
 
 
 

KULTURA KORPORACYJNA 
 

POGLĄDY, TEORIE, ZARZĄDZANIE 
 

 
 

Barbara Fryzeł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 



Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komuni-

kacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania 

RECENZENCI 

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik 
Prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg 

PROJEKT OKŁADKI 

Marcin Bruchnalski 

REDAKCJA 

Renata Włodek 

KOREKTA 

Krystyna Oliwa 

© Copyright by Barbara Fryzeł & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Wydanie I, Kraków 2005 
All rights reserved 

Książka, ani żaden jej fragment, nie może być przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawcy. 
W sprawie zezwoleń na przedruk należy zwracać się do Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ISBN 83-233-2023-3 

www.wuj.pl 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków 
tel. (012) 631-18-80, tel./fax (012) 631-18-83 
Dystrybucja: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków 
tel. (012) 631-01-97, tel./fax  (012) 631-01-98 
tel. kom. 0506-006-674, e-mail: wydaw@if.uj.edu.pl 
Konto: BPH PBK SA IV/O Kraków, nr 62 1060 0076 0000 3200 0047 8769 



SPIS TREŚCI 

WSTĘP .....................................................................................................................................  7 

Rozdział 1. KULTURA I CZŁOWIEK ...................................................................................  11 

1.1. Geneza i definiowanie kultury.......................................................................................  11 

1.2. Socjologiczne i antropologiczne ujęcie kultury .............................................................  15 

1.3. Instytucjonalny i społeczny aspekt kultury....................................................................  20 

Rozdział 2. KULTUROWA PERSPEKTYWA W BADANIU ORGANIZACJI .................  25 

2.1. Historia kulturowego podejścia badawczego.................................................................  25 

2.2. Paradygmaty naukowe...................................................................................................  27 

2.3. Archetypy kultury korporacyjnej...................................................................................  40 

Rozdział 3. METAFORY ORGANIZACYJNE I KULTUROWY DETERMINIZM .........  51 

3.1. Opisywanie organizacji .................................................................................................  51 

3.2. Maszyny ........................................................................................................................  54 

3.3. Organizmy.....................................................................................................................  57 

3.4. Mózgi i psychiczne więzienia........................................................................................  66 

Rozdział 4. TYPOLOGIA I DIAGNOZOWANIE KULTUR ORGANIZACYJNYCH......  77 

4.1. Podstawowe klasyfikacje kultur ....................................................................................  77 

4.2. Kompleksowa ocena kultury .........................................................................................  83 

4.3. Diagnozowanie kultury korporacyjnej...........................................................................  92 

Rozdział 5. NARODOWY I PONADNARODOWY ASPEKT KULTURY .........................  102 

5.1. Kultura i gospodarka .....................................................................................................  102 

5.2. Wymiary kultur narodowych.........................................................................................  105 

5.3. Kultury kapitalizmu.......................................................................................................  127 

Rozdział 6. KULTURA I NIEKTÓRE PROBLEMY WSPÓŁCZESNOŚCI ......................  132 

6.1. Kultura jakości ..............................................................................................................  132 



 6 

6.2. Znaczenie kultury dla przewagi konkurencyjnej ...........................................................  133 

6.3. Ciemna strona kultury ...................................................................................................  137 

Rozdział 7. KULTURA KORPORACYJNA A TOŻSAMOŚĆ ............................................  143 

7.1. Kilka wstępnych pytań ..................................................................................................  143 

7.2. Przegląd podstawowych pojęć.......................................................................................  144 

7.3. Tworzenie i powstawanie tożsamości............................................................................  148 

7.4. Relacja tożsamości do kultury .......................................................................................  152 

ZAKOŃCZENIE........................................................................................................................  155 

SŁOWNICZEK NIEKTÓRYCH POJĘĆ ...................................................................................  157 

BIBLIOGRAFIA........................................................................................................................  159 

POSŁOWIE................................................................................................................................  163 

 



WSTĘP 

Jakie można mieć nadzieje na to, aby kultura przedsiębiorstwa zeszła z parnasu rozwa-
żań czysto akademickich i stała się przedmiotem praktyki zarządzania? Trudno udzielić 
na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje się, że zarówno naukowcy, jak 
i przedsiębiorcy są zgodni co do jej znaczenia w efektywnym zarządzaniu, a jednak 
w przedsiębiorstwach zarządzanie kulturą nie wykracza poza ramy sporządzenia ko-
deksu postępowania. 

Celem akademickim niniejszej książki jest zgromadzenie wiedzy podstawowej na 
temat kultury korporacyjnej – wiedzy, która, jak dotąd, jest fragmentarycznie publiko-
wana w niektórych podręcznikach zarządzania, a jeśli ukazuje się jako odrębne wy-
dawnictwo, to dotyczy konkretnego, zawężonego odcinka zagadnień kulturowych, 
przykładowo diagnozy lub typologii, nie dając tym samym możliwości zapoznania się 
z całokształtem wiedzy na ten temat. 

Przedstawiam kompendium zagadnień związanych z kulturą korporacyjną, które 
jest zbiorem wykładów, traktującym kulturę jako zagadnienie odrębne, zasługujące na 
rangę przedmiotu nauczania. 

W niniejszej pracy prezentuję rozmaite poglądy na kulturę korporacyjną, również 
takie, które mogą być sprzeczne. Zaopatruję je we własny komentarz, który stanowi 
wykład moich indywidualnych poglądów na kulturę, a wszystko to w celu poszerzenia 
horyzontu percepcyjnego Studenta. Przykłady zaczerpnięte z praktyki przedsiębiorstw 
oraz doświadczenia menedżerskiego zaznaczam w tekście kursywą, drukiem roz-
strzelonym natomiast wyróżniam fragmenty kluczowe danego rozdziału, takie jak de-
finicje czy podstawy teoretyczne prezentowanych poglądów. 

Celem pedagogicznym niniejszej książki jest nie tylko wyłożenie podstawowej 
wiedzy z zakresu kultury, ale także zachęcenie Czytelnika do własnych poszukiwań 
intelektualnych – bądź to teoretycznych, bądź zakotwiczonych we własnych doświad-
czeniach praktycznych. Zapewne będą tacy, którzy odnajdą swoją rzeczywistość 
w poszczególnych opisach zawartych w książce, jak i tacy, którzy, mając inne doś-
wiadczenia, zechcą prezentowaną tu rzeczywistość zakwestionować. Jedna i druga 
postawa jest równie cenna, ponieważ będzie prowadzić do uwrażliwienia człowieka na 
kulturowe aspekty przedsiębiorstw, a tym samym przyczyni się do popularyzowania 
idei, zgodnie z którą kultura ma w przedsiębiorczości znaczenie zasadnicze. Populary-
zowanie owej idei jest celem społecznym niniejszej publikacji. Przecież kultura korpo-
racji decyduje też o tym, jak będziemy się w niej czuć jako pracownicy, a zatem jest 
determinantą jakości życia. Dlaczego tak się dzieje? 
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Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest rozziew między pojmowaniem za-
rządzania wyłącznie w kategoriach skuteczności a pojmowaniem samego przed-
siębiorstwa w kategoriach holistycznych – wraz z jego otoczeniem, z którym jest inte-
gralnie związane, rolą, jaką ma do odegrania w społeczeństwie1, oraz ontologiczną 
genezą jego pochodzenia2.  

Jak wyznacznikiem elitarności życia ludzkiego jest życie wykraczające w war-
tościach poza kryterium skuteczności doraźnej, która jest atrybutem człowieka maso-
wego w negatywnym znaczeniu tego słowa3, tak wyznacznikiem elitarności przedsię-
biorstwa, a więc jego lepszej jakości, będzie zintegrowanie holistycznej wizji organi-
zacji z procesami zarządzania, tak aby objęły one wszystkie aspekty życia organizacyj-
nego, w tym kulturę. 

Mówiąc o wizji firmy, mam na myśli postrzeganie roli przedsiębiorstwa oraz rozu-
mienie, czym jest przedsiębiorstwo – jest to kategoria metafizyczna, której przejawem 
– jednym z wielu – jest wizja wynikająca z misji firmy. 

Zdaję sobie też sprawę z ryzyka utożsamiania elitarności z jakością, jako że musie-
libyśmy założyć istnienie uniwersalnej, jedynie słusznej hierarchii wartości, która nie 
dość, że z definicji jest subiektywna dla każdego, to jeszcze z natury prowokuje dysku-
sję, czy można przypisywać czemuś różną jakość tylko dlatego, że jest to masowe 
i większościowe lub unikatowe i wyjątkowe. Czy oznacza to zaprzeczenie stwierdze-
niu, że klient ma zawsze rację? Raczej nie. Już Hayek wiedział, że ludzie nie są rów-
ni4– mają przecież różne potrzeby. Używam jednak słowa „elitarność”, parafrazując 
Kopalińskiego w znaczeniu przynależności do grupy posiadającej wyższość ze wzglę-
du na umiejętność osiągania celu oraz sprawowania funkcji przedsiębiorstwa w środo-
wisku. 

Czy przedsiębiorstwo, które osiąga pozytywne wyniki, jest dobrze postrzegane 
przez klientów i spełnia swoją rolę ku zadowoleniu interesariuszy, nie charakteryzuje 
się lepszą jakością zarządzania? Czy nie jest więc elitarne względem reszty firm – tych 
przeciętnych? Przeciwstawiam zatem elitarność przedsiębiorstw – przeciętności. 

Wydaje się, że kultura jest elementem łączącym skuteczność zarządzania oraz jego 
kompleksowość, dzięki czemu przedsiębiorczość może się realizować w pełni. Aby 
jednak mogło się to spełnić, konieczne jest posiadanie wiedzy na temat całokształtu 
zjawisk kulturowych, tak aby móc wypracować własny, unikalny, elitarny w pewnym 
sensie punkt widzenia. Wszak kultura to owoc procesu twórczego człowieka – przed-
siębiorcy, przez który przedsiębiorstwo dąży do wyróżnienia się spośród innych – do 
swoistej elitarności na polu konkurencyjności rynkowej. 

W rozdziale 1 zajmuję się definicją kultury oraz jej genezą. Dokonuję przeglądu 
podstawowych teorii filozoficznych, które nadawały kulturze różne znaczenia i sensy. 
Przedstawiam też dwa podstawowe nurty współczesnego spojrzenia na kulturę: socjo-
logiczny i antropologiczny. Wprowadzam za socjologami pojęcie kultury zaufania oraz 

                                                        
1 Odwołuje się do teorii corporate citizenship, według której organizacja jest „obywatelem” danej spo-

łeczności, a więc ma wobec niej obowiązki. 
2 Przedsiębiorstwo jest przecież emanacją działalności człowieka, a więc pochodną społeczeństwa jako 

ukonstytuowanej formy ludzkiego bytowania. Porównaj B. Fryzeł, Ontologia kultury korporacyjnej, „Or-
ganizacja i kierowanie”, 4/2003. 

3 Opieram się na materiale z wykładu prof. E. Wolickiej, który odbył się w kapitularzu oo. Dominika-
nów w Krakowie 13.12.2003 r., pt.: „Anatomia człowieka masowego”. 

4 F. Von Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków 1998, s. 7–42. 
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kultury braku zaufania, a więc cynizmu. Zjawisko to jest fundamentem zrozumienia 
współczesnych zjawisk w przedsiębiorstwach, zwłaszcza polskich, które w sferze mię-
dzyludzkiej mają swe źródło w dziedzictwie historycznym. W rozdziale tym opieram 
się na zagadnieniach poruszanych w najnowszym wydaniu Socjologii autorstwa 
P. Sztompki. 

W rozdziale 2 zapoznaję Czytelnika z paradygmatami naukowymi, które definiują 
sposób naszego postrzegania naukowej rzeczywistości oraz metodologię myślenia 
badawczego. Przedstawiam też archetypy kulturowe przedsiębiorstwa państwowego 
oraz postkomunistycznego, szczególnie przydatne do zrozumienia i analizy zjawisk 
dotyczących polskich przedsiębiorstw. Korzystam z pozycji M. Kostery Postmo-
dernizm w zarządzaniu. 

W rozdziale 3 przedstawiam sposób patrzenia na organizacje zaproponowany 
w Obrazach organizacji G. Morgana. Analizuję poszczególne metafory, starając się je 
odnieść raczej do rzeczywistości wokół nas, niż traktować je jako sposoby myślenia. 
Uważam, że jest to bardziej pomocne w analizie organizacji niż podejście Morgana, 
który za pomocą swych metafor może opisać jedną i tą samą organizację. Koncentruję 
się na cechach dominujących w danym przedsiębiorstwie. 

W rozdziale 4 przedstawiam podstawowe klasyfikacje kultur korporacyjnych oraz 
najciekawsze metody ich diagnozowania. Omawiam klasyfikacje Handy’ego, Harriso-
na, Cooke’a i Lafferty’ego, Koysa i DeCotiisa, a także Sikorskiego. Następnie przed-
stawiam metody diagnozowania zaproponowane przez Kobiego i Wutricha (za Mar-
cinkowskim) oraz przez Cameron. 

W rozdziale 5 opisuję poglądy na kultury narodowe, ich analizy i podstawowe typo-
logie oraz poszukuję związków miedzy kulturami narodowymi a kulturą korporacji. 
Rozdział ten zawiera poglądy G. Hofstede’a, zamieszczone m.in. w książce Kultury 
i organizacje, a także C. Trompenaars’a zamieszczone w pracy Siedem kultur kapitali-
zmu. Dodatkowo wzbogacam ten rozdział próbą odniesienia badań obu wspomnianych 
autorów do polskiej rzeczywistości. Poszukuję związków między polską kulturą naro-
dową a kulturą polskich przedsiębiorstw. 

W rozdziale 6 zajmuję się kulturowym aspektem wybranych zagadnień współcze-
snych, takich jak jakość czy konkurencyjność przedsiębiorstw. Wprowadzam pojęcie 
kultury jakości, a na koniec zastanawiam się, jakie są projakościowe atrybuty kultury 
(a więc takie, które decydują o tym, czy kultura jest lepszej, czy gorszej jakości i czy 
w ogóle można to oceniać w tych kategoriach). Rozważam związek między kulturą 
a konkurencyjnością. Wykorzystując materiał z pracy doktorskiej, twierdzę, że wpływ 
kultury na konkurencyjność przejawia się w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze sama 
kultura może być źródłem przewagi konkurencyjnej, po drugie zarządzanie zmianą, 
która jest nieunikniona, jeśli przedsiębiorstwo ma się dostosowywać do otoczenia 
i ewolucji rynkowej, wymaga jego kulturowego przekształcania. W rozdziale tym 
przedstawiam też pewne przemyślenia na temat negatywnego wpływu kultury na 
człowieka i współczesne środowisko pracy. Zainspirowana sugestią recenzentów ni-
niejszej książki, że ukazuję jedynie pozytywną stronę kultury korporacyjnej, chociaż 
żadna idealizacja nigdy nie była moim zamiarem, dzielę się z Czytelnikiem analizą 
ciemnych stron korporacyjnej rzeczywistości kulturowej. 

W rozdziale 7 dokonuję analizy zależności między kulturą korporacyjną a tożsa-
mością organizacji. Analizuję poglądy zamieszczane w rozmaitych publikacjach 
(m.in. artykuły G. Aniszewskiej i A. Zarębskiej), w podręczniku zarządzania Strate-
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gora, a także w pracy M. Fleischera na temat tożsamości organizacji. Wykorzystuję 
publikacje czasopism zagranicznych – wszystko w celu uporządkowania poglądów 
na ten temat, a następnie zaproponowania swojej własnej teorii. Konieczność upo-
rządkowania jest podyktowana brakiem zgodności między autorami co do tego, czy 
kultura jest tym samym, co tożsamość, i które z nich ma prymat pierwszeństwa. 



Rozdział 1 

KULTURA I CZŁOWIEK 

1.1. GENEZA I DEFINIOWANIE KULTURY 

Człowiek, kultura, cywilizacja – te trzy słowa konstytuują zakres naszych wyobrażeń 
na temat całokształtu działań człowieka, które umiejscawiają go w świecie i definiują 
kierunek jego rozwoju. Człowiek zapoczątkowuje wszelkie procesy kulturowe i cy-
wilizacyjne, jest ich siłą sprawczą i czynnikiem legitymizującym to, co kulturowe i cy-
wilizowane. Naukowcy dzielą się na tych, którzy utożsamiają cywilizację z kulturą, 
i na tych, którzy uważają, że to dwie odrębne kwestie. Do dalszych rozważań przy-
jmiemy założenie, iż kultura nie jest tym samym, co cywilizacja. Aby ostatecznie roz-
wiać wszelkie interpretacyjne wątpliwości, które mogłyby utrudniać rozumienie poru-
szanych zagadnień, wprowadzimy już na wstępie pojęcie cywilizacji w jej rozumieniu 
potocznym. Cywilizacja  jest  zatem stanem kultury materialnej  osiągnię-
tym przez spo łeczeństwo w danej  epoce his torycznej;  rozwojem prze-
ciwstawnym barbarzyństwu,  wreszcie  rozwojem materialnym i  tech-
nicznym w odróżnieniu od rozwoju duchowego,  moralnego i  obycza-
jowego5.  

Rozważania na temat kultury można prowadzić w trzech płaszczyznach. Pierwsza 
z nich to płaszczyzna opozycyjna, na której naturze przeciwstawia się kulturę. Wszyst-
ko to, co naturalne i dzikie, znajduje zaprzeczenie w tworzeniu kultury przez człowie-
ka, i jest to proces traktowany w kategoriach ucieczki człowieka przed światem, z któ-
rym nie może on sobie poradzić i który stanowi dla niego zagrożenie. Na drugiej 
z płaszczyzn – aksjologicznej – rozważa się kulturę pod kątem systemu wartości leżą-
cego u jej podstaw. Trzecia – płaszczyzna ontologiczna – zawiera rozważania na temat 
sposobu istnienia i bycia kultury. 

Zazwyczaj wspomina się o czterech kategoriach definicji kultury. Definicje perso-
nalistyczne uwypuklają znaczenie człowieka jako czynnika sprawczego kultury. Jest 
ona rozumnym, moralnym, duchowym oraz intelektualnym rozwojem człowieka, a za-
tem jej istnienie i powstawanie jest jednoznaczne z rozwojem człowieka. W myśl ana-
                                                        

5 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN, Warszawa 2003. 
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liz opartych na przeciwstawieniu kultury naturze, definicje personalistyczne wskazują, 
że kultura jest przekształcaniem natury zgodnie z wolą człowieka dla jego dobra i po-
żytku. Ten sposób definiowania kultury będzie charakteryzował wszelkie ruchy huma-
nistyczne, zwłaszcza te o podłożu chrześcijańskim.  

Definicje humanistyczne, uwypuklając rolę człowieka w kulturze, wskazują głów-
nie na zdolności intelektualne oraz abstrakcyjne człowieka. Kultura oznacza wolność 
człowieka i jego zdatność do dowolnych celów. Jest to także umiejętność ich formuło-
wania oraz określania wyższych wartości. Kultura utożsamia człowieczeństwo zderzo-
ne ze zwierzęcością – brakiem kultury. Ten typ definicji wyraźnie oddziela pojęcia 
cywilizacji oraz kultury, która jest interpretowana jako wewnętrzna wartość człowieka 
zderzona z zewnętrznym połyskiem – cywilizacją.  

Definicje panteistyczne również używają kategorii wolności ludzkiej do interpreta-
cji kultury. Kultura jest dla człowieka wyzwoleniem. Praca, bardzo silnie akcentowana 
w definicjach panteistycznych, jest przejściem człowieka do duchowości zarówno na 
gruncie osobniczym, jak i społecznym. Społeczeństwo jest najwyższą formą kultury, 
a państwo najwyższym wcieleniem ducha absolutnego. W tym myśleniu można się 
dopatrzyć niewątpliwie śladów filozofii Heglowskiej.  

Definicje naturalistyczne kultury mają swe korzenie w myśli marksistowskiej. Kul-
tura pochodzi od struktur materialno-ekonomicznych i jest odzwierciedleniem bazy 
ekonomicznej społeczeństwa. Jednocześnie jest reakcją człowieka na świat otaczający 
oraz ucieczką od świata zwierzęcego, a także ekspresją poszukiwania korzyści. Natura-
liści twierdzą, że kultura jako wyraz niemożności człowieka poradzenia sobie ze świa-
tem zewnętrznym jest swoistym substratem braku siły i witalności. 

Pierwsze pytanie, które się nasuwa, to pytanie, czy kulturę można rozpatrywać 
w odniesieniu do jednostki, czy do społeczeństwa. Trudno wyobrazić sobie kulturę 
powstającą w oderwaniu od istnienia struktur społecznych. Spośród mnogości syste-
mów filozoficznych, w których kultura zajęła poczesne miejsce, najciekawsze wyda-
ją się trzy. Z jednej strony system Heglowski i będący w pewnym sensie jego konty-
nuacją, aczkolwiek w zmienionej formie, marksizm, z drugiej strony koncepcja Ta-
ine’a. Człowiek sprowadzony do elementu społeczeństwa, które umiejscawia go 
w świecie i daje mu rację bytu, przeciwstawiony człowiekowi, który stwarza społe-
czeństwo, które ma służyć jego potrzebom. System Heglowski opiera się na triadzie 
ducha subiektywnego, obiektywnego oraz absolutnego. Wraz z powstaniem człowie-
ka rozpoczyna się filozofia ducha6. Ewolucja człowieka przebiega równolegle do 
rozwoju systemu filozofii: poziom antropologii to poziom duszy zmysłowej, etap 
fenomenologii opisuje człowieka, który od świadomości przechodzi do rozumu, 
i wreszcie etap psychologii ducha to czas, w którym człowiek bierze także odpowie-
dzialność za rozwój bytu. 

Zbiorowy wymiar ludzkiego ducha konstytuuje nowy poziom bytowy, opisany filo-
zofią ducha obiektywnego. Obejmuje ona prawo regulujące życie wspólnoty, moral-
ność odnoszącą się do relacji między jednostkami oraz etyczność regulującą kwestię 
moralności społecznej. Szczytem idei ducha obiektywnego jest państwo, w którym to, 
co jednostkowe powinno godzić się z tym, co ogólne. Odnajdywanie się człowieka 
w społeczeństwie Heglowskim odbywa się przez metafizyczną wędrówkę ducha. Duch 

                                                        
6 Powszechna encyklopedia filozofii, t. III, Wydawnictwo Towarzystwa św. Tomasza z Akwinu, Lublin 

2003, s. 276. 
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człowieka posiada świadomość, która konstytuuje się wokół centrum, którym jest „ja”. 
„Ja” posiada przedmiot, który się od niego nie różni, czyli „świadomość ja”. Następnie 
„ja” pragnie wykroczyć poza poczucie „ja abstrakcyjnego” i odkryć „ja ogólne”. Ten 
etap to samoświadomość, która ujmuje siebie jako jednostkową w bezpośredniej re-
fleksji. W polu owej refleksji powstaje pęd ku ogólności „ja”, które nie jest możliwe do 
zrealizowania dopóty, dopóki człowiek ujmuje siebie jako coś obcego, a więc w świa-
domości „ja” człowiek jest przedmiotem. Po uznaniu – zespoleniu z „ja” ogólnym, 
zniesieniu przedmiotowości, pęd, który na poziomie jednostkowej samoświadomości 
jest stały, determinuje dążenie samoświadomości do drugiego, innego „ja”, poprzez 
które uzyskuje uznanie swojej wolności i rozwoju. Ponieważ proces ten odbywa się 
w odniesieniu do wszystkich jednostek, więc w naturalny sposób musi powstać 
sprzeczność i napięcie między nimi. Dlatego też ostatecznym etapem rozwoju ducha 
subiektywnego jest racjonalna wspólnota społeczna. Państwo – duch absolutny – jest 
jedynym warunkiem osiągania przez jednostki szczegółowych celów. Państwo konsty-
tuuje się do spełniania interesów obywateli, jednak z drugiej strony jest dla obywateli 
zewnętrzną koniecznością i wyższą władzą, a zatem obywatele są od niego zależni i 
zobowiązani do podporządkowania mu swoich interesów. Mamy więc sprzeczność 
i nowe napięcie. Jakie jest miejsce kultury w tym systemie? Każda jej postać to etap 
przemijający rozwoju społeczeństwa, konieczny, logicznie wynikający z poprzedniego. 
Jeżeli przyjęlibyśmy obiegową definicję kultury i założyli, że przejawia się ona zarów-
no w normach, wartościach i zasadach konstytuujących prawo, moralność, etykę, jak 
i w sztuce, to musielibyśmy stwierdzić, że funkcjonuje ona na granicy ducha obiek-
tywnego i absolutnego. Jeżeli tak, to jest ona zarówno przemijająca jako wyraz danej 
epoki i danego narodu (ewolucja ducha obiektywnego), jak i stanowi element ideału 
dążenia człowieka (duch absolutny). Jest zatem środkiem i celem, który w swej istocie 
wydaje się przerastać człowieka w ujęciu jednostkowym. 

W łonie nurtu humanistycznego w okresie pozytywizmu pojawiła się teoria kultury 
Taine’a7. Było to podejście uwzględniające jedynie aspekt indywidualistyczny kultury 
z pominięciem aspektu społecznego. Jednostki wyłącznie tworzą kulturę i dzieje. Jedy-
nym rzeczywistym bytem są dla Taine’a cieleśni ludzie, natomiast wszystkie atrybuty 
– takie jak mity, religie, symbole – są abstrakcją. Jedynie fakt, iż ludzie podobnie od-
czuwają, wierzą i wyznają podobne zasady, jest podstawą do rozważań o zjawiskach 
społecznych, jednakże kultura „staje się” w społeczeństwie poprzez indywidualnych 
ludzi i na ich poziomie jest tworzona, a zatem w tym rozumieniu ma ona Heglowski 
atrybut ducha absolutnego. Dzieje tworzone są jednak przez jednostki przeciętne i ty-
powe, jednostki wybitne zaś i ich wkład w zmianę ogólnie przyjętych wartości lub 
poszerzenie posiadanej wiedzy są mało znaczące na tle ogromu społeczeństwa i wspól-
nych większości przekonań. 

Ta kontrowersyjna teoria zdaje się mieć zastosowanie we współczesnej przedsię-
biorczości, gdzie wartościami nadrzędnymi są praca zespołowa oraz integracja celów 
w jeden zbiorowy cel, jakim jest sukces przedsiębiorstwa. Nie ma tu miejsca na indy-
widualizm i partykularność interesów, chociaż podkreśla się znaczenie cech przywód-
czych oraz wagę roli liderów potrafiących poprowadzić zespół do wspólnego celu. 

Drugie pytanie dotyczy możliwości rozpatrywania kultury na gruncie konfliktowo-
ści życia społecznego i ekonomicznego. Ekonomiczny liberalizm powodował coraz 

                                                        
7 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 119. 
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szerszy rozdźwięk między warstwą bogatą społeczności i biedotą. Pogłębiające się 
zubożenie w szybkim tempie upowszechniło ideologię socjalizmu. 

Następujące z kolei ideologie totalitarne, funkcjonujące na gruncie prymatu państwa, 
w znacznym stopniu doprowadziły do instrumentalizacji kultury. Trudno nie zauważyć 
roli, jaką w historii odegrał marksizm, którego pożywką była owa konfliktowość spo-
łeczna i ekonomiczna. Chociaż marksizm narodził się z heglizmu, to jednak radykalnie 
odrzucił jego podstawowe założenia, odchodząc od idealizmu i głosząc materializm od-
mawiający człowiekowi jego subiektywnej duchowości wraz z jej wędrówką ku duchowi 
absolutnemu idei, stwarzając tezę, że to warunki społeczne kształtują człowieka takim, 
jakim jest, że to one decydują o formach bytowania i duchowości. Paradoksalnie, chcąc 
niwelować społeczno-ekonomiczne napięcia i klasowość społeczeństw, marksiści spro-
wadzili człowieka do roli mało znaczącego organizmu żywego, całkowicie determino-
wanego przez społeczeństwo i warunki otoczenia. W tym systemie kultura nie tylko traci 
atrybut absolutnej idei i celu dążeń, ale także w znacznej mierze swoją antropologiczną 
genezę, stając się tworem bliżej nieokreślonym, pochodną już nie człowieka i jego dzia-
łań, ale warunków ekonomiczno-społecznych. 

Czym więc jest  kultura?  Zgodnie ze źród łos łowem, jest  udoskona-
loną  uprawą  roś l in  lub rol i .  Cultura animi  –  to  s łowa starożytnego 
fi lozofa oznaczające uprawę  umys łu.  W potocznym języku jest  kultura  
poziomem rozwoju umys łowego,  moralnego,  og ładą ,  obyciem oraz tak-
tem. Jest  także interpretowana jako poziom rozwoju spo łeczeństw,  
grup i  jednostek w danej  epoce.  Jest  zespo łem powszechnie obowiązu-
jących norm zasad i  wartości  wyznawanych przez daną  zbiorowość .  

Można rozważać kulturę w różnych skalach – mówimy o kulturze grupy, narodu 
lub ponadnarodowej. Należy pamiętać także o zjawisku dyfuzji kulturowej, która po-
woduje, że kultury grupowe i narodowe przenikają się nawzajem, tworząc kulturowy 
amalgamat. Przykładowo ludzie zrzeszeni w Kościele katolickim tworzą grupę wielo-
narodową o unikalnej kulturze wewnętrznej, która zdaje się dominować nad przejawa-
mi poszczególnych kultur narodowych, bynajmniej ich jednak nie eliminując. 

Podstawowe obszary kultury to kultura normatywna, symboliczna, materialna. Kul-
tura normatywna jest złożona z norm i wartości definiujących określone sposoby dzia-
łania. Typowym przykładem normy jest ustępowanie miejsca w autobusie starszym 
osobom. Kultura symboliczna to uznane poglądy, idee, przekonania i symbole, które 
określają sposoby myślenia, a także interpretują znaczenia i sensy zdarzeń. Symbolem 
utożsamiającym idee patriotyczne i narodowe jest godło orła białego, a uznane przeko-
nanie może dotyczyć obowiązku patriotyzmu i obrony własnej ojczyzny. Wreszcie 
kultura materialna to całokształt materialnych wytworów człowieka. Należeć do niej 
będzie w równym stopniu katedra w Salisbury, jak i dzieła Arystotelesa. Pytaniem 
otwartym oczywiście pozostaje, na ile niektóre dzieła sztuki są częścią kultury norma-
tywnej, symbolicznej czy materialnej.  

Pełny system filozoficzny dzieł kulturowych stworzył R. Ingarden, rozróżniając 
podstawę bytową dzieła kultury (kamień będący budulcem katedry, deska, na której 
powstaje malowidło) od samego dzieła, które się konstytuuje w warstwie percepcyjnej 
odbiorcy oraz twórczej artysty. Od razu jednak powstaje pytanie, czy dzieło może ist-
nieć oddzielnie od swojej podstawy bytowej? Nie może, a zatem z punktu widzenia 
całokształtu dorobku materialnego ludzkości w danej epoce rozważać należy każde 
dzieło w sposób kompleksowy i holistyczny. 
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1.2. SOCJOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE UJĘCIE KULTURY 

Dwa dominujące ujęcia kultury są zakotwiczone w naukach antropologicznych i socjo-
logicznych. W obszarze podejścia antropologicznego analizuje się przede wszystkim 
obyczaje i zachowania. Kultura to nauka o człowieku w odniesieniu do jego socjalnych 
sposobów zachowań. 

W obrębie ujęcia antropologicznego rozwinęły się: analiza poznawcza, analiza 
symboliczna, strukturalizm antropologiczny i teoria psychodynamiczna. 

Zgodnie z perspektywą poznawczą reprezentowaną przez Cronena, Goodenougha, 
Pearce’a, kultura jest systemem wiedzy, wspólnych przekonań i postrzeżeń. Wytwa-
rzana jest przez umysł za pomocą skończonej liczby zasad, a zadaniem badacza jest ich 
odkrycie i odpowiedzenie na pytanie, jak uczestnicy danej kultury opisują swój świat. 
W myśl tzw. teorii reguł organizacja jest strukturą wiedzy służącą poznaniu i działaniu. 
Kultura jest umową nadrzędną, która zawiera reguły konstytutywne zarządzające dzia-
łaniami i przekonaniami w zgodzie z wyobrażeniem organizacji zawartym w danej 
kulturze. 

Perspektywa symboliczna reprezentowana przez Geertza zakłada, że kultura to sys-
tem wspólnie doświadczanych, podzielanych przez zbiorowość symboli i znaczeń. 
Badacz interpretuje postulaty i porozumienia, które pobudzają społeczne działania, 
organizacja natomiast jest wzorcem symbolicznego dyskursu. Zadajemy sobie w tej 
perspektywie pytanie o to, jak ludzie interpretują organizację, aby się w niej odnaleźć. 

Perspektywy strukturalna i psychodynamiczna prezentują stanowisko, że kultura 
jest ekspansją nieświadomych procesów psychologicznych. Odsłania ona istnienie 
nieświadomej infrastruktury. Celem kultury jest odkrywanie głębokich, uniwersalnych 
wymiarów ludzkiego umysłu. W tej perspektywie badacz odkrywa rzeczywistość ukry-
tą pod powierzchnią zjawisk widocznych i doświadczanych. Głównymi przedstawicie-
lami tych nurtów byli: Levi-Strauss (analiza strukturalna) oraz Jung (teoria archety-
pów). 

W późniejszych ujęciach8 antropologicznych zawsze podnosi się aspekt socjalny 
zjawisk kulturowych. Kładzie się znak równości między kulturą i cywilizacją, a także 
podkreśla znaczenie procesu socjalizacji. Kultura jest utożsamiana z tym, co wyuczo-
ne, nabyte i przekazane w procesie komunikacji społecznej. Charakterystyczne dla 
ujęcia antropologicznego jest przeciwstawianie kultury naturze, z zaznaczeniem, że 
kultura jest tylko i wyłącznie atrybutem człowieka, a zatem odróżnia go od świata 
zwierzęcego – natury. Koncepcja Radcliffe’a-Browna jest reprezentatywna dla nurtu 
antropologii społecznej w badaniach kulturowych. Dla zrozumienia tej teorii konieczne 
jest wprowadzenie pojęcia systemu społecznego, który definiujemy jako całą strukturę 
socjalną danego społeczeństwa łącznie z całokształtem obyczajów społecznych. Oby-
czaje są tutaj szeroko pojęte i obejmują moralność, wiedzę, naukę, religię, prawa9. 
Struktury socjalne tworzą sieć stosunków społecznych, a grupy socjalne, klasy i role to 
całokształt współdziałających czynników. Te same potrzeby systemu kulturowego 
mogą być zaspokajane przez różne struktury.  

                                                        
8 M. Fleischer, Teoria kultury i komunikacji, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wie-

dzy Powszechnej, Wrocław 2002, s. 29. 
9 Op.cit, s. 65. 
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Kultura w tym ujęciu jest procesem, w którym dana osoba z kontaktów z innymi 
osobami lub obiektami dorobku materialnego lub duchowego społeczeństwa (książki, 
dzieła sztuki itd.) nabywa wiedzę, poznanie, idee, wiarę, gust i pojęcie wartości, przy 
czym wartość rozumiana jest jako przedmiot wspólnego zainteresowania. Sam Rad-
cliffe-Brown jednak dokonał ewolucji swoich poglądów i swoje początkowe, szerokie 
ujęcie kultury, które utożsamiał z cywilizacją jako całością złożoną z wierzeń, sztuki, 
nauki, moralności, praw, obyczajów oraz wszelkich innych zdolności i nawyków naby-
tych przez człowieka jako członka społeczeństwa, zastąpił z czasem pojęciem wąskim, 
co uczynił pod wpływem lektury Durkheima. W skrajnych przypadkach twierdził na-
wet, że nauka o kulturze nie jest w ogóle możliwa10. Ewolucja poglądów Radcliffe’a-
Brown’a na temat kultury zmierzała w kierunku uznania, że kultura jest podsystemem 
społecznym, a sens poszczególnych składników kultury ujawnia się w ich relacji do 
struktury społecznej. Termin „struktura społeczna” w jego rozumieniu traktuje się jako 
przestrzenne rozmieszczenie członków społeczeństwa oraz ich wzajemne relacje wyni-
kające z tego rozmieszczenia11. Struktura jest uporządkowaniem osób, organizacja 
natomiast uporządkowaniem działań za pomocą systemu ról społecznych. Cechy cha-
rakterystyczne danej kultury można objaśnić jedynie przez ich funkcję wobec struktu-
ry, na podobnej zasadzie standardowe i stereotypowe sposoby myślenia i odczuwania 
są funkcjonalne wobec kultury, a więc norm, zwyczajów i rytuałów, które daną struk-
turę społeczną podtrzymują12. Nie lubił pojęcia kultury i długo bronił się przed nim. 

Z kolei koncepcja R.W. Firtha mówi o systemie społecznym oraz strukturach so-
cjalnych w nieco odmienny sposób. Społeczeństwo kładzie nacisk na komponent ludz-
ki, na agregat ludzi i stosunków między nimi. Kultura kładzie nacisk na zakumulowane 
zasoby materialne i niematerialne, które ludzie dziedziczą, przemieniają, stosują, po-
mnażają i przekazują dalej, a zatem podstawą do powstawania i działania kultury jest 
system socjalny. 

Dwie koncepcje socjologiczne, które wywierają znaczący wpływ na teorię kultury, 
to koncepcja Parsonsa oraz Luhmanna.  

Według T. Parsonsa, kultura zawiera normy i reguły ludzkiego zachowania i dzia-
łania. Wzajemne relacje między ludzkim działaniem, a konstruktem systemu socjalne-
go stanowią podstawę owej teorii. Ludzkie działanie zawsze jest uwarunkowane kultu-
rą, a zatem system kultury jest nadrzędny w stosunku do systemu socjalnego, tworząc 
swoiste środowisko dla społeczeństwa. Kultura legitymizuje porządek normatywny 
danego społeczeństwa. System socjalny charakteryzuje się interakcjami i działaniami 
indywiduów, które – można by dodać – tworzą wspólnotę o jasnym wzorcu przynależ-
ności i funkcji. Punkt ciężkości systemu kultury tworzy wzorzec porządku elementów 
sensu, do których zaliczane są wartości, normy, wiara, wiedza i wszelkie formy eks-
presyjne. A zatem system kultury to ten aspekt działania, który ukierunkowany jest na 
specyficzne cechy symboli i konieczność formowania z nich stabilnych systemów. 
Prototypami systemów kultury są zestawy wyobrażeń i myśli. Oznaką niezależnego 
systemu kultury jest możliwość przenoszenia owych zestawów z jednej osoby lub sys-
temu socjalnego na drugi oraz umiejętność ich utrzymania w czasie. W ujęciu Luh-
manna kultura tworzy strukturę systemu socjalnego, przy czym system socjalny jest 

                                                        
10 M. Flis, Antropologia społeczna Radcliffe’a-Browna, Nomos, Kraków 2000, s. 26. 
11 Op.cit., s. 29. 
12 Op.cit., s. 56. 
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związkiem sensów działań socjalnych, które na siebie wskazują, konstytuując tym 
samym odpowiednie środowisko systemu, które należy odnieść do innych działań, 
bezpośrednio jednak do niego nienależących. Każdy system posiada własne środowi-
sko, co wskazuje ma istnienie zasady autoreferencyjności w ujęciu Luhmanna. Owa 
autoreferencyjność, a więc odwoływanie się systemu do siebie samego oraz związane 
z nią samowytwarzanie, czyli autokreacja systemów, pojawi się w rozdziale drugim 
w aspekcie koncepcji organizacyjnego autopoiesis. 

Nie ma wątpliwości, że istnieje wzajemna relacja między społeczeństwem a kultu-
rą, opartą na fakcie istnienia świata ludzkiego z jemu właściwymi cechami w postaci 
życia zbiorowego oraz na występowaniu zarówno w życiu zbiorowym, jak i osobni-
czym dążenia do sfery wartości. Pozostajemy zatem w kręgu socjologii. Socjologiczna 
koncepcja kultury uznaje istnienie swoistych sposobów życia zespołów ludzkich oraz 
ponadjednostkową ciągłość, która powoduje, że kultura nie umiera wraz z pojedyn-
czymi osobami, ale jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jednocześnie koncep-
cja socjologiczna uznaje zróżnicowanie kulturowe, a więc zjawisko, które dziś nazwa-
libyśmy pluralizmem kulturowym.  

Szczególne zasługi dla socjologicznej koncepcji kultury położył Max Weber. Jego 
teoria organizacji biurokratycznej jest oparta na podobieństwie, jakie dostrzegł między 
skutkami mechanizacji przemysłu a swoistą mechanizacją, czyli rutynizacją pracy or-
ganizacyjnej. Innymi słowy, biurokratyczne formy organizacji mają taki wpływ na pra-
cę, jak mechanizacja na funkcjonowanie przemysłu. Pomimo iż twierdzi się, że Weber 
uważał biurokrację za najlepszą formę organizacyjną, należy zauważyć, że dostrzegał 
wszelkie zagrożenia z nią związane. W szczególności rozważał Weber formę biurokra-
tyczną organizacji jako narzędzie dominacji społecznej, o czym będzie mowa 
w podrozdziale 3.6. Biurokracja  zdefiniowana przez Webera to  idealny typ 
organizacj i ,  charakteryzujący się  podzia łem pracy,  wyraźnie zdefinio-
waną  s t rukturą  hierarchiczną ,  szczegó łowymi regulaminami i  przepisa-
mi oraz bezosobowymi stosunkami,  przy czym bezosobowość  oznacza,  
iż  przepisy i  instrumenty kontrol i  s tosuje się  jednakowo w odniesieniu 
do wszystkich,  unikając postaw preferencyjnych13. 

Twierdzi się także, że kultura powstaje jako rzeczywistość zewnętrzna względem 
jednostki, a zatem musielibyśmy wyrazić zgodę na twierdzenie, iż kulturę zastajemy, 
ale nie bierzemy udziału w jej tworzeniu. Jest to prawda częściowa, jak sądzę. Czło-
wiek, stając się częścią społeczeństwa i absorbując zastaną kulturę, przetwarza ją 
i interpretuje, stwarzając zawsze element nowatorski w kulturze danego społeczeństwa 
– element, który przejawia się w indywidualnym zachowaniu oraz reakcji innych ludzi 
na owo zachowanie. Jednostki przeciętne w takim samym stopniu przyswajają zastaną 
kulturę, co modyfikują ją przez swoje indywidualne interpretacje i zachowania. Nieza-
przeczalnie kultura stwarza ograniczenia jednostkowej swobody człowieka – to opinia 
spójna z zasadami głoszonymi przez Z. Freuda. Społeczność jest w stosunku do czło-
wieka bezosobowa i anonimowa – „samotność w tłumie” to slogan powtarzany od 
pokoleń, a wydaje się, że w ostatnich piętnastu latach nabiera specjalnego znaczenia. 
Swoiste zderzenie ciągłości kultury i jej spójności, wynikające z pokoleniowej konty-
nuacji tradycji, wierzeń i sposobów zachowań z jej „zewnętrznością” względem osoby 
oraz jej siłą ograniczającą dla człowieka, znalazło swoje odzwierciedlenie w teorii 

                                                        
13 S. Robbins, D. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 66. 
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faktów społecznych E. Durkheima. Fakty spo łeczne to normatywne i  aksjolo-
giczne,  a  więc oparte  na wartościach,  przekonania i  regu ły podzielane 
przez ca ła zbiorowość ,  k tóre  są  zewnę t rzne wobec cz łonków spo łe-
czeństwa i  wywierają  na  nich przymuszający nacisk.  Fakty są  przeja-
wami rzeczywistości  spo łecznej ,  różnymi od przeżyć  psychicznych.  
G łówne dziedziny faktów spo łecznych to  moralność ,  re l igia,  prawo. 
Trzy cechy charakterystyczne faktów społecznych to:  

– ich podzielanie przez całą społeczność, bycie swoistą własnością społeczności; 
– zewnętrzność względem każdego członka społeczności, ponieważ nie zostały 

one przez niego stworzone, lecz raczej zastane w procesie jego socjalizacji, 
– wywieranie presji na każdego członka społeczności.  
P. Sztompka14 definiuje budowę kultury, wyróżniając jej element podstawowy – 

atom, a następnie coraz bardziej złożone struktury stanowiące części kultury jako ta-
kiej. Najmniejszą, niepodzielną częścią kultury jest rys kulturowy. Może nim być 
przykładowo jakiś charakterystyczny element stroju wyróżniający daną grupę. Rysem 
kulturowym będzie krawat lub ustawiona na cukrze charakterystyczna fryzura. Kom-
pleksy kulturowe to już złożone struktury grupujące elementy jednorodne pod wzglę-
dem treści. Kompleksem kulturowym może być garnitur lub skórzana kurtka 
z łańcuchami. Konfiguracja kulturowa to elementy o różnej treści, skupione wokół 
punktu centralnego. Kompleksem może być garnitur, laptop, komórka, zwyczaj grania 
w golfa, skórzane meble w biurze – a wszystko to skupione wokół punktu centralnego, 
jakim będzie praca współczesnego biznesmena. Punktem centralnym kompleksu kultu-
rowego, złożonego z młodych ludzi o fryzurach stawianych na cukrze, ubranych 
w skórzane stroje, słuchających specyficznej muzyki i wykazujących agresywne za-
chowania, jest ideologia punkowska. 

Istotną kwestią definicyjną kultury jest fakt rozróżnienia między zwyczajami i spo-
sobami robienia pewnych rzeczy a normami i regułami, które owe sposoby zachowań 
regulują. 

Według socjologicznej koncepcji powstawania kultury, może się ona konstytuować 
zarówno na płaszczyźnie grupowej, indywidualnej, jak i społecznej. Wszyscy są zgod-
ni co do tego, iż czynnikiem sprawczym kultury jest człowiek.  

Płaszczyzną kulturotwórczą są wszelkie działania zbiorowe, przykładowo koniecz-
ność wzajemnej komunikacji, która tworzy język, jakim się porozumiewamy.  

Kolejną płaszczyzną kreowania kultury są zachowania zbiorowe. Entuzjazm i ko-
nieczność znalezienia ujścia dla emocji, które się udzielają uczestnikom koncertu roc-
kowego na stadionie czy kibicom na meczu, to formy z czasem tworzące ściśle okre-
śloną kulturę zachowań, która pozwala nam oczekiwać, że przy powtórzeniu zdarzenia 
podobnego zachowanie jego uczestników będzie takie, a nie inne.  

Ruchy społeczne i grupy zorganizowane to także czynniki sprawcze kultury. Gre-
enpeace lub Amnesty International to silne grupy opiniotwórcze, kształtujące koloryt 
kulturowy danej społeczności. Podobnie można mówić o partiach politycznych, czego 
najlepszym przykładem były kraje komunistyczne, w których grupa ludzi o określo-
nych poglądach politycznych potrafiła w skuteczny sposób stworzyć unikalną w histo-
rii kulturę danego regionu czy kraju. Powstrzymujemy się od wartościowania kultur, 
więc powyższa uwaga niech posłuży jedynie za przykład emocjonalnie neutralny.  

                                                        
14 Por. P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków 2002. 
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Wreszcie – wybitne jednostki. Pomimo stwierdzenia, że dzieje ludzkości kształtują 
wyłącznie ludzie przeciętni, tak jak chciał tego Taine15, nie można się nie zgodzić, że 
wybitne jednostki kształtują klimat kulturowy swojej epoki, a w długiej perspektywie 
czasu mogą zmienić bieg dziejów. (Tak jak Kopernik czy Einstein rozpoczęli nową 
epokę nauki, która przecież także jest częścią kultury.) Rola wybitnych jednostek jest 
więc podwójna – jako bezpośrednich twórców kultury oraz jako autorytetów i postaci 
skupiających wokół siebie innych.  

Kultura składa się z systemu aksjonormatywnego16, w którego skład wchodzą war-
tości, normy, zwyczaje, prawo, moralność.  

Wartości  to  wektory uczuć  o  orientacj i  dodatniej  lub ujemnej;  to 
sk łonność  dokonywania okreś lonych wyborów z ograniczonej  puli  
moż l iwości .  Co istotne,  jeżeli  są  one sk łonnością  do dokonywania 
okreś lonych wyborów spośród ograniczonej  l iczby moż l iwości ,  to  mu-
szą  s ię  opierać  na systemie,  który będzie  jakąś  skalą  weryfikacj i  tego,  
co dobre a  co z łe. Normy to standardy wartości  obowiązujące w obrę-
bie danej  grupy.  Zwyczaje to  sposoby zachowań ,  w stosunku do któ-
rych nie dokonuje się  wartościowania,  jako że stanowią  prywatną  do-
menę  praktykującej  je  grupy osób. Inaczej ma się sprawa z moralnością. 

Moralność jest kategorią dotykającą interesów innych ludzi i opartą na założeniu, 
że działalność człowieka nie jest obojętna dla innych ludzi. Prawo obowiązujące 
w danej społeczności jest formalnym usankcjonowaniem obowiązujących norm. 

O kulturze można myśleć jako o zaprogramowaniu umysłu ludzkiego. Autorem te-
go ujęcia jest G. Hofstede. Wszyscy jesteśmy zaprogramowani jako członkowie ludz-
kości, w sposób uniwersalny, a zaprogramowanie to ujawnia się na poziomie natury 
ludzkiej, uznanej za wartość dziedziczoną. Zaprogramowanie specyficzne dla danej 
grupy będzie się odzwierciedlać w warstwie kulturowej, która jest atrybutem nabytym 
człowieka. Zaprogramowanie specyficzne dla jednostki natomiast to nasza osobowość, 
posiadająca cechy zarówno nabyte, jak i dziedziczone. 

Typowe warstwy przejawów kultury to symbole, bohaterowie, rytuały i wartości 
będące najgłębszą i stosunkowo trudno poznawalną warstwą. Symboli poszukujemy 
w słowach, gestach, obrazach lub przedmiotach mających dla danej grupy szczególne 
znaczenie oraz wyłącznie przez tę grupę rozpoznawalnych. Bohaterowie w danej kultu-
rze utożsamiają cechy szczególnie cenione, a zatem są pewnym wzorcem zachowań. 
Rytuały to zbiorowe działania, które – chociaż powierzchowne – mają znaczenie za-
sadnicze dla identyfikacji grupy17.  

1.3. INSTYTUCJONALNY I SPOŁECZNY ASPEKT KULTURY 

Kategorią pojęciową, która znajduje zastosowanie zarówno w kulturze społecznej 
i rządowej, jak i kulturze korporacyjnej, jest zaufanie i kultura zaufania. Wydaje się, że 

                                                        
15 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 119. 
16 P. Sztompka, op.cit. 
17 Wiele interesujących przykładów przejawów kultury podaje L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organi-

zacji, identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002, s. 43–50. 
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jest to szczególnie trafne sformułowanie w odniesieniu do kultury panującej we współ-
czesnych przedsiębiorstwach, gdzie problem stosunku pracownika do pracodawcy 
i jego subiektywne odczucia co do uczciwości intencji przełożonego urasta do rangi 
codziennego problemu. P.  Sztompka w swojej  ostatniej  książce twierdzi ,  
że kultura zaufania to uogólnione zaufanie przenikające ca łą  zbioro-
wość  i  t raktowane jako obowiązująca regu ła postępowania.  

Jej  przeciwieństwem jest  kul tura  nieufności ,  inaczej  okreś lana jako 
cynizm. Objawia s ię  ona w postaci  rozpowszechnionej  podejrzl iwości  
w stosunku do osób i  instytucji ,  która nakazuje kontrolować  nieustan-
nie ich dzia łalność  w obawie przed oszustwem i  nieuczciwością .  

W socjologii istnieje przekonanie18, że zaufanie ma związek z dokonywaniem swo-
istych „zakładów” na przyszłość, dotyczących rozwoju wypadków. Oznacza to, że 
miarą naszego zaufania jest subiektywne przekonanie o prawdopodobieństwie takiego, 
a nie innego przebiegu zdarzeń, które to prawdopodobieństwo jest uzależnione od in-
dywidualnych cech osoby lub instytucji oraz jej intencji. Owe kryteria zaufania to re-
putacja, osiągnięcia i fizjonomia. 

W przypadku przedsiębiorstwa podstawowymi kryteriami zaufania są reputacja 
i osiągnięcia firmy na rynku, ale także nie mniej istotne poglądy i opinie innych ludzi 
na temat danej firmy. Tak jak w przypadku kultury zaufania lub jej braku rozważanej 
w aspekcie społecznym uznajemy jej wpływ na to, co się dzieje w państwie, tak też 
kultura zaufania w odniesieniu do przedsiębiorstw ma wpływ na to, w jakich warun-
kach firma funkcjonuje.  

Przykładowo ogólnospołeczny brak zaufania dla instytucji funduszu zdrowia spo-
wodował, że bogata warstwa ludzi masowo wybiera prywatne przychodnie opieki le-
karskiej, a gdyby były one tańsze, zapewne zrobiliby tak wszyscy członkowie naszego 
społeczeństwa. 

Kategoria zaufania w przedsiębiorczości może być zilustrowana historią pewnej 
spółki deweloperskiej w Krakowie, która na skutek rosnącej złej sławy związanej 
z instrumentalnym traktowaniem pracowników oraz małym profesjonalizmem działania 
straciła swoją siłę przetargową na rynku pracy. Indywidualnie kształtowana przez 
byłych pracowników firmy opinia na jej temat przekazywana jest „pocztą pantoflową” 
w środowisku branżowym. Konsekwencją tej sytuacji są poważne problemy owej spółki 
ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry menedżerskiej. Zasadnicze znaczenie dla ob-
darzenia człowieka lub instytucji zaufaniem będzie miał także kontekst sytuacyjny, 
zaistnienie impulsu zaufania, który jest związany z wewnętrznymi predyspozycjami 
człowieka oraz wymiar kulturowy, konstytuowany przez fakty społeczne. 

Kultura zaufania powinna być rozpatrywana zarówno w kategoriach swoich funk-
cji, jak i dysfunkcji społecznych. P. Sztompka twierdzi19, że swoje dobre strony ma nie 
tylko kultura zaufania, ale także kultura nieufności, jeśli jedna i druga są ugruntowane 
epistemologicznie. Jeżeli jednak zakładamy, że w społeczeństwie bardziej użyteczna 
jest kultura zaufania, która wspomaga realizację wszelkich programów gospodarczych 
i dążenia do społecznego rozwoju, to należałoby się zastanowić, jak tę kulturę osią-
gnąć. Dziedzictwo historyczne jest elementem danym, a więc można oddziaływać 
jedynie na strukturalny kontekst kultury, wyrażony w omówionych wyżej pięciu ele-

                                                        
18 P. Sztompka, op. cit., s. 313–325. 
19 Op.cit., s. 313–325. 
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mentach, tj. reputacji, osiągnięć, fizjonomii, kontekstu sytuacyjnego oraz wymiaru 
kulturowego. 

W przypadku przedsiębiorstw owe elementy ulegają zasadniczo redukcji do czte-
rech tj.: reputacji, osiągnięć, wymiaru kulturowego w społeczeństwie, kontekstu sytu-
acyjnego, choć można się zastanawiać, czy swoista „fizjonomia” przedsiębiorstwa, 
a więc wygląd biur bądź inne widoczne na zewnątrz artefakty, może wpłynąć na po-
wstanie zaufania względem niego. Zapewne tak. Przecież lepiej się czujemy, kiedy na 
spotkaniu przyjmują nas w eleganckim biurze, schludnie ubrana sekretarka przynosi 
kawę w porcelanowych filiżankach, a samochód można zaparkować na uporządkowa-
nych, strzeżonym parkingu przed biurem, niż kiedy jesteśmy przyjmowani w obskurnym 
budynku, w pokoju spotkań widzimy brudny dywan i poplamiony herbatą stół, a kawę 
w plastikowym kubku przynosimy sobie sami, bo sekretarka ma co innego do roboty. 

Gdzie poszukiwać źródeł kultury zaufania? Jednym z nich jest dziedzictwo histo-
ryczne. Istotna jest też stabilność normatywna. Przejrzystość organizacji społecznej 
oraz trwałość porządku społecznego to także źródła kultury zaufania, podobnie jak 
podporządkowanie władzy regułom prawa (jego odpowiednikiem na poziomie przed-
siębiorstwa jest przekonanie o braku arbitralności władzy) oraz realizowanie obowiąz-
ków i egzekwowanie uprawnień. 

Współczesna, polska arena przedsiębiorczości charakteryzuje się – jak sądzę – kul-
turą fazy przejściowej. Niewątpliwie dziedzictwo systemu komunistycznego wytwo-
rzyło kulturę skrajnego cynizmu, która nie zniknęła wraz z wprowadzeniem gospodarki 
rynkowej. W pierwszych latach polskiego kapitalizmu wytworzyła się specyficzna jego 
wersja, której punkt ciężkości przesunął się z nieuczciwych przedstawicieli władzy, 
czerpiących korzyści ze stanowisk partyjnych, na przedsiębiorców, którzy w krótkim 
czasie doszli do bogactwa. Metody ich działań, choć niezbyt dokładnie znane opinii 
publicznej, z definicji były przez nią uznawane za nieuczciwe i nielegalne. Czas poka-
zał, że nie było to zupełnie bezzasadne (pamiętamy afery Art B, FOZZ czy ZUS). Czas 
pokazał także, że percepcja ta nadal nie rozmija się z rzeczywistością, a afery w sferach 
politycznych, którymi wypełnione są codzienne wiadomości, przypominają, że polity-
ka i biznes w polskim wydaniu ciągle są ściśle związane. Wydaje się więc, że nadal 
brak zaufania zarówno do instytucji państwowych, jak i sfer rządowych. W przedsię-
biorczości natomiast dają się odczuć swoiste wahania zaufania, mające swe źródło 
w rozwarstwieniu społecznym. Pokolenie dobrze wykształconych, młodych ludzi wie-
rzy w możliwość osiągnięcia sukcesu własną pracą i umiejętnościami, możliwość, 
którą dają im prywatne przedsiębiorstwa stwarzające miejsca pracy – dobrze płatne 
i atrakcyjne. Ale czy wiara we własne kwalifikacje idzie w parze z przekonaniem 
o uczciwości funkcjonowania owych przedsiębiorstw? Sądzę, że nie. Z licznych roz-
mów z pracownikami sektora prywatnego i własnych doświadczeń wnioskuję, że owa 
wiara w siłę własnych kwalifikacji i skuteczność na rynku pracy jest raczej przejawem 
rosnącego indywidualizmu Polaków, co zresztą potwierdziły badania P. Smitha – po-
stawy, która implikuje konieczność liczenia wyłącznie na siebie oraz posiadania cech 
agresji i przebiegłości, a także sprytu, który pozwoli na zwycięstwo w nie zawsze ho-
norowej walce. 

Zaufanie lub jego brak w stosunku do przedsiębiorstw sektora prywatnego należa-
łoby rozpatrywać na trzech płaszczyznach: na płaszczyźnie relacji wewnątrzorganiza-
cyjnej pracownik–pracodawca, na płaszczyźnie rynkowej relacji klient–
przedsiębiorstwo oraz na płaszczyźnie konkurencyjnej w relacji konkurent–konkurent. 
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Rozważmy elementy kultury zaufania w odniesieniu do płaszczyzny wewnętrznej. 
Reputacja przedsiębiorstwa na rynku pracy jest podstawowym elementem, na który 
zwracał będzie uwagę potencjalny pracownik. Kluczowe elementy konstytuujące tą 
reputację to sposób odnoszenia się do pracowników, rzetelność wypełniania zobowią-
zań, także finansowych, uczciwość umowy (również kontraktu psychologicznego), 
która się przejawia w dotrzymywaniu postanowień zarówno pisemnych, jak i werbal-
nych. W przypadku pracowników już związanych z firmą należy poszerzyć tę katego-
rię o aktualne doświadczenia pracownika, które potwierdzają lub zaprzeczają uczciwo-
ści firmy, innymi słowy, percepcję firmy w oczach ludzi. 

Wybierając pracodawcę, zazwyczaj bierzemy pod uwagę jego dotychczasową histo-
rię działania i osiągnięcia. W przypadku przedsiębiorstw będą to wymierne sukcesy 
rynkowe osiągane przez przedsiębiorstwo i potwierdzające fakt, że dana firma jest 
profesjonalna. Oceniając możliwości efektywnego działania przedsiębiorstwa, ocenia-
my równocześnie nasze własne szanse na karierę i rozwój w strukturach danej firmy. 
Nie dotyczy to tych sytuacji, kiedy dana firma jest jedynym miejscem zatrudnienia, 
a więc sytuacji skrajnego bezrobocia długookresowego, kiedy ludzie są zmuszeni 
przyjmować taką pracę, jaka jest dostępna. Człowiek, który ma możliwość wyboru 
pracy, a zatem dokonuje sądów, będzie wolał wiązać swoją karierę ze zwycięzcami. 
Przegranych wszyscy unikają. 

Wizerunek firmy jest także istotny, choć można założyć, że nie pełni roli zasadni-
czej. Jeżeli przedsiębiorstwo ma udokumentowane sukcesy rynkowe i określoną mar-
kę, to jesteśmy w stanie zaakceptować nawet niechlujny wygląd biura, uznając to za 
przejaw swoistej ekstrawagancji i paradoksalnie potwierdzenia silnej pozycji firmy, 
która nie przywiązuje wagi do „drobiazgów”. Jeżeli jednak firma nie jest znana po-
wszechnie, to jej wizerunek wstępny budowany jest przede wszystkim na podstawie 
tego, co najłatwiej dostępne i widoczne. Istnieje więc niewielkie prawdopodobieństwo, 
że po nieuprzejmym przyjęciu w brudnym biurze będziemy jeszcze zainteresowani 
jakąkolwiek współpracą z przedsiębiorstwem. 

Na kontekst sytuacyjny kultury zaufania składa się między innymi sytuacja na ryn-
ku pracy. W warunkach wysokiego bezrobocia oraz niskiego poziomu życia kwestia 
zaufania jako elementu decydującego przy podjęciu pracy schodzi na plan dalszy; 
można się nawet zastanawiać, czy taka sytuacja nie sprzyja degradacji ogólnego zaufa-
nia do instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Ważnym elementem kontekstu sytu-
acyjnego będzie też fakt występowania lub braku afer i przestępstw gospodarczych. 

Wymiar kulturowy zaufania natomiast jest zakorzeniony w historii danego zbio-
rowiska ludzi i zależy w dużej mierze od tego, czy w przeszłości wystąpiły przesłan-
ki do utraty zaufania i czy ten trend długo się utrzymywał. Wydaje się, że w Polsce, 
gdzie od kilkudziesięciu lat panowała kultura cynizmu w stosunku do instytucji 
i przedsiębiorstw, niezwykle trudno będzie odbudować kulturę zaufania. Fakt ujaw-
niania coraz to nowych przestępstw gospodarczych oraz zamieszania polityków 
w nieuczciwe procedery z pewnością nie będzie sprzyjał poprawie sytuacji. Dodat-
kowo nie bez znaczenia jest polityka rządu w takich sferach, jak chociażby służba 
zdrowia. Swoiste zarządzanie przez kryzys stosowane w tym przypadku, a polegające 
na zaproponowaniu ośrodkom zdrowia warunków ich finansowania, które nie mogą 
być zaakceptowane, doprowadzi zapewne do podniesienia składki ubezpieczeniowej, 
co przy fatalnym poziomie obsługi zdrowotnej już obecnie może wywołać jedynie 
sprzeciw i protest. 
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Kolejna płaszczyzna to relacje rynkowe między przedsiębiorstwem a klientem, 
gdzie punktem ciężkości tych relacji jest szeroko pojęta jakość, a więc przekonanie 
klienta, że otrzyma produkt o oczekiwanej specyfice i walorach za adekwatną do po-
ziomu owych walorów cenę. 

Trzecia płaszczyzna – relacji między konkurującymi na rynku firmami – jest zwią-
zana z percepcją zachowań konkurenta w kategorii ich uczciwości lub jej braku. Sto-
sowanie zasad fair play w walce konkurencyjnej jest oczekiwane ze strony każdego 
przedsiębiorstwa w stosunku do innych graczy na rynku. Wykorzystywanie nieuczci-
wych metod walki konkurencyjnej, do których przykładowo należy szpiegostwo go-
spodarcze, jest niestety powszechnie spotykane i powoduje, że poniekąd spodziewamy 
się takich zachowań po naszych konkurentach, a nawet je akceptujemy jako stały ele-
ment konkurencyjnego krajobrazu. 

