
Artykuł podejmuje zagadnienie wartości organizacyjnych, wskazując na ich rolę 
w procesie funkcjonowania przedsiębiorstw. Prowadzone rozważania koncentrują 
się na przyczynach i kierunkach przeobrażeń systemu wartości polskich przedsię-
biorstw, a ich podstawę stanowią wyniki badań empirycznych. Pozwalają one wnio-
skować o dalszych kierunkach rozwoju systemu wartości oraz o doborze narzędzi 
pomocnych w jego utrwalaniu.

Słowa kluczowe: wartości (values), kultura organizacyjna (organisational culture), zarządzanie 
zasobami ludzkimi (human resources management), przedsiębiorstwa (enterprises), zmiany (changes)

Wprowadzenie

Rozwój przedsiębiorstw, poprawa poziomu ich konkurencyjności, poszukiwanie źródeł 
wartości dodanej itp. to niezmiennie kluczowe kwestie zarówno dla teoretyków za-
rządzania poszukujących skutecznych metod, jak i dla praktyków zatroskanych o ich 
sprawną implementację. Mimo iż o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw decyduje wiele 
czynników, m.in. wysoko wykwalifikowane kadry, dostęp do kapitału, informacji, nowo-
czesnych technologii itp., to jednak najważniejszy jest sposób, w jaki ludzie współpracują 
ze sobą przy zagospodarowywaniu tych czynników, jakimi wartościami się kierują oraz 
jakie przejawiają postawy i zachowania. Sposób ten stanowi kulturę organizacyjną. Wielu 
badaczy tego zagadnienia, m.in. M. E. Porter, D. Landes, M. Grondona1, uważa za bez-

1  Wymienieni autorzy swoje tezy zaprezentowali podczas sympozjum „Wartości kulturowe 
a rozwój społeczeństw” w dniach 23-25 kwietnia 1999 r. w American Academy of Arts and 
 Sciences w Cambridge, zob. Harrison L.E., Huntington S.P. (2003), red. Kultura ma znaczenie, 
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
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dyskusyjne, iż kultura organizacyjna, a zwłaszcza system wartości, wpływa na rozwój go-
spodarczy i konkurencyjność. Problematyce wartości organizacyjnych poświęcono wiele 
uwagi zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku. Jednak z upływem czasu nie straciła ona 
ani na aktualności, ani na znaczeniu. Nie sposób nie zauważyć doniosłości tego obszaru 
dla funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw polskich. Z jednej strony 
dziedzictwo systemu gospodarki centralnie planowanej, a z drugiej dynamiczny proces 
globalizacji oraz członkostwo w Unii Europejskiej i związane z nim zmiany na rynku pra-
cy, zmiany uregulowań prawnych oraz przeobrażenia w sferze gospodarczej sprawiają, 
iż wzory kulturowe polskich przedsiębiorstw nie są jednorodne. Bierność i konformizm 
w działaniu, charakterystyczne dla poprzedniego systemu, mieszają się z otwarciem na 
zmiany czy inicjatywą w działaniu bliskim wolnorynkowym zasadom. Z uwagi na to pol-
skie przedsiębiorstwa stanowią interesujący podmiot badawczy.

Celem artykułu jest przedstawienie roli wartości organizacyjnych w procesie funk-
cjonowania przedsiębiorstw oraz wskazanie przyczyn i kierunków przeobrażeń systemu 
wartości polskich przedsiębiorstw. Dyskutowane kwestie zostaną zobrazowane prezen-
tacją wyników badań empirycznych.

