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Miejsce kultury organizacyjnej w metodach
wyceny wartości przedsiębiorstwa

Wprowadzenie
Współcześnie istnieje wiele metod wyceny wartości przedsiębiorstwa, pozwa-

lających ustalić przedział cenowy, jako podstawę negocjacji przy akcie kupna –
sprzedaży. Analiza klasycznych – podręcznikowych metod wyceny, począwszy
od metod o charakterze majątkowym, poprzez metody dochodowe, skończywszy
na metodach mieszanych, staje się podstawą twierdzenia, iż metody te nie uwzględ-
niają istotnego czynnika determinującego wartość przedsiębiorstwa, jakim jest
kultura organizacyjna.

Powyższa teza może budzić wątpliwości przy rozpatrywaniu metod miesza-
nych – uwzględniających wartość reputacji przedsiębiorstwa. Aczkolwiek już samo
porównanie definicji reputacji oraz kultury organizacyjnej może doprowadzić do
inferencji, iż obie wartości to nie synonimy. Pojęcie kultury organizacyjnej jest
pojęciem dużo szerszym, mającym znacznie większy wymiar. Już na poziomie
analizy słownika wyrazów obcych można znaleźć następujące synonimy słowa
reputacja – „renoma”, „dobre imię”, „sława”, „rozgłos”. Jednocześnie syntetycz-
ne określenie wymiarów kultury organizacyjnej pozwala stwierdzić, iż jest to po-
jęcie wielopłaszczyznowe, wieloaspektowe i nader złożone.

Kulturę organizacyjną można zdefiniować na różne sposoby, aczkolwiek war-
to przytoczyć najpopularniejsze definicje literatury światowej, oraz dla przykładu
definicję B. Fryzeł, która bogato ujęta i rozbudowana jednocześnie według teore-
tyków przedmiotu nie ujmuje wszystkich aspektów badanej sfery przedsiębior-
stwa. B. Fryzeł, określa kulturę organizacyjną jako – „zbiór zasad i wartości
obowiązujących w danej społeczności organizacyjnej w sposób naturalny, opisu-
jących postawy, stosunki międzyludzkie, a także styl funkcjonowania organizacji,
wytworzone w drodze ewolucji organizacji i jej dostosowań do otoczenia oraz
mających cechy zarówno zmiennej wewnętrznej, która poprzez sztuczne modyfi-
kowanie w procesach zarządzania legitymizuje istnienie organizacji oraz może
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przesądzać o posiadaniu przez nią konkurencyjnej jak i będących środowiskiem
dla procesów zarządzania”1.

Na podstawie tej definicji można wyróżnić następujące wymiary kultury orga-
nizacyjnej:
• zasady obowiązujące daną organizację,
• normy,
• zwyczaje,
• postawy,
• charakter i formy stosunków międzyludzkich,
• wartości.

Ciekawym ujęciem pojęcia kultury organizacyjnej jest definicja Ł. Sułkow-
skiego, który określa kulturę jako schemat, według, którego pracownicy myślą
i postępują – „Kultura organizacyjna sprowadza się do schematycznych sposo-
bów myślenia, odczuwania i reagowania, nabytych i przekazywanych głównie
poprzez symbole, będące tworami grup ludzi i zawierające konkretyzacje w po-
staci artefaktów, samo sedno kultury stanowią tradycyjne wyobrażenia, a w szcze-
gólności przypisane im wartości”2. Schemat ten jest następnie wykorzystywany
dla realizacji celów przedsiębiorstwa, co podkreśla C. Sikorski, określając kulturę
organizacyjną jako – „system nieformalnie utrwalonych w środowisku społecz-
nym organizacji wzorów myślenia i działania, mających znaczenie dla realizacji
formalnych celów organizacyjnych”3.

