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Wstęp 

Konieczność dostosowania do zmieniających się wymagań otoczenia rynko-
wego i wynikająca stąd modyfikacja strategii firmy pociąga za sobą zmiany 
w hierarchii wartości organizacyjnych i modyfikację wspierających ją norm postę-
powania. Firmy, wprowadzając zmiany na poziomie strategii zauważają koniecz-
ność wprowadzania zmian nie tylko w sferze technologii, finansów czy marketin-
gu, ale także w obszarze personalnym. Zmiana strategii firmy powoduje zmiany 
w polityce personalnej, zarówno na poziomie strategicznym dotyczącym kultury 
organizacji, jak i operacyjnym, dotyczącym metod i narzędzi zarządzania zasobami 
ludzkimi. 

Źródłem kultury organizacji są zawsze osoby tworzące organizację, przede 
wszystkim Zarząd i właściciele jako podmioty wyznaczające wartości organiza-
cyjne oraz właściwe im normy postępowania. Także pracownicy i współpracowni-
cy współtworzą kulturę danej organizacji w tym sensie, że owe wartości i normy 
wdrażają w codzienne bieżące funkcjonowanie firmy (kultura rzeczywista) lub 
określone normy i wartości są przez członków organizacji odrzucane i pozostają 
w sferze deklaracji (kultura deklarowana).  

Artykuł ma charakter empiryczny, prezentuje przebieg działań zmierzających 
do wprowadzenia prorynkowych i proefektywnościowych reguł i zasad funkcjono-
wania firmy. Działania te były częścią projektu doradczo–szkoleniowego, który 
trwał ponad 2 lata i miał ewidentnie kulturowe podłoże. Jednakże, ze względu na 
cel projektu oraz specyfikę branży, nie były one tak określane. W artykule pokaza-
no efekty wprowadzonych zmian – obecne wartości organizacyjne oraz typ funk-
cjonującej kultury organizacji. Badania przeprowadzono po zakończeniu projektu, 
w czerwcu 2011 roku. 

Opisywany proces wdrożono w ogólnopolskiej w firmie budowlanej, średniej 
wielkości, zatrudniającej około 110 osób. Firma działa na polskim rynku od 16 lat, 
początkowo jako oddział przedsiębiorstwa zagranicznego, a od 9 lat – po wykupie-
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niu udziałów przez grupę pracowników – jako firma polska. Przedmiotem jej dzia-
łania jest kompleksowe wykonawstwo specjalistycznych usług budowlanych 
w następujących obszarach: fundamentowanie (sadowienie obiektów na słabych 
gruntach, wzmacnianie fundamentów istniejących konstrukcji, stabilizowanie, 
wzmacnianie i uszczelnianie podłoża gruntowego, zabezpieczanie głębokich wy-
kopów fundamentowych), hydrotechnika (remonty i budowa nabrzeży oraz innych 
obiektów hydrotechnicznych, ochrona zbiorników wodnych, uszczelnianie wałów 
przeciwpowodziowych, stabilizowanie oraz zabezpieczanie skarp i osuwisk, bu-
dowa przepustów pod drogami), inżynieria sanitarna – kompleksowe wykonaw-
stwo i przebudowa: zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych i wodo-
ciągowych, instalacji odwodnieniowych i drenarskich, wewnętrznych systemów 
wentylacji i klimatyzacji. Firma realizuje inwestycje na terenie całej Polski. 

1.  Kultura organizacji w przedsiębiorstwach budowlanych – badania mię-
dzynarodowe  

Analizując kulturę organizacji można brać pod uwagę funkcjonujące wartości 
i normy kulturowe, można również analizować zbieżność realnej kultury orga-
nizacji z typem idealnym. Jednym z bardziej popularnych modeli teoretycznych, 
a jednocześnie użytecznym badawczo i wykorzystywanym w analizie rzeczywi-
stych organizacji jest model wartości konkurujących Kima S. Camerona i Roberta 
E. Quinna1. Model ten powstał w oparciu o meta-analizę2, której celem było wyod-
rębnienie wskaźników efektywności organizacji. Wyszczególniono 39 wskaźni-
ków, które poddano analizie statystycznej, w wyniku czego otrzymano dwa główne 
wymiary: 

1. elastyczności i swoboda działania, czyli dynamika i elastyczność versus sta-
bilność i trwałość oraz  

2. orientacja na pozycję w otoczeniu zdefiniowana jako spójność organizacyjna i 
harmonia (nastawienie do wewnątrz) vs odrębność organizacyjna i niezależ-
ność (nastawienie na zewnątrz). 