Źródła rozwoju wartości organizacyjnych polskich przedsiębiorstw

Ostatnie dwie dekady to dla znakomitej większości polskich przedsiębiorstw okres dy-
namicznych zmian. Dotyczyły one (i nadal dotyczą) różnych sfer funkcjonowania. Po-
czątkowo wiązały się ze zmianą ustroju gospodarczego i przyjęciem zasad gospodarki 
wolnorynkowej. Następnie dotyczyły poszukiwania skutecznych metod konkurowania 
i poprawy własnej pozycji rynkowej, by w ostatnich latach pomóc przetrwać w sytuacji 
znacznego spowolnienia gospodarczego, a nawet kryzysu. W sferze zarządzania odpo-
wiedź na zachodzące zmiany, a także antycypacja przyszłych przeobrażeń przejawiają się 
w implementacji rozmaitych koncepcji, metod i technik, począwszy od TQM, zarządza-
nia przez cele, poprzez reengineering, balanced scorecard, po zarządzanie wiedzą, organi-
zacyjne uczenie się oraz wiele innych [Zob. Martyniak, 1998, Bieniok, 2004, Brilman, 
2002]. Częstą determinantą skuteczności zastosowania proponowanych rozwiązań orga-
nizacyjnych bądź zarządczych jest odpowiednia baza wartości. System wartości stanowi 
swego rodzaju podbudowę proponowanych koncepcji i metod zarządzania. Wiele z nich 
na etapie wprowadzania konkretnych reguł i procedur postępowania wymaga swoistych 
wartości organizacyjnych, np. dla koncepcji zarządzania wiedzą kluczowymi wartościa-
mi jawią się: otwarcie na eksperymenty i nowe doświadczenia, podejmowanie odpowie-
dzialnego ryzyka, akceptacja błędów, nieustanne uczenie się [McGill, Slocum 1996, s. 10 
za Stańczyk, Stańczyk-Hugiet, 2007, s. 103]. Z kolei dla tworzenia organizacji uczącej 
się istotne są: określoność ról, akceptacja zmian, zespołowość pracy, innowacyjność, czy 
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orientacja na otoczenie [Czerska, 2004, s. 188]. Brak oparcia działań organizacyjnych na 
pożądanych wartościach niesie duże ryzyko spadku wiarygodności wdrażanych założeń 
oraz generowania niezadowalających rezultatów.

Wdrażanie koncepcji, metod i technik zarządzania to jedna z przyczyn rozwoju war-
tości organizacyjnych. Warto jednak wskazać kolejne, nie mniej istotne. W ostatnich 
latach kwestia wartości zyskała dużą rangę z uwagi na umiędzynarodawianie działal-
ności gospodarczej i zarządzanie w warunkach wielokulturowości. Szczególnych walo-
rów poznawczych należy upatrywać w badaniach nad pracą zespołów zróżnicowanych 
kulturowo, zwłaszcza w aspekcie podstawowych wartości. Identyfikacja i analiza różnic 
pozwalają bowiem stworzyć spójną kulturę organizacyjną oraz rozwijać i umacniać te 
wartości, które dla sprawnej współpracy są kluczowe. Wśród czołowych badaczy zajmu-
jących się problematyką zróżnicowania kultur narodowych, wskazujących podstawowe 
różnice w wartościach, należy wymienić: G. Hofstede [1980], Ch. Hampden Turnera 
i A. Trompenaarsa [1998] J. Mole’a [2000], R. Gestelanda [2000].

Kierunki zmian w wartościach kultury organizacyjnej przedsiębiorstw stanowią rów-
nież wynik zmian w hierarchii wartości samych pracowników. Z uwagi na to, iż na rynku 
pracy pojawia się nowe pokolenie zwane generacją Y, nastawione na dynamiczny rozwój 
kariery, względną autonomię w działaniu, poszukujące równowagi między życiem zawo-
dowym a osobistym, mniej zaangażowane w organizację i lojalne względem niej niż ich 
pokoleniowi poprzednicy, naturalną konsekwencją jest rozwijanie tych wartości, które 
pozwolą przynajmniej w jakimś stopniu spełnić te oczekiwania [Trendy HRM w Polsce, 
raport firmy Deloitte, materiał powielany Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadra-
mi].