Tabela 1 podsumowuje istotne aspekty budowania kultury zaufania na każdej 
z trzech rozważanych płaszczyzn. 

Tabela 1. Elementy oceny przedsiębiorstwa w aspekcie zaufania 

 
Reputacja Osiągnięcia Wizerunek 

Kontekst 
sytuacyjny 

Wymiar 
kulturowy 

Pracownik Stosunki 
z pracownikami, 
wywiązywanie się ze 
zobowiązań 

Wyniki dzia-
łalności 
rynkowej, 
marka firmy 

Biura, obsługa, 
sposób ubrania 
pracowników 

Rynek pracy oraz 
uwarunkowania 
ekonomiczne 
poziomu życia 

Historyczne 
tendencje 
kształtowania 
się kultury 
zaufania lub 
jego braku 

Klient Reklamacje, percep-
cja jakości produktu 
oraz obsługi ofero-
wanej przez firmę na 
rynku 

Marka firmy 
utożsamiana 
z jakością 

Wizerunek pro-
duktu, reklama 
i promocja, wize-
runek społeczny 
firmy 

Uwarunkowania 
ekonomiczne 
poziomu życia, 
uczciwość lub jej 
brak w gospodar-
ce i polityce 

jw. 

Konkurent Dowody stosowania 
nieuczciwych metod 
walki konkurencyjnej, 
opinia w oczach 
innych konkurentów 

 Wizerunek pro-
mocyjny firmy, 
aspekt społeczny, 
kluczowe osoby 
oraz przywódcy 

Społeczna akcep-
tacja dla nie-
uczciwych metod 
postępowania 

jw. 

Źródło: oprac. własne 

Jak wynika z powyższej tabeli, zarówno dla pracownika, klienta, jak i konkurenta 
przedsiębiorstwa wymiar kulturowy jest wspólny przy założeniu, że wszyscy oni są 
częścią tej samej społeczności. W pozostałych przypadkach, a więc przy ocenie reputa-
cji przedsiębiorstwa, jego wizerunku i osiągnięć, zwraca się uwagę na inne czynniki, 
w zależności od tego, czy ocena przedsiębiorstwa jest dokonywana z perspektywy 
potencjalnego pracownika, klienta czy też konkurenta firmy. W zależności od tej per-
spektywy różny jest też wymiar sytuacyjny dokonywanej oceny. Powyższa analiza nie 
jest oczywiście wyczerpująca. Listę elementów kluczowych, sprzyjających budowie 
kultury zaufania, można modyfikować i uzupełniać, w miarę jak zmienia się kontekst 
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sytuacyjny naszej oceny wraz ze zmianą ogólnych warunków polityczno-gospo-
darczych w kraju. 

Problemy do rozważenia 

1. Podstawowa klasyfikacja przejawów kultury zawiera: symbole, bohaterów, rytuały 
i wartości. Proszę pomyśleć o dowolnym, wybranym przez siebie przedsiębiorstwie 
oraz opisać występujące w nim przejawy kultury, szeregując je według podanej kla-
syfikacji. Czy na podstawie znajomości jednej warstwy przejawów można przewi-
dywać kształt pozostałych warstw? 

2. Kultura powstaje m.in. w działaniach i zachowaniach człowieka zarówno zbioro-
wych, jak i jednostkowych. Proszę wymienić i opisać kilka wybranych przez siebie 
przykładów zdarzeń, zachowań zbiorowych, ruchów społecznych lub działań wy-
bitnych ludzi, które wpłynęły na kształt współczesnego świata. 

3. Kultura zaufania do organizacji jest budowana m.in. na podstawie kontekstu sytu-
acyjnego, w jakim organizacja funkcjonuje, a także wizerunku, osiągnięć i reputa-
cji. Proszę sobie wyobrazić siebie w roli przedsiębiorcy oraz opisać szczegółowo 
poszczególne elementy, na podstawie których budowalibyście kulturę zaufania do 
waszej firmy. Dla ułatwienia można posłużyć się analizą dowolnie wybranego 
przedsiębiorstwa z waszego bezpośredniego otoczenia. 



Rozdział 2 

KULTUROWA PERSPEKTYWA W BADANIU 
ORGANIZACJI 

2.1. HISTORIA KULTUROWEGO PODEJŚCIA BADAWCZEGO 

W drugiej połowie lat 60. XX wieku toczyła się debata nad scjentystycznym, formal-
nym i tradycyjnym podejściem do organizacji. Na gruncie krytyki paradygmatu 
funkcjonalnego20 powstawały m.in. sytuacyjna teoria organizacji, psychologizm or-
ganizacyjny (zapoczątkowany przez eksperymenty w Hawthorne) czy teoria biuro-
kracji. Dylematem ówczesnych badań organizacyjnych było albo analizowanie orga-
nizacji bez uwzględniania w niej ludzi (Taylor, Weber), albo koncentracja na lu-
dziach, w oderwaniu od formalnej struktury, jaką jest organizacja (Mayo). W poszu-
kiwaniu recepty na jednostronne widzenie zagadnień organizacyjnych zaproponowa-
no całościowe, holistyczne podejście do organizacji, a zrozumienie jej mechanizmów 
miała ułatwić sztuka odczytywania organizacyjnych metafor, które szczegółowo 
omawiam w rozdziale 3. 

Podstawowe dwa nurty w badaniach kulturowych przedstawiały kulturę jako 
zmienną niezależną (Smircich) lub jako zmienną wewnętrzną (Deal, Kennedy). W tym 
pierwszym rozumieniu kultura jest tłem, zmienną wyjaśniającą zachowania. W per-
spektywie makro badano stosunek między kulturą a strukturą organizacji, punktem 
zainteresowania perspektywy mikro natomiast były podobieństwa i różnice w posta-
wach menedżerów w różnych kulturach. Kultura będąca zmienną niezależną jest do 
organizacji wnoszona z zewnątrz przez jej członków, a następnie ujawniana w posta-
wach pojedynczych osób. 

Kultura jako zmienna wewnętrzna jest przez organizacje cały czas wytwarzana 
i manifestowana w artefaktach kulturowych, będących skutkiem ubocznym działalno-
ści organizacyjnej. Charakterystyczne dla takiego ujęcia kultury jest badanie organiza-
cji pod kątem wzajemnej relacji zmiennych, które gwarantują jej przetrwanie. Należą 

                                                        
20 Paradygmat funkcjonalny podkreśla zależność między kulturą korporacyjną a wynikami, w tym także 

finansowymi, organizacji. 
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do nich: struktura organizacyjna, wielkość organizacji, technologie, style przywódz-
twa, kultura. Odnajdujemy w tej perspektywie podwaliny systemowej teorii organiza-
cji. Organizacja wraz z otoczeniem tworzy system, a jej istnienie decyduje się w ra-
mach stosunku z otoczeniem. Wymiar kulturowy jest tym, co wnosi do tego systemu 
element równowagi – otoczenie jest źródłem nakazów, które kierownicy stosują w or-
ganizacji za pomocą środków symbolicznych. Traktowanie kultury jako zmiennej we-
wnętrznej pozwalało sądzić, że wykorzystanie jej w połączeniu z elementami strate-
gicznego zarządzania będzie swoistą receptą na osiągnięcie celu organizacji. Zadawano 
więc pytanie, jak kształtować kulturę, aby wpływać na osiąganie celu, choć nie brano 
pod uwagę faktu istnienia subkultur lub kontrkultur w organizacji. 

Prekursorem dynamicznej analizy kultury, a więc analizy sposobu jej powstawania, 
jest Schein. Uważał, że kultura powstaje w procesie uczenia się, na który składają się 
procesy adaptacji zewnętrznej, zachodzące między grupą a jej środowiskiem, oraz 
procesy integracji wewnętrznej, dotyczące porozumienia grupy co do jej celu i sposo-
bów jego osiągnięcia. Jest on autorem koncepcji, według której wartości wynikają 
z ukrytych przesłanek (podstawowych założeń), a następnie manifestują się w artefak-
tach. Koncepcję tę omawiam dokładnie w następnym podrozdziale. 

Nowe światło na postrzeganie kultury w kontekście międzynarodowym rzuciły ba-
dania przeprowadzone przez Kluckhohna i Strodtbecka. Wyróżnili oni cechy specy-
ficzne kultury Zachodu i Wschodu.  

Kultury Zachodu cechuje: 
– aktywne opanowywanie przyrody, 
– wysoki poziom konkurencji między ludźmi, 
– liniowa koncepcja czasu, nastawiona zdecydowanie na przyszłość, 
– przekonanie, że zarówno przestrzeń, jak i surowce naturalne są nieograniczone, 
– przekonanie, że natura ludzka jest obojętna i dzięki temu daje się doskonalić, 
– przekonanie, że istnieje prawda ostateczna, która pozwala zrozumieć otaczającą 

rzeczywistość. 
Kultury Wschodu natomiast odznaczają się: 
– biernym stosunkiem do przyrody, 
– harmonią zarówno w stosunku do przyrody, jak i do innych ludzi, 
– przekonaniem, że grupa jest ważniejsza od jednostki, 
– pewnym stopniem koncentracji na przeszłości, co uwidacznia się w kultywowa-

niu tradycji, 
– polichroniczną koncepcją czasu i przekonaniem o jego cyklicznym charakte-

rze, 
– przekonaniem o ograniczoności przestrzeni, 
– przeświadczeniem o złu tkwiącym w ludzkiej naturze z jednoczesnym przeko-

naniem, że można ową naturę poprawiać, 
– wiarą w prawdę objawioną. 
Perspektywa, z której należy badać kulturę, pozostaje kwestią dyskusyjną. Można 

tego dokonywać z perspektywy wewnętrznej, tzw. uczestnika lub zewnętrznej – ob-
serwatora. Swoistą syntezą obu tych koncepcji jest, wyrosła na gruncie antropologii, 
koncepcja emic (ang. phonemic – badanie znaczenia głosek dla człowieka od urodzenia 
mówiącego danym językiem) oraz etic (ang. phonetic – badanie struktury głosek). 

Koncepcja emic opiera się  na badaniach prowadzonych z pozycji 
uczestnika, informatora w myśl założenia, że podmiot badany jest najbar-



 27 

dziej odpowiednim źródłem oceny adekwatności badania (z tego samego 
względu o korektę  tekstu prosi się  raczej jego autora, a nie inną  osobę). 

Koncepcja  etic  ho łduje badaniom wykonywanym przez zewnę t rz-
nych badaczy,  mających w łasne kategorie organizujące podmiot  w celu 
wyjaśnienia zachodzących w nim zjawisk ( tak postępujemy wówczas,  
kiedy analizujemy wyniki  kwestionariuszy badawczych,  których rezul-
taty mają  sprawdzić  s topień ,  w jakim badany podmiot potwierdza na-
sze regu ły teoretyczne).  

Obie koncepcje ulegają syntezie w pełnym procesie badawczym, kiedy początkowo 
przeprowadzamy badania jakościowe (odpowiedzi respondentów na ankiety), a następ-
nie analizujemy ich wyniki z wykorzystaniem metod ilościowych. 

W ewolucji kulturowego podejścia do badania organizacji istotne znaczenie odgry-
wa teoria kosztów wymiany Ouchiego. Można ją streścić następująco:  

– transakcja musi być postrzegana przez strony wymiany jako sprawiedliwa, 
– koszt transakcji jest czynnością mającą zapewnić każdemu z uczestników wy-

miany pożądany stosunek między wartością przekazywaną i uzyskiwaną, 
– powstaje więc pytanie, w jaki sposób dochodzi do percepcji „równości” wśród 

stron cechujących się ograniczoną racjonalnością i zorientowanych na własne 
korzyści? 

Odpowiedzią na to pytanie są trzy sytuacje, w których do owej percepcji „równo-
ści” dochodzi dzięki różnym mechanizmom. I tak w obrębie rynku owa percepcja od-
bywa się w warunkach konkurencji dzięki mechanizmowi cenowemu. Jednakże w wa-
runkach niepewności koszty transakcji ulegają wzrostowi, gdyż nie wiadomo, jak usta-
lić umowę gwarantującą rzetelne oszacowanie wartości i zakaz nieuczciwych zysków. 
Regulatorem jest tutaj sam rynek i jego mechanizmy. Jest to zasadniczy powód, dla 
którego rynki – zdaniem Ouchiego – upadają. Dla biurokracji charakterystyczna jest 
także niepewność, którą niweluje się umownie. Przykładem mogą być umowy o pracę, 
na mocy których pracownicy podporządkowują się pracodawcy, a ten bierze na siebie 
ryzyko radzenia sobie z niepewnością. W biurokracjach regulatorami postrzegania 
„równości” są: społeczeństwo, wartości oraz ugoda społeczna. Sytuacją, która stanowi 
rozwiązanie problemu kosztów transakcji, jest klan funkcjonujący na podstawie socja-
lizacji partnerów do wymiany w taki sposób, aby pomimo korzyści własnych postrze-
gali swoje cele jako spójne z celami innych. Owa socjalizacja odbywać się powinna 
przez dostarczenie wzorca pomagającego wybrać sposób podtrzymywania wymiany. 
Klan nie wymaga nadzoru. Mechanizmem regulującym jego funkcjonowanie jest kul-
tura. 

2.2. PARADYGMATY NAUKOWE 

Czym jest paradygmat i w jakim celu wykorzystuje się go w nauce? Paradygmat  
jest  ogólnym sposobem widzenia świata,  który dyktuje,  jaki  rodzaj 
pracy naukowej powinien być  podejmowany i  jakie wyniki  są  akcepto-
walne w danym czasie i  miejscu.  Dzięki  paradygmatom nauka się  roz-
wija i  dokonuje się  postęp.  W paradygmatach można odnaleźć  swoiste 
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wzorce metodologii  naukowej,  obowiązującej  w danym czasie  w kon-
kretnej  dyscyplinie.  Pomagają one skanalizować swobodną myśl naukową i uczy-
nić z niej wiedzę. Zmiana lub dezaktualizacja paradygmatów wynika jedynie z chęci 
rozwoju nowej wiedzy i poszukiwania prawdy na nowych drogach, stąd zawsze każdy 
paradygmat obowiązujący w danej rzeczywistości naukowej jest obszarem wyznacza-
jącym drogę poznania i prawdy. Można rozumieć paradygmat jako swoistą teorię 
wzorcową danej dyscypliny nauki, która dostarcza założeń i kryteriów interpretacyj-
nych, umożliwiających analizę i ocenę wyników badań naukowych. Można też trakto-
wać paradygmat w kategoriach bardziej radykalnych jako ukryty, nieuświadamiany 
przez daną grupę badaczy wymiar poznania, rozumiany jako formę z góry determinu-
jącą sposoby postrzegania i analizy zjawisk. 

W pierwszym znaczeniu interpretował paradygmat T.S. Kuhn21 – jako standardowy 
przykład. Jak sam jednak wspomina, pojęcie owo uległo rozszerzeniu i jest mylone 
z tym, co nazywamy matrycą dyscyplinarną. Jest  ona wspólną  w łasnością  tych,  
którzy uprawiają  daną  dyscypl inę ,  i  sk łada się  z  uporządkowanych 
sk ładników. Owe sk ładniki  to  symboliczne uogólnienia,  a  więc wyra-
żenia,  z  których grupa korzysta i  które mogą  być  u ję te  w formę  logicz-
ną ,  np.  F  = ma ,  modele,  dostarczające grupie  preferowanych analogii ,  
oraz okazy,  konkretne rozwiązania poszczególnych problemów, uznane 
za paradygmatyczne w podstawowym znaczeniu,  czyli  za  wzorcowe. 
W swoim pierwszym, podstawowym znaczeniu jest więc paradygmat okazem owocnej 
praktyki, który daje grupie to, czego nie dają jej reguły. Na ślad paradygmatów napro-
wadziły Kuhna rozważania na temat przyczyn jednomyślności i nieproblematycznego 
charakteru procesu komunikacji w grupie. 

W drugim znaczeniu paradygmat jest związany ze społecznym zjawiskiem grupo-
wego myślenia22. W tym przypadku jest on interpretowany szeroko i obejmuje swoją 
istotą wszystko to, co wspólne danej grupie i co zarazem paradoksalnie czyni z rozpro-
szonych osób wspólnotę. 

Istnieją cztery podstawowe paradygmaty. Ich dogłębną analizę prezentuje M. Ko-
stera w książce Postmodernizm w zarządzaniu. Naukowcy mogą sugerować lepsze lub 
gorsze rozwiązania danego problemu, poddawać je sądom wartościującym lub się od 
nich powstrzymać, zachowując dystans i obiektywizm względem danych zagadnień. 
Naukę i jej funkcje, a także poznawalność rzeczywistości, możemy postrzegać w kate-
goriach subiektywnych lub obiektywnych. Społeczeństwo – jego istota i byt – mogą 
zostać opisane na płaszczyźnie regulacja–radykalna zmiana. Możemy więc założyć, że 
społeczeństwo jest niestabilne i w sposób ciągły stwarzane przez swoich obywateli, 
a zatem istnieją pewne prawa, według których proces stwarzania się odbywa lub mo-
żemy przyjąć, że owo tworzenie odbywa się kosztem człowieka, a zatem należy doko-
nać radykalnej zmiany społecznej, aby człowieka wyzwolić z okowów, które sam bu-
duje. Na tak wyznaczonym układzie współrzędnych można zaznaczyć cztery możliwe 
kombinacje wspomnianych wymiarów, odpowiadające czterem paradygmatom. Obra-
zuje to rysunek 1. 

 

                                                        
21 T.S. Kuhn, Dwa bieguny – tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, 1985, s. 406–440. 
22 G. Musiał, Paradygmat – prawo nauki – rozwój społeczny, Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego, 

Katowice 1994, s. 12. 
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Rys. 1. Paradygmaty naukowe 
Źródło: oprac. własne na podstawie M. Kostera, 1996 

Według paradygmatu funkcjonalistycznego, społeczeństwo jest bytem realnym, 
rzeczywistym i konkretnym. Wszelkie zjawiska winny być rozpatrywane przez pry-
zmat swoich konsekwencji dla innych dziedzin życia społecznego, nauka zaś powinna 
dążyć do obiektywizmu i być wolna od wszelkiego wartościowania. Rezultatem nauki 
powinny być konkluzje co do konkretnych zastosowań jej rozwiązań, a zatem powinna 
mieć ona charakter aplikacyjny. Paradygmat funkcjonalistyczny stworzył język dla 
nauki organizacji i zarządzania oraz ogólne zasady zarządzania, dostarczył pomysłów 
w zakresie utrzymania ciągłości organizacji i jej możliwości adaptacyjnych. Zgodne 
z założeniami tego paradygmatu jest zastanawianie się nad wpływem kultury korpora-
cyjnej na konkurencyjność23. 

Na konto osiągnięć paradygmatu funkcjonalistycznego można zapisać przekona-
nie o tym, iż pewność i dążenie do pewności to jedynie społeczne konstrukty. Rze-
czywistość organizacyjna to kalejdoskop współistniejących z sobą rzeczywistości. 
Dzięki tym przekonaniom rozpoczęto badania nad mechanizmami tworzenia rzeczy-
wistości organizacyjnej oraz dostrzeżono kluczowe znaczenie kultury w organizacji. 
Wydaje się, że metafory organizacyjne, o których będzie mowa w rozdziale 3, mogą 
odgrywać rolę w tworzeniu płaszczyzny interpretacji dla konstytuującej się rzeczy-
wistości24. 

Badania przeprowadzane w myśl paradygmatu funkcjonalistycznego uwzględniają 
eliminację niepewności w organizacji. 

Paradygmat interpretatywny zakłada niestabilność i względność społecznej rzeczy-
wistości. Społeczeństwo nie istnieje obiektywnie i rzeczywiście, ale jest tworem swo-
ich uczestników. Świat społeczny, w tym też świat organizacyjny, nie istnieje nieza-
leżnie od nas, pozwalając na poznawanie siebie, ale jest przez nas wytwarzany, a zatem 
zadaniem nauki jest odkrycie nie tyle prawideł funkcjonowania świata i organizacji, ile 
reguł jego stwarzania, odkrycie języka, przez który nadajemy znaczenie i sens otacza-
                                                        

23 M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996. 
24 Ibidem. 
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jącemu światu. Zadaniem naukowca jest jedynie interpretacja zjawisk, toteż powinien 
on pozostać wolny od narzucania jakichkolwiek koncepcji czy rozwiązań. Badając 
mechanizmy tworzenia kultury korporacyjnej oraz manipulowania nią, będziemy po-
stępować zgodnie z założeniami paradygmatu interpretatywnego. 

Radykalni humaniści uznają fakt, że społeczeństwo nie jest realnym bytem, 
w przeciwieństwie jednak do zwolenników paradygmatu interpretatywnego dostrze-
gają ściśle aplikacyjną rolę nauki. Społeczne tworzenie rzeczywistości odbywa się 
kosztem ludzi, którzy są więzieni w nierealnym świecie, jawiącym się im jako ko-
nieczny. Jest to nawiązanie do metafory organizacji jako psychicznego więzienia, 
o której mówimy w rozdziale 3. Z tego względu rolą nauki jest demaskowanie fał-
szów społecznej świadomości i odkrywanie w zjawiskach społecznych, a także w or-
ganizacjach sposobów indoktrynacji i dominacji ideologicznej nad jednostkami, co 
z kolei nawiązuje do metafory organizacji jako narzędzia dominacji i systemu poli-
tycznego (jeżeli przyjmiemy założenie, że systemy polityczne także dominują swoich 
członków i sprawują nad nimi władzę). Badacz będący radykalnym humanistą będzie 
odkrywał mechanizmy socjotechniki i wywierania wpływu na ludzi poprzez manipu-
lowanie kulturą przedsiębiorstwa. Dla niego kultura to jeszcze jeden mechanizm 
indoktrynacji, która narzuca ludziom wzorce postępowania nie zawsze dla nich ko-
rzystne25. 

Radykalny strukturalizm, podobnie jak funkcjonalizm, uznaje realną rzeczywistość 
społeczną, istniejącą konkretnie oraz dającą się opisać i zbadać. Rola nauki leży 
w odkrywaniu mechanizmów zniewolenia człowieka przez społeczeństwo. O ile jed-
nak humaniści twierdzą, że sami stwarzamy sobie wierzenia psychiczne, o tyle struktu-
raliści uznają realność i konkretność owego więzienia, z którego poszukują wyjścia. 
Wśród radykalnych humanistów i strukturalistów należy poszukiwać prekursorów 
wszelkich rewolucji proletariackich oraz ruchów społecznych26. 

Paradygmaty są związane nieodrodnie z metaforami organizacyjnymi, które przed-
stawiam w rozdziale 3.  

Czym jest  metafora?  S łowo to,  mające rodowód w języku greckim,  
oznacza „przeniesienie” i  najczęściej  bywa rozumiane jako f igura sty-
l is tyczna,  w której  przynajmniej  jeden z wyrazów uzyskuje inne,  no-
we,  obrazowe brzmienie.  Jest  więc metafora przenośnią  –  ukazaniem 
czegoś  poprzez co innego,  aby wydobyć  pewne cechy specyficzne opi-
sywanego podmiotu,  które w warunkach naturalnych nie  by łyby aż  tak 
widoczne.  

Wspólnie paradygmaty i metafory tworzą zestaw narzędzi poznania kultury korpo-
racyjnej. Można mówić, oczywiście, wyłącznie o poznaniu subiektywnym, które gene-
rujemy poprzez przyjęcie takiej lub innej metafory uwarunkowanej tym bądź innym 
paradygmatem. Nauka opiera się na możliwości odkrycia prawdy obiektywnej o społe-
czeństwie, jego tworach oraz organizacji. Również autorka niniejszej książki podziela 
zdanie, że badając naturę organizacji oraz jej kulturę, budujemy sobie jedynie subiek-
tywny obraz rzeczywistości, która jest dla nas sumą percepcji pojedynczych wydarzeń, 
z których próbujemy składać logiczną całość opisaną prawidłami działania. Z tego 

                                                        
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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punktu widzenia paradygmaty i metafory pełnią rolę nader użyteczną, pozwalając na 
opis pojmowanej rzeczywistości. 

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób obranie określonego paradygmatu narzuca jednocze-
śnie ograniczony wybór metafor. 
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Rys. 2. Paradygmaty i metafory 
Źródło: oprac. własne na podstawie M. Kostera, 1996 

Obranie paradygmatu funkcjonalistycznego, usprawiedliwiającego przyjęcie zało-
żenia o aplikacyjnym charakterze kultury jako jednego z narzędzi zarządzania, łączy 
się z opisem organizacji jako mózgu, organizmu i maszyny. 

Paradygmat interpretatywny pozwala nam oceniać organizacje jako systemy kultu-
rowe. Radykalny strukturalizm wskazuje na metafory narzędzi dominacji i systemu po-
litycznego. 

Humanizm postrzega organizację w kategoriach więzienia psychicznego, a także 
systemu politycznego i narzędzia dominacji. Jak widać, metafory nie wykluczają się 
wzajemnie, a niektóre z nich mają względem siebie nawet charakter komplementarny, 
co jest widoczne w przypadku radykalnego humanizmu i strukturalizmu. Jest to, być 
może, przyczynek do dyskusji na temat możliwości lub braku możliwości łączenia 
paradygmatów. Pomimo dotychczasowych opinii o paradygmatach jako wykluczają-
cych się pojawiają się sądy, iż można wykorzystać je łącznie27. Klasycznym tego przy-
kładem jest próba odkrycia wpływu kultury na konkurencyjność przy jednoczesnej 
propozycji rozwiązań praktycznych, które pomogą stworzyć odpowiedni – wspomaga-
jący ową konkurencyjność – model kultury28. Jest to swoiste połączenie funkcjonali-
zmu z paradygmatem interpretatywnym. Wynika z tego, że pojmowanie kultury jest 
uzależnione od przyjętego paradygmatu. 
                                                        

27 R. Kamiński, Polskie przedsiębiorstwa a kultura organizacyjna przyszłości [w:] Strategie i konku-
rencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red. M. Moszkowicz, Wydział Zarządzania 
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, s. 17. 

28 B. Fryzeł, Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2004, s. 207. 
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W funkcjonalizmie postrzega się kulturę korporacyjną jako zmienną wewnętrzną 
lub zmienną niezależną. Kultura jako zmienna niezależna występuje przede wszystkim 
w badaniach międzykulturowych oraz badaniach nad narodowymi stylami zarządzania. 
Podstawowa rola kultury to wyjaśnianie procesów i zjawisk oraz służenie za swoiste 
środowisko dla procesów zarządzania, dzięki któremu można je odnieść do głębokich 
struktur przedsiębiorstwa i tam poszukiwać ich wytłumaczenia oraz logicznych, rzą-
dzących nimi prawideł. Kluczowym obszarem badawczym są w tym przypadku zależ-
ności między efektywnością zarządzania a kulturami narodowymi. W nich upatruje się 
źródła różnic w stosowanych stylach zarządzania. W niniejszej książce wykorzystamy 
m. in. badania G. Hofstede’a w tym obszarze. 

Z kolei kultura jako zmienna wewnętrzna rozpatrywana jest jako element konku-
rencyjności przedsiębiorstwa i czynnik mogący się przyczynić do jego sukcesu. W tym 
przypadku badacze poszukują relacji między kulturą korporacyjną a konkurencyjno-
ścią. Kultura jest elementem manipulacyjnym, którym można zarządzać w celu osią-
gnięcia określonych rezultatów. Stąd też podejście to znalazło dość szerokie odbicie 
we współczesnych nurtach zarządzania, chociażby jako zarządzanie przez kulturę, 
które skądinąd dla przedsiębiorców jest techniką dość nieokreśloną. 

Paradygmaty niefunkcjonalistyczne traktują kulturę wyłącznie jako metaforę, przy 
czym patrząc na nią z perspektywy symbolistycznej, podkreślają jej warstwę powierz-
chowną w postaci norm i symboli wspólnych dla danej społeczności.  

Perspektywa paradygmatu strukturalistycznego natomiast pozwala doszukiwać się 
w kulturze jej głębokich struktur w postaci podświadomych wzorców działania ludz-
kiego oraz tych elementów, które Schein określa jako założenia podstawowe. Z per-
spektywy strukturalnej pojmuje się organizację jako formę ludzkiej ekspresji. 

Wydaje się, iż nie ma przyczyn, dla których zmuszeni bylibyśmy wybrać wyłącznie 
jeden sposób widzenia zagadnień kultury w organizacji. Każdy z paradygmatów i każ-
da z perspektyw niesie ze sobą określone korzyści analityczne. Paradygmat funkcjona-
listyczny pozwala na analizę strukturalną i przyczynowo-skutkową przedsiębiorstw 
oraz poszukiwanie zależności między kulturą a płaszczyznami żywotnie interesującymi 
dla przedsiębiorstwa, na przykład konkurencyjnością czy efektywnością działania. 
Paradygmat interpretatywny natomiast stwarza możliwość poszukiwania aktywnych 
rozwiązań problemów w warstwie kulturowej przedsiębiorstwa, w myśl zasady, że 
kulturę można kształtować i stwarzać. 

Tymczasem zbliżając się coraz bardziej do zdefiniowania, co będzie dla nas ozna-
czać pojęcie kultury korporacyjnej, warto rozpocząć od klasyfikacji ogólnej definicji. 
Istotny jest podział na definicje demonstrujące i wykonawcze.  

Definicje demonstrujące, jak sama nazwa wskazuje, są definicjami ściśle opisowy-
mi. Formułowane są z perspektywy zewnętrznej, a więc ja – obserwator i badacz – 
przyglądam się czemuś, co jest poza mną i obok mnie. Dokonuję oglądu badanego 
przedmiotu ze wszystkich stron, starając się odkryć rządzące nim prawa i zasady, któ-
rym przypisuję atrybut obiektywności. Oznacza to, iż uznaję je za takie same w oglą-
dzie wszystkich innych badaczy. Celem definicji demonstrującej jest pokazanie istoty 
kultury oraz odkrycie jej zasad. 

Definicje wykonawcze mają charakter roboczy. Formułowane są z perspektywy 
uczestnika, a więc ja – obserwator i badacz – przyglądam się czemuś, co mnie otacza 
i w centrum czego się jednocześnie znajduję. Jestem elementem przedmiotu, który 
badam. Definicja wykonawcza, a wiec inaczej performatywna, jest definicją stwarza-
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jącą rzeczywistość. Nie uzurpuję więc sobie prawa do opisania obiektywnych zasad 
rządzących daną rzeczywistością. Stwarzam subiektywną rzeczywistość, pozostawia-
jąc na boku zasady teoretyczne, a objaśniając praktykę działania, i w ten sposób 
umożliwiam kontynuację naukowych poszukiwań. Ze zbioru podanych niżej definicji 
jedynie w ujęciu Czarniawskiej-Joerges, Gagliardiego i Kostery można się dopatrzyć 
cech aktu performatywnego, a więc paradoksalnie stwarzającego to, co opisuje. Po-
zostałe definicje zdają się oscylować wokół paradygmatu funkcjonalistycznego, a 
więc sformułowań opisowych, choć jest to pewne uogólnienie. Zapewne większość 
definicji kultury, które moglibyśmy przytoczyć lub stworzyć, może być formułowa-
nych w kategoriach aktu opisowego lub performatywnego w zależności od perspek-
tywy, jaką się przyjmie. 

Przystąpmy do przeglądu podstawowych definicji kultury organizacyjnej, którą dla 
potrzeb niniejszej książki nazywać będziemy korporacyjną. 

Czarniawska-Joerges nazywa kulturę medium życia lub otoczką znaczeń. Według 
Smircich, kultura pozwala ludziom nadawać życiu sens, jest siecią znaczeń. Z kolei 
Hennestad twierdzi, że kultura to ramy organizujące nasze doświadczenia, poprzez 
które wybieramy nasze działania.  

Kultura jest też postrzegana jako zjawisko dynamiczne, które tworzy się w procesie 
uczenia się, jak twierdzi Gagliardi. Kostera definiuje kulturę jako medium życia spo-
łecznego, umożliwiające uczestnikom organizacji komunikację i nadającym sens ich 
działaniom. Jest przestrzenią społeczną, stale negocjowaną tożsamością zbiorową29. 
Morgan utożsamia kulturę ze wzorcem rozwoju, znajdującym odzwierciedlenie w sys-
temie wiedzy, ideologii, wartości, praw oraz codziennych rytuałów, które charaktery-
zują dane społeczeństwo. Wreszcie Hofstede uważa, że kultura jest „miękką”, holi-
styczną koncepcją – jest majątkiem organizacji, dzięki któremu można przewidzieć 
wielkość zasobów finansowych organizacji za pięć lat. Potocznie zaś twierdzimy, że 
kultura jest zbiorem wartości, norm, zasad, które w danej społeczności obowiązują 
w sposób naturalny i nienarzucany. 

Dla potrzeb niniejszej książki przyjmiemy określenie kultury korporacyjnej. Wyda-
je się, iż jest to określenie bardziej adekwatne, biorąc pod uwagę fakt, że większość 
przykładów, na których się opiera dotychczasowa nauka w tym obszarze, dotyczy 
przedsiębiorstw. Analizujemy organizacje działające w konkretnych uwarunkowaniach 
finansowych, a fakt działania dla zysku lub dla idei ma daleko idące konsekwencje dla 
specyfiki organizacji – konsekwencje, które muszą znaleźć odbicie w kulturze. Innymi 
słowy, formułując definicje kultury korporacyjnej, wskazujemy na pewne zawężenie 
obszaru badawczego, które – zdaniem autorki niniejszej książki – pozwoli na uniknię-
cie uogólnień. Zasadne byłoby prowadzenie badań nad kulturą organizacji non-profit 
i pozostałych oddzielnie, w celu wykazania, czy kultury tych organizacji mogą się 
różnić. Inne są wszakże ludzkie motywacje, inna skala nagrody za pracę. Dopóki nie 
potrafimy dać odpowiedzi na pytanie, czy owe różnice istnieją, czy nie, dopóty 
traktowanie wszystkich organizacji pospołu wydaje się nieuzasadnione. 

Czym więc jest kultura korporacyjna? Kultura korporacyjna to zbiór  zasad 
i  wartości  obowiązujących w danej  spo łeczności  organizacyjnej  w spo-
sób naturalny,  opisujących postawy, stosunki międzyludzkie,  a  także  
styl  funkcjonowania organizacji ,  wytworzone w drodze ewolucji  orga-

                                                        
29 M. Kostera, op.cit. 
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nizacji  i  jej  dostosowań  do otoczenia oraz mających cechy zarówno 
zmiennej  wewnę t rznej ,  która poprzez sztuczne modyfikowanie w pro-
cesach zarządzania legi tymizuje  is tnienie organizacj i  oraz może prze-
sądzać  o  posiadaniu przez nią  przewagi konkurencyjnej ,  jak i  będą-
cych środowiskiem procesów zarządzania.  

Powszechnie stosowana jest klasyfikacja elementów kultury korporacyjnej zapro-
ponowana przez E. Scheina. Kultura korporacyjna składa się z: 

– założeń podstawowych, odzwierciedlonych w nieuświadomionych, oczywi-
stych reakcjach; jest to najgłębsza warstwa kultury, do której najtrudniej do-
trzeć, 

– wartości, które mogą być zwerbalizowane po głębszym zastanowieniu, chociaż 
zazwyczaj nie są kontemplowane, 

– norm sterujących zachowaniami w zmieniających się sytuacjach, 
– artefaktów, symboli kultury widocznych na zewnątrz. 
Poziomy kultury korporacyjnej według E. Scheina przedstawia rysunek 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Poziomy kultury korporacyjnej 
Źródło: oprac. własne na podstawie G. Hofstede, 2000 

Spróbujmy odnaleźć poszczególne warstwy w przykładach rzeczywistych przedsię-
biorstw. Posłużmy się przypadkiem holenderskiej firmy A. 

Do warstwy widocznej i uświadomionej, do której należą wszelkie elementy artefak-
tów, zaliczymy przykładowo wyjazdowe, doroczne spotkanie dla pracowników działu 
handlowego (konkretnie kupców zajmujących się pozyskiwaniem produktów od produ-
centów lub dostawców), organizowane w celu integracji zespołu, podsumowania wyni-
ków roku i omówienia planów strategicznych na przyszłość. Do tej warstwy należą 
także elementy wyposażenia biura. Jeśli spojrzymy na artefakty z perspektywy szerszej 
– na przykład całej sieci hipermarketów – to zaliczymy tu również strój personelu 
w barwach żółto-niebieskich i oczywiście charakterystyczne logo. Swoistym symbolem, 
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rozpoznawalnym z daleka, jest także wielki wózek sklepowy, umieszczany na rogu nie-
których hipermarketów. 

Do drugiej warstwy – deklarowanych i przestrzeganych wartości – należy przykła-
dowo stwarzanie jak najlepszej wartości dla klienta, między innymi przez oferowanie 
dobrych jakościowo towarów po dobrej cenie. Spełnienie tego warunku będzie zależeć 
przede wszystkim od jakości pracy kupców, którzy się spotykają raz w roku, aby ich 
praca przynosiła coraz lepsze rezultaty. 

Trzecia warstwa nieuświadomiona to założenia podstawowe, których możemy się 
doszukiwać w przekonaniach kierownictwa dotyczących spraw fundamentalnych, które 
stanowią podstawę kodeksów wartości. 

Artefakty można najłatwiej rozpoznać w obiektach biurowych i ich wystroju, fir-
mowych ceremoniach i uroczystościach, stroju pracowników czy specyficznym języku 
przez nich używanym. Typowym artefaktem jest krawat w biało-czerwone paski, godło 
państwowe czy doroczne przyjęcia świąteczne urządzane przez przedsiębiorstwa dla 
swoich pracowników. Ten ostatni artefakt należy do grupy rytuałów.  

Normy i wartości dotyczą już tego, w co firma wierzy, i przestrzegania tego, czego 
wymaga. Przykładem może być stwierdzenie, iż satysfakcja klientów jest dla firmy 
najwyższą wartością lub że sukces osiągamy zawsze przez wspólną pracę. Normy, jako 
opis zachowań oczekiwanych i ogólnie akceptowanych, znajdują niejednokrotnie od-
zwierciedlenie w oficjalnych kodeksach postępowania przedsiębiorstwa. Kodeksy owe 
– wydawane w postaci książeczek bądź umieszczane w widocznym miejscu w biurze – 
służą jako drogowskaz zarówno dla pracowników, jak i klientów, którzy dzięki nim 
wiedzą, czego mogą oczekiwać.  

Przykładowo przedsiębiorstwo należące do grupy A., działające w branży spożyw-
czej, zamieściło w swoim kodeksie informacje na temat swojej misji, wizji oraz strate-
gii. Kluczowe słowa użyte w sformułowaniu misji zostały następnie rozbudowane 
i objaśnione. Wizja owego przedsiębiorstwa opierała się na uznaniu faktu, iż ludzie się 
różnią, a zatem mają różne potrzeby. Wynika z tego także, iż pracownicy dysponują 
rozmaitymi talentami, a zatem naczelną zasadą przedsiębiorstwa powinna być umiejęt-
ność wzajemnego rozpoznania klientów oraz pracowników, tak aby określone zdolno-
ści mogły zaspokajać potrzeby klientów. Zaspokajanie owych potrzeb jest misją przed-
siębiorstwa. Strategia natomiast opiera się na dwóch fundamentalnych pytaniach: czy 
to, co robimy, leży w interesie naszych klientów oraz interesie naszych współpracowni-
ków. Biorąc pod uwagę tak poczynione założenia, przedsiębiorstwo wybiera strategię 
koncentracji (focus) na rozwoju formatów swoich sklepów, rozszerzeniu asortymentu 
oraz wykorzystaniu technologii, aby móc więcej czasu poświęcać klientom. Jako spo-
soby realizacji strategii firma A.H. podkreśla następujące kwestie: 

– jakość – powinna być widoczna w każdym elemencie działalności, a więc za-
równo w produkcji dobrych i bezpiecznych dla zdrowia towarów, jak i w sposo-
bie zorganizowania sklepu czy atmosferze kreowanej przez pracowników, 

– możliwość wyboru dla klienta – stwarza się ją zarówno na płaszczyźnie asorty-
mentu towarów do wyboru, jak i na płaszczyźnie sposobu robienia zakupów 
(klient może korzystać z różnych formatów sklepów, a więc całodobowych deli-
katesów w centrum miasta, hipermarketów czy supermarketów osiedlowych, 
a nawet zakupów elektronicznych z dostawą do domu), 

– wartość stwarzana dla klienta – rozumiana jako relacja jakości do ceny, jest re-
alizowana przede wszystkim poprzez linię własnych produktów spożywczych, 
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które noszą etykiety A.H. (podobną metodę konkurowania relacją jakości do ce-
ny stosuje też od wielu lat Tesco, sprzedając własną markę, czy Carrefour 
z marką Leader Price), 

– inspiracja klientów – zarówno w formie wprowadzania nowych produktów lub 
działań towarzyszących sprzedaży (testowanie produktów, pokazy kucharskie 
itd.), jak i w formie promocji sprzedaży (wysokiej jakości pismo o tematyce spo-
żywczej wydawane przez firmę i dystrybuowane do domów), 

– innowacje – firma aspiruje do kształtowania nowych trendów w żywieniu, 
– pasja – jako niezbędna cecha każdego pracownika osiągalna tylko wówczas, 

gdy przedsiębiorstwo dba o jego rozwój profesjonalny i zaspokojenie potrzeb 
związanych z samorealizacją, 

– wspólnota – wszystkie wymienione uprzednio cechy, znajdujące odzwierciedle-
nie w doskonałych sklepach, są efektem wspólnych wysiłków. 

Uzupełnieniem powyższych zasad jest kodeks zawierający trzy odrębne dokumenty 
regulujące: wspólne wartości firmy macierzystej A. (czyli odnoszące się do wszystkich 
firm siostrzanych i filii), relacje z interesariuszami oraz zasady postępowania etyczne-
go w biznesie. Wspólne wartości grupy A. to: 

– długoterminowe stwarzanie wartości dla klienta, 
– bycie preferowanym pracodawcą na rynku, 
– bycie uczciwym, ale wymagającym partnerem biznesowym, 
– lokalne zarządzanie globalną siecią, 
– bycie odpowiedzialnym oraz zaangażowanym członkiem społeczności lokalnych, 
– przekazywanie wiedzy oraz dzielenie się doświadczeniami. 
Wymienione sformułowania odzwierciedlają założenia podstawowe przedsiębior-

stwa, wokół których mogą być budowane wszelkie dalsze uregulowania formalne i nor-
mujące. Dokument opisujący relacje z grupami interesariuszy reguluje współpracę 
z klientami, współpracownikami, dostawcami, instytucjami finansowymi i dostarczycie-
lami kapitału, postawę firmy względem środowiska naturalnego i lokalnych społecz-
ności oraz stosunek do władz publicznych. Dla przykładu rozpatrzmy kategorie, w ja-
kich przedsiębiorstwo projektuje swoje relacje z pracownikami. Kategorie owe to: 

– szacunek dla każdego człowieka, jego odmienności i różnicy poglądów, otwarta 
komunikacja wszelkich nieporozumień oraz przyjazna konfrontacja różniących 
się opinii, 

– równe szanse dla każdego pod każdym względem (zarówno promocji, jak i zwol-
nień), odżegnanie się od wszelkiej dyskryminacji lub molestowania, 

– różnorodność ceniona jako wartość umożliwiająca stworzenie dobrego klimatu 
dla przedsiębiorczości, 

– komunikacja otwarta na wszystkich szczeblach, informowanie pracowników 
o zadaniach i wizji przedsiębiorstwa oraz wysłuchanie ich niepokojów i zapytań, 

– fundamentalne prawa pracowników, określone zarówno przez lokalne prawo, 
jak i międzynarodowe organizacje pracy są respektowane w firmie; w szczegól-
ności są to: prawo do zgromadzeń, prawo głosu, zapobieganie wykorzystywaniu 
dzieci w pracy, unikanie dyskryminacji oraz równe zasady wynagradzania, 

– uczciwa płaca uzależniona od lokalnych warunków rynkowych i oparta na sys-
temie ustalonych zadań i celów dla każdego pracownika; dostarczenie pełnej in-
formacji o oczekiwaniach, podstawie wynagrodzenia oraz warunkach umowy o 
pracę, 



 37 

– bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
– możliwości kształcenia dla pracowników, również szkolenia i dokształcanie 

opłacane przez firmę, 
– kreatywność i innowacje osiągane także w drodze respektowania opinii i pomy-

słów pracowników. 
Ostatni z dokumentów nosi tytuł Podstawowe zasady gry i reguluje etyczne aspekty 

działalności biznesowej. Na wstępie podkreśla się w nim zaufanie, szacunek i wysokie 
standardy działania, następnie uczciwość oraz globalny zasięg wspomnianych zasad, 
co oznacza, że oddziały polskie, holenderskie czy amerykańskie oceniane będą według 
tych samych standardów. Kodeks etyczny reguluje takie kwestie, jak: 

– zapobieganie korupcji, 
– przyjmowanie i dawanie upominków, darmowych produktów lub innej formy 
świadczeń (np. kolacje fundowane partnerom biznesowym), 

– zapobieganie konfliktowi interesów, 
– handlowanie opcjami firmy przez pracowników, 
– ochrona poufnych informacji, 
– uczciwość konkurencji, 
– raportowanie zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem. 
O skali rozbieżności między teorią kodeksów a praktyką zarządzania piszę w czę-

ści 6.3. 
Jądro kultury to złożony system idei i emocji, odzwierciedlający zwyczajowe spo-

soby działania członków społeczeństwa – tutaj mieszczą się wartości, normy i standar-
dy30. W tym samym miejscu Kroeber mówi też o konieczności badania wartości na-
ukowo, jako integralnego składnika kultury. Jednocześnie interesuje nas podejście 
naukowe do badań nad wartościami, uznające wartości jako składnik organizmu przy-
rodniczego. Nie interesuje nas ujęcie idealistyczne, przypisujące wartość bóstwu lub 
odwołujące się do innych kategorii idealnych. Istnieje kilka klasyfikacji wartości, które 
moglibyśmy odnieść również do rzeczywistości organizacyjnej. Najbardziej interesują-
ca wydaje się skala M. Rokeacha oraz S.H. Schwartza31. 

Interesujące wyniki przyniosły badania nad stosunkiem pracowników do zmiany, 
determinowanym przez wyznawane przez nich wartości32. Badania potwierdzają, że 
kobiety częściej przyjmują postawy zachowawcze względem zmiany niż mężczyźni. 
Bez względu na stopień akceptacji zmiany wartości najbardziej cenione to bezpieczeń-
stwo rodziny, mądrość, poczucie własnej godności oraz szczęście, natomiast wartości 
najmniej cenione to życie pełne wrażeń, zbawienie, równość, świat piękna, przyjem-
ność, uznanie społeczne oraz poczucie spełnienia. Trzeba zauważyć, iż osoby przeja-
wiające postawę innowacyjną względem zmiany wyżej cenią takie wartości, jak doj-
rzała miłość i życie pełne wrażeń, od osób zachowawczych, niżej natomiast cenią zba-
wienie, bezpieczeństwo narodowe, równość. W zakresie wartości instrumentalnych, 
a więc tych, które prowadzą do osiągnięcia wartości ostatecznych, takie wartości, jak 

                                                        
30 A.L. Kroeber, Istota kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 175. 
31 Są to: zakotwiczenie (embeddedness) a autonomia, hierarchia a egalitarianizm, mistrzostwo a harmo-

nia. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych wymiarów daje P.B. Smith; P.B. Smith, Cultural values, 
sources of guidance and their relevance for managerial behaviour, a 47 nation study, „Journal of Cross – 
Cultural Psychology”, 33, 2002. 

32 M. Wolan-Nowakowska, Psychologiczna charakterystyka postaw pracowników wobec zmian w za-
leżności od systemu wartości [w:] Jakość rozwoju a jakość życia, red. R. Derbis, Częstochowa 2000. 
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odpowiedzialność i opanowanie są cenione bardziej wśród osób o postawach zacho-
wawczych. Z kolei osoby o postawach innowacyjnych wobec zmian niżej cenią takie 
wartości, jak opanowanie, uczciwość, uprzejmość, wybaczanie. Większe znaczenie 
mają dla nich wartości: intelekt, wyobraźnia, szerokie horyzonty. 

Potwierdzony empirycznie został fakt, że przedsiębiorstwa, które przy podnoszeniu 
jakości koncentrowały się na dostosowaniu swoich działań do głównych wartości, 
takich jak solidność, uczciwość, odpowiedzialność, osiągały większe zyski niż przed-
siębiorstwa skupione jedynie na jakości33. Potwierdza to nasze przekonanie, że warto-
ści jako element ogniskujący kultury korporacyjnej są związane z procesami jakościo-
wymi przedsiębiorstwa – warunkują skuteczność tych procesów. Ich rola w zarządza-
niu zmianą polega nie tylko na spajaniu i ujednolicaniu organizacji, ale także na czy-
nieniu ludzi szczęśliwymi, przez co lepiej funkcjonują oni w organizacji. Stąd narodzi-
ła się koncepcja zarządzania przez wartości. 

Najtrafniejsza w odniesieniu do zarządzania przez wartości  wydaje 
s ię  definicja,  w której  zak łada się ,  iż  jest  to  systematyczny proces 
wdrażania  wartości  do codziennych dzia łań  oraz ustanawianie  kultury 
korporacyjnej ,  która zapewni  fi rmie s ta łą  pozycję  na l iście  przedsię-
biorstw o najwyższej  jakości  us ług świadczonych klientom oraz o naj-
wyższym standardzie życia w łasnych pracowników34.  Jest  to  także na-
rzędzie przywództwa,  które ma m.in.  wzmacniać  zaangażowanie każ-
dego pracownika w wykonywane zadania.  

Zarządzanie przez wartości składa się z trzech faz: 
– sprecyzowanie misji, celów i wartości, 
– propagowanie misji i wartości, 
– dostosowanie codziennych działań. 
Na koniec analizy składników kultury według Scheina przyjrzyjmy się założeniom 

podstawowym. Niewidoczne i nieuświadamiane, mogą dotyczyć m.in. prawdy, stosun-
ków międzyludzkich czy natury pracownika. Przykładowo poglądy na naturę pracow-
nika mogą być skrajne w zależności od tego, jaką teorię przyjmie się do ich interpreta-
cji. Jeżeli kierownictwo firmy podzieli opinie McGregora zaprezentowaną w teorii X, 
mówiącą o tym, że człowiek nie lubi pracy i jest to dla niego zło konieczne, znajdzie to 
odzwierciedlenie zarówno w wartościach, jak i rozwiązaniach stosowanych w zarzą-
dzaniu. W świecie wartości można umieścić pracę i jakość jako dwa elementy, którym 
przypisuje się największe znaczenie, a w strefie konkretnych rozwiązań położyć nacisk 
na mechanizmy kontroli. 

Jeżeli jednak kierownictwo podzieli opinie prezentowane w teorii Y McGregora, że 
ludzie z natury chcą się realizować w pracy i trzeba im tylko stworzyć szansę rozwoju, 
to w strefie wartości może się znaleźć odwołanie do człowieka i kapitału intelektualne-
go jako najważniejszych zasobów firmy, a w zarządzaniu kluczowe staną się systemy 
motywacji pracowników i doskonalenia organizacji. 

Kultura w przedsiębiorstwach może się kształtować w różny sposób. Większość 
badaczy jest jednak zgodna co do czterech podstawowych elementów, które mają 
wpływ na jej powstawanie, czyli: 

                                                        
33 A. Stachowicz-Stanusch, Kultura marketingowa przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2001, s. 110. 
34 K. Blanchard odwołuje się do publikowanej listy będącej alternatywą wobec Fortune 500. 



 39 

– roli liderów w organizacji, 
– wszelkich wydarzeń krytycznych, z których płynie nauka i doświadczenie, 

a które prowadzą do kształtowania pożądanych zachowań, 
– potrzeby utrzymania sprawnych i skutecznych stosunków między członkami or-

ganizacji, co prowadzi do formułowania wartości oraz oczekiwań, 
– dynamiki lub stabilności otoczenia zewnętrznego. 
Wiele przedsiębiorstw powstało wokół charyzmatycznych osobowości swoich przy-

wódców. Ford zawdzięcza swój obecny kształt kilku pokoleniom rodziny założyciel-
skiej, którzy sprawowali naczelne funkcje w firmie. Chrysler zmienił oblicze i stał się 
dochodową firmą, kiedy stanowisko prezesa objął Lee Iaccoca, wcześniej zwolniony 
z Forda z powodu personalnego konfliktu z rodziną Fordów. Czas sprawowania przez 
niego zarządu pamięta się dzięki jego postawie. W trudnej sytuacji finansowej firmy 
obniżył sobie pensję na rok do wysokości 1USD miesięcznie. Osiągnął sukces. 

Wydarzenia krytyczne mogące także zasadniczo zmienić oblicze przedsiębiorstwa to 
wszelkiego rodzaju kryzysy. Doświadczyła tego firma Enron, kiedy odkryto nieuczci-
wość osób piastujących w firmie kluczowe stanowiska, doświadczył tego parę lat temu 
Barings Bank, kiedy jeden z jego maklerów podjął błędną decyzję inwestycyjną.  

Tworzenie się kultury w organizacji jest subtelną grą indywidualnych sił osobowo-
ści jej liderów oraz procesów społecznych zachodzących w organizacji, wynikających 
ze wzajemnych oddziaływań ludzkich. L. Zbiegień-Maciąg zwraca uwagę na zależność 
procesów formowania się kultury i jej uczenia się przez pracowników35. Formowanie 
kultury, które rozpoczyna się od krystalizacji podstawowych założeń, a następnie przez 
rozwój i osiąganie dojrzałości, zmierza do stabilizacji i utrwalenia określonego syste-
mu wartości, norm i zachowań, implikuje znaczenie socjalizacji jako procesu niezbęd-
nego do nauki kultury. Otoczenie zewnętrzne w równie dużej mierze narzuca uwarun-
kowania kulturowe, a dobrym przykładem tego zjawiska jest rynek pracy w Polsce. 
Gdyby był to rynek stabilny, o regularnym wzroście miejsc pracy, zapewne przekształ-
ciłby się w rynek pracownika, co oznaczałoby, że przedsiębiorstwa konkurujące o ludzi 
musiałyby stosować „miękki” model zarządzania zasobami (pewność i stabilizacja 
zatrudnienia, szkolenia pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji, inwestowanie 
raczej we własnych pracowników niż szukanie ludzi spoza firmy). Mamy jednak ty-
powy rynek pracodawcy, niestabilny, o popycie na pracę znacznie przewyższającym 
podaż miejsc pracy. To prowadzi do sytuacji, w której przedsiębiorstwa stosują „twar-
de” zarządzanie ludźmi. Pracownicy są zwalniani bez skrupułów, kiedy tylko maleje 
ich przydatność dla firmy lub kiedy można pozyskać na rynku kogoś, kto tę samą pracę 
wykona taniej. Nie istnieje uczciwy kontrakt psychologiczny między pracodawcą 
a pracownikiem, wymagania są podnoszone przy malejącym realnym wynagrodzeniu 
(mało która firma uwzględnia obecnie coroczną inflację w wynagrodzeniach, skutkiem 
czego maleją ona systematycznie). 

Kultura spełnia w organizacji wiele funkcji. Najważniejsze z nich to36: 
– wyznaczanie granic organizacji, 
– środowisko dla procesów zarządzania, 
– zapewnienie członkom organizacji poczucia tożsamości, 

                                                        
35 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji, identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa, 2002, s. 38. 
36 S. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 408. 
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– zwiększenie stabilności systemu społecznego, 
– spoiwo i tło dla elementów zarządzania, gwarantujące spójność organizacji, 
– mechanizm wyjaśniający i punkt odniesienia do oceny prawidłowości zachowań 

i postaw członków organizacji. 
Z kolei funkcje kultury wymienianie najczęściej w literaturze37, choć dotykają spraw 

ogólnych, mają jednak zdecydowanie charakter aplikacyjny, co wskazywałoby na prze-
wagę paradygmatu funkcjonalistycznego w dotychczasowych poglądach na ten temat. 

Wydaje się, że uznanie wspomnianych wyżej elementów kształtujących kulturę 
prowadzi nas nieuchronnie w kierunku paradygmatu interpretatywnego (uznanie roli 
liderów w organizacji) oraz funkcjonalistycznego (dynamika otoczenia, wydarzenia 
krytyczne), co jest dowodem na możliwe współistnienie obu paradygmatów. 

2.3. ARCHETYPY KULTURY KORPORACYJNEJ 

Archetyp oznacza prototyp lub pierwowzór.  C.  Jung definiowa ł  arche-
typ jako jedno z prototypowych zjawisk sk ładających się  na zawartość  
zbiorowej podświadomości  i  mających odzwierciedlać  powszechne 
myś l i  ludzkie spotykane we wszystkich kul turach38.  

Nasza próba poznania kultury korporacyjnej, pomimo iż dotyczy możliwie najszer-
szego aspektu badawczego, a zatem analizuje kwestie kulturowe zarówno w perspek-
tywie ogólnej, ponadnarodowej, jak i międzynarodowej, musi być także zakorzeniona 
w realiach nam najbliższych, a więc polskich. Patrząc na rozwój przedsiębiorczości 
polskiej z punktu widzenia historycznego, trudno się nie zgodzić, że wyznaczają go 
dwie zasadnicze epoki polskiej gospodarki, a mianowicie komunistyczna i postkomu-
nistyczna. Być może za jakiś czas będziemy mogli dodać do niniejszej analizy epokę 
gospodarki globalnej, ale w tej chwili za wcześnie jeszcze o tym mówić. Epoka komu-
nistyczna i postkomunistyczna ukształtowała dwa całkiem odmienne archetypy organi-
zacji, które postaramy się teraz przedstawić. 

Archetyp kultury przedsiębiorstwa państwowego powstał w specyficznych warun-
kach gospodarczych. Podstawowym wyznacznikiem gospodarki w epoce komuni-
stycznej była filozofia własności kolektywnej, która swe źródło miała w teoriach mark-
sistowskich. O ile można się zgodzić, że dialektyczne pojmowanie ekonomicznej rze-
czywistości nie jest bezpodstawne, o tyle praktyczne rozwiązania zastosowane 
w przedsiębiorstwach państwowych epoki komunistycznej zaprowadziły zarówno 
zarządzanie, jak i ekonomię w stronę przeciwną, niż wskazywali ideologowie filozofii 
marksistowskiej. Zamiast człowieka uwznioślać do reszty go upodliły. 

Epoka, o której mówimy, to czas gospodarki centralnie planowanej, która opierała się 
na założeniu długookresowego zaspokojenia potrzeb całego społeczeństwa. Motyw „na-
gannego moralnie” dążenia do indywidualnego zysku został zastąpiony szlachetnym 
celem społecznym. Planowanie centralne miało na celu wykorzystanie pełni sił produk-
cyjnych dla dobra społeczeństwa. Instytucji planowania zostało podporządkowane całe 

                                                        
37 Porównaj L. Zbiegień-Maciąg, op.cit., s. 33. 
38 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 

1994, s. 43. 
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funkcjonowanie przedsiębiorstwa, łącznie z zarządzaniem. W takich warunkach konku-
rencja ekonomiczna nie istniała, a problemy społeczne kształtujące rynek pracy, takie jak 
bezrobocie, również należały do marginalnych. Zadaniem przedsiębiorstw w gospodarce 
scentralizowanej była realizacja wszelkiego rodzaju planów oraz osiąganie wskaźników 
i norm produkcyjnych. Działalność przedsiębiorstw była uzależniona od mitycznego 
„centrum”, które decydowało o wszelkich aspektach życia organizacyjnego. 

W takich warunkach funkcjonowania wytworzyła się spolaryzowana i wewnętrznie 
sprzeczna forma kultury korporacyjnej. W ekonomicznej sferze działania przedsiębior-
stwa była to kultura introwertyczna, charakteryzująca się39: 

– awersją do podejmowania ryzyka, 
– izolacją przedsiębiorstwa zarówno od rynku, jak i od pozostałych przedsię-

biorstw (inaczej mówiąc, zarówno od konkurentów, jak i od klientów), 
– brakiem aktywnego uczestnictwa firmy w otoczeniu i życiu społeczno-

gospodarczym, 
– orientacją „do wewnątrz”, co oznaczało skoncentrowanie się na sprawach we-

wnętrznych przedsiębiorstwa i nieuwzględnianie faktu, iż przedsiębiorstwo 
współistnieje z otoczeniem. 

W sferze politycznej działania przedsiębiorstwa wytworzyła się kultura o cechach 
ekstrawertycznych40, czyli: 

– otwartości na ryzyko, rozumianej jednak specyficznie w postaci aktywnego 
udziału w grach politycznych, 

– dynamizmie organizacyjnym, 
– uczestnictwie w otoczeniu politycznym, 
– orientacji „na zewnątrz”, polegającej na skupieniu uwagi na politycznym kon-

tekście otoczenia i obserwowaniu struktury aktualnego układu władzy, tak aby 
móc funkcjonować adekwatnie do owej struktury. 

Trudno się nie zgodzić, że takie warunki pracy muszą wywierać rozwarstwiający 
wpływ na osobowość człowieka. W psychologii znane jest zjawisko rozwarstwienia 
osobowości, powstałe na skutek długotrwałej ekspozycji na warunki, w których obok 
powierzchownej i pozornej warstwy rzeczywistości występują tak zwane ukryte zna-
czenia i drugie dno. Oznacza to, parafrazując stwierdzenie ze znanego niegdyś filmu 
Miasteczko Twin Peaks, że nic nie jest tym, czym się wydaje. Takim rozwarstwieniem 
osobowości na poziomie organizacyjnym jest wyżej opisana kultura o cechach jedno-
cześnie intro- i ekstrawertycznych. 

Można sądzić, że w tych warunkach człowiek był poddany swoistej, podwójnej 
ekspozycji na kulturowe sprzeczności – raz jako członek społeczeństwa, a drugi raz 
jako pracownik swojego przedsiębiorstwa. W swojej książce Postmodernizm w zarzą-
dzaniu M. Kostera opisała wpływ spolaryzowanej kultury na człowieka na podstawie 
wywiadów przeprowadzonych z dyrekcjami ówczesnych przedsiębiorstw państwo-
wych. Wnioski są następujące: 

– dominującym uczuciem u ludzi była frustracja i poczucie niepewności, można 
by rzec paradoksalne; wszak panuje opinia powszechna o pełnej stabilizacji sy-
tuacji pracownika, związanej z faktem gwarantowania przez państwo miejsc 
pracy;  

                                                        
39 M. Kostera, op.cit., s. 66. 
40 Ibidem. 
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– frustracja i niepewność musiały pochodzić z innego źródła, i można się domy-
ślać, że było to źródło polityczne; każdy mógł być posądzony o nieprawomyśl-
ność i ponieść konsekwencje takiego oskarżenia; 

– powszechnie występowały psychosomatyczne schorzenia spowodowane stre-
sem; 

– system wartości ogólnoludzkich uległ rozpadowi, a – co za tym idzie – morale 
pracowników było dramatycznie niskie; w ówczesnym społeczeństwie można 
było obserwować jednocześnie silną tendencję do identyfikowania się z warto-
ściami chrześcijańskimi oraz tendencje oportunistyczne, czasami podyktowane 
chęcią zysku, a czasami tylko przetrwania w ówczesnym świecie; 

– zjawiskiem powszechnym był ostentacyjny brak zaangażowania; 
– we wszystkich przesłaniach i komunikatach, zarówno zewnętrznych, pochodzą-

cych z otoczenia, jak i tych wymienianych prywatnie między ludźmi, doszuki-
wano się „ukrytych znaczeń”; wzajemne zaufanie ludzi do siebie zostało zniwe-
lowane prawie do zera, przy czym dotyczyło to nierzadko członków własnych 
rodzin; 

– rozpad osobowości w mniejszym lub większym stopniu mógł towarzyszyć każ-
demu człowiekowi; ludzie starali się zachować swoją indywidualną osobowość 
wewnętrzną, wytwarzając jednocześnie inny obraz dla otoczenia; nawet jeżeli 
wytwarzanie innego obrazu nie oznacza generowania zachowań przeciwnych do 
tych, które uważalibyśmy za słuszne, to i tak wystarczająco traumatycznym do-
świadczeniem było budowanie naokoło siebie swoistej bariery, która nie pozwa-
lała, aby inni dostrzegli nasze prawdziwe „ja”. 

