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Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie diagnozy polskiej kultury 
organizacyjnej. Przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących istnieją-
cej i preferowanej kultury organizacyjnej przeprowadzone wśród kadry kie-
rowniczej polskich przedsiębiorstw. Omówione zostaną także wyniki badań 
respondentów ukraińskich, niemieckich i brytyjskich w zakresie percepcji 
polskiej kultury organizacyjnej. W ramach wniosków z przeprowadzonych 
badań opracowane zostaną kierunki kształtowania kultury organizacyjnej.

Rola kultury organizacyjnej

Odmienność kulturowa poszczególnych państw, regionów czy wręcz kontynentów wpły-
wa na ukształtowanie się różnych paradygmatów zarządzania. Teza ta została potwier-
dzona licznymi badaniami z zakresu kultury biznesu. Najpowszechniej wyróżniane są 
trzy modele zarządzania: europejski, japoński i amerykański, gdzie każdy opiera się na 
własnym odmiennym systemie wartości, zasad i reguł działania. Można jednak zaob-
serwować zjawisko konwergencji tych odmiennych paradygmatów zarządzania, choć 
wykształcenie jednego paradygmatu zarządzania w światowej praktyce jest trudne do 
przewidzenia w najbliższej przyszłości.

Zdaniem G. Hofstedego [1993], zarządzanie w dzisiejszym rozumieniu jest wyna-
lazkiem amerykańskim. W różnych krajach zarówno teoria, jak i praktyka potrzebna do 
jej zrozumienia mogą więc różnić się zasadniczo od tego, co uważane jest za normalne 
i pożądane w USA.

W ramach Unii Europejskiej, mimo trendów w kierunku ujednolicenia zasad współ-
pracy gospodarczej, wiele krajów nadal pozostaje kulturowo heterogenicznych, zacho-
wując kulturową odrębność. Przypuszcza się, że sytuacja odmienności kulturowej będzie 
zauważalna co najmniej przez kolejne pół wieku.

Agnieszka Sitko-Lutek
Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw 
w świetle badań
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W dobie intensyfikacji zjawisk integracji i globalizacji szczególnego znaczenia nabie-
ra więc znajomość specyfiki kulturowej, wynikającej zarówno z wpływów narodowych, 
regionalnych, jak i specyfiki danej organizacji. Kultura narodowa wpływa w dużym zakre-
sie na charakter norm i wartości podzielanych w poszczególnych organizacjach.

Zdaniem R. Brislina [1993], interakcje interkulturowe będą przede wszystkim wy-
woływać następujące efekty:

podejście etnocentryczne skłaniające do poszerzania myślenia; �
przywiązywanie znacznie większego znaczenia do wyborów dokonywanych przez  �

kobiety, a wpływających na ich życie;
głębszej analizy znaczenia kultury jako czynnika wpływającego nie tylko na życie  �

jednostek, ale również społeczeństwa i politykę;
wzrostu potencjału dla zastosowania praktycznego rezultatów badań z zakresu kul- �

tury;
zwiększenie przepływu informacji i szeroka dyskusja na temat wzajemnych oddzia- �

ływań kulturowych.
Świadomość roli kultury organizacyjnej w poszczególnych krajach, regionach, zna-

jomość i wzajemna akceptacja kulturowych różnorodności mogą być kluczowym czyn-
nikiem wspomagającym współpracę gospodarczą. Tylko dzięki lepszemu zrozumieniu 
otaczającego nas świata możemy wypracowywać wspólne globalne strategie i optymali-
zować procesy zarządzania.

Problematyka kultury organizacyjnej zajmuje niekwestionowane miejsce wśród 
kluczowych aspektów zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, a jej związki ze 
strategią czy zarządzaniem potencjałem ludzkim są bezsprzeczne. Z jednej więc strony 
kultura organizacyjna może być oceniana w kategoriach mikro, koncentrując się na bycie 
organizacyjnym współoddziałującym na inne elementy systemu zarządzania. Z drugiej 
strony, z perspektywy makrokontekstu warto zwrócić uwagę na fakt, że ulega ona rów-
nież wpływom narodowym, społecznym. Ta zewnętrzna perspektywa kultury pozwala na 
dokonanie porównań, badań międzykulturowych, umożliwiających identyfikację wzo-
rów wartości charakterystycznych dla kultury organizacyjnej przedsiębiorstw w danym 
kraju, społeczeństwie. Zainteresowanie badawcze kulturą organizacyjną polskich przed-
siębiorstw koncentrowało się dotychczas głównie na perspektywie wewnętrznej, mikro-
kontekście, obfitując w liczne modele diagnostyczne.

Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera diagnoza kultury organizacyjnej polskich 
przedsiębiorstw oraz percepcja tej kultury przez inne narodowości.
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Metodyka badań

Na kulturę organizacyjną składają się artefakty, normy, wartości i podstawowe założe-
nia podzielane przez pracowników organizacji i kierujące ich zachowaniami. Dokonując 
operacjonalizacji tego pojęcia [Sitko-Lutek, 2004], można wskazać wymiary kultury – 
siedem kategorii podstawowych założeń oraz osiemnaście zestawów wartości najpow-
szechniej analizowanych w literaturze światowej, do których należą:

stosunek do środowiska: �
unikanie niepewności, �
wewnątrz- lub zewnątrzsterowność; �

natura ludzka: �
dobra vs. zła, �
stała vs. zmienna; �

natura ludzkich działań: �
aktywna vs. pasywna, �
status z nadania vs. osiągnięcia; �

stosunek do rzeczywistości i prawdy: �
fakty – odczucia, �
rzeczywistość materialna vs. duchowa, �
dedukcja vs. indukcja; �

stosunki międzyludzkie: �
orientacja na ludzi vs. na zadania, �
indywidualizm vs. kolektywizm, �
dystans władzy, �
męskość vs. kobiecość, �
uniwersalizm vs. partykularyzm; �

stosunek do czasu: �
mono- vs. polichromiczny, �
orientacja krótko- vs. długookresowa; �

język: �
kontekstowość, �
dopuszczanie okazywania emocji. �

Celem badań było dokonanie diagnozy kultury organizacyjnej, zarówno istniejącej, 
jak i preferowanej, oraz jej percepcji zagranicznej.

Zakresem badań objęto kulturę organizacyjną kadry kierowniczej polskich przedsię-
biorstw, oceniając sytuację istniejącą, preferencje oraz percepcję kulturową na Ukrainie, 
w Wielkiej Brytanii i Niemczech.
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Wykorzystując model badawczy kultury organizacyjnej bazujący na 7 kategoriach 
podstawych założeń i 18 zestawach wartości, przeprowadzone zostały badania w Polsce, 
na Ukrainie, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Badaniami w Polsce objęto 750 menedżerów z ponad 30 przedsiębiorstw oraz 443 
respondentów z trzech krajów: 146 z Wielkiej Brytanii, 130 z Niemiec oraz 167 z Ukra-
iny. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w procesie badawczym był kwestiona-
riusz.

Badaniami została objęta wyłącznie kadra kierownicza, gdyż reprezentowany przez 
nią system poglądów i postulowany system przekonań, pojawiające się w preferowanych 
wzorach i sposobach efektywnego postępowania, stanowią odbicie kultury całego przed-
siębiorstwa. Jest ona odpowiedzialna za kształtowanie modelowych wzorców postępo-
wania w przedsiębiorstwach oraz za zmiany organizacyjne związane z przekształcaniem 
kultury i uczeniem się nowych sposobów działania. Menedżerowie ci stanowią zarazem 
jednorodną zbiorowość ze względu na fakt pełnienia funkcji kierowniczych, niezależnie 
od specyfiki przedsiębiorstwa, w którym pracują. Można więc nawet umownie mówić 
o kulturze zarządzania podzielanej przez menedżerów. Wielkość przyjętej próby zosta-
ła zdeterminowana liczebnością kadry kierowniczej w każdym z badanych przedsię-
biorstw.

Do obliczeń wykorzystano analizę współzależności cech skategoryzowanych, która 
przeprowadzana była z zastosowaniem testów niezależności χ2. W jej wyniku otrzymano:

tablice rozkładów liczebności, �
wartości funkcji testowej  � χ2,
stopnie swobody odpowiadające funkcji testowej, �
prawdopodobieństwa związane z funkcjami testowymi służące do porównań z gra- �

nicznymi poziomami istotności (0,05 lub 0,01).