Powyższe wymiary kulturowe wyznaczają typologię składającą się z czterech 
rodzajów kultur i zawierają zestawy kryteriów służące ocenie organizacji.  

Kultura klanu jest organizacją typu rodzinnego, dominują w niej wspólnie 
wyznawane wartości i wspólne cele. Głównymi wartościami są spójność, wysoki 
stopień uczestnictwa oraz duże poczucie wspólnoty. W organizacji ceni się pracę 
zespołową, dążenie do zwiększenia zaangażowania ludzi oraz poczucie odpowie-
dzialności za firmę. Środowiskiem organizacji lepiej zarządzać przez pracę zespo-
łową i rozwój pracowników, a w organizacji stwarzać przyjazną atmosferę w pra-
cy. Klienci firmy są jej partnerami. Najważniejsze kompetencje w kulturze klanu 
to: zarządzanie zespołami, zarządzanie relacjami międzyludzkimi, zarządzanie roz-

                                                        
1 K. S. Cameron, R. E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model 
wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003. 
2 Ibidem, s. 40, 41−49. 
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wojem pracowników. Kultura hierarchii opiera się o siedem zasad Webbera, ce-
chuje organizacje sformalizowane i zhierarchizowane, w których procedury dyktu-
ją, co mają robić ludzie. Sprawni przywódcy są dobrymi organizatorami i kordy-
natorami. Ważne jest niezakłócone funkcjonowanie organizacji. Długofalowo or-
ganizacja dąży do trwałości, przewidywalności i efektywności. Kompetencje ce-
nione w kulturze hierarchii to: zarządzanie systemem kontroli i koordynacja. 
W kulturze rynku najważniejszym czynnikiem decydującym o efektywności orga-
nizacji są koszty transakcji. Zorientowana jest silnie na zewnątrz, na kształtowanie 
własnej pozycji w otoczeniu. Organizacja nieustannie przeprowadza transakcje 
(wymiany, sprzedaży, kontraktów) z innymi podmiotami na rynku. Podstawowymi 
wartościami liczącymi się w organizacji są konkurencyjność i wydajność. Do naj-
ważniejszych kompetencji w tej kulturze zaliczane są: zarządzanie konkurencyjno-
ścią, mobilizowanie pracowników, propagowanie postawy zorientowanej na klien-
ta. Kultura adhokracji najszybciej reaguje na niespokojne i zmienne warunki oto-
czenia, sukces zapewniają jej innowacje. Organizacja zajmuje się przede wszyst-
kim rozwijaniem nowych produktów i usług, a głównym zadaniem zarządu jest 
popieranie przedsiębiorczości, kreatywności i poszukiwania nowatorskich rozwią-
zań. Cechą główną jest popieranie zdolności przystosowania się, elastyczności 
w sytuacji zdominowanej przez niepewność, niejednoznaczność i nadmiar infor-
macji. Najważniejsze cechy to: krótkotrwałość, brak schematu organizacyjnego, 
tymczasowość siedziby, tymczasowość ról, kreatywność i innowacyjność. Naj-
ważniejsze kompetencje w tej kulturze to zarządzanie innowacjami i ciągłym do-
skonaleniem.  

Literatura przedmiotu wskazuje, że w przedsiębiorstwach budowlanych 
w różnych krajach dominują odmienne typy kultury organizacji. Badania fińskie3 
pokazują, że w branży budowlanej (n = 200 pracowników wszystkich szczebli 
z różnych przedsiębiorstw) najczęściej występują firmy typu rynek, a na drugim 
miejscu − organizacje typu klan. Z kolei badania amerykańskie (n = 31 firm, ankie-
towani − osoby zarządzające)4 pokazują, że w branży budowlanej dominują firmy 
typu klan. Badanie przedsiębiorstw tureckich wskazują na kulturową mieszankę 
wartości i norm typowych dla kultur klanu i hierarchii5. Podobny zestaw kultur 
pokazały, w próbie pilotażowej, badania 5 przedsiębiorstw chińskich6, jednak dal-
sze badania wskazały na przewagę firm charakteryzujących się kulturą hierarchii, 
                                                        