Rola wartości organizacyjnych

Zainteresowanie wartościami organizacyjnymi nie jest kwestią ostatnich lat. Zdecydo-
wanie wcześniej, bowiem w latach 50., 60., na ich znaczenie w procesie funkcjonowania 
przedsiębiorstw wskazywali m.in. Selznick, Rosenberg, czy Blood [za Ashkanasy, Wilde-
rom, Peterson, 2000]. Jednak z chwilą dogłębnej operacjonalizacji pojęcia kultury orga-
nizacyjnej przez Scheina [1984, s. 4] i wskazania wartości jako elementu stanowiącego 
równocześnie wyraz podstawowych założeń kulturowych oraz podstawę tworzenia arte-
faktów, zainteresowanie to znacznie wzrosło [Sikula, Connor&Lake, Trice and Beyer, 
za Ashkanasy, Wilderom, Peterson, 2000]. Duża popularność koncepcji kultury organi-
zacyjnej, zwłaszcza w latach 80 i 90. XX wieku, kiedy to pojawiły się liczne opracowa-
nia oraz projekty badawcze, zogniskowała uwagę wielu badaczy na kwestiach wartości, 
łącznie z próbą konstruowania modeli zarządzania poprzez wartości w przedsiębiorstwie 
[Blanchard, O’Connor, 1997; Brown, 1998; Stachowicz-Stanusch 2004].
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Mimo iż koncepcja kultury organizacyjnej czasy świetności ma już za sobą, a poja-
wiają się nawet zdania, iż przeżywa kryzys poznawczy [Sułkowski 2008, s. 9], jej ranga 
i znaczenie pozostaje niezachwiane, a kwestia identyfikacji kluczowych wartości nie traci 
na aktualności.

Bez względu bowiem na przyczynę zainteresowania wartościami organizacyjnymi 
bezsporne jest, iż pełnią one znaczącą rolę w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim sta-
nowią kluczową determinantę postaw i zachowań pracowników, co zaprezentowano na 
rysunku 1. Nadają rangę ważności zjawiskom, wskazując, co należy uważać za istotne 
oraz co jest, a co nie jest priorytetem. Są swego rodzaju punktami odniesienia, które 
pozwalają ocenić lub wzmocnić prawomocność poglądów oraz działań. Rzutują na po-
dejmowane decyzje, etykę firmy oraz jej społeczną odpowiedzialność, która w ostatnich 
latach znacząco zyskuje na znaczeniu. Organizacje, które z należytą powagą traktują 
koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), precyzyjnie definiują i jasno 
komunikują, jakie wartości są dla nich cenne. Pomaga to przyciągnąć lub pozwala za-
trzymać tych pracowników, którzy cenią sobie podobne wartości. Ponadto, jak wynika 
z „Raportu o stanie kapitału ludzkiego w Polsce w 2008 r.”, firmy oczekują, iż zastosowa-
nie tej koncepcji spowoduje wzrost lojalności pracowników (31%) oraz klientów (24%), 
zwiększenie zaufania społecznego (12%) oraz pozwoli stworzyć pozytywny wizerunek 
(12%) itp. [Stan kapitału ludzkiego w Polsce w 2008 r., s. 26]. Pozostaje jednak mieć 
nadzieję, iż firmy nie traktują społecznej odpowiedzialności biznesu jako kolejnej mody, 
dzięki której manipulują zachowaniami swoich pracowników, klientów czy kooperantów, 
lecz traktują ją poważnie i z szacunkiem dla poszczególnych interesariuszy.

Rysunek 1. Wartości organizacyjne

Źródło: opracowanie własne

Siła oddziaływania wartości zależy od głębokości ich zakorzenienia w świadomości 
ludzi oraz uznania i zrozumienia potrzeby odwoływania się do nich. Wartości nie muszą 
być wyraźnie spisane i skatalogowane, ważne, by były widoczne w bieżących działaniach 
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pracowników. Wśród wartości organizacyjnych można wyróżnić wartości deklarowane 
(oficjalnie głoszone) oraz rzeczywiście przestrzegane (wymagające zastosowania narzę-
dzi diagnostycznych). Racjonalność zarządzania poprzez kulturę organizacyjną wiąże się 
z próbą zbliżenia ich do siebie w jak największym zakresie, a w idealnej sytuacji połącze-
nia ich w jedną całość [zob. Fook, Watson, 1992].

