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Abstract

Communication Business Networks from the Perspective of Linguistics

This paper discusses the role of language in internal corporate communication. It is divided into two parts. The 
first part focuses on the organisational aspects of corporate communication, in particular internal corporate 
communication. It presents various organisational strategies of corporations which influence how employees 
communicate. Additionally, communication directions, structures and networks are elaborated on. The second 
part of this paper deals with aspects of language that are of significance for the functioning of formal and informal 
communication networks. It is demonstrated that formal communication and informal communication are 
intertwined, and language has great impact on communicative interactions and collaboration in international 
settings. Undoubtedly English is considered a  common language in intercultural business communication, and 
its characteristics as a  business lingua franca are presented in this paper. However, communication in business 
lingua franca English may negatively influence communication in international business settings, in particular 
when native speakers of English act as communicators. Therefore, it is argued that knowledge of and skills to use 
other languages may facilitate building and maintaining formal and informal communication networks. This paper 
elaborates on limitations and advantages of applying English and languages other than English in internal corporate 
communication.

Keywords: corporate communication, communication directions, business lingua franca, intercultural business 
communication.

Wprowadzenie

„Korporacje rządzą światem” – to słynne stwierdzenie wskazuje na ogromną władzę dzierżoną przez kor-
poracje. Pisali o tym między innymi Ted Nace (2003) i David C. Korten (2001). Pierwszy z wymienio-
nych autorów poświęcił gros swojej monografii na wyjaśnienie, w  jaki sposób korporacje (w Stanach 
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Zjednoczonych Ameryki Północnej) doszły do władzy i dlaczego nadal się przy niej utrzymują. Jednakże 
to nie władza jest celem w samym sobie. Korporacje istnieją, aby osiągać przede wszystkim określone cele 
taktyczne polegające na wypracowywaniu korzystnego wyniku prowadzonej działalności. Cele taktyczne 
można nazwać „celami korporacyjnymi”. Niewątpliwie gwarantując sobie pewne prawa i wpływy, dana 
korporacja osiąga swoje cele szybciej, sprawniej i skuteczniej. Niezbędna jest przy tym również współpra-
ca pomiędzy pracownikami danej korporacji. Korporacje, podobnie jak inne organizacje, można bowiem 
zdefiniować jako grupę osób współpracujących ze sobą w  ramach określonej struktury, zmierzających 
do osiągania wytyczonych celów. Współpraca grupy osób opiera się na ludzkich interakcjach, które z ko-
lei bazują na międzyludzkim porozumiewaniu się. Komunikowanie się jest nieodzowne także podczas 
wspomnianego procesu związanego z dążeniem do władzy i jej utrzymaniem. Można zatem przyjąć, że 
komunikowanie się jest podstawą działania każdej korporacji i służy realizacji jej celu głównego i celów 
pochodnych (por. A. Potocki/ R. Winkler/ A. Żbikowska 2011: 145). W literaturze przedmiotu przyj-
muje się, że istnieją dwie płaszczyzny komunikacji korporacyjnej: komunikacja wewnętrzna i komuni-
kacja zewnętrzna. Podczas gdy komunikacja wewnętrzna polega na komunikacji między wewnętrznymi 
interesariuszami danej korporacji (czyli jej pracownikami, członkami zarządu, członkami rady nadzorczej 
itp.), komunikacja zewnętrzna dotyczy komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi (np. z dostawcami, 
klientami, konkurentami, urzędnikami, przedstawicielami związków zawodowych) (por. F. Menz/ H.K. 
Stahl 2008: 5). Ogólnie rzecz biorąc, komunikację korporacyjną można zdefiniować w następujący spo-
sób:

komunikacja korporacyjna [corporate communication] (...) działalność podejmowana przez orga-
nizację w celu komunikowania się zarówno wewnątrz z pracownikami, jak i na zewnątrz, z obecnymi 
i przyszłymi klientami oraz z ogółem społeczeństwa. Określenie komunikacja korporacyjna czasami 
jest odnoszone do zewnętrznej komunikacji, a czasami do wewnętrznej komunikacji, jednakże ściśle 
rzecz biorąc obejmuje oba te obszary (Słownik Pojęć Ekonomicznych. Biznes 9, 2007: 146).

Należy dodać, że w dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju nowych technologii, zwłaszcza me-
diów społecznościowych, granica pomiędzy komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną jest coraz bardziej 
rozmyta ( J. Cornelissen 2010: 226–227), gdyż pracownicy bez trudu, świadomie bądź nieświadomie, 
mogą przekazywać informacje o danej korporacji interesariuszom zewnętrznym. Z kolei interesariusze 
zewnętrzni mogą pośrednio wpływać na procesy komunikacyjne wewnątrz korporacji.

Komunikację zewnętrzną i wewnętrzną danej korporacji można schematycznie przedstawić w po-
staci „aren komunikacji” (Schemat 1.), rozróżniając przy tym następujące areny:

(1) arenę wewnętrzną,
(2) arenę rynkową,
(3) arenę finansową,
(4) arenę publiczną,
(5) arenę medialną.