3 J. Nummelin, Measuring Organizational Culture in Construction Sector − Finnish 
Sample, Joint International Conference on Construction Culture, Innovation and Man-
agement, Dubai 2006. 
4 E. Oney-Yazic, D. Arditi, B. O. Uwakweh, Organizational Culture in US Construc-
tion Companies, pp. 219−228 [in:] Sustainable Development through Culture and In-
novation, Joint International Conference on Construction Culture, Innovation and Man-
agement, Dubai 2006. 
5 E. Oney-Yazici, H. Giritli, G. Topcu-Oraz, E. Acar, Organizational culture: the case 
of Turkish construction industry, Engineering, Construction and Architectural Man-
agement 2007, 14(6), 519−531. 
6 S. B. Zhang, A. M. M. Liu,., Organizational culture profiles of the Chinese contrac-
tors, CIBTG 23 International Conference, Hong Kong 2003. 
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choć pojawiła się także kultura rynku7. Analiza 9 firm z Hong Kongu pokazała, 
że badane firmy budowlane nie mają wyraźnych charakterystyk kulturowych, choć 
lekko przeważają normy i wartości typu klan oraz hierarchia8. Ponadto, analiza 
porównawcza kultur europejskich wskazuje na możliwość występowania kultur 
hierarchicznych w przedsiębiorstwach polskich9.  

Cytowane badania pokazują, że w branży budowlanej dominują kultury typu 
klan oraz hierarchia, co jest charakterystyczne dla firm nastawionych na we-
wnętrzną integrację i harmonię, definiowanych przez spójność organizacyjną. 
Orientacja na zewnątrz, czyli odrębność organizacyjna i niezależność występują 
rzadziej, a ich przejawem są kultury typu rynek. Natomiast w branży budowalnej 
nie rozpoznano kultur typu adhokracja, co można wytłumaczyć stabilnością bada-
nych firm, wielkością pozyskiwanych zleceń oraz stosowanym procesem technolo-
gicznym.  

2.  Charakterystyka projektu i analiza jego efektów – badania własne  

Dotychczasowa kultura analizowanej firmy jest wypadkową dwóch metod 
działania10. W początkowym okresie, kultura organizacji była tworzona przez za-
łożyciela firmy, czyli przedsiębiorstwo międzynarodowe, a w kolejnej fazie – po 
wykupieniu przez polskich udziałowców - jej kształt wynikał z oczekiwań nowych 
właścicieli oraz stopniowego dopasowania wartości i norm do wyzwań otoczenia 
rynkowego. Wdrażając opisywany proces zmian kulturowych zastosowano trzeci 
sposób budowy kultury organizacji, czyli świadome kształtowanie przez zespół 
zarządzający norm i wartości, których efektem będzie systematyczne usprawnianie 
funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Firma działa na stosunkowo trudnym rynku, o niskich barierach wejścia i du-
żej liczbie zróżnicowanych podmiotów. Z jednej strony jest to rynek rozproszony, 
z bardzo wieloma niewielkimi i nietrwałymi podmiotami, z drugiej − dominują 
firmy duże, często z kapitałem zagranicznym, zaawansowane technologicznie, 
z dużymi umiejętnościami pozyskiwania zleceń. Ponadto, dla reguł i zwyczajów 
panujących w branży znaczący jest udział państwa – głównie ze względu na duży 
udział zamówień publicznych, gdzie często cena jest jedynym lub dominującym 
kryterium. Firmy średnie muszą balansować – ich koszty są większe niż firm ma-
łych, a ich wydajność oraz zdolność pozyskiwania zamówień – mniejsza niż firm 
dużych.   
                                                        
7 A. M. M. Liu, S. B. Zhang, M, Y. Leung, A framework for assessing organisational 
culture of Chinese construction enterprises, Engineering, Construction and Architec-
tural Management 2006, 13(4), 327−342. 
8 C. W. M. Cheng, A. M. M. Liu, The Relationship of Organizational Culture and the 
Implementation of Total Quality Management in Construction Firms, „Surveying and 
Built Environment” 2007, Vol 18 (1), 7−16. 
9 J. Nummelin, S. Tukiainen, T. Koivu, The Influence of Cultural Effects on Different 
Project Types, International Symposium on Procurement Systems, The Impact of Cul-
tural Differences and Systems on Construction Performance, Las Vegas 2005. 
10 K. S. Cameron, R. E. Quinn, op. cit., s. 14. 
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Dlatego Zarząd przedsiębiorstwa zdecydował o wdrożeniu projektu, którego 
celem było wzmocnienie kompetencji pracowników jako element budowania 
przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji – zwiększenie konkurencyjności fir-
my. Projekt szkoleniowo-doradczy prowadzony był w latach 2008−2010 i obej-
mował 4 rodzaje działań: 