Wyniki badań

Kulturę istniejącą można scharakteryzować poprzez następujące wartości jako (rys. 1):
zorientowaną na zadania, �
kolektywistyczną, �
o dużym dystansie władzy, �
męską, �
uniwersalistyczną, �
o dużym stopniu unikania niepewności, �
wewnątrzsterowną, �
traktującą naturę ludzka jako z gruntu dobrą, �
traktującą naturę ludzka jako możliwą do zmiany, �
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cechującą się podejściem pasywnym, �
oceniającą status na podstawie nadania, �
oceniającą rzeczywistość na podstawie faktów, �
bazującą na rzeczywistości materialnej, �
oceniającą rzeczywistość na podstawie doświadczeń, �
polichromiczną, �
nastawioną na długi okres, �

Rysunek 1. Istniejąca narodowa kultura organizacyjna

Źródło: Sitko-Lutek, 2004, s. 151.
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wysokokontekstową, �
kontrolującą emocje. �
W zakresie preferencji kulturowych dominują następujące wartości kulturowe 

(rys. 2):
orientacja na ludzi, �
kolektywizm, �
mały dystans władzy, �

Rysunek 2. Preferowana narodowa kultura organizacyjna

Źródło: Sitko-Lutek, 2004, s. 152.
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kobiecość, �
uniwersalizm, �
duże unikanie niepewności, �
wewnątrzsterowność, �
natura ludzka jest z gruntu dobra, �
natura ludzka jest możliwa do zmiany, �
aktywność, �
status wynika z osiągnięć, �
rzeczywistość oceniana jest na podstawie faktów, �
rzeczywistość ma charakter materialny, �
prawda wynika z doświadczenia, �
monochronizm, �
orientacja na długi okres, �
niskokontekstowość, �
kontrola okazywania emocji. �
Wyniki badań wskazują na różnice pomiędzy preferowaną a istniejącą kulturą orga-

nizacyjną, które można określić jako lukę kulturową. Dotyczą one zarówno wskazania 
zmiany niektórych wzorów wartości, jak i zmiany natężenia w ramach istniejących war-
tości. Zdiagnozowano statystycznie istotne różnice pomiędzy istniejącą a preferowaną 
kulturą dotyczące zmian wartości kulturowych w następujących obszarach:

przejście z orientacji na zadania na orientację na ludzi, �
zmniejszenie dystansu władzy, �
zmiana kulturowych wzorców męskich na kobiece, �
przejście od podejścia pasywnego do aktywnego w ludzkich działaniach, �
zmiana kryteriów oceny statusu z nadania na osiągnięcia indywidualne, �
podejście monochroniczne zamiast polichronicznego w stosunku do czasu, �
zmniejszenie kontekstu w komunikowaniu się z wysokiego na niski. �
Analizując natężenie preferowanych zmian, najsilniejsze dotyczy zmian kryterium 

status z nadania na osiągnięcia (luka kulturowa równa 43,40%), co może oznaczać wy-
soki poziom świadomości badanej kadry kierowniczej w zakresie roli indywidualnych 
kompetencji i wyników.

Natomiast relatywnie w najmniejszym zakresie sugerowane są zmiany wzorców mę-
skich na kobiece (11,16%) oraz z orientacji na zadania na orientację na ludzi (11,2%).

Preferencje badanej kadry kierowniczej mogą być traktowane jako propozycje 
kształtowania kultury organizacyjnej. Oznaczać to może, że oczekiwania zmiany dotyczą 
demokratyzacji wartości organizacyjnych, które przede wszystkich odzwierciedlają się 
w promowaniu większego znaczenia potencjału ludzkiego, społecznego organizacji po-
przez docenianie orientacji na ludzi czy wzorców kobiecości.
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Drugim charakterystycznym trendem wydaje się być odejście od tradycyjnej kultu-
ry biurokratycznej, bazującej na hierarchii i władzy formalnej, gdzie od pracowników 
oczekiwano biernego realizowania poleceń, przy braku otwartości, partycypacji w życiu 
organizacji oraz dużym dystansie władzy. Niewątpliwym atutem proponowanych zmian 
jest aktywne podejście do działań organizacyjnych i w konsekwencji wyzwalanie inicja-
tywy pracowników. Z tym też może być związana ocena w zakresie podejścia do czasu. 
Dotychczasowe praktyki polichroniczne polegające na jednoczesnym realizowaniu wielu 
zadań bez wyraźnego początku i końca zdają się nie przynosić oczekiwanych osiągnięć 
w burzliwym otoczeniu gospodarki rynkowej. Pojawia się więc konieczność lepszej orga-
nizacji zarówno pracy własnej menedżerów, jak i personelu, którym kierują.