Każda definicja zawarta w tabeli 1 zawiera specyficzne spostrzeżenia jej au-
tora. Na ich podstawie można mniemać, iż o kulturze organizacyjnej może świad-
czyć reputacja przedsiębiorstwa, ale nie rozumiana jako przede wszystkim war-
tość marki, oraz wypracowanej przez długie lata działalności na rynku opinii
o przedsiębiorstwie, czy też jej produktach. Można również pokusić się o stwier-
dzenie, iż reputacja jest jedną ze składowych kultury organizacyjnej. Dlatego też
ten argument przemawia za dokonaniem korekty metod wyceny przedsiębior-
stwa o dodatkowy czynnik, jakim jest kultura organizacyjna.

Kultura może być także rozumiana w sposób dwupłaszczyznowy, dwupozio-
mowy. Takie ujęcie prezentują H. Doorewaard oraz W. de Nijs. Autorzy dzielą
rozróżniają kulturę organizacyjna na warstwę jawną, oraz warstwę ukrytą4. Pierw-
sza z nich zawiera między innymi:
• nazwę przedsiębiorstwa,
• jego dotychczasowe doświadczenia,
1 B. Fryzeł, Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2004, s. 23.
2 L. Ziemniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999, s. 420.
3 C. Sikorski, Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 230.

4 H. K. Rampersad, Kompleksowa karta wyników, jak przekształcać zarządzanie, aby postępując
uczciwie osiągać doskonałe wyniki, Placet, Warszawa 2004, s. 334.
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Tabela 1. Pojęcie kultury organizacyjnej w literaturze przedmiotu

Kultura organizacyjna to:
„zbiór cech charakterystycznych funkcjonowania danej organizacji, które znajdują
odzwierciedlenie w postawach i zachowaniach pracowników. Kultura organiza-
cyjna polega na charakterystycznych zdolnościach, które w wyniku ewolucji stają
się cechami podkreślającymi sposób funkcjonowania organizacji przez to, że są
wbudowane w postawy i zachowania jej pracowników i jako takie przestają być
przez kogokolwiek kwestionowane. Stają się naturalnym, integralnym elementem
organizacji – jej zmienną wewnętrzną, którą organizacje mogą manipulować, zarzą-
dzać lub wytwarzać jako produkt uboczny”5

„całość stylów życia rozmaitych grup ludzkich, stosunków w tych grupach i po-
staw ich członków, a także uznawanych przez nich wartości, przekonań, norm
i sposobów poznawania świata”6

„sposób, w jaki wykonujemy rzeczy, które nas otaczają”7

„wytwarzanie znaczeń, z których istoty ludzkie czerpią swoje doświadczenie
i wzorce w działaniu”8

„kultura organizacji jest zwyczajowym, tradycyjnym sposobem myślenia i działania,
który muszą poznawać nowi członkowie i przynajmniej częściowo go zaakcepto-
wać, jeśli sami chcą być zaakceptowani jako pracownicy”9

„kultura organizacyjna polega na niepisanych, postrzeganych często podświado-
mie zasadach, które wypełniają lukę między tym, co formalnie obowiązujące, a tym,
co się faktycznie dzieje”10

„kultura to wzór podzielanych podstawowych założeń, wyuczonych przez grupę
w toku rozwiązywania problemów jej zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej inge-
rencji, działających wystarczająco dobrze, aby uważano je za wartościowe,
a przeto wpajane nowym członkom jako właściwy sposób postrzegania, myślenia
i odczuwania w odniesieniu do tych problemów”11

zbiorowe zaprogramowanie umysłu, które odróżnia członków jednej organizacji od
drugiej, to:
Bohaterowie, którzy posiadają właściwości wysoko cenione w danej kulturze,
• „Symbole, warstwa najbardziej zewnętrzna, a więc widoczne elementy, które
dla danej społeczności mają szczególne znaczenie,
• Rytuały, czyli zbiorowe aktywności merytoryczne zbędne, ale istotne społecz-
nie, a przynajmniej za takie uważane, wartości, które spajają elementy składowe
kultury, będące uogólnionymi tendencjami preferowania pewnych stanów rzeczy
nad inne”12

5 G. Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997, s. 159.
6 Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Rój, Warszawa 1994, s. 14.
7 C. Sikorski, Kultura organizacyjna, C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 2.
8 Ibidem, s. 2.
9 Ibidem.