Warto nadmienić, że w kontekście komunikacji korporacyjnej wyraz „arena” oznacza pewne rze-
czywiste bądź wyimaginowane miejsce, w którym odpowiednie grupy interesów podejmują próbę poro-
zumienia się (por. F. Menz/ H. K. Stahl 2008: 135).
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Schemat 1. Areny komunikacji (za F. Menz/ H. K. Stahl 2008: 136)
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Dana korporacja może komunikować się ze swoimi interesariuszami pośrednio (przerywana linia 
na Schemacie 1.) z wykorzystaniem różnego rodzaju mediów/ narzędzi lub przy pomocy pośredników, 
a także zwracając się do nich bezpośrednio (ciągła linia na Schemacie 1.).

Niniejszy artykuł jest poświęcony komunikacji przebiegającej na arenie wewnętrznej korporacji, 
która w  dalszej części tekstu będzie określana mianem „komunikacji w  korporacjach”. Szczególny na-
cisk został położony na sieci komunikacji, które są wytwarzane w ramach korporacji, oraz na rolę języka 
w tego typu sieciach komunikacji. W niniejszym artykule nie podjęto kwestii powiązań sieci komunikacji 
wewnętrznej z sieciami komunikacji zewnętrznej (np. biznesowe sieci komunikacji, prywatne sieci ko-
munikacji). Więcej na ten temat można przeczytać w tekście R. Piekkari, D.E. Welch i L.S. Welch (2014: 
94–111).

Komunikacja w korporacjach: aspekty organizacyjne

Zakłada się, że korporacja to organizacja o profilu międzynarodowym, składająca się z siedziby głównej 
i jednostek zależnych ulokowanych w różnych krajach, które ze sobą współpracują i dzielą się pracą, aby 
osiągać cele korporacyjne. Tak rozumiane korporacje (globalne) są zorganizowane według określonego 
modelu organizacji, który wpływa na komunikację w korporacjach (por. M. Vollstedt 2002a: 18, 119–
120; 2002b: 91 i  n.). Model organizacji danego przedsiębiorstwa globalnego określa się też „strategią 
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(formą) obecności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych” ( J.W. Wiktor 2006: 25 i n.). Przyjmuje 
się, że istnieją cztery modele organizacji korporacji globalnych: (a) etnocentryczny, (b) policentryczny, 
(c) regiocentryczny i (d) globalny (zob. Schemat 2.).

Schemat 2. Modele organizacji przedsiębiorstw globalnych (za E.-U. Kinast/ S. Schroll-Machl 2003: 438)
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W przypadku modelu etnocentrycznego, wpływ centrali na całą korporację jest największy. Prze-
jawia się przede wszystkim w regułach działania jednostek zależnych, które wyznaczają im menedżerowie 
z siedziby głównej (tzw. kolonizacja kultur zależnych, zob. Ch. Scholz 2003), ale także w sposobie ko-
munikacji pomiędzy główną siedzibą a  jednostkami zależnymi. Dokładniej rzecz ujmując, menedżero-
wie z centrali komunikują się wyłącznie z kierownictwem jednostek zależnych, przy czym poszczególne 
jednostki zależne nie współpracują ze sobą bezpośrednio. Językiem używanym w procesie komunikacji 
jest tzw. język narodowy pracowników centrali. Można zatem mówić o adaptacji kadry jednostek zależ-
nych. W przeciwieństwie do modelu etnocentrycznego, w  przypadku strategii policentrycznej docho-
dzi do decentralizacji struktur organizacyjnych, co oznacza, że menedżerowie z jednostek podrzędnych 
pracują w dużym stopniu niezależnie (tzw. rozdział kultur, zob. E.H. Schein 2009: 13–14). W sposobie 
porozumiewania się między centralą a jednostkami zależnymi również widoczne są różnice. Niejedno-
krotnie zachodzi bowiem potrzeba ustalenia „wspólnego języka” (np. tzw. lingua franca) dla menedżerów 
jednostki głównej i podrzędnych jej filii, czyli dochodzi do tzw. „standardyzacji”. Niemniej jednak, także 
w przypadku modelu policentrycznego (multilokalnego) menedżerowie głównej siedziby firmy kontak-
tują się wyłącznie z określonymi pracownikami jednostek zależnych.