Przedsiębiorstwa postkomunistyczne funkcjonują w diametralnie różnych warun-
kach ekonomicznych. Warunki owe stwarza przede wszystkim gospodarka rynkowa, 
w której jedynym elementem sterującym jest „wolna ręka rynku”. Jednocześnie nakła-
dają się na to procesy globalizacyjne oraz integracyjne, którym w znacznym stopniu, 
świadomie lub nie, jest podporządkowane funkcjonowanie współczesnego przedsię-
biorstwa. Procesy integracyjne determinują działanie przedsiębiorstw przede wszyst-
kim poprzez wymogi formalnego dostosowania do przepisów obowiązujących w kra-
jach UE. Procesy związane z globalizacją wpływają przede wszystkim na sferę konku-
rencyjności przedsiębiorstwa. Z jednej strony pojawiają się nowi konkurenci na rodzi-
mym, polskim rynku, który jednocześnie przestaje być zamkniętą enklawą handlową 
i staje się częścią najpierw rynku europejskiego, a dalej światowego, z drugiej zaś stro-
ny dla przedsiębiorstw polskich otwierają się nowe możliwości. Na ile owe możliwości 
są iluzoryczne – przynajmniej obecnie – to pytanie, którego w niniejszej książce nie 
stawiam. 

Po pierwsze, proces „kolonizacji” polskiego rynku przez przedsiębiorstwa zagra-
niczne jest szybszy od procesu otwierania się rynków dla przedsiębiorstw polskich. Po 
drugie, możliwości konkurowania na rynkach zagranicznych są dyskusyjne, gdyż rynki 
owe są chronione rozmaitymi barierami w postaci formalnych wymogów czy przepi-
sów, do których większość polskich przedsiębiorstw nie jest jeszcze przystosowana. 
Poprzestając na tej uwadze, gdyż szczegółowe rozpatrywanie zagadnień konkurencyj-
ności polskich przedsiębiorstw wykracza poza ramy tej książki, należy jedynie podkre-
ślić, iż zarówno integracja, jak i globalizacja wystawiają ową konkurencyjność na 
wielka próbę, zmuszając przedsiębiorstwa do działań dostosowawczych oraz ciągłych 
ulepszeń jakościowych. Procesy te dotykają strefy otoczenia konkurencyjnego przed-
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siębiorstwa, ale także kształtują klienta, generując jego nowe potrzeby i zaspokajając je 
na równi z już istniejącymi.  

Konsekwencją procesów globalizacji i integracji jest umiędzynarodowienie konku-
rencji, a także stworzenie nowego uwarunkowania dla zarządzania, jakim jest różno-
rodność kulturowa. Menedżerowie stają przed wyzwaniami, których spełnienie wyma-
ga nowych kompetencji. Środowisko zarządzania uległo znacznemu skomplikowaniu, 
a jego dynamika powoduje, że tempo ludzkiego uczenia się i rozwoju, a także adaptacji 
do zmian musi być coraz wyższe.  

Istotnym wyznacznikiem środowiska funkcjonowania przedsiębiorstwa postkomu-
nistycznego jest niejednolitość celów legitymizujących istnienie organizacji. Koncep-
cja grup interesu (stakeholders) zakłada, że organizacja jest po to, aby jednocześnie 
przynosić zysk swoim właścicielom, zaspokajać potrzeby klienta finalnego, być ren-
towną w długim okresie, by móc spłacać zaciągnięte kredyty, dzięki czemu zarabiają 
kredytodawcy, dać miejsce pracy pracownikom, służyć społeczności lokalnej. Trudno 
powstrzymać się od uwagi, że zaspokojenie wszystkich tych grup jednocześnie może 
być niewykonalne. 

Przykładowo, jeżeli koncern paliwowy buduje stację benzynową w bezpośredniej 
bliskości osiedla mieszkaniowego, to naraża się na protesty ze strony mieszkańców 
sąsiednich domostw, którzy nie chcą mieć pod oknami dystrybutorów z paliwem. Tłu-
maczenie, że współczesna technologia gwarantuje pełną szczelność zbiorników, a dys-
trybutory mają system zasysania powietrza, dzięki czemu nie czuć w powietrzu oparów 
paliwa, z reguły odnoszą mizerny skutek. Powstaje pytanie, jak to się dzieje, że pomi-
mo licznych protestów stacje benzynowe jednak powstają w bezpośredniej bliskości 
domów. 

Drugim przykładem może być platforma współpracy między pracownikami a pra-
codawcą. W interesie pracodawcy jest pozyskanie najlepszych ludzi po najniższych 
możliwych kosztach. W chwili kiedy przedsiębiorstwo napotyka problemy finansowe, 
w pierwszym rzędzie poszukuje oszczędności w kosztach administracyjnych, a w dru-
gim w kosztach pracowniczych. W interesie pracownika jest zarówno posiadanie do-
brych warunków pracy, adekwatnej do wykonywanych zadań, pensji, jak i stabilności 
zatrudnienia, co może być zagrożone przez politykę zorientowaną na koszty. Paradok-
salnie spełnienie owych wymogów powinno także leżeć w interesie pracodawcy, który 
oczekuje dobrej jakości pracy. Jest jednak inaczej, ponieważ w warunkach obecnego 
rynku pracy pracodawca wie, że zawsze może wymienić pracownika na tańszego, co 
też z reguły czyni, często nie bacząc na podjęte wcześniej wobec ludzi zobowiązania. 
Dodatkowo nakłada się na to okoliczność legislacyjna, która pozwala pracodawcom na 
zwalnianie ludzi praktycznie bez żadnych konsekwencji. 

Echa prymatu celów społecznych organizacji pobrzmiewają już tylko w przekona-
niu o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, choć jest to już zupełnie inna 
skala wartości niż niegdysiejsze zdefiniowanie prymatu ogółu nad jednostką.  

O ile w epoce gospodarki centralnie sterowanej, na skutek istnienia „znaczeń ukry-
tych, którymi zarządzali ludzie posiadający władzę polityczną, wartości ulegały swo-
istej polaryzacji pozornej, co oznaczało, iż człowiek nie ujawniał na zewnątrz swoich 
prawdziwych przekonań lub wręcz stwarzał pozory, iż wyznaje inne, o tyle w epoce 
postkomunistycznej wartości uległy rzeczywistej relatywizacji. Jest to relatywizacja 
objawiająca się na gruncie społecznym w przypisywaniu określonym wartościom róż-
nej rangi i hierarchii w zależności od kontekstu sytuacyjnego. System jednolity i uni-
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wersalny, który mógłby być punktem odniesienia we wszystkich aspektach życia go-
spodarczo-społecznego, stał się utopią, a wcześniejsze kodeksy bezwzględnie stawiają-
ce tak fundamentalne cechy, jak uczciwość, etyka czy przestrzeganie prawa, są po-
strzegane jako niepraktyczne i niemające zastosowania w dzisiejszej rzeczywistości. 

Wśród społeczno-ekonomicznych uwarunkowań działania przedsiębiorstw istotne 
znaczenie ma wzrastające bezrobocie, które wytworzyło rynek pracodawcy, a więc 
sytuację poniekąd zupełnie nową w porównaniu z poprzednim okresem. Nadmiar po-
daży zasobów ludzkich w stosunku do podaży miejsc pracy spowodował, że przedsię-
biorstwa swobodnie dysponują swoimi pracownikami, dowolnie kształtując profil 
kompetencji oraz jakość kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. 

Oprócz aspektów pozytywnych w postaci możliwości podnoszenia jakości posiada-
nych kadr i kształtowania kultury firmy poprzez zatrudnianie właściwych osób wystę-
pują też aspekty negatywne. Ciemna strona tej sytuacji to przede wszystkim fundamen-
talna zmiana zasad kontraktu psychologicznego między pracodawcą a pracownikiem. 
Kontrakt  psychologiczny jest  niepisaną  i  n ieformalną  umową  między 
f irmą  a  pracownikiem co do wzajemnych świadczeń  d ługotermino-
wych,  przede wszystkim tych,  które nie  są  spisane w umowie.  Kon-
trakt  psychologiczny dotyczy przede wszystkim oczekiwań  pracownika 
co do jego przysz łości  i  moż l iwości  rozwoju kariery oraz deklaracji  
pracodawcy co do zamiaru i  chęci  sprostania  owym oczekiwaniom.  
Przykładowo pracownik oddaje przedsiębiorstwu swoją wiedzę i umiejętności oraz 
deklaruje, że poświęci się pracy z najwyższą atencją i starannością. W zamian za to 
oczekuje stabilizacji zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego. Jeżeli po 
upływie pewnego czasu przedsiębiorstwo, dochodząc do wniosku, że pracownik spełnił 
swoją rolę i nie jest dłużej potrzebny, zwolni go, u owego człowieka może się zrodzić 
uczucie, iż został wykorzystany i oszukany. Będzie to złamanie zasad kontraktu psy-
chologicznego. Charakterystycznym przykładem tego typu sytuacji jest obiecywanie 
nowo przyjmowanym pracownikom ścieżki konkretnej kariery, uwzględniającej m.in. 
awans na dane stanowisko pracy po określonym czasie pracy. Zdarza się, że warunek 
ten nie jest spełniany ze względu na rozmaite przyczyny, począwszy od niesprzyjającej 
w danej chwili sytuacji politycznej w firmie, a skończywszy na zmianie przełożonego, 
którego następcy nie zawsze dostrzegają konieczność przejęcia zobowiązań swoich 
poprzedników. 

W przedsiębiorstwie państwowym istnienie kontraktu psychologicznego było mar-
ginalne, ponieważ element swobody rynkowej w zawieraniu umów z pracownikami 
był marginalny. (Państwo gwarantowało zatrudnienie a jedynym punktem konflikto-
gennym była sfera politycznych przekonań pracownika. Jeśli człowiek nie naraził się 
władzy, to mógł z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, w jakim stopniu przedsię-
biorstwo spełni jego oczekiwania.) Tymczasem w przedsiębiorstwach wolnorynko-
wych kontrakt psychologiczny jest kwestią fundamentalną, choć niedocenianą przez 
pracodawców. 

Do uwarunkowań społecznych funkcjonowania przedsiębiorstwa wolnorynkowego 
należą także zmieniające się wzorce rodziny (nikogo już nie dziwi kobieta konkurująca 
z mężczyznami o stanowiska na wysokich szczeblach hierarchii zawodowej) oraz wzor-
ce życia (przykładowo rosnąca mobilność pracowników, prymat kariery zawodowej 
i spełnienia się w pracy w stosunku do życia rodzinnego). Uwarunkowaniem społecz-
nym jest także zmiana oczekiwań co do roli, jaką przedsiębiorstwo powinno spełniać 
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względem społeczeństwa, a te z kolei są częściowo uwarunkowane przez pogłębiające 
się rozwarstwienie klasowe społeczeństw. Dawny podział na klasę pracującą (tzn. ro-
botniczą) i intelektualistów został zastąpiony podziałem na warstwę ubogich ludzi oraz 
szczątkową warstwę bogatych. W niektórych społeczeństwach, w tym w Polsce, obser-
wuje się brak rzeczywistego rozwoju klasy średniej, co powoduje, że rozziew między 
bogatymi, a biednymi staje się jeszcze większy i bardziej widoczny. Charakterystyczne 
jest przy tym nie tyle odejście od dawnego podziału na pracę umysłową i fizyczną, ile 
jego zanegowanie, a więc przypisanie mu wartości negatywnej. W dużej mierze kwestie 
roli przedsiębiorstwa w aspekcie społecznym opisuje teoria „społecznego obywatelstwa 
przedsiębiorstwa” (corporate citizenship), według której ma ono obowiązki względem 
lokalnej społeczności, w której bezpośrednim otoczeniu działa. 

W celu dopełnienia prowadzonej analizy porównawczej kultury przedsiębiorstwa 
państwowego i postkomunistycznego pozostaje zadanie pytania o wpływ opisanych 
warunków na człowieka. Na podstawie doświadczeń oraz licznych rozmów z ludźmi 
zajmującymi wysokie stanowiska w hierarchii organizacyjnej, nasuwają się następują-
ce spostrzeżenia41: 

– powszechnym zjawiskiem wśród pracowników współczesnych przedsiębiorstw 
są schorzenia psychosomatyczne, spowodowane stresem; źródeł owego stresu 
można upatrywać w coraz większej odpowiedzialności przerzucanej na pracow-
nika, rosnącym tempie pracy, wymaganej elastyczności co do miejsca i czasu 
pracy (częste podróże służbowe, nienormowany czas pracy), rosnącej konkuren-
cji wśród pracowników wynikającej z uwarunkowań rynku pracy, ale także z in-
dywidualnych ambicji w odniesieniu do kariery zawodowej. Podaliśmy tylko 
kilka przykładów, które oczywiście nie wyczerpują listy wszystkich możliwych 
czynników stresogennych, 

– frustracja i niepewność, które w przedsiębiorstwach państwowych miały źródło 
w polityce, a obecnie mają źródło w ekonomii i gospodarce; brak pewności co 
do stabilności miejsca pracy powoduje, że potencjalnie może być zagrożona 
fundamentalna egzystencja człowieka. Wydaje się, iż dodatkowo efekt ten jest 
spotęgowany przez praktyki przedsiębiorstw, które traktują człowieka jak zasób 
materialny, który dopóty jest w przedsiębiorstwie ceniony, dopóki przynosi zy-
ski lub dopóki nie zmieni się strategia przedsiębiorstwa (grupowe zwolnienia 
z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstwa są obecnie stałym elementem 
społeczno-gospodarczego krajobrazu); niepokojącym elementem w tej sytuacji 
jest także brak jakichkolwiek uregulowań prawnych, chroniących pracownika; 
pracodawca może praktycznie w każdej chwili zwolnić dowolną liczbę osób 
z pracy, jeśli tylko poda odpowiednią podstawę prawną rozwiązania umowy 
o pracę, tak aby nie można było decyzji skutecznie zaskarżyć do sądu. Jedna 
z moich znajomych, zajmująca stanowisko specjalisty ds. personelu w znanym 
koncernie samochodowym, powiedziała „(...) moją rolą jest upewnić się, że nie 
pójdziemy do sądu, kiedy zwolnimy pracownika”, 

– postawy emocjonalne pracowników oscylują na ogół wokół silnego zaangażo-
wania w sprawy przedsiębiorstwa; niejednokrotnie występuje identyfikowanie 
się z przedsiębiorstwem i wykonywaną pracą, a umiejętność oddzielenia spraw 
prywatnych od służbowych staje się rzadką cechą, 

                                                        
41 Por. M. Kostera, op.cit. 
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– pomimo że kultury przedsiębiorstw są raczej jednoznaczne w swych przesła-
niach (wszystko zależy od człowieka, na sukces trzeba zapracować, aby się 
utrzymać w pracy lub robić karierę trzeba ciągle więcej z siebie dawać – to ofi-
cjalne przesłania przedsiębiorstw), u ludzi ciągle występuje brak zaufania, opar-
ty na przekonaniu o polityczności przedsiębiorstw (ważne są układy, trzeba 
wiedzieć, kto z kim trzyma, w walce o karierę sentymenty się nie liczą); mój 
niegdysiejszy kolega przy okazji naszej wspólnej kolacji z szefem został zapyta-
ny o opinię na temat jednego z kierowników, którego chciano potencjalnie pro-
mować; jakież było zdziwienie zarówno moje, jak i szefa, kiedy ów człowiek 
wypowiedział się o kierowniku jak najgorzej, oskarżając go o brak profesjonali-
zmu i wystarczającej motywacji; osoba, o której mówił, była prywatnie jego bli-
skim przyjacielem. Opisane zdarzenie nie jest sytuacją odosobnioną. 

Powyższe sytuacje wskazują na to, że paradoksalnie, przy wielkiej zmianie warun-
ków gospodarczych przedsiębiorstw, nastąpiły stosunkowo niewielkie zmiany we 
wpływie owych uwarunkowań na człowieka. Różne przyczyny – te same skutki. 

Osobną kwestią wartą wspomnienia jest kultura małych, prywatnych przedsię-
biorstw, powstających w Polsce w pierwszych latach gospodarki wolnorynkowej. Jest 
to zjawisko, które należy oceniać w dwojakiej perspektywie. Po pierwsze, interesuje 
nas odrębność zjawiska kultury w odniesieniu do małego przedsiębiorstwa, stworzone-
go przez właściciela i przez niego zarządzanego. Po drugie, ciekawa jest kwestia wy-
twarzania się swoistej kultury okresu przejściowego, kiedy to struktury wolnorynkowe 
są jeszcze słabo ukształtowane, a zatem nie zdołały się wytworzyć stabilne i historycz-
nie ugruntowane na danym terenie wzorce zachowań. 

Ciekawych informacji na temat kultury małych prywatnych przedsiębiorstw w Pol-
sce dostarczają badania A. Marcinkowskiego42. Badając cechy kultury małych przed-
siębiorstw43, autor owych badań sprawdzał hipotezę, że kultury tworzone przez właści-
cieli małych przedsiębiorstw w okresie konstytuowania się nowego porządku ekono-
micznego zmierzają do ochrony przedsiębiorstwa i pracujących w nim ludzi przed 
niepewnością gospodarczą. Kształtowanie kultury to proces, na który składają się na-
stępujące elementy: 

– stosunki władzy, związane z wymuszaniem wzorów zachowań i postaw, 
– tradycja związana z dziedziczonymi wzorami kultury, zwłaszcza w formach ro-

dzinnych, 
– percepcja grup odniesienia, która określa, jakie wzorce zachowań i postaw będą 

przez przedsiębiorców preferowane, 
– postrzeganie i wykorzystanie szans własnej aktywności, które umożliwia tzw. 

eksperymentowanie w tworzeniu wzorów zachowań. 
Według A. Marcinkowskiego kultura drobnego biznesu może być opisana sześcio-

ma opozycyjnymi parami wymiarów. 
Pierwszy wymiar określa sposób tworzenia przedsiębiorstwa oraz włączenia re-

spondentów w środowisko miasta. Skala tego wymiaru przebiega od typu „zakorzenio-
nego” w przypadku firm rodzinnych, pokoleniowych, do typu „pioniera” zakładającego 
własną firmę w poszukiwaniu niezależności i samodzielności, któremu nierzadko nie 
są obce doświadczenia pracy za granicą w wielokulturowym środowisku. Pionier nie 

                                                        
42 A. Marcinkowski, Drobny przedsiębiorca i horyzonty kultury organizacyjnej [w:] Kapitalizm po polsku. 

Przedsiębiorca, kultura, organizacja, red. A. Marcinkowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 1996, s. 92. 
43 Kryterium stanowiła wielkość zatrudnienia nieprzekraczająca 10 osób. 
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ma wzorów do naśladowania, sam tworzy kulturę swojej firmy i nie boi się ekspery-
mentowania. Tę opcję wskazywała zdecydowana większość respondentów. Jest to 
drugi wymiar: naśladowanie – eksperymentowanie.  

Trzeci wymiar związany z percepcją niepewności gospodarczej dzieli firmy na pre-
ferujące stabilność lub ekspansję. Preferencja stabilności wśród polskich drobnych 
przedsiębiorców przejawiała się przede wszystkim w skracaniu horyzontu czasowego 
planowania, a także w rezygnacji z wszelkich zewnętrznych źródeł finansowania, które 
narzucałyby długoterminowa zależność od instytucji zewnętrznej. Taki sposób myśle-
nia nadal dominuje wśród drobnych przedsiębiorców44. 

Czwarty wymiar – postawy wobec prawa – spolaryzował drobnych przedsiębior-
ców na legalistów, stanowiących zdecydowaną mniejszość, oraz relatywistów, dominu-
jących w badanej populacji. 

Piąty wymiar związany jest z relacją pracodawca–pracownik oraz cenionymi u pra-
cowników postawami. Właściciel przedsiębiorstwa pełni rolę zwierzchnika i suwerena 
oraz ceni wszelkie cechy podkreślające zależność pracowników od niego. Egzekwo-
wana jest uczciwość i lojalność względem szefa. Takie cechy, jak samodzielność, ini-
cjatywa czy partnerstwo nie mają dla polskich drobnych przedsiębiorców dużego zna-
czenia; jeżeli się pojawiają, to tylko wtedy, kiedy właściciel przedsiębiorstwa ma do-
świadczenia pracy za granicą lub czerpał wzory od firm zagranicznych.  

Szósty wymiar związany jest z modelem zarządzania i dzieli badaną populację na 
stosujących strategiczne myślenie o przyszłości (mniejszość) oraz dominujący styl 
interwencyjnego reagowania na sytuację. 

Jako epilog rozważań na temat archetypu kultury przedsiębiorstwa państwowego 
i postkomunistycznego mogą posłużyć refleksje na temat systemu wartości, leżącego 
u podstaw kultury. Spuścizną spolaryzowanego i wewnętrznie sprzecznego systemu 
społecznego jest równoczesne występowanie wartości wzajemnie się wykluczających.  

T. Oleksyn pisze o tym, iż nadal spotyka się wiele wartości wzajemnie się wyklu-
czających, a wyznawanych jednocześnie, co powoduje wyhamowanie lub stagnację 
działań zachowań koniecznych w gospodarce rynkowej45. Płaszczyzny, na których owe 
sprzeczności się krystalizują, można zdefiniować następująco: 

– dobro społeczne i dobro człowieka, 
– światopogląd, 
– elitaryzm i egalitaryzm, 
– charakter pracy (fizyczna i niefizyczna), 
– stosunek do pracy społecznej, 
– uczciwość i przestrzeganie prawa, 
– podporządkowanie władzy, 
– stosunek do kariery osobistej, 
– odpowiedzialność za własną pracę i za siebie samego. 
Dobro człowieka było w poprzednim systemie utożsamiane z dobrem zbiorowym – 

kolektywu i całego społeczeństwa. Prymat przypisywano interesom zbiorowym, któ-

                                                        
44 Potwierdzają to moje wieloletnie doświadczenia pracy w charakterze negocjatora. Drobni przedsię-

biorcy wykazywali silną preferencję do uzgadniania warunków krótkoterminowych oraz poszukiwali zapi-
sów w umowie, które pozwoliłyby im na niedokonywanie żadnych długoterminowych zobowiązań, 
w obawie przed przyszłością i zmiennymi warunkami. 

45 T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Zarządza-
nia i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa 1998, s. 224. 
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rym człowiek miał się podporządkować. Trudno oczywiście orzekać, że ludzie zaak-
ceptowali całkowicie taki stan rzeczy i zgodnie z oczekiwaniami przywódców poli-
tycznych prezentowali postawy nieasertywne. Zapewne w tej kwestii – podobnie jak 
w wielu innych – występowało duże spolaryzowanie postaw. W gospodarce rynkowej 
zdaje się przeważać zdecydowanie pochwała postaw asertywnych oraz uznanie faktu, 
że dobro pojedynczego człowieka jest równie ważne jak dobro ogółu. 

Epoka komunistyczna promowała światopogląd z gruntu materialistyczny, zwalcza-
jąc tam, gdzie było to możliwe, wartości tradycyjne, głoszone przez Kościół katolicki. 
Pomimo iż część ludzi poddała się procesowi indoktrynacji – bezwiednie czy świado-
mie to kwestia do polemiki – to jednak nigdy później kościoły nie były tak pełne jak za 
czasów komunizmu. Warto zauważyć, że rola, jaką Kościół odgrywał w czasach go-
spodarki centralnie sterowanej była rolą spajającą i podtrzymującą narodowy system 
kulturowy, z którym jako naród się identyfikowaliśmy. Im bardziej system ów był 
zagrożony, tym bardziej zażarcie go broniliśmy. Ciekawe, czy dzisiaj rzucilibyśmy się 
na ratunek naszej narodowej tożsamości i wiary ojców, gdyby nagle ktoś ogłosił, że są 
one zabronione? 

W dzisiejszej rzeczywistości dominującym poglądem jest tolerancja światopoglą-
dowa, a jedyne kwestie uznane za „politycznie niepoprawne” dotyczą właśnie braku 
tolerancji. Innymi słowy, obserwujemy ciekawe zjawisko swoistego przewartościo-
wania, kiedy nie oceniamy już rzeczy, zjawisk, ludzi, postaw według uniwersalnego, 
absolutnego kodeksu wartości ogólnoludzkich, ale w nietolerancyjny sposób piętnu-
jemy tych, którzy wykażą się konserwatyzmem w czasach, kiedy „obowiązującą 
religią” jest liberalizm w każdej dziedzinie życia. Jest to zjawisko zniewolenia ludzi 
społecznym stereotypem myślowym, promowanym przez media oraz wszelkie 
ośrodki opiniotwórcze. Człowiek sam zbudował sobie więzienie, o czym będzie mo-
wa w podrozdziale 3.4. 

W kwestii wzajemnego stosunku ludzi do siebie mieliśmy szansę obserwować ewo-
lucję od egalitaryzmu, promowanego przez poprzednią epokę oraz wyznawanego przez 
ogromne rzesze ludzi o niskim statusie wykształcenia, do elitaryzmu, zakładającego 
dozwolone różnice w statusie między ludźmi, uzależnione od indywidualnych osią-
gnięć. 

Istotne znaczenie zarówno w epoce komunistycznej, jak i współcześnie przypisuje 
się pracy, na którą zupełnie inaczej się jednak patrzy. Czas gospodarki centralnie ste-
rowanej promował wizerunek człowieka-robotnika oraz ideał uszlachetniającej pracy 
fizycznej, co nie znajdowało odbicia w faktycznie wyznawanych wartościach ówcze-
snego społeczeństwa. Dzisiaj ogromne znaczenie przywiązuje się do kompetencji 
i można odnieść wrażenie, że elita społeczeństwa to najlepsi profesjonaliści w swoich 
branżach i zawodach. Niestety, istnieją dwa zagrożenia, które ten idylliczny obraz 
zaciemniają. Pierwsze z nich znaczenie przywiązywane do stanu posiadania i kapitału 
finansowego. Z jakiej jednak przyczyny nie mają we współczesnym świecie szacunku 
pracownicy nauki lub medycyny? Czyżby tylko z powodu biedy ekonomicznej? Jakość 
człowieka zaczęliśmy rozumieć jako jego wartość, a wartościujemy go kryteriami eko-
nomicznymi. Drugie zagrożenie wiąże się z uznaniem prymatu kompetencji przy braku 
jednoczesnego klarownego wyjaśnienia, czym są kompetencje, w jakich obszarach 
ludzkiej działalności powinniśmy ich oczekiwać oraz jakie są ich źródła i hierarchia. 
Bez tych niezbędnych informacji skłonni jesteśmy rozumieć kompetencje w znaczeniu 
ściśle zawodowym. A co z innymi wymiarami człowieka, które powinny przesądzać 
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o jego wartości? Gdzie kompetencje intelektualne i duchowe? Fakt bycia kompetent-
nym zawodowo nie implikuje jeszcze wysokiej klasy duchowej i moralnej człowieka, 
nie wskazuje na kierowanie się zasadami etycznymi, nie mówi nic o intelekcie i wie-
dzy rozumianej jako dążenie do odkrywania prawdy. Mówi co najwyżej o inteligencji 
ogólnej, umiejętnościach fachowych i ewentualnie doświadczeniu w danej, konkretnej 
dziedzinie; takie przynajmniej jest potoczne rozumienie tego pojęcia. 

Kwestię pracy należałoby rozważać w kategoriach zarówno społeczno-ekono-
micznych, jak i filozoficznych, aby uzyskać pełny obraz tego zagadnienia. Praca 
w epoce komunistycznej z pewnością była dla ludzi wartością i jako taka była promo-
wana. Jednak ekonomiczne uwarunkowania pracy oraz niskie wynagrodzenia dopro-
wadziły do całkowitej degradacji tej wartości w sensie filozoficznym. Do dziś pokutu-
ją, choć wypowiadane w żartobliwej formie, polskie przysłowia: „Czy się stoi, czy się 
leży, pensja się należy”. Trudno jednak się zgodzić, że ewolucja pracy jako wartości 
poszła w pozytywnym kierunku. 

Opinia o jakości pracy w Polsce nie uległa drastycznej zmianie pomimo społeczne-
go – można by powiedzieć – wysiłku w kierunku doskonalenia. W urzędach oraz 
wszelkich placówkach administracyjnych nadal powszechne są wzorce z dawnej epoki, 
kiedy dominował brak szacunku dla klienta, a gros czasu pracownicy spędzali na prze-
rwach śniadaniowych i przy kawie. Całkiem inna sytuacja panuje w przedsiębior-
stwach prywatnych, gdzie praca jest pojmowana jako wartość jednostronna w pewnym 
sensie. Człowiek ma obowiązek jej świadczenia zgodnie z wymaganiami pracodawcy, 
ale prawo człowieka do pracy jest wartością zanikającą we współczesnej przedsiębior-
czości. Mówią o tym już tylko księża i filozofowie. 

Degradacja pracy jako wartości jest związana ze zjawiskiem kryzysu pracy, o któ-
rym sporo pisał J. Tischner46. Kryzys ów zasadza się na wzrastającym poczuciu bez-
sensu w pracy, kiedy człowiek wykonuje czynności niemające głębszego znaczenia 
i nie wie, po co je wykonuje. Polski kryzys pracy jest związany także z uczciwością 
celu pracy oraz jej wynagradzania. 

Uczciwość jako wartość promowana przez system rządów komunistycznych uległa 
swoistemu rozwarstwieniu w warstwie percepcyjnej społeczeństwa. O ile w kraju, gdzie 
dominował Kościół katolicki, który znajdował posłuch u ludzi, uczciwość była wysoce 
pożądana, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich, o tyle w odniesieniu do państwa i wła-
dzy traciła swoją moc. Nieuczciwość wobec komunistycznej władzy była społecznie 
akceptowalna, a czasami wręcz gloryfikowana jako czyn moralnie uprawniony. 

W gospodarce rynkowej, po przejściowej relatywizacji, uczciwość znowu uznaje 
się za wysoką wartość zarówno w znaczeniu osobniczym, jak i organizacyjnym. 

Podporządkowanie władzy jest wartością pozytywną zarówno w systemie gospo-
darki centralnie sterowanej, jak i rynkowej z tą różnicą, że w tej pierwszej było to pod-
porządkowanie typu politycznego, obecnie natomiast w dużej mierze wynika ono 
z przekonania o konieczności lojalności w demokratycznym państwie. 

Jeśli chodzi o stosunek do osobistej kariery zawodowej, sformułowanie to nabrało 
właściwego znaczenia dopiero w odniesieniu do gospodarki rynkowej. Kariera jest 
czymś pozytywnym, postrzeganym jako stan zależny od umiejętności i kompetencji, 
ale także od szczęścia i zdolności politycznych. W epoce komunistycznej kariera była 
postrzegana wyłącznie w kategoriach dysponowania odpowiednimi „układami” oraz 
powiązaniami politycznymi. 
                                                        

46 J. Tischner, Filozofia współczesna, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 1989, s. 304. 
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Wreszcie na koniec kwestia odpowiedzialności. Uznaje się obecnie, że los człowie-
ka spoczywa w jego własnych rękach. Społeczeństwo zdaje się także akceptować ko-
nieczność ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wykonywaną przez siebie pracę. 
Wspomnienia zbiorowej odpowiedzialności z poprzedniej epoki nie kojarzą się nam 
pozytywnie, oznaczają raczej konieczność społecznej gry, w której nikogo za nic nie 
można było winić, a przerzucanie odpowiedzialności na grupę oznaczało, że nie znaj-
dzie się ani jedna osoba, która czułaby się rzeczywiście zobligowana do starannego 
działania w pracy.  

Pochodzenie tej wewnętrznej sprzeczności społecznego systemu kulturowego jest 
przypisywane spuściźnie po poprzedniej epoce i jest kontynuacją tez M. Kostery 
o schizofrenii systemu społecznego w warstwie jego wartości. 

Ciekawy jest pogląd na analizę systemów gospodarczych przez pryzmat kulturo-
wy47. Do analizy gospodarki mogą być wykorzystane dwa modele kulturowe: uniwer-
salny i lokalny, przy czym oba stanowią opis istniejącego świata. Zasadnicze pytanie, 
jakie się rodzi, to w jaki sposób powstają kulturowe, lokalne modele zachowań gospo-
darczych – w jakim stopniu ów model jest samokonstrukcją danej grupy społecznej, 
a w jakim stopniu jest konstytuowany przez działania i zachowania innych. Podstawo-
wym założeniem, które umożliwia takie analityczne podejście do zjawisk praktyki 
gospodarczej, jest uznanie faktu, że gospodarka jest tworem społecznym. Wypada więc 
postawić pytanie wyjątkowo zasadne w kontekście polskim, a mianowicie, do jakiego 
stopnia tradycja i historia narodowa determinuje zachowania gospodarcze i dalszy 
rozwój gospodarki? Jakie wartości i znaczenia będą miały największe znaczenie dla 
tworzenia nowego świata gospodarczego – nowej rzeczywistości? 

Problemy do rozważenia 

1. Proszę sobie wyobrazić, że chcecie przeprowadzić badania dotyczące kultury orga-
nizacji w przedsiębiorstwie. Jakich argumentów można użyć, aby przekonać przed-
siębiorcę o ich użyteczności? Jakie korzyści z takich badań mógłby odnieść przed-
siębiorca dla swojej firmy. Przy opracowywaniu argumentów proszę się posłużyć 
znanymi paradygmatami w odniesieniu do badań kulturowych. 

2. E. Schein wyróżnił trzy poziomy kultury organizacji w zależności od stopnia ich 
uświadomienia sobie przez członków danej organizacji. Proszę wybrać dowolny 
przykład organizacji współczesnej i zastanowić się, na których poziomach kultury 
najczęściej występują sprzeczności i dlaczego tak się dzieje. 

3. Czy we współczesnych organizacjach można odnaleźć kulturowe elementy arche-
typiczne przedsiębiorstwa państwowego gospodarki centralnie sterowanej? Jeśli 
tak, to jakie? Gdzie można dostrzec podobieństwa, a gdzie różnice między kulturą 
organizacyjną tamtych czasów a kulturą firm ery rynkowej. 

                                                        
47 J.B. Sobczak, Kulturowa perspektywa badania gospodarki [w:] Kapitalizm po polsku. Przedsiębior-

ca, kultura, organizacja, red. A. Marcinkowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 1996, s. 65. 



Rozdział 3 

METAFORY ORGANIZACYJNE I KULTUROWY 
DETERMINIZM 

3.1. OPISYWANIE ORGANIZACJI 

Pojęcie metafory organizacyjnej w szerokim kontekście wykorzystał G. Morgan48, pro-
ponując sposób interpretacji rzeczywistości organizacyjnej za pomocą opisu rzeczywi-
stości szerszej, odnoszącej się do świata ludzkiego i ogółu zagadnień z nim zwią-
zanych. 

Morgan uznał, iż wykorzystanie metafor do opisu organizacji pozwoli ukazać je 
w całkowicie nowym świetle, ukazującym różnorodność wzorców i schematów budo-
wy oraz funkcjonowania organizacji. Zasadne jest stwierdzenie, że metafora uwrażli-
wia człowieka na zmienność opisywanego obrazem podmiotu, a zatem pełni funkcję 
płaszczyzny interpretacji zastanej rzeczywistości. 

Każdy człowiek funkcjonujący w przedsiębiorczej rzeczywistości musi umieć tą 
rzeczywistość odczytać, aby móc zrozumieć swoją w niej rolę oraz szanse i zagrożenia, 
jakie organizacyjne środowisko ze sobą niesie. Nie bez znaczenia jest więc fakt, czy 
dana organizacja jest bezduszną maszyną złożoną z bezimiennych trybików, czy też 
organizmem żyjącym w ciągłej symbiozie z otoczeniem i od niego uzależnionym. 

Wykorzystując metafory do opisu przedsiębiorstw, uzyskujemy perspektywę trój-
wymiarową i dynamiczną, która pozwala spojrzeć na organizację holistycznie i do-
strzec jej powiązania ze światem na płaszczyźnie wykraczającej poza klasyczne tłuma-
czenie zjawisk w kategoriach czterech podstawowych funkcji zarządzania49. Perspek-
tywa dynamiczna oglądu organizacji oznacza, że obserwujemy jej związki z otocze-
niem, a zatem także nieuniknioną zmienność organizacyjną zarówno w ujęciu histo-
rycznym (to, co już się wydarzyło), jak i w ujęciu futurystycznym (antycypujemy 
i przewidujemy zachowania organizacji w przyszłości). Mamy zatem do czynienia 

                                                        
48 G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 11. 
49 Mam na myśli planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolę. 
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z poznaniem a posteriori oraz a priori organizacji50. Jednocześnie perspektywa trój-
wymiarowa uwzględnia następujące wymiary analityczne organizacji: 

– wymiar wewnętrzny opisowy, zawierający podstawowe cechy charakterystycz-
ne organizacji, określające jej strukturę, dystrybucję władzy, zestaw wartości 
i poglądów wyznaczających sens istnienia organizacji, systemy zarządzania, 

– wymiar wewnętrzny relacyjny, określający wzajemne związki między organiza-
cją i jej członkami oraz stosunki międzyludzkie w grupie, a także zasady po-
strzegania człowieka i jego roli w firmie, 

– wymiar zewnętrzny relacyjny, opisujący wzorce związków organizacji z sze-
roko pojętym otoczeniem, na które składają się klienci, partnerzy, instytucje, 
środowisko, grupy interesów itd., a także zakodowane schematy postępowania 
przedsiębiorstwa w drodze realizacji założonych celów. 

W niniejszej książce rozpatruję poszczególne metafory, nie analizując ich mocnych 
i słabych stron, ale poszukując specyfiki kulturowej każdej z nich. Oznacza to, że każ-
dorazowo zakładając, iż organizacja spełnia warunki tej czy innej metafory, zapytuję 
jednocześnie, co wynika z tego faktu dla kultury organizacji. Przyjmuję, że każda 
z metafor niesie ze sobą określony kształt kultury. Kultura jest tym, co powstaje 
w organizacji w sposób rzeczywisty (kultura jest bytem51), a metafora jest abstraktem, 
który służy jako narzędzie interpretacji tego, co rzeczywiste. 

Zanim jednak przystąpimy do szczegółowej analizy metafor organizacyjnych, za-
stanówmy się nad postaciami determinizmu. Posłużę się teorią kulturologii L.A. Whi-
te’a. Determinizm w odniesieniu do kultury określają prawa, którym podlega ta sfera 
ludzkiej rzeczywistości. White twierdzi, że będą to relacje form i cech, a nie prawa 
przyczynowości sprawczej, dlatego uważa się, że kultura jest zdeterminowana przez 
kulturę (determinizm kulturowy). Jednakże kultura odnosi się także do człowieka po-
przez fakt, że w jego umyśle znajdują się modele i wzorce zachowań. Powinniśmy 
więc powiedzieć, że człowiek jest determinowany przez kulturę (determinizm kultury). 
Człowiek jest przejawem ukrytych kodów, tych uświadamianych i nieświadomych (tak 
zresztą twierdzi E. Schein, o czym była już mowa), a zatem jest reprezentantem syste-
mu kulturowego. Co za tym idzie, niektóre ludzkie zachowania podlegają prawidłowo-
ściom kultury52. Dla White’a podstawową płaszczyzną rozważań jest relacja człowieka 
do kultury. Podkreśla on, że człowiek jest unikalną istotą posiadającą zdolność do my-
ślenia symbolicznego, a więc nadawania znaczeń – symbol jest dla niego podstawą 
kultury53. Kultura, opierająca się na ludzkiej właściwości symbolizacji, stanowi czyn-
nik decydujący i wyjaśniający genezę ludzkich zachowań. Zachowanie człowieka nie 

                                                        
50 Jak twierdził Kant, wbrew temu, czego można by się spodziewać, poznanie a priori jest możliwe. Za-

interesowanych tym zagadnieniem zachęcam do lektury I. Kanta, Krytyka czystego rozumu. Analiza dyna-
miczna organizacji i poznanie jej schematów a priori jedynie na podstawie specyfiki przyjętej do opisu 
metafory mogłoby stanowić fascynujące studium badawcze natury filozoficznej.  

51 Zdaję sobie sprawę z kontrowersyjności takiego stwierdzenia. Jest to założenie upraszczające, które 
przyjmuję na potrzeby tej książki, w celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji zjawisk kulturowych 
w przedsiębiorczości. Czynię to z pełną świadomością, że z filozoficznego punktu widzenia takie stwier-
dzenie jest dyskusyjne i wymagałoby oddzielnej pracy badawczej, która mogłaby dostarczyć odpowiedniej 
argumentacji uprawniającej nadanie kulturze atrybutu samoistności. 

52 R. Różycki, Determinizm w kulturologii Leslie A. White’a [w:] Kultura a jednostka ludzka, red. 
S. Pietraszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 140. 

53 Można, jak sądzę, doszukiwać się tutaj podobieństw z teorią kultury E. Cassirer; porównaj E. Cassi-
rer, Wstęp do filozofii kultury, . 
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zmienia się wraz z nim samym, ale z pozasomatycznym czynnikiem kultury, przy 
czym założenie, jakie dla analizy kultury poczynił White, że istnieje ona niezależnie od 
człowieka, jest czysto metodologiczne, gdyż on sam potwierdza, iż nie jest możliwe 
istnienie kultury bez człowieka i na odwrót. Tak więc podstawową różnicą między 
poglądem White’a, który uznaje redukcjonistyczną koncepcję człowieka, a poglądem 
socjologicznym, zgodnie z którym wierzymy w istnienie homo creator, jest postrzega-
nie człowieka. Dla White’a jest on swoistym wytworem kultury, czynnikiem, który 
umożliwia przebieg procesu kulturowego, oraz jego środkiem wyrazu. Powracając 
więc do kwestii determinizmu należy za Whitem stwierdzić, że człowiek może działać 
świadomie, ale jego działanie zawsze będzie wynikiem bycia elementem takiej, a nie 
innej kultury; kultura determinuje wybór zachowania człowieka, a na kształt kultury 
nie mamy żadnego wpływu, nie potrafimy zatem zmienić swego losu. Jest to pogląd 
skrajny, jak słusznie zauważa R. Różycki. Determinizm w tym znaczeniu jest przydat-
ny do przewidywania przebiegu procesów niezależnych od naszej woli54.  

Istotne jest zrozumienie metodologii stosowania metafor do opisu kultury organiza-
cyjnej.  

Kultura organizacji istnieje w sposób rzeczywisty i rodzi się wraz z organizacją, by 
równocześnie z nią ewoluować. W tym sensie jest wytworem człowieka i określonej 
zbiorowości. Metafora organizacyjna jest także tworem człowieka, ale nierzeczywi-
stym. Jest jedynie konstruktem intelektualnym, stworzonym na potrzeby zrozumienia, 
opisu i interpretacji tej rzeczywistości, jaką jest organizacja wraz ze swoją kulturą. 
Kiedy więc mówię, że między metaforą, a kulturą zachodzi relacja określona jako de-
terminizm kulturowy, to mam na myśli fakt, że kultura organizacji przybiera taki, a nie 
inny kształt, ponieważ jest to podyktowane takimi, a nie innymi cechami organizacji, 
które możemy opisać za pomocą metafory. Cechy te związane są z postrzeganiem roli 
organizacji przez człowieka, celem jej powstania oraz koncepcją realizacji celów przez 
organizację, która to koncepcja znajduje odzwierciedlenie w rozwiązaniach systemu 
zarządzania organizacją oraz elementach związanych z projektowaniem organizacji. 
Metafora natomiast pozwala nam te cechy zrozumieć, opisać i zinterpretować rządzące 
nimi prawidłowości. 

Nie zakładam postrzegania organizacji poprzez różne obrazy (perspektywa obser-
watora nakładającego różne okulary), ale analizuję organizacje będące obrazami, 
a więc twierdzę, że nie chodzi o to, iż w każdej organizacji możemy dostrzec wszystkie 
metafory w zależności od perspektywy, z jakiej patrzmy. Uważam, że każda organiza-
cja ma dominujący zestaw cech, który powoduje, że jest taką lub inną dającą się opisać 
konkretną metaforą, a naszym zadaniem jest umieć to odczytać. Wszak ludzie mówią: 
„to jest bardzo polityczna organizacja” albo „to jest wielka rodzina” itd. Kwestią na-
ukowej uczciwości jednakże jest zgoda na to, że mogą występować organizacje kwali-
fikujące się jednocześnie do kilku obrazów. 

Morgan wyróżnił kilka metafor, które omówione zostaną w kolejnych częściach te-
go rozdziału. 

                                                        
54 R. Różycki, op.cit., s. 148. 
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3.2. MASZYNY 

Przyczyn pojmowania organizacji w ujęciu mechanistycznym należy zapewne doszu-
kiwać się w naturalnej, ludzkiej tendencji do poszukiwania ściśle określonych związ-
ków między zjawiskami otaczającego świata oraz w skłonności do precyzji i porządku. 
Wynika stąd, że organizowanie samo w sobie, jako atrybut ludzkiej działalności, legło 
u podstaw mechanicznego postrzegania świata. Metafora organizacji jako maszyny jest 
bezpośrednią konsekwencją procesu organizowania rozumianego jako nadawanie 
kształtu i porządkowanie działalności zmierzającej do osiągnięcia celów. 

Organizacje w ujęciu mechanistycznym to zazwyczaj  organizacje  
o  charakterze biurokratycznym, z łożone z zazębiających się  ze  sobą  
części ,  z  których każda ma ściś le  okreś loną  rolę . 

Literatura55 podaje kilka etapów powstawania mechanistycznego ujęcia organizacji. 
Owe etapy to kształtowanie się naukowego zarządzania, którego prekursorem był 
F. Taylor, zarządzanie administracyjne Fayola oraz zdefiniowanie organizacji biurokra-
tycznej M. Webera. 

Przyjęło się twierdzić, że u korzeni naukowego zarządzania znalazł się podział pra-
cy A. Smitha. Rozwój przemysłu i produkcji masowej zwrócił uwagę przedsiębiorców 
na takie zagadnienia, jak kontrola wydajności ludzi, pełne wykorzystanie zdolności 
produkcyjnych maszyn, a także kontrolę jakości wytwarzanych produktów. Specjaliza-
cja pracy, która wydawała się rozwiązaniem podnoszącym efektywność i zwiększają-
cym możliwości produkcyjne – można było produkować szybciej i więcej – niosła ze 
sobą określone konsekwencje społeczne56. Jednakowoż idea, że każdy człowiek spełnia 
ściśle określoną rolę, a wykonując zdefiniowane czynności jest częścią większego 
organizmu, paradoksalnie umiejscawia człowieka zawsze w pozycji przedmiotowej 
w stosunku do organizacji, a zatem ową rolę sprowadza do roli trybu w maszynie. 

Naukowe zarządzanie opiera się na kilku podstawowych założeniach: 
– przesunięciu odpowiedzialności za pracę z robotnika na kierowników, którzy 

powinni dbać o organizowanie całości działań podległego im zespołu, 
– wykorzystaniu metod naukowych do planowania pracy, tak aby sposób wyko-

nania każdej czynności był precyzyjnie określony, 
– zasadzie doboru najlepszego robotnika do wykonania danej pracy, 
– szkoleniu pracowników, ale w bardzo wąskim zakresie związanym wyłącznie 

z wykonywanymi przez nich czynnościami, 
– ciągłym kontrolowaniu pracownika, czy przestrzegane są procedury i czy osią-

gane są wyniki zgodnie z założeniami. 
Taylor postulował realizację swoich zasad poprzez wprowadzenie akordowego 

systemu pracy oraz wynikającego z niego zróżnicowania płacy. Aby zapobiegać 
znużeniu robotników wykonywaną pracą, postulował wprowadzanie regularnych 

                                                        
55 G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 21. 
56 Wielokrotnie podejmowano polemikę z teorią podziału pracy A. Smitha. W swojej książce O podzia-

le pracy społecznej E. Durkheim poruszył kwestię wielkiego dylematu społecznego, dotyczącego wyboru 
pomiędzy kształceniem wszystkich ludzkich umiejętności a pogłębiającą się specjalizacją. Stawia pytanie, 
czy powinnością człowieka jest być istotą skończoną i kompletną, czy też być tylko częścią w całości, 
organem w organizmie społecznym; E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1999, s. 53–62. 
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przerw w pracy. Należy jednak pamiętać, że jego motywacją nie było postrzeganie 
człowieka z humanistycznego punktu widzenia i jego związku z pracą, ale analitycz-
na obserwacja ludzkiej wydajności i chęć zapobieżenia „mechanicznemu” zmęczeniu 
materiału. Być może to była podstawowa przyczyna, dla której postrzega się dzisiaj 
Taylora jako barbarzyńcę, którego największą winą było oddzielenie pracy umysłu 
od pracy rąk. 

Częścią klasycznej teorii zarządzania jest zarządzanie administracyjne oraz teoria 
biurokracji Maxa Webera. 

Szkołę administracyjną zarządzania reprezentuje Henri Fayol. Znana jest z prób 
systematyzacji praktyki zarządzania oraz z całościowego poglądu na organizację, 
a więc wykraczającego poza koncentrację wyłącznie na sile roboczej. W obrębie szko-
ły administracyjnej sformułowano podstawową klasyfikację funkcji zarządzania, którą 
posługujemy się do dzisiaj, a mianowicie planowanie, organizowanie, przewodzenie, 
kontrola. Postęp szkoły administracyjnej w stosunku do szkoły naukowego zarządzania 
polegał przede wszystkim na scaleniu funkcji zarządzania oraz uznaniu, że planowanie 
i projektowanie nie może funkcjonować oddzielnie. 

Unikalny wkład do klasycznej teorii zarządzania wniósł Max Weber. Opracował 
teorię organizacji biurokratycznej, którą uważał za najbardziej efektywną formę orga-
nizacji, co nie przeszkodziło mu dostrzegać związanych z nią zagrożeń. Biurokracja  
to  idealny typ organizacji ,  charakteryzujący się  podzia łem pracy,  wy-
raźnie zdefiniowaną  s trukturą  hierarchiczną ,  szczegó łowymi procedu-
rami i  przepisami,  a  także bezosobowymi stosunkami między ludźmi.  

Podsumowując zasady klasycznej teorii zarządzania, należałoby wskazać następu-
jące kwestie: 

– istnieje pojedyncza i jednolita droga służbowa, co oznacza, że uprawniony do 
wydawania pracownikowi poleceń jest tylko jego przełożony; wiąże się z tym 
problem przekazywania uprawnień, co może się również odbywać zgodnie 
z pionową hierarchią formalnie zajmowanych stanowisk, a więc od przełożone-
go i pracownika; 

– rozpiętość kierowania, określająca zasięg kontroli każdego przełożonego, po-
winna być ustalona tak, aby nie naruszać płynności komunikacji; 

– wszyscy w organizacji powinni być zachęcani do innowacyjności, aczkolwiek 
rola komórek sztabowych powinna być ograniczona do doradztwa, tak aby nie 
przeszkadzać funkcjonowaniu komórek liniowych; 

– równowaga między władzą, a uprawnieniami jest kwestią kluczową; przekaza-
nie komuś odpowiedzialności za działania ma sens jedynie wtedy, gdy idzie ono 
w parze z odpowiednimi uprawnieniami; 

– centralizacja władzy zawsze w jakimś stopniu istnieje, ale stopień ten musi być 
taki, aby sprzyjał osiągnięciu maksymalnej efektywności organizacji; 

– dużą wagę przywiązuje się do dyscypliny rozumianej nie tylko jako pilność 
i posłuszeństwo w działaniu, ale także jako jawne okazywanie szacunku, zgod-
nie z przyjętymi obyczajami i regułami; 

– interes jednostki jest podporządkowany interesowi ogółu, nie poprzez przymus 
jednak, ale poprzez uczciwość umów, sprawiedliwe traktowanie ludzi i uczciwe 
wynagradzanie, przy czym pracę zespołową traktuje się jako źródło siły organi-
zacyjnej; 
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– popiera się stabilizację zatrudnienia, które ułatwia podnoszenie kwalifikacji pra-
cowników. 

Rysunek 4 prezentuje organizację najlepiej odzwierciedlającą zasady klasycznej 
szkoły zarządzania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Przykładowy schemat organizacji biurokratycznej 
Źródło: oprac. własne 

Jak widać, jest to organizacja ustrukturyzowana funkcjonalnie, a więc poszcze-
gólne jej działy są odpowiedzialne za określone funkcje przedsiębiorstwa, tj.: bada-
nia i rozwój, produkcję itd. W ramach każdego działu funkcjonalność i hierarchicz-
ność struktury organizacyjnej się powtarza, a zatem każdy z kierowników danego 
zakładu, raportujący do szefa produkcji, ma w zespole człowieka odpowiedzialnego 
za poszczególne funkcje produkcji, takie jak kontrola jakości, zakup i dostawa su-
rowców, proces produkcyjny. Szefowie poszczególnych działów odpowiadają przed 
zarządem, na czele którego stoi prezes; jest to struktura o silnie scentralizowanej 
władzy. 

W klasycznej szkole zarządzania oraz w ideologii organizacji biurokratycznych 
podstawową sprawą jest racjonalność funkcjonowania. Należy wspomnieć, w jakich 
warunkach organizacja mechanistyczna ma szanse powodzenia. Można tu wymienić: 

– stabilność otoczenia; 
– ograniczoną skalę trudności wykonywanych zadań; 
– charakter wykonywanych zadań wymagający dużej precyzji; 
– predyspozycje członków organizacji, którzy muszą zaakceptować monotonię 

wykonywanej pracy oraz związane z nią konsekwencje. 
Organizacje mechanistyczne charakteryzują się: 
– brakiem elastyczności i adaptacyjności do warunków otoczenia; 
– inercją; 
– zniekształceniem informacji; 
– brakiem popierania innowacyjności; 
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– brakiem zaangażowania ludzi; 
– odtwórczym charakterem pracy; 
– silnie hierarchicznym systemem karier; 
– brakiem ambicji i apatią; 
– dehumanizacją pracy. 
Klasycznym przykładem takiej organizacji jest firma McDonald. 

3.3. ORGANIZMY 

Uznanie faktu, że organizacje są organizmami, wiąże się z refleksją nad takimi zagad-
nieniami, jak teorie motywacji i hierarchie ludzkich potrzeb, ujęcie systemowe organi-
zacji i otoczenia oraz sytuacyjne podejście do zarządzania.  

Pomysł postrzegania organizacji jako organizmu narodził się z odmiennego rozu-
mienia roli człowieka w przedsiębiorstwie. Zamiast trybu w maszynie, bezmyślnie 
wykonującego swoje nieskomplikowane czynności, zjawił się oczom obserwatorów 
człowiek wraz z całym wachlarzem swoich potrzeb, emocji i zdolności. Naturalną 
rzeczą jest więc uznanie, że okresem, w którym narodziła się metafora biologiczna 
organizacji, był czas rozkwitu szkoły behawioralnej w zarządzaniu, a konkretnie do-
świadczenia w Hawthorne prowadzone przez zespół Eltona Mayo. Doprowadziły one 
do odkrycia znaczenia szerokiego spektrum potrzeb ludzkich dla ogólnej kondycji 
człowieka w pracy, dla jego wydajności i motywacji. 

Organizacja w ujęciu biologicznym jest  organizmem posiadającym 
okreś lone potrzeby i  będącym systemem otwartym ze wszystkimi jego 
atrybutami,  t j .  p łynnością  granic systemu,  zdolnością  do homeostazy,  
wzrastająca entropią  oraz zdolnością  do ewolucji .   

Procesy homeostatyczne to procesy w naturalny sposób dążące do utrzymania rów-
nowagi poprzez reakcję na każde odchylenie od standardu w postaci generowania za-
chowań zmierzających do przywrócenia sytuacji pierwotnej. Jednocześnie zdolność do 
wymiany i komunikacji z otoczeniem powoduje wzrost entropii, czyli miary niezorga-
nizowania systemu. Mówiąc opisowo, rośnie chaos w organizacji i staje się ona coraz 
bardziej nieuporządkowana. Stan ten może być opanowany dzięki procesom samoregu-
lacji (homeostazy). Zdolność do ewolucji systemu, tak jak każdego organizmu, polega 
na umiejętności adaptacji do warunków środowiska i otoczenia, w którym organizacja 
– organizm – funkcjonuje. Aby proces ewolucji był możliwy, konieczne jest rozpozna-
nie sytuacji, a więc cech otoczenia i jego zmienności, a także wypracowanie w organi-
zmie zdolności do przyswajania informacji i przetwarzania ich oraz wnioskowania na 
ich podstawie. Innymi słowy, koniecznym warunkiem ewolucji jest także zdolność 
organizmu do uczenia się. Przyjęcie tego założenia wiąże się z zagadnieniem organiza-
cji uczącej się, inteligentnej oraz zarządzającej wiedzą, o czym w części 3.4 niniejsze-
go rozdziału. 

Szczególne miejsce w tym systemie miały potrzeby społeczne, zarówno formalne, 
jak i związane z faktem istnienia grup nieformalnych, które dotąd były bagatelizowane. 
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych klasyfikacji ludzkich potrzeb jest klasyfikacja 
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Alfreda Maslowa. Uważał, że ludzkie potrzeby dzielą się na57: fizjologiczne, bezpie-
czeństwa, społeczne, uznania, samorealizacji. Potrzeby wyższego rzędu są w miarę 
zaspokajania coraz silniejsze, ponadto uczynienie im zadość jest możliwe – według 
Maslowa – dopiero po uwzględnieniu potrzeb podstawowych. Innymi słowy, człowiek, 
który jest głodny nie będzie analizował dramatów Shakespeara. Istnieją jednak przy-
padki, w których teoria Maslowa dotycząca kolejności zaspokajania potrzeb nie spraw-
dza się. Opisy takich sytuacji znajdziemy we Wspomnieniach wojennych K. Lanc-
korońskiej58, która, będąc w obozie w Ravensbruck, w nieludzkich warunkach byto-
wych prowadziła wykłady z historii sztuki dla współwięźniarek.  

Istnieje zatem druga strona teorii Maslowa, niejako jej lustrzane odbicie, pokazują-
ce, iż czasem potrzeba wyższego rzędu zastępuje tę podstawową. Oczywiście naukowe 
udowodnienie tego faktu wymagałoby badań. Być może w przytoczonym przykładzie 
i wielu innych, znanych z opowiadań ustnych, mamy do czynienia z niewytłumaczal-
nym zjawiskiem, które powstaje tylko wówczas, gdy człowiek jest poddawany niewy-
obrażalnym cierpieniom. 

Konsekwencją teorii Maslowa oraz eksperymentów z Hawthorne było postawienie 
pytania o integrację potrzeb człowieka z potrzebami organizacji. Szczególne zasługi na 
tym polu położyli Chris Argyris, który opracował teorię motywacji ludzkiej, Frederick 
Herzberg, który zasłynął z dokonania podziału czynników wpływających na efektyw-
ność pracy człowieka na czynniki higieny i czynniki motywujące, oraz Douglas Mc-
Gregor, twórca teorii XY. Teoria X zakłada, że ludzie nie lubią pracować, są z natury 
leniwi, unikają odpowiedzialności i trzeba ich zmuszać do pracy. Ludzie tacy z reguły 
cenią bezpieczeństwo i wykazują się małymi ambicjami. Implikacje, które z tak sfor-
mułowanych założeń wynikają dla kierownika, dotyczą sposobu kontroli i zarządzania. 
Z uwagi na fakt, że ludzie nie lubią pracować, należy ich ściśle kontrolować, a pracę 
organizować na podstawie poleceń służbowych tam, gdzie jest to możliwe. Można 
jednak spojrzeć inaczej na podstawowe cechy pracownika. Teoria Y zakłada, że pra-
cownicy są z reguły twórczy i dążą do podejmowania odpowiedzialności, a także po-
trafią sami sobą kierować. Kontrola ze strony kierownika byłaby w takich warunkach 
nie tylko zbędna, ale wręcz demotywująca. Taki zespół ludzi cechuje duża umiejętność 
samokontroli i trafnego podejmowania decyzji; od kierowników oczekuje się, że dadzą 
szanse podejmowania odpowiedzialności nawet przeciętnym pracownikom, którzy 
muszą się jej dopiero uczyć59. 

Herzberg wyróżnił czynniki higieny oraz czynniki motywujące w pracy. Elementy 
higieny zapobiegają jedynie niezadowoleniu, ale nie stymulują samej motywacji. Nale-
żą do nich: wynagradzanie, nadzór administracyjny i warunki pracy. Czynniki moty-
wujące natomiast to przede wszystkim możliwość osobistego i zawodowego rozwoju 
człowieka. 

Kontynuacją modelu dwuczynnikowego jest zaproponowana przez Herzberga teoria 
wzbogacania pracy, polegająca na zrównoważeniu elementów higieny z elementami 
opartymi na potrzebie samorealizacji człowieka.  

                                                        
57 N. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2001, s. 106–124. 
58 K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Znak, Kraków 2002, s. 228–331. 
59 S. Robbins, D. DeCenzo, op.cit., s. 432. 
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Skoro wszystko rozpoczęło się od potrzeb człowieka, należy zastanowić się nad 
sposobami ich zaspokajania. Nie ma tutaj mowy oczywiście o zaspokajaniu bezintere-
sownym. O problemie tym mówimy wyłącznie w aspekcie podnoszenia efektywności 
pracy człowieka, a więc w rezultacie rozważamy zintegrowane zaspokajanie potrzeb 
człowieka i organizacji z obopólną korzyścią dla jednej i drugiej strony.  

Teorie motywacji ewoluowały wraz z rozwojem metod zarządzania, począwszy od 
instrumentalnej teorii motywacji, wykazującej pewne pokrewieństwo z zasadami na-
ukowego zarządzania Taylora, aż do teorii uwzględniających zaspokojenie potrzeb 
pracownika. 

Konsekwencją uznania istnienia potrzeb organizacji było zastanowienie się nad jej 
miejscem i wzajemnymi powiązaniami z otoczeniem. Naukowcy doszli do wniosku, że 
– tak jak każdy organizm – stanowi ona system otwarty – wchodzący w interakcje 
z otoczeniem, a jednocześnie od niego uzależniony. System otwarty to  taki ,  któ-
ry opiera  się  na  ciąg łej  wymianie z  otoczeniem – wymianie,  która sta-
nowi źród ło utrzymania owego systemu i  od której  zależy jego przeży-
cie  i  forma.  System pobiera z otoczenia nakłady i zasoby, które następnie przetwa-
rza na podstawie zapotrzebowań własnych i otoczenia, a następnie zwraca do otoczenia 
w formie zmienionej. Między systemem otwartym a otoczeniem występuje relacja 
sprzężenia zwrotnego, dzięki czemu w układzie tym panuje ciągła równowaga. Sprzę-
żenie zwrotne opiera się na wzajemnej komunikacji i przekazie informacyjnym, który 
w najprostszy sposób można określić jako przekazanie systemowi informacji o potrze-
bach otoczenia i dostępności zasobów, a następnie, po zakończeniu cyklu sprzężenia 
zwrotnego, na przekazaniu informacji o stopniu spełnienia tych potrzeb oraz satysfak-
cji otoczenia. Jest to oczywiście znaczne uproszczenie, oparte na przykładzie systemu 
złożonego z przedsiębiorstwa i klientów, w którym to systemie podstawowym proce-
sem jest produkcja dóbr lub realizacja usługi.  

Istotnym wnioskiem dla zarządzania płynącym z teorii systemowej jest przeniesienie 
tego sposobu interpretowania zjawisk i zależności między nimi do organizacji. Innymi 
słowy, uznano, że organizacja składa się z wielu podsystemów wzajemnie powiązanych 
ze sobą, a dla jej efektywności jako całości znaczenie zasadnicze ma zdefiniowanie po-
trzeb wszystkich systemów oraz ustalenie ich hierarchii. W ten sposób próbuje się godzić 
potrzeby społeczne, technologiczne, otoczenia, zarządzania, finansowe itd. Pojęcie „sys-
tem” w przedsiębiorczości zyskuje szerokie zastosowanie. Używane bywa zarówno do 
określenia schematu filozoficznego samego przedsiębiorstwa, jak i do zdefiniowania 
poszczególnych reguł funkcjonowania w ramach konkretnej organizacji. 