1 0 Ibidem.
1 1 Ibidem.
1 2 C. Cooper, C. Cox, P. Malin, Organizacje, a kontrakt psychologiczny, PWN, Warszawa 2000, s. 233.

Źródło: opracowanie własne.
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• cele,
• zwyczaje,
• liderów.

Druga warstwa ukryta to aksjomaty, wypracowane do tej pory, motywy, na-
dzieje oraz wypracowane zwyczaje.

W literaturze przedmiotu nie pojawiają się negujące opinie na temat wpływu
kultury organizacyjnej na kreowanie wartości dodanej w przedsiębiorstwie. Wpływ
ten może mieć charakter zarówno dodatni jak i ujemny, szczególnie w przypadku
toksyczności kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Owa toksyczność
w polskich realiach jest coraz łatwiej dostrzegalna – wskazywać na ten fakt
mogą chociażby przykłady tak dużych firm jak chociażby – „Konstar”, czy też
„Biedronka”. Toksyczność kultury w przypadku obu przedsiębiorstw objawiała
się w łamaniu prawa, o permanentnym i nader szkodliwym charakterze w sto-
sunku do klientów oraz pracowników. W efekcie tych działań obie firmy utraciły
dobrą, wypracowywaną przez lata reputację. Do takiego stanu rzeczy doprowa-
dziła zaledwie kilku dniowa akcja medialna.

Toksyczność kultury organizacyjnej – jej negatywny wymiar doprowadziły do
natychmiastowego zerwania kontraktów przez odbiorców w pierwszym przypad-
ku, oraz do wzrostu kosztów pozostałej działalności operacyjnej w przypadku
drugim. Obie formy w konsekwencji wpłynęły na poziom generowanego zysku,
w skuteczny i znaczny sposób obniżając go. Można zaobserwować znacznie więcej
podobnych przykładów toksyczności kultury organizacyjnej w polskich przedsię-
biorstwach.

W przeprowadzonych obserwacjach toksyczność kultury organizacyjnej pole-
ga na specyficznej dla jednostki jakości środowiska wewnętrznego, mające ne-
gatywne następstwa w postaci:
• braku poczucia tożsamości pracowników, oraz ich lojalności,
• labilności całego systemu,
• braku spójności organizacji,
• wysokiego stopnia niepewności i ryzyka,
• braku spójności pomiędzy celami organizacji i celami pracowników,
• braku poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa,
• braku możliwości generowania większego zysku, w sposób innych niż restruk-

turyzacja.
L. Zbiegień-Maciąg dokonuje rozróżnienia na pozytywną i negatywną kulturę.

W rozumieniu autorki kultura negatywna może być zidentyfikowana na podsta-
wie następujących symptomów13:

1 3 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa
1999, s. 54.
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• znaczna liczba pracowników nie wie, co powinna robić,
• wysoko wykwalifikowani pracownicy są nieustannie instruowani o tym co

powinni robić,
• nieadekwatność wynagrodzeń,
• nadmierna biurokracja.

Autorka określa również cechy kultury negatywnej – tabela 2.

Tabela 2. Cechy negatywnej kultury

Cechy
Chłód
emocjonalny
Depersonalizacja
relacji
Subordynacja

Konserwatyzm
Izolowanie się

Antypatia

Charakterystyka
Unikanie pokazywania lub dzielenia się z innymi swoimi uczuciami lub emocjami

Sytuacja, w której ludzie unikają wskazywania osób, o których wyrażają swoja
opinię, sądząc, że ich rozmówcy domyślają się, o kim mowa
Wyczekiwanie, aż nadejdzie „pomoc” od innych (np. kierownictwa, osób bardziej
kompetentnych) w celu rozwiązania swoich problemów
Upartość, brak elastyczności w stosunku do nowych sytuacji
Wykonywanie tylko tych czynności, za które jesteśmy odpowiedzialni, i unikanie
„wtrącania” się w nie swoje sprawy, podczas gdy niekoniecznie jest to naganne,
osoby postronne maja bowiem większe możliwości obiektywnego spojrzenia na
sprawę
W większości ludzie są raczej oponentami niż stronnikami, wiąże się to z konser-
watyzmem

Źródło: L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, War-
szawa 1999, s. 54.