Coraz częściej okazuje się jednak, że niezwykle istotna do osiągania celów firmy jest ściślejsza 
współpraca między jednostkami zależnymi danej korporacji globalnej na każdym poziomie przedsiębior-
stwa. Tego rodzaju współpraca bywa nawiązywana najczęściej w celu realizacji określonych projektów. Je-
żeli wspomniana współpraca odbywa się między jednostkami zależnymi znajdującymi się w określonym 
regionie, np. w Unii Europejskiej lub na terenie Azji, to model organizacji przedsiębiorstwa jest nazywany 
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mianem regiocentrycznego, a jeśli współpraca dochodzi do skutku w skali światowej, wówczas mówi się 
o modelu globalnym lub geocentrycznym. Należy dodać, że współpraca w ramach projektów wymaga 
dużej elastyczności, stąd ważne jest ujednolicenie standardów działania wszystkich jednostek. Dlatego też 
w przypadku modeli regio- i geocentrycznego dochodzi do tzw. łączenia się kultur czy też wytworzenia 
trzeciej kultury w oparciu o kultury narodowe pracowników jednostek zależnych (zob. E.H. Schein 2009: 
13). Jak wspomniano wyżej, w przeciwieństwie do strategii etnocentrycznej i policentrycznej, w przy-
padku modeli regio- i geocentrycznego porozumiewają się ze sobą nie tylko przedstawiciele kadry zarzą-
dzającej z poszczególnych jednostek biznesowych, ale także pracownicy niższych szczebli. Dlatego też 
ustalenie określonego wspólnego języka w celach komunikacyjnych jest kwestią priorytetową (M. Voll-
stedt 2002a: 119; 2002b: 92). Z lingwistycznego punktu widzenia najbardziej interesujące są korporacje, 
w których pracownicy posługują się tzw. językiem trzecim i w których dochodzi do wytworzenia trzeciej 
kultury. Zanim przejdę do omówienia tych zagadnień, przedstawię pokrótce struktury i sieci komunika-
cji, w ramach których współdziałają pracownicy korporacji globalnych.

Kierunki, struktury i sieci komunikacji

Przyjmuje się, że komunikacja wewnętrzna obejmuje dwa obszary, tzn. komunikację kierowniczą na linii 
menedżer-pracownik i komunikację ze wszystkimi pracownikami nt. kwestii organizacyjnych, za którą 
w dużej mierze odpowiada dział komunikacji. Jest to jednak komunikacja jednostronna czy też odgórna, 
gdyż kierownictwo korporacji porozumiewa się z pracownikami (zob. więcej w J. Zając 2013: 66). Ko-
munikację odgórną należy uzupełnić o tzw. komunikację oddolną, czyli o informacje pracowników nt. ich 
pomysłów, środowiska pracy, reakcji, krytyki, które docierają na wyższe szczeble hierarchii korporacyjnej 
( J. Cornelissen 2010: 227–229). Komunikację w górę i komunikację w dół określa się łącznie mianem 
komunikacji asymetrycznej. Dodatkowo pracownicy korporacji, zwłaszcza w ramach modeli regio- i ge-
ocentrycznego, porozumiewają się też symetrycznie, tzn. w poziomie (horyzontalnie) i lateralnie. Zakres 
znaczeniowy wyrażenia „komunikacja horyzontalna” obejmuje porozumiewanie się pracowników tego 
samego szczebla w  danym dziale lub w  określonej części przedsiębiorstwa. Z kolei wyrażenie „komu-
nikacja lateralna” implikuje porozumiewanie się osób zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach 
w różnych działach. Komunikacja lateralna jest istotna zwłaszcza wtedy, gdy w przedsiębiorstwie powo-
ływane są (interdyscyplinarne) zespoły zadaniowe, zwane też zespołami projektowymi, które mają na 
celu rozwiązanie konkretnych problemów lub wykonanie określonych zadań (projektów) o charakterze 
interdyscyplinarnym w ściśle przewidzianych ramach czasowych.

Z punktu widzenia współczesnych przedsiębiorstw globalnych, organizacja zespołów projekto-
wych o charakterze globalnym jest dużym i nieuniknionym wyzwaniem. Globalne zespoły projektowe 
stanowią zbiór określnych osób, które wykonują dane zadanie w określonych ramach czasowych i finan-
sowych. To oznacza, że są one powoływane na pewien czas, po którym są zwykle rozwiązywane, a pra-
cownicy powracają do pracy w ramach wcześniejszych struktur/ sieci lub też zaczynają pracę w nowych 
projektach. Niektórzy pracownicy mogą być aktywni w kilku projektach jednocześnie. Niemniej jednak 
chodzi tu o pracę w określonych strukturach formalnych wyznaczonych przez menedżerów.

W polskiej literaturze przedmiotu nie rozróżnia się między wyrażeniami „struktury komunikacji” 
i „sieci komunikacji”, tzn. „struktury komunikacji” są często określane mianem „sieci komunikacji” (por. 
np. A. Potocki/ R. Winkler/ A. Żbikowska 2003: 47 i n., A. Potocki 2008: 26 i n.). Jednakże warto pamię-
tać, że struktury komunikacji są mniejsze niż sieci komunikacji, tzn. struktury komunikacji to „struktury 
powiązań komunikacyjnych w przedsiębiorstwie” (por. C. Mast 2008: 221), które mogą się następnie 
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układać w sieci komunikacji. Do najbardziej znanych i jednocześnie podstawowych struktur komunikacji 
zalicza się: strukturę gwiazdy, strukturę łańcucha, strukturę Y, strukturę okręgu i strukturę pełną (zob. 
Schemat 3.):