1. opracowanie misji i strategii firmy oraz kodeksu wartości i kodeksu zacho-
wań,  

2. szkolenia dla kadry kierowniczej o zróżnicowanej tematyce, od umiejętności 
interpersonalnych, po analizy ekonomiczne i prawne aspekty działania firmy, 

3. szkolenia dla pracowników - przede wszystkim dotyczące umiejętności inter-
personalnych, komunikacji, negocjacji, perswazji, rozwiązywania konfliktów 
i problemów, zarządzania czasem radzenia sobie ze stresem, 

4. budowę i wdrożenie kompetencyjnego systemu zarządzania zasobami ludz-
kimi. 

Projekt wprowadzano pod szyldem dostosowywania się do rynku oraz mody-
fikacji kompetencji w firmie, jednak miał on miał charakter zmiany kulturowej - 
celem była modyfikacja wartości i norm. Zmiana taka może być kształtowana róż-
norodnie. Jednym ze sposobów jest podejście systemowe11, obejmujące szerokie 
spektrum działań poczynając od diagnozy, poprzez zdefiniowanie interwencji kul-
turowych, aż po kontrolę efektywności działań (rys. 1, kolumna B). Model ten jest 
częściej stosowany w przedsiębiorstwach menedżerskich lub przedsiębiorstwach, 
których kulturę organizacji można określić jako rynek lub adhokrację. Jednak 
praktyka gospodarcza wskazuje, że dużo częstsze jest podejmowanie działań okre-
ślanych jako zmiana kulturowa (rys. 1, kolumna A). Schemat ten jest typowy dla 
przedsiębiorstw właścicielskich oraz tych, w których kultura organizacji może być 
określona jako klan lub hierarchia. W tych firmach efekty zmiany kulturowej są 
rozpoznawane poprzez zmiany jakościowe oraz wskaźniki ekonomiczne, a nie 
poprzez porównywanie z sytuacją wyjściową.  
  

                                                        
11 Por. M. Grabus, Model kształtowania zmian kulturowych, s. 132−139 [w:] Przedsię-
biorstwo w warunkach globalnej konkurencji, A. P. Balcerzak, E. Rogalska (red.), 
Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2009. 
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Rysunek 17. Kształtowanie zmian kulturowych w organizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W obu schematach postępowania cel i punkt wyjścia są takie same, powielają 
się także niektóre działania. Różnice dotyczą liczby etapów, czyli pominięcia dzia-
łań o charakterze diagnostycznym. W opisywanym przypadku zastosowano wa-
riant zmiany kulturowej.  

Badanie efektywności wprowadzonych zmian zostało przeprowadzone po 
upływie 8 miesięcy od zakończenia projektu. Wzięły w nim udział 34 osoby, co 
stanowiło 32 % wszystkich pracowników, a jednocześnie 71 % osób zatrudnionych 
na stanowiskach nierobotniczych. Badani byli zatrudnieni na wszystkich szcze-
blach, od prezesa zarządu i dyrektorów, poprzez kierowników budów i robót oraz 
kadrę kierowniczą z obszaru wsparcia bezpośredniego aż po kierowników i specja-
listów z obszarów funkcjonalnych. Badanie składało się z dwóch części – diagnozy 
znajomości wprowadzonych narzędzi zarządzania (kodeks wartości i kodeks za-
chowań) oraz percypowanego przez pracowników typu kultury organizacyjnej. 