Wed ług Deminga,  system jest  zbiorem funkcj i  lub czynności  (proce-
sów, etapów i td .) ,  które wspó łdzia łają  na rzecz celów firmy.  Deming 
podkreś la  konieczność  wspó łzależności  e lementów oraz fakt ,  że im 
większa jest  owa wspó łzależność ,  tym większa jest  potrzeba komuni-
kacj i  w obrębie systemu 60.  Kaplan natomiast wspomina już o systemie jakości, 
którego celem jest osiągnięcie satysfakcji klienta przy odpowiednich korzyściach wy-
twórczych. Na ów ogólny system jakości składają się podsystemy, takie jak: zarządza-
nie utrzymaniem jakości i jej doskonaleniem, sterowanie rozwojem wyrobów oraz 
rozwojem procesu produkcyjnego, badania rozwojowe, programy obiegu informacji, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, kontakty z klientami i nabywcami oraz systemy tech-
nologiczne, zwłaszcza urządzenia kontrolno-pomiarowe. 
                                                        

60 Op.cit., s. 29 
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Jeżeli potraktujemy organizację jako system, będziemy musieli założyć, że podsta-
wą, na której ów system opiera swe działanie, są relacje pomiędzy jego elementami. 
W idealnym przypadku wszystkie elementy systemu powinny być niezależne, a zatem 
dążyć do struktury równoległej, która z kolei gwarantuje wzrastającą niezawodność. 
Jednak w rzeczywistości każdy system charakteryzuje się szeregowymi powiązaniami 
pomiędzy elementami, które to powiązania osłabiają jego niezawodność. W praktyce 
zatem każdy system jest tak niezawodny jak jego najsłabsze ogniwo. 

Oto kilka metod poprawy niezawodności struktur szeregowych61. 
– można pracować nad poprawą niezawodności elementów systemu, na przykład 

metodą zarządzania przez wyniki, należy jednak pamiętać, że niezawodność 
elementów słabych rośnie wolniej, 

– można zmniejszyć liczbę elementów, na przykład poprzez uproszczenie proce-
sów biznesowych, spłaszczenie struktury organizacyjnej lub redukcję stanowisk 
pracy, 

– można przejść od struktur szeregowych do struktur szeregowo-równoległych 
poprzez tworzenie transfunkcjonalnych zespołów zadaniowych; struktury takie 
osłabiają, co prawda, samodzielność i zacierają odpowiedzialność, ale jednocze-
śnie dają możliwość kompatybilności szeregu i uzyskania efektu synergii; za-
grożeniem, które ta metoda z sobą niesie, jest nadmierna proceduralność, 

– można dokonać systemowego osłabienia struktury funkcjonalnej poprzez 
wprowadzenie nowej władzy do systemu. Efekt tego zabiegu polega na rozbi-
ciu dotychczasowych, nieformalnych więzów elementów systemu oraz zmia-
nie punktu odniesienia dla indywidualnego wartościowania oraz oceny zjawisk 
i zdarzeń. 

Ciekawe podejście do definicji przedsiębiorstwa, ujmowanego jako system dzia-
łania, prezentuje Steinmann i Schreyogg w książce Zarządzanie62. Pojęcie przedsię-
biorstwa jako systemu działania opiera się na kilku założeniach. System sam tworzy 
swoje granice, a zatem sam określa, co jest jego otoczeniem. Zmienność otoczenia 
będzie więc wywodzić się nie tylko z faktu, że jest ono niestałe samo w sobie i za-
chodzą w nim nieustanne zmiany, które mogą być całkowicie niezależne od przed-
siębiorstwa, lecz także z faktu płynności granicy między przedsiębiorstwem a oto-
czeniem. Złożoność i skomplikowanie otoczenia sprawia, że na granicy przepływu 
informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem musi wystąpić selekcja. Sys-
tem postrzega tylko niektóre elementy otoczenia, zajmuje się tylko niektórymi, ściśle 
określonymi jego aspektami. Jest to efekt konieczności redukcji złożoności systemu, 
która niesie z sobą zawsze ryzyko pominięcia w drodze selekcji aspektów istotnych 
dla przedsiębiorstwa.  

Jednym z podstawowych narzędzi redukcji złożoności otoczenia jest struktura 
przedsiębiorstwa, która w sposób samoistny narzuca podział zainteresowania po-
szczególnymi aspektami otoczenia pomiędzy odpowiednie jej elementy, czy to hie-
rarchiczne, czy funkcjonalne. Proces redukcji złożoności systemu przedstawia rysu-
nek 5. 

                                                        
61 L.Wasilewski, Podstawy zarządzania jakością, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 

Warszawa 1998, s.150. 
62 H. Steinmann, G. Schreyogg, Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wro-

cław 2001, s. 99. 
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Rys. 5. Redukcja złożoności systemu i rewizja jego granic 
Źródło: oprac. własne na podstawie Steinmann, Schreyogg, s. 99 

Informacje z otoczenia docierają do przedsiębiorstwa przez rozmaite filtry i bariery. 
Informacje niepotrzebne są odrzucane, a pozostałe są alokowane do konkretnych, zain-
teresowanych nimi komórek. 

Systemowa koncepcja przedsiębiorstwa uwzględnia czas. Kluczem do zrozumienia 
oraz funkcjonowania tej teorii jest fakt, że czas stanowi podstawowe zagadnienie kie-
rowania systemem, znajdującym wyraz w rewizji jego granic. Możliwość rewizji gra-
nic systemu decyduje o tym, w jakim stopniu systemy się uczą, a więc rozwijają. Kon-
cepcja uczenia się otoczenia przez przedsiębiorstwo, będąca jednocześnie uznaniem 
faktu, iż jest ono systemem otwartym, bierze się z przekonania o misji przedsiębior-
stwa, rozumianej jako służenie społeczeństwu63. 

Na podstawie powyższych danych można zdefiniować cztery podstawowe filary 
procesu zarządzania, opartego na teorii systemów. Są to: selekcja, ryzyko, rozwój sys-
temu w wyniku rewizji jego granic oraz samozłożoność systemu. 

Samozłożoność systemu wynika z faktu, iż każda ingerencja w niego musi zakła-
dać, że jej skutki mogą nie dać się w pełni kontrolować. Nie oznacza to jednak, że 
przestaje być możliwe dalsze kierowanie systemem. Proces kierowania należy więc 
określić jako sekwencję trzech procesów systemowych, tj. selekcji elementów otocze-
nia, kompensacji ryzyka oraz rozwoju systemu. W teorii systemów znajduje też swoje 
korzenie metodyka myślenia sieciowego64. Punktem wyjścia do zrozumienia owej 
metodyki jest rozróżnienie między pojęciami „całość” i „część”, biorące się z postrze-
gania przedsiębiorstwa jako części pewnej całości, jaką stanowi ono z otoczeniem, 
z którym granica jest ustalana w drodze dostosowań do zmian. 

                                                        
63 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, teorie i praktyka zarządzania, 

TNOiK, Toruń 1999, s. 54. 
64 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999, s. 107. 
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Rys. 6. Proces uczenia się systemu poprzez rewizję granic 
Źródło: oprac. własne na podstawie: H. Steinmann, G. Schreyogg, 2001 

Kolejnym krokiem jest akceptacja swoistej sieciowości, jaką wykazuje system, 
oparta na zrozumieniu dynamiki systemu poprzez zdefiniowanie relacji zachodzących 
pomiędzy jego poszczególnymi elementami.  

Krok trzeci to otwartość systemu, akcentująca płynność granic między przedsię-
biorstwem a otoczeniem. Złożoność systemu powoduje, że w danym przedziale czaso-
wym może on przyjmować rozmaite stany, przy czym wzór działania systemu daje się 
zaobserwować i zapisać. 

Porządek stanowi więc kolejny, czwarty etap myślenia sieciowego. Prowadzenie 
systemu oznacza jego zdolność do samokontroli. W tym zakresie wyróżnia się dwie 
formy działania: sterowanie systemem lub jego regulację. Pierwsze z nich polega na 
wyznaczaniu ściśle określonych działań oraz kierunków rozwoju przedsiębiorstwa przy 
założeniu, że kierownictwo przewiduje trendy rynkowe. Regulacja natomiast jest dzia-
łaniem opartym na dostosowaniach do już zaistniałych sytuacji rynkowych, przy zało-
żeniu, że przedsiębiorstwo jest w stanie owe zmiany dostrzegać i analizować w od-
powiednim czasie. 

Wreszcie rozwój – jako ostatni atrybut potwierdzający, że organizacje, mające swój 
cel i sens istnienia, w celu podtrzymania tego statusu dążą do samodoskonalenia się 
poprzez uczenie, co zapewnia ich nieustanny rozwój – jest rozumiany jako proces 
o charakterze ciągłym, nieograniczony ramami czasowymi. 

Powiedzmy parę słów na temat otoczenia organizacji oraz spróbujmy skonkretyzo-
wać podstawowe relacje organizacji z otoczeniem. Najbardziej elementarny podział 
otoczenia organizacji wskazuje na otoczenie wewnętrzne, a więc wszelkie siły we-
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wnątrz organizacji, mogące na nią wpływać, oraz siły zewnętrzne. Do części we-
wnętrznej zaliczamy zarząd, pracowników oraz kulturę. Może dziwić niejednorodność 
tej grupy – obok namacalnych elementów ożywionych nagle pojawia się konstrukt 
ludzki, materia nieabstrakcyjna, ale mniej uchwytna i, jak się wydaje, różniąca się 
formą bytu od ludzi. Jednakowoż kultura jest pochodną działalności człowieka, a więc 
jako taka może być uznana za swoiste środowisko funkcjonowania ludzi.  

Otoczenie zewnętrzne dzieli się na ogólne i celowe. Otoczenie ogólne opisane jest 
wymiarami ekonomicznym, technicznym, socjokulturowym, prawno-politycznym 
i międzynarodowym. Natomiast otoczenie celowe różni się od ogólnego stopniem 
abstrakcji oraz skalą oddziaływania na przedsiębiorstwo. O ile otoczenie ogólne jest 
stosunkowo abstrakcyjne, a jego oddziaływanie można rozpatrywać tylko w aspekcie 
długofalowym, o tyle otoczenie celowe jest zdecydowanie bardziej konkretne, a relacje 
z nim można rozpatrywać w kategoriach krótkoterminowych. Do otoczenia celowego 
przedsiębiorstwa należeć będą właściciele, konkurenci, klienci, dostawcy, sojusznicy 
strategiczni, związki zawodowe, a także instytucje regulujące bezpośrednio działalność 
przedsiębiorstwa, na przykład giełda papierów wartościowych. Otoczenie oddziałuje 
na organizację poprzez swoją zmienność i złożoność oraz zakłócenia wszelkiego typu, 
w wyniku działających w nim sił konkurencji. Zmienność i złożoność otoczenia wiąże 
się ze skalą niepewności, w jakiej organizacji przyszło funkcjonować oraz z brakiem 
stabilizacji. 

Destabilizacja otoczenia jest też oczywiście wynikiem czynników zakłócających, 
które, w przeciwieństwie do bardziej lub mniej przewidywalnych procesów ewolucyj-
nych, są trudne do oceny oraz nie poddają się przewidywaniom. Różnica między czyn-
nikiem ewolucyjnym a zakłócającym może być ukryta w źródłach pochodzenia owych 
czynników. Wszelkie zmiany rynkowe, ewolucyjne, są związane z potrzebami ludzi, 
które ulegają zmianie automatycznej lub są prowokowane (na przykład przez reklamę). 
Zakłócenia natomiast nie mają związku z żadnym logicznym procesem społecznym lub 
rynkowym – są jedynie dziełem przypadku, który może wpłynąć w taki czy inny spo-
sób na dalsze zjawiska rynkowe.  

Spójrzmy na branżę telefonów komórkowych. Łatwo zauważyć, że dziesięć lat te-
mu to urządzenie było oznaką luksusu i atrybutem biznesu, a my wszyscy radziliśmy 
sobie doskonale, używając jedynie telefonów stacjonarnych, dzisiaj zaś telefon komór-
kowy wydaje się nam niezbędny w codziennym życiu. Jest to zasługa intensywnej 
reklamy promującej styl życia, w którym telefon jest punktem kontaktu ze światem, 
substytutem bezpośredniego spotkania ze znajomymi, z którymi można zawsze poroz-
mawiać, gdziekolwiek się znajdujemy, oraz alternatywną formą spędzania czasu. Roz-
wój branży telefonii komórkowej jest zmianą ewolucyjną.  

Przykładem zakłócenia natomiast jest atak terrorystyczny z 11 września 2001 roku, 
który spowodował drastyczny spadek liczby pasażerów linii lotniczych, co z kolei 
zmusiło rządy państw do udzielenia wysokich gwarancji finansowych przewoźnikom, 
aby ci nie zbankrutowali. 

Zupełnie innym zagadnieniem są siły konkurencji w otoczeniu. Podstawową ich ty-
pologię stworzył M.E. Porter65, wyróżniając: zagrożenie ze strony nowych konkuren-
tów pojawiających się na rynku, działania ze strony istniejącej konkurencji, zmierzają-

                                                        
65 R.W. Griffin, Management, Houghton Mifflin Company, Boston 1993, s. 76; porównaj także 

M.E. Porter, Competitive Strategy, The Free Press, New York, 1998. 
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ce do wyeliminowania organizacji z rynku, ryzyko pojawienia się produktów substytu-
cyjnych w stosunku do produkowanych przez organizację, siła nabywców i dostaw-
ców, a więc możliwości, w jakich jedni mogą wpływać na drugich.  

Organizacja ma możliwość reagowania na swoje otoczenie. Kreacja ta może się 
wyrażać w zarządzaniu informacją, a co za tym idzie, wiedzą oraz procesami uczenia 
się. Reakcją organizacji może być odpowiedź strategiczna poprzez działanie wynikają-
ce z przyjętej przez organizację strategii, która jest modyfikowana w zależności od 
okoliczności. Odpowiedzią strategiczną mogą być wszelkiego rodzaju fuzje, sojusze, 
przejęcia.  

Podstawowe znaczenie w reagowaniu na czynniki otoczenia ma oczywiście projek-
towanie organizacji. Należy uznać, że jest to proces ciągły, co jest koniecznością dyk-
towaną przez zmienność otoczenia. Projektujemy organizację u progu jej działalności, 
tak aby najlepiej spełniała swój cel, ale także dokonujemy zmian w projekcie, jeżeli się 
okazuje, że nie spełnia on już swoich potrzeb. To jakby budowanie domu na gruncie 
stabilnym, na skałach lub na bagnach albo w rejonie sejsmicznym. W każdej z tych 
sytuacji projekt musi spełniać inne wymogi. 

Wreszcie bezpośredni wpływ na otoczenie. Organizacje wywierają go, kształtując 
swoje otoczenie, przykładowo w wyniku generowania nowych potrzeb lub zaspokaja-
nia potrzeb nieuświadomionych klienta. Wywieranie wpływu na ustawodawstwo, 
wszelkie akcje lobbingowe także są kształtowaniem otoczenia, podobnie jak eliminacja 
konkurentów z rynku i podejmowanie z nimi walki.  

Cechy systemu otwartego oraz charakter interakcji organizacji z otoczeniem narzu-
ca poniekąd uznanie znaczenia konkretnej sytuacji w funkcjonowaniu przedsiębior-
stwa. Zmienność otoczenia, wpływ, jaki wywiera ono na organizację, oraz podatność 
organizacji na te wpływy pozwala sądzić, że w zależności od zaistniałej sytuacji orga-
nizm inaczej reaguje na warunki środowiska. Nauka doceniła ten biologiczny aspekt 
organizacji, formułując teorię sytuacyjną. Według niej, nie istnieje idealny system 
zarządzania, a dobór systemu optymalnego zależy od zadania do wykonania oraz od 
otoczenia, w którym się funkcjonuje.  

Teoria sytuacyjna zarządzania opiera się także na zasadzie dostosowywania się or-
ganizacji do otoczenia. Podstawowe cechy charakterystyczne sytuacyjnego podejścia 
do zarządzania można zawrzeć w następujących punktach: 

– elastyczność organizacji, gotowej dostosowywać się do zmian otoczenia, wyraża 
się przede wszystkim w jej strukturach organizacyjnych; 

– efektywność organizacji zależy od równowagi między strategią, strukturą, tech-
nologią, zaangażowaniem i potrzebami ludzi oraz otoczeniem; 

– do działania na różnych rynkach potrzebne są różne sposoby organizowania; 
– im bardziej niepewne jest otoczenie, tym wyższy stopień wewnętrznego zróżni-

cowania jest konieczny w organizacji. 
Teorię sytuacyjną zarządzania badali w praktycznych zastosowaniach Paul Lawren-

ce i Jay Lorsch. Doszli oni do przekonania, że w pewnych warunkach jedne organiza-
cje są bardziej efektywne, a inne mniej. Stąd wzięła się koncepcja wyodrębnienia „ga-
tunków” organizacji, które są wyspecjalizowane do funkcjonowania w różnych uwa-
runkowaniach.  
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Pomijamy kontekst zarządzania w świetle teorii sytuacyjnej, która zakłada, że 
w zależności od sytuacji różne formy zarządzania okazują się skuteczne. Posłużymy 
się klasyfikacją gatunków organizacji Henry’ego Mintzberga66, która wyróżnia: 

– biurokrację maszynową; 
– organizację zdywizjonalizowaną o częściowej autonomii jednostek; 
– biurokrację profesjonalną; 
– strukturę prostą; 
– adhokrację. 
Organizacja zdywizjonalizowana może być uznana za odmianę biurokracji maszy-

nowej, omówionej w części 3.2 niniejszego rozdziału. Zarówno jeden, jak i drugi gatu-
nek odznacza się małą elastycznością i powolnością w działaniu. Nie są to organizacje 
spełniające warunki współczesnego rynku, narzucającego szybkie tempo zmian. 

Biurokracje profesjonalne opierają się na przyznaniu większej autonomii jednost-
kom o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach. Nie rzadko są to organizacje o sto-
sunkowo dużym stopniu zdecentralizowania władzy.  

Struktura prosta i adhokracja to gatunki doskonale przystosowane do niestabilnego 
otoczenia. Struktura prosta sprawdza się w przypadku małych firm o silnie scentrali-
zowanej władzy, ale prostej, sztabowej strukturze. Adhokracja – zgodnie ze swoją 
nazwą – jest organizacją o strukturach tymczasowych. Często zdarza się, że tego typu 
organizacje wykorzystują też pracę w ramach zespołów projektowych i struktury ma-
cierzowe (przedstawiona na rysunku 7). W tych ostatnich chodzi o połączenie struktur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Przykładowy schemat organizacji macierzowej 
Źródło: oprac. własne na podstawie: G. Morgan, 1997 

                                                        
66 G. Morgan, op.cit., s. 60. 

CEO 

GRUPY FUNKCJONALNE

GRUPY PROJEKTOWE



 66 

funkcjonalnych z projektowymi. Konsekwencją tego jest podzielone raportowanie, 
oznaczające, że pracownik odpowiada zarówno przed swoim szefem liniowym, jak 
i przed kierownikiem zespołu projektowego. Taka sytuacja niesie z sobą z pewnością 
zagrożenia dla integralności człowieka z jego rolą, a co za tym idzie – dla jego efek-
tywności. Niekwestionowanym plusem natomiast jest duża elastyczność i innowacyj-
ność organizacji macierzowych. 

Skoro rozważamy kwestie klasyfikacji gatunków organizacji oraz ich relacji z oto-
czeniem, warto wspomnieć o organizacyjnej wersji teorii darwinowskiej. Wśród bada-
czy pojawia się rozumowanie, iż skoro przyznajemy organizacjom prawo kształtowa-
nia swojego otoczenia i przystosowywania się do niego, to należy też otoczeniu dać 
prawo doboru organizacji, które najlepiej spełniają jego potrzeby i są do niego najlepiej 
przystosowane.  

Krótko mówiąc, uznajemy możliwość, że zarówno wśród organizacji, jak i wśród 
organizmów żywych może funkcjonować prawo doboru naturalnego. 

Kulturę organizacji biologicznej67 można podsumować następująco: 
– duży nacisk kładzie się na relację z otoczeniem, a zatem jest to organizacja 

o prymacie klienta, wyczulona na analizę potrzeb i ich spełnianie; jest to naj-
prawdopodobniej organizacja legitymizująca własne istnienie swoją rolą spo-
łeczną; 

– człowiek jest punktem centralnym takiej organizacji, a dążenie do osiągnięcia 
sukcesu rynkowego poprzez satysfakcję klientów opiera się na założeniu, że 
można tego dokonać wyłącznie wtedy, gdy ma się zadowolonych pracowników, 
stąd koncentracja na potrzebach wewnętrznych organizacji; 

– z uwagi na rolę i znaczenie czynnika ludzkiego w organizacji, metod osiągnięcia 
efektywności poszukuje się poza sferą kontroli i maksymalizacji wydajności 
produkcyjnej; odpowiedzią na to jest podejście procesowe do organizacji oraz 
idące za tym skoncentrowanie na zarządzaniu procesami; 

– organizacje biologiczne to organizacje innowacyjne, stymulujące kreatywność 
każdego członka organizacji; 

– organizacje biologiczne otwarły drzwi dla zmiany; elastyczność i akceptacja 
zmienności stały się wyznacznikiem procesów kulturowych w organizacji; 
zmiana związana jest z takim kształtowaniem człowieka, aby akceptował on 
brak stabilizacji, a w modyfikacjach upatrywał raczej szans niż zagrożeń; ocze-
kuje się od ludzi postawy aktywnej, nastawionej nie tylko na reakcję na zmianę, 
ale także na kreowanie zmian i poszukiwanie obszarów modyfikacji w celu ich 
ulepszania. 

3.4. MÓZGI I PSYCHICZNE WIĘZIENIA 

Zastanawiając się nad specyfiką organizacji biologicznej, wspomnieliśmy o tym, że 
systemy otwarte posiadają unikalną cechę ewolucji oraz przetwarzania informacji, 

                                                        
67 Określenia „biologiczna” używam wymiennie z pojęciem organizacja – organizm. Traktuję te dwa 

sformułowania jako synonimy. 
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a także wyciągania wniosków – słowem, posiadają zdolność do uczenia się. Natural-
nym krokiem będzie więc poszukanie analogii organizacji do organu naturalnie prze-
twarzającego informacje i na tej podstawie stymulującego działania, czyli do mózgu. 
Organizacja mózg to  zhierarchizowany system informacyjny,  komuni-
kacyjny i  decyzyjny,  wymieniający informację  z  otoczeniem, przetwa-
rzający zebrane dane i  podejmujący na tej  podstawie decyzje,  zgodnie 
z  regu łą  ograniczonej  racjonalności .   

Hierarchiczność tego systemu polega na specyficznym wyspecjalizowaniu się czę-
ści organizacji w określonych funkcjach związanych z procesem przetwarzania infor-
macji. Oznacza to, iż w ramach swoich granic organizacja tworzy struktury przezna-
czone do pobierania informacji, zbierania danych, analizowania informacji i sporzą-
dzania raportów i prognoz, a także podejmowania decyzji. Struktury te są powiązane 
ze sobą funkcjonalnie i proceduralnie.  

Reguła ograniczonej racjonalności została sformułowana przez Herberta Simona68. 
Głosi ona, że organizacje zadowalają się ograniczonym, zoptymalizowanym rachun-
kiem decyzyjnym69 z uwagi na następujące fakty: 

– informacje, które organizacja jest w stanie pozyskać, zazwyczaj bywają niepeł-
ne; 

– ludzie są w stanie zbadać tylko ograniczoną liczbę możliwości związanych 
z podjęciem takiej, a nie innej decyzji; 

– ludzie nie potrafią przypisywać wynikom swoich analiz dokładnych wartości; 
– uproszczenia procesów informacyjno-decyzyjnych są dopuszczane celowo dla 

ułatwienia ich analizy i poradzenia sobie z ich złożonością. 
Forma procesu przetwarzania informacji jest w dużej mierze uzależniona od struk-

tury organizacyjnej. Zazwyczaj struktury rozbudowane pionowo i hierarchiczne bloku-
ją kanały informacyjne i opóźniają przepływ informacji. Dzieje się tak dlatego, że hie-
rarchia wymusza przekazywanie informacji wszystkim poszczególnym szczeblom 
zarządzania, a czas trwania tego procesu jest zależny od liczby tych szczebli.  

Struktury płaskie o zdecentralizowanej władzy przetwarzają informacje wyłącznie 
w ramach danej komórki organizacyjnej, bezpośrednio zainteresowanej konkretną 
informacją, przy czym ograniczona hierarchia pozwala na komunikację bezpośrednią 
z przełożonymi i nieformalną w obrębie grupy współpracowników.  

Z kolei struktury macierzowe przetwarzają informacje w dwóch pozornie niezależ-
nych obiegach: projektowym w obrębie grupy zadaniowej oraz funkcjonalnym w ra-
mach pionów funkcjonalnych. Oznacza to, że ten sam człowiek komunikuje się ze 
współpracownikami, z którymi realizuje program wdrożenia, przykładowo systemu 
zarządzania przez jakość, a jednocześnie z pracownikami wszystkich działów przed-
siębiorstwa, a więc księgowością, marketingiem, produkcją itd. Zagrożenie takiej 
struktury ukryte jest w liniach raportowania. Jeżeli pracownik wdraża system zarzą-
dzania przez jakość, na przykład w dziale produkcyjnym, to jest odpowiedzialny za-

                                                        
68 G. Morgan, op.cit., s. 90. 
69 Określenia „rachunek decyzyjny” używam celowo, aby wskazać na proceduralne i biurokratyczne 

aspekty procesu decyzyjnego w organizacjach, które do przetwarzania informacji i podejmowania decyzji 
próbują wprowadzić elementy systematyzujące, porządkujące i statystyczne. Tym proces informacyjno-
decyzyjny organizacji-mózgu różni się od analogicznego procesu każdej żywej istoty, która działa na tym 
polu niejednokrotnie intuicyjnie, a czasami nieprzewidywalnie. 
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równo przed szefem projektu, jak i przed szefem operacyjnym wspomnianego działu. 
Taka sytuacja może powodować konflikty komunikacyjne. 

Istnienie procesów przetwarzania informacji i wnioskowania może prowadzić do 
sugestii, iż w tak skonstruowanych organizacjach występują też procesy uczenia się. 
Jeżeli wnioskowanie na podstawie analizy danych ma charakter trwały – czyli organi-
zacja przynajmniej zapamiętuje wyciągnięte wnioski i konsekwencje podjętych decy-
zji, a być może dokonuje wnioskowania wtórnego, tzn. z konsekwencji podjętych de-
cyzji wyciąga nowe wnioski – to możemy mówić o procesie jej uczenia się. Zjawisko 
to opisywał Chris Argyris. Wyróżnił uczenie się metodą pojedynczej pętli i podwójnej 
pętli. 

Pojedyncza pę t la  uczenia się  występuje wówczas,  kiedy organizacja  
definiuje cele i  s tandardy,  które zamierza osiągnąć ,  następnie monito-
ruje proces i  podsumowuje osiągnięcia.  Na podstawie podsumowań  
proponuje się  konieczne zmiany w procesie.   

Podwójna pę t la  natomiast  polega na definiowaniu nowych zmien-
nych,  a  więc nowych celów do osiągnięcia,  jeszcze na etapie  monito-
r ingu procesu osiągania celów pierwotnych.  Metoda ta jest przez Argyrisa 
uważana za gwarantującą ciągłe dostosowania organizacji do zmian otoczenia. Po-
dwójną pętlę przedstawia rysunek 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Podwójna pętla uczenia się Argyrisa 
Źródło: oprac. własne 

Uczenie się implikuje przetwarzanie wiedzy i zarządzanie nią. 
W największym uproszczeniu zarządzanie wiedzą  polega na jej  dys-

trybucji  do odpowiednich pracowników w odpowiednim czasie70.  Z kolei  
autorzy japońscy, Nanoki i  Takeuchi, definiują  zarządzanie wiedzą  jako 
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powtarzający się  cykl,  z łożony z czterech procesów. Procesy te to so-
cjalizacja,  eksternalizacja,  kombinacja i  internalizacja.  

Istnieje kilka modeli zarządzania wiedzą. U podstaw japońskiego modelu zarządza-
nia71 znajdują się procesy przekształcania wiedzy określanej jako cicha, czyli wykorzy-
stywanej przez ludzi na co dzień, ale niekoniecznie uświadamianej i o trudno definio-
walnej istocie, w wiedzę formalną, a więc już usystematyzowaną, dającą się wyrazić za 
pomocą słów, liczb lub symboli, czyli występującą w formie umożliwiającej jej prze-
kazanie innym osobom72. Z kolei model zasobowy zakłada konieczność istnienia na-
stępujących pięciu elementów efektywnego zarządzania wiedzą: 

– kluczowych umiejętności, na które składają się systemy fizyczne i techniczne 
oraz zarządzania, a także umiejętności pracowników, normy i wartości, 

– wspólnego rozwiązywania problemów, 
– wdrażania i integracji nowych narzędzi i technologii, 
– eksperymentowania, 
– importowania wiedzy. 
Model procesowy wyodrębnia trzy podstawowe procesy w zarządzaniu wiedzą, 

czyli tworzenie, kodyfikacja i transfer, i na nich opiera swą definicję, z zaznaczeniem, 
iż wykorzystanie owych procesów ma zmierzać do realizacji celów organizacji. 

Inny podział wskazuje na trzy subprocesy tworzące zarządzanie wiedzą, tj. na orga-
nizacyjne uczenie się, polegające na gromadzeniu informacji, tworzenie wiedzy, pole-
gające na transformacji zebranych, surowych informacji w usystematyzowane schema-
ty pozwalające na rozwiązywanie konkretnych problemów oraz dystrybucję wiedzy, 
czyli udostępnienie jej ludziom. Kluczowym czynnikiem wspomagania zarządzania 
wiedzą jest system technologii informacyjno-komunikacyjnej, funkcjonujący we 
współczesnych przedsiębiorstwach.  

Zarządzanie wiedzą jest nierozerwalnie związane z faktem uczenia się organizacji 
w trakcie jej działania. Uczenie się jest w tym aspekcie nie tylko cechą gwarantującą 
rozwój danego przedsiębiorstwa i dającą mu potencjalną szansę na konkurencyjność 
rynkową, ale także cechą nieuniknioną w walce o rynkowe przeżycie w ramach proce-
su ciągłych dostosowań do zmian otoczenia, procesu implikującego zarówno wykorzy-
stanie szans, jak i walkę z zagrożeniami i konsekwencjami słabych stron przedsiębior-
stwa. 

Spośród sposobów uczenia się organizacji można wymienić uczenie się adaptacyjne 
oraz twórcze73. Uczenie się adaptacyjne ma związek z dostosowaniami przedsiębior-
stwa do otoczenia i przebiega sekwencyjnie. Uczenie się twórcze ma związek z roz-
wiązywaniem problemów związanych z długookresowymi założeniami dotyczącymi 
działalności organizacji. Ten rodzaj uczenia się narzuca kadrom przedsiębiorstwa ko-
nieczność elastycznego postrzegania sytuacji, zdarzeń i okoliczności oraz umiejętności 
dostrzegania związku pomiędzy wydarzeniami otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa. 
Jest to ten rodzaj postrzegania rynku i nawiązywania relacji z otoczeniem, który bez-
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względnie wymaga twórczego myślenia, łamiącego dotychczasowe reguły i wychodzą-
cego daleko poza konwenanse biznesowego funkcjonowania. Wyłącznie ten rodzaj 
funkcjonowania w otoczeniu biznesowym prowadzi do przewagi konkurencyjnej, którą 
Prahalad opisuje jako swoiste stwarzanie rynku i kreowanie całkiem nowego otoczenia, 
w którym przyjdzie przedsiębiorstwu funkcjonować74. Jednak podstawową zasadą 
organizacji uczącej się, integrującą wszystkie teorie na ten temat, jest całkowite ode-
rwanie się od przysłowiowej wizji „wielkiego stratega” na rzecz kwestionowania utar-
tych schematów myślowych i scenariuszowego modelu zarządzania75.  

W organizacji uczącej się wizjonerami są wszyscy pracownicy, a kreowanie przy-
szłego kształtu przedsiębiorstwa i jego miejsca w otoczeniu rynkowym nie jest wy-
łącznym atrybutem kadry zarządzającej wysokiego szczebla, zajmującej się planowa-
niem w powszechnym, utartym tego słowa znaczeniu. Atrybuty niezbędne w organiza-
cji uczącej się to: wspólna wizja, mistrzostwo osobiste, zespołowe uczenie się, umie-
jętność rozpoznawania schematów myślowych, myślenie systemowe. Uczenie się jest 
także niewątpliwie atrybutem organizacji fraktalnych, w których fragmentaryczność 
wymusza w pewnym sensie obieg wiedzy pomiędzy poszczególnymi mikrofraktalami, 
czyli działami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. Podstawowe cechy, na których opar-
ta jest budowa organizacji fraktalnych, to izomorfizm części i całości, holograficzność, 
czyli odzwierciedlanie układu makro w układzie mikro oraz samopodobieństwo, czyli 
identyczność dowolnego fragmentu struktury fraktalnej z całością struktury76. 

Cechy przedsiębiorstwa fraktalnego to strukturalne podobieństwo, duża swoboda 
decyzyjna, niezależność funkcjonowania w długim okresie czasu, samonawigowanie 
zorientowane na kreowanie wartości dodanej dla klienta. Swoistą cechą jest samokie-
rowanie, co oznacza zatarcie układu podstawowego podwładny – przełożony zarówno 
w aspekcie systemu wynagradzania pracownika, który stanowiłby w tradycyjnym 
przedsiębiorstwie główną siłę motywującą, jak i w aspekcie filozofii działania. 

Oznacza to, że pracownik, który w dużej mierze jest sobie sterem, okrętem i że-
glarzem, pracuje dla własnych indywidualnych celów, będzie w znacznym stopniu 
stymulowany satysfakcją lub względną przyjemnością związaną z wykonywaniem 
pracy. Specyficzne jest to, że przedsiębiorstwo fraktalne eksploatuje niewielką liczbę 
podstawowych czynników sukcesu, generując w sposób ciągły nowe. Ponadto istot-
nym elementem przesądzającym o efektywności organizacji fraktalnych jest ich 
umiejętność budowy mechanizmów obronnych przed stosowaniem przez konkuren-
cję taktyki imitacji. 

Zarządzanie wiedzą można rozpatrywać zarówno z perspektywy procesowej, jak 
i obiektowej. Ujęcie procesowe ma za podstawę nauki filozoficzne, psychologiczne 
i społeczne, główny zaś nacisk kładzie się na aspekt dydaktyczny zarządzania wiedzą 
oraz procesy uczenia się. Podejście obiektowe zakłada uprzedmiotowienie wiedzy, 
a zatem czyni z niej obiekt sterowalny, będący przedmiotem działań zarządzania. Daje 
to podstawę dwóm podstawowym strategiom zarządzania wiedzą: strategii kodyfikacji 
i personalizacji. Pierwsza z nich polega na opracowywaniu baz danych i systematyzo-
waniu informacji, przez co stają się one ogólnodostępne, czyli zyskują użyteczność 
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w rozwiązywaniu problemów. Druga strategia polega na umożliwieniu ludziom kon-
taktu, a poprzez to na wspomaganiu naturalnej dystrybucji wiedzy i dzieleniu się do-
świadczeniami. 

Organizację uczącą się charakteryzuje pięć zasadniczych składników:  
– innowacje i prekursorstwo, 
– orientacja marketingowa, 
– struktura organiczna, 
– przywództwo w zakresie umiejętności, 
– zdecentralizowane planowanie strategiczne. 
Przyjmuje się, że dwa pierwsze składniki to części kultury, pozostałe natomiast na-

leżą do klimatu organizacji77. Trudno się zgodzić z tym poglądem. Specyfika struktury, 
przywództwo oraz zdecentralizowanie funkcji planowania są silnie osadzone w kultu-
rze przedsiębiorstwa.  

Z zarządzaniem wiedzą nieodłącznie kojarzy się pojęcie kapitału ludzkiego. Przedsię-
biorstwo aspirujące do osiągnięcia, a co najważniejsze stabilnego utrzymywania przewa-
gi konkurencyjnej, nie może nie doceniać roli, jaką w ogólnych zasobach firmy spełnia 
kapitał ludzki, czyli podstawa zasobów intelektualnych oraz procesu tworzenia wiedzy. 

Ciekawy pogląd na zarządzanie owym kapitałem przedstawiają E. Michaels, 
H. Handfield-Jones oraz B. Axelrod w książce The war for talent. Autorzy przeprowa-
dzili badania wstępne wśród menedżerów wielu korporacji, a następnie stworzyli swo-
isty przewodnik postępowania w celu osiągnięcia oraz utrzymania odpowiedniego 
poziomu zasobów intelektualnych w przedsiębiorstwie. Kluczowym czynnikiem osią-
gnięcia przewagi konkurencyjnej jest, zdaniem autorów, pełna odpowiedzialność me-
nedżerów każdego stopnia hierarchicznego w firmie za zdobycie i późniejszy rozwój 
swoich pracowników. Podają oni pięć podstawowych założeń, które muszą być speł-
nione przez przedsiębiorstwo w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej, opartej na 
posiadanych talentach pracowniczych78. Wspomniane założenia to: 

– stworzenie odpowiedniego nastawienia umysłowego wśród pracowników, opar-
tego na wspólnym przekonaniu o priorytetowości i istotności celu przy jedno-
czesnym założeniu odpowiedzialności menedżerów za swoje zespoły i nieprze-
rzucaniu owej odpowiedzialności na HR, 

– stworzenie najlepszej oferty „zdobywającej” pracowników, opartej na przeko-
naniu, że pieniądze nie mogą być jedyną podstawą wynagrodzenia, ale jedno-
cześnie, jeżeli korzyści finansowe nie będą związane bezpośrednio z propono-
wanymi możliwościami rozwojowymi, atrakcyjnością stanowiska i całego 
przedsiębiorstwa, a nawet pewną ekskluzywnością, oferta nigdy nie przyciągnie 
i nie zapewni utrzymania w długiej perspektywie czasu najatrakcyjniejszych 
pracowników dostępnych na rynku, 

– przeprojektowanie strategii rekrutacyjnej i oparcie jej na filozofii, że odpowied-
niego pracownika należy na rynku aktywnie poszukiwać nie tylko wówczas, 
kiedy w firmie są wolne stanowiska do obsadzenia; skonstruowanie strategii, 
która wychodzi poza zwyczajowe, administracyjne podejście do procesu rekru-
tacji i jest zawsze o krok przed tym, co może nastąpic na rynku, 
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– wprowadzenie stałej filozofii rozwoju pracowników w organizacji wychodzącej 
poza standardowe szkolenia oferowane pracownikom, lecz opartej raczej na 
mentoringu oraz innych pokrewnych metodach związanych z kontaktami mię-
dzyludzkimi, 

– rozróżnianie i docenianie pracowników, rozumiane jako dostrzeganie różnic 
w indywidualnych osiągnięciach i możliwościach, oraz adekwatne do nich na-
gradzanie; jednocześnie należy unikać zaniedbywania pracowników działają-
cych gorzej. 

Powyższe zalecenia we wspomnianej książce odnoszą się wyłącznie do menedże-
rów, chociaż wiele z nich należałoby rozszerzyć na pracowników każdego szczebla 
hierarchii. Nie jest przy tym istotne, aby prowadzić politykę fałszywego poczucia hie-
rarchiczności, która powoduje, że każdy pracownik ma aspiracje do stanowiska kie-
rowniczego, bez względu na zakres zadań i alokowaną odpowiedzialność, ale by usta-
bilizować poczucie wartości własnej pracy u każdego pracownika, a hierarchiczność 
wyeliminować w ogóle ze sposobu myślenia i postrzegania otaczającej rzeczywistości. 

Podsumowując cechy organizacji uczącej się, należy wymienić: 
– umiejętność oceny i diagnozowania sytuacji i otoczenia; 
– zdolność do wiązania informacji z normami sterującymi działalnością przedsię-

biorstwa; 
– zdolność do wykrywania odchyleń; 
– umiejętność inicjowania działań korygujących. 
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, organizacja-mózg będzie się charakteryzo-

wać kulturą o następujących cechach: 
– jest to organizacja nastawiona na doskonalenie i kształcenie ludzi, 
– dominującą wartością na pograniczu systemu norm jest akceptacja idei ciągłej 

zmiany, 
– promowane jest dzielenie się doświadczeniami oraz postawa współpracy zarów-

no w obrębie organizacji, jak i poza jej granicami, 
– organizacja cechuje się wykorzystaniem technicznych możliwości projektowa-

nia oraz przetwarzania danych, a zatem może ją charakteryzować pewna techno-
logizacja codziennego funkcjonowania, odnosząca się także do aspektów poza-
technologicznych i pozaprodukcyjnych, 

– postawy członków organizacji ewoluują wskutek procesów samoorganizowania 
się organizacji oraz zachodzących w niej procesów uczenia się zarówno na 
płaszczyźnie osobniczej, jak i organizacyjnej, 

– informacja jest najbardziej cenionym i pożądanym zasobem firmy. 
Jeżeli organizacja może posiadać atrybuty mózgu, to znaczy, że może wytwarzać 

swobodne wyobrażenia, stereotypy myślowe oraz intelektualną rzeczywistość, która 
pomimo iż pośrednio jest wytworzona przez człowieka jako twórcę organizacji, przera-
sta go i zaczyna żyć własnym, niezależnym życiem. Tak oto stan tworzy okoliczności, 
w których może powstać to, co Morgan nazywa psychicznym więzieniem. 

Metafora psychicznego więzienia, podobnie jak metafora polityczna, ma swoje ko-
rzenie w filozofii. Platon umieścił człowieka w jaskini i kazał odgadywać kształt rzeczy-
wistości z niejasnych cieni padających od ogniska. Ograniczenia jaskini, które obrazują 
upośledzone postrzeganie rzeczywistości przez człowieka, wskazuje wprost na ograni-
czenia pewnych schematów myślowych, które człowiek wprowadza do organizacji. 
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Metafora więzienia psychicznego oparta jest na założeniu samoograniczania się 
człowieka na skutek jego związku ze społeczeństwem. Podstaw tej idei należy szukać 
w nauce Freuda.  

Zjawiska samoograniczeń można wytłumaczyć najprościej, odwołując się do natury 
społeczeństwa i organizacji, która jest swoistym tworem społecznym. Społeczeństwo 
wpływa na człowieka w sposób ograniczający, kształtując go tak, iż ukryte myśli i zna-
czenia są wypierane do nieświadomości. Człowiek ma ukształtowane stereotypy my-
ślenia, wytworzone na gruncie jego indywidualnej historii i tego wszystkiego, co ze 
świadomości zostało wyparte. Społeczeństwo stwarza organizację w określonym celu 
i na etapie życia organizacji sprawuje nad nią taką czy inną formę kontroli. Człowiek 
stwarza organizację swoją myślą, intelektem i pomysłem, ale nieświadomie ulega kon-
troli organizacyjnej, stając się częścią tworu, który zyskuje poniekąd atrybut samo-
dzielności swego funkcjonowania. W ten sposób człowiek jest kontrolowany przez 
społeczeństwo za pośrednictwem organizacji. Podstawową cechą ludzkiej psychiki, 
która umożliwia tę kontrolę, jest budowanie wyobrażeń rzeczywistości i dostosowy-
wanie się do społeczeństwa po to, aby żyć w harmonii.  

Organizacja,  która jest więzieniem psychicznym dla swoich cz łon-
ków, to organizacja o podwójnej warstwie kulturowej,  formalnej i  ukry-
tej,  która z jednej strony jest stwarzana przez człowieka jako wyraz 
jego dążeń  do porządkowania otaczającej rzeczywistości i  swego życia, 
a z drugiej strony jest przez niego interpretowana poprzez stereotypy 
i  wzorce myś lowe, które nak ładają  ograniczenia na ludzką  percepcję .  

Chodzi o to, że człowiek sam konstruuje rzeczywistość w sposób, który daje fał-
szywy obraz świata – niedoskonałe jego rozumienie. 

Jednym ze źródeł wyobrażeń o organizacjach jest rodzina. Uważa się, że przedsię-
biorstwo jest swoistym przedłużeniem stosunków panujących w rodzinach, a kształt 
organizacji jest implikowany wzorcem rodzinnym, dominującym w danym społeczeń-
stwie. Do niedawna takim klasycznym wzorcem był patriarchat, stąd też większość 
cech pożądanych w organizacjach jako gwarantujących sukces w społeczeństwach 
zachodnich jest kojarzona z cechami męskimi. Mowa tu o zdecydowaniu, dominacji, 
agresywności, harcie ducha i samouwielbieniu. Wszystkie te cechy odnajdywane są 
w organizacjach formalnych i biurokratycznych. Takie patrzenie na świat korporacyjny 
pozwala też sądzić, w jaki sposób będą ewoluować organizacje wraz ze zmianami 
struktury rodziny. 

Kolejnym źródłem budowania stereotypów myślowych jest ludzki stosunek do ży-
cia i śmierci. Tak jak, zdaniem Freuda, człowiek wypiera ze swojej świadomości in-
stynkty i pragnienia, które w społeczeństwie nie znalazłyby aprobaty, gdyby zostały 
ujawnione, tak też człowiek ma naturalny instynkt do życia, który każe mu odsuwać od 
siebie myśli o śmierci i unicestwieniu. Z drugiej zaś strony jest człowiek jedynym or-
ganizmem, który, mając zdolność do przekraczania swojej zwierzęcości i unoszenia się 
w przestrzeń absolutu, zdaje sobie sprawę ze swojej śmiertelności. Biorąc udział 
w życiu społecznym, przyczyniając się do tworzenia kultury, norm, wartości, człowiek 
próbuje umiejscawiać się w czymś większym niż on sam – poszukuje nieśmiertelności. 
Zarządzając organizacjami, organizując nasze życie, w rzeczywistości organizujemy 
sobie świat i otaczającą nas rzeczywistość. Organizujemy go w celu upraszczania ży-
cia, rozwiązywania problemów, gdyż to, co prostsze i lepiej zorganizowane, jest też 
łatwiejsze do kontrolowania. W ten sposób stwarzamy mit, że kontrolujemy nasz świat, 
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czyli jesteśmy potężniejsi niż w rzeczywistości. Jest to potwierdzenie tłumaczenia 
istoty organizacji jako takiej w kategoriach odpowiedzi człowieka na swoją własną 
kruchość i nicość wobec potęgi natury. 

Użyteczna do analizowania zjawisk dynamiki organizacyjnej i relacji człowieka 
z organizacją jest teoria zjawisk pośrednich. D. Winnicott79 uważa, że większość ludzi 
posiada w dzieciństwie rozmaite przedmioty, które są pomostem pomiędzy światem 
wewnętrznym człowieka a jego otoczeniem. Innymi słowy, obiekty pośrednie, bo taką 
rolę odgrywają według psychoanalityków wszelkiego rodzaju lalki czy misie stanowią 
pomost między ja i nie ja, między ja i światem otaczającym, dając potwierdzenie wła-
snej tożsamości. Owa tożsamość ogniskuje się w obszarach złudzeń, tworzonych przez 
obiekty pośrednie. W takim rozumieniu organizacja także może być obiektem pośred-
nim, co ma ogromne znaczenie dla interpretacji zjawisk zmiany w organizacjach. Or-
ganizacja, która stanowi dla swoich pracowników obszar złudzeń, w którym się ogni-
skuje ich tożsamość, jest jednocześnie więzieniem psychicznym i nie pozwala na ela-
styczność. W takiej organizacji wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany może się okazać 
niezwykle trudne. To tak jakbyśmy zabrali dziecku ulubionego misia. Organizacja traci 
zdolność do adaptacji, a innowacyjność w naturalny sposób ulega supresji.  

Dla dopełnienia rozważań nad organizacją w aspekcie ograniczeń ludzkiej wolno-
ści, należy wspomnieć o analizie C. Junga oraz pojęciu zbiorowej nieświadomości80. 
Zadaniem nieświadomości zbiorowej jest przystosowanie psychiki ludzkiej do wro-
dzonych całej ludzkości, ogólnych prawidłowości wewnętrznych. Jej cechą charaktery-
styczną jest wyeksponowanie roli archetypów jako elementów nadających strukturę 
myśli ludzkiej oraz porządkujących świat. Jung definiował archetypy jako wzory my-
ślowe i struktury doświadczenia, które kształtują ludzkie percepcje otaczającego świa-
ta. Można je odnaleźć w mitach, marzeniach lub snach. Archetypy są reprezentacjami 
psychologicznie koniecznych reakcji na pewne typowe sytuacje81. Każdy człowiek 
wypiera ze swojej świadomości rozmaite elementy wyobrażeń, które tworzą jakby cień 
człowieka – jego drugą „ciemną” stronę. W organizacji, gdzie ścierają się rozmaite 
osobowości, tworząc tożsamość organizacyjną, również jest miejsce na wyparte idee, 
niewykorzystane możliwości i stracone szanse, które – używając określenia fizycznego 
– są swoistą „czarną dziurą” organizacji – jej cieniem, a więc miejscem, którego ele-
mentów nie widać, ale które się odznacza dużą siłą grawitacyjną. Więzienie organiza-
cyjne konstytuuje się w pełni przez archetypy, które pozwalają omijać świadomość, 
prowadząc do psychologicznie koniecznych zachowań. Teoria Junga ma zastosowanie 
w analizie tworzenia i percepcji wzorów życia organizacyjnego oraz stylów podejmo-
wania decyzji i zarządzania. Ludzie przetwarzają dane o świecie za pomocą doznania 
lub intuicji, a sądów dokonują przy użyciu myślenia i uczucia. W zależności od tego, 
które pary dominują, a które pozostają w cieniu, można zdefiniować cztery style per-
cepcji świata zewnętrznego: 

– ludzie z przewagą doznania i myślenia to empirycy; opierają wszystko na fak-
tach oraz nieubłaganej logice, 

– ludzie z przewagą doznań i uczucia dokonują osądów na podstawie tego, co 
ogólnie uznane za właściwe, pomimo że sądów dokonują w sposób emocjo-

                                                        
79 G. Morgan, op.cit., s. 258. 
80 Porównaj C.G. Jung, Archetypy i symbole, Czytelnik, Warszawa, 1981. 
81 Op.cit., s. 20. 
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nalny,ludzie z przewagą intuicji i myślenia działają na podstawie idei i intuicji 
częściej niż na podstawie faktów, 

– ludzie z przewagą uczucia i intuicji poświęcają wiele uwagi wartościom, nie 
przywiązując zazwyczaj równie dużego znaczenia do faktów. 

Jakimi elementami charakteryzuje się organizacja będąca więzieniem psychicz-
nym? Podobnie jak organizacja system kulturowy, więzienie psychiczne także dyspo-
nuje kulturą manipulacyjną. Racjonalność działania może być znacznie ograniczona, 
a ważna rolę w funkcjonowaniu odgrywa etyka. Zazwyczaj jest to organizacja o silnym 
nastawieniu humanistycznym, ale jednocześnie cechująca się dużą inercją oraz bez-
władem zmian. Z pewnością ten rodzaj kultury można uznać za silny. Co ciekawe, 
w tego typu organizacjach pracownicy odznaczają się dużym stopniem emocjonalności 
w stosunku do organizacji, a zatem łatwiej jest uzyskać ich zaangażowanie w sprawy 
organizacyjne. 

Powyższe cechy mogą wystąpić przy założeniu jednolitości więzienia dla wszyst-
kich pracowników, tak więc wszyscy oni musieliby przyjąć tę samą postawę względem 
organizacji, czyli mieć te same nieuświadomione zjawiska psychiczne (wypierana 
seksualność, organizacja-cień własnych sprzeczności lub organizacja zastępująca ro-
dzinę lub organizacja-miś). Mamy więc problem, bo założenie o jednolitości procesów 
psychicznych u grupy ludzi jest raczej abstrakcyjne. Biorąc pod uwagę powyższe usta-
lenia, można stwierdzić, że organizacja-więzienie psychiczne jest organizacją 
o kulturze wewnętrznie sprzecznej. Z jednej strony bowiem organizacja silnie zorien-
towana humanistycznie i etycznie, funkcjonująca dzięki emocjonalnie zaangażowanym 
ludziom, z drugiej strony zaś organizacja wykorzystująca owo zaangażowanie do swo-
ich celów, manipulująca kulturą i ludźmi. Paradoksalnie ową możliwość manipulacji 
stwarzają sami ludzie wpadający w pułapkę własnej wyobraźni. Schemat kontroli 
w organizacji będącej psychicznym więzieniem przedstawia rysunek 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Kontrola w psychicznym więzieniu 
Źródło: oprac. własne 

Między człowiekiem a społeczeństwem zachodzi stosunek wzajemnej zależności, 
choć z jednostkowego, indywidualnego punktu widzenia relacja ta wskazuje na więk-
szą zależność człowieka od społeczeństwa niż na odwrót. Wydaje się, że działa tu swo-
iste prawo masy i siły. 

Psychiczne więzienie organizacji przeciętnemu pracownikowi może się wydawać 
dość abstrakcyjne, a kierujące nim mechanizmy z pewnością niezauważalne na co 
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dzień. Widoczne są jednak rzeczywiste aspekty organizacyjnego więzienia, a więc 
wszystko to, co w sposób bezpośredni oddziałuje na nasze życie, a czego nie jesteśmy 
w stanie zmienić. Realność więzienia organizacyjnego jest dostrzegalna dzięki nastę-
pującym symptomom: 

– kryzys pracy w rozumieniu koncepcji J. Tischnera, 
– łamanie kontraktu psychologicznego, 
– kultura braku zaufania. 
Wszystkie te aspekty wydają się ściśle z sobą związane i mają źródło w kryzysie 

pracy, który najpełniej opisał J. Tischner82. 

Problemy do rozważenia 

1. Proszę spróbować opisać wybraną przez siebie organizację za pomocą metafory 
mechanistycznej, a następnie organicznej. Czy obie metafory mogą być zastosowa-
ne do analizy każdej firmy, niezależnie od jej branży? 

2. Proszę sobie wyobrazić, że waszym zadaniem jest opracowanie programu zwięk-
szenia satysfakcji pracowników dla dowolnie wybranej firmy. Jak mogłaby wyglą-
dać lista obszarów koniecznych zmian, przy założeniu, że reprezentujecie paradyg-
mat strukturalistyczny lub humanistyczny w analizie organizacji? 

                                                        
82 J. Tischner, Filozofia współczesna, Instytut Teologiczny Księży Misjonarz, Kraków 1989, s. 304. 



Rozdział 4 

TYPOLOGIA I DIAGNOZOWANIE KULTUR 
ORGANIZACYJNYCH 

4.1. PODSTAWOWE KLASYFIKACJE KULTUR 

Na wstępie rozważań na temat rodzajów kultur i sposobów ich diagnozowania należy 
rozróżnić dwie podstawowe kategorie pojęciowe, jakimi są kultura oraz klimat w orga-
nizacji. 

Kultura korporacyjna jest zakorzeniona w wartościach, przekonaniach i założe-
niach, jakimi się kierują członkowie organizacji. Szczegółowa definicja kultury korpo-
racyjnej została zaproponowana w podrozdziale 3.2.  

Klimat  korporacyjny dotyczy aspektów otoczenia,  które członkowie 
organizacj i  postrzegają  w sposób świadomy. Klimat  jest  kategorią  opi-
sową  i  odnosi  s ię  do percepcji  otoczenia przez jego uczestników. Róż-
nica między kulturą  a  kl imatem jest  taka,  jak między krajobrazem 
a odzwierciedlającym go pejzażem malarskim. Kultura to  rzeczywi-
stość ,  a  kl imat  to  je j  postrzeganie.  

Istnieje wiele klasyfikacji kultur korporacyjnych. Tutaj przedstawiona zostanie typo-
logia Handy’ego, Deala i Kennedy’ego, Cooke’a i Lafferty’ego oraz klasyfikacje, które 
swoim nowatorskim podejściem do zagadnienia wnoszą odmienną i sprzyjającą rozwo-
jowi perspektywę kultury korporacyjnej sensu largo. Zajmiemy się także typologią 
Cz. Sikorskiego oraz koncepcją kultury kapitału ludzkiego A. Sajkiewicz.  

Charles Handy zaproponowa ł  klasyfikację  opartą  na kryterium ele-
mentu typowego danej  kultury,  który determinuje jej  poszczególne ele-
menty sk ładowe.  Wyróżni ł  więc kulturę  w ładzy,  rol i ,  zadania (zwaną  
też  kulturą  osiągnięć)  oraz ludzi  (zwaną  też  kulturą  wsparcia) . O ile 
kategoria pojęciowa władzy i ludzi nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, o tyle 
należy wyjaśnić różnicę między rolą a zadaniem. Otóż rola, jaką człowiek ma do ode-
grania w organizacji, określa wzorce zachowania oraz wymogi co do sposobu wykona-
nia zadania. Rola nie określa zadania. Te ostatnie są szczegółowo zdefiniowane 
w opisie stanowiska pracy. 
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Można stwierdzić, że geneza postrzegania człowieka przez pryzmat jego roli w or-
ganizacji bierze się z metafory teatralnej. Ta z kolei odnosi się do szerszego kontekstu 
pojmowania życia w kategoriach gry scenicznej, gdzie każdy ma przypisaną ściśle 
określoną rolę. 

Kultura władzy – jak sama nazwa wskazuje – będzie się charakteryzować skoncen-
trowaniem wokół ośrodków lub pojedynczego ośrodka władzy oraz podporządkowa-
niem struktury organizacji i sposobu jej funkcjonowania celowi utrzymania owej wła-
dzy. A zatem będzie to organizacja o wysoce konkurencyjnym i politycznym klimacie, 
charakteryzująca się centralizacją oraz stosunkowo małą ilością procedur, ponieważ 
przywództwo jest skupione w rękach niewielkiej liczby osób. Tam, gdzie jest władza, 
musi też nieuchronnie toczyć się walka o nią. Kwestią kluczową dla takiej organizacji 
będzie jakość osób, poprzez które odbywa się proces rządzenia oraz, oczywiście, za-
gadnienie sukcesji, a więc następstwa władzy. 

Typowym przykładem takiej organizacji były zakłady Forda, w których funkcje na-
czelne długo sprawowali członkowie rodziny. Pracownicy są w organizacji władzy 
traktowani jako zasób o atrybutach łatwej wymienności, a perspektywa indywidu-
alnego odnalezienia się w takiej organizacji jest związana raczej z postrzeganiem cech 
osobowościowych człowieka niż z jego fachowością. Nie dziwi więc, że wysoka rotacja 
jest cechą typową organizacji władzy. Innymi słowy, w organizacji władzy przyszłość 
należy do graczy, umiejętnie znajdujących swoje miejsce w grupach nieformalnych, zaś 
samo bycie profesjonalistą i fachowcem może być warunkiem koniecznym, ale niewy-
starczającym do zrobienia kariery. Jednocześnie wśród pracowników dobrze w organi-
zacji zakorzenionych dominuje poczucie dumy z przynależności do niej. Organizacje 
władzy mają tendencje do dominowania swojego otoczenia i wywierania najrozmait-
szych form nacisku w celu realizacji własnych interesów. 

Konsekwencją takiego zestawu cech jest stosunkowo duża elastyczność organizacji, 
która jest zdolna do szybkiego reagowania na zaistniałą sytuację. Wydaje się, iż owa 
szybkość reagowania wiąże się z prostą i krótką ścieżką raportowania, centralizacją 
oraz kontrolą organizacyjną skupioną wokół ośrodka władzy. 

Paradoksalnie w kulturze roli człowiek nie znajduje większego szacunku niż 
w kulturze władzy, chociaż mogło by się wydawać, że powinien – wszakże rola mo-
że się ukonstytuować wyłącznie dzięki człowiekowi. W organizacjach roli istotne 
jest przestrzeganie procedur i zasad legalnych i biurokratycznych, które służą do 
kontrolowania organizacji. Władza jest utożsamiana z pozycją, a nie z ludźmi, zatem 
status i hierarchia formalna mają w takiej organizacji ogromne znaczenie. Opis sta-
nowiska pracy jest ważniejszy od osoby, która ma tę pracę wykonywać. Co to ozna-
cza w praktyce? Role nie są stwarzane przez człowieka – aktora – ale są odgrywane 
jedynie w zgodzie z uprzednio przygotowanym scenariuszem – swoistym planem 
centralnym, obowiązującym w organizacji. Jest to zatem teatr wielkiego reżysera 
i małych aktorów; o ile jednak w życiu jesteśmy skłonni twierdzić, że rzeczywistość 
tworzy aktorstwo człowieka, a reżysera utożsamiać z absolutem, istniejącym lub nie, 
o tyle w organizacji mamy do czynienia z aktorstwem bez indywidualności. Miarą 
przydatności człowieka do organizacji jest jego dopasowanie do uprzednio zdefi-
niowanej roli, a nie jego indywidualny wkład w jej odegranie, a po części w jej kre-
ację. 

Organizacja roli działa najsprawniej w przewidywalnym i stabilnym otoczeniu. Ce-
chują ją bardzo powolne zmiany oraz ład i przejrzystość. Poprawność reakcji jest waż-
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niejsza od jej efektywności. Nie jest to miejsce dla pracowników ambitnych, nastawio-
nych na indywidualne cele i sukcesy. 

Organizacja kultury zadania jest miejscem, z punktu widzenia osobniczego, łączącym 
atmosferę konkurencji (podobnie jak w kulturze władzy) z koncepcją pracy zespołowej. 
Zasadnicza uwaga skupiona jest na kompetencjach człowieka oraz jego zaangażowaniu 
osobistym i motywacji do wykonania zadania. Realizacja zadania jest priorytetem 
i praktycznie zasadniczym kryterium oceny człowieka, a sposoby osiągnięcia celu i pro-
cedury mają znaczenie wtórne. W organizacji zadania panuje przeświadczenie, iż „zwy-
cięzcom nikt nie zadaje pytań ”. W kulturze zadania praca odbywa się w zespołach, 
a wywieranie wpływu na ludzi odbywa się dzięki fachowości i kompetencjom. Formalna 
hierarchia jest ograniczona do minimum. Ten wymóg nie zawsze jest spełniany. W latach 
1996–1998 w pewnym koncernie paliwowym zaakceptowanie propozycji inwestycyjnej, 
która umożliwiała pozyskanie gruntu oraz rozpoczęcie projektowania stacji paliwowej, 
wymagało pozyskania podpisu dyrektora ds. nieruchomości na Europę, dyrektorów fi-
nansowego i operacyjnego na terenie Polski oraz członka zarządu. Zazwyczaj procedura 
trwała kilka miesięcy, co trudno nazwać kreowaniem nieformalnych warunków, sprzyja-
jących szybkiemu działaniu biznesowemu. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w znanej 
międzynarodowej firmie spożywczej, w której zaakceptowanie projektu inwestycyjnego 
zależało od raportu przygotowywanego w firmie macierzystej na podstawie wcześniej-
szego raportu przygotowywanego w Polsce. Następnie oczekiwano na analizy przycho-
dów i kosztów inwestycyjnych. W trakcie tej procedury poszczególne jej etapy były za-
twierdzane przez przełożonych w Polsce i Holandii. Projekt nie mógł być opiniowany 
dopóty, dopóki nie powstała wstępna koncepcja architektoniczna. W efekcie zdarzały się 
sytuacje, kiedy decyzja o skierowaniu inwestycji do realizacji była podejmowana na 
podstawie raportu sprzed 2 lat. 

Kultura zadania ma dużą zdolność adaptacji do warunków otoczenia, jednocześnie 
jednak utrudnia kontrolę. Należy wspomnieć, że kultura zadania funkcjonuje dobrze 
wyłącznie w warunkach wystarczających zasobów. Kiedy pojawia się ich brak lub 
ograniczenia, kultura ta ulega degradacji i wykazuje tendencję do przechodzenia 
w kulturę roli lub władzy. Kultura zadania występuje przykładowo w działach zajmu-
jących się pozyskiwaniem gruntów dla przedsiębiorstw rozbudowujących swoją sieć. 