Struktura gwiazdy Struktura łańcucha Struktura Y

Struktura okręgu Struktura pełna

Schemat 3. Wybrane struktury komunikacji (za C. Mast 2008: 221)

Na podstawie przedstawionych struktur można wydedukować, czy pracownicy porozumiewają się 
ze sobą pośrednio czy też bezpośrednio, w jakim kierunku, kto jest przełożonym (szary kolor np. w przy-
padku struktury gwiazdy). Wspomniane struktury zostały dokładniej omówione np. w  J. Zając (2013: 
66–69). Jak wspomniano powyżej, struktury mogą łączyć się w tzw. sieci komunikacji. Jeżeli sieci te służą 
w korporacjach przede wszystkim transferowi informacji w różnych sprawach związanych z działaniem 
przedsiębiorstwa (zob. C. Mast 2008: 218) i wynikają ze struktury (schematów organizacyjnych) tegoż 
przedsiębiorstwa (zob. R. Piekkari/ D.E. Welch/ L.S. Welch 2014: 103), to można je nazwać „formalnymi 
sieciami komunikacji”.

Formalna sieć komunikacji powstaje wtedy, kiedy dany pracownik przedsiębiorstwa należy bez-
pośrednio do dwóch struktur komunikacji jednocześnie. Pełni on wówczas niejako rolę „pomostu” (ang. 
bridge, linking pin) łączącego dwie różne struktury komunikacji (zob. Schemat 4.). Dzięki temu komuni-
kacja między członkami dwóch różnych struktur może dojść do skutku.

Schemat 4. Przykładowa sieć komunikacji (za C. Mast 2008: 225)

12

Justyna Alnajjar



Sieć komunikacji powstaje także wtedy, gdy dany pracownik „łączy” (ang. liaison) dwie struktury 
komunikacji, nie będąc formalnie zatrudniony w żadnej z nich, jak to zostało przedstawione w Schemacie 
5. Sieć komunikacji z „łącznikiem” jest najczęściej tworzona w celu realizacji zadań wymagających koor-
dynacji pracy osób zatrudnionych w różnych działach danego przedsiębiorstwa.

Schemat 5. Przykładowa sieć komunikacji (za C. Mast 2008: 225)

Formalne sieci komunikacji mogą przybierać różne formy, dlatego też nie sposób jest omówić 
wszystkie rodzaje sieci komunikacji w niniejszym artykule. Warto jednak podkreślić, że formalne sieci 
komunikacji w korporacjach nie istnieją w izolacji, lecz mogą się pokrywać/ nakładać. Ponadto w ramach 
formalnych sieci komunikacji, ale też niezależnie od nich, w  przedsiębiorstwie powstają kolejne sieci 
opierające się na komunikacji międzyludzkiej, np. rozwijają się relacje między pracownikami, pracownicy 
nawiązują przyjaźnie itp. (C. Mast 2008: 219–221, por. też G. Brünner 2000: 10–11, R. Piekkari/ D.E. 
Welch/ L.S. Welch 2014: 103–104). Uczestnicy tego rodzaju sieci komunikacji porozumiewają się ze 
sobą w  sposób nieformalny, dlatego też wymienione sieci można nazwać „nieformalnymi sieciami ko-
munikacji”. Nieformalne sieci komunikacji stanowią najczęściej pewne uzupełnienie podstawowych (for-
malnych) sieci komunikacji w przedsiębiorstwie, choć mogą one prowadzić do zaburzeń w komunikacji 
formalnej. Nieformalne sieci komunikacji powstają najczęściej w oparciu o struktury komunikacji hory-
zontalnej i lateralnej (A. Potocki/ R. Winkler/ A. Żbikowska 2003: 68, Ch. Funken 2008: 111). Jednakże 
również w ramach komunikacji asymetrycznej mogą powstawać nieformalne sieci komunikacji.

Wielu teoretyków i praktyków zajmujących się komunikacją korporacyjną zaczęło w ostatnich la-
tach podkreślać wagę komunikacji nieformalnej w wewnętrznej komunikacji korporacyjnej (R. Piekkari/ 
D.E. Welch/ L.S. Welch 2014: 103–104). Zauważono bowiem, że pracownicy nigdy nie komunikują się 
wyłącznie w granicach wyznaczonych na podstawie formalnych struktur i sieci komunikacji ani nie roz-
mawiają w sprawach dotyczących jedynie działalności przedsiębiorstwa. Prowadzą dyskusje na tematy 
niezwiązane z obowiązkami służbowymi, jak również rozmawiają „o pracy” w tworzonych przez siebie 
nieformalnych sieciach komunikacji (G. Brünner 2000: 11). Mogłoby się wydawać, że komunikacja nie-
formalna, poza tym że opóźnia niektóre działania pracownika, nie wpływa znacząco na działalność kor-
poracji. Jednak z zaprezentowanych do tej pory, choć skromnych, wyników badań można wysnuć inne 
wnioski (np. H. Kalla 2006: 86–87). Rola komunikacji nieformalnej jest decydująca przy rozwiązywa-
niu konfliktów w przedsiębiorstwie, podczas budowania wzajemnego zaufania między pracownikami, co 
w pośredni sposób przekłada się na jakość i efektywność pracy załogi, zadowolenie pracowników itp. Nie-
którzy autorzy uważają nawet, że gros komunikacji wewnętrznej, także tej o znaczącym charakterze dla 
istnienia czy rozwoju firmy, ma miejsce w nieformalnych sieciach komunikacji (np. N. Luhmann 2000: 
25, Ch Funken 2008: 111). Potwierdzają to wyniki innych badań, z których można wywnioskować, że 
nieformalne sieci komunikacji służą np. transferowi wiedzy o kompleksowym charakterze (por. R. Piek-
kari/ D.E. Welch/ L.S. Welch 2014: 99, 103). Jest to związane z faktem, że nieformalne sieci komunikacji 
odznaczają się większą intensywnością komunikacji niż sieci formalne (ibid. s. 103–104).