Konsekwencje „toksycznej jakości” kultury przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Wybrane konsekwencje toksyczności kultury organizacyjnej

Krótkoterminowe – przedsiębiorstwo:
• traci najlepszych pracowników

• traci możliwość przedłużania kontraktów

• osiąga wysoki poziom pozostałych kosztów
operacyjnych, np. w postaci kar, grzywien,
niedoborów i braków

Konsekwencje toksyczności kultury organizacyjnej:
Długoterminowe – przedsiębiorstwo:
• nie generuje zysków, lub też ponosi długotrwałe,

uporczywe straty
• nie rozwija się, np. nie otrzymuje nowych kon-

traktów
• ma złą opinię w otoczeniu, czym traci zaufanie

potencjalnych klientów
• ponosi straty, np. na skutek składania wypowie-

dzeń przez dobrych pracowników
• zaprzestaje działalność

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 1. Długoterminowe skutki toksycznej kultury organizacyjnej

NEGATYWNA
OPINIA  OTOCZENIA

STAGNACJA

UTRATA  KLIENTÓW

UPADEK

DŁUGOTERMINOWE
SKUTKI  TOKSYCZNEJ

KULTURY  PRZEDSIĘBIORSTWA
UJEMNY  WYNIK

FINANSOWY

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać z rys. 1 toksyczność kultury organizacyjnej może prowadzić
w konsekwencji do upadku przedsiębiorstwa. Odbywa się to etapowo, od osią-
gania niższej rentowności, poprzez mniejszy zysk, stratę, aż do upadku.

Kulturę przedsiębiorstwa należy traktować jako kluczowy czynnik sukcesu –
to nie ulega wątpliwości, lecz należy także zwrócić uwagę na jej niebagatelne
znaczenie z punktu widzenia roli, jaką może pełnić hamując proces osiągania
sukcesu, mając formę toksycznego środowiska pracy.

Toksyczność kultury może być determinowana wieloma czynnikami, tj. np.:
• natura ludzka,
• model pracownika zakorzeniony w polskiej rzeczywistości poprzedniego sys-

temu,
• osobowość pracownika,
• poziom kultury osobistej, normy i wartości, które wyznaje pracownik,
• poziom wykształcenia,
• mobbing,
• kryteria rekrutacji i naboru pracowników,
• polityka finansowa przedsiębiorstwa,
• restrukturyzacja,
• sposoby motywowania pracownika,
• sposoby wdrażania celów przedsiębiorstwa,
• polityka zarządzania zasobami ludzkimi,
• wizja, misja przedsiębiorstwa,
• strategiczne cele,
• inne.
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- 
Rysunek 2. Czynniki wpływające na kulturę organizacyjną według S. Black’a
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Fryzeł, Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa,
TNOiK, Toruń 2004.

Analizując zespół tych czynników można zauważyć, iż należą one do wszyst-
kich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, łączą się ze wszystkimi proce-
sami zachodzącymi w przedsiębiorstwie oraz mogą decydować o przetrwaniu,
sukcesie przedsiębiorstwa.

Jakość kultury organizacyjnej można modyfikować poprzez zmianę tych
wszystkich czynników, które stanowią materiał plastyczny. Należą do nich wszyst-
kie elementy powyżej przedstawione, oprócz jednego – natury ludzkiej, która jest
uniwersalna i odziedziczona. Pisze o tym B. Fryzeł – „jest oczywistym faktem,
że wszelkie ewentualne zmiany kultury korporacyjnej będą na tyle efektywne, na
ile będą inteligentnie zaplanowane wokół cech wynikających z ludzkiej natury,
a więc niereformowalnych, a skierowane na modyfikację cech wyuczonych, wy-
nikających z rozwoju osobowościowego i kulturowego każdego człowieka”14.