Ostatnia z czterech kultur w tej klasyfikacji to kultura ludzi, w której – jak sama na-
zwa wskazuje – człowiek jest elementem centralnym i wokół niego ogniskowana jest 
cała organizacja oraz jej cele. Kontrola ze strony kierownictwa praktycznie nie istnieje, 
a zasadniczym celem organizacji jest zaspokajanie potrzeb jej członków i służenie im. 
Praca jest oparta na zaangażowaniu osobistym każdego z pracowników, relacje buduje 
się na wzajemnym zaufaniu, a wpływ na współpracowników można wywierać jedynie 
poprzez dobry przykład i wzajemną pomoc. Organizacja ludzi jest platformą osobistej 
kariery dla swoich członków; to jedyna spośród wymienionych w tej typologii organi-
zacja, która podlega całkowitemu władaniu człowieka, a nie na odwrót. Należy, oczy-
wiście, rozważyć czysto hipotetyczną kwestię trwałości takiej kultury. Istnieje wszak 
możliwość, że w długim czasie kultura ludzi będzie ewoluować w kierunku kultury 
roli, przy czym będzie to uzależnione od rozwoju organizacji i związanej z nim struk-
tury. W miarę, jak firma zyskuje sobie klientów, może zajść konieczność zwiększenia 
zatrudnienia, gdyż wspólnicy sami nie są w stanie wykonywać całej pracy, a to nie-
uchronnie oznacza hierarchizację oraz podział ról i zadań. Zapewne nie bez znaczenia 
jest także branża, w jakiej firma działa.  
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Przykładowo spółka świadcząca drobne usługi stolarskie może działać przy małym 
zatrudnieniu, kiedy to jeden pracownik wykonuje usługi kompleksowe (tnie deski 
i konstruuje z nich mebel, lakieruje go i dowozi do domu klienta). Agencja pośrednic-
twa mieszkaniowego również nie potrzebuje rozbudowanej struktury – właściciel może 
wykonywać wszystkie funkcje (pozyskiwać ciekawe nieruchomości na sprzedaż, re-
klamować swoją działalność w gazecie, szukać klientów chętnych, by coś kupić, nego-
cjować umowę z nimi, a w końcu wystawiać faktury za wykonane usługi). Inaczej ma 
się sprawa z agencją reklamową, w której kto inny jest punktem kontaktowym dla 
klienta (account manager), kto inny pozyskuje nowych klientów (członkowie zarządu), 
kto inny wystawia rachunki (księgowość), kto inny projektuje kampanię (designer lub 
creative), a jeszcze kto inny rozmawia z mediami, aby ją przeprowadzić (domy me-
diowe funkcjonujące w obrębie agencji). 

Samoistnie nasuwa się pytanie o rolę człowieka w organizacjach w perspektywie 
czterech przedstawionych kultur. Jeżeli mielibyśmy uszeregować je pod kątem stopnia 
humanizacji, to z pewnością najniższą pozycję zajmować będą kultura władzy i roli. 
Pośrednie miejsce przypadłoby kulturze zadania, chociaż trzeba mieć świadomość, że 
znaczenie człowieka w owej kulturze jest instrumentalne i pośrednie w pewnym sensie. 
Ważne jest wykonanie zadania, a człowiek jest narzędziem, które ma to umożliwić. 
Tylko wtedy docenia się wkład indywidualny i pracę ludzką, gdy to zadanie zostanie 
wykonane. Jeżeli z jakichkolwiek powodów rezultat nie będzie satysfakcjonował pra-
codawcy, to człowiek natychmiast poniesie tego konsekwencje. Najbardziej zhumani-
zowana jest niewątpliwie kultura ludzi. 

Kultura władzy kreuje atmosferę lęku i niepewności. Napięcia emocjonalne są 
związane ze współzawodnictwem między członami organizacji. Zaobserwowano, że 
w takiej organizacji kreatywność pracowników częściej przybiera formę dyskredyto-
wania innych niż w stronę rozwiązywania problemów organizacyjnych i coraz lepsze-
go wykonywania swojej pracy. Osoby mniej odporne psychicznie w takich warunkach 
wykazują brak zaangażowania. 

Z kolei w kulturze roli granice aktywności ludzkiej są bardzo ściśle określone; 
twierdzi się, że ludzie spożytkowują minimalną ilość energii koniecznej do wykonania 
zadania, kreatywność jest bardzo niska. Jest to kultura nieemocjonalna, gdzie dominuje 
bezosobowa komunikacja i powściągliwość w stosunkach międzyludzkich. Organiza-
cja o kulturze roli nie daje swoim pracownikom możliwości rozwoju intelektualnego.  

W kulturze zadania znaczenie człowieka jest niewątpliwe wyższe. Jest to kultura 
oparta w dużej mierze na nieformalnych kontaktach międzyludzkich i silnych więziach 
emocjonalnych. Od pracowników oczekuje się ponadstandardowego czasu pracy. Ceni 
się kreatywność, a ludzie mają możliwość w pełni wykorzystać swój intelekt do wyko-
nywanych zadań. Jest to kultura, w której – wbrew pozorom – można znaleźć miejsce 
na pracę indywidualną. 

Wreszcie w kulturze osoby pracownik w pełni może być sobą i osiągnąć samore-
alizację. Umiejscawia ona ludzi na jednym z dwóch skrajnych biegunów w myśl 
założenia, że życie współczesnego człowieka przebiega między dwoma biegunami – 
nerwicą, której efektem może być samozniszczenie, oraz samorealizacją, czyli dąże-
niem do pełnego i twórczego rozwoju83. Organizacja o kulturze osoby nastawiona 

                                                        
83 J. Gurniewicz, K. Rubacha, Droga do samorealizacji, czyli w poszukiwaniu tożsamości, C&T, Toruń 

1993, s. 5. 
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jest na ujawnianie talentów, zachęcanie do innowacyjności i podnoszenie kwalifika-
cji swoich ludzi. 

Należy pamiętać oczywiście, że powyższa charakterystyka jest w wysokim stopniu 
uogólnieniem. W rzeczywistości trudno spotkać organizację, która byłaby czystą formą 
takiej lub innej kultury. W większości przedsiębiorstw można dostrzec elementy po-
wyżej opisanych kultur współistniejące obok siebie, przy czym im bardziej organizacja 
jest rozbudowana, tym bardziej kultura jest złożona. Poza tymi czynnikami tworzącymi 
kulturę są także osobowości i indywidualne cechy pracowników, a więc ostateczny 
kształt każdej organizacji w jej warstwie kulturowej zależy od układu predyspozycji 
psychicznych w danej, konkretnej chwili. Przykładowo w organizacji o kulturze wła-
dzy mogą się znajdować osoby o wysokich predyspozycjach do konkurowania z inny-
mi, posiadające osobowość z gruntu nastawioną na współzawodniczenie. Jeżeli moty-
wacją do funkcjonowania jest współzawodnictwo, to nie ma powodu sądzić, że lęk 
i strach są uczuciami, które towarzyszą jej w codziennej pracy. W miejsce wspomnia-
nych emocji może się pojawić pozytywny przepływ adrenaliny, który będzie traktowa-
ny jako korzystne zjawisko. 

Deal i Kennedy, autorzy wielu książek popularnonaukowych, zaproponowali nieco 
odmienną typologię kultury korporacyjnej. Do klasyfikacji wykorzystali dwie skale: 
skalę stopnia ryzyka podejmowanego w przedsiębiorstwie oraz skalę szybkości efek-
tów osiąganych w pracy. W zależności od relacji między tymi dwoma wymiarami 
można mówić o czterech typach kultur, tak jak przedstawiono to na rysunku 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 10. Klasyfikacja kultury korporacyjnej wg Deala i Kennedy’ego 
Źródło: oprac. własne 

Kultura „macho” odznacza się wysokim stopniem ryzyka w codziennej pracy 
i oczekiwaniem natychmiastowych efektów swoich działań.  

Równie wysokim stopniem ryzyka odznacza się kultura „stawiania na firmę”, przy 
jednoczesnej akceptacji opóźnionego w czasie efektu działań. 

Kultura określana jako „proces” powstaje w przedsiębiorstwach o niskim stopniu 
ryzyka oraz opóźnionym efekcie działań. 

Niskie ryzyko, ale szybki rezultat pracy to wyznaczniki kultury „krótka mowa”. 

Ryzyko wysokie 

Ryzyko niskie 

Efekt natychmiastowy Efekt opóźniony 

„macho” „stawianie na firmę” 
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Ostatnia z klasyfikacji, o jakiej wspomnimy, jest pochodną omawianego w niniej-
szym rozdziale w części 4.3 modelu wartości konkurujących, służącego do diagno-
zowania kultury korporacyjnej. Na podstawie tego modelu wyróżnia się cztery typy 
kultur: 

– kulturę hierarchii, 
– kulturę rynku, 
– kulturę klanu, 
– kulturę adhokracji. 
Kultura hierarchii jest związana z biurokratycznym typem organizacji, opisywanym 

przez M. Webera. Organizacja o kulturze hierarchicznej odznacza się sformalizowa-
niem oraz – jak sama nazwa wskazuje – hierarchicznością. Funkcjonowanie jest koor-
dynowane za pomocą wielu procedur, co ma na celu osiąganie w długim okresie sta-
bilności i przewidywalności. Spójność kulturowa takiej organizacji jest gwarantowana 
głównie przez przepisy i zasady formalne. Długo wierzono, że biurokracja jest najlep-
szym systemem organizacyjnym ze wszystkich istniejących, jej wady związane przede 
wszystkim z całkowitym odhumanizowaniem pracy dostrzeżono znacznie później. 
Typowym przykładem kultury hierarchii, podawanym w literaturze, są restauracje 
McDonalda, aczkolwiek zasadne jest stwierdzenie, że elementów kultury hierarchii 
można się dopatrzyć nawet w najbardziej „nieformalnych” organizacjach. Świadczy 
o tym chociażby system szeregowania płac pracowników, który jest uzależniony wła-
śnie od ich formalnej hierarchii. Przykładowo w BP czy Royal Ahold – firmach ucho-
dzących za niehierarchiczne i nieustannie spłaszczających swoje struktury – istnieje 
kilkanaście stopni formalnej hierarchii. 

Kultura rynku opiera się na kosztach transakcji jako podstawowym czynniku decy-
dującym o efektywności przedsiębiorstwa. Działanie zgodne z regułami rynku jest 
atrybutem stylu funkcjonowania organizacji, która koncentruje się na klientach i swojej 
pozycji rynkowej bardziej niż na kwestiach wewnętrznych. Jak widać, jest to kultura 
zasadniczo różna od zorientowanej do wewnątrz kultury hierarchii. Priorytetem jest 
osiąganie wyników, a zatem można spodziewać się twardego i wymagającego stylu 
zarządzania. W kulturze rynku można dostrzec podobieństwa do koncepcji przewagi 
konkurencyjnej C.K. Prahalada i G. Hamela. Mówią oni o zdobywaniu przyszłych 
rynków i kreowaniu nowych możliwości. Podobnie kultura rynku ma za cel główny 
zdobywanie ciągle nowej, lepszej pozycji rynkowej zamiast obrony pozycji aktualnie 
posiadanej. 

Kultura klanu ma swoje korzenie w przedsiębiorstwach japońskich i zapewne jest 
najbliższa typowi organizacji, który określilibyśmy jako system kulturowy, używając 
metafor Morgana, jest bowiem skoncentrowana na wspólnych wartościach wyznawa-
nych przez pracowników. Nutą przewodnią kultury klanu jest przyjazna, wręcz rodzin-
na atmosfera pracy. Przełożeni są traktowani raczej jak mentorzy i przewodnicy i ade-
kwatnie do tego postrzegania się zachowują. Najważniejszym jednak elementem kultu-
ry klanu jest podejście do kwestii zatrudnienia, którego stałość jest żywotnym proble-
mem współczesności. Mianowicie w kulturze japońskich przedsiębiorstw zatrudnienie 
jest gwarantowane na okres życia. Element ten, niedoceniany przez współczesne 
przedsiębiorstwa w Europie, ma kluczowe znaczenie dla motywacji ludzi oraz efek-
tywności ich działania. Efektywność powodowana strachem przed utratą pracy zawsze 
będzie jedynie namiastką możliwości człowieka, a nie pełnym wykorzystaniem całego 
posiadanego potencjału zdolności i chęci.  
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Kultury rodzinne zapewniają nie tylko stabilność i poczucie zawodowego bezpie-
czeństwa, ale także rozwój osobisty, który leży przecież w interesie pracodawcy – 
skoro jest związany z pracownikiem na całe życie, to interesuje go posiadanie najlep-
szych ludzi. Ważnym elementem kultury klanowej jest, oczywiście, praca zespołowa. 

Ostatnia z czterech kultur, wyodrębniona na podstawie modelu wartości konkurują-
cych, to kultura adhokracji. Nazwa pochodząca od sformułowania ad hoc wskazuje 
jednoznacznie, że podstawowym atrybutem tej kultury jest dostosowywanie się i tym-
czasowość rozwiązań. W organizacjach, które są adhokracjami, nie ma trwałej struktu-
ry organizacyjnej, a role pracowników są zmienne w zależności od tego, jakie warunki 
stwarza rynek oraz jakie zapotrzebowanie kreuje zewnętrzne otoczenie organizacji. 
Organizacje takie charakteryzuje duża innowacyjność, kreatywność i dynamika dzia-
łań. Przywódca to wizjoner i eksperymentator. W długim okresie adhokracje mogą być 
efektywnymi organizacjami o szybkim wzroście rynkowym, jednak niestanowiącymi 
stabilnego miejsca pracy. 

Wspomniane rodzaje kultury koncentrują się na ściśle wybranych jej aspektach (na 
przykład na hierarchii władczej w przypadku kultury władzy), na których podstawie 
dokonywane są swoiste ekstrapolacje cech danej kultury teoretycznej na pozostałe 
elementy organizacji. Inaczej wygląda sprawa z klasyfikacją na kultury pozytywne 
i negatywne, introwertyczne i ekstrawertyczne, zachowawcze i innowacyjne, męskie 
i kobiece, biurokratyczne i pragmatyczne, elitarne i egalitarne, wreszcie słabe lub sil-
ne84. Jest to klasyfikacja, która wydaje się wskazywać również na cechy klimatu orga-
nizacji, dzięki czemu można podjąć ryzyko wstępnego oszacowania kultury na pod-
stawie pewnych objawów zewnętrznych, bez dokonywania skomplikowanych badań 
w organizacji. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, które można wykorzystać jedy-
nie poglądowo. Należy pamiętać, że mamy tu do czynienia z uproszczeniem, a sądy, 
nawet natury ogólnej, muszą ostatecznie zostać potwierdzone pełnym procesem ba-
dawczym, jeżeli mają być wiarygodne.  

4.2. KOMPLEKSOWA OCENA KULTURY 

Kompleksową metodę oceny kultur korporacyjnych proponuje Cz. Sikorski. Jego pro-
pozycja jest znacznie bardziej złożona niż wymienione dotąd klasyfikacje i uwzględnia 
elementy zakorzenione głęboko w strukturach przedsiębiorstwa85. 

Klasyfikacja proponowana przez Cz. Sikorskiego opiera się na zdefiniowaniu stra-
tegii instytucji, określenia dominującej w niej procedury realizacji zadań oraz struktury 
organizacyjnej. Następnie dokonywana jest analiza orientacji kulturowej, elementów 
identyfikacji w przedsiębiorstwie (z czym firma się identyfikuje) oraz modeli warto-
ściowania. Na podstawie tak przeprowadzonej diagnozy można wnioskować o wza-
jemnych związkach między wspomnianymi elementami, co czyni kulturę korporacyjną 
bardziej przewidywalną i rzeczywistą. Stanowi to niewątpliwie o przewadze zapropo-

                                                        
84 Wspomniane kultury opisuje dokładnie L. Zbiegień-Maciąg, op.cit., s. 53. 
85 B. Wiernek, Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, 

Kraków 2000, s. 41. 
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nowanego podejścia nad klasyfikacjami ogólnymi, nieuwzględniającymi wielu istot-
nych czynników środowiskowych i branżowych. 

Spróbujmy przyjrzeć się bliżej zaproponowanej metodologii. Ze względu na strate-
gię przedsiębiorstwa można wyróżnić model produkcyjny, biurokratyczny, technokra-
tyczny i rynkowy. Różnią się one między sobą umiejscowieniem źródła spoistości 
organizacji (może ona być spójna wewnętrznie lub wykazywać większą spoistość 
z otoczeniem) oraz sposobem decydowania (oparty na diagnozie lub nastawiony na 
prognozę). Podział jest zaprezentowany na rysunku 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 11. Modele organizacji ze względu na strategię 
Źródło: oprac. własne na podstawie B. Wiernek, 2001 

Model produkcyjny opisuje organizację nastawioną – jak nazwa wskazuje – na pro-
dukcję masową. Produkuje się tanio, dużo i standardowo. 

Model rynkowy charakteryzuje organizacje zainteresowane otoczeniem oraz po-
znaniem potrzeb klienta. Są to przedsiębiorstwa wykazujące częste zmiany i innowacje 
oraz nieunikające eksperymentów.  

Model technokratyczny charakteryzuje przedsiębiorstwo zamknięte na potrzeby 
otoczenia zewnętrznego i działające samo dla siebie. Jednakowoż cechuje je pomysło-
wość, inicjatywa, postęp, przekonanie o swojej misji. Typowym przykładem mogą być 
instytuty naukowo-badawcze 

Wreszcie organizacja biurokratyczna charakteryzuje się dążeniem do stabilności 
funkcjonowania. Jednym ze sposobów osiągania owej stabilizacji jest podporządkowa-
nie otoczenia przez odpowiednie wykorzystanie przepisów. 

Podstawowe typy organizacji wyróżnione z zastosowaniem kryterium struktury or-
ganizacyjnej to typy: mechanistyczny, organiczny, autarkiczny i kooperacyjny. Jest to 
podział dokonany na podstawie dwóch wymiarów: wymiaru specjalizacji lub wszech-
stronności oraz stopnia decentralizacji, tak jak zaprezentowano na rysunku 12. 
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Rys. 12. Modele organizacji ze względu na strukturę organizacyjną 
Źródło: oprac. własne na podstawie B. Wiernek, 2001 

Model mechanistyczny organizacji sprawdza się w stabilnym otoczeniu. Oparty jest 
na szczegółowym podziale obowiązków i ról. W organizacji dominują połączenia 
funkcjonalne oraz silna hierarchia. Cel i struktura organizacji wykazują daleko idącą 
stabilność. Organizacja funkcjonuje na podstawie podziału pracy i specjalizacji. Model 
mechanistyczny organizacji nawiązuje do metafory organizacji jako maszyny, która 
została opisana w rozdziale 3. 

Do metafory biologicznej, interpretującej zachowania organizacji w kategorii orga-
nizmu żywego, nawiązuje model organiczny. Tak ukształtowana organizacja dobrze 
funkcjonuje w warunkach niepewności i zmienności otoczenia. Cechą charakterystycz-
ną przedsiębiorstwa organicznego jest nacisk na kwalifikacje pracowników, wykorzy-
stanie wiedzy i doświadczenia, sprzężenie zwrotne w informacji i komunikacji, szybkie 
i łatwe zmiany, samodzielność, wszechstronność pracowników, zacieranie się granic 
funkcji, spłaszczona struktura. Dzięki takim charakterystykom organizacja może być 
zmienna i unikać zastoju. 

Model autarkiczny charakteryzuje organizacje ograniczające kontakty z otoczeniem 
i nastawione na potrzeby wąskiego segmentu osób. Takie zachowanie jest typowe dla 
małych instytucji, które zmuszone są do oszczędzania zasobów i które jednocześnie 
przywiązują dużą wagę do kwalifikacji pracowników. 

Organizacja kooperacyjna, charakteryzująca się decentralizacją i wszechstronnością 
działalności, opiera się na więziach i współpracy między ludźmi. Przydatność pracow-
nika jest postrzegana przez pryzmat wykraczający poza jego rolę organizacyjną. Orga-
nizację kooperacyjną charakteryzują rozbudowane kanały informacyjne86. 

Organizacje różnią się także procedurami realizacji zadań. Różnice te można prze-
analizować w układzie macierzowym, w którym na skali pionowej umieszczony jest 

                                                        
86 B. Wiernek, Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, 

Kraków 2000, s. 35–38. 
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styl zarządzania od partycypacyjnego do autorytarnego, a na skali poziomej stopień 
formalizacji zadań. Proponowany układ jest przedstawiony na rysunku 13. 

Menedżerski styl realizacji zadań oparty na niskiej formalizacji, ale wysokim auto-
rytaryzmie decyzji przerzuca ciężar realizacji zadań na kadrę kierowniczą. Zadaniem 
menedżera jest ścisłe zlecanie zadań i nadzór nad ich realizacją, a rola ludzi na stano-
wiskach szeregowych sprowadza się do wykonawstwa. Model menedżerski nadaje się 
do zastosowania w warunkach częstych zmian oraz przy dużej różnicy między kwalifi-
kacjami menedżerów i pracowników operacyjnych. Jeżeli pracownicy szeregowi po-
siadają wysokie kwalifikacje, to kierownikowi trudno będzie narzucić im swoją wolę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13. Modele procedury realizacji zadań 
Źródło: oprac. własne na podstawie B. Wiernek, 2001 

Model deterministyczny odzwierciedla szczegółowe planowanie działań i ścisłą 
kontrolę kierowniczą. Każdy członek organizacji ma swoje miejsce i przestrzega zasa-
dy, iż źródłem władzy jest formalny autorytet. Instytucje o deterministycznym modelu 
procedury realizacji zadań odznaczają się stabilnością.  

Organizacje w równym stopniu sformalizowane, ale operujące demokratycznymi 
procedurami władzy oraz umożliwiające pełny dostęp do informacji to organizacje 
stosujące model określany jako samorządowy.  

Organizacje najbliższe zasadom wolnorynkowym i oferujące największe możliwo-
ści ludziom ambitnym i samodzielnym to takie, w których procedurę realizacji zadań 
określa się jako probabilistyczną. Polega ona na gwarantowaniu pracownikom dużej 
swobody działania przy jednoczesnej niewielkiej liczbie procedur i przepisów. Jedno-
cześnie panuje etos wysokich kwalifikacji pracowników, którzy w dążeniu do realizacji 
zadań dla firmy wykazują silną motywację osobistą. W tego typu organizacji dominują 
nieformalne więzy między ludźmi. 

Mając podstawowe dane na temat strategii przedsiębiorstwa, jego struktury organiza-
cyjnej oraz sposobu realizacji zadań, można przystąpić do analizy orientacji kulturowej. 
Jest ona wypadkową charakteru postaw organizacji, które oscylują w dwóch wymiarach: 
postawy lokalne i kosmopolityczne oraz postawy innowacyjne i konserwatywne. 
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To, czy postawy w przedsiębiorstwie będą oscylować bliżej bieguna lokalnego, czy 
kosmopolitycznego, będzie zależało również od faktu, czy ludzie się identyfikują bar-
dziej ze swoim zawodem (wówczas mamy nastawienie kosmopolityczne, nie ma zna-
czenia, dla którego szpitala pracuję, ważne, że jestem lekarzem), czy też z miejscem 
zatrudnienia (wtedy mówimy o nastawieniu lokalnym, przykładowo mogę stwierdzić: 
nieważne, co robię i w jakim dziale, ważne, że pracuję dla siódmej pod względem 
wielkości firmy na świecie). 

Relacja wspomnianych dwóch wymiarów decyduje o tym, jaki model orientacji 
kulturowej przedsiębiorstwo reprezentuje, tak jak zaprezentowano na rysunku 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 14. Modele orientacji kulturowej 
Źródło: oprac. własne na podstawie B. Wiernek, 2001 

Orientacja defensywna powstaje z połączenia postaw konserwatywnych, niechęt-
nych zmianom oraz postaw lokalnych, a więc skoncentrowanych na własnym przed-
siębiorstwie i indywidualnej identyfikacji z nim. Jest to orientacja występująca często 
w przedsiębiorstwach o strategii produkcyjnej. 

Orientacja na niezależność charakteryzuje przedsiębiorstwa nastawione lokalnie, 
ale wykazujące postawy promujące innowacje. W tym przypadku często mamy do 
czynienia ze strategią technokratyczną. 

Przedsiębiorstwa proinnowacyjne, wykazujące jednocześnie nastawienie kosmopo-
lityczne, przedstawiają kulturę o modelu adaptacyjnym. Zazwyczaj jest ona skorelo-
wana z rynkową strategią działania. 

Orientacja kulturowa powstała z połączenia postaw konserwatywnych, ale kosmopo-
litycznych, to orientacja na dominację, charakteryzująca firmy o strategii biurokratycznej. 

Wyróżnikiem typu kultury jest także to, z kim lub z czym identyfikują się pracow-
nicy. Mogą się oni utożsamiać z czterema podstawowymi wyznacznikami postaw, 
a mianowicie z indywidualizmem lub kolektywizmem oraz egalitaryzmem lub elitary-
zmem, inaczej mówiąc, z równością lub jej brakiem między ludźmi. 

Pracownicy opowiadający się za uznaniem równości między ludźmi, a jednocześnie 
wykazujący postawy indywidualistyczne będą się identyfikować ze swoim zawodem. 
Takie postawy spotyka się często w organizacjach o strukturze organicznej. 
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Rys. 15. Modele identyfikacji 
Źródło: oprac. własne na podstawie B. Wiernek, 2001 

Indywidualiści, opowiadający się za podejściem elitarnym, to zazwyczaj ludzie 
identyfikujący się z zadaniem. Jest to kultura typowa dla organizacji zrzeszających 
samodzielnych fachowców, a odpowiada jej często model struktury autarkicznej. 

Z połączenia postaw kolektywistycznych oraz przekonań elitarystycznych powstaje 
identyfikacja z grupą. Często reprezentują ją osoby o finansowej motywacji do działa-
nia. Identyfikacja z grupą jest charakterystyczna dla organizacji o strukturze mechani-
stycznej. 

Wreszcie ostatnia kategoria: identyfikacja z instytucją, wyrastająca na gruncie 
przekonań egalitarystycznych oraz postaw zespołowych. Charakterystyczna jest dla 
niej niechęć pracowników do ponoszenia odpowiedzialności indywidualnej oraz silna 
wiara we wspólny cel. Identyfikację z instytucją spotyka się często z organizacjach 
o kooperacyjnym modelu struktury. 

Ostatnie kryterium proponowane przez Sikorskiego do diagnozowania kultury kor-
poracyjnej to sposób wartościowania działań87. 

Dominujący sposób wartościowania dzia łań  to  zbiór  wartości ,  które 
wysuwają  s ię  na plan pierwszy przy ocenie  dzia łania . Uwaga, jaka nasuwa 
się po przeczytaniu tej definicji, dotyczy hierarchii wartości. Znamienne jest podkre-
ślanie umowności proponowanej klasyfikacji, ponieważ nie ma dowodu, iż wymiary 
oceniane przy wartościowaniu działań mają charakter uniwersalny.  

Modele wartościowania działań różnią się między sobą stopniem formalizacji dzia-
łań oraz stylem kierowania. Stopień formalizacji decyduje o tym, czy sposoby warto-
ściowania cechuje duża różnorodność, czy jednolitość. Różnorodność występuje przy 
małym stopniu formalizacji, jednolitość przy dużym stopniu formalizacji. Z kolei styl 
kierowania determinuje podstawę wartościowania. W organizacjach o stylu autarkicz-
nym podstawą wartościowania jest fachowość, natomiast w organizacjach o stylu par-
tycypacyjnym – doświadczenie. Przedstawia to rysunek 16. 
                                                        

87 B. Wiernek, Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, 
Kraków 2000, s. 49. 
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Fachowość (autokratyczny styl kierowania) 
 

Doświadczenie (styl partycypacyjne) 

Jednolitość (duża formalizacja) 
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Rys. 16. Modele wartościowania 
Źródło: oprac. własne na podstawie B. Wiernek, 2001 

Kult przywództwa jest kombinacją fachowości i różnorodności wartościowań. Jest 
to zjawisko idące w parze z menedżerskim modelem realizacji zadań, a styl kierowania 
jest autokratyczny. 

Kult planowości to połączenie fachowości jako podstawy do oceny wartości działa-
nia, przy jednoczesnym wysokim stopniu formalizacji procesu wartościowania. Wy-
stępuje zazwyczaj razem z deterministycznym modelem realizacji zadań.  

Wysoka formalizacja, a więc jednolitość procesu wartościowania działań oraz zo-
rientowanie go na doświadczenie jako podstawę wartościowania, charakteryzuje kult 
jedności. Spotykany jest zazwyczaj w modelu samorządowym realizacji zadań. 

Kult spontaniczności, powstały na gruncie małej formalizacji wartościowania oraz 
uznający, że podstawą wartościowania działania jest doświadczenie, występuje w or-
ganizacjach o probabilistycznym modelu realizacji zadań. 

Ostatnią z proponowanych koncepcji kultury korporacyjnej jest koncepcja kultury 
kapitału intelektualnego88. Według typologii zamieszczonej w książce A. Sajkiewicz, 
wyróżnia się: kulturę „wszystko albo nic”, kulturę chleba i igrzysk, kulturę analitycz-
nych przedsięwzięć, przypominającą kulturę roli, oraz kulturę kapitału intelektualnego 
– ta ostatnia jest unikalna i nie występuje w żadnych innych klasyfikacjach.  

Wydaje się, że jest to klasyfikacja odpowiadająca za jeden ze współczesnych tren-
dów zarządzania, który koncentruje się wokół znaczenia zasobów ludzkich w organi-
zacji. Mówiąc o zarządzaniu zasobami ludzkimi, wskazujemy wyraźnie na charakter 
zasobowy pracowników przedsiębiorstwa. Zasób ten posiada rzadką cechę generowa-
nia wiedzy w przedsiębiorstwie, a ta z kolei jest ostatnio uznawana za jeden z kluczo-
wych zasobów przedsiębiorstwa. Stąd intelekt wszystkich pracowników, czyli narzę-
dzie, które pozwala na generowanie wiedzy i innowacyjność w przedsiębiorstwie, zy-
skał rangę kapitału mogącego generować wartość dodaną na równi z kapitałem finan-
sowym. Okreś la  się  go mianem kapi ta łu intelektualnego i  definiuje jako 
ca łokszta ł t  wiedzy i  umieję tności  pracowników przedsiębiorstwa,  bę-
                                                        

88 Jakość zasobów pracy, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2002, s. 54. 
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dący w jego dyspozycji  i  powsta ły w procesie uczenia się  organizacji  
w wyniku akumulowania wiedzy.   

Nie ma wątpliwości, że kapitał intelektualny stanowi jeden z podstawowych zasobów 
strategicznych przedsiębiorstwa i jako taki jest traktowany jako czynnik warunkujący 
rozwój firmy. Do działań mogących mieć wpływ na jego zwiększanie się należą89: 

– tworzenie stanowisk menedżerów personalnych w przedsiębiorstwach, 
– budowa komórek wywiadu gospodarczego, 
– organizowanie cyklicznych szkoleń personelu, rozumianych jako ustawiczny 

proces pogłębiania wiedzy, kwalifikacji oraz kultury organizacyjnej, 
– podejmowanie prób zarządzania transkulturowego, 
– tworzenie sieci strategicznych. 
Podczas lektury powyższych zaleceń nasuwa się kilka pytań i wątpliwości. Po 

pierwsze tworzenie stanowisk menedżerów personalnych w rozumieniu specjalistów, 
którzy mieliby funkcjonować wspólnie z kadrowymi, jest przedsięwzięciem ryzykow-
nym. Należałoby bowiem w bardzo konkretny sposób zdefiniować zakres kompetencji 
w odniesieniu do tego stanowiska, tak aby osiągnąć spójność związanych z nim działań 
z polityką kadrową. Wydaje się, że jest to całkowicie zbędne rozbudowywanie stano-
wisk serwisowych w firmie, dodatkowo stwarzające złudne wrażenie, że odpowie-
dzialność za jakość kapitału intelektualnego i zasobów ludzkich może być podzielona 
między zarząd i menedżerów a wspomnianego menedżera personalnego, podczas gdy 
w rzeczywistości wyłączną odpowiedzialność za ludzi ponoszą ich bezpośredni przeło-
żeni oraz zespół prowadzący firmę. 

Po drugie, rodzi się konieczność dokładnego określenia, czym jest zarządzanie tran-
skulturowe. Praktyka firm dowodzi – jak dotąd – że zarządzanie firmą, w której za-
trudnieni są przedstawiciele różnych narodowości, jest zadaniem o wiele bardziej 
skomplikowanym niż zarządzanie grupą, w której wszyscy reprezentują jedną narodo-
wość. Można się zgodzić natomiast, że współpraca grup wielonarodowościowych 
przyczynia się do kreatywnej wymiany wzajemnych doświadczeń i praktyk zawodo-
wych, a zatem jest elementem budującym wiedzę. 

W literaturze przedmiotu można też często spotkać pojęcie „organizacja inteligent-
na”. Termin ten, wywodzący się z teorii o znaczeniu wszystkich zasobów organizacji 
dla jej sukcesu, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów intelektualnych, można by 
zinterpretować jako określający organizację cechującą się umiejętnością wykorzystania 
owych zasobów w sposób optymalny do realizacji założonych celów. Niewątpliwie 
nośnikiem inteligencji organizacyjnej jest całe przedsiębiorstwo we wszystkich aspek-
tach swojego funkcjonowania90. Nie należy jednak mylić pojęć kapitału intelektualne-
go, traktowanego jako jeden z zasobów firmy i jako takiego, mogącego się wyrażać 
zarówno w kategoriach zasobów informatycznych, technologicznych, jak i finanso-
wych, marketingowych i ludzkich, z inteligencją rozumianą jako cecha przedsiębior-
stwa, związana z dostosowywaniem się do zmian otoczenia oraz zdolnością uczenia się 
organizacji. Z punktu widzenia definicji organizacji inteligentnej stwarzanie podziałów 
inteligencji w zależności od źródła jej ujawniania się jest bezcelowe i powinno zostać 

                                                        
89 T. Rojek, Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie wiedzą, a procesy restrukturyzacji 

i rozwoju przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 1/2001. 
90 J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, 

s. 280. 
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zachowane dla kapitału intelektualnego, który jako zasób poddaje się wszelkim klasy-
fikacjom z większą dozą logiki. Akumulacja wiedzy oraz zarządzanie nią to podstawa 
kapitału intelektualnego. Wiedza jest budulcem kapitału intelektualnego, który – aby 
stać się zasobem firmy (wymaga tego użycie terminu „kapitał”) – musi być wykorzy-
stywany aktywnie do osiągania celów przedsiębiorstwa. 

Organizacja inteligentna (według terminologii Grudzewskiego/Hejduk oraz Arm-
stronga „organizacja inteligentna” oraz „ucząca się” to synonimy), budująca swój kapi-
tał intelektualny, posiada w swym cyklu funkcjonowania wiedzę. 

Koncepcja kultury kapita łu intelektualnego znajduje  swoją  legi ty-
mizację  w koncepcji  doskonalenia f irmy. Można ja  okreś l ić  jako pla-
nowane dzia łania zmierzające do wzrostu skuteczności  i  poprawy kon-
dycji  f i rmy,  planowaną  ingerencję  w proces organizowania przy wyko-
rzystaniu znajomości  nauk behawioralnych91.  Przesłankami doskonalenia 
organizacji jest między innymi uznanie, że pracownicy pragną rozwoju, cechuje ich 
potrzeba akceptacji, a ich zachowanie zarówno w aspekcie jednostkowym, jak i gru-
powym jest determinowane w dużym stopniu przez sposób zorganizowania przedsię-
biorstwa. 

Podstawą tworzenia tej kultury jest umiejętność dzielenia się uprawnieniami decy-
zyjnymi i wiedzą ze swoimi współpracownikami oraz otwieranie kanałów informacyj-
nych. Ważne jest stosowanie bogatego systemu narzędzi motywacyjnych. 

Założeniem podstawowym tej kultury jest kreowanie rozwoju pracownika, który 
byłby korzystny zarówno dla niego samego, jak i dla przedsiębiorstwa. Proces nie-
ustannej edukacji powinien być ukierunkowany na zasadniczy trzon kompetencji dane-
go pracownika. Wynika stąd, iż kultura kapitału intelektualnego jest nierozerwalnie 
związana z koncepcją zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju organizacyjnego oraz 
zarządzania przez kompetencje. 

Zarządzanie92 oparte  na kompetencjach polega na zastosowaniu po-
jęcia  kompetencji  i  analizy kompetencji  w celach informacyjnych oraz 
do udoskonalenia procesu rekrutacj i ,  selekcji ,  rozwoju pracowników 
i  ich wynagradzania.  Z punktu widzenia organizacj i  kompetencje doty-
czą  efektów dzia łania .  Są  czynnikami umoż l iwiającymi osiągnięcie  
wysokiego poziomu wk ładu poszczególnych osób w efektywność  orga-
nizacji .  Czym jest  kompetencja w odniesieniu do indywidualnego 
cz łowieka? Jest  potencja łem cz łowieka,  prowadzącym do takiego za-
chowania,  które przyczynia s ię  do zaspokojenia wymagań  na  danym 
stanowisku w ramach parametrów otoczenia  organizacji ,  co z  kolei  
daje okreś lone wyniki .  Potocznie kompetencje okreś la  się  jako funda-
mentalną  zdolność  konieczną  do dobrego wykonywania pracy.  Jest  to 
więc dowolna cecha mierzalna,  która umoż l iwia rozróżnienie między 
tym, co skuteczne,  a  tym, co nieskuteczne. Elementy kompetencji to: 

– motywy – stanowią wzorzec potrzeb nakłaniających do określonego działania, 
– cechy – ogólne predyspozycje dotyczące zachowania czy sposobu reagowania, 

                                                        
91 R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 

s. 406. 
92 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2001, s. 479–252. 
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– samoocena – wartości danej osoby, 
– wiedza – merytoryczna, techniczna lub interpersonalna, 
– umiejętności – poznawcze i behawioralne, niedające się zaobserwować. 
Przykładowo kompetencja dobrego zarządzania zespołem ludzi może być zbudo-

wana w następujący sposób: 
– motywem działania jest chęć wspólnej realizacji zadania, 
– specyficzną cechą przełożonego jest umiejętność słuchania ludzi i uczenia się na 

podstawie ich doświadczeń oraz wyważony, nieimpulsywny sposób reagowania, 
który pozwala na racjonalną analizę faktów przed podjęciem decyzji (nawet je-
żeli decyzja jest intuicyjna), 

– podstawową wartością dla przełożonego są dobre stosunku międzyludzkie, opar-
te na szacunku dla każdego człowieka (co pozwala na współpracę i konstruk-
tywne rozwiązywanie problemów, nawet w przypadku dużej różnicy zdań mię-
dzy członkami zespołu), 

– wiedza merytoryczna pozwala przełożonemu na pełne porozumienie z pracow-
nikami, a w razie potrzeby na udzielenie rady, wiedza interpersonalna zaś obej-
muje znajomość elementarnej psychologii, co umożliwia skuteczne motywowa-
nie członków zespołu do wspólnej pracy oraz uniknięcie demotywacji w sytu-
acjach konfliktogennych. 

Zaproponowana struktura kompetencji zarządzania zespołem ludzi spełnia kryteria 
raczej analizy funkcjonalnej, a więc wskazującej na kompetencje wymagane na danym 
stanowisku pracy (przełożony zespołu, kierownik), niż analizy behawioralnej, czyli 
ujawniającej wymiary i zachowania, wywierające wpływ na kompetencje dotyczące 
efektów działania. 

4.3. DIAGNOZOWANIE KULTURY KORPORACYJNEJ 

Poznanie kultury danego przedsiębiorstwa jest skomplikowane ze względu na kom-
pleksowość zagadnienia. Kultura przejawia się w wielu elementach przedsiębiorstwa, 
co implikuje konieczność badania jego całości, aby odnaleźć wszystkie jej przejawy. 
Ponadto kultura odznacza się wielowarstwowością, co z kolei oznacza, iż analizę mu-
simy prowadzić nie tylko w perspektywie przestrzennej, obejmując nią całe przedsię-
biorstwo, ale i w perspektywie strukturalnej, a więc analizując firmę, począwszy od 
powierzchownych symboli, a skończywszy na wartościach i założeniach leżących 
u podstaw funkcjonowania całej organizacji.  

Badanie kultury korporacyjnej jest czynnością zarówno analityczną, kiedy docie-
kamy przyczyn zjawisk i próbujemy odkryć relacje między nimi, jak i czynnością syn-
tetyczną, kiedy wyniki obserwacji próbujemy uogólnić w formie naczelnej zasady. 
Narzędzia do pomiaru kultury korporacyjnej są oparte w dużej mierze na socjome-
trycznych technikach badawczych – w końcu u podstaw każdej kultury leżą wartości. 

Klasyczne już narzędzie to analiza Cooke’a i Lafferty’ego. Wyróżnili oni dwana-
ście rodzajów organizacji reprezentujących odmienne typy kultury korporacyjnej, mia-
nowicie: 
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– kultury humanistyczne, skupiające się na ludziach i promujące szeroko pojęte 
uczestnictwo, 

– kultury przynależności, gdzie priorytetem są konstruktywne relacje między 
ludźmi, 

– kultury bezkonfliktowe, o pozornie przyjaznej atmosferze oraz wysiłkach skie-
rowanych na świadome unikanie konfliktów, 

– kultury konwencjonalne, charakteryzujące się dominacją postaw konserwatyw-
nych oraz dużym stopniem biurokratyzacji, 

– kultury zależne, gdzie występuje duża hierarchizacja i prawie całkowity brak 
partycypacji, 

– kultury unikające, w których za sukces się nie nagradza, ale za to karze się za 
popełnione błędy, 

– kultury opozycyjne, promujące postawy konfrontacyjne oraz negatywizm, 
– kultury władcze, budujące potęgę organizacji na władzy, 
– kultury konkurencyjne, gdzie wartością szczególnie cenioną jest wygrywanie, 
– kultury kompetencji i perfekcjonizmu, gdzie ceni się wytrwałość i ciężką pracę, 
– kultury osiągnięć, gdzie ceni się wyznaczanie trudnych, ale realistycznych do 

osiągnięcia celów, 
– kultury oparte na samorealizacji, promujące kreatywność oraz stawiające na 

rozwój pracownika i jakość. 
Klimat organizacyjny jako kategoria percepcyjna kultury również można diagnozo-

wać. Narzędzie opisu klimatu organizacyjnego, zaproponowane przez Litwina i Strin-
gera, jest oparte na dominujących odczuciach pracowników. Możemy mówić o klimacie: 

– struktury, który jest wyznaczany odczuciami co do swobody lub ograniczeń 
w działaniu oraz stopniem sformalizowania w przedsiębiorstwie, 

– odpowiedzialności, jeżeli ludzie czują, że są obdarzani zaufaniem, 
– ryzyka, jeżeli pracownicy mają subiektywne odczucie ryzyka i wyzwań związa-

nych z pracą, a także wrażenie wywieranej presji związanej z kalkulowaniem 
owego ryzyka, 

– ciepła, jeżeli w organizacji dominują przyjacielskie i nieformalne grupy spo-
łeczne, 

– wsparcia, kiedy zauważalna jest pomoc ze strony kierowników oraz nacisk na 
wzajemne świadczenie pomocy między pracownikami, 

– standardów, jeżeli dostrzegalne jest znaczenie celów i jakości działania, a nacisk 
kładzie się na dobrą robotę w szerokim znaczeniu tego słowa oraz na wyzwania 
związane zarówno z zadaniami indywidualnymi, jak i zespołowymi, 

– konfliktu, jeżeli oczekuje się od ludzi wyrażania odmiennych opinii oraz wydo-
bywania wszelkich problemów na światło dzienne, 

– tożsamości, kiedy dominuje poczucie przynależności do firmy oraz świadomość, 
że jest się dla niej cennym, 

– samodzielności, odznaczający się poczuciem wolnej woli co do celów i prioryte-
tów; oczywiście wolną wolę należy tutaj odnieść do indywidualnej organizacji 
pracy, a nie do celów przedsiębiorstwa jako takich, 

– spójności, gdzie dominuje poczucie wspólnoty i dzielenia się z innymi, 
– zaufania, występujący w przypadku, jeśli pracownicy mają poczucie możności 

otwartego komunikowania się z wyższą hierarchią, przy założeniu, że zostaną 
uczciwie potraktowani, 



 94 

– zasobu, dotyczący głównie ilości czasu otrzymanego na wykonanie danego za-
dania w stosunku do jego konkurencyjności oraz oczekiwanych przez firmę 
standardów efektywności, 

– wsparcia, objawiający się stopniem, w jakim przełożeni tolerują zachowania 
swoich podwładnych, łącznie z popełnianymi przez nich błędami, 

– sprawiedliwości, związany z poczuciem arbitralności lub jej braku w stosunku 
do polityki przedsiębiorstwa, 

– innowacji, powstający wówczas, kiedy pracownicy są zachęcani do zmiany 
i kreatywności, a nawet ryzyka podejmowania działań w nowych obszarach. 

Kompleksową metodologię analizy i diagnozy kultury korporacyjnej przytacza 
A. Marcinkowski za Kobim i Wutrichem93. Diagnoza przebiega w trzech etapach: 

– stworzenie modelu symptomów kulturowych oraz ich źródeł, 
– badanie diagnostyczne oraz systematyzacja wyników, 
– porównanie profilu empirycznego kultury z profilem wynikającym z realizowa-

ną przez przedsiębiorstwo strategią. 
Celem diagnozy na wstępnym etapie jest wizualizacja kultury, stąd konieczność 

określenia jej symptomów, które – używając terminologii E. Scheina – przejawiają się 
w artefaktach. Można je poklasyfikować według trzech źródeł powstawania, którymi 
są: personel firmy, instrumenty zarządzania i otoczenie zewnętrzne. Układ symptomów 
oraz ich źródła przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Symptomy kultury i ich źródła 

Źródła symptomów  

Profile osobowościowe kierowników  

Rytuały i symbole 

Personel firmy  

Komunikacja 

Strategie  

Struktury i procedury 

Instrumenty zarządzania 

Systemy zarządzania 

Wpływy ekonomiczne  

Wpływy społeczne 

Wpływy technologiczne 

Otoczenie 

Wpływy ekologiczne 

Źródło: oprac. własne na podstawie A. Marcinkowski, 2000 

Personel firmy jest źródłem symptomów, takich jak profile osobowościowe kie-
rowników, rytuały i symbole oraz modele komunikacji w przedsiębiorstwie. Nie jest 
bez znaczenia dla kultury, czy kierownik jest apodyktycznym arogantem, racjonalnym 
i stanowczym przywódcą o dużej klasie ogólnego wychowania, czy też dobrym kolegą, 
który zrezygnował z własnego gabinetu, aby dzielić biuro z kolegami. Równie ważne 
jest, czy komunikacja w firmie odbywa się wyłącznie na drodze służbowej, czy też 

                                                        
93 A. Marcinkowski, O diagnozowaniu kultury organizacyjnej [w:] W kręgu zarządzania spojrzenie 

multidyscyplinarne, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec, Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2000, s. 123. 
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przyjęte są nieformalne ścieżki pozwalające na jej omijanie w uzasadnionych wypad-
kach. 

Kwestia symboli firmy i jej rytuałów jest bardzo indywidualna w każdym przypad-
ku i zapewnia identyfikację przedsiębiorstwa głównie przez otoczenie zewnętrzne, 
dzięki kreowaniu jego unikalności. 

Strategie, struktury, procedury oraz systemy zarządzania skupiają się w grupie pod 
wspólną nazwą instrumentów zarządzania. Inną kulturą będzie się charakteryzowała 
firma stosująca strategię kosztową, a inną firma dywersyfikująca swój portfel produk-
cyjny. 

Mamy wreszcie otoczenie będące źródłem wpływów ekonomicznych, ekologicz-
nych, społecznych i technicznych. Determinantą kultury przedsiębiorstwa jest system 
ekonomiczny – o archetypach kultury przedsiębiorstwa socjalistycznego – państwowe-
go i przedsiębiorstwa epoki postkomunistycznej mówimy w podrozdziale 2.2 niniejszej 
książki. Wpływy ekologiczne i społeczne dają się odczuć w tendencji do budowania 
wizerunku przedsiębiorstwa opartego na zaangażowaniu w sprawy środowiska i lokal-
nej społeczności. Jedno z drugim ma związek, ponieważ dbałość o czystość środowiska 
jest także wyrazem pewnych społecznych oczekiwań i potrzeb. 

Badając siły wpływające na organizację, należy się odnieść do symptomów i ich 
źródeł, w szczególności jaki wpływ na kulturę wywarły wybitne jednostki lub zdarze-
nia gospodarcze. 

Właściwe badania diagnostyczne przebiegają w następującej sekwencji: 
– wizyta w przedsiębiorstwie, 
– analiza dokumentów, 
– badania ankietowe, 
– obserwacja posiedzeń, 
– wywiady indywidualne. 
Celem wizyty w przedsiębiorstwie jest przede wszystkim obserwacja, która z natury 

rzeczy jest ograniczona do powierzchownej warstwy kultury. Na tym etapie badacz 
zwraca uwagę na warstwę symboliczną kultury, a więc między innymi na takie ele-
menty, jak: logo, wystrój biura, recepcja firmy oraz sposób przyjmowania gości. Ele-
mentem niezbędnym w analizie kultury przedsiębiorstwa jest analiza dokumentów. 
Najważniejsze są te, które stanowią zapisy strategii, ponieważ jest ona wytyczną do 
określenia kultury poszukiwanej. Badania ankietowe służą poznaniu głębokich warstw 
kultury przedsiębiorstwa.  

Metoda Kobiego i Wutricha zaleca, aby kwestionariusz składał się z pytań badają-
cych fundamentalne orientacje kultury, słabe i sile strony przedsiębiorstwa, modele 
współpracy i komunikowania się, cechy pracowników, mechanizmy awansowania, 
klimat przedsiębiorstwa oraz wizerunek dyrektora. Możliwość wystandaryzowania 
owego kwestionariusza będzie zależeć od przekroju społecznego pracowników firmy 
od zróżnicowania poziomu ich wykształcenia, stażu pracy czy wykonywanych obo-
wiązków. Określając fundamentalne orientacje kultury, definiujemy stopień jej nasy-
cenia danymi wartościami. Chodzi o szerokie lub lokalnie akceptowanie wartości. 
W zależności od tego, co jest fundamentalną orientacją przedsiębiorstwa, do określenia 
jej siły można użyć różnych wskaźników. Ich dobór jest przedstawiony w tabeli 3. 

Orientacje informują o stopniu zakotwiczenia kultury przedsiębiorstwa w danym 
klimacie wartości. 
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Tabela 3. Fundamentalne orientacje przedsiębiorstwa 

Typ orientacji Wskaźniki 

Klient Rola klienta, znajomość jego potrzeb, kontakt 
Współpracownicy Zaufanie, partycypacja, praca zespołowa  
Wyniki i wykonawstwo Jakość, dyspozycyjność, intensywność pracy 
Innowacja Ryzyko, otwartość na zmiany, elastyczność 
Koszty Programy redukcji kosztów 
Komunikacja Wzory zachowań wew. i zewn. komunikacji 
Identyfikacja z przedsiębiorstwem Lojalność, zachowanie w konfliktach, 

tolerancja 
Technologia Typ argumentowania, racjonalność, poziom 

technologiczny wyposażenia  

Źródło: oprac. własne na podstawie A. Marcinkowski, 2000 

O orientacji na klienta świadczyć będzie stopień, w jakim przedsiębiorstwo zna je-
go potrzeby i relacje z klientami oraz sposób ich operacjonalizowania. 

Orientacja na współpracowników będzie się przejawiać w klimacie zaufania, dużej 
skali partycypacji pracowników w procesach decyzyjnych o zarządzaniu oraz promo-
waniu postaw pracy zespołowej. 

Orientacja na wyniki przejawia się przed wszystkim w programach jakościowych 
przedsiębiorstwa oraz w oczekiwaniu dyspozycyjności pracowników i intensywności 
pracy. 

Orientacja na innowacje wyraża się skłonnością do podejmowania rynkowego ry-
zyka, otwartością na zmiany oraz ogromną elastycznością organizacji. Intensywna po-
lityka redukcji kosztów wskazuje na kosztową orientacje przedsiębiorstwa. 

Na podstawie wzorców zachowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz modeli polityki 
informacyjno-komunikacyjnej można wnioskować, na ile komunikacja stanowi funda-
mentalną orientację przedsiębiorstwa. Jeżeli w firmie dominuje orientacja na identyfika-
cję z firmą, znajduje to swoje odzwierciedlenie w lojalności pracowników oraz tolerancji 
w stosunku do innych, która się rozszerza na relacje przełożony–podwładny. Racjonal-
ność działania oraz poziom wyposażenia technologicznego może świadczyć o technolo-
gii będącej fundamentalną orientacją firmy. Można się pokusić o dokonanie pewnych 
porównań i syntezy poszczególnych typów fundamentalnej orientacji, na przykład orien-
tacja na koszty może iść w parze kulturą zadania – może, ale nie musi. 

Orientacja na klienta może oznaczać strategię rynkową przedsiębiorstwa, a orienta-
cja na współpracowników może przywoływać na myśl kulturę określoną w klasyfikacji 
Handy’ego jako kultura ludzi. 

Niezbędnym dodatkiem do każdego kwestionariusza są dane demograficzno- 
-społeczne.  

Obserwacja posiedzeń z kolei powinna się koncentrować na interakcjach między 
członkami, treści (istotne są tematy wypowiedzi, argumenty, czas wypowiedzi oraz 
zainteresowanie słuchaczy i interlokutorów), rytuałach i gestach symbolicznych (roz-
mieszczenie ludzi przy stole, mimika, przestrzeganie porządku dnia, zachowanie 
w przypadku konfliktów, reakcja na krytykę, okazywanie zaufania), 

Wywiady indywidualne stanowią dopełnienie procedury badawczej. O co pytać 
w wywiadach? O aspiracje, wartości, zachowanie w sytuacjach wymagających decyzji, 
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opór wobec zmian, rozbieżności punktu widzenia między kadrą a pracownikami i mię-
dzy organizacją a otoczeniem, o historię organizacji. 

Jak dobierać osoby do prowadzenia wywiadów? Z kim rozmawiać? To zależy od 
specyfiki organizacji; ważne są osoby na tzw. front line, a więc mający bezpośrednią 
styczność z rynkiem i klientem, ale także charyzmatyczni liderzy oraz zarząd. 

Etapem końcowym analizy jest określenie, w jakim stopniu kultura jest zgodna 
z realizowaną strategią. Ostatecznie dobrze jest poznać elastyczność organizacji. Koń-
cząc badanie, dokonujemy systematyzacji wyników. Można tego dokonać, formułując 
raport, w którym znajdziemy odpowiedzi na następujące pytania: 

– jakie siły wpływają na kulturę organizacji, 
– jakie są fundamentalne orientacje kultury w przedsiębiorstwie (wspomniane 

orientacje nie muszą występować jednocześnie; zazwyczaj spotyka się kultury 
będące amalgamatem kilku orientacji), 

– czy w przedsiębiorstwie można wyodrębnić subkultury, 
– czy zdiagnozowane orientacje i wartości są zgodne ze stosowanymi w przedsię-

biorstwie instrumentami zarządzania, 
– czy istnieją blokady zmian w przedsiębiorstwie, a jeśli tak, to jakie. 
Odpowiedź na ostatnie dwa pytania umożliwia ocenę rozbieżności między kulturą 

rzeczywistą a kulturą pożądaną lub zakładaną na poziomie strategicznym przez przed-
siębiorstwo, następnie zaś zaproponowanie ewentualnej metodyki zmian, uwzględnia-
jącej istniejące w firmie bariery. Owe bariery mogą występować na poziomie psycho-
logicznym i dotyczyć mentalności lub systemów indywidualnych wartości pracowni-
ków, ale także mogą się wiązać z warstwą organizacyjną przedsiębiorstwa. Przykłado-
wo może się okazać, że struktura organizacyjna utrudnia prosty przepływ informacji 
w przedsiębiorstwie.  

Interesującą propozycję diagnozowania kultury korporacyjnej podają K. Cameron 
i Quinn94. Diagnozowanie kultury ma zasadnicze znaczenie w przypadku dokonywania 
zmian organizacyjnych, dlatego też wszelka diagnoza powinna zawsze przebiegać 
w dwóch płaszczyznach – płaszczyźnie stanu aktualnego oraz stanu pożądanego, który 
ma zostać osiągnięty po dokonaniu zmiany. Do przeprowadzenia takiego procesu 
przydatny jest model wartości konkurujących. Trudno oprzeć się mimowolnemu skoja-
rzeniu go z metodą dylematów zaprezentowaną w następnym rozdziale.  

Model wartości konkurujących powstał w procesie badań cech organizacji efektyw-
nych. Dwa wymiary analityczne, występujące w omawianym modelu, to rezultat ska-
tegoryzowania wyodrębnionych wskaźników efektywności przedsiębiorstwa w czte-
rech grupach.  

Wymiar pierwszy złożony jest z kryteriów akcentujących elastyczność przedsię-
biorstwa, samodzielność i dynamiczność oraz kryteriów podkreślających niezmien-
ność, porządek i kontrolę. Jest to więc wymiar przeciwstawiający dynamikę i elastycz-
ność stabilności i trwałości.  

Drugi wymiar jest ukonstytuowany z czynników efektywności, akcentujących na-
cisk na integrację, jedność i czynniki wewnętrzne, oraz z czynników podkreślających 
rywalizację, różnorodność i orientację na pozycję przedsiębiorstwa w otoczeniu, a więc 
sprawy zewnętrzne. Zatem harmonijna całość oraz konsekwentne postępowanie jest 

                                                        
94 K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kra-

ków 2003, s. 28–39. 
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w tym wymiarze przeciwstawione współzawodnictwu i niezależności. Model wartości 
konkurujących, zbudowany z czterech grup czynników efektywności organizacji, jest 
przedstawiony na rysunku 17. 

W kulturze klanu wewnętrzne wartości przedsiębiorstwa, wokół których jest ono 
zintegrowane i które spajają je w zorientowany do wewnątrz podmiot gry rynkowej, 
stykają się z dynamiką i elastycznością działania. Kultury klanowe są jak rodziny, 
w których mocno scentralizowana władza działa swobodnie i na tyle autorytarnie, że 
możliwe są szybkie decyzje dostosowujące przedsiębiorstwo do zmian rynkowych. 
Kultury klanowe to inaczej kultury władzy, według typologii Handy’ego lub Harriso-
na. Jest to oczywiście stwierdzenie uogólniające. Nie jest powiedziane, że kultura wła-
dzy musi być zawsze zgodna z wymiarem dynamicznym działania – w dużej mierze 
zależy to od indywidualnych cech właściciela – przedsiębiorcy. Z pewnością natomiast 
kultury klanowe i kultury władzy są spójne pod kątem wewnętrznej integracji oraz 
zorientowania na swoje sprawy wewnętrzne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 17. Model wartości konkurujących 
Źródło: oprac. własne na podstawie K. Cameron, R.E. Quinn, 2003  

W kulturze hierarchii spójność wewnętrzna i integracja spotykają się z kontrolą 
oraz umiłowaniem stabilności. W tym przypadku porównania nie są już tak oczywiste, 
chociaż można polemizować, czy powyższych kryteriów nie spełnia kultura roli. Stabi-
lizacja i kontrola w połączeniu z orientacją zewnętrzną oraz koncentracją na walce 
konkurencyjnej kształtują w przedsiębiorstwie kulturę rynku. Można się dopatrzyć 
podobieństw między kulturą rynku a kulturą zadania, ale tylko połowicznych, ograni-
czających się do wymiaru określającego skalę orientacji zewnętrznej. Jak wiadomo, 
wysoce konkurencyjna kultura zadania nie jest z reguły oparta o kontrolę, lecz nie 
można jej odmówić pewnej tendencji do stabilności. Dążenie do stabilności nie wyklu-
cza swobody i elastyczności działania, jaką gwarantuje się ludziom mającym realizo-
wać ściśle określone, ale trudne cele. 

Wreszcie adhokracja konstytuująca się na styku orientacji zewnętrznej i nastawienia 
na walkę konkurencyjną oraz dynamiczność działania i kult swobody jest kulturą, któ-
rej przejawem może być zarządzanie sytuacyjne, a więc uzależnione od specyficznych 
warunków i kontekstu chwili. Być może podatnym gruntem dla adhokracji byłaby 
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kultura ludzi, czyli organizacja stworzona i funkcjonująca po to, aby służyć wyłącznie 
swoim pracownikom i zaspokajać ich partykularne ambicje. 

Na podstawie tego modelu Cameron dokonuje klasyfikacji podstawowych rodzajów 
kultur korporacyjnych. Empiryczne określenie dominującej kultury w danym przedsię-
biorstwie jest możliwe dzięki specjalnie skonstruowanemu kwestionariuszowi, który 
bada sześć obszarów przedsiębiorstwa, a mianowicie: ogólną charakterystykę organi-
zacji, styl przywództwa, styl zarządzania pracownikami, spójność organizacyjną, klu-
czowe wartości w przedsiębiorstwie oraz kryteria sukcesu. 

Proponowany model, oprócz kultury organizacyjnej, ocenia także inne aspekty, 
a mianowicie kryteria efektywności, role przywódcze oraz podstawowe reguły zarzą-
dzania. Przedstawia je tabela 4. 

Tabela 4. Wartości konkurujące 

Typ kultury Przywódca Kryteria efektywności Reguła zarządzania 

Klan Doradca 
Mentor 
Ojciec 

Spójność 
Morale 
Rozwój zasobów ludzkich 

Uczestnictwo i zaangażowanie 

Hierarchia Koordynator 
Obserwator 
Organizator  

Sprawność 
Terminowość 
Praca bez zakłóceń 

Kontrola i efektywność 

Adhokracja Innowator 
Przedsiębiorca 
Wizjoner 

Nowatorski produkt 
Kreatywność 
Wzrost  

Innowacyjność i pozyskiwanie 
zasobów 

Rynek Nadzorca 
Konkurent 
Producent  

Udział w rynku 
Osiąganie celów 
Pokonywanie konkurencji 

Konkurencja i efektywność 

Źródło: oprac. własne na podstawie K. Cameron, R.E. Quinn, 2003  

Wartości konkurujące w kulturach są uszeregowane w trzech tematycznych zakre-
sach dotyczących przywództwa, stosowanych kryteriów efektywności oraz reguł za-
rządzania. Przykładowo kultura adhokracji opiera się na przywództwie innowacyjnym, 
gdzie przełożony jest przedsiębiorcą i wizjonerem. Jest to firma raczej poszukująca 
nowych możliwości niż broniąca raz uzyskanej pozycji.  

Na podstawie wyników kwestionariusza możliwe jest wykreślenie profili organiza-
cyjnych, które są wykorzystywane jako narzędzie wizualizacji stanu obecnego i pożą-
danego oraz narzędzie zmiany organizacyjnej i kulturowej. Do oceny kultury służy 
kwestionariusz badający ogólną charakterystykę organizacji, styl przywództwa i zarzą-
dzania ludźmi, spójność, czyli kwestie, na które kładzie się największy nacisk, oraz 
kryteria sukcesu. Następnie na podstawie uzyskanych wyników wykreśla się profil 
organizacji95, który wskazuje na równowagę lub jej brak pomiędzy poszczególnymi 
specyfikami kulturowymi przedsiębiorstwa. Rysunek przedstawia przykładowy profil 
kultury obecny i pożądany. 

Linią ciągłą zaznaczony jest hipotetyczny, obecny profil kultury korporacyjnej, li-
nią przerywaną zaś stan pożądany. Zaletą tej metody jest możliwość porównań w cza-
sie, która może być stosowana jako narzędzie skutecznego zarządzania kulturą. 
                                                        

95 Zainteresowanych szczegółowym zapoznaniem się z metodą odsyłam do cytowanej wcześniej książ-
ki K. Cameron i R.E. Quinna. 
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Rys. 18. Profil kultury – stan obecny i pożądany 
Źródło: K. Cameron, R.E. Quinn, 2003 

Narzędziem uzupełniającym proces zmiany organizacyjnej jest kwestionariusz do 
oceny umiejętności kierowniczych. Jego autorzy wyszli z założenia, że są one równie 
fundamentalne dla efektywnej zmiany, co poprawna diagnoza kultury. 