13

Sieci komunikacji w korporacjach w ujęciu lingwistycznym



Dlatego też Hanna Kalla (2006) trafnie stwierdza, że w  celu analizy wewnętrznej komunikacji 
w  przedsiębiorstwach niezbędne jest podejście holistyczne (H. Kalla 2006: 52), tzn. w  badaniach na-
leży przyjąć perspektywę „zintegrowanej komunikacji wewnętrznej” (ang. Integrated Internal Communi-
cations). Zgodnie z  zaproponowaną przez autorkę definicją „zintegrowanej komunikacji wewnętrznej” 
komunikacja wewnętrzna odbywa się w sposób zarówno formalny, jak i nieformalny na wszystkich pozio-
mach danej organizacji (ibid. s. 52–53).

Co więcej, okazuje się, że komunikacja nieformalna polega nie tylko na tworzeniu wypowiedzi ust-
nych i ich rozumieniu, jak do tej pory sądzono, ale także na uczestnictwie w interakcji pisemnej (U. Klein-
berger Günther 2008: 237–239, M. Vollstedt 2002a: 18). I chociaż panuje przekonanie, że komunikacja 
nieformalna w formie pisemnej (np. poprzez e-mail, chat) odgrywa ważną rolę w wewnętrznej komuni-
kacji przedsiębiorstw, to dokładne lingwistyczne analizy zwłaszcza na temat tzw. „pisemnej komunikacji 
miękkiej” nie zostały jeszcze opracowane (U. Kleinberger Günther 2008: 238).

Sieci komunikacji w korporacjach: aspekty lingwistyczne

Sieci komunikacji w korporacjach wynikają z interakcji międzyludzkich, które z kolei są możliwe w opar-
ciu o język (R. Piekkari/ D.E. Welch/ L.S. Welch 2014: 94). Język, rozumiany jako immanenta właści-
wość ludzkich mózgów, a dokładniej zbiór reguł operacyjnych, wiedza na temat tych reguł wraz z umie-
jętnościami porozumiewania się nimi (F. Grucza 1992), wpływa i  kształtuje dynamikę powiązań mię-
dzyludzkich oraz ich jakość. Może umożliwiać bądź blokować rozwój sieci komunikacji, zarówno tych 
formalnych, jak i nieformalnych. Rola języka w tworzeniu i pielęgnowaniu sieci komunikacji była do tej 
pory ignorowana w  literaturze przedmiotu na temat sieci i  powiązań międzyludzkich w  korporacjach 
(R.  Piekkari/ D.E. Welch/ L.S. Welch 2014: 94). Jednakże zwłaszcza w  przypadku sieci komunikacji 
o charakterze międzynarodowym, czyli w ramach korporacji pomiędzy różnymi jej jednostkami, rola ję-
zyka nie może zostać pominięta (ibid.).

