące przed nimi wyzwania skłaniają je do szukania nowych rozwiązań. I dawne, i nowe terminy nabierają odmiennych znaczeń i ujawniają różnorodne możliwości [Koontz 1980]. Istotną kwestią
jest więc – jak pisał C.K. Norwid – Odpowiednie dać rzeczy słowo, czyli wygenerowanie/użycie adekwatnego/odzwierciedlającego badany problem – pojęcia. Wpływ
na to mają m.in. osiągnięty poziom rozwoju cywilizacyjnego, funkcjonujące wiedza
i paradygmaty, wypracowane i stosowane instrumentarium, dociekliwość badającego, złożoność obiektu badań itd. Warto uporządkować otoczenie epistemologii zarządzania i organizacji, jak na rys. 1.
W relacji między filozofią a metodyką epistemologia zajmuje ważne miejsce;
poszczególne obszary wiedzy mają wspólne przestrzenie, które wzajemnie się przenikają. Kategoria paradygmatu ma relacje (podlega oddziaływaniu i oddziałuje)
z wymienionymi na rys. 1 domenami wiedzy.
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Metodyka zarządzania i organizacji
Metodologia zarządzania i organizacji

Epistemologia zarządzania i organizacji
Paradygmaty
Ontologia zarządzania i organizacji

Aksjologia zarządzania i organizacji
Filozofia zarządzania i organizacji
Rys. 1. Uporządkowanie otoczenia epistemologii zarządzania i organizacji
Źródło: opracowanie własne.

3. Zakresy znaczeniowe elastyczność – elastyczny
i pojęć pokrewnych
W potocznym rozumieniu elastyczność to „zdolność powracania ciał do pierwotnego kształtu i wymiarów po usunięciu obciążenia wywołującego odkształcenie; sprężystość”; w ujęciu technicznym: „cecha charakteryzująca zakres zmienności” danego urządzenia. Przymiotnik elastyczny ma trzy podstawowe zakresy znaczeniowe:
1) „mający właściwości szybkiego powracania po odkształceniu do pierwotnej postaci; sprężysty, giętki”; 2) „odznaczający się lekkością, miękkością; gibki, sprężysty”; 3) w przenośni: „łatwo przystosowujący się do nowych warunków, zmieniający
się zależnie od sytuacji” [Słownik języka … 1991-1992]. Zmienny to: 1) „ulegający
zmianom. wahaniom, wykazujący zmiany, taki, w którym występują zmiany, łatwo
zmieniający się, coraz to inny; niejednakowy, niestały”; 2) (o ludziach) „niestateczny, niezrównoważony, chwiejny, niestały w uczuciach”. Zmieniać się to: 1) „ulec
przemianie, przybrać inny kształt, wygląd, charakter, inną postać; przekształcić się”;
2) „zastąpić jeden drugiego, nastąpić jedno po drugim, wejść w czyjeś miejsce; wymienić się”; 3) frazeologicznie: „coś przybiera coraz to inną postać, coś ciągle zastępowane jest przez coś nowego” [Słownik języka … 1991-1992].
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4. Anglojęzyczny punkt odniesienia recepcji elastyczności
i pojęć pokrewnych w naukach o zarządzaniu
Przegląd (dobór celowy wydań z ostatniej ćwierci XX i początku XXI w.) popularnych podręczników znanych autorów – przyjęty w rozważaniach jako punkt odniesienia – pozwala na wyciągnięcie ciekawych wniosków. Np. w Podstawach zarządzania organizacjami [Griffin 1996 (wyd. ang. 1993)] pojęcie elastyczności nie
występuje. Podobnie jest w Problemach zarządzania [Lambert 1999 (wyd. ang.
1993)], Zasadach zarządzania organizacjami [Webber 1996 (wyd. ang. 1979)],
Praktyce kierowania [Praktyka kierowania … 1996 (wyd. ang. 1992)] czy też Zarządzanie: produkcja i usługi [Muhlemann, Oakland, Lockyer 1995 (wyd. ang. 1992)].
W książce Kierowanie [Stoner, Wankel 1996 (wyd. ang. 1986)] pojęcie elastyczności występuje z dookreśleniami: stylów przywództwa, systemów kontroli, czasu
pracy i norm. Terminy nie są definiowane; o ich znaczeniu można wnioskować z
kontekstu. W Podstawach zarządzania [Robbins, DeCenzo 2002 (wyd. ang. 2001)]
pojęcie elastycznych systemów produkcji (nie definiowane) pojawia się razem
z uwagą, że przypominają film fantastycznonaukowy.
Ten zwięzły przegląd pozwala na uprawdopodobnienie stwierdzenia, że nauki
o zarządzaniu uprawiane w Wielkiej Brytanii i USA w II połowie XX w. odzwierciedlały produkcyjno-organizacyjną rzeczywistość, w której powszechnie dominowały
statyczne struktury hierarchiczno-produkcyjne, a elastyczność – jeśli się w ogóle
pojawiała – była inżynierskim eksperymentem usprawniającym dotychczas stosowane w strukturach liniowych rozwiązania.