Analiza wartości organizacyjnych. W momencie przeprowadzania badania 
kodeks wartości firmy obowiązywał od dwóch lat – był przygotowywany metodą 
partycypacyjną, oficjalnie ogłoszony, wręczony każdemu z pracowników, a ponad-
to umieszczony w gablotach w kluczowych miejscach firmy. W związku z tym 
sprawdzano znajomość poszczególnych zapisów, a także poproszono o ocenę ich 
stosowania w codziennym funkcjonowaniu firmy. Zadano dwa pytania:  

A. Zmiana kulturowa  

Pomiar stanu kultury organizacji  
po zmianach 

Pomiar obecnego stanu kultury organizacji  

Zdefiniowanie kształtu pożądanej kultury organizacji  

(jakościowe)     (jakościowe oraz ilościowe) 

 

Działania kształtujące kulturę organizacji  

Nowa kultura organizacji (zmiana jakościowa i efekty ekonomiczne) 

B. Systemowe zarządzanie  
kulturą organizacji 
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1. Jakie elementy kodeksu wartości są obecnie bardzo dobrze spełniane i reali-
zowane ?  

2. Jakie elementy kodeksu wartości są naszą słabszą stroną, czyli nie są realizo-
wane lub są pomijane ? 

Ankietowani podawali anonimowo po jednej odpowiedzi na każde z pytań. 
Uzyskano bardzo rozproszone wyniki - większość wartości nie została wymieniona 
lub uzyskała pojedyncze wybory. Niemniej, 8 wartości zostało wskazanych przez 
co najmniej kilka osób. Wartości ocenione zostały: jednoznacznie pozytywnie, 
jednoznacznie negatywnie oraz niejednoznacznie, co pokazano w tabeli poniżej. 

Tabela 1. Rozdaj kultury organizacyjnej w badanym przedsiębiorstwie.  

Ocena pracowników Kategoria Wartość  

Wartości ocenione 
jednoznacznie   
pozytywnie 

Etyka Wiedza i profesjonalizm 

Relacje wewnętrzne Dbałość o środowisko pracy 
i bhp 

Odpowiedzialność społeczna Ochrona środowiska 
Wartości ocenione 
jednoznacznie   
negatywnie  

Relacje wewnętrzne Informowanie o nieprawi-
dłowościach 

Partnerzy biznesowi  Wspólnota interesów 

Wartości ocenione 
niejednoznacznie 

Standardy pracy 
Zaangażowanie, pasja, radość 
z pracy 
Dobra organizacja pracy 

Pracownicy Szacunek dla pracownika 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Powyższe dane potraktowano jako punkt do dalszej dyskusji oraz podjęcia 
działań naprawczych. 

Rodzaj kultury organizacji wg typologii Camerona i Quinna. Drugim 
elementem badań była analiza rodzaju kultury organizacji zgodnie z modelem 
wartości konkurujących. Zastosowano kwestionariusz typów kulturowych skon-
struowany przez autorkę artykułu. Ankietowani określali zmienne kulturowe 
w następujących obszarach: typ przywódcy, kryteria efektywności, źródła sukcesu, 
sposób definiowania klientów, podstawowa reguła zarządzania, środki i cele two-
rzenia kultury organizacji, podstawowe kompetencje organizacji, strategia jakości, 
rola menedżera personalnego. Na tej podstawie zdefiniowano rodzaj funkcjonują-
cej kultury organizacji. Analizowano 12 wymiarów kulturowych, granicą uznania 
kultury organizacji za określoną jednoznacznie był wybór danego typu kulturowe-
go w przynajmniej 5 obszarach. Uzyskane wyniki pokazuje tabela 2.  
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Tabela 2. Rozdaj kultury organizacyjnej w badanym przedsiębiorstwie. 

Rodzaj kultury organizacji Liczba wyborów Odsetek wyborów 

Rynek 8 23,5% 

Hierarchia 6 17,6% 

Adhokracja 4 11,8% 

Klan 2 5,9% 

Kultura mieszana 14 41,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak poprzednio uzyskano stosunkowo rozproszone wyniki – 14 osób 
(41,2%) postrzegało kulturę organizacji jako nieokreśloną, mieszaną, charaktery-
zowaną przez wartości i normy należące do różnych rodzajów kultury. Jednak, 
prawie 60 % ankietowanych oceniło funkcjonującą kulturę jako wyrazistą – 8 osób 
wskazało na typ kulturowy rynek i 6 osób na typ kulturowy hierarchia. Pozostałe 
dwa rodzaje kultury uzyskały najmniej wyborów – cztery osoby (adhokracja) oraz 
dwie osoby (klan), co graficznie pokazano na rys. 2.  

Rysunek 18. Typ kultura organizacji w analizowanej firmie. 
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Źródło: opracowanie własne, podstawie przeprowadzonych badań. 