W kontaktach między jednostkami korporacji globalnej, przede wszystkim w przypadku modelu 
regio- czy geocentrycznego, w których pracownicy różnych szczebli komunikują się ze sobą, porozumie-
wanie się ma miejsce zazwyczaj w języku angielskim, który jest bądź powinien być językiem wspólnym 
dla wszystkich osób porozumiewających się. Język angielski jest w takim przypadku najczęściej językiem 
trzecim, tzn. dla żadnej ze stron nie jest to język ojczysty. Nie jest to jednak regułą. Zważywszy, że wie-
le korporacji globalnych ma swoją siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, nie-
jednokrotnie także rodowici mówcy-słuchacze są komunikatorami w tego rodzaju firmach. To oznacza, 
że z jednej strony w aktach komunikacji uczestniczą osoby „uczące się” języka angielskiego (grupa A), 
a z drugiej strony osoby posługujące się językiem angielskim jako „językiem ojczystym” (grupa B). Jeżeli 
porozumiewają się ze sobą osoby wyłącznie z grupy A (np. Polak i Hiszpan), niewątpliwie dochodzi do 
transferu językowego z ich języków pierwszych (j1) do języka angielskiego na różnych poziomach: pozio-
mie wyrażeń rzeczownikowych, poziomie wyrażeń czasownikowych czy poziomie struktur zdaniowych. 
W literaturze przedmiotu przyjęło się mówić o przybliżeniu (ang. approximation) do reguł syntaktycz-
nych i pragmatycznych ENL (ang. English as a native language) czy też o ich uproszczeniu (ang. simplifica-
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tion) (M.G. Guido 2008: 23 i n.). Należy przy tym podkreślić, że im bardziej poszczególne idiolekty języ-
ka angielskiego komunikatorów z grupy A są do siebie podobne, tym większe jest prawdopodobieństwo 
porozumienia się, czyli osiągnięcie celu komunikacyjnego w  sposób odpowiedni (por. B.H. Spitzberg 
2013). Z kolei im bardziej się one od siebie różnią, tym mniejsze są szanse na porozumienie (M.G. Guido 
2008: 23 i n.). Mogłoby się wydawać, że dużo łatwiej jest się porozumieć, gdy chociaż jeden z komuni-
katorów używa języka angielskiego jako języka ojczystego. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. 
Jeżeli w komunikacji wewnętrzej w korporacji wśród komunikatorów jest rodowity mówca-słuchacz ję-
zyka angielskiego, czyli osoba z grupy B, wówczas taka sytuacja jest często postrzegana jeszcze bardziej 
negatywnie przez komunikatorów z grupy A, którzy najczęściej nie są w stanie nadążyć za szybkim tem-
pem mówienia osób z grupy B, nie rozumieją metafor, wyrażeń idiomatycznych czy skrótów używanych 
przez te osoby, itp. Porozumiewanie się z rodowitymi mówcami-słuchaczami języka angielskiego jest dla 
komunikatorów z  grupy A frustrującym doświadczeniem, niejednokrotnie zniechęcającym do udziału 
w procesie komunikacji z osobami z grupy B (zob. artykuł „You need to go back to school to relearn En-
glish”, online). Od pewnego czasu organizowane są nawet szkolenia dla rodowitych mówców-słuchaczy 
języka angielskiego, podczas których wyjaśnia się im, w jaki sposób powinni się komunikować z obcokra-
jowcami (ibid.). Do tego dochodzą kolejne czynniki o charakterze osobistym, które wpływają na przebieg 
procesów komunikacyjnych. Zalicza się do nich np. motywację, doświadczenie, zainteresowania. Mówi 
się o zbiorze tzw. czynników afektywnych, behawioralnych i kognitywnych kompetencji komunikacyjnej 
(zob. więcej w H. Spencer-Oatey/ P. Franklin 2009: 79, także B.H. Spitzberg 2013: 130). Te aspekty nie 
będą jednak dokładniej analizowane w niniejszym artykule.

W szeroko pojętym kontekście biznesowym język angielski jest często określany mianem English 
as a business lingua franca (w skrócie: BELF, zob. L. Louhiala-Salminen/ M. Charles/ A. Kankaanranta 
2005: 403–404). BELF, czyli biznesowy język angielski rozumiany jako lingua franca to, podobnie jak 
idiolekty specjalistyczne i polilekty specjalistyczne, lekt względnie autonomiczny, tzn. należy założyć, że 
fonemika, grafemika i częściowo także leksyka (terminologia) BELF pokrywają się z fonemiką, grafemiką 
i częściowo też z leksyką ogólnego języka angielskiego. Dodatkowo, jak wspomniano powyżej, dochodzi 
do transferu odpowiednich struktur gramatycznych, semantycznych, syntaktycznych i pragmatycznych 
do BELF z idiolektów/ polilektów narodowych danych mówców-słuchaczy w zależności od poziomu ich 
znajomości języka angielskiego (por. L. Selinker 1992, B. Kraft/ R. Geluykens 2007: 12). Elementem 
składowym BELF jest też terminologia i wzory tekstowe przyjęte w danej dziedzinie/ branży. Co więcej, 
poszczególne idiolekty/ polilekty BELF różnią się w zależności od korporacji (globalnej), tzn. w poszcze-
gólnych przedsiębiorstwach pracownicy stosują określone skróty, wyrażenia, słownictwo/ terminologię 
specyficzną wyłącznie dla określonego przedsiębiorstwa (tzw. company speak, R. Piekkari 2009: 270, por. 
też F. Czerniawska 1997, J. Łompieś 2009: 50, „język zamknięty”, N. de Barbaro 2012: 52–55, common 
corporate language, w skrócie CCL, R. Piekkari/ D.E. Welch/ L.S. Welch 2014: 70). Poziomy BELF można 
przedstawić następująco:
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Język techniczny/ specjalistyczny/ 
profesjonalny/ danej branży

Codzienny język (angielski) mówiony/ pisany z ele-
mentami transferu syntaktycznego i pragmatycznego 

z języków narodowych

Company speak

Schemat 6. Poziomy BELF (w oparciu o R. Piekkari/ D.E. Welch/ L.S. Welch 2014: 3)