Podobną konstrukcją odznacza się model diagnozy kultury autorstwa D. Deniso-
na96. Łączy on elementy kultury organizacji z mierzalnymi wynikami finansowymi 
przedsiębiorstw. Według Denisona, cztery płaszczyzny kultury wywierają zasadniczy 
wpływ na rezultaty działania firmy: zaangażowanie, umiejętność dostosowywania się, 
spójność oraz misja. Na organizacyjne tworzenie zaangażowania wpływ mają m.in. 
uprawnianie ludzi97 oraz nacisk na wartość wspólnej pracy. Organizacje uzyskują spój-
ność dzięki społecznej ugodzie co do podstawowych wartości oraz koordynacji 
i integracji swoich działań. Misja rodzi się w wyniku określenia strategii, zadań i celów 
oraz wizji przedsiębiorstwa, natomiast umiejętność dostosowywania się powstaje dzię-
ki aktywnemu tworzeniu zmiany, orientacji na klienta oraz uczeniu się organizacyjne-
mu. Organizacje analizowane są w dwóch płaszczyznach: orientacji zewnętrznej lub 
wewnętrznej oraz elastyczności lub stabilności. Każda z czterech możliwych orientacji 
stymuluje inny aspekt wyników finansowych firmy. Zaangażowanie i zdolność do 
dostosowywania się są charakterystyczne dla kultur elastycznych oraz wpływają na 
innowacje, adaptacyjność i misja zaś cechują orientację zewnętrzną przedsiębiorstwa, 

                                                        
96 www.denisonculture.com 
97 Używam sformułowania „uprawnienie” (empowerment) w znaczeniu nadanym mu przez dyscyplinę 

zarządzania, gdzie wiąże się ono z delegowaniem odpowiednich uprawnień oraz idącymi za tym zmianami 
w strukturze organizacyjnej władzy. 
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która determinuje wzrost sprzedaży i udział w rynku. Z kolei misja i spójność cechują 
kultury stabilne, stymulujące wartość wskaźników ROI oraz ROA. Spójność i zaanga-
żowanie pracowników to cechy kultury zorientowanej wewnętrznie, wpływającej na 
ROI, jakość i satysfakcję pracowników. Zasadnicza wartość tej metody ukryta jest 
w porównaniach wyników przedsiębiorstw, co dzięki większej plastyczności i opiso-
wości pozwala na lepsze wnioskowanie o sytuacji firmy niż abstrakcyjne opisy oparte 
na wynikach bezwzględnych. 

Problemy do rozważenia 

1. Proszę porównać typologię kultury organizacyjnej według K. Cameron z charakte-
rystyką kultury roli, zadania, władzy oraz ludzi. Które elementy obu charakterystyk 
są spójne? 

2. Proszę zaprojektować badanie kultury dowolnej organizacji na podstawie dowolnie 
wybranej metodologii diagnozowania kultury. 



Rozdział 5 

NARODOWY I PONADNARODOWY ASPEKT KULTURY 

5.1. KULTURA I GOSPODARKA 

Zagadnienie zależności rozwoju gospodarczego od kultury danej społeczności czy 
narodu dzieli uczestników publicznej debaty na konserwatystów i liberałów. Konser-
watyści skłonni byliby uważać, że kultura jest determinantą rozwoju, podczas gdy 
liberałowie podkreślają rolę polityki w takim kształtowaniu kultury, który pozwoli na 
stymulację kulturową rozwoju ekonomicznego98. 

Jedni i drudzy upatrują w kulturze cech, które pozwalają na wyjaśnienie his-
torycznego rozwoju gospodarczego danej społeczności lub jego braku na podstawie 
definiowania cech szczególnie sprzyjających osiąganiu sukcesu. I tak zacofanie gos-
podarcze niektórych krajów w porównaniu z wybujałym rozwojem innych starano się 
tłumaczyć na gruncie teorii zakorzenionych w tradycji marksistowskiej: teorii kolo-
nializmu i zależności99.  

Teoria kolonializmu upatruje kontynuacji bogactwa zamożnych krajów w ich eks-
pansji z eksportem produktów, na które nie mogą już znaleźć zbytu na rynkach we-
wnętrznych. Teoria zależności natomiast uznaje istnienie „centrum” stworzonego przez 
państwa bogate, które celowo obniżały światowe ceny surowców i windowały ceny 
dóbr przetworzonych, aby umożliwić zyski korporacjom transnarodowym kosztem 
państw peryferyjnych. Teorie te, które znalazły się u źródeł kulturowej analizy za-
gadnienia bogactwa narodów, dzisiaj – jak wiadomo – są już nieaktualne; przeczą im 
chociażby byłe kolonie brytyjskie (Hongkong i Singapur) czy japońskie (Korea Płd. 
i Tajwan). 

Następne argumenty, które miały wyjaśniać przyczyny powodzenia lub jego braku, 
takie jak dyskryminacja czy rasizm, także okazały się niewystarczające, nie można 
bowiem za ich pomocą wyjaśnić niepowodzeń czarnoskórej ludności w Ameryce. Za-
wiodła także teoria klimatyczna, uzależniająca sukces gospodarczy od położenia geo-

                                                        
98 S. Huntington, [w:] Kultura ma znaczenie, red. S. Huntington, L. Harrison, Zysk i S-ka, Poznań 

2003. 
99 L. Harrison, Upowszechnianie pozytywnych zmian kulturowych, op.cit., s. 430. 



 103 

graficznego. Kostaryka czy Singapur, pomimo swego umiejscowienia, od lat cieszą się 
wysokim wzrostem gospodarczym.  

Lukę w teoriach wyjaśniających rozwój gospodarczy z powodzeniem zapełnia pa-
radygmat kulturowy, powstały na gruncie twórczości Alexisa de Tocquevilla, ukazują-
cego znaczenie kulturowego przystosowania do demokracji, czy Maxa Webera, opisu-
jącego wagę wartości purytańskich i etyki protestanckiej dla biznesowego sukcesu 
i przedsiębiorczości. 

Zdaniem M. Portera100, ca łokszta ł t  przekonań ,  postaw i  wartości  mają-
cych wp ływ na aktywność  gospodarczą  tworzy kulturę  ekonomiczną .  
Jej wpływ na rozwój gospodarczy można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: 

– w płaszczyźnie ogólnych cech kulturowych, uważanych za korzystne, na przy-
kład pracowitość czy przedsiębiorczość, 

– w płaszczyźnie czynników makroekonomicznych, na przykład skłonność do in-
westycji czy oszczędzania. 

Wpływ owych czynników zależy od uwarunkowań sytuacyjnych. Przykładowo 
w Japonii po II wojnie światowej skłonność do oszczędzania przyczyniła się do rozwo-
ju gospodarczego, jednak skutecznie blokowała możliwości wyjścia z kryzysu, kiedy 
pojawiła się recesja. 

Istotne znaczenie w rozpatrywaniu zależności kulturowo-gospodarczych ma para-
dygmat produktywności. Przyjmując go, twierdzimy, że dobrobyt narodu jest pochod-
ną produktywności, z jaką gospodaruje on swoimi zasobami (naturalnymi, kapitało-
wymi, ludzkimi). 

Istnieje możliwość poprawienia produktywności w dowolnym sektorze przez 
wdrażanie nowych strategii i technologii. Powoduje to, że nie ma dobrych i złych se-
ktorów gospodarki, nie ma znaczenia rozróżnienie na przedsiębiorstwa krajowe czy 
zagraniczne ani na produkujące na eksport lub rynek lokalny. Wszystkie mogą 
w zależności od swojej produktywności działać na korzyść lub szkodę ogólnego do-
brobytu. Mamy tu do czynienia z sytuacją, kiedy przewaga komparatywna (wynika-
jąca z posiadanych zasobów) ustępuje miejsca przewadze konkurencyjnej (opartej na 
konkurencyjności). 

Można wyróżnić pewne postawy, przekonania i zachowania, które w szczególny 
sposób wpływają na kształtowanie dobrobytu: 

– dominujące w danym społeczeństwie poglądy na temat źródeł dobrobytu, 
– wiara w możliwości pomnażania majątku, które zależą od potencjału twórczego 

oraz intuicji, a nie od kontroli zasobów, 
– konsekwencją takiego sposobu myślenia jest inwestowanie w naukę, edukację 

i nowe technologie. 
Nie bez znaczenia jest także wypadkowa przeszłej i aktualnej sytuacji mikroekono-

micznej (ludzie działają zgodnie z uwarunkowaniami systemu, w jakim przyszło im żyć). 
Dobrego przykładu dostarcza znów Japonia, w której po II wojnie światowej dożywotnie 
zatrudnianie pracowników miało być przeciwwagą dla migracji siły roboczej. 

Globalna konwergencja produktywności, która została zapoczątkowana procesami 
globalizacji, powoduje swoistą unifikację kultur ekonomicznych, które dotąd pozosta-
wały różnorodne ze względu na blokowanie innym krajom dostępu do informacji 
i wiedzy lub z powodu osiągnięcia potęgi militarnej, która pozwalała kontrolować 

                                                        
100 M.E. Porter, Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu, op.cit., s. 59. 
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zasoby i dzięki temu utrzymywać kultury nieproduktywne. Jednakże powstawanie 
swoistego światowego standardu kultury ekonomicznej nie oznacza jej zamknięcia na 
unikalne cechy kulturowe, które mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej. Przy-
kładowo taką cechą jest orientacja na ekologię w Kostaryce. 

Tabela 5. Determinanty systemów kulturowych wspomagających i przeciwdziałających rozwojowi 
gospodarczemu 

Czynnik Wartość stymulująca Wartość przeciwdziałająca 

Religia Protestantyzm jako religia faryzejska 
usprawiedliwia bogactwo 

Katolicyzm jako religia plebejska wyżej 
stawia ubogich  

Wiara 
w jednostkę 

Zaufanie, inicjatywa, kreatywność, 
swoboda myśli i decyzji 

Kontrola, cenzura, przymus 

Imperatyw 
moralny 

W kulturach promujących rozwój panuje 
zgodność co do norm i praw, które 
można egzekwować 

W kulturach niepopierających rozwoju 
panuje hipokryzja z powodu braku 
takiej zgodności  

Wymiar 
bogactwa 

Kraje zacofane budują na tym, co już 
jest, przywiązując wagę do zasobów już 
istniejących 

Kraje rozwijające się utożsamiają 
bogactwo z tym, czego jeszcze nie ma; 
większą wartość ma dla nich proces 
innowacji 

Poglądy na temat 

konkurencji 

Współzawodnictwo w każdej sferze 
życia sprzyja rozwojowi 

Negatywny stosunek do konkurowania 
i zastępowanie go świadomie lojalno-
ścią i współpracą 

Koncepcja 
sprawiedliwości 

Dystrybucja uwzględniająca przyszłe 
pokolenia i zwiększająca skłonność do 
oszczędzania 

Sprawiedliwość dystrybuująca dobra 
tylko dla osób żyjących, nastawiona na 
konsumpcję i teraźniejszość 

Wartość pracy Duże znaczenie pracy mające korzenie 
w religii protestanckiej 

Małe znaczenie pracy, mające swe 
źródło jeszcze w greckiej filozofii 

Rola herezji Herezja jest utożsamiana z wolnym 
umysłem, innowacyjnym 

Ortodoksyjność 

Edukacja Edukowanie do samodzielnego odnaj-
dywania prawdy 

Nauczanie dogmatów 

Znaczenie 
użyteczności 

Duże znaczenie natchnionych wizji Prymat teorii aplikacyjnych, weryfiko-
walnych i znajdujących zastosowanie 

Cnoty mniejsze Duża waga cnot mniejszych, takich jak 
uprzejmość, porządek 

Znaczenie mają tylko cnoty wielkie 
(miłość, sprawiedliwość itd.) 

Wymiar czasowy Skupienie na bliskiej przyszłości stano-
wiącej dobry horyzont dla planowania 

Koncentracja na przeszłości 

Racjonalność Prymat wizji i podejmowania działań 
nawet, jeżeli mogą pozostać niedokoń-
czone 

Racjonalizacja osiągnięć 

Światopogląd Świat jest areną działań dla tych, którzy 
chcą coś zmienić 

Koncentracja na obronie przeciw 
nieprzeniknionym siłom świata 

Pogląd na życie Człowiek sam się stwarza i kreuje swo-
je życie 

Człowiek boryka się z życiem 

Zbawienie Zbawienie zależy od wysiłków na rzecz 
przebudowy tego świata 

Zbawienie zależy od powstrzymania się 
od pokus tego świata 

Źródło: oprac. własne na podstawie M. Grondona, 2003 
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Swoiste podniesienie działalności gospodarczej i związanej z nią kultury ekono-
micznej do rangi kultury wysokiej dokonuje się przez analizę wartości wewnętrznych 
i instrumentalnych101. Wartości wewnętrzne to takie, przy których trwamy bezintere-
sownie, instrumentalne natomiast przynoszą konkretny rezultat i przez to mają zakre-
ślony czasowy horyzont istnienia (trwają dopóty, dopóki są przydatne). Wszystkie war-
tości ekonomiczne należą do kategorii instrumentalnej (przynoszą konkretny rezultat, 
na przykład zysk). 

Do trwałego rozwoju gospodarczego wartości instrumentalne są jednak niewystar-
czające, ponieważ z chwilą osiągnięcia bogactwa przestałyby być potrzebne. Musi 
więc istnieć jakiś element pozaekonomiczny, który usprawiedliwiałby trwałe dążenie 
do dobrobytu, na przykład zbawienie102 czy dążenie do doskonałości. Ponieważ warto-
ści należą do sfery etyki, rozwój gospodarczy jest w pewnym sensie działaniem moral-
nym, w którym konieczne są pewne wartości pozaekonomiczne, które pomagałyby 
przezwyciężać pokusy (na przykład krótkoterminowego zysku, który może zagrozić 
powiększaniu wartości firmy w długim okresie)103. 

M. Grondona104 podaje typologię czynników determinujących dwa systemy warto-
ści, odpowiednio wspomagające i przeciwdziałające rozwojowi gospodarczemu, przed-
stawione w tabeli 5. 

5.2. WYMIARY KULTUR NARODOWYCH 

Zanim przystąpimy do rozważań nad kulturami narodowymi w aspekcie organizacyj-
nym, należy uzgodnić, jakie będą podstawowe założenia postępowania badawczego, 
które będą nim sterować. Wydaje się, że takie założenie powinno dotyczyć wartościo-
wania kultur narodowych. Większość  badaczy stoi na stanowisku, iż  żadna 
kultura nie dysponuje kryterium absolutnym, które pozwala łoby jej na 
przyznawanie wyższości lub niższości wytworom jakiejś  innej kultury. 
Takie stanowisko jest  okreś lane mianem relatywizmu kulturowego i  by-
najmniej nie oznacza braku zasad. Chodzi jedynie o powstrzymanie się  
od pochopnych ocen w kontaktach z innymi grupami lub społeczeń-
stwami. 

Niewątpliwie spore zasługi na polu badań międzykulturowych w aspekcie narodo-
wym położył G. Hofstede. Zastanawiając się nad kulturą poszczególnych narodów, 
doszedł do wniosku, że na całokształt kulturowy składają się następujące warstwy: 

– kultura narodowa, 
– kultura związana z przynależnością do grupy regionalnej, etnicznej, językowej 

lub religijnej (nie każdy Arab musi być wyznawcą islamu)  
– kultura płci, 

                                                        
101 T. Parsons, op.cit. 
102 W tym kontekście nie dziwi, dlaczego kraje protestanckie (bogactwo i powodzenie jest dowodem 

błogosławieństwa bożego) wyprzedzają kraje katolickie („prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż 
bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego”) pod względem dobrobytu. 

103 T. Parsons [w:] Kultura ma znaczenie, red. S. Huntington, L. Harrison, Zysk i S-ka, Poznań 2003. 
104 M. Grondona, Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego, op.cit., s. 101. 
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– kultura pokoleniowa, 
– kultura klasy społecznej, związana z zawodem lub wykształceniem, 
– kultura organizacyjna, związana z rolą i zajmowanym stanowiskiem w miejscu 

pracy. 
Jak badać kulturę narodową, skoro istnieje wyraźna rozbieżność między granicami 

narodów a państwami. Hofstede podaje argumenty za naukowym badaniem kultur pań-
stwowych. W procesie historycznym narody kształtowały się jako formy społecznej or-
ganizacji, a zatem koncepcja kultury wiąże się bardziej z narodem niż z państwem. 
Z drugiej jednak strony wiele państw utworzyło spójne organizmy narodowe, dysponu-
jąc silnymi czynnikami integrującymi. W praktyce badawczej kryterium państwowe 
jest powszechnie stosowane z uwagi na dostępność spójnych danych analitycznych. 

Hofstede rozważał w swych badaniach cztery zasadnicze problemy. Należały do 
nich: kwestie nierówności społecznej, w tym stosunku do władzy, problemy relacji 
między jednostką a grupą, potoczne wyobrażenia dotyczące męskości i kobiecości, 
społeczne implikacje bycia kobietą lub mężczyzną oraz sposoby radzenia sobie z nie-
pewnością. 

Hofstede powołuje się na badania Inkelesa i Levinsona105 oraz na swoje własne 
przeprowadzone w IBM w 50 krajach – badania wykazały istnienie zestawu takich 
samych problemów dla wszystkich krajów, które jednak w różnych krajach są rozma-
icie rozwiązywane. 

Czterem podstawowym problemom Hofstede przyporządkował cztery wymiary, 
a mianowicie: dystans do władzy, kolektywizm lub indywidualizm, kobiecość i mę-
skość oraz unikanie niepewności. 

Wymiary dają się mierzyć, a zatem pozwalają na ustalenie pozycji jednej kultury 
względem drugiej. Piąty wymiar wyodrębniony później – orientacja długo- i krótko-
terminowa – zostaje pominięty jako charakterystyczny dla państw wschodnich (Chiny). 

Dystans wobec w ładzy definiowany jest  jako zakres oczekiwań  i  ak-
ceptacj i  nierównego rozk ładu w ładzy,  wyrażany przez mniej  wp ływo-
wych cz łonków organizacji .  Wskaźniki dystansu do władzy informują o relacjach 
zależności między podwładnymi a przełożonymi w danym kraju. Wartość tego wskaźni-
ka maleje wraz ze wzrostem poziomu kwalifikacji, wzrostem pozycji społecznej oraz 
samodzielnością zajmowanego stanowiska. Wydaje się to łączyć z psychologicznym 
zjawiskiem – im bardziej stajemy się częścią elity i posiadamy związana z tym władzę, 
tym mniej mamy ochotę zwalczać elitę i tym mniej przeszkadza nam fakt, że dzierży ona 
władzę. Metodologia badań Hofstede’a polegała na zadaniu konkretnych pytań, które 
łączył z dystansem władzy, dotyczących aktualnego i preferowanego przez pracowników 
stylu przywództwa oraz możliwości dyskusji lub sprzeciwiania się swojemu szefowi. 
W badaniach IBM dokonano porównań krajów o skrajnych orientacjach pod względem 
czterech podstawowych wymiarów. Porównania dotyczą norm, rodziny, szkoły, miejsca 
pracy, a także polityki i idei dominujących w społeczeństwie. 

Skoncentrujemy się wyłącznie na porównaniach dotyczących norm i idei oraz miej-
sca pracy, gdyż zarówno normy, jak i idee należy uznać za swoistą podstawę kulturową 
wszelkiej aktywności organizacyjnej. Kraje o dużym dystansie władzy odznaczają się 
następującymi cechami: 

– przekonaniem o zasadności istnienia nierówności między ludźmi, 

                                                        
105 G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000, s. 50. 
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– odwzorowaniem nierówności w hierarchicznej strukturze organizacyjnej, 
– uznaniem, iż podwładni powinni być zależni od swoich przełożonych, 
– oczekiwaniem instrukcji od przełożonych oraz utożsamianiem idealnego szefa 

z obrazem autokraty, 
– autorytarnością wartości reprezentowanych przez osoby zarówno z wyższym, 

jak i niższym wykształceniem, 
– centralizacją, 
– dużymi różnicami w płacach, 
– akceptacją oznak statusu i przywilejów, 
– dominujące religie i systemy filozoficzne, podkreślające rolę hierarchii i rozwar-

stwienia społecznego, 
– dominujące ideologie kładące nacisk na walkę o władzę. 
Kraje o niskim dystansie władzy wykazują następujące cechy: 
– naturalne dążenie do zmniejszania różnic między ludźmi, zakorzenione w prze-

konaniu, że wszyscy są równi, 
– hierarchia organizacyjna wynikająca z odgrywanych w organizacjach ról, które 

są definiowane na podstawie pragmatycznych decyzji, 
– współzależność przełożonych i podwładnych, 
– utożsamianie idealnego szefa z profesjonalistą i demokratą, 
– oczekiwaniem konsultacji od przełożonych przy podejmowaniu decyzji, 
– autorytarność wyznawanych wartości maleje wraz ze wzrostem wykształcenia, 
– dążenie do decentralizacji, 
– małe różnice w płacach, 
– mała akceptacja przywilejów i oznak statusu, 
– zasada równości znajdująca odzwierciedlenie w dominujących religiach i syste-

mach filozoficznych, 
– ideologia polityczna podkreślająca potrzebę podziału władzy. 
Hofstede wymienia 3 źródła różnic między krajami o niskim i wysokim dystansie 

władzy: szerokość geograficzna, liczba ludności i zamożność kraju. Mamy tu do czynie-
nia z ciekawą argumentacją, iż większe szerokości geograficzne, gdzie klimat mógł być 
zagrożeniem, a ludzie musieli walczyć o życie, wytworzyły społeczeństwa bardziej nie-
zależne, o mniejszym dystansie do władzy, w przeciwieństwie do społeczeństw powsta-
łych w klimacie ciepłym i sprzyjającym. Nie bez znaczenia jest tu także liczba ludności. 

W krajach zimnej północy o niewielkiej liczbie ludności dystans do władzy jest 
niewielki. Kraje ciepłych klimatów to z reguły kraje bardzo zaludnione, gdzie z natury 
rzeczy akceptowano fakt, że dostęp do władzy jest trudny. 

Wreszcie zamożność, która może być połączona z dystansem do władzy relacją 
bezpośredniej zależności. Stopień dystansu do władzy jest odwrotnie proporcjonalny 
do skali zamożności. Wraz z jej wzrostem stopień dystansu do władzy maleje. Zależ-
ności tej nie sposób udowodnić wprost, a więc należy ją traktować jako intelektualną 
spekulację. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że ekonomicznie świat jest podzielony na 
dwie części: bogatą Północ, gdzie żyje około 20% całkowitej populacji świata i wytwa-
rza około 80% światowego produktu brutto, oraz biedne Południe, gdzie żyje około 
80% populacji światowej, wytwarzającej około 20% światowego produktu brutto106. 

                                                        
106 Dane pochodzą z wykładu prof. Pawła Dembińskiego, który odbył się w Krakowie w kapitularzu 

oo. Dominikanów 22.11.2003. 
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Szczególnie znamienne jest to, że im bogatsze społeczeństwo, tym dystans do władzy 
wydaje się niższy. 

Perspektywy zmian dystansu władzy są uzależnione od zmienności czynników na 
nie wpływających. Na tej podstawie można wysnuć interesujące wnioski dotyczące 
zmian liczby ludności krajów oraz wzbogacania się i ubożenia państw.  

Dochodzimy więc do interesującej dyskusji na arenie politycznej. Należałoby od-
wołać się do analiz wpływu zjawisk globalizacyjnych i integracyjnych na przyszły 
rozkład władzy na świecie.  

Jeżeli interpretacja czynników wpływających na dystans do władzy, proponowana 
przez Hofstede’a, jest prawidłowa, to należałoby się spodziewać tendencji do zmniej-
szania dystansu do władzy w przypadku krajów rozwijających się ekonomicznie i wy-
kazujących stały wzrost gospodarczy. Wydaje się, że rosnący średni poziom życia 
ludności danego kraju ma zasadniczy wpływ na ich percepcję władzy, bez względu na 
to, czy jest to kraj o dużej, czy małej populacji – czego przykładem są Stany Zjedno-
czone. 

Jeżeli wskazujemy na konsekwencje procesów integracyjnych, to warto się zasta-
nowić, jaką populację będzie miała UE po akcesji nowych członków w 2004 roku, 
jakie ma w tej chwili PKB, a także jaka jest jego dynamika. 

Kolejny analizowany wymiar to kolektywizm lub indywidualizm.  
Zanim przystąpimy do wyjaśnienia poglądów Hofstede’a na ten temat, warto poku-

sić się o dokonanie pewnego porównania na gruncie historycznym i ekonomicznym. 
Mianowicie F. von Hayek, główny oponent M. Keynesa, przedstawił w swojej książce 
Indywidualizm i porządek ekonomiczny szczegółowe objaśnienie znaczenia tego termi-
nu oraz aberracji, jakim ono uległo. Genezy prawdziwego indywidualizmu doszukuje 
się on w nauce brytyjskiej, wywodzącej się od Hume’a i Locke’a, natomiast o dokona-
nie zniekształceń posądza J.J. Rousseau oraz encyklopedystów. Prawdziwy indywidu-
alizm to przede wszystkim teoria społeczeństwa, opierająca się na podstawowym 
twierdzeniu, że jedyną drogą do zrozumienia zjawisk społecznych jest zrozumienie 
działań podejmowanych przez jednostki, które są zorientowane na innych ludzi i uza-
leżnione od ich oczekiwanego zachowania107. Takie pojmowanie indywidualizmu oba-
la teorie kolektywistyczne, które uzurpują sobie prawo do rozumienia społecznych 
całości jako samodzielnych bytów niezależnych od jednostek. Co za tym idzie, indy-
widualizm w pojmowaniu brytyjskim odnosi się do elementów porządku spraw ludz-
kich, będącego nieprzewidzianym rezultatem indywidualnych działań, podczas gdy 
indywidualizm francuski sprowadza wszelki porządek do świadomego projektu. Jest 
to, oczywiście, związane z racjonalizmem. Indywidualizm w znaczeniu, z którym się 
identyfikuje Hayek, zakłada, iż człowiek jest istotą ułomną, a jego liczne błędy mogą 
być korygowane w procesie społecznym. Ponadto indywidualizm prawdziwy zakłada, 
iż ludzie pozostawieni sami sobie często osiągają więcej, niż gdyby byli wyłącznie 
poddani kontroli jakiegoś konkretnego rozumu. Tymczasem potocznie przyjęło się 
uważać, iż procesy społeczne mogą działać na naszą korzyść tylko wtedy, gdy podle-
gają większemu projektowi, który jest ściśle kontrolowany, co oznacza krótką drogę do 
centralnego planowania i socjalizmu. Zasadniczą cechą systemu indywidualistycznego 
jest zasada uzyskania powszechnej akceptacji ogólnych zasad. Na tym opiera się two-
rzenie porządku w sprawach społecznych. Największe zagrożenie dla społeczeństwa, 

                                                        
107 F. Von Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków, 1998, s. 12. 



 109 

wynikające z fałszywego pojmowania indywidualizmu, leży w rozbijaniu rodziny 
i małych wspólnot oraz ich zamianie na przylegające do siebie atomy, których jedyną 
siłą scalającą jest zasada i przymus, a przecież od dawna wiadomo, że większą efek-
tywność osiąga się dzięki zagwarantowaniu ludziom wolności do dobrowolnych stowa-
rzyszeń, które pracują wtedy z zaangażowaniem dla jakiegoś większego celu108. W celu 
uzupełnienia akcentu narodowego rozważań o indywidualizmie warto wspomnieć 
o zjawisku tzw. indywidualizmu niemieckiego. Wydaje się, że niemiecka tradycja hoł-
duje racjonalistycznej koncepcji indywidualizmu, która kładzie nacisk na rozwijanie 
osobowości człowieka, będącej produktem jego świadomego wyboru. Niemiecka po-
garda dla wszystkiego, co spontaniczne i niekontrolowane, odnalazła odbicie w ten-
dencji centralizacyjnej kraju oraz domaganiu się dyktatorskiego rządu, który narzucił-
by społeczeństwu porządek, którego ono samo nie potrafi wytworzyć. Indywidualizm 
w złym znaczeniu jest więc niechęcią do poddania się spontaniczności powszechnie 
obowiązującym zwyczajom oraz koncentracją na poczuciu dumy ze swej odrębności 
(rasa aryjska). Ostatecznie prawdziwy indywidualizm nie jest pod żadnym względem 
równościowy i nie dostrzega sensu w usilnym zrównywaniu ludzi. Ludzie nie są równi, 
co nie znaczy, że nie mogą być w równy sposób traktowani. 

Czy ślady holistycznej genezy pojęcia indywidualizmu zaprezentowane przez Hay-
eka mogą być dostrzegalne w perspektywie kultur narodowych? Innymi słowy, czy 
kultura brytyjska odzwierciedla indywidualizm oparty na autonomicznych jednostkach 
pracujących swobodnie na rzecz wspólnego dobra? Czy kultura francuska wykazuje 
indywidualizm racjonalistyczny, narzucający pewien porządek społeczny, na rzecz któ-
rego ma działać pozornie wolny podmiot gospodarczy? Czy analizując kulturę nie-
miecką, możemy się dopatrywać w niej śladów indywidualizmu opartego na silnym 
poczuciu własnej odrębności? Wreszcie ostatnie pytanie. Jak zjawiska występujące 
w sferze kultury narodowej, z którymi wiążą się nasze pojęcia i wyobrażenia potoczne, 
mogą poddać się analizie w sferze kultury korporacyjnej danego przedsiębiorstwa – 
brytyjskiego, francuskiego czy niemieckiego? 

O tym, czy dane spo łeczeństwo jest  kolektywistyczne,  czy indywi-
dualistyczne,  decyduje stopień ,  w jakim dobro grupy jest  przedk ładane 
nad dobro jednostki .  Indywidualizm jest  charakterystyczny dla  krajów 
o luźnych więziach międzyludzkich oraz si lnym skoncentrowaniu na 
sobie  samym, kolektywizm natomiast  można odnaleźć  w tych spo łe-
czeństwach,  w których od samych narodzin cz łowiek należy do si lnej  
grupy ze wszystkimi jej  atrybutami.  

Atrybuty silnej grupy rozumiem jako wzajemną lojalność oraz daleko idący wpływ 
grupy na jednostkę zarówno w sensie pozytywnym (opieka), jak i negatywnym (nacisk, 
dominacja psychologiczna, elementy dynamiki grupowej i zjawiska socjologiczne 
związane z dynamiką grup, takie jak próżniactwo społeczne, grupowe myślenie itd.) 
W badaniach IBM zarówno indywidualizm, jak i kolektywizm jest określany konkret-
nymi czynnikami. W przypadku indywidualizmu respondenci wskazują na czas wolny 
od pracy, wyzwania oraz wolność w wyborze stylu pracy jako na wartości dla nich 
najistotniejsze. Dla orientacji kolektywistycznej charakterystyczne wartości to warunki 
pracy, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz wykorzystanie umiejętności pracow-
ników. 

                                                        
108 Ibidem, s. 34. 
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Można zaryzykować stwierdzenie, iż społeczeństwa nastawione kolektywistycznie 
próbują odnaleźć wartość poszczególnych osób poprzez ich wkład w dobro całego 
społeczeństwa, z kolei pojedyncze osoby w pełni rozumieją, że sprawą nadrzędną dla 
nich samych jest świadczenie jak najlepszych usług dla ogółu.  

Podsumowując rozważania na temat indywidualizmu i kolektywizmu, można poku-
sić się o porównania. Kraje indywidualistyczne cechują się: 

– koncentracją na sobie samym, 
–  uznaniem człowieka za źródło identyfikacji, co oznacza, że wszelkie aspekty 

moralne działania pochodzą od samego człowieka, a konsekwencją ich nieprze-
strzegania jest utrata własnej godności, 

–  relacjami między pracodawcą i pracownikiem opartymi na swoistym kontrakcie 
wyrażającym obopólne korzyści, 

–  uzależnieniem awansu od umiejętności człowieka, przy czym reguły tego awan-
su są ściśle określone, 

–  zarządzaniem zawsze skoncentrowanym wokół przywódczych jednostek, 
–  uznaniem, że ważniejsze od relacji międzyludzkich jest osiągnięcie celu, 
–  realizacją interesów jednostki ponad wszystko, 
–  przeważającą ideologią wolności, drugorzędną rolą równości, 
–  uznaniem, że najważniejszym celem człowieka jest samorealizacja. 
Kolektywizm, który w polskich warunkach gospodarczych ma bardzo złe konota-

cje, może być opisany kilkoma podstawowymi cechami, a mianowicie: 
– człowiek jest częścią społeczeństwa, 
–  źródłem identyfikacji każdego człowieka jest przynależność do sieci powiązań 

społecznych, owe powiązania i przynależność do grupy są stymulatorem prze-
strzegania przepisów i moralnego działania; w przeciwieństwie do społeczeństw 
indywidualistycznych kolektywista będzie przestrzegał zasad moralnych nie dla 
własnego poczucia godności, ale w celu uniknięcia publicznego wstydu, 

–  relacje między pracodawcą, a pracownikiem są oparte na więzach społecznych, 
–  kryterium awansu jest przynależność do grupy, 
–  zarządzanie jest atrybutem całych grup, nigdy jednostek, 
–  najważniejsza dla człowieka jest poprawność jego relacji z innymi. 
Ponieważ indywidualizm i kolektywizm jest skorelowany z dystansem władzy, 

można więc domniemywać, że te same czynniki, które warunkują stopień dystansu 
władzy, będą wyznaczać kolektywizm lub indywidualizm, aczkolwiek mocniejszy na-
cisk kładzie się tu na zamożność, stopień uprzemysłowienia i zurbanizowania. Podkre-
ślane też są czynniki historyczne; tak jak w przypadku związku dystansu władzy 
z dziedzictwem imperium rzymskiego, na postawy kolektywistyczne na Wschodzie 
ogromny wpływ wywarła spuścizna myśli konfucjańskiej109. 

Zastanówmy się teraz nad trzecim wymiarem: męskością i kobiecością. Jest to wy-
miar najbardziej kwestionowany i często określany jako konserwatywne i staromodne 
ujęcie tematu, ale nie chodzi przecież o to, czy pomysł jest nowy, czy przestarzały, ale 
o to, czy wyniki badań są ciągle adekwatne. Ponieważ interpretacja wymiaru męskości 
lub kobiecości kultury nawiązuje do społecznych implikacji i konsekwencji bycia ko-
bietą lub mężczyzną – a przecież ciągle rodzimy się kobietami lub mężczyznami – 

                                                        
109 G. Hofstede, op.cit., s. 131. 
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należy uznać, że wspomniany podział jest wciąż aktualny i zasadny do wykorzystania 
w praktyce. 

Męskość  to cecha spo łeczeństw, w których role spo łeczne związane 
z  p łcią  są  jasno okreś lone.  Od mężczyzn oczekuje się  aser tywności ,  
twardości  i  sukcesu materialnego,  od kobiet  natomiast  czu łości ,  t ro-
skl iwości  i  dba łości  o jakość  życia.  

Kobiecość  to  cecha spo łeczeństw,  w których role  spo łeczne obu p łci  
wzajemnie s ię  przenikają ,  ze  wskazaniem na dominację  takich cech,  
jak skromność ,  czu łość ,  t roska.  

Definicja kobiecości nie wydaje się w pełni adekwatna w perspektywie współcze-
snej rzeczywistości i postępujących zmian społecznych, jednakże sformułowanie no-
wej może nastręczać problemów. Co wszakże jest atrybutem kobiecości w dzisiejszym 
świecie organizacji? Role się przenikają, ale raczej ze wskazaniem na dominację cech 
męskich i rosnącą agresję. Czynniki określające męskość i potocznie z nią kojarzone to 
wysokie zarobki, zdobycie uznania, możliwość awansu oraz wyzwania dające satys-
fakcję. Z kolei czynniki określające kobiecość to nastawienie raczej na współpracę niż 
rywalizację, dobre relacje z przełożonymi, gwarancja zatrudnienia i stabilizacja, a tak-
że ograniczenia mobilności i zmiany miejsca zamieszkania, co się wiąże z posiadaniem 
rodziny i wychowywaniem dzieci. Pomimo przenikania się cech powszechnie uzna-
nych za męskie lub kobiece kanon wartości zakorzeniony w pewnych wyobrażeniach 
świata pozostaje ten sam, dlatego dokonując porównania kultur kobiecych i męskich, 
warto oprzeć się na nim. Nawet jeśli przenikające się w społeczeństwie czy organizacji 
role męskie lub kobiece zapoczątkowały w umysłach pewne przewartościowania, to 
jest to proces długoterminowy, stąd trudno obecnie poddać go ocenie. Różnice między 
kulturami kobiecymi i męskimi będą w znacznej mierze dotyczyć postrzegania roli 
kobiet i mężczyzn oraz przypisywanych im atrybutów, aczkolwiek można wyróżnić 
zestaw cech mających wpływ na kształt organizacji.  

Do owych cech w przypadku kultur kobiecych zaliczam: 
– troskę o innych jako wartość podstawową, 
– intuicyjność zarządzania oraz dążenie do porozumienia, 
– rozwiązywanie konfliktów w drodze negocjacji, 
– przywiązywanie wagi do solidności, stabilizacji i jakości życia zawodowego, 
– udzielanie wsparcia każdemu, kto go potrzebuje, 
– stanowiska obsadzane w drodze wyborów są często zajmowane przez kobiety. 
W przypadku kultur uznawanych powszechnie za męskie organizacje kształtują na-

stępujące cechy: 
– waga postępu i sukcesu materialnego, 
– podejmowanie zdecydowanych decyzji przez menedżera, 
– asertywność, współzawodnictwo i osiągnięcia, 
– rozwiązywanie konfliktów w drodze konfrontacji siły, 
– udzielanie wsparcia tylko najlepszym, 
– stosunkowo niewielka liczba kobiet zajmuje stanowiska wybieralne. 
Źródeł męskości lub kobiecości kultury należy się zapewne dopatrywać w spuściź-

nie historycznej, aczkolwiek kwestia ta nie wydaje się tak oczywista, jak w przypadku 
pozostałych wymiarów. 

Perspektywy dalszego rozwoju kobiecości i męskości są uzależnione od zjawisk 
ogólnospołecznych oraz od podstawowych zależności i trendów biologicznych (mia-
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nowicie wiek człowieka determinuje w dużej mierze nasilenie jego męskich cech), 
a więc w rozważaniu powinno się wziąć pod uwagę także starzenie się społeczeństw 
oraz zmiany technologiczne i postęp, determinujące nowe zawody (eliminacja starego 
podziału na zawody męskie i damskie). Podążając tym tokiem myślenia, można przy-
puszczać, że społeczeństwa starzejące się będą wykazywać swoistą ewolucję w kierun-
ku cech kobiecych, podczas gdy społeczeństwa o rosnącej populacji, zachowujące 
mniej lub bardziej doskonałą równowagę wiekową, będą jednocześnie bardziej podatne 
na ścierające się wzorce męskości i kobiecości. W podobnym stopniu jak zjawiska de-
mograficzne na równowagę cech męskich i kobiecych w zbiorowości będą wpływać 
zjawiska społeczne oraz postęp technologiczny. Do zjawisk społecznych zaliczam 
przewartościowania wewnętrzne członków populacji, dotyczące poglądów na temat 
roli kobiety i mężczyzny w społeczeństwie, a co za tym idzie, także w organizacji. 
Konsekwencją ewolucji indywidualnych zapatrywań na wspomniane kwestie musi być 
zmiana tradycyjnie ujmowanych wartości, a więc tego, co determinuje męskość lub 
kobiecość. W parze z procesami społecznymi postępuje rozwój technologii, który 
umożliwia przynajmniej częściowe zanegowanie dotychczasowego podziału na zawo-
dy męskie i kobiece. Fakt, że w wojsku służą kobiety lub że mężczyznom przysługuje 
na równi z kobietami urlop na wychowanie dzieci, jest konsekwencją procesów spo-
łecznych przewartościowań roli, natomiast kobiety pracujące przy obróbce stali to tak-
że wynik rozwoju technologii, która wprowadziła mechanizację i komputeryzację do 
zawodu hutnika, sprawiając, że jego wykonywanie wymaga mniejszej siły fizycznej. 

Ostatni z podstawowych wymiarów to stopień unikania niepewności, przy czym 
Hofstede wyraźnie rozróżnia unikanie niepewności od unikania ryzyka – nie są to ce-
chy tożsame. Ryzyko jest ukierunkowane na konkretny obiekt przedmiot lub sytuację, 
niepewność i niepokój jako kategorie ogólne są bezprzedmiotowe. Stopień  unika-
nia niepewności  definiowany jest  jako stopień  zagrożenia,  odczuwany 
przez cz łonków danej  kultury w obliczu sytuacji  nowych,  nieznanych 
i  niepewnych.  Społeczeństwa o wysokim stopniu unikania niepewności są z reguły 
bardzo ekspresyjne i emocjonalne, a społeczeństwa o niskim stopniu unikania niepew-
ności hołdują tradycjom powściągliwości i nieokazywania emocji. 

Ogólne różnice między krajami o silnym i słabym stopniu unikania niepewności do-
tyczą emocjonalności i poziomu stresu, liczby norm i przepisów prawnych, stosunku 
do czasu oraz postaw odmiennych i innowacyjnych, a także motywacji w działaniu. 
Kraje silnie unikające niepewności odznaczają się: 

– silną potrzebą ujmowania wszystkiego w przepisy i normy prawne, 
– silną potrzebą bycia ciągle zajętym i traktowaniem czasu jako kapitału (czas to 

pieniądz), 
– punktualnością i precyzją, 
– niską tolerancją wobec zachowań odmiennych oraz niechęcią do innowacji, 
– motywacją w działaniu, powodowaną chęcią uzyskania poczucia bezpieczeń-

stwa oraz uznania ze strony grupy, 
– poszukiwaniem ogólnych teorii zarówno w nauce, jak i filozofii. 
Atmosfera kraju o niskim stopniu unikania niepewności jest wyznaczana przez: 
– małą liczbę praw formalnych, 
– pozytywne nastawienie do bezczynności i traktowanie pracy jako zła koniecz-

nego, 
– osiąganie precyzji i punktualności w drodze specjalnego wysiłku, 
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– akceptację wobec postaw odmiennych i innowacji, 
– motywację w działaniu, powodowaną chęcią zdobycia uznania., 
– tendencjami do relatywizmu i empiryzmu zarówno w nauce, jak i filozofii. 
Źródła różnic w unikaniu niepewności dopatruje się Hofstede w dziedzictwie histo-

rycznym imperium rzymskiego oraz chińskiego. Jedno i drugie zbudowało silnie scen-
tralizowane ośrodki władzy z tą różnicą, że Rzymianie stworzyli unikalny system pra-
wa skodyfikowanego, który obowiązywał wszystkich obywateli bez względu na ich 
pochodzenie. Tym faktem tłumaczy Hofstede wysoki stopień unikania niepewności 
i rygorystyczne przestrzeganie prawa w krajach romańskich. Rodowód chiński, oparty 
na naukach Konfucjusza, posiadają kraje o niskim stopniu unikania niepewności, co 
Hofstede tłumaczy z kolei faktem oparcia władzy na rządach jednostki. 

Ciekawe są poglądy Hofstede’a na temat związku poziomu niepokoju w społeczeń-
stwie z ogólnoświatowymi zjawiskami. Powołuje się on na badania, według których 
wskaźniki niepokoju w krajach zaangażowanych w II wojnę światową były wyższe tuż 
przed jej wybuchem niż w pozostałych krajach. Hofstede sugeruje, że narastanie nie-
pokoju powoduje wzrost tendencji do unikania niepewności, które przejawiają się ta-
kimi mechanizmami obronnymi, jak fanatyzm różnego rodzaju, czy, modną dzisiaj, 
ksenofobią. Fanatycy u władzy z kolei wywołują konflikty na skalę międzynarodową 
lub światową. 

Zanim przystąpimy do omówienia wpływu poszczególnych wymiarów na modele 
organizacji, podsumujmy dotychczasowe rozważania. Zastosujemy do tego mapy kul-
turowe sporządzone przez Hofstede’a w wyniku jego badań, przy czym należy pamię-
tać zarówno o zaletach, jak i ograniczeniach tego narzędzia. 

Warto zadać pytanie na temat użyteczności map kulturowych, opracowanych przez 
Hofstede’a. Są one wykorzystywane jako swoista wskazówka do interpretacji zjawisk 
przez badaczy zajmujących się aspektami wielokulturowowości, jednakże ich użycie 
jest ograniczone, co zostało wykazane empirycznie. 

Mapy110 dostarczają informacji o różnicach pomiędzy średnimi wartościami wy-
znawanymi przez menedżerów lub członków organizacji z konkretnych krajów i są 
wykorzystywane do prognozowania zachowania ludzi reprezentujących dany kraj czy 
nację. 

Zgodnie z założeniem, które zazwyczaj czynimy, przewidywania dotyczące zacho-
wania pracowników z poszczególnego kraju okażą się słuszne bez względu na to, 
z kim owi ludzie aktualnie pracują. Jednakże współcześnie większość pracowników 
sektora przedsiębiorczości prywatnej działa w środowisku wielokulturowym, pracując 
z obcokrajowcami. Przeciętny kontakt ze współpracownikami może być długotermi-
nowy lub przelotny, bezpośredni lub za pomocą poczty elektronicznej bądź wideokon-
ferencji, i każde z tych uwarunkowań będzie inaczej oddziaływało na nasze zachowa-
nie. Wspomniane zróżnicowanie owego zachowania jest nie tylko behawioralną kon-
sekwencją danej sytuacji, lecz także wymogiem efektywnego funkcjonowania i zarzą-
dzania w środowisku wielokulturowym. Niewielu badaczy zajmowało się pytaniem, 
czy zachowania menedżerów zależą od ich współpracy z przedstawicielami innych 
narodów. Jednakże nieliczne badania w tym obszarze dostarczyły istotnych wyników. 
Rao i Hashimoto (1996) badali menedżerów japońskich, którzy pracowali z japońskimi 

                                                        
110 P.B. Smith, Meeting the Challenge of Cultural Difference, materiał dostarczony bezpośrednio przez 

autora, przygotowywany do druku. 
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i kanadyjskimi podwładnymi. W przypadku pracy z Kanadyjczykami ich zachowanie 
było bardziej asertywne, odwołujące się do racjonalnych argumentów, często wykorzy-
stujące groźby oraz odwołania do wyższego autorytetu. Z Japończykami natomiast 
menedżerowie wykorzystywali częściej pośrednie formy wywierania wpływu. Thomas 
i Ravlin (1995) zaprezentowali nagrania wideo, przedstawiające pracę japońskich prze-
łożonych, amerykańskim pracownikom w japońskiej firmie. W ocenie uczestników 
tego eksperymentu ci menedżerowie, którzy dostosowali swoje zachowanie do amery-
kańskiego stylu zarządzania, zostali ocenieni jako bardziej efektywni niż ci, którzy 
pozostali niewrażliwi na zewnętrzne warunki. Ale co ciekawe, menedżerowie japoń-
scy, którzy całkowicie dostosowali swoje zachowanie do amerykańskiego sposobu 
bycia, byli postrzegani jako nieszczerzy, co potwierdza fakt, iż bycie efektywnym nie 
jest wyłącznie kwestią imitowania zachowań charakterystycznych dla innej kultury, 
nawet jeżeli dominuje ona w środowisku, w którym pracujemy. Adair, Okumura i Brett 
(2001) dokonali porównania symulowanych negocjacji pomiędzy amerykańskimi 
i japońskimi menedżerami. Zachowanie menedżerów japońskich ulegało zmianie 
w zależności od tego, z kim negocjowali. Jeżeli przyszło im negocjować z Ameryka-
nami, próbowali dostosować do nich swój styl, pozostawiając go niezmiennym w przy-
padku negocjacji z przedstawicielami własnego narodu. W szczególności zmiany doty-
czyły sposobu komunikacji oraz samego stylu negocjacji, który w rozmowach z Ame-
rykanami był bardziej bezpośredni, wywierający większy nacisk oraz oparty na więk-
szej ilości przekazywanych informacji. W przypadku badania amerykańskich menedże-
rów w podobnych sytuacjach nie zaobserwowano znaczących modyfikacji zachowania. 

Wspomniane trzy projekty badawcze sugerują, iż mapy kulturowe mogą dostarczać 
nie w pełni uprawnionych wskazówek co do zachowania menedżerów w środowiskach 
wielokulturowych. Efektywne zarządzanie multikulturowe nie będzie więc kwestią ani 
znajomości pewnego stereotypu zachowania ludzi z innych kultur, ani imitowania tego 
zachowania. Będzie wymagało wiedzy na temat postrzegania zwyczajowych zachowań 
danej kultury przez ludzi z innych kultur oraz umiejętności dostosowania tych zacho-
wań w sposób, który zapewni wyraźny przekaz zamierzonej wiadomości. 

Niewątpliwie zmieniająca się rzeczywistość polityczno-ekonomiczna będzie wy-
wierała wpływ na środowisko funkcjonowania organizacji, a tendencje w kulturach 
narodowych będą się odbijać w kulturze korporacyjnej przedsiębiorstw. Dyfuzja kultu-
rowa, będąca efektem procesów integracyjnych i globalizacyjnych, powoduje, że kul-
tura przedsiębiorstw zarówno narodowych, działających w globalnym otoczeniu, jak 
i międzynarodowych staje się coraz trudniejsza do bezpośredniej analizy, a ze względu 
na swój złożony charakter jest kompozycją wielu trendów i elementów kulturotwór-
czych. Jakie wskaźniki czterech wymiarów wykazują państwa obecnej UE i jakich 
tendencji zmian owych wskaźników można się spodziewać, biorąc pod uwagę czynniki 
wpływające na te wymiary? Sytuację obecną przedstawia rysunek 19. 

Na układzie współrzędnych o zmiennych: stopień dystansu do władzy oraz stopień 
unikania niepewności, można wyróżnić cztery podstawowe modele organizacji. Podsta-
wą takiego myślenia było założenie, że wartości związane z potrzebą centralizacji (dy-
stans do władzy) oraz formalizacji (stopień unikania niepewności) wpływają na zakorze-
nienie się w umysłach konkretnych modeli organizacyjnych, zatem nic dziwnego, że 
modele organizacyjne są zróżnicowane w zależności od kraju. Mamy więc do czynienia 
z francuską piramidą, niemiecką maszyną, brytyjskim targowiskiem oraz rodziną, którą 
Hofstede utożsamia z cechami takich państw, jak Chiny, Indonezja, Malezja, Singapur. 
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Rys. 19. Niepewność i dystans do władzy niektórych państw UE 
Źródło: oprac. własne na podst. G. Hofstede, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 20. Indywidualizm i kolektywizm a dystans do władzy niektórych państw UE 
Źródło: oprac. własne na podstawie G. Hofstede, 2000 

Szkoda, że badania IBM nie objęły Polski, ponieważ takie porównanie byłoby wiel-
ce interesujące. Dla częściowego uzupełnienia tej luki możemy skorzystać z pracy 
analitycznej innych badaczy, którzy porównywali wyniki otrzymane przez Hofstede’a 
i Trompenaarsa, a następnie uwzględnili w analizie kraje byłego Związku Radzieckie-
go111. 
                                                        

111 P.B. Smith, Leadership in Europe: Euro-Management or the Footprint of History, „European Work 
and Organisational Psychologist”, Spring 1998, materiał dostarczony bezpośrednio przez autora. 
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Rys. 21. Modele organizacyjne 
Źródło: oprac. własne na podstawie G. Hofstede, 2000 

Materiał do badań Hofstede’a został zgromadzony w późnych latach sześćdziesią-
tych oraz wczesnych siedemdziesiątych. Nie uwzględnia on oczywiście danych z kra-
jów byłego Związku Radzieckiego, jako że IBM nie posiadało tam wówczas swojej 
filii. Rozwijające się możliwości zagranicznych inwestycji w krajach Europy Środko-
wej i Wschodniej oraz powstawanie licznych spółek join ventures powodowało zasad-
nicze zmiany w uwarunkowaniach pracy menedżera. Zadajmy więc sobie pytanie, czy 
nadal jest prawdą, że menedżerowie w organizacjach multikulturowych nie tracą swo-
jego unikalnego, charakterystycznego dla siebie podejścia do zarządzania, ale dosto-
sowują się do typu postrzegania rzeczywistości i reagowania na nią w sposób typowy 
dla swojego narodu. 

Trompenaars (1993) przebadał wyznawane wartości oraz sposoby zachowania po-
nad 10 000 menedżerów w prawie 50 krajach, głównie europejskich. Najnowsza, 
szczegółowa analiza jego danych empirycznych (Smith, Dugan i Trompenaars, 1996) 
dostarcza informacji, czy rozkład wartości w organizacjach biznesowych uległ zmianie 
od czasu badań Hofstede’a. Trompenaars zaproponował opisanie zróżnicowania warto-
ści menedżerskich siedmioma wymiarami. Profesor P. Smith przeprowadził analizę 
(1996) opartą na dwóch spośród siedmiu wymiarów, które są – jego zdaniem – źró-
dłem największych odchyleń zachowań. 

Pierwszy z owych wymiarów to hierarchia – równość (Trompenaars określał go ja-
ko konserwatyzm – egalitarne zaangażowanie). Narody, których menedżerowie identy-
fikują się z hierarchią, charakteryzują się akceptacją dużych różnic władzy, paternali-
zmem, dobieraniem pracowników na podstawie z góry określonych kryteriów, prefe-
rencyjnym traktowaniem bezpośrednich, najbliższych pracowników. Menedżerowie 
uzyskujący wysokie noty identyfikacji z równością są przedstawicielami narodów, 
w których dokonuje się oceny wyników pracy, a dobieranie pracowników odbywa się 
na podstawie obiektywnych kryteriów stosowanych wobec wszystkich na jednakowych 
zasadach. 

Drugi wymiar to rozróżnienie pomiędzy zaangażowaniem i autonomią. Menedże-
rowie plasujący się wysoko na skali autonomii pochodzą z krajów, w których zaanga-
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żowanie w pracę jest postrzegane jako zależne od wykalkulowanej opłacalności tego 
zaangażowania z perspektywy możliwych do uzyskania korzyści. Okazuje się, że roz-
kład wyników badań w dwóch wspomnianych wymiarach ma związek z rozkładem 
wyników badań Hofstede’a w wymiarach dystansu do władzy oraz indywidualizmu – 
kolektywizmu. Wniosek, który się nasuwa, może mieć związek z włączeniem do badań 
krajów bloku sowieckiego. Badania potwierdziły, że zróżnicowanie w podejściach do 
zarządzania w Europie wywodzi się z różnic między Wschodem i Zachodem, a zatem 
wydaje się, że największy ślad historyczny na współczesności wycisnęła nie spuścizna 
imperium rzymskiego, ale sowieckiego. 

Ciekawego materiału dostarczają także badania studentów holenderskich, fińskich 
i polskich, przeprowadzone przez P.B. Smitha (i jego zespół). Badania dotyczyły mo-
deli identyfikacji. Na skali Hofstede’a, Wielka Brytania zajęła trzecie miejsce wśród 
najbardziej indywidualistycznych krajów (na 53 kraje w próbie), Finlandia była sie-
demnasta, a Polska nie została poddana badaniu. Badania przeprowadzone w 1994 
roku przez Reykowskiego wskazały na występowanie silnych wartości indywiduali-
stycznych w Polsce. Badania wskazują na fakt, że w porównaniu z krajami północnej 
i zachodniej Europy Polska osiąga zdecydowanie wyższe wyniki na skali indywiduali-
zmu112. Smith, Dugan i Trompenaars (1996) przeprowadzili analizę danych z 43 kra-
jów i doszli do wniosku, że polscy respondenci wykazują silną tendencję do zaanga-
żowania przy jednoczesnej, względnie wysokiej tendencji do indywidualizmu. Finlan-
dia i Wielka Brytania również zajęły wysokie miejsce na skali zaangażowania, choć 
niższe od Polski. Wydaje się więc, że współczesne kultury wspomnianych trzech kra-
jów są bardziej indywidualistyczne niż kolektywistyczne113. Ciekawe, że polskie za-
chowania socjetalne badane w latach 80. opisywano według kolejnych trzech orienta-
cji: indywidualizmu – demokratyczności, koletywizmu – autorytarności, egoizmu – 
postawy oczekującej114. 

Na wykres stopnia unikania niepewności oraz stopnia dystansu do władzy można 
nanieść typologię czynników organizacyjnych Mintzberga, dzięki czemu otrzymamy 
macierz przedstawiającą zależność między dystansem do władzy, stopniem unikania 
niepewności oraz typologią czynników Mintzberga, tak jak przedstawia to rysunek 22. 

Mintzberg uważał, że organizacje składają się z pięciu oddzielnych części: trzonu 
operacyjnego, który wykonuje pracę, wierzchołka strategicznego, czyli kierownictwa, 
linii pośredniej, czyli średniego szczebla kierownictwa, technostruktury, czyli kre-
atywnej części załogi oraz załogi pomocniczej, czyli zapewniającej obsługę. Zazwy-
czaj organizacje wykorzystują mechanizmy koordynacji z następującej puli możliwo-
ści: wzajemne dostosowanie przy wykorzystaniu odpowiedniej komunikacji, nadzór 
bezpośredni z wykorzystaniem hierarchii, standaryzacja przebiegu pracy poprzez okre-
ślenie zakresu obowiązków, standaryzacja wyników pracy w wyniku określenia ocze-
kiwanych rezultatów, standaryzacja kwalifikacji. Na koniec Mintzberg określił pięć 
podstawowych konfiguracji, w jakich zazwyczaj funkcjonują organizacje. Są to: struk-

                                                        
112 I. Maczyński, The cultural impact on the leadership style of Polish managers, „European Work and 

Organisational Psychologist”, Spring 1998. 
113 P.B. Smith, J. Maczyński, K. Helkama, Self-concept, identification and national identity, wystąpie-

nie zaprezentowane na 15. Międzynarodowym Kongresie International Assosictation of Cross – Cultural 
Psychology, Pułtusk, lipiec 2000. 

114 S. Stamenova, Work values shift tendencies during the post communist transfrmation period [w:] 
The European Value System, red. J. Koralewicz, Collegium Civitas Press, Warszawa 1999, s. 63–81. 
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tura prosta, określona przez wierzchołek strategiczny i nadzór bezpośredni, machina 
biurokratyczna, gdzie podstawą jest technostruktura, a koordynacja odbywa się za 
pomocą standaryzacji przebiegu pracy, biurokracja profesjonalna, gdzie podstawą jest 
trzon operacyjny, a koordynacji dokonuje się przez standaryzację kwalifikacji, forma 
podzielona, oparta na linii pośredniej oraz preferującą standaryzację wyników pracy, 
adhokracja oparta na załodze pomocniczej i trzonie operacyjnym oraz działająca na 
gruncie wzajemnego dostosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 22. Macierz stopnia unikania niepewności i dystansu do władzy z typologią Mintzberga 
Źródło: oprac. własne na podstawie G. Hofstede, 2000 

Zagadnienie różnic międzykulturowych ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania. 
Powstają przedsiębiorstwa międzynarodowe i globalne, a procesy zarządzania coraz 
częściej są umiejscowione w środowisku przekraczającym bariery granic narodowych. 
Implikacje tej sytuacji dotykają menedżerów, którzy muszą wykazać się kompetencjami 
nowego rodzaju. Kompetencje te związane są z umiejętnościami zarządzania w środowi-
sku wielokulturowym. Zarządzanie międzynarodowe jest definiowane przez siedem cech 
kluczowych, potocznie określanych jako 7k. Do owych kompetencji należą: 

– kosmopolityzm związany z faktem przynależności do wielojęzycznej elity prze-
mieszczającej się wraz z pracą z miejsca na miejsce oraz z koniecznością po-
wrotu do kraju rodzinnego po wielu latach spędzonych na stanowisku, jako tzw. 
expatriate, 

– kultura oznaczająca umiejętność odczytywania kultury, w której się przebywa 
i pracuje oraz umiejętność dostosowywania się do niej, 

– kompensacja związana z warunkami płacowymi oraz świadczeniami dla pra-
cowników oddelegowanych do pracy za granicą, 

– komunikacja związana z koniecznością zapewnienia sprawnego przepływu in-
formacji między wszystkimi oddziałami przedsiębiorstwa, 

– konsultacja oznaczająca sprowadzanie wyspecjalizowanej kadry do rozwiązy-
wania lokalnych problemów, 
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– kompetencja w rozumieniu zestawu wymogów co do umiejętności pracowników 
funkcjonujących ponad podziałami organizacyjnymi, politycznymi i kulturo-
wymi, 

– koordynacja, na którą się składają formalne i nieformalne metody zapewnienia 
sprawnego działania wszystkich części firmy. 

W celu uzupełnienia opisu należy wspomnieć, że obecnie liczba zagranicznych 
specjalistów (expatriates) w Polsce maleje i obserwuje się raczej tendencje znaczne-
go rozwoju rodzimej kadry kierowniczej. Wydaje się, iż zarządzanie poprzez wła-
snych specjalistów jest charakterystyczne dla rynków wschodzących i rozwijających 
się. Im bliżej fazy konsolidacji rynku znajdują się poszczególne branże i im bardziej 
rynek wykazuje atrybuty dojrzałości, tym mocniejszy nacisk kładzie się na lokalnych 
menedżerów. 

Z zarządzaniem międzynarodowym wiążą się strategie zatrudnienia i rozwoju. 
W przypadku strategii centralizacji zarządzanie jest sterowane z kwatery głównej fir-
my. Stosowane też bywają: strategia obsadzania kluczowych stanowisk własnymi spe-
cjalistami lub strategia rozwoju kadry lokalnej. 

Najczęściej powtarzającym się słowem przy okazji omawiania zarządzania mię-
dzynarodowego jest „kultura”, a zatem należy się zastanowić, w jaki sposób nią za-
rządzać. Zarządzanie przez kulturę opiera się na definicji kultury korporacyjnej jako 
zbioru dominujących wartości i norm postępowania charakterystycznych dla danej 
organizacji. 

Za kluczowe czynniki wpływające na kulturę organizacyjną uważa się115: 
– wpływ dominujących liderów, 
– historię i tradycję firmy, 
– technologię, produkty i usługi, 
– klientów, 
– oczekiwania firmy, 
– system informacji i kontroli, 
– ustawodawstwo i otoczenie, 
– system nagród i kar, 
– organizację i zasoby, 
– indywidualne cele i wartości pracowników. 
W aspekcie uznania wpływu powyższych czynników na kulturę organizacyjną za-

rządzanie przez kulturę będzie celową modyfikacją kultury organizacyjnej w ramach 
ogólnych dostosowań do zmian otoczenia. 

Powstaje pytanie, w jaki sposób kulturę należy wdrażać i utrwalać. Pytanie jest 
o tyle kluczowe, o ile sam proces zmian kulturowych w obrębie organizacji jest długo-
trwały i trudny; pojawiają się nawet opinie o niemożliwości modelowania kultury or-
ganizacyjnej jako elementu naturalnego i samoistnie się wykształcającego. 

Znane są dwie metody wdrażania i utrwalania kultury116. Pierwsza to selekcja kan-
dydatów na określone stanowisko pracy. Zakłada się, że kultura jest absorbowana 
z zewnątrz przez kandydatów już wykazujących pożądane cechy dostosowane do 
wzorca ustalonego na najwyższych szczeblach hierarchii w przedsiębiorstwie. Poprzez 

                                                        
115 Porównaj S. Black, Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998. 
116 K. Łobos, K. Olejczyk, Zarządzanie przez kulturę [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, 

red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 288. 



 120 

kontynuację takiej selekcji w dłuższym okresie czasu powstaje spójny kulturowo sys-
tem społeczny. 

Drugą metodą jest inkubacja kultury przy kluczowych dla organizacji pracowni-
kach. Metoda ta polega na umieszczeniu na czołowych stanowiskach osób sprawdzo-
nych w procesie pracy, wokół których następnie odbywa się konwersja kultury pra-
cowników nowo przyjętych. Konwersja owa jest wymuszana bądź przez interakcje 
w ramach wykonywanej pracy, bądź przez zależności hierarchiczne. Selekcja pracow-
ników następuje w procesie pracy, ponieważ pracownik albo dostosowuje się do pożą-
danego i promowanego wzorca kulturowego, albo w naturalny sposób odchodzi z pra-
cy ze względu na istnienie konfliktu wewnętrznego117. Zjawisko to w literaturze bywa 
określane mianem socjalizacji organizacyjnej118. Zaletą tej metody jest uzyskanie lep-
szego dopasowania pracowników do siebie nawzajem oraz większej identyfikacji 
z firmą. Wadą natomiast jest możliwość niedopasowania kultury do realiów ekono-
micznych, wynikająca z kierowania się przy zmianie kultury przesłankami ideologicz-
nymi, a nie biznesowymi. 

Wydaje się, że obie wyżej opisane metody nie powinny się nawzajem wykluczać, 
lecz raczej powinny być względem siebie komplementarne. Całościowe spojrzenie na 
funkcjonowanie organizacji w ujęciu czasowym sugeruje, że metoda selekcji rekruta-
cyjnej kandydatów do pracy powinna mieć charakter pierwotny w stosunku do metody 
inkubacji kultury. Jako taka powinna stwarzać szkielet kulturowy organizacji, wokół 
którego w późniejszym procesie inkubacji kulturowej budowana będzie pełna i spójna 
kultura organizacyjna. 