5. Pojęcie paradygmatu w naukach o zarządzaniu
Termin paradygmat wprowadził, zastosował w wielu zakresach znaczeniowych i
upowszechnił T.S. Kuhn [2001]. Termin ten pochodzi od greckiego parádeigma.
Służy m.in. na oznaczenie wzorca, modelu (też: analogii, metafory) [Słownik wyrazów obcych 1991; Krzyżanowski 1999], również w rozumieniu założenia/założeń
[Przybyła 2001]. Może więc mieć zakres znaczeniowy wąski (sensu stricto, np. doniosłe, powszechnie uznane osiągnięcie naukowe, rozwiązanie problemu) lub szeroki (sensu largo, tzn. dotyczyć zmiennego historycznie wymiaru/-ów ogólnofilozoficznego/-ych tzw. zbioru/matrycy dyscyplinarnej/dziedzinowej danej nauki, zespołu
charakterystycznych przekonań, uprzedzeń, przeświadczeń, symbolicznych uogólnień, powszechników, modeli), dotyczący charakteru i struktury pewnych bytów.
Bywają one – mniej lub bardziej świadomie – podzielane przez pewne grupy (np.
uczonych, menedżerów itd.) i na pewnych etapach rozwoju nauki umożliwiają postęp wiedzy w zakresie badanej rzeczywistości [Kuhn 2001; Krzyżanowski 1999].
Uświadomienie funkcjonowania paradygmatu/-ów występuje w momencie jego/ich
odrzucenia/zmiany lub też sytuacji niemożności wytłumaczenia, na bazie dotych-
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czasowych koncepcji, mechanizmów funkcjonowania organizacji. Paradygmaty są
częścią zbiorowej/grupowej świadomości społecznej i jako takie wykazują się inercją oraz swoistym opóźnieniem w stosunku do przemian zachodzących w rzeczywistości.
Macierz paradygmatów (odnoszących się m.in. do teorii organizacji) (rys. 2)
zaproponowana przez M. Kosterę (na podstawie prac G. Burella i G. Morgana [Kostera 1996]) zorientowana jest według dwóch wymiarów: założeń związanych z nauką oraz społeczeństwem.

Wymiar założeń
dotyczących
społeczeństwa

Funkcjonalistyczny

Strukturalistyczny

Interpretatywny

Humanistyczny

Wymiar założeń dotyczących nauki
Rys. 2. Macierz paradygmatów według M. Kostery
Źródło: [Kostera 1996, s. 33].