Odmiennie przedstawiają się wyniki badań percepcji polskiej kultury organizacyjnej 
na Ukrainie, w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Respondenci ukraińcy to w ponad poło-
wie grupa wiekowa do 30. roku życia, wśród Brytyjczyków dominuje przedział 40-50 
lat, zaś wśród Niemców dwie grupy wiekowe 25-29 lat oraz 45-50 lat. Zdecydowana 
większość respondentów zagranicznych to mężczyźni oraz osoby legitymujące się wy-
kształceniem wyższym.

Analiza badanej populacji pod względem zajmowanego stanowiska wskazuje, że 
wśród respondentów zagranicznych przeważają menedżerowie, stanowiąc ponad poło-
wę w grupie niemieckiej i brytyjskiej, zaś w grupie ukraińskiej dominuje udział specja-
listów.

Wśród badanych tylko 45,64% zadeklarowało posiadanie doświadczeń z kontaktów 
i współpracy z Polakami, z czego około 2/3 respondentów niemieckich, oraz 1/3 z Wiel-
kiej Brytanii i Ukrainy. Można więc wnioskować, że ocena kultury przeprowadzona bę-
dzie w dużym stopniu na podstawie stereotypów i wyobrażeń o polskich organizacjach.

W ramach oceny percepcji polskiej kultury organizacyjnej respondenci zagraniczni 
dokonywali wyboru z listy cech trzech ich zdaniem najbardziej charakteryzujących Pola-
ków i trzech najmniej ich cechujących.

W opinii Brytyjczyków Polacy postrzegani są więc przede wszystkim jako: pracowici, 
religijni i gościnni, a w dalszej kolejności przyjacielscy, szanujący władzę, przedsiębiorczy, 
odważni, nacjonalistyczni.

Natomiast wśród najmniej dostrzeganych cech wskazano: chciwość, lenistwo i tchó-
rzostwo oraz smutek, nieuprzejmość, pomysłowość i poszanowanie władzy.

Zdaniem Niemców Polaków cechuje religijność, gościnność i emocjonalność, 
a w dalszej kolejności są oni energiczni, pracowici, przedsiębiorczy i odważni.

Do najmniej charakterystycznych cech zaliczają: bycie zamkniętymi, powolność, 
pracę zespołową oraz nieuprzejmość, chciwość, lenistwo, refleksyjność, smutek, racjo-
nalność i chłód.
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Ocena Ukraińców wskazuje na Polaków jako: nacjonalistycznych, racjonalnych 
i przedsiębiorczych oraz oszczędnych, energicznych, chciwych i emocjonalnych. Podczas 
gdy do najmniej charakterystycznych cech zaliczają: pracowitość, smutek, tchórzostwo, 
a w dalszej kolejności: chłód, lenistwo, energiczność, nieuprzejmość, romantyzm, powol-
ność i chciwość.

Reasumując percepcję polskiej kultury organizacyjnej, respondenci zagraniczni 
wskazali na następujące wartości zgodne z deklarowanymi przez badaną kadrę kierow-
niczą: męskość, uniwersalizm, postrzeganie natury ludzkiej jako z gruntu dobrej i możli-
wej do zmiany, oceny rzeczywistości na podstawie faktów i doświadczeń, polichroniczny 
stosunek do czasu oraz orientacja na długi okres, wysoki kontekst komunikacji oraz 
kontrola okazywania emocji.

We wszystkich trzech krajach polska kultura organizacyjna oceniana jest jako indy-
widualistyczna, podczas gdy diagnoza zarówno istniejącej, jak i preferowanej wskazuje 
na kolektywizm. Może to być związane z pewnym stereotypem historycznym Polaka.

Percepcja Brytyjczyków świadczy natomiast o duchowym modelu polskiej kultury 
przejawiającym się między innymi oceną rzeczywistości jako duchowej, orientacją na lu-
dzi oraz zewnątrzsterownością. Potwierdza ten pogląd także charakterystyka najbardziej 
powszechnych cech wśród Polaków, gdzie także dominuje religijność.

Respondenci ukraińscy o podobnych doświadczeniach z okresu gospodarki scen-
tralizowanej postrzegają polskie organizacje jako bardziej zaawansowane w zakresie 
wartości wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami rynkowymi, takich jak: status 
wynikający z indywidualnych osiągnięć, nie nadania, aktywna natura ludzkich działań, 
czy mniejszy dystans władzy.

Niemcy natomiast oceniają nasze organizacje jako cechujące się małym stopniem 
unikania niepewności, co może świadczyć o percepcji gospodarki przedsiębiorczej 
i otwartej na zmiany.