Należy stwierdzić, że nie istnieje jeden wzorcowy/ idealny BELF, lecz trzeba mówić o idiolektach 
BELF. Ponadto nie istnieje zbiór określonych reguł, które należy przyswoić, by posługiwać się BELF (np. 
J. Jenkins 2007: 20):

neither business nor lingua franca communication has a place for rigid norms; (...) In the end, we 
believe that the particular kind of BELF required in a particular job can primarily be learned on the 
job. (A. Kankaanranta/ L. Louhiala-Salminen 2010: 208)

Zatem w odniesieniu do komunikacji wewnętrznej w korporacjach globalnych należy stwierdzić, 
że w idiolektach/ polilektach BELF dochodzi do transferu szeroko pojętych struktur językowych/ wy-
rażeń z języka ojczystego specjalistów oraz z ich języków specjalistycznych, które są uzupełniane o różne 
struktury/ wyrażenia specyficzne dla danej korporacji (zob. też R. Piekkari 2009: 270).

W poszczególnych sieciach komunikacji w ramach danej korporacji globalnej dochodzi do nie-
ustannego rozwoju kolejnych cech specyficznych BELF. Jak słusznie zauważają A. Kankaanranta i L. Lo-
uhiala-Salminen (2010: 208) w  przytoczonym powyżej cytacie, BELF można kształtować, rozwijać 
i można się go uczyć wyłącznie „on the job”, czyli pracując i wykonując zadania w ramach struktur we-
wnętrznych danej korporacji i przyjętego w niej modelu organizacji.

W tym kontekście należy dodać, że w  celu skutecznej komunikacji oprócz „kodu językowego” 
ważne jest też przestrzeganie określonych reguł zachowania (H. Spencer-Oatey/ P. Franklin 2009: 82). 
W przypadku korporacji globalnej bądź sieci komunikacji w ramach tego rodzaju przedsiębiorstwa, pod 
regułami zachowania rozumiane są pewne zasady komunikowania się, które są uznawane za odpowiednie 
w ramach tejże korporacji/ sieci komunikacji (tzw. kultura trzecia/ kultura korporacyjna). Są one niewąt-
pliwie powiązane z  ustanowionymi kulturowo i  skonwencjonalizowanymi regułami zachowania, które 
w ramach danej korporacji zostały uznane za obowiązujące. Bardzo często przyjęcie korporacyjnych reguł 
zachowania odbywa się w sposób niepisany, co oznacza, że także i tych reguł pracownicy korporacji uczą 
się w  procesie socjalizacji i  inkulturacji. Na przykład pracownik korporacji dowiaduje się po pewnym 
czasie, że w e-mailu należy witać nadawcę, używając wyrazu „Hi” zamiast „Dear” czy „Hello”, albo też, że 
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może w określonych sprawach kontaktować się bezpośrednio z szefem innego działu. W środowisku mię-
dzynarodowym jednak często zdarza się, że niektóre reguły czy zasady zachowania (komunikacyjnego) 
nie zawsze są bezkrytycznie przyjmowane przez pracowników ze wszystkich jednostek danej korporacji. 
Przywiązanie do reguł zachowania ustanowionych w ramach narodowych kultur jest tak duże, że zasady 
korporacyjne zostają nimi niejako przesłonięte. Na przykład w Wielkiej Brytanii kodyfikacja wiedzy i jej 
transfer w sposób jawny stanowią podstawę pracy, podczas gdy w Japonii stawia się na tzw. „ukrytą wie-
dzę”, która jest przekazywana/ komunikowana w sposób nieformalny. Dokumenty nie są tworzone, nie 
wspominając o spisywaniu czy kodyfikowaniu wiedzy w języku obcym, czyli np. w języku angielskim. Jak 
można się domyślić, transfer wiedzy pomiędzy takimi jednostkami danej korporacji jest znacznie utrud-
niony i niejednokrotnie dość frustrujący dla pracowników z tychże jednostek (R. Piekkari/ D.E. Welch/ 
L.S. Welch 2014: 81–82).

Chociaż język angielski jest uważany za najczęściej wybierany język w celu porozumiewania się 
w korporacjach, zwłaszcza pomiędzy różnymi jej jednostkami, to rola języków narodowych poszczegól-
nych jednostek zależnych nie może zostać pominięta:

[w]hile English is widely used in international business encounters, it has not rendered the world of 
international business monolingual. On the contrary, language diversity remains an issue. (R. Piek-
kari/ D.E. Welch/ L.S. Welch 2014: 5)