Paradygmat funkcjonalistyczny oparty jest na założeniu, iż obiektywnie istnieją byty konkretne i realne. Badacz zachowuje dystans wobec badanych zjawisk dzięki zastosowaniu właściwej metody, nauka zaś winna dążyć do obiektywizmu i unikać wartościowania. Paradygmat interpretatywny zawiera założenie, że
rzeczywistość (w tym społeczna) jest niestabilna i względna, jest intersubiektywnym
tworem jej uczestników. Nauka zaś jest – ponieważ nadajemy światu sens i interpretujemy go poprzez język – zbiorem gier językowych tworzonych przez używających
danego języka. Paradygmat strukturalistyczny zakłada istnienie materialnej rzeczywistości społecznej, którą można zbadać i opisać. Badacz jest realnym więźniem
społecznej rzeczywistości i poszukuje sposobów przezwyciężenia ograniczeń i poznania Prawdy. Paradygmat humanistyczny zakłada, iż społeczeństwo nie jest konkretnym bytem. Naukowiec jest więc uwięziony w nierealnym świecie i winien demaskować fałszywe pułapki zbiorowej świadomości. W założeniu powyższe
paradygmaty nie łączą się, choć jest możliwa synergia ich oddziaływania. G. Morgan wnioskował, iż różne paradygmaty przyczyniają się m.in. do uświadomienia
złożoności i niejednoznaczności społecznego zjawiska, jakim jest organizacja.
Natomiast B. Wawrzyniak [1999] zaproponował modele paradygmatyzacji zarządzania (rys. 3). Model A: powielanie – polega na wykorzystywaniu wzorców
(ewentualnie z pewnymi modyfikacjami) wypracowanych przez naukę lub praktykę
(m.in. naukowa organizacja pracy, badanie pracy, kierunek techniczno-fizjologiczny
itd.). Kwestionowanie dotychczasowych zasad i praktyk (np. zespoły autonomiczne,
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Wzorce praktyki
oparte na:

B

innowacjach

doświadczeniu

D
Reformułowanie/
stałe odnawianie

Eksperymentowanie

C

A
Powielanie

Uczenie się

doświadczeniu

innowacjach

Wzorce nauk o zarządzaniu oparte na:
Rys. 3. Modele paradygmatyzacji zarządzania wg B. Wawrzyniaka
Źródło: [Wawrzyniak 1999, s. 208].

struktura macierzowa itp.) zawarte jest w ujęciu B: eksperymentowaniu. Uczenie
się i wyciąganie wniosków, by doskonalić procedury, przestrzeń organizacji czy jej
strategię – jako szczególny rodzaj innowacji – zawarta jest w modelu C. Stałe odnawianie, doskonalenie organizacji jest zawarte w ujęciu D. B. Wawrzyniak wskazuje,
iż zarządzanie jest na rozdrożu, gdyż i w nauce, i w praktyce dominuje paradygmat
powielania (o strukturze hybrydowej), choć otoczenie organizacji ulega szybkim
i daleko idącym przeobrażeniom. Funkcjonują trzy, mające swoją specyfikę, modele
zarządzania: europejski (m.in. orientacja na ludzi, zarządzanie międzynarodową różnorodnością, wewnętrzne negocjacje), amerykański (m.in. orientacja na zysk, profesjonalizm, konkurencyjność) i japoński (m.in. orientacja na długoterminowy wzrost,
integracja, konsensus i jakość).