Wartości organizacyjne polskich przedsiębiorstw – wyniki badań

Studia literaturowe oraz przegląd wyników badań wykazały, iż system wartości polskich 
przedsiębiorstw ulega zmianom. Wskazują na to charakterystyczne cechy kultury organi-
zacyjnej zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1. Atrybuty kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw – przegląd 
wybranych wyników badań

Autor Rok Kluczowe cechy
C. Sikorski 1992 Mała otwartość na otoczenie

Niska tolerancja niepewności
Przywiązanie do pisemnych reguł działania
Konserwatyzm
Opiekuńczość
Kolektywizm
Współpraca 

A. Glińska-Neweś 2001 Pasywność pracowników
Brak zaangażowania
Mała kreatywność i innowacyjność
Słabe poczucie odpowiedzialności
Lęk przed ponoszeniem ryzyka i odpowiedzialności
Brak szacunku dla klienta

A. Sitko-Lutek 2004 Znaczenie rzeczywistości materialnej
Ocena rzeczywistości na podstawie faktów
Zmienność ludzkiej natury
Duże unikanie niepewności
Wewnątrzsterowność
Kobiecość
Mały dystans władzy
Orientacja na ludzi
Kolektywizm
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Autor Rok Kluczowe cechy
M. Czerska 2004 Otwarte, odformalizowane, oparte na zaufaniu i autory-

tecie relacje przełożony-podwładny
Postrzeganie pracy jako ujścia twórczej aktywności
Integracja poczucie lojalności, duch pracy zespołowej
Otwarta komunikacja
Zespołowe rozwiązywanie problemów
Traktowanie klientów jako pracodawców

A Pocztowski oraz 
Urbaniak, 
Bohdziewicz 

2008
2006

Jakość
Satysfakcja klientów
Potrzeby pracowników
Etyka w działaniu
Społeczna odpowiedzialność

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sikorski, 1992, Glińska-Neweś, 2001, Sitko-Lutek, 
2004, Czerska, 2004, Pocztowski, 2008.

Uważna analiza zaprezentowanych w tabeli wyników badań pozwala stwierdzić, 
iż kluczowe wartości polskich przedsiębiorstw i oparte na nich wzory kulturowe ule-
gały (i z pewnością nadal ulegają) przeobrażeniom. Ich kierunek należy ocenić jako 
pozytywny. Wśród zidentyfikowanych wzorów można bowiem wskazać te, świadczące 
o pozostałościach poprzedniego systemu społeczno-gospodarczego, które jednak stop-
niowo zanikały, by obecnie odwoływać się do zgoła odmiennych wartości. Współczesne 
uwarunkowania, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa: skutki kryzysu gospodarczego, 
wzmożona konkurencja, szybki postęp techniczny, łatwy dostęp do informacji, migracje 
pracowników, problemy z retencją i motywacją, podnoszą rangę takich wartości, jak: 
innowacyjność, kreatywność, inicjatywa w działaniu, odpowiedzialność, zaangażowanie, 
lojalność, otwartość, zaufanie, uczciwość, czy praca zespołowa.