Czas, w którym można dokonać wszystkich zmian powinien być długotermi-
nowy – rozpatrywany w latach, być może nawet w dziesiątkach lat, gdyż pro-
blem ten wymaga takiego zaangażowania czasu, w jakim wymiarze buduje się
i tworzy kulturę przedsiębiorstwa.

1 4 B. Fryzeł, op. cit., s. 25.

SYSTEM
NAGRÓD I KAR
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Te argumenty przemawiają w wystarczającym stopniu na dokonanie korekty
podstawowych metod wyceny o wymiar i charakter kultury organizacyjnej dane-
go przedsiębiorstwa. Odzwierciedlenie tejże korekty nie jest rzeczą trudną, moż-
na to wyrazić za pomocą następującego schematu – tabela 4.

Tabela 4. Korekta wyceny wartości przedsiębiorstwa o wymiar i charakter
kultury organizacyjnej

Faza wyceny
Faza 1 wyceny

Faza 2 wyceny

Faza 3 wyceny

Czynność
Wyznaczenie negocjacyjnego przedziału cenowego wartości przedsię-
biorstwa [minimalna wartość przedsiębiorstwa według metody skorygowanej
aktywów netto, maksymalna wartość przedsiębiorstwa, wybrana na podstawie
macierzy wyników poszczególnych metod]
Dokonanie korekty średniego – wartość średniej arytmetycznej, poziomu wartości
przedsiębiorstwa o dodatni lub też ujemny wymiar kultury organizacyjnej
Negocjacje cenowe

Źródło: opracowanie własne.

Problematyczne przy dokonywaniu korekty może okazać się ujęcie warto-
ściowe korekty, zwłaszcza, iż w literaturze przedmiotu pojawiają się poglądy, iż
kultura organizacyjna nie ma kwantyfikowalnego charakteru. Lecz takie stwier-
dzenie jest mylne, gdyż kulturę organizacyjną danego przedsiębiorstwa można
potraktować jako pewną zmienną zarówno o charakterze jakościowym jak i ilo-
ściowym. Można również potraktować ją jako wartość ryzyka istnienia negatyw-
nego wymiaru kultury organizacyjnej. Ryzyko towarzyszy wszystkim transakcjom
aktu kupna – sprzedaży, aczkolwiek nie zawsze musi być ono związane z kosztami,
stratami oraz utratą wartości przedsiębiorstwa. Ryzyko to może także mieć mniej-
szy lub też większy wymiar w zależności od okresu działania przedsiębiorstwa,
uczciwości kontrahentów oraz ogólnej wiedzy kupującego na temat inwestycji.

Wycena wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wartości
kultury organizacyjnej

Wycena wartości obejmuje trzy etapy: wyznaczenie przedziału cenowego,
określenie ilościowe i jakościowe ryzyka i korekty, oraz wskazanie przedziału
cenowego negocjacji.

Efekt fazy pierwszej – wyznaczenie przedziału cenowego
Pierwszym etapem wyceny wartości przedsiębiorstwa jest posłużenie się po-

wszechnie stosowanymi do tego celu metodami – wyniki przykładowej wyceny
przedstawia tabela 5.
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Tabela 5. Wycena wartości przedsiębiorstwa X według różnych metod

Metoda wyceny
Ewidencyjna wartość aktywów netto
Metoda skorygowanej wartości netto
Wartość przedsiębiorstwa według metody
zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Wartość według metody niemieckiej
Wartość według metody szwajcarskiej

r =13 %

863,87

1313,18
1163,409

r =14 %

830,11

1296,30
1140,904

1403,6
1762,49

r =15 %

797,97

1280,23
1119,474

r =16 %

767,34

1264,92
1099,058

Źródło: opracowanie własne.

Jak wskazują dane z tablicy 5 przedział cenowy wartości przedsiębiorstwa
rozciąga się pomiędzy kwotą 863 870,00 zł a kwotą 1 762 000,00 zł.