6. Paradygmatyczna recepcja elastyczności
w naukach o zarządzaniu
Badanie (dobór celowy wydań z końca XX i początku XXI w., które ukazały się
w Polsce) akademickich podręczników (tzw. literatury problemu; co ważne – jest
ona oparta na szerokim przeglądzie książek i periodyków poświęconych badanemu
zagadnieniu) znanych autorów dokonano pod kątem używania/nieużywania wybranego pojęcia. W rozważaniach przyjęto, że posługiwanie się nim (lub nie) za przejaw jego paradygmatycznej recepcji (lub jej brak).
W Podstawach nauki o przedsiębiorstwie [1998] w rozdziałach (wybranych ze
względu na tzw. dynamiczne ujęcie problematyki) piątym (autorzy: M. Karaś,
J. Lichtarski, S. Nowosielski, B. Olszewska, S. Wrzosek, Organizacja i zarządzanie
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w przedsiębiorstwie) i szóstym (M. Korczyńska, G. Osbert-Pociecha, M. Rowińska-Fronczek, S. Stempin, Podejście dynamiczne do zarządzania przedsiębiorstwem
(prezentacja wybranych podejść) pojęcie elastyczności nie występuje [Podstawy
nauk o przedsiębiorstwie …1998]. Nie ma tego terminu w pracach Podstawy organizacji i zarządzania [2001a], w skryptach: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Urbanowska-Sojkin 1999] i Podstawy zarządzania organizacją [Koziński, Listwan 1998]
czy też w książce Podstawy organizacji i zarządzania [2001]. Książka Podstawy
zarządzania firmą [Stabryła 1997-1998] zawiera pojęcie elastyczności, ale tylko
w przypisie do wstępu (gdzie autor, tłumacząc się z użycia terminu „firma”, posłużył
się argumentem „elastyczności konwencji terminologicznej”).
Skrypt Organizacja i zarządzanie [Czermiński i in. 1998] zawiera dwa nie zdefiniowane pojęcia (obu użył R. Rutka jako tytuły podrozdziałów/punktów): elastyczność stylów zarządzania oraz konfiguracja elastycznych struktur organizacyjnych;
skorzystano też (B. Nogalski) z pojęć zmiany i restrukturyzacji. W skrypcie Wstęp
do teorii zarządzania [1999] zostało użyte (ale nie zdefiniowane) przez M. Cywoniuka pojęcie struktur elastycznych. W książce Przedsiębiorstwo [Sudoł 1999] występują dwa pojęcia: elastyczności przedsiębiorstwa (nie zdefiniowane) i elastyczności zatrudnienia (rozumianego jako „możność szybkiego zwiększania [...] szybkiej
redukcji zatrudnienia”).
Podręcznik Organizacja i zarządzanie zawiera nie zdefiniowane pojęcia: zmiany
(podrozdział 7.3: K. Łobos, Zmiany w organizacji, zarządzanie zmianami) oraz elastycznych systemów produkcyjnych (podrozdział 11.6: M. Przybyła, Elastyczne systemy produkcyjne) [Organizacja i zarządzanie … 2001]. Zbliżona sytuacja ma miejsce w Leksykonie zarządzania – nie ma tam pojęcia elastyczności; jest tylko hasło
elastyczny system produkcyjny. Jego autor (Michał Trocki) zdefiniował je następująco: „zintegrowany, sterowany komputerowo system produkcyjny, posiadający
zdolność do szybkiego i efektywnego ekonomicznie przestawienia się na wykonywanie zmienionych zadań produkcyjnych” [Leksykon zarządzania … 2004].
Zarządzanie. Teoria i praktyka [1995] zawiera dwa pojęcia: elastyczne systemy
produkcyjne/systemy elastyczne (A. Matczewski w rozdziale Zarządzanie produkcją – nie zdefiniował użytego terminu) oraz elastyczny/ruchomy czas pracy (M. Kostera i S. Kownacki w rozdziale Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi – nie
sprecyzowali jego rozumienia). W Sprawnym zarządzaniu organizacją [Kieżun
1997] pojęcie elastyczności (jako element morfologii struktury organizacyjnej) zostało sprecyzowane jako „łatwość dostosowania się do zmian w otoczeniu”.