Przestrzeganie tego schematu wydaje się niezwykle istotne z punktu widzenia spój-
ności systemu, jakim jest organizacja, wraz ze swoimi lojalnymi pracownikami, a ryn-
kowa opinia poświadcza reputację organizacji jako tej, której priorytetem jest dbałość 
o ludzi. Należy liczyć się z tym, że jest to proces długotrwały, dlatego też można by 
mylnie sądzić, iż stosując tylko metodę pierwszą (weryfikacji osób na określone sta-
nowiska pracy), oszczędzi się na czasie i zwiększy efektywność procesu zmiany kultu-
rowej. W rzeczywistości powstaje duże ryzyko nadwerężenia reputacji firmy i za-
chwiania wiary w prawdziwość głoszonych haseł o priorytecie ludzi jako najważniej-
szego zasobu przedsiębiorstwa, a przecież tylko przedsiębiorstwa o systemie zarządza-
nia silnie zorientowanym na ludzi będą miały w przyszłości szansę na długoterminową 
lojalność najlepszych pracowników. 

Socjolog H. Garfinkel wysuwa koncepcje kultury rozumianej jako stwarzanie rze-
czywistości na podstawie „odwzorowania”. Jest to zachowanie odwzorowujące normy 
wyuczone, ale niekoniecznie uświadamiane. Chcąc traktować kulturę w kategoriach 
ustanawiania rzeczywistości, rozumienie organizacji musimy odnosić do podstawowych 
procesów, w których trakcie tworzą się systemy wspólnie pojmowanych znaczeń119. 

Zarządzanie przez kulturę jako element całościowej strategii przedsiębiorstwa sta-
nowi równoprawny jej człon obok misji i filozofii działania, przyjętej polityki udziału 
w rynku oraz ekspansji, a także założonym portfolio podstawowej działalności (core 
business). Zarządzanie przez kulturę, spośród wielu dostępnych metod zarządczych na 
rynku, wydaje się tą właściwą metodą gwarantującą synergię pomiędzy klimatem or-

                                                        
117 Ibidem, s. 290. 
118 R.D. Smither, The Psychology of Work, Harper Collins, New York 1994, s. 391. 
119 G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 148. 
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ganizacyjnym rzeczywistym, a zakładanym oraz postępujący proces dążenia do niwe-
lacji różnic między nimi. Chociaż założenia o różnicach występujących pomiędzy kul-
turą organizacyjną i klimatem organizacyjnym jako jej przejawem mogą się wydać 
paradoksalne, to jednak należy uznać, że każde wdrożenie innowacji powoduje ich 
powstanie. Punktem początkowym okresu różnicy jest początek procesu wdrożeniowe-
go, natomiast punkt końcowy jest trudny do określenia i zależy od efektywności po-
czynań kierownictwa w modyfikacji kultury. Sytuację powstania różnicy w stanie rze-
czywistym i oczekiwanym kultury organizacyjnej przedstawia rysunek 23. Jest to pro-
ces projakościowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 23. Proces projakościowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
Źródło: oprac. własne 

Innowacja inicjuje proces wdrożenia, który ogólnie określimy jako zmianę. Na ry-
sunku 23 proces ten jest oznaczony jednokierunkową strzałką zwróconą w prawo. Jest 
to proces wielopłaszczyznowy, złożony z równoległych do siebie zmian cząstkowych, 
przebiegających w płaszczyznach: mentalności, organizacyjnej i technicznej. Dla upro-
szczenia na rysunku wyróżniono dwa podstawowe zakresy zmian cząstkowych: zmianę 
właściwą, która dotyczy zakresu merytorycznego, strukturalnego i organizacyjnego 
wdrażanej innowacji, oraz towarzyszącą jej zmianę kulturową. Proces wdrożenia jest 
zakończony stabilizacją nowej sytuacji. Na początku procesu znajduje się zastana, 
aktualna kultura organizacyjna, a na końcu procesu kultura organizacyjna zmodyfiko-
wana. Związek opisanego procesu restrukturyzacji z jakością polega na wykorzystaniu 
kultury korporacyjnej jako elementu będącego swoistym nośnikiem zmiany, dzięki 
czemu sposób wdrożenia zmiany staje się naturalny i zamiast łamać dotychczasowe 
struktury i systemy wykazuje ich bezzasadność, proponując rozwiązania, które pra-
cownicy przyjmą jako oczywiste i własne.  

Projakościowa kultura daje szczególne możliwości wykorzystania jej jako efektyw-
nego narzędzia zarządzania poprzez takie elementy, jak: otwartość komunikacyjna, 
płaskie struktury, mały dystans do władzy formalnej, niski stopień unikania ryzyka 
i niepewności przez przedsiębiorstwo. Ponadto tym wyższą jakość zarządzania osią-
gnie przedsiębiorstwo, im mniejsza będzie różnica między kulturą bieżącą a oczekiwa-
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ną, zaś proces projakościowej restrukturyzacji krótszy. Pozostaje oczywiście pytanie 
o jakość sensu stricto w procesie restrukturyzacji projakościowej przedsiębiorstwa. 
Jakość procesu powinna w tym przypadku być rozpatrywana w kategoriach wertykal-
nych, a więc raczej w aspekcie cech zmiany właściwej i zmiany towarzyszącej niż 
w aspekcie długości procesu, czyli skrócenia drogi od innowacji do stabilizacji. Uza-
sadnione jest stwierdzenie, że o poprawie jakości, a więc o powodzeniu całego prze-
prowadzanego procesu restrukturyzacji, można mówić tylko wówczas, gdy osiągnięty 
zostanie stan równowagi pomiędzy zmianą organizacyjną i kulturową, a zakorzenienie 
zmiany kulturowej w umysłach będzie wyprzedzało wdrożenie zmian strukturalnych, 
merytorycznych i organizacyjnych. Wynika stąd, że proces restrukturyzacji z uwzględ-
nieniem aspektu jakościowego powinien wyglądać tak jak na rysunku 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 24. Proces restrukturyzacji projakościowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego aspektu 
jakościowego 

Źródło: oprac. własne 

Aby innowacja zapoczątkowana w warunkach kultury bieżącej została wdrożona 
i osiągnęła pożądany efekt o skali długotrwałej, musi się opierać na gruntownej i do-
głębnej modyfikacji kulturowej. Proces zmian strukturalnych i organizacyjnych będzie 
przebiegał gładko tylko w warunkach akceptacji przez społeczność pracowniczą, a tak-
że kiedy będzie postrzegany jako zasadny i użyteczny. Stąd na rysunku zmiana kultu-
rowa wyprzedza proces zmiany strukturalnej, merytorycznej i organizacyjnej. Zanie-
dbanie owego wyprzedzenia i prowadzenie zmian równolegle we wszystkich zakre-
sach, o ile w ogóle jest to możliwe, niesie ze sobą ryzyko większych trudności we 
wdrażaniu zmian, z uwagi na fakt ich prawdopodobnego kwestionowania przez pra-
cowników. Proces restrukturyzacji projakościowej jest kolejnym przykładem na po-
twierdzenie faktu, iż jakość w rozumieniu odpowiedniej równowagi elementów proce-
su i kulturowej podbudowy prowadzonych działań warunkuje efektywność oraz osią-
gnięcie zamierzonego rezultatu końcowego. 

Interesująco na tle tych badań przedstawia się polska arena przedsiębiorczości. Od 
wczesnych lat 90. zaczęły się w Polsce pojawiać przedstawicielstwa międzynarodo-
wych korporacji. Do pierwszych przedsiębiorstw funkcjonujących w Krakowie należa-
ło BP oraz Tesco, potem przyszli następni.  
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Różnice międzykulturowe w przedsiębiorstwach mogą się pojawiać w wielu sferach 
aktywności. W sferze bezpośrednio związanej ze stylem zarządzania występują między 
innymi na płaszczyźnie orientacji na produkcję oraz orientacji na ludzi. Prostym narzę-
dziem analitycznym umożliwiającym stwierdzenie równowagi lub jej braku pomiędzy 
wspomnianymi orientacjami jest siatka przywódcza Blake-Mouton. Badania przepro-
wadzone przez mnie w 2002 roku w trzech przedsiębiorstwach należących do koncernu 
międzynarodowego wykazały istnienie takich różnic. Jest to swoiste odwołanie się do 
klasyfikacji 6 wymiarów kultury organizacyjnej według Hofstede’a (badania projektu 
IRIC); badania te nie uwzględniały specyfiki narodowej – przeprowadzono je w Ho-
landii i Danii, a oba te kraje są bardzo zbliżone do siebie pod względem wymiarów 
kultur narodowych. 

Wspomniana typologia 6 wymiarów obejmuje m.in.: orientacje na procedury i wy-
niki, troskę o pracowników i produkcję, przynależność i profesjonalizm, system otwar-
ty i system zamknięty, luźną bądź ścisłą kontrolę, normatywność i pragmatyzm. 

Nawiązuję do wymiaru drugiego – troska o ludzi lub o produkcję. 
W badaniach przeprowadzonych w przedsiębiorstwach należących do holender-

skiego koncernu spożywczego respondentów proszono o umiejscowienie menadżerów 
przedsiębiorstwa na skali obrazującej natężenie ich koncentracji na ludziach oraz 
wynikach finansowych. Dodatkowo respondentów ze ścisłej kadry zarządzającej po-
proszono o samoocenę w tym samym aspekcie, dzięki czemu możliwe jest porównanie 
spójności ocen pracowniczych i ocen własnych. Ocenę menedżerów w percepcji śred-
niej kadry zarządzającej przedstawia rysunek 25. 
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Rys. 25. Siatka kierownicza (zbiorcza) 
Źródło: oprac. własne 

Siatka przywódcza w skali całej organizacji wskazuje na ogromne rozproszenie sty-
lów zarządzania, spowodowane pojawianiem się orientacji o bardzo niskim współczyn-
niku troski o ludzi, przy tendencji do wysokiej dbałości o wynik finansowy, o czym 
świadczą wartości utrzymujące się w przedziale (5;9). Rozkład odpowiedzi na wykresie 
sugeruje, że w przedsiębiorstwie występują dwa podstawowe style zarządzania: zespo-
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łowy oraz autorytarny. Różnica pomiędzy jednym i drugim stylem polega głównie na 
sposobie zorganizowania pracy w celu osiągnięcia optymalnych jej wyników i wydajno-
ści. W przypadku zarządzania zespołowego znaczenie odgrywa czynnik ludzki, 
a wydajność jest pochodną zaangażowanej postawy pracowników. Analiza siatek przy-
wódczych poszczególnych organizacji narodowych wskaże źródła pochodzenia poszcze-
gólnych trendów i stylów zarządzania uwidocznionych na siatce zbiorczej. 

Ciekawych wniosków dostarcza analiza trendów. Na wykresie przedstawiającym 
całość organizacji da się wyodrębnić trzy trendy podstawowe: 

– bardzo mocny trend wzrostowy dbałości o ludzi, przy utrzymującym się stałym, 
wysokim poziomie zorientowania na rezultat, 

– dwa równoległe do siebie trendy wzrostowe dbałości o rezultat, przy odpowied-
nio niskim (2;4) oraz średnim (6;7) poziomie dbałości o ludzi. 

Taki obraz sytuacji może świadczyć o niespójności wewnętrznej kadry zarządzającej 
lub polityki zarządzania w firmie i mieć związek ze zróżnicowaniem kulturowym organi-
zacji w obrębie jej oddziałów narodowych. Potwierdza to analiza porównawcza wyników 
badania metodą siatki kierowniczej w Holandii, Polsce i Czechach, na której podstawie 
można wnioskować o źródle pochodzenia poszczególnych trendów zbiorczych. 
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Rys. 26. Siatka kierownicza – porównanie 
Źródło: oprac. własne 

W organizacji macierzystej w Holandii daje się zauważyć, iż większość odpowiedzi 
mieści się w obszarze 5,5–9,9, co wskazuje na zarządzanie zespołowe, oparte na silnym 
zaangażowaniu ludzi w wykonywaną pracę oraz więzi współzależności i szacunku za-
wodowego, wynikające z traktowania celu organizacyjnego jako wspólnej sprawy. Co 
ciekawe, trend liniowy dla siatki przywódczej w Holandii jest nieznacznie malejący. 
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Z kolei filia w Czechach, utrzymująca się na pograniczu zarządzania zespołowego 
oraz autorytarnego, wykazuje wyraźną tendencję rosnącą troski o ludzi, dążącą jedno-
cześnie do zwiększonej dbałości o wynik finansowy. 

Siatka przywódcza polskiej filii charakteryzuje się dużym rozproszeniem, co utrud-
nia identyfikację dominującego stylu zarządzania, natomiast uwidacznia wyraźny trend 
rosnący dbałości o wynik finansowy, przy stabilnym, bardzo niskim poziomie (3–4) 
dbałości o ludzi. Ta sama tendencja jest uwidoczniona na wykresie zbiorczym (rysunek 
25) co potwierdza ostatecznie przypuszczenia, że pochodzi on od polskiej części orga-
nizacji. 

Podsumowując, można stwierdzić, że organizacja ogółem charakteryzuje się dwo-
ma dominującymi stylami zarządzania: zespołowym i autorytarnym, przy czym ten-
dencje autorytarne pochodzą od filii polskiej, skąd też bierze się stabilny trend dbałości 
o ludzi, utrzymujący się na dość niskim poziomie. Prawdziwie projakościowy trend 
wzrostowy zarówno w aspekcie troski o wynik finansowy, jak i dbałości o ludzi wy-
stępuje jedynie w organizacji w Czechach. 

Rysunek 27 przedstawia siatkę przywódczą kadry zarządzającej, skonstruowaną na 
podstawie wyników przeprowadzonych wywiadów. Uczestnicy zostali poproszeni 
o umieszczenie samych siebie na skali odzwierciedlającej orientację na wyniki oraz 
orientację na ludzi. 
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Rys. 27. Siatka kierownicza ocena własna kadry zarządzającej (zbiorcza) 

Źródło: oprac. własne 

Zbiorcze zestawienie siatki przywódczej menadżerów wskazuje na przewagę zarzą-
dzania zespołowego z niewielkimi elementami zarządzania klubowego, którego cechą 
charakterystyczną jest przesadna dbałość o ludzi, prowadząca jednak do bardzo pożą-
danych efektów wytworzenia przyjaznej atmosfery pracy i dobrego tempa pracy. Daje 
się zaobserwować wyraźny trend wzrostowy zarówno w aspekcie dbałości o ludzi, jak 
i w aspekcie wyniku finansowego. 
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Rys. 28. Siatka kierownicza – ocena własna – porównanie 
Źródło: oprac. własne 

Samoocena kadry zarządzającej jest spójna z oceną menadżerów. Większość odpo-
wiedzi jest usytuowana w obszarze 5,5–9,9 z wyraźnym trendem dominującym, wska-
zującym na systematyczny wzrost dbałości o wynik finansowy, jednakże w samooce-
nie menedżerowie sytuują się zdecydowanie na wysokim poziomie dbałości o ludzi. 

Menadżerowie czeskiej filii przedsiębiorstwa wskazują na praktykowanie zespoło-
wego zarządzania z tendencją wzrostową dbałości o ludzi. Należy jednak wspomnieć, 
ze ocena ta jest niespójna z oceną pracowników niższego szczebla, którzy wskazali na 
elementy zarządzania autorytarnego, co jest związane z malejącą rolą czynnika ludz-
kiego. 

Siatka przywódcza menadżerów wyższego szczebla w polskiej filii wskazuje na 
elementy zarządzania zespołowego, ale z wyraźnym trendem opadającym w zakresie 
dbałości o ludzi. Interesujące jest natomiast, że menadżerowie sami siebie ocenili 
w kategoriach wysokiej dbałości o współpracowników (7–8), podczas gdy respondenci 
średniego szczebla wskazali na o wiele słabszą orientację w zakresie dbałości o ludzi 
(3–4). 

Podsumowując, należy stwierdzić, że zarówno oceny respondentów, jak i samooce-
na menadżerów wyższego szczebla odzwierciedla trendy i style związane z zarządza-
niem zespołowym. Podobnie jak w przypadku siatki podstawowej respondentów, także 
samoocena wykazuje tendencje opadające w zakresie dbałości o ludzi, pochodzące 
z polskiej i holenderskiej części badanego przedsiębiorstwa. 

Czy zaprezentowane wyniki mają związek ze specyfiką kultur narodowych, wspo-
mnianych w tym rozdziale? Aby to stwierdzić, należałoby powtórzyć badania Hofste-
de’a w Polsce i Czechach. Wydaje się jednak, że projakościowy trend zarządzania 
w organizacji holenderskiej hierarchii wartości, która pracę stawia na wysokim miej-
scu, oraz założenia, że pozycja człowieka powinna pochodzić od jego wiedzy. Na obie 
te cechy zwraca uwagę w swych badaniach Hofstede. 
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Przykład trzech przedsiębiorstw należących do Royal Ahold pokazuje, że specyfika 
narodowa wywiera wpływ na sposoby rozwiązywania problemów, w tym przypadku 
wyrażone w przyjętych stylach zarządzania, a jednocześnie unaocznia, iż zarządzanie 
multikulturowe musi uwzględniać różnorodność wartości poszczególnych kultur naro-
dowych. 

5.3. KULTURY KAPITALIZMU 

Podział na podstawowe kultury subkontynentalne lub kontynentalne według J. Kozie-
leckiego, który określa je mianem Wielkich Kultur, uwzględnia kulturę zachodnią, 
prawosławną, konfucjańską, japońską, islamską, hinduską, afrykańską, Ameryki Ła-
cińskiej120. Wielkie Kultury są w tym znaczeniu utożsamiane z cywilizacjami. Kultury 
narodowe, w znaczeniu w jakim rozpatrywaliśmy je w poprzednich częściach rozdzia-
łu, zawierają się poniekąd w Wielkich Kulturach. 

Jako badaczy kultury korporacyjnej oraz jej genezy interesuje nas punkt widzenia 
na kwestie związane z kulturami narodowymi, zaprezentowany przez Hampden-
Turnera i Trompenaarsa w książce Siedem kultur kapitalizmu. Punktem wyjścia ich 
rozważań było wyróżnienie procesów wartościowania, które, ich zdaniem, stanowią 
podstawę tworzenia bogactwa. 

Hampden-Turner i Trompenaars podają siedem procesów wartościowania, które, 
ich zdaniem, stanowią podstawę do budowy dobrobytu w organizacji i społeczeństwie. 
Owe procesy to: ustanawianie reguł i odkrywanie wyjątków, konstrukcja i dekonstru-
kcja, zarządzanie ludźmi i przyswajanie świata zewnętrznego, walka z czasem, wybór 
najlepszych oraz równość szans. Wszystkie te procesy są obciążone pewnymi napię-
ciami i stanowią sferę konfliktogenną w zarządzaniu. Hampden-Turner i Trompenaars 
uważają, że każdy element z dowolnej pary przeciwności jest niezbędny do osiągania 
rozwoju ekonomicznego. Twierdzą zatem, iż zarządzanie systemem wartości to pano-
wanie nad przeciwieństwami. 

Metoda dylematów to podejście do rozwiązania problemów związanych z budową 
i zarządzaniem systemem wartości. Siedem dylematów odpowiada siedmiu procesom 
wartościowania. Są to uniwersalizm–partykularyzm, analiza–synteza, indywidualizm–
kolektywizm, wewnątrzsterowność–zewnątrzsterowność, następstwo–synchronizacja, 
osiąganie–otrzymywanie, równość–hierarchia. 

Metoda dylematów to próba godzenia wartości przeciwstawnych, która można zo-
brazować za pomocą koła. Jak się okazuje, w zależności od narodowości różne są po-
dejścia do owej metody. Rozpatrzymy je na przykładzie indywidualizmu i kolektywi-
zmu – inaczej postrzeganego przez Amerykanów i Brytyjczyków, a inaczej przez Fran-
cuzów, Niemców i Japończyków. Podstawowe różnice między kulturami narodowymi, 
ujęte w kategoriach siedmiu dylematów, przedstawia tabela 6. 

Każda z siedmiu kultur kapitalizmu, które opisują autorzy wspomnianej książki, 
jest specyficzna i posiada cechy łatwo odróżniające ją od innych. 
 

                                                        
120 J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1997, s. 190. 



 128 

Tabela 6. Siedem dylematów 

USA, Wielka Brytania, 
Niemcy, Szwecja 

UNIWERSALIZM PARTYKULARYZM Francja, Japonia 

USA, Wielka Brytania, 
Holandia, Szwecja 

ANALIZA SYNTEZA Francja, Niemcy, 
Japonia 

USA, Wielka Brytania, 
Holandia, Szwecja 

INDYWIDUALIZM KOLEKTYWIZM Francja, Niemcy, 
Japonia 

USA, Wielka Brytania, 
Niemcy 

WEWNĄTRZ-
STEROWNOŚĆ 

ZEWNĄTRZ-
STEROWNOŚĆ 

Szwecja, Holandia, 
Francja, Japonia 

USA, Wielka Brytania, 
Szwecja, Holandia, Niemcy, 
Japonia 

ZDOBYWANIE POZYCJI NADAWANIE 
STATUSU 

Francja 

USA, Wielka Brytania, 
Szwecja, Holandia, Niemcy 

RÓWNOSC HIERARCHIA Francja, Japonia 

USA, Wielka Brytania, 
Szwecja, Holandia, Niemcy 

SEKWENCYJNOSĆ SYNCHRONIZM Francja, Japonia 

Źródło: oprac. własne na podstawie Hampden-Turner, Trompenaars, 1998 
 
Kultura amerykańska jest postrzegana przez pryzmat równości szans. Od lat sły-

szymy opowiadane w niejednej rodzinie historie, jak nasi przodkowie wyjechali do 
Ameryki, gdzie wszystko wydawało się możliwe do osiągnięcia. W Ameryce spełniały 
się najbardziej fantastyczne marzenia o karierze i bogactwie, zdobytych ciężką pracą, 
o błyskotliwej przyszłości, która niejednokrotnie miała początek w slumsach lub obo-
zach dla uchodźców. Amerykańska kultura kojarzy się też nieodłącznie z mitem zwy-
cięskiej jednostki. Szkolenia prowadzone przez amerykańskich specjalistów mają na 
celu przekonanie człowieka, że jego przyszłość zależy wyłącznie od niego. 

Charakterystyczne dla Japonii są harmonijne konfiguracje elementów, znajdujące 
zapewne swe źródło w filozofii jin i jang. Każda rzecz zawiera swoje przeciwieństwo, 
które w takim samym stopniu jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Tajemnica polega 
na harmonijnym współgraniu owych przenikających się elementów i ich wykorzysta-
niu. Zresztą echa tej filozofii można odnaleźć w samej metodzie dylematów. W kultu-
rze japońskiej odmienne są też koncepcje hierarchii, a nad wszystkim panuje logika 
zbiorowości. 

Charakterystyczne cechy kultury niemieckiej są zorientowane wokół umiłowania 
porządku i prawa. Niemcy żyją według uniwersalnych praw i zasad. Państwo, jako 
skrajnie zdecentralizowane, jest sterowane indywidualnym poczuciem obowiązku. Do 
rozwiązywania swoich problemów organizacyjnych Niemcy stosują podejście holi-
styczne. Duże znaczenie mają zagadnienia etyczne i moralne. W organizacjach panuje 
przekonanie, iż celem przedsiębiorstwa nie jest wyłącznie działanie dla zysku. Panuje 
klimat współpracy i współdecydowania. Niemcy się ciągle doskonalą, ale proces in-
nowacyjny w niemieckim wydaniu jest znacznie opóźniony ze względu na niechęć do 
ryzyka oraz wszelkiego rodzaju spekulacji. Niemcy dysponują ogromną sferą prywat-
ności, w przeciwieństwie do Amerykanów. Swoistego porównania cech typowych dla 
Niemców i Anglików dokonuje Hayek, analizując genezę kolektywizmu, który w efek-
cie doprowadził do rozkwitu socjalizmu nie gdzie indziej właśnie, lecz w Niem-
czech121. Zgadza się on z tym, że Niemcom trudno odmówić zdyscyplinowania, posłu-
                                                        

121 F. von Hayek, Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków 1996, s. 153. 
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szeństwa wobec władzy, sumienności, pracowitości, poczucia porządku, przy jedno-
czesnym braku indywidualnej tolerancji i poszanowania dla drugiego człowieka, 
zwłaszcza słabszego w jakimkolwiek sensie, oraz braku chęci do obrony własnych 
poglądów przed zwierzchnikami. Cechy te uczyniły z Niemców idealne narzędzie re-
alizacji celów założonych przez tzw. władzę. Jednocześnie cechy, których Niemcom 
brak, uważane są powszechnie za silny atrybut Anglików. Nic więc dziwnego, że ce-
chy indywidualistyczne, jak nazwalibyśmy je dzisiaj, będące jednocześnie silnym ele-
mentem wspomagającym stosunki międzyludzkie, a w efekcie kolektywizm i wspólno-
towość w Niemczech przedwojennych, wprowadzających ustrój socjalistyczny, zda-
niem Hayeka, nie występowały. 

W kulturze szwedzkiej badacze dopatrują się dziedzictwa protestantyzmu. Szwedzi 
są powściągliwi oraz mają silne poczucie własnej wartości i odrębnej tożsamości. Pra-
cę postrzegają jako możliwość dania czegoś innym i wspomagania ich. Negatywne 
zjawiska społeczne, takie jak myślenie grupowe, w organizacjach szwedzkich raczej 
nie występują, poza tym jest to naród promujący równość i przekazywanie uprawnień. 
Moralność jest dla Szwedów dobrowolną umową. Aktywność organizacyjna Szwedów 
zdaje się być skupiona wokół centralnego zagadnienia odnalezienia kompromisu mię-
dzy jednostką a społeczeństwem. Najlepszym wyrazem tego kompromisu jest wysoka 
jakość produktu. Reklama jest raczej rzadkością, przynajmniej w znaczeniu efektu 
kulturowego. Jeżeli się pojawia, to na skutek dyfuzji kulturowej. Rdzenni Szwedzi 
uważają reklamę za puste gadanie. Jedynie jakość produktu powinna sama za niego 
przemawiać, bez konieczności uprawiania komiwojażerstwa. 

Szwedzi często podejmują działania nieformalne, które są uzależnione od zaistnia-
łej sytuacji. Stąd w organizacjach szwedzkich pojawia się często struktura organizacyj-
na, określana mianem heterarchii. Struktury heterarchiczne to  z łożone hierar-
chie,  gdzie podstawą  w ładzy jest  wiedza konieczna i  najbardziej  cenna 
w danej  sytuacji ,  a  zatem istota  heterarchii  polega na zmiennym źródle 
w ładzy w strukturze.  

Protestantyzm to także dziedzictwo holenderskie. Szczególny kult pracy jako 
najwyższej wartości jest w Holandii uwarunkowany spuścizną historyczną. Jest to 
kraj zbudowany przez inżynierów, a jego utrzymanie wymaga ciągłej czujności i wy-
siłku ze względu na położenie geograficzne, które grozi ciągłymi powodziami. Uzna-
je się, że źródłem autorytetu jest wiedza człowieka, a nie jego pozycja formalna, 
ponadto Holendrów cechuje otwartość, bezpośredniość i brak hierarchii. Wynika 
stąd, że głównym zadaniem menedżera nie jest sprawowanie władzy, lecz koordyna-
cja działań w powierzonym mu obszarze. Styl zarządzania jest definiowany jako 
„miękki”, a organizacje charakteryzują się silną decentralizacją, co teoretycznie po-
winno się przejawiać w dużej swobodzie oddziałów firmy i stosunkowo dużej nieza-
leżności od centralnego biura. Specyficzny stosunek mają Holendrzy do indywidual-
nych ambicji. Uznaje się, że ich realizacja i spożytkowanie powinno się odbyć na 
drodze społecznej użyteczności. 

Pozwolę sobie w tym miejscu na kilka uwag na gruncie osobistych doświadczeń. 
Brak hierarchiczności w przedsiębiorstwach holenderskich jest pozorny, wyraża się 
w warstwie czysto werbalnej, a na gruncie zdarzeń i faktów występuje duża rozbież-
ność z rzeczywistością. Przykładem są chociażby biura członków zarządu i dyrekcji 
w siedzibie głównej firmy w Zaandam czy też zachowania rzeczywiste – w warstwie 
komunikacyjnej promuje się otwarte zachowania pracowników, podkreślając możli-
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wość rozmowy z przełożonymi bez względu na hierarchię, ale kiedy pracownik idzie 
z konkretnym problemem (konflikt z szefem), wówczas odsuwa się go na bok, a pro-
blem relacjonuje się odpowiedniej osobie w hierarchii. Czy nie jest to skądinąd kla-
syczny przykład łamania kontraktu psychologicznego i budowania sprzecznej we-
wnętrznie kultury? 

Można także polemizować ze stwierdzeniem, że w przedsiębiorstwach holender-
skich panuje silna decentralizacja. Przykład, który nie potwierdza tej reguły, pochodzi 
z Europy Środkowej. Na przełomie 2002/2003 roku jedna ze światowych firm handlo-
wych, posiadająca w Europie Środkowej sieć hipermarketów i supermarketów, zaini-
cjowała restrukturyzację oraz modyfikację swojej strategii. Powodem takiego działania 
były niezadowalające wyniki przedsiębiorstwa działającego w Polsce, które od wielu 
lat przynosi straty, nie realizując przychodów zakładanych w budżecie. Pierwotne po-
szukiwania właściwej ścieżki działania, oparte na próbie stworzenia formatu sklepu, 
który najbardziej odpowiadałby klientom, były nieudolne i zaowocowały brakiem kla-
rownej i stabilnej wizji rynkowej przedsiębiorstwa, a w efekcie częstymi i nieprzemy-
ślanymi zmianami strategii operacyjnej. 

Ostatecznie firma zainicjowała całkowitą restrukturyzację organizacji, zmierzającą 
w kierunku silnej centralizacji regionalnej. Znaczną część niezależnego dotąd oddziału 
polskiego podporządkowano strukturom w Czechach, tworząc międzynarodowe zespoły 
funkcjonalne (przykładowo dział architektów odpowiadający za projektowanie sklepów 
połączono z takim samym działem w Czechach, redukując zatrudnienie oraz podpo-
rządkowując całość czeskiemu dyrektorowi). Z działających odrębnie przedsiębiorstw 
w Czechach, Polsce i Słowacji stworzono zintegrowaną strukturę o scentralizowanej 
władzy, w której dyrektorzy poszczególnych działów funkcjonalnych przejęli odpowie-
dzialność za daną cześć działalności formy w całym regionie. 

W literaturze przedmiotu najmniej powiedziano o Anglikach. Kultura angielska 
bywa lapidarnie określana jako oparta na presji osiągnięcia społecznego prestiżu oraz 
przywiązywaniu nadmiernej wagi do formy w stosunku do treści. Ponieważ ze sformu-
łowania tego można odnieść mylne, jak sadzę, wrażenie o zabarwieniu pejoratywnym, 
znów pozwolę sobie na dygresję wynikającą z doświadczenia pracy dla przedsię-
biorstw brytyjskich. Owa forma, którą – jak się zdaje – Hampden-Turner i Trompena-
ars krytykują, jest w rzeczy samej oparta na kulturze dobrego wychowania, które naka-
zuje szacunek dla innych i powściągliwość w zachowaniu, zwłaszcza jeżeli jest ono 
wyrazem negatywnych emocji. Te dwie cechy wydają się wyznaczać schemat funkcjo-
nowania człowieka w organizacji, według którego, nieformalnie, pod powierzchnią 
oczywistości, toczy się subtelna gra intelektualna i polityczna, która w sposób niena-
rzucający się, aczkolwiek rzeczywisty, steruje organizacją. Jedynie umiejętności od-
czytywania i przekazywania treści między wierszami tego, co werbalizowane wprost, 
stwarza szanse na odnalezienie się w takiej firmie. 

We wnikliwej analizie kolektywizmu oraz systemu socjalistycznego autorstwa 
F. Hayeka, dostrzec można interesującą interpretację współzależności między cechami 
indywidualistycznymi lub kolektywistycznymi a cechami narodowymi. Otóż Anglicy 
posiedli w stopniu wyższym od innych społeczeństw pewne cnoty, które wszędzie tam, 
gdzie dominował kolektywizm, zaczęły zanikać i były uznawane z pewną pogardą za 
nieistotne. Cechami tymi są niezależność, poleganie na samych sobie, odpowiedzial-
ność za sprawy swojego otoczenia oraz inicjatywa osobista, a także niewtrącanie się do 
działań innych ludzi, tolerancja dla innych, przy jednoczesnym głębokim szacunku dla 
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tradycji oraz zdrowa, jak ją określa Hayek122, podejrzliwość wobec władz. Cechy te 
były, jego zdaniem, źródłem brytyjskich sukcesów okresu przedwojennego. 

Co można powiedzieć o kulturze francuskiej? Jest ona zdominowana przez silne 
przeświadczenie o wyższości kultury francuskiej nad innymi. Francuzów cechuje holi-
styczne traktowanie zjawisk i problemów oraz umiejętność tworzenia wielkich wizji. 
Napoleon był tego doskonałym przykładem. Charakterystyczne jest to, iż Francuzi 
cenią sobie swoje prawo do interpretacji przepisów, a autorytet traktują w sposób zin-
dywidualizowany. Co prawda, władza nie jest celem samym w sobie, ale nie oznacza 
to, że Francuzi powstrzymują się od manipulacji zakulisowych, aby zrealizować swoje 
zamierzenia. Uważają, że do osiągnięcia celu władza bywa niezbędna. Szczególna 
uwaga, jaką przywiązują do rozwiązywania konfliktów, ma swoje źródło – jak twier-
dzą badacze – w uwarunkowaniach historycznych konfliktów, które wybuchają z całą 
mocą, jeżeli nie są rozwiązywane. Spektakularnym przykładem była rewolucja francu-
ska. Nie mają jednak umiejętności dogadywania się ze sobą, wolą poszukać mediatora 
lub autorytetu, który zrobi to za nich. 

Istotna różnica między menedżerami francuskimi a przykładowo Amerykanami po-
lega na tym, iż Francuzi traktują władzę jako nadane im przez firmę miejsce w hierar-
chii, podczas gdy Amerykanie promujący idee równych szans w organizowanych przez 
firmy konkursach. We władzy scentralizowanej i hierarchicznej Francuzi upatrują 
szansy na skonsolidowanie firmy oraz na opanowanie nieustannej tendencji do cią-
głych konfliktów wewnętrznych. Stąd też w kulturze francuskiej typowe jest łączenie 
wielu funkcji hierarchicznych, przykładowo zajmowanie stanowisk w kilku radach 
nadzorczych naraz, przy jednoczesnym piastowaniu funkcji kierowniczych w innych 
przedsiębiorstwach. 

Problemy do rozważenia 

1. Jakie znaczenie dla praktyki zarządzania mogą mieć mapy kulturowe organizacji 
opracowane przez G. Hofstede’a czy dylematy kulturowe badane przez Trompena-
arsa?  

2. Czy różnice kulturowe stwarzają bariery, czy szanse w przedsiębiorstwach działają-
cych na wielu rynkach? 

                                                        
122 Ibidem, s. 217. 



Rozdział 6 

KULTURA I NIEKTÓRE PROBLEMY WSPÓŁCZESNOŚCI 

6.1. KULTURA JAKOŚCI 

Czynniki oddziałujące na kulturę jakości można sklasyfikować według źródeł ich po-
wstawania, podobnie jak koszty jakości. Do czynników powstających w otoczeniu 
przedsiębiorstwa można zaliczyć elementy konstytuujące specyficzny charakter oto-
czenia, a mianowicie wartości wyznawane w danym społeczeństwie i lokalnej społecz-
ności, wartości wyznawane w danej lokalnej grupie, która stanowi bezpośrednie oto-
czenie firmy, oraz sytuację rynkową. Czynniki, które określam jako pośrednie, ponie-
waż charakteryzują przedsiębiorstwo, ale są determinowane także przez otoczenie do 
pewnego stopnia to branża przedsiębiorstwa oraz produkty przez nie wytwarzane 
i stosowane technologie. Branża, produkty i technologie definiują rodzaj firmy.  

Czynniki powstające wewnątrz przedsiębiorstwa to charakter firmy oraz pracowni-
ków. Charakter firmy jest determinowany przede wszystkim przez jej historię i styl 
zarządzania, ale w przypadku małych przedsiębiorstw także przez cechy właściciela 
lub szefa. Charakter pracowników natomiast określają ich wartości, postawy, język, 
indywidualne interesy, płeć i wiek oraz wiedza i doświadczenie. 

Literatura przedmiotu123 utożsamia pracę nad kulturą jakości z wdrażaniem zasad 
TQM, przy czym proponuje się ujęcie tego zagadnienia przy następujących założeniach: 

– spojrzenie na sytuację własną pracownika przez pryzmat obserwacji oraz opinii 
innych osób w myśl zasady, że wszelkie działania tworzone są wspólnie, a więc 
w działaniu grupowym należy poszukiwać podstaw indywidualnych motywacji 
i uwarunkowań sytuacyjnych pracownika, 

– motywowanie do pracy powinno stanowić bodziec rozwoju jakości i budzić za-
ufanie wobec innych, 

– przeznaczenie czasu, środków oraz zaangażowania osób, które mają zdolność 
podjęcia inicjatywy jakościowej, jest podstawą poprawnego wdrożenia zasad 
TQM. 

                                                        
123 J. Dahlgaard, K. Kristensen, G. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2001, s. 248–273. 
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Klasyczne ujęcie procesów zarządzania w aspekcie jakościowym, przedstawione 
w kole Deminga, posłużyło do stworzenia analogicznego w pewnym sensie cyklu kul-
tury jakości. Cykl ten rozpoczyna obserwowanie obecnych zjawisk jakości w przedsię-
biorstwie. Na podstawie tych obserwacji można odkryć, jakie wartości są obecne 
w przedsiębiorstwie. Następnie definiujemy przyszłe zasady oraz wdrażamy je 
w przedsiębiorstwie, co oznacza, że rozpoczynamy proces zmiany organizacyjnej. 

Obserwacja aktualnych zjawisk dotyczących jakości w przedsiębiorstwie powinna 
dotyczyć wszystkich obszarów działalności formy i być prowadzona raczej w ujęciu 
ogólnym, ponieważ wszelkie pytania stawiane na tym etapie mogłyby doprowadzić 
jedynie do ograniczenia naszego postrzegania zjawisk. Cenne może być także spisanie 
obserwacji i doświadczeń w różnych układach grup, a więc w przekrojach funkcjonal-
nych lub projektowych. 

Wykrycie wartości aktualnie w przedsiębiorstwie obowiązujących polega na skon-
kretyzowaniu warstwy idei, wartości i założeń podstawowych, leżących u podstaw 
zjawisk opisanych w obserwacjach w poprzednim etapie naszej analizy. Rezultatem 
tych działań powinna być pewna liczba stwierdzeń charakteryzujących wartości i od-
noszących się jednocześnie do jakości. 

Przyszłe zasady określane są w drodze pracy nad wizją przedsiębiorstwa. Na tym 
etapie definiujemy proponowane w pozostałych dwóch obszarach zmiany oraz formu-
łujemy politykę jakości i jej podstawowe założenia. 

Ostatecznie należy podjąć decyzje co do zmian koniecznych, umożliwiających re-
alizację warunków nowej polityki, jeżeli jeszcze nie zostały one spełnione. Jest to etap 
pracy nad zmianą zachowań w organizacji oraz modyfikacją postaw jej członków. 

6.2. WPŁYW KULTURY NA PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ 

Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa zazwyczaj bywa rozpatrywana w aspekcie 
zyskowności i efektywności organizacyjnej. Jakkolwiek podejście to jest słuszne, nale-
ży zdać sobie sprawę, że utożsamianie przewagi konkurencyjnej z zyskownością nie 
jest oczywiste. H. Ma bada związek pomiędzy przewagą konkurencyjną przedsiębior-
stwa a jego efektywnością ekonomiczną przy następujących założeniach: 

– przewaga konkurencyjna nie oznacza automatycznie, iż przedsiębiorstwo wyka-
zuje się nadzwyczajną efektywnością ekonomiczną, 

– przewaga konkurencyjna jest terminem względnym i relacyjnym, a więc powin-
na być interpretowana zawsze względem czegoś, 

– termin „przewaga konkurencyjna” jest ściśle uzależniony od kontekstu funkcjo-
nowania danego przedsiębiorstwa124.  

Termin „przewaga konkurencyjna” w ujęciu Portera jest jednoznaczny z zyskowno-
ścią przedsiębiorstwa, osiągalną bądź to poprzez przywództwo kosztowe bądź w wyni-
ku kreowania wartości dodanej i różnicowania oferty przedsiębiorstwa na rynku.  

                                                        
124 H. Ma, Competitive Advantage and firm performance, „Competitiveness Review”, 2000, vol. 10, is-

sue 2. 
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Z uwagi  na fakt ,  iż  ani  przywództwo kosztowe,  ani  dyferencjacja  
nie  są  warunkami wystarczającymi zyskowności  przedsiębiorstwa,  pro-
ponuje się  nową  definicję  przewagi konkurencyjnej ,  okreś lającą  ją  
jako różnicę  pomiędzy dwoma konkurentami w dowolnym wymiarze 
dzia łalności ,  która  to  różnica pozwala jednemu z konkurentów tworzyć  
większą  wartość  dla  kl ienta (customer value)  niż  drugiemu125.  Rozważa-
nia o zależnościach pomiędzy przewagą konkurencyjną, a kulturą korporacyjną przed-
siębiorstwa powinny mieć charakter teoretyczny i zostać poparte badaniami na polu 
praktyki biznesu, które pozwoliłyby zweryfikować zestaw pojęć teoretycznych, mogą-
cych posłużyć do opisu przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.  

Kultura korporacyjna może przesądzać o przewadze konkurencyjnej przedsiębior-
stwa w takim stopniu, w jakim będzie ułatwiać i stymulować działania zmierzające do 
stworzenia globalnej strategii przyszłościowej przedsiębiorstwa. Pojęcie strategii przy-
szłościowej oznacza ukierunkowanie firmy na wypracowanie nowych potrzeb u kon-
sumentów oraz sposobów ich zaspokajania oraz stworzenie nowych rynków, które 
umożliwiłyby utrzymanie pozycji konkurencyjnej, posiadanej już w danym momencie, 
lub jej uzyskanie.  

Możliwe są cztery podstawowe drogi postępowania, prowadzące do uzyskania 
przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo może dążyć do uzyskania przywództwa 
branżowego, które w naturalny sposób musi być poprzedzone przywództwem produk-
towym. W takiej sytuacji istotne będą projakościowe elementy kultury korporacyjnej, 
zmierzające do ciągłego doskonalenia.  

Odmianą przywództwa branżowego jest przywództwo operacyjne, łączące w sobie 
zastosowanie logiki globalnego wyprzedzania126 oraz upowszechnianie własnych pro-
duktów wśród kadry menedżerskiej, co umożliwi dostosowanie środków komunikacji 
i marketingowych do rynku lokalnego127. W obu przypadkach znaczenie będą miały 
elementy kulturowe, takie jak wzorce komunikacji, propagowanie swobody myśli oraz 
postaw innowatorskich, a także dążenie do uzyskania niskiego stopnia dystansu wobec 
władzy, co uwolni kreatywność pracowników i pozwoli na wykorzystanie potencjału 
intelektualnego. 

Możliwe jest także obranie drogi dochodzenia do kluczowych cech konkurencyjno-
ści (KCK), rozumianych jako te cechy, które determinują zdolność konkurencyjną 
firmy128. Program dochodzenia do kluczowych cech konkurencyjności będzie w tym 
aspekcie rozumiany jako jedno z dwóch możliwych ujęć analitycznych, mianowicie 
jako swoista analiza posiadanych KCK oraz stopnia ich wykorzystania na rynkach 
obecnych i możliwości ich zastosowania do tworzenia rynków przyszłych, a także jako 
analiza rynku, służąca do zdefiniowania, czego przedsiębiorstwu brak do zaspokajania 
aktualnych lub przyszłych potrzeb konsumenckich. W obu wymienionych metodach 
rolę kluczową odgrywają umiejętności analityczne w zasobach przedsiębiorstwa, po-

                                                        
125 Op.cit. 
126 Polega ona na koncentracji na maksymalnym tempie wprowadzania nowych produktów na rynek, 

w myśl zasady, że pierwszy gracz na rynku zdobywa dostęp do najlepszych kanałów dystrybucji i kluczo-
wych rynków. 

127 Chodzi tu o podniesienie świadomości produktu (brand awareness) wśród własnych menadżerów, 
co wpłynie dodatnio na umiejętności percepcji i oceny rynku, a zatem dobór metod komunikacji z nim. 

128 Przykładem KCK mogą być kompetencje menedżerskie, jakość produktu, wydajność, marka czy 
szerokość asortymentu. 
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parte taktyką firmy opartą na ideach projakościowych. Jedynie poprzez wnikliwą ana-
lizę i rzetelną ocenę stanu obecnego można uzyskać obraz elementów wymagających 
udoskonalenia. 

Analityczne zdolności w rozumieniu zasobu przedsiębiorstwa to zestaw narzędzi 
i procedur oceniających i samokontrolujących, które funkcjonują w obrębie poszcze-
gólnych działów aktywności firmy. Warunkiem działania takiego systemu jest swobo-
da działania i wypowiedzi, uaktywniona na wszystkich szczeblach organizacji, a także 
duży stopień delegacji władzy i uprawnień, poparty decentralizacją zarządzania. 
Czwarta ewentualność osiągnięcia pozycji konkurencyjnej to pożyczka zasobów, prze-
prowadzana pod rozmaitymi postaciami. Można tu mówić o aliansach strategicznych, 
przejęciach, fuzjach oraz partnerskich spółkach kapitałowych. W takim przypadku 
przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, oparta na silnej kulturze korporacyjnej, 
może stanowić albo o jego atrakcyjności jako podmiotu fuzji i spółek, albo o jego sile 
jako kandydata na przejmującego inne przedsiębiorstwa na rynku. W przypadku fuzji 
przedsiębiorstwa kultura korporacyjna będzie miała znaczenie dla utrzymania przez 
przedsiębiorstwo pozycji dominującego partnera poprzez opieranie się niekorzystnym 
wpływom, które posiadaną przez przedsiębiorstwo kulturę mogłyby zneutralizować 
i osłabić. Równie istotna jednak będzie otwartość kulturowa i zdolność do absorpcji 
wiedzy z otoczenia, przy jednoczesnym utrzymaniu silnego, indywidualnego charakte-
ru. Proces taki decyduje o uczeniu się organizacji. Interesujący jednak jest fakt, że 
w kręgach naukowych zarządzania coraz częściej pojawia się teoria, iż przedsiębior-
stwa dążą w swym rozwoju raczej do stworzenia organizacji uczącej niż uczącej się129. 
Tego typu struktura zapewnia, że procesy uczenia się nie będą miały w niej charakteru 
pasywnego. Istotą rzeczy jest natomiast odpowiednie zarządzanie portfolio posiada-
nych talentów poprzez umiejscawianie ich tam, gdzie są najbardziej potrzebne i mogą 
być najlepiej wykorzystane. Jednym z narzędzi stosowanych często w zarządzaniu 
zmianą jest outsourcing. Potencjalny sukces wykorzystania go do przeprowadzenia 
zasadniczej transformacji organizacyjnej przedsiębiorstwa opiera się na możliwości 
uzupełnienia wiedzy i potencjału przedsiębiorstwa o ekspertyzę podmiotów zewnętrz-
nych. Przewagą tej metody jest fakt, że poprzez outsourcing nie następuje koagulacja 
posiadanej przez przedsiębiorstwo kultury korporacyjnej z elementami spoza kręgu 
jego bezpośredniego oddziaływania, tak więc przedsiębiorstwo, ulegając zasadniczej 
modyfikacji organizacyjnej, zachowuje podstawową substancję twórczą swojego rdze-
nia kulturowego. Istnieje natomiast ryzyko dla przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa, wynikające z zastosowania outsourcingu, a związane z potencjalnym błędem 
w określeniu, co jest rdzenną (core) działalnością przedsiębiorstwa, a co strategiczną 
(strategic). Istotą całego procesu jest bowiem kontrolowanie lub nawet nabywanie tych 
dziedzin aktywności firmy, które stanowią prawdziwy wyróżnik firmy wśród konku-
rencji lub mogą stać się podstawą do stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej, 
a takie właśnie są działania strategiczne, podczas gdy działania rdzenne, będąc podsta-
wą biznesu, nie gwarantują bezpośrednio przewagi konkurencyjnej130. 

                                                        
129 S.J. Nelson, Do you know what’s in your leadership pipeline, „Harvard Management Update”, vol. 

7, No 5, May 2002. 
130 M. Craumer, How to think strategically about outsourcing, „Harvard Management Update”, vol. 7, 

No 5, May 2002. 
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Ciekawą teorię na temat skuteczności, a zatem i możliwości konkurencyjnych 
przedsiębiorstw, prezentuje R. Kamiński131. Mianowicie podważa on istniejące przeko-
nanie, że w praktyce zarządzania można funkcjonować wyłącznie w ramach jednego 
paradygmatu w myśl zasady, że paradygmaty z natury swojej są wzajemnie sprzeczne. 
Można by stwierdzić, iż założenie o występowaniu kilku paradygmatów jednocześnie 
w obrębie jednej strategii działania firmy jest spójne z twierdzeniami Prahalada o para-
doksach w zarządzaniu. Kulturę organizacyjną przyszłości powinno się tworzyć na 
podstawie zasady współistnienia zarówno paradygmatu funkcjonalistycznego, jak i in-
terpretatywnego132. Dla przewagi konkurencyjnej ma to znaczenie zasadnicze, ponie-
waż otwiera szeroki horyzont poszukiwania metod jej zdobycia. 

Jednym z elementów w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej jest przepro-
jektowywanie stylu zarządzania na drodze poszukiwań efektów synergii w tworzeniu 
kultury korporacyjnej, skoncentrowanej na klientach133. Warto zauważyć, że natura 
takiego rozumienia tworzenia przewagi konkurencyjnej jest jednoznaczna z paradyg-
matem interpretatywnym kultury korporacyjnej. Inną, ciekawą obserwacją jest fakt, że 
w dobie gospodarki globalnej oraz funkcjonowania organizacji transnarodowych jed-
nym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej jest lokalizacja, co zapewne 
ma związek z faktem, iż owa przewaga powstaje w wyniku procesu umiejscowione-
go134. We współczesnej rzeczywistości trwała przewaga konkurencyjna ma charakter 
lokalny, co wynika ze skupienia wysoko wyspecjalizowanych umiejętności i wiedzy 
w kontekście istniejącego w danym otoczeniu środowiska konkurencyjnego, w okre-
ślonym kraju lub regionie.  

Interesujące poglądy na związek pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi, któ-
rego styl jest niewątpliwie wyznaczany przez kulturę korporacyjną, a konkurencyjno-
ścią i efektywnością przedsiębiorstwa można znaleźć w literaturze pochodzącej z doj-
rzałych ekonomicznie rynków. A. Burres i D. Vloeberghs przeprowadzili badania 
w ośmiu organizacjach na terenie m. in. Francji, Belgii i Holandii, które miały dowieść 
związku pomiędzy kulturą firmy i stylem zarządzania a konkurencyjnością135. Ich zda-
niem, organizacje działające na rynkach międzynarodowych są często konfrontowane 
z rozmaitymi, sprzecznymi kryteriami konkurencyjności, stąd kluczem do sukcesu 
obranej strategii jest równowaga pomiędzy działaniami lokalnymi i centralnymi. We-
dług Burresa i Vloeberghsa, specyfika narodowa ma znikome znaczenie dla konkuren-
cyjności, natomiast takie elementy, jak komunikacja i decentralizacja bardzo duże. 

                                                        
131 R. Kamiński, Polskie przedsiębiorstwa a kultura organizacyjna przyszłości [w:] Strategie i konku-

rencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red. M. Moszkowicz, Wydział Zarządzania 
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, s. 17. 

132 Chodzi więc o swoiste połączenie podejścia zakładającego istnienie bytu obiektywne i funkcjono-
wanie w nim kultury jako zmiennej oraz ujęcia, zgodnie z którym zachodzi ciągłe stwarzanie bytu i aktyw-
ne jego kształtowanie. Sprowadza się to do różnicy w potraktowaniu organizacji jako posiadającej kulturę, 
a organizacji jako będącej kulturą. 

133 B. Pomykalska, Globalna akceleracja konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Strategie i konkuren-
cyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red. M. Moszkowicz, Wydział Zarządzania 
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, s. 222. 

134 R. Geisler, P. Koćwin, Terytorialny kontekst konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Konkurencyj-
ność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, red. A. Limański, cz. II, Wyższa Szkoła 
Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2001, s. 193. 

135 A. Burres, D. Vloeberghs, Cross cultural patterns of internalization and HRM issues, „Competitive-
ness Review”, 2001, vol. 11, issue 2, s. 48. 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że kultura może wspomagać zdobywanie prze-
wagi konkurencyjnej. Jej pozytywny wpływ wspiera strategię przedsiębiorstwa, 
w szczególności przez: 

– promowanie ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach działalności firmy, 
– otwarte wzorce komunikacji, umożliwiające skuteczne dostosowanie do zmian 

otoczenia oraz szybki proces decyzyjny, 
– propagowanie swobody myśli oraz niskiego dystansu do władzy, co uwalnia 

kreatywność i wspomaga innowacje, 
– selektywną percepcję informacji z otoczenia, co umożliwia proces uczenia się 

przedsiębiorstwa, a także kreowanie wiedzy. 
Kultura korporacyjna w rozumieniu swoistej filozofii przedsiębiorstwa, dotyczącej 

sposobu istnienia firmy oraz prowadzenia biznesu, jest elementem kluczowym z pun-
ktu widzenia efektywnego wdrożenia i realizacji strategii przedsiębiorstwa, przy czym 
podkreślana jest kulturotwórcza rola zarządu przedsiębiorstwa136. Potwierdzeniem zna-
czenia kultury korporacyjnej dla osiągnięcia maksymalnej efektywności przedsiębior-
stwa jest fakt, że coraz większa liczba przedsiębiorstw stosuje zarządzanie przez kultu-
rę jako jeden z elementów swej całościowej strategii zarządzania137. 

6.3. CIEMNA STRONA KULTURY138  

Kultura nie jest jednoznaczna. W zależności od swojego aksjologicznego rdzenia, mo-
że nieść ze sobą wartości pozytywne lub negatywne. Należy pamiętać, że kulturę two-
rzą ludzie w organizacji. Ich wzajemne interakcje i środowisko organizacyjne powodu-
ją, że kontekst kulturowy ulega przetworzeniu i ostatecznie staje się czymś więcej niż 
prostą sumą indywidualnych systemów wartości. Rozmaite formy owych przetworzeń 
obrazowane są przez metafory organizacyjne, omówione w rozdziale trzecim. Wynika 
z nich, że przy całej niezbędności kultury organizacyjnej i przy jej rozlicznych pozy-
tywnych efektach występują także zjawiska negatywne, których istnienie jest warun-
kowane ściśle przez kulturę organizacji. Jednym z obszarów, w którym negatywna 
kultura uwidocznia się najczęściej, jest zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Czego może oczekiwać człowiek wchodzący w świat zawodowy, stający się pod-
miotem na rynku pracy wyznaczanym przez różnorodne firmy, począwszy od małych, 
rodzimych, prywatnych przedsiębiorstw, a skończywszy na wielkich transnarodowych 
korporacjach? Nieograniczonych możliwości realizacji zawodowej w uczciwej konku-
rencji i w zgodzie z posiadanymi kwalifikacjami i predyspozycjami, czy też brutalnej 

                                                        
136 A. Thompson, A. Strickland, Strategic Management, Concepts and Cases, Richard D. Irwin Inc, 

Boston 1992, s. 254. 
137 K. Łobos, K. Olejczyk, Zarządzanie przez kulturę [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, 

red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 286. 
138 Podrozdział ten jest rozbudowaną i sparafrazowaną wersją referatu wygłoszonego na konferencji, 

która odbyła się na UJ w 1999 roku; B. Fryzeł, Współczesny rynek pracy – negatywne tendencje w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi w międzynarodowych koncernach [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo 
w zmieniającej się politycznie Europie, red. T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 
1999, s. 352–359. 
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walki o przeżycie w rzeczywistości, w której dążenie do życiowego sukcesu coraz 
częściej oznacza kompromis z własnymi zasadami i akceptowanym nadrzędnym ko-
deksem wartości?  

Refleksję na ten temat należałoby prowadzić z perspektywy kluczowych zjawisk 
charakteryzujących obecny rynek pracy z jednej strony oraz etapów historycznej ewo-
lucji owego rynku z drugiej strony, ewolucji, która dokonała się w ostatnich kilkunastu 
latach. 

Z jednej strony mamy więc takie zjawiska, jak nieustannie rosnący poziom bezro-
bocia, wzrost aktywności zawodowej kobiet, brak sztywnej granicy wyznaczającej 
damskie i męskie role społeczne, wzrost wykształcenia zatrudnionych czy wzrost za-
trudnienia na własny rachunek. Z drugiej strony natomiast mieliśmy unikalna szansę 
obserwacji rozwoju i otwierania się polskiego rynku pracy oraz jego programowego 
zdobywania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe i wielkie korporacje. Wymienio-
ne zjawiska są w dużej mierze warunkowane kulturowo, jak choćby ewolucja form 
zatrudniania w kierunku tzw. samozatrudnienia. Przedsiębiorstwa, które uzależniają za-
trudnienie pracownika od zarejestrowania przez niego indywidualnej działalności go-
spodarczej, motywowane są przede wszystkim redukcją kosztów pracy – to efekt eko-
nomiczny. Jednakże długoterminowym efektem kulturowym jest, po pierwsze, prze-
rzucenie odpowiedzialności za wykonywane zadania z firmy na indywidualnego pra-
cownika139, a po drugie, zerwanie bezpośredniej więzi długoterminowej między pra-
cownikiem a firmą, co w znaczny sposób wpływa na niwelację odczuwanego poziomu 
lojalności jednych wobec drugich140. Wydaje się, że w tym przypadku dokonuje się 
pewne przewartościowanie kulturowe, które wartości ekonomiczne (zyski i straty 
przedsiębiorstwa) stawia ponad ideę wspólnoty organizacyjnej (zespolenia ludzi w jed-
nej strukturze organizacyjnej, w której przyświeca im wspólny cel i wzajemna, równa 
odpowiedzialność za swoje działanie i za siebie nawzajem)141. 

Zdobywanie polskiego rynku przez korporacje międzynarodowe rozpoczęło się od 
wypełnienia przez nie istotnej luki, a mianowicie zatrudniania absolwentów uczelni. 
Znalezienie pracodawcy, który nie wymagałby wcześniejszego doświadczenia zawo-
dowego i dał szansę pracy ludziom młodym, było zagadnieniem niezwykle trudnym. 
Polskie przedsiębiorstwa nie były zainteresowane inwestowaniem w absolwenta, a te, 
które godziły się na przyjęcie praktykantów, robiły to niechętnie i z reguły bez kon-
kretnego pomysłu na to, jak ich wykorzystać w procesie pracy. I nagle pojawili się 

                                                        
139 W świetle przepisów prawa pracownik, który ma indywidualną działalność gospodarczą, jest dla 

swojej firmy zleceniobiorcą, a więc odpowiada całym swoim majątkiem osobiście za powierzone mu do 
wykonania zadania. W przypadku stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę odpowiedzial-
ność ponosi firma, a strony trzecie nie mogą mieć roszczeń w stosunku do pracownika najemnego, który 
wykonywał jedynie polecenia.  

140 Zapewne ma to związek ze zmianą statusu z pracownika na zleceniobiorcę oraz firmy na zlecenio-
dawcę. Taką współpracę można w każdej chwili przerwać, ponadto relacje takie ulegają rozdrobnieniu 
w przypadku rosnącej liczny zleceniodawców i zleceniobiorców. Innymi słowy, pracownik zmuszony do 
prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej nie ma powodów do odczuwania takiej samej odpo-
wiedzialności za firmę, jak wówczas, kiedy był jej integralną częścią. 

141 Argumentowanie, że struktury organizacyjne z punktu widzenia osiągnięcia celu mają znaczenie je-
dynie kosztowe, mogłoby de facto podać w wątpliwość zasadność formy organizacyjnej, jaką jest tradycyj-
ne przedsiębiorstwo jako takie, co w pewnym sensie już się dzieje przez falę outsourcingu, która od lat 
przetacza się przez organizacje. Jest to tendencja zdecydowanie kulturowa, u podstaw której leży przyzna-
wanie priorytetu celowi maksymalizacji zysków i minimalizacji kosztów. 
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„pracodawcy roku” – renomowane, światowe przedsiębiorstwa, współpracujące 
z uczelniami i organizacjami studenckimi, oferujące absolwentom miejsca pracy, szko-
lenia, obietnice wielkiej kariery i atrakcyjne, jak na owe lata, warunki wynagrodze-
nia142. Najlepsze wyniki na studiach, a następnie ciężka praca w wymiarze daleko wy-
kraczającym poza jakikolwiek standard czasu pracy, wydawały się wystarczające do 
osiągnięcia stabilizacji zawodowej i zapewnienia sobie miejsca na ścieżce błyskotliwej 
kariery. Założenie takie, jak pokazały liczne doświadczenia znanych mi bezpośrednio 
osób, okazało się jednak daleko przesadzone. 

Większość funkcjonujących obecnie przedsiębiorstw dysponuje skrupulatnie opra-
cowaną strategią personalną zarówno w zakresie pozyskiwania nowych pracowników, 
jak i w kwestii zarządzania tymi, których się już posiada. 

Obserwując ewolucję, jaką przeszły metody zarządzania w tym obszarze, szczegól-
ną uwagę zwraca zmiana podejścia do motywacji pracowników. Od modelu tradycyj-
nego, opartego głównie na zachętach płacowych, przez model behawioralny, nawiązu-
jący do społecznych potrzeb pracowników, doszliśmy do koncepcji zakładającej, że 
każdy chce wnieść swój wkład w wykonywaną pracę, co samo w sobie stanowi dla 
niego wystarczająco silną motywację. Jak większość dobrych teorii w złej praktyce, tak 
i ta niesie ze sobą zagrożenia manipulacji kulturowej. Zakładając wszak, że człowiek 
przychodzi do pracy już umotywowany, przesuwamy ciężar odpowiedzialności za 
motywację z kierownictwa na samego pracownika. Analizując to zjawisko z punkt wi-
dzenia kultury organizacyjnej, można przypuszczać, że negacji ulega znaczenie przy-
wództwa rozumianego m.in. jako umiejętność wydobycia z pracowników ich najlep-
szych umiejętności i chęci. Zaburza to klimat organizacyjny, czyniąc go bardziej wy-
magającym niż wspomagającym, ponieważ ciężar utrzymania współpracy w organiza-
cji przesuwa się na pracowników, od których wymaga się udowadniania niesłabnącego 
poziomu motywacji. Ogłoszenia o pracę, w których zamieszcza się wśród wielu wy-
mogów także ten o automotywacji pracownika (self-motivated), nie budzą w tym 
aspekcie zdziwienia. 

Z kolei motywacyjna rola kierownictwa to nieustanne balansowanie między inspi-
rowaniem, wytyczaniem celów korzystnych zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy 
a manipulowaniem, czyli zręcznym nakłanianiem do podejmowania działań korzyst-
nych z punktu widzenia organizacji, bez uwzględniania osobistych odczuć pracownika. 
Przykładem może być sytuacja, kiedy w ramach planowanej restrukturyzacji przedsię-
biorstwa kierowników średniego szczebla prosi się o większe angażowanie swoich pra-
cowników i aktywny udział w procesie decentralizacji. Naturalne w takiej sytuacji 
obawy dotyczą skali i celu owej decentralizacji w długim okresie, zwłaszcza że intu-
icyjnie każdy wyczuwa, iż owym celem jest spłaszczanie struktur organizacyjnych, 
najczęściej przez pozbycie się średniej kadry menedżerskiej. Zazwyczaj przedsiębior-
stwa utrzymują swoje długoterminowe plany kadrowe w ścisłej tajemnicy, przez co 
„zmowa milczenia” wokół narastających obaw i pytań jedynie potęguje atmosferę 
niepokoju i demotywacji wśród kierowników średniego szczebla. Pokazanie owej de-
motywacji jest jednak równie zabójcze, co nadmierne zadawanie pytań, gdyż może 
narazić na zarzut braku współpracy w przełożonymi lub braku umiejętności współpra-

                                                        
142 W latach 1993–94 absolwenci zatrudnieni w biurach jednego z koncernów tytoniowych w Warsza-

wie otrzymywali wynagrodzenie ok. 2500 PLN miesięcznie, co znacznie przewyższało ówczesną średnią 
krajową. 
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cy z własnym zespołem. Trudno nie dopatrywać się atrybutów manipulacji w tak skon-
struowanej sytuacji. Takie podejście do przedstawionego problemu, odmawiające part-
nerskiego traktowania pracownikom, mogłoby być charakterystyczne dla omawianych 
we wcześniejszych rozdziałach kultur władzy, roli czy też kultur hierarchicznych bądź 
rynkowych. 