Efekt fazy drugiej – określenie jakościowe i ilościowe korekty
Dokonana zostanie korekta in minus z następujących przyczyn:

• łamanie prawa pracy przez przedsiębiorstwo – zamian umów zlecenia na wła-
ściwe umowy ze stosunku pracy – odszkodowania, oraz zaległe wynagrodze-
nia 8 pracowników ok. 12 358 zł,

• ryzyko łamania prawa podatkowego – ok. 250 zł,
• ryzyko odszkodowań za złą jakość produktów sprzedanych – ok. 5600 zł.

Efekt fazy trzeciej – negocjacje finalne
Negocjacje cenowe powinny być prowadzone w obrębie przedziału od 863

870, do kwoty 1743 792 zł.
Ostateczna cena transakcji jest wypadkową wielu czynników związanych

z kierunkiem i charakterem działań głównych negocjatorów – bezpośrednio zain-
teresowanych inwestycją.

Przykłady toksyczności kultury organizacyjnej oraz
ich konsekwencje
Uczelnia wyższa
a) kradzież pieniędzy przeznaczonych na granty badawcze przez długoletnią pra-

cownicę,
b) kradzież starodruków przez długoletniego profesora

Efekt: negatywny wpływ na reputację, która jest podstawowym czynnikiem
sukcesu Uniwersytetu. Reputacja jako podstawowy czynnik wyboru studiów oraz
idących za tym decyzji dotyczących czesnego – generowanie mniejszych przy-
chodów operacyjnych.
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Miejsce kultury organizacyjnej w metodach wyceny wartości przedsiębiorstwa

Sieć hipermarketów
a) nagminne niepłacenie pracownikom za wykonywaną pracę
b) łamanie prawa pracy

Efekt: wypłacane kary i odszkodowania – większe koszty pozostałej działal-
ności operacyjnej, zwiększenie wydatków na reklamę i poprawę wizerunku, koszty
procesowe, ryzyko potencjalnego spadku sprzedaży.

Producent wyrobów mięsnych
a) łamanie przepisów sanitarnych, oszukiwanie klientów, sprzedaż niezdatnej do

spożycia żywności
Efekty: kary i grzywny, zaprzestanie działalności, zmiana firmy, zmiana sie-

dziby, utrata dotychczasowych klientów.

Prywatne przedsiębiorstwo oferujące usługi z zakresu administracji budynków
a) nagminne łamanie prawa pracy, oszustwa podatkowe,

Efekt: kary, grzywny, odszkodowania, zmiana firmy, straty na skutek kradzie-
ży

Sieć stacji benzynowych
a) tworzenie klik pracowniczych, które dopuszczały się następujących procede-

rów: oszukiwanie klientów, wyzysk zagranicznych klientów, przeprowadzanie
nieuczciwych transakcji
Efekt: wyłudzenia na kwotę ok. 560 tys. zł, kradzieże, wzrost kosztów pozo-

stałej działalności operacyjnej

Przedsiębiorstwo dwuosobowe
a) mobbing, łamanie praw pracy,

Efekt: błędy księgowo – podatkowe, nagła utrata pracowników, utrata klien-
tów, długoletnie straty finansowe

Dom kultury
a) mobbing, nadmierne wydatki, nieracjonalność gospodarowania,

Efekt: straty finansowe, wyłudzenia, kradzieże.

Zakończenie
W pracy pokazano przykłady wpływu toksycznej kultury organizacyjnej na

wartość przedsiębiorstwa, wskazano sposób oszacowania ryzyka. Udowodniono,
iż kultura organizacyjna powinna być ujmowana w metodach wyceny, lub też
jako korekta do wyznaczonej za ich pomocą wartości.
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Summary
In this paper we attempt to prove that organizational culture influences

a company’s value. Despite this fact it is not included in the commonly used
valuation methods. The company’s organizational culture is not the same with its
reputation. In the conditions of economic transformation and high unemployment
it can contribute to lowering the value of a company resulting from the break of
law. The study presents such cases. The paper postulates to amend methods of
company valuation by another element – organizational culture.