7. Recepcja elastyczności w zarządzaniu kadrami
W Słowniku zarządzania kadrami [2005] występują dwa hasła: elastyczne formy
zatrudnienia oraz elastyczny rok pracy. Ich autor (Adam Fiącek) przez elastyczne
formy zatrudnienia (lub: alternatywne warianty zatrudnienia; flexible forms of employment contract, flex-contracts) pojmował „formy współpracy między osobą fi-
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zyczną a podmiotem/-ami gospodarczym/-i, pozwalające na bardziej swobodne
kształtowanie czasu pracy i wynagrodzenia, alokacji kompetencji organizacyjnych
i podziału obowiązków”. Rozpatrywał je w dwóch płaszczyznach: • prawnej {zatrudnienie w różnych wariantach regulowanych przez kodeks pracy: terminowe
umowy o pracę (umowy: na czas określony; na czas wykonywania danej pracy; na
okres próbny), praca sezonowa, leasing pracowniczy (wypożyczanie pracowników
od innego pracodawcy), praca przerywana oraz ruchomy czas pracy; różne rozwiązania oparte na przepisach kodeksu cywilnego (tzw. zatrudnienie niepracownicze:
kontrakty indywidualne/menedżerskie; subkontrakty (różne formy umów o dzieło
lub zlecenie), samozatrudnienie (forma współpracy z jednoosobowym przedsiębiorstwem w ramach np. outsourcingu)} i • organizacyjnej (rozwiązania organizacyjne
związane z czasem, miejscem i sposobem wykonywania pracy); wyróżnił tu: dzielenie pracy; skompresowany tydzień pracy; elastyczny rok pracy (flexyear) polega na
rozliczaniu godzin pracy w ujęciu rocznym, przy jednoczesnym pozostawieniu pracownikowi swobody w zakresie kształtowania miesięcznego czasu pracy; tymczasowe zmniejszenie liczby godzin pracy; czasowe zwolnienie pracowników do chwili,
gdy pojawi się możliwość ponownego zatrudnienia; różne formy tzw. telepracy.
Wskazywał, że elastyczne formy zatrudnienia pozwalają organizacjom i pracownikom na większą swobodę w kształtowaniu zatrudnienia/współpracy, większą swobodę w kształtowaniu kosztów, większe obciążenie psychiczne pracowników i modyfikację wizerunku korporacji [Słownik zarządzania kadrami … 2005].
W Leksykonie HRM [Padzik 2002] jest hasło: elastyczny czas pracy (flexible
job time schedule, flextime). K. Padzik określa tak system pracy: 1) gdzie „nie obowiązuje czas pracy w ściśle określonych dla wszystkich godzinach”; organizator
pozostawia pracownikom swobodę w ustaleniu czasu rozpoczęcia i kończenia pracy,
jednak całość przepracowanych miesięcznie godzin winna odpowiadać ich liczbie
przypadającej na dany etat; 2) „dostosowany intensywnością przepracowanych
godzin do wymogów i intensywności produkcji” (jest to system ustalony odgórnie,
a nie przez pracowników). Autorka wskazuje, że uelastycznienie czasu pracy może
przybierać formy (kryterium czasu) dzienne, tygodniowe (zwykłe, elastyczne oraz
tzw. zwarte, gdzie pracownicy pracują mniej niż pięć dni w tygodniu) oraz roczne.
Wspomina też o ruchomym czasie pracy [Padzik 2002].
Redakcja periodyku Personel i Zarządzanie opracowała i wydała Słownik pojęć
HRM (na płycie CD). Występują w nim dwa hasła: elastyczność oraz elastyczny czas
pracy. Przy haśle elastyczność (flexibility) czytamy, że jest to „umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia. Jest to warunek konieczny dla
przetrwania firmy na współczesnym, bardzo wymagającym i dynamicznie zmieniającym się rynku. Elastyczność jest także cechą pożądaną coraz częściej w przypadku
kandydatów do pracy i już zatrudnionych osób. Odnosi się wtedy np. do zakresu
wykonywanych obowiązków (gotowości podejmowania nowych, nie związanych
z dotychczasowymi zadań), czasu pracy (jest wtedy synonimem dyspozycyjności)
lub formy umowy podpisywanej z pracodawcą” [Słownik pojęć … 2006]. Pojęcie
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elastyczny czas pracy (flexible job time schedule, flexitime) opisano jako „system
pracy polegający na nienormowanym godzinowo czasie wykonywania obowiązków
przez pracownika. System ten jest coraz częściej stosowany w codziennej praktyce,
zwłaszcza w odniesieniu do tzw. pracy profesjonalnej. Wymaga on od pracownika
dostosowania własnego dnia pracy do ilości zadań, jakie musi wykonać i wiąże się
najczęściej z nierównomiernym obciążeniem pracą – zdarzają się okresy wytężonej
pracy i okresy, kiedy pracownik ma dużo czasu wolnego. System ten jest skuteczny
w przypadku osób, które charakteryzują się niezależnością, umiejętnością samodzielnego organizowania sobie czasu pracy i kreatywnością” [Słownik pojęć…
2006].