Na zmiany w kulturze organizacyjnej oraz przeobrażenia kluczowych wartości or-
ganizacyjnych wskazują również wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez 
autorkę wraz z Zespołem Badawczym Integracja w latach 2001 i 2008, w przedsiębior-
stwach województwa zachodniopomorskiego. Zasadniczym celem projektów „Diagnoza 
kultury organizacyjnej przedsiębiorstw”, zrealizowanych w dwóch okresach badawczych 
było: w roku 2001 – diagnoza charakterystycznych wzorów kulturowych badanej grupy 
podmiotów, a w roku 2008 – weryfikacja hipotezy dotyczącej zmian w kulturze orga-
nizacyjnej. W badaniach wzięło udział 150 przedsiębiorstw spośród 480 zaproszonych 
do badań w 2001 r. oraz 118 spośród 508 w roku 2008. Narzędzie badawcze stano-
wił autorski kwestionariusz ankietowy, skierowany do kadry kierowniczej najwyższego 
szczebla z uwagi na wiedzę dotyczącą całości przedsiębiorstwa, charakterystycznych dla 
niego norm i wartości, oraz na rolę, jaką pełni ona w kształtowaniu i rozwijaniu kultury 
organizacyjnej. Zależności między preferowanymi przez przedsiębiorstwa wzorami kul-
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tury organizacyjnej a okresem prowadzenia badań weryfikowano testem niezależności 
opartym na statystyce 2 (chi-kwadrat), znajdującym szerokie zastosowanie w badaniach 
typu jakościowego, przyjmując za poziom istotności  = 0,05. Wykorzystane metody po-
twierdziły statystycznie, że istnieje zależność między preferowanymi w przedsiębiorstwie 
wzorami kulturowymi a okresem prowadzenia badań, co oznacza zmiany we wzorach 
kulturowych badanych przedsiębiorstw. W obszarze dotyczącym kluczowych wartości zi-
dentyfikowano istotną statystycznie zależność między hierarchią wartości a rokiem bada-
nia (2 = 13,056, przy  =0,004), i tym samym potwierdzono zmianę systemu wartości 
badanych firm (wykres 1).

Wykres 1. Kluczowe wartości organizacyjne

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Najczęściej wskazywaną w 2008 roku wartością organizacyjną była współpraca. 
Jest ona szeroko pojmowana i dotyczy różnych sfer funkcjonowania firmy, takich jak: 
wspólna realizacja zadań (na zasadach pracy zespołowej), dzielenie się wiedzą, a także 
nawiązywanie współpracy z otoczeniem, czy współudział w procesie definiowania celów 
i mierników ich realizacji. Większą rangę zyskały również takie wartości, jak zaangażowa-
nie i odpowiedzialność za pracę, za jej efekty i środki pracy oraz inicjatywa w działaniu.

Konsekwencją zmian w systemie wartości jest często zmiana praktyk zarządzania 
zasobami ludzkimi. Znajduje to wyraz np. w sporządzanych bądź korygowanych opisach 
stanowisk pracy, przygotowywanych na potrzeby rekrutacji profilach kandydatów, opra-
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cowywanych na potrzeby oceny i rozwoju pracowników profilach kompetencyjnych, jak 
również w projektowanych indywidualnych ścieżkach kariery czy formalnych systemach 
zarządzania karierą, a także we wdrażaniu programów typu „Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu”, czy budowa pożądanego wizerunku pracodawcy.

Z drugiej strony celowa implementacja i utrwalanie pożądanych wartości wymagają 
zastosowania określonych narzędzi oraz wzbudzenia świadomości kadry kierowniczej 
co do znaczenia tych wartości oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw, 
zwłaszcza w aspekcie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Jednocześnie 
potrzeba narzędzi, które byłyby pomocne w implementacji lub utrwalaniu pożądanych 
wartości. Szerokie spektrum potrzebnych instrumentów można znaleźć właśnie w ob-
szarze zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza z zakresu doboru pracowników, moty-
wowania czy rozwoju.

Na etapie rekrutacji i selekcji pracowników, kierując się systemem pożądanych war-
tości, można zastosować narzędzia, które pozwolą dobrać ludzi, którzy cenią wskazane 
przez firmę wartości, co znajdzie wyraz w ich postawach i zachowaniach. Przyspieszy 
to i ułatwi proces tworzenia kultury o pożądanym profilu. Pożądane wartości mogą być 
również wzmacniane przez zastosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego. Celo-
wo dobrane bodźce motywacyjne mogą pozytywnie wpłynąć na wyniki pracy jednostek, 
wydajność organizacyjną, inicjatywę w działaniu, czy zaangażowanie. Również system 
kontroli i oceny pracowników zbudowany na kanwie pożądanych wartości nie tylko do-
starczy informacji o ilości i jakości pracy, ale pozwoli również wzmocnić bądź zmodyfiko-
wać określone zachowania, stanowiąc jednocześnie podstawę do usprawnienia działań. 
Istotną rolę pełni również system komunikacji. Samo komunikowanie pożądanych war-
tości i wynikających z nich reguł postępowania jest bowiem sprawą kluczową. Pamiętać 
należy, iż reguły te nie zawsze muszą być spisane. Mogą być przekazywane ustnie, ale 
przede wszystkim muszą być manifestowane w postawach i działaniach pracowników. 
Sprzyjają temu procesy socjalizacji (głównie w odniesieniu do nowo zatrudnionych) oraz 
uczenia się, wzmacniając jednocześnie integrację.