Zarówno wyniki sumaryczne, jak i analiza średnich oraz median pokazują, 
że kultura badanej organizacji nie jest kulturą spójną. Można uznać te wyniki za 
typowe dla firmy będącej w procesie zmian wartości i norm organizacyjnych. War-
to zaznaczyć, iż jako najbardziej wyraziste określono normy i wartości charaktery-
zujące dwie kultury – rynek i hierarchia, co przekłada się na wymiar „stabilność 
i kontrola” jako istotny wyznacznik działania firmy. 
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Odnosząc do wyników międzynarodowych kształt zdiagnozowanej kultury 
organizacji zbliżony jest do branży budowlanej w Chinach12, co można uzasadnić 
trojako. Po pierwsze, podobieństwem otoczenia rynkowego: nagły i skokowy 
wzrost realizowanych inwestycji, konieczność konkurowania ze światowymi gi-
gantami z branży, nacisk na wydajność i konkurencyjność. Ponadto, za kulturą 
typu rynek przemawia kilkuletnia polityka firmy podkreślająca znaczenie analiz 
finansowych oraz dobre oprzyrządowanie wskaźnikowe zarówno na poziomie 
budów, jak i w całej firmie, dostępne większości ankietowanych i będące wy-
znacznikiem działania firmy od momentu przejęcia przez kapitał polski. Natomiast 
kulturę hierarchii można uzasadnić hierarchiczną strukturą branży budowlanej 
w Polsce, wynikającą z kultury narodowej. Porównanie poziomu wymiaru dystans 
władzy (który koreluje z hierarchicznością) pomiędzy krajami pokazuje na dużą 
zbieżność kultury polskiej z chińską13 (rys. 3). 

Rysunek 19. Dystans władzy – porównanie międzynarodowe 

 
Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych:  
http://geert-hofstede.com/poland.html [10 kwietnia 2012] (legenda: skala stupunk-
towa, wyniki wszystkich badanych krajów w przedziale: 11−100 punktów) 

Wyniki badań międzykulturowych w metodyce G. Hofstede przyporządkowu-
ją Polskę oraz Chiny i Hong Kong do kultur o wysokim dystansie władzy (hierar-
chicznych, wyniki w przedziale 68−80 punktów w skali stupunktowej), natomiast 

                                                        
12 por. A. M. M. Liu, S. B. Zhang, M, Y. Leung, op. cit. 
13 por. Geert Hofstede website, http://geert-hofstede.com/ [10 kwietnia 2012] 



126 

Finlandię i Stany Zjednoczone do kultur o niskim dystansie władzy (równościowe, 
wyniki odpowiednio 33 i 40 punktów w skali 100-punktowej). 

3.  Warunki powodzenia projektu  

Sprawdzenie efektywności wdrożenia zmian kulturowych może mieć charak-
ter ilościowy oraz jakościowy. Omówione wyżej ilościowe efekty wdrożenia pro-
jektu analizowano w niedługim czasie po jego zakończeniu, kolejne badania zapla-
nowano na czerwiec 2012. Natomiast efekty jakościowe sprawdzano metodą sę-
dziów kompetentnych oraz testem jakościowej oceny efektywności kultury organi-
zacyjnej, którą zaproponowała A. Borzeszkowska. Zadała ona kadrze kierowniczej 
International Paper w Kwidzynie następujące pytania „czy w kryzysie uda nam się 
zdać egzamin… 

• budowaliśmy kulturę przywództwa – czy mamy liderów wspierających ludzi 
i organizację? 

• budowaliśmy kulturę zaangażowania zespołów – czy mamy dziś takie zespoły? 

• budowaliśmy markę pracodawcy z wyboru – czy jesteśmy nim dzisiaj i czy 
będziemy po kryzysie? 

• czy Ci, którzy musieli odejść zechcą do nas wrócić, a Ci co zostali zechcą 
z nami zostać 14”. 

Podobny sposób zadawania pytań zastosowano w badanej firmie, szukając 
odpowiedzi na pytanie do czego przygotowały pracowników wprowadzone zmia-
ny.  

Kolejnym sposobem była ocena szans i zagrożeń powodzenia projektu prze-
prowadzona po jego zakończeniu przez kadrę kierowniczą firmy (6 osób) oraz 
przez sędziów kompetentnych (4 osoby15). Analizowano 3 obszary: 1. wzbudzenie 
gotowości do zmian; 2. kompletność programu kreowania kultury organizacji16 
oraz 3. działania kształtujące kulturę organizacji17 (tab. 3). 