8. Podsumowanie
Paradygmat związany jest z poglądami – w danym środowisku – uznawanymi powszechnie za naukowe. Recepcja wybranego terminu oznacza jego przyswojenie
i – najczęściej – ulokowanie go w siatce/strukturze dotychczas funkcjonujących pojęć. Nauki o zarządzaniu, uprawiane w Wielkiej Brytanii i USA w II połowie XX w.,
odzwierciedlały produkcyjno-organizacyjną rzeczywistość, w której powszechnie
dominowały statyczne struktury hierarchiczno-produkcyjne, a elastyczność – jeśli się
w ogóle pojawiała – była inżynierskim eksperymentem usprawniającym rozwiązania
dotychczas stosowane w strukturach liniowych. Nauki o zarządzaniu w Polsce były
nierzadko uprawiane w sposób nacechowany rygoryzmem i konserwatyzmem. Inne
zmienne, wpływające na podejście badaczy do problemu, były związane z warunkami otoczenia (danymi pokoleniowo), ścieżką kariery, stażem oraz wykształceniem.
W ramach paradygmatycznej recepcji nauk o zarządzaniu w Polsce pojęcie elastyczności pojawiło się na przełomie XX/XXI w. (z niewielkim opóźnieniem) wraz z
zaistnieniem takich właśnie struktur/procesów organizacyjnych (tj. w podobnym
kontekście organizacyjnym; nie doszło do ujęć innowacyjnych). Przez część autorów
bywało nie definiowane, a używane – w rozumieniu potocznym. Dominowały dookreślenia związane z organizacją/czasem pracy/zatrudnieniem. O ile wcześniej w
siatce pojęciowej zarządzania było lokowane na poziomie rozwiązań projektowo-innowacyjnych, mających usprawnić hierarchiczno-produkcyjne struktury (np. total
quality management czy reengineering), o tyle współcześnie funkcjonuje zarówno na
poziomie operacyjno-wykonawczym, jak i zarządczo-specjalistycznym jako coraz
powszechniej spotykany element rozwiązania organizacyjnego w sferze usług oraz
produkcji. Płaszczyzny prawno-organizacyjne generują wiele możliwości uelastyczniania relacji z pracownikami. Flexi-praca, czyli odejście od schematu pracy od 800/900
do 1600/1700 w siedzibie korporacji, jest popularna na zachodnioeuropejskich i amerykańskich rynkach pracy. Formułowane na podstawie badań wnioski – wśród zalet –
wskazują podniesienie zaangażowania pracowników, zmniejszenie liczby nieobecności, obniżenie kosztów i podniesienie (w różnych wymiarach) satysfakcji pracowników,
pracodawców i klientów. Barierami dla elastycznych relacji najczęściej są: mental-

PN-248-Problemy zarzadczo...-Listwan-Księga1.indb 22

2012-09-21 12:03:40

Pojęcie elastyczności i jego paradygmatyczna recepcja...

23

ność zarządzających oraz niepewność jutra wśród pracowników. Elastyczność i flexi-praca mają być skutecznym rozwiązaniem wielu problemów, np. receptą na bezrobocie [http://hrstandard 2012], podstawową formą zatrudnienia w XXI wieku [http://
interia360 2012], rynkiem zbytu na nowe technologie ICT [http://flexcore 2012],
nową przestrzenią (błękitnym oceanem [Chan Kim, Mauborgne 2010]) wpływu Internetu i sieci – jako podstawowych elementów życia codziennego – na funkcjonowanie
człowieka [http://cisco 2012; http://pracujflexi 2012] czy też sposobem na podniesienie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości kobiet [http://www.goldenline 2012;
http://www.pracujflexi 2012; http;//www.parp-przeds-kobiet12552.pdf].
Problemom związanym ze zjawiskiem rosnącej złożoności otoczenia przeobrażająca się organizacja przeciwstawia przestrzeń o – pozornie – uproszczonej strukturze, albowiem relacje scalające jej elementy są wysoce złożone i wysublimowane.
Działania/zachowania menedżera, jak i pracowników, w takiej przestrzeni organizacyjnej – wymagają szeregu nowych i wysokich kwalifikacji oraz zredefiniowania
– nowego odczytania reguł funkcjonowania. Przeformułowanie paradygmatów nauk
o zarządzaniu warto rozpocząć od wygenerowania modelu struktur sieciowych –
wirtualnych – elastycznych.
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Flexibility and its paradigm’s reception
(exploration-epistemological reflections)
Summary: The results in the paper come from the autor’s scientific research. After the
systematization of epistemology surroundings the epistemology author diagnoses the semantic
range of flexibility. Then he identifies the process of paradigm’s reception of flexibility and
summarizes the consideration.
Keywords: flexibility, paradigm, epistemology, reception.
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