Jak wskazują R. Piekkari, D.E. Welch i  L.S. Welch (2014: 69–73), jednostki zależne korporacji 
mogą budować pewnego rodzaju „klastry językowe” (ang. language clusters) niezależnie od powiązań or-
ganizacyjnych wyznaczonych im w ramach struktury organizacyjnej. Innymi słowy, jednostki, w których 
pracownicy posługują się tym samym językiem ojczystym (np. językiem hiszpańskim w Hiszpanii i Mek-
syku) lub potrafią się posługiwać danym językiem (np. podobieństwa między językami skandynawskimi) 
znacznie intensywniej ze sobą współpracują i  tworzą sieci komunikacji, mimo że oficjalnie zgodnie ze 
strukturą danej korporacji są przypisane do różnych grup regionalnych czy strategicznych. W ten sposób 
może nawet dojść do wytworzenia tzw. „struktury cieni” (ang. shadow structure), w której pierwszorzęd-
ną rolę odgrywa język będący pewnego rodzaju „klejem” łączącym poszczególne jednostki zależne (ibid. 
s.  69–70), nie zaś formalna struktura organizacyjna. Należy dodać, że tego rodzaju sieci komunikacji 
powstające w oparciu o klastry językowe wpływają też na to, jak bardzo dane jednostki zależne zbliżają 
bądź oddalają się od centrali danej korporacji. Ma to oczywiście dalsze konsekwencje. Na przykład głos 
danej jednostki zależnej może być bardziej lub mniej słyszalny czy liczący się przy podejmowaniu okre-
ślonych decyzji w siedzibie głównej korporacji. Oznacza to zatem umocnienie lub osłabienie wpływów 
danej jednostki zależnej. Ponadto, bardzo dobra znajomość języka etnicznego danej jednostki zależnej 
przez pracowników, a nawet jednego pracownika, innych jednostek zależnych czy też siedziby głównej, 
także może wpływać na budowanie relacji i sieci komunikacji między osobami posługującymi się wspól-
nym językiem. To z kolei umożliwia, ułatwia czy wręcz wypływa na intensyfikację współpracy między 
jednostkami, w których zatrudnieni są wspomniani pracownicy. W takich przypadkach, kiedy określony 
język etniczny zbliża poszczególnych pracowników korporacji i sprawia, że budują oni relacje prowadzące 
do nieformalnych/ formalnych sieci komunikacji, w ramach których dochodzi do ułatwienia czy zacie-
śnienia współpracy na poziomie konkretnych jednostek korporacji, można postrzegać język jako pewien 
komponent podobieństwa między konkretnymi pracownikami. Podobieństwa, jak wiadomo, zbliżają, 
a tym samym ułatwiają tworzenie powiązań czyli sieci komunikacji (R. Piekkari/ D.E. Welch/ L.S. Welch 
2014: 100). Należy przy tym podkreślić, że im wyższy poziom znajomości danego języka, tym większe 
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jest pradopodobieństwo zbudowania relacji i sieci komunikacji. Dowiedziono, że znajomość wyłącznie 
podstawowego słownictwa w danym języku obcym czy też komunikowanie się za pośrednictwem tłuma-
cza nie pozwala osiągnąć podobnego efektu (R. Piekkari/ D.E. Welch/ L.S. Welch 2014: 104). Można 
zatem wywnioskować, że znajomość danego języka obcego innego niż angielski może zapewnić także dla 
konkretnej osoby pewnego rodzaju wpływy czy władzę. O tym, czy dany pracownik zdecyduje się skorzy-
stać ze swoich umiejętności językowych zależy jednak od tego pracownika (R. Piekkari/ D.E. Welch/ L.S. 
Welch 2014: 12–13, zob. też commodification of language w M. Heller 2003, D. Cameron 2012).

Podsumowanie

Z przedstawionych rozważań wynika, że komunikacja w korporacjach zależy w dużej mierze od umie-
jętności komunikacyjnych, zwłaszcza językowych jej pracowników. Umiejętności językowe wpływają na 
jakość i efektywność pracy w ramach oficjalnych sieci komunikacji w korporacjach i przyczyniają się do 
tworzenia nieformalnych sieci komunikacji, w których dochodzi nie tylko do luźnych rozmów między 
pracownikami, ale możliwe jest też tworzenie czy transfer wiedzy o kluczowym charakterze. Można zatem 
uznać, że język ma pewne właściwości włączające lub wykluczające w odniesieniu do sieci komunikacji. 
Umożliwia lub blokuje ich tworzenie i  utrzymanie. Ponadto można wywnioskować, że język angielski 
rozumiany jako lingua franca jest wprawdzie conditio sine qua non porozumiewania się w korporacjach, 
lecz znajomość innych języków narodowych może znacznie poprawić jakość i efektywność pracy, umoż-
liwiając tworzenie sieci komunikacji ponad granicami narodowymi i tym samym zacieśnienie współpracy 
między uczestnikami takich sieci. Należy też potwierdzić tezę o wadze nieformalnych sieci komunikacji 
w korporacjach. Odgrywają one w wielu sytuacjach decydującą rolę i mogą korzystnie bądź negatywnie 
wpływać na realizację zadań, a pośrednio też celów korporacyjnych. Ich istnienie nie może zostać po-
minięte w badaniach nad komunikacją w korporacjach z perspektywy lingwistycznej, ale także innych 
dziedzin nauki. Co więcej, wskazane jest interdyscyplinarne podejście do badań nad szeroko pojętą ko-
munikacją korporacyjną ( J. Zając 2013: 223–224, J. Alnajjar 2014: 36–37).
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