Wnioski z badań

W aspekcie przeprowadzonej diagnozy polskiej kultury organizacyjnej interesująca jest 
próba poszukiwania odpowiedzi, na ile kultura ta odpowiada prezentowanemu mode-
lowi zarządzania europejskiego o takich cechach, jak: radzenie sobie z różnicami na-
rodowościowymi, odpowiedzialność społeczna, prowadzenie wewnętrznych negocjacji, 
nastawienie na ludzi, czy zmniejszenie formalizacji systemów zarządzania. Wśród ziden-
tyfikowanych w polskiej kulturze wzorców i wartości pewnymi barierami w integracji 
z kulturą europejską mogą być: duży dystans władzy, orientacja na zadania w mniejszym 
zakresie niż na ludzi, czy wysokie unikanie niepewności oraz pasywny charakter działań 
pracowników organizacji. W pewnej sprzeczności z wzorcem europejskim silnie pro-
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mującym indywidualizm znajduje się wysokie nastawienie kolektywistyczne. Preferen-
cje kulturowe badanych menedżerów są w dużej mierze zgodne z wartościami kultury 
europejskiej i mogą stanowić wyznacznik zmian. Warto zwrócić szczególną uwagę na 
konieczność kształtowania takich wartości, jak: osobiste zaangażowanie na wszystkich 
szczeblach organizacji, ciągłe doskonalenie się, budowanie relacji zaufania, na podstawie 
których generowany jest kapitał społeczny współczesnych organizacji.

Percepcja polskiej kultury organizacyjnej w ocenie zagranicznej w przeważającym 
zakresie potwierdza istniejące wartości kulturowe. Jednak we wszystkich trzech krajach 
polska kultura organizacyjna oceniana jest jako indywidualistyczna, podczas gdy diagno-
za wskazuje na kolektywizm. Może to być związane z pewnym stereotypem historycz-
nym Polaka lub wzorcami kultury europejskiej.

Wśród zalecanych kierunków kształtowania kultury organizacyjnej wynikającej z luki 
kulturowej, preferencji badanych menedżerów oraz wzorców europejskiego zarządzania 
można zaproponować następujące zmiany:

odejście od tradycyjnej kultury biurokratycznej bazującej na hierarchii i władzy for- �
malnej, gdzie od pracowników oczekiwano biernego realizowania poleceń, przy braku 
otwartości, partycypacji w życiu organizacji oraz dużym dystansie władzy;

demokratyzację wartości organizacyjnych, które przede wszystkich odzwierciedlają  �
się w promowaniu większego znaczenia potencjału ludzkiego, poprzez docenianie orien-
tacji na ludzi czy wzorców kobiecości, a także kreowanie zaufania organizacyjnego sprzy-
jającego budowaniu kapitału społecznego;

przejście od podejścia pasywnego do aktywnego w ludzkich działaniach i w konse- �
kwencji wyzwalanie inicjatywy pracowników;

zmianę kryteriów oceny statusu z nadania na osiągnięcia indywidualne; �
podejście monochroniczne zamiast polichronicznego w stosunku do czasu, co jest  �

związane z koniecznością lepszej organizacji zarówno pracy własnej menedżerów, jak 
i personelu, którym kierują;

zmniejszenie kontekstu w komunikowaniu się z wysokiego na niski. �
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Jan Stachowicz, Janusz Machulik
Dylematy procesu koniecznych zmian kultury 
organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. 
Przypadek transformacji przedsiębiorstw 
przemysłów tradycyjnych

W niniejszym artykule postawiono tezę, iż kultura organizacyjna, jako szcze-
gólna forma wiedzy organizacyjnej, ma charakter dualny oraz autopojetyczny. 
Z takiego rozumienia kultury organizacyjnej wyprowadzono wnioski i zale-
cenia co do procesu zmian kultury organizacyjnej w naszych przedsiębior-
stwach. Wnioski te poparto wynikami badań zmian kultury organizacyjnej 
w polskich przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, a także badaniami 
procesu zmian zaufania interpersonalnego w procesach tworzenia klastrów.

Dualny charakter kultury organizacyjnej konsekwencją dualnego 
charakteru wiedzy organizacyjnej

Dyskusja fenomenu kultury organizacyjnej prowadzona w warstwie teoretycznej zawie-
ra się w paradoksie, iż organizacja posiada kulturę organizacyjną oraz że organizacja 
jest kulturą; że kultura organizacyjna jest cechą systemową organizacji, jako systemu 
społecznego, i że organizacja staje się kulturą organizacyjną, jest procesem, w którym 
organizacja buduje się i rozwija.
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