Można przyjąć, że jednym z celów strategii personalnej przedsiębiorstw jest utrzy-
mywanie kadry pracowniczej o stabilnych poglądach w stosunku do pracodawcy, 
o wysokim poziomie motywacji, rosnących i świadomie poszerzanych kwalifikacjach, 
jednak nieulegającej frustracji z powodu rozbieżności między jego osobistą wizją ka-
riery a wizją jego przełożonych na ten sam temat. Z drugiej jednak strony, aby utrzy-
mać w dyscyplinie duże zespoły pracownicze, trzeba je w dużej mierze budować 
z osób nieprzewidzianych do szybkiego awansu (fast management track).  

Niezwykle trudno jest zarządzać zespołem osób o wysokim współczynniku ambicji 
i chęci do rozwoju, zazwyczaj wyselekcjonowanych w wyniku trudnego i precyzyjne-
go procesu rekrutacyjnego, a jednocześnie radzić sobie z postępującą w takiej grupie 
wewnętrzną agresją, wynikającą z olbrzymiej konkurencji i demotywacją, nie budząc 
kontrowersji i naturalnych zapytań o uczciwość ocen i sądów. Podstawowym elemen-
tem kulturowym w takiej sytuacji jest znowu przyjęty kodeks wartości. W kulturze 
zadania przykładowo wysoka konkurencja wewnętrzna będzie zjawiskiem ze wszech 
miar pożądanym. Istotne jest bowiem to, aby maksymalizować rezultat pracy nad za-
daniem, abstrahując od tego, kto tego dokona. Przedsiębiorstwa dążą więc do wyod-
rębnienia tą metodą osób najsilniejszych w zespole, licząc się z tym, że słabsi albo 
będą musieli odejść, albo znaleźć dla siebie inną rolę w zespole, która uzupełniałaby 
jego efektywność. W tak skonstruowanej kulturze kierownictwo nie koncentruje się na 
budowaniu pozytywnej atmosfery pracy i kultywowaniu takich wartości, jak wzajemna 
uczciwość, otwartość, a tym bardziej pomoc. 

W wielu firmach rozwiązaniem problemu konkurujących ze sobą osób jest świa-
doma i planowa rotacja pracowników. Zwolnienia są często wpisane w strategię perso-
nalną przedsiębiorstwa, o czym młody i lojalny pracownik przeważnie nie wie, wstępu-
jąc w szeregi swojej wyidealizowanej organizacji. Rodzi się więc pytanie, czy profe-
sjonalizm i kwalifikacje pracowników są podstawowym kryterium decyzji pracodaw-
cy. Nie zawsze i niekoniecznie. Niezwykle często się zdarza, że zasadnicze z punktu 
widzenia organizacji jest kryterium stopnia dopasowania pracownika do kultury firmy, 
czyli stopień zaadaptowania przez niego kultury organizacji jako swojej własnej. Faktu 
tego organizacje nie kryją. Dyrektor personalny jednej z korporacji transnarodowych 
powiedział: „(...) naszej firmie zależy na przyjmowaniu do pracy ludzi młodych, naj-
chętniej jeszcze studiujących, gdyż są jak białe kartki, jak materiał, który możemy 
zapisać i urobić do własnych celów; zależy na tym, aby wszyscy byli jednakowi, gdyż 
to pozwala zachować jednolitą kulturę firmy”. 

W wielu współczesnych organizacjach nie ma miejsca na manifestowanie swojej 
osobowości lub na indywidualizm. Renomowane przedsiębiorstwa przyznają się do 
stosowania technik „prania mózgu” (brain washing). W późnych latach 90. cotygo-
dniowe spotkania kadry kierowniczej jednego z przedsiębiorstw produkujących ham-
burgery rozpoczynały się od wspólnego skandowania hasła „cash is king” (parafrazu-
jąc, można to przetłumaczyć: „kasa nade wszystko” lub „kasa rządzi”, aczkolwiek moi 
rozmówcy z owego przedsiębiorstwa sami nie mieli pełnego przekonania co do zna-
czenia i wymowy tych słów). 
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Pracownicy wykazujący nadmierną kreatywność w działaniu, zbyt daleko idącą 
samodzielność oraz otwartość w wyrażaniu własnych opinii i krytyce błędnych posu-
nięć biznesowych, mogą się narazić na liczne zarzuty, począwszy od nietolerancji, 
przez trudny charakter, skończywszy na braku umiejętności pracy zespołowej. Ta os-
tatnia cecha (team working skills) wydaje się priorytetem w selekcji pracowników do 
wielu polskich i międzynarodowych organizacji. Innymi słowy, indywidualne cechy 
człowieka, w tym silna osobowość, która z reguły nie sprzyja konformistycznym po-
stawom w grupie, zeszły zdecydowanie na dalszy plan, ustępując miejsca cechom, 
które pozwalają na całkowitą identyfikację z grupą, nawet za cenę pewnego oportuni-
zmu i rezygnacji z własnej autonomii osobowościowej. 

Schemat pracy zespołowej powoduje, że niejednokrotnie jedyną możliwością uzy-
skania satysfakcji z wykonywanego zadania jest uzyskanie pochwały bezpośredniego 
przełożonego i jego pozytywnej oceny. Zależy to oczywiście od jego dobrej woli, 
a przede wszystkim od wewnętrznej uczciwości. Zazwyczaj wykonana praca jest po-
strzegana jako sukces zbiorowy całej grupy, a o sukcesie w kategoriach indywidual-
nych mówi się w przypadku lidera, który daną grupą zarządza. Tak więc od początku 
drogi zawodowej towarzyszy pracownikowi hasło pracy na wspólny sukces, a o su-
biektywizmie i uznaniowości procesu oceny swojej pracy (performance appraisals) 
przekonuje się on bardzo szybko. 

Teoretycznie istnieje możliwość skonfrontowania oceny własnej pracownika z opi-
nią przełożonego, praktycznie jednak nie ma to znaczenia, gdyż większość firm nie 
uznaje możliwości pominięcia przełożonego na drodze służbowej. Uczynienie tego 
i odwołanie się do wyższych szczebli kierownictwa w przekonaniu, że ocena jest nie-
sprawiedliwa i nieuczciwa, naraża pracownika na zarzut omijania przełożonych bez 
względu na to, do jakiego stopnia ma on rację. Tworzy to kulturę o podwójnym syste-
mie znaczeń. Z jednej strony, przedsiębiorstwa promują politykę otwartej komunikacji 
między wszystkimi szczeblami komunikacji i niwelowania hierarchii formalnej, z dru-
giej jednak strony, kiedy dochodzi do rzeczywiście trudnej sytuacji, z której trzeba wy-
brnąć, osoby na wyższych szczeblach hierarchii pozostawiają pracownika samego 
z problemem, uważając, że jest to sprawa, którą powinien załatwić jego bezpośredni 
przełożony. Postawa nakazująca dyrektorowi, do którego w zaufaniu przychodzi pra-
cownik, prosząc o poufność i radę, przekazanie tej informacji do bezpośredniego prze-
łożonego tej osoby z moralnego punktu widzenia jest co najmniej dwuznaczna. Takie 
zachowania pozwalają sądzić, że wartością nadrzędną jest lojalność hierarchiczna i 
proceduralność, a nie uczciwość współpracy i dbałość o wszystkich pracowników143.  

Istnieje, co prawda, proces oceny przełożonego przez podwładnych, jednak jego 
stosowanie przez firmy nie jest powszechne. Wśród tych przedsiębiorstw, które decy-
dują się na taką ocenę, można się jednak spotkać z kontrowersyjnym i wyrafinowanym 
kwestionariuszem oceny, który podaje w wątpliwość wiarygodność tak otrzymanych 
opinii. Oto przykłady pytań: „Czy gdybyś miał wybór, chciałbyś pracować dla kogoś 
innego?” albo „Czy uważasz, że Twój przełożony zapewnia Ci wystarczającą pomoc 
w realizacji zadań?”. Negatywna odpowiedź na pierwsze pytanie to potencjalnie przy-

                                                        
143 Stosowanie opisanej metody i jej podobnych jako dobrego pretekstu do pozbycia się niechcianego 

pracownika jest tym bardziej naganne moralnie. Kultura, w której wartością byłoby poszanowania godności 
pracownika, nakazywałaby raczej otwartą i uczciwą rozmowę z nim, a nie manipulowanie uczuciami.  
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spieszona droga do rozwiązania umowy o pracę, negatywna odpowiedź na drugie na-
tomiast to sugestia, że nie radzimy sobie z powierzonymi zadaniami. 

W tak skonstruowanych kulturach utrzymanie się na drodze profesjonalnej kariery 
to w dużej mierze subtelna sztuka gry zachowań międzyludzkich oraz poprawności 
politycznej. Zapytany przeze mnie o przepis na karierę prezes zarządu jednej ze spółek 
paliwowych odpowiedział: „Obserwuj grę”. 

Równie znamienną i często spotykaną cechą środowiska pracy jest proceduralność 
oraz uniformizacja zachowań i schematów działania. Człowiek o silnej indywidualno-
ści i poczuciu odrębności może się poczuć zagubiony w gąszczu procedur, niejedno-
krotnie irracjonalnych, a teoretycznie mających służyć jakiemuś nadrzędnemu, po-
wszechnie akceptowanemu celowi. W siedzibie londyńskiej jednego z przedsiębiorstw 
paliwowych istnieje obowiązek trzymania się poręczy w przypadku korzystania ze 
schodów zamiast z windy. O obowiązku tym przypominają pracownikom liczne plaka-
ty rozwieszone na firmowych klatkach schodowych, a stopień jego wypełniania jest 
kontrolowany przez liczne kamery. Niezastosowanie się do procedury skutkuje pisem-
ną naganą. 

Długotrwałym efektem stosowania takich warunków pracy jest jej dehumanizacja, 
a w konsekwencji depersonalizacja. 

Na zagadnienie negatywnych skutków tworzenia silnych i wyrafinowanych kultur 
organizacyjnych można spojrzeć też z szerszej perspektywy. Czytelnika zainteresowa-
nego tym zagadnieniem odsyłam do książki No logo Naomi Klein, w której opisany 
jest zglobalizowany świat poddany dyktatowi wykreowanych marek handlowych 
(brands), będących notabene swoistym artefaktem kulturowym. Ich zgubny wpływ nie 
ogranicza się już wyłącznie do pracowników, choć w tym obszarze manifestuje się 
w najbardziej spektakularny sposób, ale ogarnia także konsumentów w skali nie tylko 
indywidualnej, ale także zbiorowej, jako całe społeczności.  

Problemy do rozważenia 

1. Czym jest kultura jakości w organizacji, a czym jakość kultury? 
2. Jaką rolę może odegrać kultura organizacji w zdobywaniu przewagi konkurencyj-

nej? 
3. Czy powodzenie procesu zmian w organizacji może być determinowane przez kul-

turę organizacji? 



Rozdział 7 

KULTURA KORPORACYJNA A TOŻSAMOŚĆ 

7.1. KILKA WSTĘPNYCH PYTAŃ 

Kultura korporacyjna często bywa używana w charakterze pojęcia obejmującego 
całość zagadnień związanych z tożsamością i identyfikacją przedsiębiorstwa. Tym-
czasem wszystkie te pojęcia charakteryzują odrębną część zagadnień związanych 
z wewnętrznym funkcjonowaniem organizacji oraz specyfiką wytwarzaną poprzez 
relacje między jednostkami w ich strukturalnym odniesieniu. Tożsamość przedsię-
biorstwa nawiązuje do specyfiki organizacji i jej unikalności144. Jest swoistym zesta-
wem cech lub właściwości, które powodują, że jest ona odróżnialna od innych orga-
nizacji, a pracownicy identyfikują się z nią. Tożsamość jest elementem poddającym 
się kreacji. Zamknięta w ramach oczekiwań odnoszących się do percepcji organizacji 
przez społeczeństwo, klientów oraz innych uczestników gry rynkowej, będzie ona 
stanowić materiał stworzenia wizerunku firmy. Myśl ta, wraz z podkreślaniem roli 
środków masowego przekazu w tworzeniu owego wizerunku, jest ostatnio szczegól-
nie silnie akcentowana. Przy okazji analizy zagadnienia tożsamości organizacji, war-
to zwrócić uwagę na różnice pomiędzy tożsamością wyartykułowaną, nieformalną, 
związaną z konkretnymi jednostkami wybranymi według specyficznego kryterium, a 
postrzegalną. 

Czym jest tożsamość przedsiębiorstwa? Czy można uznać, iż jest swoistą osobowo-
ścią organizacyjną, posiadającą taki lub inny, dotąd nie sprecyzowany związek z kultu-
rą? Czy w odniesieniu do syntetycznej struktury stworzonej przez ludzi i dzięki nim 
uzyskującej podstawy swojego istnienia, jaką jest każde przedsiębiorstwo, można roz-
ważać cechy tożsamościowe?  

Wydaje się, że do rozwiązania tej kwestii mogą być przydatne dwie drogi spekula-
cji myślowych. Można się zastanawiać, czy tożsamość przedsiębiorstwa jest wypad-
kową, amalgamatem tożsamości osób tworzących organizację, ale wówczas bardziej 
uprawnione byłoby rozważanie tożsamości grupy ludzi bez przypisywania jej atrybutu 

                                                        
144 G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa, zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 66. 
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organizacyjnego; można się też zastanawiać, czy jest konstruktem o odrębnym bycie, 
wytwarzanym w ciągłym procesie funkcjonowania organizacji. 

Pierwsza koncepcja zamyka się w polu badań psychologicznych i antropologicz-
nych i jako taka nie będzie przedmiotem niniejszego artykułu. 

Druga koncepcja natomiast prowokuje postawienie następującego pytania: jeżeli 
tożsamość jest odrębnym konstruktem, to czy tworzy się ją w sposób planowy i świa-
domy, czy też powstaje samorzutnie jako uboczny wynik procesów zarówno głów-
nych, jak i pomocniczych zachodzących w organizacji?  

Spróbujmy przeanalizować wzajemną relację między kulturą korporacyjną, a toż-
samością przedsiębiorstwa145. 

7.2. PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH POJĘĆ 

Punktem wyjściowym rozważań winno być zdefiniowanie podstawowych pojęć. 
W potocznym rozumieniu kultura korporacyjna oznacza zarys powszechnie wy-

znawanych wartości, który przejawia się w zestawie norm i artefaktów specyficznych 
dla danej organizacji. Określa się ją także jako historycznie ukształtowany system wy-
tworów materialnych, symbolicznych i socjetalnych, które są nośnikami wartości i zna-
czeń dla ludzkości, narodu, plemienia czy wspólnoty lokalnej lub innej zbiorowości146. 
W przestrzeni kulturowej znajdują się trzy sfery: materialna, symboliczna (duchowa 
i poznawcza), socjetalna (związana ze strukturą społeczeństwa i zachowaniem grup 
ludzkich)147. 

Próbując osadzić rozważane zagadnienie w rzeczywistości przedsiębiorczej można 
stwierdzić, że kultura korporacyjna jest zbiorem zasad i wartości obowiązujących 
w danej społeczności organizacyjnej w sposób naturalny, opisujących postawy, stosun-
ki międzyludzkie, a także styl funkcjonowania organizacji, wytworzone w drodze ewo-
lucji organizacji i jej dostosowań do otoczenia oraz mających cechy zarówno zmiennej 
wewnętrznej, która poprzez sztuczne modyfikowanie w procesach zarządzania legity-
mizuje istnienie organizacji oraz może przesądzać o posiadaniu przez nią przewagi 
konkurencyjnej jak i będących środowiskiem procesów zarządzania148. 

Według E. Scheina, kultura składa się z trzech warstw149: widocznych artefaktów, 
częściowo widocznych i uświadamianych norm i wartości oraz niewidocznych i nie-

                                                        
145 Pomijam w niniejszych rozważaniach zagadnienie osobowości przedsiębiorstwa, pojawiające się ja-

ko osobna kategoria semantyczna (corporate personality). Wydaje się, że określenie odrębności lub zbież-
ności znaczeniowej pojęć tożsamości i osobowości w odniesieniu do przedsiębiorstwa wymaga odrębnego, 
porządkującego istniejącą na ten temat literaturę opracowania. 

146 J. Kozielecki przeprowadza ciekawą analizę porównawczą Ingardenowskiego pojmowania tworów 
kulturowych, które je traktuje holistycznie, a więc idea w połączeniu z percepcją, podłożem materialnym 
i koncepcją trzech światów Poppera, który utożsamiając kulturę z trzecim światem – wiedzą obiektywną – 
zdaje się równocześnie pozbawiać ją podłoża materialnego. To tak, jakby można było oddzielić dzieło 
architektury od kamienia, z którego jest zbudowane.  

147 J. Kozielecki, op.cit., s. 181 
148 B. Fryzeł, op.cit., s. 20. 
149 C. Cooper, C. Cox, P. Makin, Organizacje a kontrakt psychologiczny, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2000, s. 233. 
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uświadamianych założeń podstawowych, które stanowić mogą swoisty odpowiednik 
zbiorowej nieświadomości, której istnienie postuluje C.G. Jung150. 

Jest więc kultura materią wielowarstwową, w której właściwe sobie miejsce znajdu-
ją zarówno nieświadome i automatyczne podstawy naszych reakcji, dziedziczone wraz 
z tradycją cywilizacyjną i historią zbiorowości ludzkich, jak i będące ich rezultatem 
uświadamiane normy i wartości, które po zastanowieniu każdy członek społeczeństwa 
czy organizacji jest w stanie zwerbalizować. 

W takim ujęciu kultura może być traktowana jako proces, którego wejście stanowią 
założenia podstawowe mające swe źródło w nieświadomości zbiorowej, leżące u pod-
staw norm i wartości, a znajdujące swoje ostateczne odzwierciedlenie w artefaktach, 
które oceniamy jako specyficzne i konkretne dla danej rzeczywistości organizacyjnej. 
Powstaje jednak pytanie, skąd bierze się różnorodność kulturowa przedsiębiorstw, 
skoro u jej podstaw leży ta sama zbiorowa nieświadomość, charakterystyczna dla da-
nego społeczeństwa? 

Odpowiedzi należy poszukiwać w procesie uczenia się przedsiębiorstw. Firmy 
funkcjonujące w danym otoczeniu zmuszone są do dostosowania się do jego specy-
ficznych warunków, jeżeli chcą utrzymać swoją konkurencyjność. Owe dostosowania 
mogą się odbywać w procesie uczenia się, którego niewątpliwą częścią składową bę-
dzie proces akulturacji, polegający na interpretacji zastanych wzorców kulturowych, 
a następnie ich internalizacji lub modyfikacji. Z jednej strony więc kultura rozkwita 
w organizacji na pożywce zbiorowej nieświadomości, z drugiej zaś jest kształtowana 
przez proces uczenia się, na który zwracał uwagę Gagliardi151, definiując kulturę przed-
siębiorstwa. 

Zdaniem Strategora152, kultura ma charakter bierny, neutralny, manipulatorski. Ak-
ceptacja manipulatorskiego charakteru kultury nie jest trudna, zwłaszcza jeśli przyj-
miemy do rozważań paradygmat interpretatywny, zgodnie z którym stwarzamy kulturę 
i jako organizacja jesteśmy kulturą153. 

Paradygmaty radykalne154 zresztą uwzględniają negatywne skutki funkcjonowania 
człowieka w organizacji i stawiają sobie za cel wyzwolenie go od wszelkich mechani-
zmów manipulacji lub dominacji organizacyjnej, do czego kultura może służyć155. 

                                                        
150 Mówi on: „ja” (czyli moja tożsamość, czyli coś, z czym jestem tożsama) składa się ze świadomości, 
nieświadomości indywidualnej, w której znajduje się wszystko to, co wyparte, zapomniane i niechcia-

ne, oraz nieświadomości zbiorowej, zawierającej całokształt tradycji i historii ludzkości. Zbiorowa nieświa-
domość może być źródłem automatycznych, zakodowanych i zinternalizowanych obszarów będących 
podstawą norm i wartości, z którymi się ludzie identyfikują. 

151 M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996, s. 73–77. 
152 Strategor, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1997. 
153 Na ciekawą kwestię związaną z postrzeganiem kultury jako narzędzia zwracają uwagę J.D. Ford 

oraz R.W. Backoff – przekonanie kadry zarządzającej, że kulturę może stymulować i kształtować zgodnie 
ze swoimi zapotrzebowaniami, płynie z faktu, że kadra umiejscawia się na zewnątrz systemu, który ocenia 
z pewnej perspektywy. Naturalne fiasko wszelkich tego typu prób bierze się stąd, że owa kadra jest częścią 
tego systemu, a zatem w pewnym sensie patrzy sama na siebie. Porównaj J.D. Ford, R.W. Backhoff, Or-
ganizational change in and out of dualities and paradox [w:] K.S. Cameron, R.E. Quinn, Paradox and 
transformation. Toward a theory of change in organization and management, Cambridge, Ballinger 1988, 
s. 115. 

154 Radykalny humanizm i radykalny strukturalizm. 
155 Przykładem kultury jako narzędzia dominacji są tzw. silne kultury (przykładowo Procter & Gamble, 

Unilever, IBM, Arthur Andersen), które w znacznym stopniu narzucają sposób działania i myślenia pra-
cownikom.  
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Stwierdzenie o biernym charakterze kultury wymaga zadania dodatkowego pytania: 
bierna względem kogo lub czego? Jeżeli przedmiotem kulturowej bierności ma być 
człowiek, to stwierdzenie takie budzi pewien sprzeciw. Kultura jako pochodna ludzkiej 
aktywności jest materią żywą, gdyż opiera się na bytowej podstawie, jaką są żywi lu-
dzie156, a zatem wszelkie oddziaływanie na nią powoduje reakcję zwrotną, której prze-
bieg nie zawsze jest przewidywalny. Kształtujemy kulturę, ale ona także kształtuje nas. 
Ma ona zatem atrybut, który określam jako pośrednią aktywność. Jest żywa i aktywna, 
dając się kształtować, ale jednocześnie reaguje zwrotnie na wszelkie próby oddziały-
wania na nią. 

Twierdzenie o aktywnym charakterze kultury zdaje się tez popierać U. Eco, pisząc 
o jej charakterze dynamicznym oraz uleganiu modom, a także wyczulając współcze-
snego obserwatora na zjawisko kultury pojmowanej w kategoriach widowiska. Mody 
kulturowe są nieuniknioną konsekwencją zdynamizowania kultury. O ile kultura pozo-
staje witalna i nastawiona na weryfikowanie i komunikowanie pomiędzy swoimi roz-
maitymi poziomami, o tyle wytwarza modę dla każdego z aspektów, w którym się 
przejawia157. 

Ci sami autorzy158 przywołują następujące elementy jako składowe tożsamości: 
– wizerunek przedsiębiorstwa, 
– wyobrażenia o zawodzie i jakości, 
– wizerunek rozkładu władzy. 
Wszystkie te elementy to wszakże kultura. Wizerunek firmy będzie w dużej mie-

rze określany przez artefakty. Wyobrażenia o zawodzie i jakości to pochodna warto-
ści wyznawanych przez pracowników. Ujęcie to nawiązuje do modelu MFM autor-
stwa Hofstede’a159, a także do modelu siedmiu dylematów kulturowych, o których 
w swych badaniach wspominali Trompenaars i Hampden-Turner160. Mamy więc 
nastawienie lokalne, kiedy identyfikujemy się z firmą, lub kosmopolityczne, kiedy 
identyfikujemy się z czymś znacznie szerszym i ogólniejszym, a więc przykładowo 
z zawodem. 

Nasze wyobrażenia o zawodzie będzie konstytuować umiejscowienie wartości wy-
znawanych na skali dylematów, z kolei wizerunek rozkładu władzy ma związek z wy-
miarami kulturowymi badanymi przez Hofstede. Jaki stąd wniosek? Tożsamość jest 
integralną częścią kultury korporacyjnej, która wytwarza się na gruncie ewoluującej 
kultury. 

Kultura ewoluuje, możemy nią zarządzać świadomie lub pozwolić, aby sama dosto-
sowywała się do otoczenia i jego zmiennych warunków, będąc swoistym buforem 
środowiskowym organizacji oraz środowiskiem procesów zarządzania. Tożsamość 
natomiast, jako gwarant unikalności, powinna mieć atrybut trwałości. Czy to oznacza, 
że odmawiamy tożsamości prawa do zmiany? Czy mamy więc zmienność w stałości, 
czy stałość w zmienności?  

                                                        
156 B. Fryzeł, Ontologia kultury korporacyjnej, „Organizacja i kierowanie”, 4/2003. 
157 U. Eco, Semiologia życia codziennego, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1996, 

s. 206. 
158 M. Fleischer, Corporate identity, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, Wrocław 2003, 

s. 124. 
159 B. Fryzeł, op.cit. 
160 Porównaj C. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 1998. 
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Czym jest tożsamość organizacyjna? Jest systemem charakterystyk organizacji, 
uwzględniającym, czym firma jest aktualnie, a czym chciałaby być i do czego aspiru-
je161. 

Korporacyjna tożsamość jest także swoistą zależnością działań, słów i sytuacji 
w organizacjach z właściwą im istotą i charakterem. Jest to strategicznie planowana 
autoprezentacja162. Z tego powodu Fleischer opisuje tożsamość w kategoriach marke-
tingowych i określa ją jako cechę produktu do sprzedaży zarówno dla klientów, jak 
i dla pracowników. Tożsamość organizacji jest tutaj definiowana jako część identity-
mix i oznacza zamanifestowaną samoocenę celów, sensów, funkcji i ról. Proponowany 
przez niego program corporate identity jest nadbudowywany na kulturze korporacyj-
nej. Istnieją dwie koncepcje tożsamości korporacyjnej. Marketerzy i badacze rynku 
postrzegają tożsamość jako wizerunek przedsiębiorstwa lub funkcję wizerunku przed-
siębiorstwa. Można by więc stwierdzić, że jest ona systemem wizualnej identyfikacji, 
której głównym zagadnieniem jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez silne 
wyróżnienie przedsiębiorstwa z grupy innych firm. Pozytywny wizerunek firmy oraz 
jej reputacja wpływa na grupy interesariuszy w sposób, który przekonuje ich do pro-
duktów firmy.  

Druga koncepcja jest związana z naukami behawioralnymi; stawia pytanie o to, 
z czym identyfikują się ludzie? 

Tożsamość organizacyjna składa się z centralnych, esencjonalnych dla organizacji, 
elementów, które są trwałe w długim okresie czasu i wyróżniają organizacje z otocze-
nia163. Proponuję skupić się na kontekście behawioralnym tożsamości organizacyjnej, 
zgodnie z którym tożsamość jest zakorzeniona w zachowaniach pracowników.  

Konsultanci reprezentujący różne podejścia do tego zagadnienia stworzyli podsu-
mowanie opisujące, czym jest tożsamość organizacyjna. Owo podsumowanie jest okre-
ślane jako Strathclyde Statement164. Wskazuje ono na pewne kwestie kluczowe dla 
rozwiązania naszego problemu:  

– tożsamość określa etos, cele i wartości, a także poczucie indywidualności, które 
umożliwia wyróżnienie się w konkurencyjnym środowisku,  

– tożsamość przedsiębiorstwa jest kwestią strategiczną, 
– tożsamość różni się od tradycyjnego marketingu marki produktowej, ponieważ 

uwzględnia wszystkich interesariuszy oraz powoduje, że komunikacja przedsię-
biorstwa jest wielopoziomowa w znaczeniu rynkowym (inna twarz dla każdej 
grupy). 

Tożsamość – zdaniem niektórych autorów165 – ma charakter aktywny i określa spo-
soby powstawania obrazów leżących u podstaw kultury. W jakim stopniu tożsamości 
można przypisać atrybut aktywności, jest kwestią dyskusyjną. Jest ona tworzona 
w sposób świadomy lub nieświadomy i stanowi unikalną warstwę kulturową, która 
różnicuje przedsiębiorstwo od innych firm i z którą można się identyfikować.  

Wydaje się, że rola tożsamości ogranicza się jedynie do stworzenia możliwości 
identyfikowania się z nią lub jej odrzucenia. Jak stwierdziliśmy już wcześniej i jak 

                                                        
161 M. Fleischer, op.cit., s. 111. 
162 Ibidem, s. 113. 
163 J.M.T. Balmer, A. Wilson, Corporate identity, „International Studies of Management and Organiza-

tion”, vol. 28, no 3, 1998, s. 15. 
164 Ibidem, s. 16. 
165 Strategor, op.cit., s. 507 i n. 
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wynika to z anatomii kultury proponowanej przez socjologów166, u podstaw kultury 
znajdują się założenia podstawowe, konstytuujące się w zbiorowej nieświadomości; to 
właśnie tam powstają obrazy, z których wyrasta kultura. W niektórych źródłach po-
strzega się tożsamość jako konstrukt kładący fundamenty pod wszelkie organizacyjne 
działanie167. 

Z powodu dyferencjacji i fragmentaryzacji kulturowej168 społeczna potrzeba odzy-
skania korporacyjnej tożsamości wydaje się jednak uzasadniona. Służy ona nie tylko 
redukcji chaosu, ale także dostarcza możliwości dyskursu dotyczącego organizacyj-
nych makrotożsamości. Czy zatem nie mówimy o swoistego rodzaju substancji scala-
jącej, która pozwala na połączenie odrębnych części w jednorodną całość? Wydaje się, 
że ta koncepcja w świetle niezaprzeczalnego procesu dyfuzji kulturowej oraz przemie-
szania i relatywizacji wzorców, uzyskuje pewną legitymizację. 

Być może w tożsamości przedsiębiorstwa, rozumianej jako syntetyczny wytwór 
ludzkiej aktywności zmierzającej do uzyskania cech wyróżniających, należy poszuki-
wać odpowiedzi na kulturowy relatywizm i nieokreśloność, którą często się dziś spoty-
ka. Jest to jednak rozważanie dotyczące bardziej roli tożsamości niż jej podstaw byto-
wych i genezy. 

7.3. TWORZENIE I POWSTAWANIE TOŻSAMOŚCI 

Warto się zastanowić nad ontologiczną naturą procesu konstytuowania się kultury 
korporacyjnej i tożsamości, które wskażą na umiejscowienie tożsamości w znacznie 
szerszym procesie, jakim jest swoista socjalizacja przedsiębiorstwa względem jego 
środowiska oraz będąca jej konsekwencją akulturacja, w wyniku której konstytuuje się 
kultura przedsiębiorstwa.  

Ostatnie dekady przyniosły badania koncentrujące się wokół czterech podstawo-
wych kategorii.  

Pierwsza z nich dotyczy wszelkich międzynarodowych badań porównawczych.  
Druga jest zorientowana wokół poszukiwań doskonałości przedsiębiorstwa oparte-

go na jego kulturowej orientacji. Do tej kategorii można by zaliczyć badania Hofste-
de’a (ale do pierwszej także), zmierzające do poszukiwania możliwości zarządzania 
kulturą, która jest głównym elementem odróżniającym i pozwalającym na interpretację 
przyczyn znakomitego lub fatalnego wyniku działania przedsiębiorstwa.  

                                                        
166 Trzy warstwy kultury, które proponuje Schein są częściowo spójne z propozycją systemu aksjonor-

matywnego kultury, proponowanego przez P. Sztompkę; porównaj P. Sztompka, Socjologia, Znak, Krakó 
2002. 

167 P. Dahler-Larsen, Organizational identity as a „crowded category” [w:] S.A. Sackmann, Cultural 
Complexity in Organizations, Sage Publications, London 1997, s. 368. 

168 Badania przeprowadzone przez Dahler-Larsena zaowocowały następującymi wnioskami, które wy-
dają się sugerować, że fragmentaryzacja kulturowa jest nieunikniona: ludzie identyfikują się z więcej niż 
jedną tożsamością oraz z tożsamością niekorporacyjną, np.: zawodu, cel zarządczy, aby wszelkie wartości 
korporacyjne były podzielane przez innych jest nieosiągalny. Przyjmuję jednocześnie, że sformułowanie 
o identyfikowaniu się z tożsamością zawodu przykładowo odnosi się do wartości, a nie tożsamości w zna-
czeniu, w jakim rozpatrujemy ją w niniejszym tekście. Porównaj P. Dahler-Larsen, op.cit., s. 368. 
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Znaczenie tożsamości jako siły kontroli nie tylko samego działania, lecz także pro-
fesjonalnych i kulturowych standardów pojawiło się jako trzecia kategoria badań nad 
tym zagadnieniem. 

Ostatecznie akceptujemy obecnie fakt, że organizacje to miejsce ciągłych konflik-
tów oraz dominacji, a zatem spolaryzowane tożsamości zbiorowe (przykładowo 
sprzeczność między pracownikami operacyjnymi a zarządem) stały się nagle przed-
miotem naukowego zainteresowania169. E. Schein nawiązuje do sprzeczności w defini-
cjach kultury, które z jednej strony nawiązują do jej natury pochodzącej od struktur 
organizacyjnych, a z drugiej strony próbują z niej uczynić swoisty konstrukt mierzal-
ny170. Prawdopodobnie ma to związek z przyjętymi paradygmatami, które definiują 
sposób postrzegania tych kwestii i które, jak już to udowodniliśmy, nie muszą się wy-
kluczać. 

Badacze organizacji wydają się czasem wahać, czy tożsamość korporacyjna jako 
taka w ogóle istnieje. Temat ten pojawił się na arenie sporów naukowych z powodu 
presji społecznej, aby oprzeć działalność organizacji na określonej tożsamości organi-
zacyjnej. Trudno oczywiście się zgodzić z tendencją przypisywania organizacjom toż-
samości w celu ich łatwiejszego zrozumienia.  

W jakich warunkach kulturowych może zatem powstawać tożsamość przedsiębior-
stwa? Zasadniczym procesem towarzyszącym jej konstytuowaniu się jest kulturowa 
fragmentaryzacja. Fragmentaryzacja jest szczególnie widoczna na polu kultury korpo-
racyjnej, gdzie wydaje się zanikać znaczenie tradycji, a zatem podstawowe fundamenty 
kultury, będącej elementem systemu socjalnego171, istniejącego w sposób inny od rze-
czywistego, zostają zagubione. Obserwujemy więc proces tworzenia antykultury. Jakie 
są tego widoczne symptomy? Pojawia się w organizacjach tendencja do niedoceniania 
roli kultury korporacyjnej w przedsiębiorstwie w celu politycznie poprawnego gloryfi-
kowania wszelkich mniejszości kulturowych, którym dajemy przywilej posiadania 
własnej subkultury, niepodlegającej ogólnym prawidłom nadrzędnej kultury organiza-
cyjnej danego przedsiębiorstwa. Można znaleźć w literaturze dowód, że idea integracji 
w ramach przedsiębiorstw została zdetronizowana na rzecz dyferencjacji oraz wspo-
mnianej już fragmentaryzacji172. Jak więc możemy dyskutować o kulturze jako źródle 
przewagi konkurencyjnej, jeżeli przyznajemy jednocześnie, że jest ona przedmiotem 
gry, zmiany, absurdu i ciągłego przedefiniowywania. W ten sposób zdolność to bycie 
manipulowanym oraz elastyczność kulturowa staną się naszymi wrogami, gdybyśmy 
chcieli dowieść, że organizacje posiadają jakakolwiek kulturę inną niż ta określana 
mianem kameleona. O kulturze kameleona pisała już Kostera173, definiując specyfikę 
organizacji postkomunistycznych. W takiej sytuacji rozwiązaniem problemu nieokre-
śloności kulturowej i elementem scalającym warstwy kultury, tak aby tworzyły mate-
riał zdolny do przesądzenia o przewadze konkurencyjnej, może stać się tożsamość. 

Większość organizacji to organizacje nowoczesnego stylu pracy, gdzie podstawą 
relacji są: kontrakt, wymiana oraz zaangażowanie ściśle związane z interesem, a zatem 

                                                        
169 P. Dahler-Larsen, op.cit., s. 368–369. 
170 E. Schein, What is culture? [w:] P. Frost, L. Moore, M. Louis, C. Lundberg, J. Martin, Reframing 

organizational culture, Sage Publications, London 1991, s. 243. 
171 B. Fryzeł, Ontologia kultury korporacyjnej, „Organizacja i Kierowanie”, 4/2003. 
172 J. Martin, Cultures in organizations. Three perspectives, New York, Oxford University Press 1992. 
173 M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996, s. 166–171.  
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na uwzględnienie osobowości pozostaje niewiele miejsca174. Jest to argument przema-
wiający na korzyść koncepcji tworzenia tożsamości w wyniku planowanego procesu, 
zmierzającego do scalenia fragmentarycznej kultury i wytworzenia elementów unikal-
nych, raczej wyróżniających organizację niż działających na korzyść idei samowytwa-
rzania się tożsamości w sposób niezależny od planowych działań.  

Ustalając pochodzenie i sposób powstawania kultury, należy przyjąć hierarchicz-
ność bytów w następującej kolejności: otoczenie zewnętrzne, społeczeństwo, subspo-
łeczne formy organizowania się ludzi. Społeczeństwo wytwarza kulturę, która opiera 
się na podstawie bytowej, jaką są ludzie. Przedsiębiorstwo, będące jedną z form orga-
nizowania się, wytwarza kulturę korporacyjną, która również funkcjonuje na takiej 
samej podstawie. Kultura sensu largo, tak jak i kultura korporacyjna, może oddziały-
wać na społeczeństwo oraz na otoczenie zewnętrzne dzięki swej zmienności struktu-
ralnej. Wydaje się, iż do zdefiniowania sposobu istnienia kultury korporacyjnej najlep-
sze zastosowanie będzie miała teoria Dawkinsona175, który podkreśla, że kultura to 
odrębna rzeczywistość tworów pamięciowych, sterujących życiem na równi z elemen-
tami biologicznymi. Pochodzenia owych tworów pamięciowych można się doszukiwać 
w zbiorowej nieświadomości Junga, o której już wspominaliśmy. Podstawą bytową 
kształtowanej tożsamości jest kultura korporacyjna. Spośród norm i wartości wybiera-
ne są te, które mają atrybut trwałości w długim okresie i jako takie mogą wyróżniać 
organizację na rynku oraz posiadają akceptację znacznej części pracowników. Wokół 
tych wartości budowana jest tożsamość dostrzegalna za pośrednictwem artefaktów. 
Budowanie tożsamości polega w znacznej mierze na procesie komunikacji z otocze-
niem, w którym przekazywane są informacje o tym, z czym ludzie identyfikują się 
najmocniej.  

Podejmując próbę zdefiniowania ewolucji kultury, Kozielecki opisuje zjawisko, 
które określa mianem transgresji176. Działania, które polegają na tym, że człowiek 
świadomie przekracza dotychczasowe granice materialne, społeczne i symboliczne, to 
działania transgresyjne. Z punktu widzenia tworzenia kultury i jej ewolucji najbardziej 
interesuje nas transgresja intelektualna. Jak mówi Kozielecki, aktywność transgresyjna 
pozwala nam przekształcać rzeczywistość. Takie czynności mogą się stać źródłem 
rozwoju lub regresu. 

Czym jest proces budowania tożsamości przedsiębiorstwa uwzględniający teorię 
transgresji? Są dwa ujęcia definiujące tę kwestię: fenomenologiczne, które mówi 
o budowaniu charakterystyk zapewniających ciągłość, spójność i niepowtarzalność, 
oraz poznawcze, które traktuje tożsamość jako system samowiedzy, który się nawar-
stwia177. Rozwój tożsamości to budowanie kategorii „my” i „oni”. Co ważne – tożsa-
mość organizacji to sądy dotyczące obszarów subiektywnie ważnych i specyficznych, 
a zatem stanowiących trzon kultury organizacyjnej. Z punktu widzenia stwarzania 
kultury i jej powstawania (ontologicznego) wydaje się, że najbardziej powszechnym 
podejściem jest budowanie na gruncie tożsamości „przez działanie”, kiedy adaptujemy 

                                                        
174 P. Dahler-Larsen, op.cit., s. 370. 
175 J. Lipiec, Eidos kultury (Prolegomena filozoficzne) [w:] Kultura, gospodarka, media, red. E. Orze-

chowski, Centrum Animacji Kultury, Kraków 2002. 
176 J. Kozielecki, op.cit., s. 43. 
177 G. Aniszewska, K. Obłój, Postrzeganie otoczenia a strategie firm [w:] Tożsamość i strategia przed-

siębiorstwa – modele i doświadczenia, red. M. Moszkowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław-
skiej, Wrocław 1997, s. 13. 
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standardy mistrzów w danym działaniu, lub tożsamości „przez stawanie się”, kiedy 
identyfikujemy się z prawnym ideałem178. 

Dynamika kultury to jej triadyczny rozwój: dziedzictwo określonej zbiorowości, 
rozwój i doskonałość wytworów owego dziedzictwa, w wyniku czego powstaje zrów-
noważony system, dezorganizacja, erozja i upadek179, którego oblicze obserwowaliśmy 
już w trendach postmodernistycznych na szeroką skalę, a obecnie w procesach frag-
mentaryzacyjnych. Kultura ewoluuje na poziomie spontanicznym i żywiołowym oraz 
na poziomie działań zaangażowanych, celowych i świadomych, zmierzających do za-
spokojenia potrzeb. Ten drugi etap, określany przez Skinnera projektowaniem kultury, 
lub, jak kto woli, poziomem transgresyjnym. Ten właśnie poziom jest głównym źró-
dłem kultury przy założeniu, iż zawiera transgresje, które przeszły przez sito społecz-
nej selekcji180. Z kulturotwórczego punktu widzenia najistotniejsze są transgresje 
o atrybucie twórczym181. 

Czy przedsiębiorstwo, tworząc tożsamość, dokonuje swoistej transgresji kulturo-
wej? Czy tożsamość jest transgresją kultury, czy może raczej stanowi sumę wypadko-
wych kulturowej ewolucji? Sądzę, że nie można jednoznacznie stwierdzić, aby tożsa-
mość była formą kultury ani jej częścią. Jest natomiast hipostazą – nie jest kulturą, ale 
od niej zależy. Skłaniam się do koncepcji, iż tożsamość jest wypadkową ewolucji kul-
turowej o tyle, o ile świadome działania zmierzające do podkreślenia i zakomunikowa-
nia otoczeniu najtrwalszych wartości danej kultury opierają się na doborze wartości, 
których niezmienność w długim okresie została w procesie ewolucji kultury nienaru-
szona. Ostatecznie twierdzę, że tożsamość przedsiębiorstwa jest świadomie tworzona 
w procesie ewolucji kulturowej przedsiębiorstwa, jako odpowiedź na pogłębiające się 
procesy fragmentaryzacji kulturowej. Kreowanie tożsamości odbywa się z wykorzy-
staniem technik marketingowych i promocyjnych i kumuluje się w procesie komunika-
cji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Podstawowa rolą tożsamości organizacji jest umoż-
liwienie jej wyróżnienia spośród innych graczy rynkowych. 

7.4. RELACJA TOŻSAMOŚCI DO KULTURY 

Organizacje są formą ludzkiej ekspresji, podobnie jak kultura sensu largo, natomiast 
kultura korporacyjna sensu stricto jest emanacją wewnętrzną mikrospołeczeństwa, 
które tworzą pracownicy i właściciele przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa działają 
                                                        

178 Posługuję się typologią P. Tapa, który wyróżnia sześć typów tożsamości. Są to: tożsamość „w in-
nym”, kiedy nie występuje różnicowanie na linii ja – inni, tożsamość negatywna „przeciw innemu”, tożsa-
mość rozdwojona, kiedy mylnie utożsamiamy ja z innymi, co powoduje powstanie różnych wersji „siebie”, 
tożsamość „przez przynależność” oparta na wspólnym wyznawaniu tych samych wartości, tożsamość 
„przez działanie” oraz „przez stawanie się”. 

179 J. Kozielecki, op.cit., s. 204. 
180 Ibidem, s. 207. 
181 J. Kozielecki rozróżnia transgresję H – historyczną, opartą na przekraczaniu granic, których nikt do-

tąd nie przekroczył, dlatego fakt ten ma znaczenie dla całej społeczności lub nawet ludzkości, od transgresji 
typu P – psychologicznych, dotyczących przekraczania granic samego siebie, ale nie niosących żadnej 
dodatkowej wartości. Ponadto istotne są transgresje twórcze jako niosące wartość i mające prymat nad 
transgresjami ekspansywnymi, nakierowanymi wyłącznie na poszerzanie własnej przestrzeni, czy to w za-
kresie wiedzy, możliwości, czy wartości ogólnoludzkich, takich jak np. wolność. 
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w ścisłym związku z otoczeniem zewnętrznym, a ujęcie systemowe zarządzania wręcz 
implikuje zanik granic przedsiębiorstwa oraz relatywność i niestałość granic systemu. 
Fakt ciągłej zmienności otoczenia oraz konieczności dostosowań przedsiębiorstwa, 
warunkujących nie tylko jego konkurencyjność, ale nawet egzystencję rynkową spra-
wia, że kulturę korporacyjną należy rozpatrywać w aspekcie ciągłych, wzajemnych 
relacji zachodzących między kulturą większej (nadrzędnej) grupy społecznej (np. spo-
łeczeństwo narodowe) a kulturą pochodną (subkulturą?) jako wytworem społeczności 
niższego rzędu (zależnej)182.  

Przedsiębiorstwo jest formą ludzkiego bytowania, w którego obrębie kultura ulega 
konkretyzacji i staje się kulturą korporacyjną w rozumieniu wewnątrzorganizacyjnej 
emanacji działania człowieka. Oznacza to, iż kulturę korporacyjną należy rozważać 
z uwzględnieniem jej zmienności jako elementu dostosowań. Jeżeli przyjmiemy za 
prawidłową tezę o zmienności strukturalnej w systemie społecznym183, to korporacyjna 
tożsamość będzie się tworzyć na podstawie elementów niezmiennych w warstwie kul-
tury, które mogą takimi pozostać nawet w systemie rozwijającym się. Jednocześnie 
jednak kultura funkcjonuje też na poziomie osobniczym, na którym człowiek żyje 
i tworzy swoją osobowością – jako moment rzeczywistości kulturowej, indywidualny 
i niepowtarzalny – własny system znaczeń184. System znaczeń, transponowany na ze-
staw znaków komunikacyjnych takiej lub innej formy, trafia do otoczenia w procesie 
komunikacji jako tożsamość przedsiębiorstwa185. Sposobem postrzegania relacji mię-
dzy kulturą a tożsamością korporacyjną jest spojrzenie przez pryzmat definicji kultury 
jako rzeczywistości znaków. Kultura jest zestawem znaków o charakterze systemo-
wym – przedsiębiorstwo zaś jest systemem otwartym186. Kultura jest związana z sys-
temem komunikacji przedsiębiorstwa, który umożliwia porozumiewanie się z otocze-
niem i środowiskiem poza granicami firmy. Przedsiębiorstwo komunikuje swoją toż-
samość za pomocą kultury, a proces komunikacji jest prowadzony z wykorzystaniem 
zestawu znaków ustrukturyzowanych według konkretnego wzorca. 

P. Sztompka w swojej Socjologii187 twierdzi, że status osoby powstaje między war-
stwami różnych pozycji społecznych, a identyfikacja grupowa jest pochodną przyna-
leżności do rozmaitych grup w tym samym czasie. W podobny sposób tożsamość jest 
formowana poprzez fakt nakładania się na siebie różnych trendów kulturowych oraz 
presji, których dana osoba lub grupa osób doświadcza. Tak więc konstruując paralelę 
między organizacją a jednostką ludzką, możemy stwierdzić, że tożsamość korporacyj-
na jest rezultatem rozmaitych presji kulturowych, wywieranych na organizacje w tym 

                                                        
182 Prace z dziedziny uwarunkowań kultury organizacji narodowymi kulturami autorstwa G. Hofstede’a 

dostarczają ciekawego materiału badawczego oraz wiedzy o współczesnych przedsiębiorstwach międzyna-
rodowych. Kultura korporacyjna takich przedsiębiorstw wykazuje, oprócz trendów ogólnoorganizacyjnych, 
ciekawe tendencje, których istnienie można przypisać wpływom i znaczeniu kultur narodowych 
(G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000). 

183 J. Lipiec, Podstawy ontologii społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1972, 
s. 170–185. 

184 A.L. Zachariasz, Kulturozofia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000, s. 33. 
185 Nie rozważam w niniejszym opracowaniu kwestii tożsamości komunikowanej i tożsamości projek-

towanej, a więc różnicy między tym, do czego przedsiębiorstwo aspiruje, a jaki jego wizerunek jest odbie-
rany przez otoczenie. Wydaje się jednak, że skala takiej rozbieżności zależy nie tylko od sprawności proce-
su komunikacji. 

186 M. Fleischer, Corporate identity, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, Wrocław 2003, s. 33. 
187 P. Sztompka, op.cit., s. 236. 
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samym czasie. Kultura jest rezultatem procesów socjalizacji przedsiębiorstwa oraz 
akulturacji pochodzącej z presji społecznych, a następnie na gruncie tak powstałej 
kultury może być budowana tożsamość organizacyjna. Do interpretacji tych procesów 
przydatna jest również teoria faktów socjologicznych E. Durkheima. Człowiek rodzi 
się jako biologiczny organizm i staje się osobą poprzez internalizowanie wzorców 
kulturowych, typowych dla swojego miejsca zamieszkania i środowiska188. Przedsię-
biorstwo uzyskuje swoje miejsce w środowisku i kulturze otoczenia – kulturze spo-
łecznej, poprzez internalizację lub inne formy reagowania na wzorce kulturowe. 

Pojawiają się też opinie, iż kultura korporacyjna jest jednym z elementów tożsamo-
ści przedsiębiorstwa, że jest jednym ze znaczeń tożsamości189. Można się zgodzić ze 
stwierdzeniem, że tożsamość nie może być tworzona w oderwaniu od filozofii działa-
nia i misji przedsiębiorstwa190, a przecież są one częścią kultury organizacji. W klasy-
fikacji pięciu podstawowych elementów tożsamości przedsiębiorstwa tożsamość rze-
czywista zawiera między innymi zbiór wartości podzielanych przez zarząd i pracowni-
ków. A przecież wartości to podstawowa warstwa kultury. Nie można się zgodzić ze 
stwierdzeniem, iż kultura korporacyjna jest jednym z obszarów kształtujących globalny 
wizerunek firmy i jako taka jest podrzędna względem tożsamości191. Kultura jest pod-
stawowym obszarem kształtującym wizerunek firmy, a tożsamość do tego wizerunku 
należy. Relacja między kulturą a tożsamością wynika więc wprost z procesu tworzenia 
i powstawania tożsamości. 

Tożsamość jest sposobem percepcji oraz interpretacji kultury narzucanym przez or-
ganizacje w procesie kreacji własnego wizerunku. Tożsamość organizacyjna nie cechu-
je się samoistnym bytem, ale jest syntetycznym konstruktem powstającym jako pro-
dukt ludzkiej aktywności organizacyjnej. Tak jak organizacje jako takie są formą, 
w jakiej przejawia się ludzkie bytowanie i dlatego bez człowieka nie mogłyby istnieć, 
podobnie tożsamość organizacji jest sztucznie wytworzoną osobowością organizacyj-
ną, o której istnieniu decyduje człowiek. Dlatego przypisywanie organizacjom posia-
dania tożsamości jako atrybutu im immanentnego budzi sprzeciw, gdyż mogłoby ono 
prowadzić niechybnie do uznania ich swoistej niezależności istotowej od człowieka – 
niezależności, które musiałaby wyjść daleko poza metaforę psychicznego więzienia 
Morgana192. Kultura jest platformą interpretacyjną, na podstawie której budowana jest 
tożsamość przedsiębiorstwa jako element wyróżniający przedsiębiorstwo z otoczenia 
i przesądzający o jego unikalności. 

Problemy do rozważenia 

1. Które z pojęć jest, waszym zdaniem, szersze: kultura organizacji czy jej tożsamość? 
Proszę uzasadnić. 

2. Czy tożsamość organizacji powstaje wraz z nią, czy też musi być tworzona? W jaki 
sposób można tworzyć tożsamość organizacji? 

                                                        
188 P. Sztompka, op.cit., s. 232. 
189 A. Zarębska, Tożsamość przedsiębiorstwa – znacznie szersze spojrzenie na kulturę organizacyjną, 

„Przegląd Organizacji”, 1/2003. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem. 
192 G. Morgan, op.cit., s. 232–267. 



ZAKOŃCZENIE 

Jest faktem niepodlegającym dyskusji, że kultura jest właściwością człowieka193 oraz 
jego nieodłączną cechą w sensie zarówno osobniczym, jak i zbiorowym. 

Współczesne ujęcie tematu kultury korporacyjnej przedstawia ją w ścisłym po-
wiązaniu ze społeczeństwem i cywilizacją. Ponadto kultura istnieje w sposób inten-
cjonalny, jeśli przyjmiemy semantykę Ingardena, oraz w sposób niesamoistny i nie-
samodzielny, gdyż jest nieodłącznie związana ze społecznością. Tak więc elementa-
mi kultury są znaczenia i wartości wspólne dla danej społeczności, wobec których 
stosuje się kryterium hierarchiczne, co szczególnie wyraźnie objawia się w kulturze 
korporacyjnej. Szczególnego sensu może nabrać kultura korporacyjna w świetle teo-
rii Durkheima o wzajemnej zależności pomiędzy wspólnotą a społeczeństwem, gdzie 
obie te formy są pochodnymi systemu globalnych interakcji socjalnych194. Zwraca on 
uwagę, iż identyfikacja wspólnotowa jednostki oraz przynależność do wspólnoty 
w rezultacie powodują, iż społeczeństwo staje się zastępowalne przez wspólnoty 
partykularne. Teoria ta jest potwierdzeniem z jednej strony odrębności socjalnej każ-
dej kultury korporacyjnej jako immanentnej danej wspólnocie partykularnej (przed-
siębiorstwu), a z drugiej strony jej elastyczności jako elementu zmieniającego się 
systemu. 

Konkluzja, która wobec tych rozważań nasuwa się sama, jest następująca: należy 
rozpatrywać kulturę korporacyjną oraz jej wpływ zarówno na przedsiębiorstwo, jak 
i pozostałe obszary ludzkiego bytowania ze świadomością jej organicznej, a zatem 
„żywej ” natury, która zawsze funkcjonuje w powiązaniu z warunkami społecznymi, 
systemowymi, politycznymi i wszelkimi innymi, które kształtują środowisko funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa. Badacz zawsze będzie stawał przed jakąś formą dychoto-
mii, która zarówno w filozofii, jak i w życiu towarzyszy zjawiskom. Owa dychotomia 
zagadnień kultury przedsiębiorstw zdaje się objawiać w niemalejącym rozziewie mię-
dzy nauką a praktyką przedsiębiorczą, gdzie rola kultury jest niedoceniana, albo nawet 
bagatelizowana. Zjawisko to niesie ze sobą dwojakiej natury niebezpieczeństwo pole-
gające z jednej strony na niewykorzystaniu bogatego obszaru wartości do programo-
wego wspomagania skuteczności i konkurencyjności organizacji, a z drugiej strony na 
niepodejmowaniu próby prawdziwie holistycznego spojrzenia na przedsiębiorstwo 
i jego zasoby. Wydaje się, że w warunkach postępujących procesów politycznej inte-

                                                        
193 S. Kowalczyk, Filozofia kultury, Wydawnictwo KUL, Lublin 1996, s. 8. 
194 J. P. Martin, Manuel de culture economique et sociale, Edition Marketing, Paris 1992, s. 197. 
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gracji państw i globalizacji rynków, kiedy kultura wszelkich ludzkich zbiorowości, 
w tym także przedsiębiorstw, jest szczególnie narażona na fragmentaryzację i postępu-
jącą marginalizację względem problemów ekonomiczno-gospodarczych, wartość zwią-
zana z umiejętnością całościowego oglądu przedsiębiorstwa odgrywać może kluczową 
rolę w modelowaniu przyszłego kształtu przedsiębiorczości, który dla nas wszystkich – 
zarówno pracowników, jak i klientów – nie jest obojętny. 



SŁOWNICZEK NIEKTÓRYCH POJĘĆ 

Adhokracja – od łac. ad hoc, doraźnie, specjalnie w tym celu, bez zamiaru szerszego 
zastosowania; forma organizacji powstająca wyłącznie do realizacji danego, kon-
kretnego celu, niemająca cech stałości lub szerszego, uniwersalnego zastosowania; 
organizacja o strukturach tymczasowych. 

Aksjonormatywny system – system, w którym oceny i normy szczegółowe wynikają 
z ogólniejszych, naczelnych wzorców opartych na przyjętym systemie wartości. 

Antropologia – biologia porównawcza człowieka, zajmująca się zmiennością jego cech 
fizycznych w czasie i przestrzeni. 

Archetyp – pierwowzór, prototyp. 
Artefakt – przedmiot będący dziełem pracy ludzkiej, psych. sztuczny twór nieistnieją-

cy realnie. 
Asertywność – umiejętność otwartego i bezpośredniego wyrażania myśli, uczuć, prze-

konań i pragnień, ale w sposób respektujący uczucia, poglądy i opinie rozmówcy. 
Autarkia – pełna samowystarczalność; sytuacja, w której kraj dąży do samowystar-

czalności przez politykę izolacji gospodarczej od innych państw, nie bacząc na 
koszty społeczne tej polityki; por. gospodarka zamknięta. 

Autopoiesis – (z gr.) samowytworzenie; w odniesieniu do organizacji jest to koncepcja, 
według której organizacja jest systemem samowytwarzającym się i jako system ży-
wy musi mieć charakter zamknięty o autonomicznym sposobie interakcji i odwołu-
jącym się do siebie samej; systemy żywe dążą za wszelką cenę do zachowania owej 
raz wytworzonej tożsamości i utrzymania własnego układu relacji; czynią to za po-
mocą prób podporządkowania temu celowi wszelkich zmian; samowytwarzanie jest 
możliwe dzięki tzw. okrężnym wzorcom interakcji, dzięki którym zmiana w jed-
nym elemencie organizacji powoduje zmianę w innym, który jest z nim sprzężony, 
dzięki czemu system zawsze odwołuje się do siebie samego. 

Autoreferencyjność – odwoływanie się systemu organizacyjnego do samego siebie; 
traktowanie własnej organizacji jako wzorca do dalszych przemian. 

Determinizm – pogląd uznający zasadę prawidłowości, przyczynowego uwarunkowa-
nia wszelkich zjawisk (także społecznych), przyjmujący istnienie zależności między 
nimi. 

Dialektyka – rozumowanie idące od danego pojęcia (teza) do jego przeciwieństwa 
(antyteza) i łączące oba w wyższą jedność (synteza), triada heglowska; teoria o roz-
woju zjawisk rzeczywistości, ich związku i wzajemnej zależności, tłumacząca roz-
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wój walką wewnętrzną przeciwieństw oraz oparta na niej metoda poznawania 
i przekształcania świata. 

Egalitaryzm – pogląd, według którego należy dążyć do zrównania ludzi pod względem 
praw, dochodów i warunków życiowych. 

Elitaryzm – pogląd, według którego w danej płaszczyźnie i w danym obszarze istnieją 
osoby uprzywilejowane i wybrane. 

Epistemologia – teoria poznania zajmująca się możliwościami, granicami i zasięgiem 
ludzkiego poznania. 

Fraktalne organizacje – organizacje fragmentaryczne, złożone z identycznych elemen-
tów, z których każdy stanowi odrębną całość (mikrofraktale); podstawowe cechy, 
na których oparta jest budowa organizacji fraktalnych to izomorfizm części 
i całości, holograficzność oraz samopodobieństwo, czyli identyczność dowolnego 
fragmentu struktury fraktalnej z całością struktury. 

Holistyczny – pogląd w teorii i metodologii nauk społecznych, przyjmujący, że twier-
dzenia dotyczące zjawisk złożonych, niedostępnych obserwacji, nie dadzą się wy-
wnioskować z prawidłowości ich poszczególnych składników; całościowy, ujmują-
cy analizę zjawisk złożonych w szerokiej perspektywie wykraczającej poza ocenę 
składających się na nie zjawisk cząstkowych. 

Holograficzność – odzwierciedlanie układu makro w układzie mikro. 
Inercja – bezwładność, bierność. 
Izomorfizm – równopostaciowość, równokształtność. 
Konstrukt – przybliżony synonim terminu „pojęcie”, odnoszący się do wytworów 

logicznych i intelektualnych. 
Legitymizacja – nadanie czemuś mocy prawnej, usankcjonowanie; (socjol.) uznanie 

danego systemu (politycznego) za najbardziej odpowiedni dla danego typu społe-
czeństwa. 

Metafora – przenośnia, figura stylistyczna, w której przynajmniej jeden wyraz uzysku-
je inne, obrazowe, ale pokrewne znaczenie. 

Paradygmat – ogólny sposób widzenia świata; dyktuje, jaki rodzaj pracy naukowej 
powinien być podejmowany i jakie wyniki są akceptowalne w danym czasie i miej-
scu; w paradygmatach odnaleźć można swoiste wzorce metodologii naukowej, 
obowiązującej w danym czasie w danej dyscyplinie. 

Paternalizm – „ojcowski” stosunek do podwładnych, taktyka działania oparta na za-
spokajaniu osobistych potrzeb pracowników. 

Pragmatyzm – odmiana utylitaryzmu, głosząca, że prawdziwe są tylko te myśli, które 
się sprawdzają przez swoje skutki praktyczne. 

Socjetalny – związany ze strukturą społeczeństwa i zachowaniem grup ludzkich. 
Transgresja – (lit.) inwersja, odwrócenie zwykłego układu, wartości elementów, faz 

procesu, odstępstwo od zwykłego szyku; także wdzieranie się na niezajęte dotąd 
obszary. 

Technokracja – rządy specjalistów technicznych; rządy na zasadach ustalonych przez 
techników. 
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POSŁOWIE 

Kultura korporacyjna w krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii stała się elementem 
tożsamości narodowej, a przede wszystkim stanowi czynnik konkurencyjny, wpły-
wający także na jakość życia.  

Tragiczny dla narodu i gospodarki polskiej okres okupacji i komunizmu unicestwił 
w stopniu zatrważającym kulturę korporacyjną wypracowaną w Polsce międzywojen-
nej. Skutkiem tego dziś, w momecie wejścia do Unii Europejskiej, kiedy jesteśmy 
dumni z naszej wielkiej kultury narodowej, jest nieprzystający do europejskiego po-
ziom kultury przedsiębiorstw polskich: nie tylko nie jest ona czynnikiem wzmac-
niającym ich konkurencyjność na rynku europejskim czy globalnym, ale także nie jest 
elementem tożsamości narodowej. Tak więc znaczenie tej tematyki jest ogromne, 
zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i z punktu widzenia racji stanu Rzeczy-
pospolitej. Trzeba to zapóźnienie nadrobić! Z tego właśnie powodu polecam tę lekturę 
studentom i menedżerom praktykom, aby mogli partycypować w rozwoju kultury kor-
poracyjnej polskich firm. 

Na szczególną uwagę zasługuje osoba Autorki, bo to właśnie ona nadaje wiarygod-
ności tej książce. Doktor nauk ekonomicznych i pracownik naukowo-dydaktyczny 
w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdołała już zdobyć ponad 8-letnie doświadczenie 
na poziomie transeuropejskim od momentu ukończenia studiów na Akademii Ekono-
micznej w Krakowie, pracując kolejno w kilku koncernach zagranicznych działających 
na rynkach światowych. Była bacznym obserwatorem kultury korporacyjnej firm na 
Zachodzie i porównywała ją z kulturą firm w Polsce, co zaowocowało w 2003 r. 
wartościową pracą doktorską. 
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