W odniesieniu do grupy przedsiębiorstw stanowiących podmiot badań, zmiany 
w systemie wartości wiązały się ze zmianą takich praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, 
jak na przykład: precyzowanie i wykorzystywanie w procesie doboru wizerunku poten-
cjalnego pracownika uwzględniającego obowiązujące normy i wartości, stosowanie wy-
nagrodzenia uznaniowego w celu pobudzenia innowacyjności i podejmowania ryzyka czy 
projektowanie systemu kontroli na zasadach samokontroli i samoodpowiedzialności.

Miarą wysokiego rozwoju kultury organizacyjnej jest zatem zdolność wypracowy-
wania wzorów działania opartych na kluczowych dla organizacji wartościach kulturo-
wych, które w najpełniejszy sposób odpowiadają długookresowym celom działalności 
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i jednocześnie w sposób naturalny zagospodarowują cechy mentalne danej społeczności 
i właściwości jej otoczenia.

Zakończenie

Wartości organizacyjne stanowiące istotny element kultury organizacyjnej ulegają zmia-
nie. Jednym razem podstawę tych zmian stanowi wdrażanie konkretnej metody zarzą-
dzania, innym razem zmiana strategii działania skutkująca połączeniem z innym przed-
siębiorstwem (nierzadko z obcym kapitałem), kultywującym zgoła odmienny system 
wartości. Czasami zmiany te mają charakter ewolucyjny i zachodzą w sposób naturalny, 
a nierzadko są zmieniane w sposób rewolucyjny bądź wręcz narzucane. Trudno wówczas 
oczekiwać pożądanych rezultatów. Nie można bowiem ingerować w system wartości, spo-
dziewając się określonych pozytywnych i w dodatku natychmiastowych wyników. Takie 
postępowanie obarczone jest dużym prawdopodobieństwem niepowodzenia, dlatego że 
pozostaje w sprzeczności z naturą tak wrażliwej sfery, jaką stanowią wartości. Podejmo-
wanie celowej ingerencji w kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, a zwłaszcza w jego 
system wartości, powinno być poprzedzone działaniami analitycznymi zmierzającymi do 
ustalenia pożądanych wzorców, by następnie wdrażać decyzje umożliwiające ich osią-
gnięcie w odpowiedniej perspektywie czasowej. Oznacza to, iż w tej sferze nie jest wska-
zane działanie okresowe i doraźne, lecz ustawiczne, obejmujące analizę zachodzących 
zmian zarówno gospodarczych, jak i społecznych, czy nawet mentalnych. Przeprowa-
dzone przez autorkę studia nad wynikami badań prowadzonych przez różnych autorów 
oraz wyniki własnych badań empirycznych wskazują, że wartości organizacyjne polskich 
przedsiębiorstw ulegają zmianie. Kierunek tych zmian należy uznać za pozytywny, gdyż 
jest adekwatny do współczesnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw. Istot-
ne jest, aby kadry zarządzające były świadome ich znaczenia i podejmowały działania 
zmierzające do utrwalania wartości pożądanych oraz eliminacji tych, które sprzyjają zja-
wiskom niekorzystnym. Przede wszystkim zaś powinny kształtować takie zachowania 
oraz postawy pracowników i partnerów, które będą sprzyjały umacnianiu wartości stano-
wiących podstawę rozwoju przedsiębiorstw, a w konsekwencji całego kraju.
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