 
  

                                                        
14 A. Borzeszkowska, Test efektywności kultury organizacji, Konferencja Intelligence 
in Business, Warszawa, 17−18 września 2009, Jak skutecznie realizować strategiczne 
funkcje HR: efektywność, mierzalność, koszty (wystąpienie). 
15 konsultanci oraz trenerzy, którzy wspomagali firmę w realizacji projektu szkolenio-
wo-doradczego. 
16 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo 
Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 86−96. 
17 M. Czerska, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnego mene-
dżera, Difin, Warszawa 2003, s. 104. 
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Tabela 3. Rozdaj kultury organizacyjnej w badanym przedsiębiorstwie. 

Działania Kadra  
kierownicza 

Sędziowie 
kompetentni Uwagi 

Proces przeprowa-
dzanie zmian  
(zgodnie z klasycznym 
schematem Lewina: 
rozmrożenie – zmiana - 
zamrożenie) 

2 2 

Obie grupy uznały, 
że podjęto zbyt mało 
działań uzasadniają-
cych wprowadzanie 
zmian  
(etap rozmrożenia) 

Program kreowania 
kultury organizacji 
wg M. Armstronga 

3 3 
Zastosowano wszystkie 
5 elementów wskaza-
nych przez autora 

Działania kształtujące 
kulturę organizacji 
wg M. Czerskiej 

3 2 

Zastosowano 13 z 15 
działań, pomijając: 
zatrudnianie nowych 
osób oraz zwiększenie 
udziału pracowników 
w podejmowanych 
decyzjach, co przez 
sędziów kompetent-
nych zostało uznane 
za zagrożenie 

Źródło: opracowanie własne (legenda: 1 – duże zastrzeżenia, 2 – drobne zastrzeże-
nia, 3 – bez zastrzeżeń). 

Obie grupy (niezależnie od siebie) za szanse powodzenia projektu uznały: 

– zaangażowanie w projekt wszystkich osób w firmie – od członków zarządu, 
poprzez specjalistów, po pracowników brygad budowlanych,  

– nowoczesną wiedzę, która stała się zasobem firmy, dotyczącą zarówno obsza-
rów merytorycznych, jak i zarządzania zasobami ludzkimi, 

– okres realizacji projektu, w czasie którego pozyskano dużą liczbę zleceń, co 
budowało optymizm wobec stabilności firmy. 

Za zagrożenia powodzenia wdrażanego projektu uznano natomiast: 

– nieprzekonaną w pełni wobec zmian kadrę kierowniczą – projekt był nowo-
ścią w tradycyjnej, wręcz konserwatywnej branży i brak było możliwości po-
równania doświadczeń z podobnymi firmami, porównanie benchmarkowe 
wykonano w stosunku do dużych firm budowlanych lub do firm z innych 
branż, 

– silne i spójne wartości i normy kulturowe charakterystyczne dla kultury typu 
klan - ocena na podstawie badań jakościowych (fokus najważniejszych warto-
ści),  
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– wynikający z punktu poprzedniego brak postrzegania rzeczywistych korzyści 
dla osób zaangażowanych w realizację przychodów – niewiara w pozytywne 
zmiany w systemie motywacyjnym z powodu przejścia z premii uznaniowej 
na premię wynikową, 

– projekt realizowany w okresie dużego natężenia prac spowodowanego pozy-
skaniem bardzo wielu zleceń budowlanych, co powodowało zmęczenie ilością 
i intensywnością szkoleń przy jednoczesnym dużym natłoku zadań. 

Obie grupy widziały szanse na realizację projektu w sposobie jego realizacji 
oraz dobrych warunkach zewnętrznych, natomiast zagrożeniem był zakres propono-
wanych zmian oraz ich odbiór przez pracowników. Nie bez znaczenia był także sto-
sunek do wartości kulturowych charakteryzujących firmy typu rynek – wielu pra-
cowników miało za sobą doświadczenia w pracy w takich przedsiębiorstwach. Po 
okresie intensywnej pracy, ocenianej wymiernymi wskaźnikami ekonomicznymi 
oraz nagradzanej wysoką płacą, wrócili do badanej firmy preferując inne wartości.  

Zakończenie  

Artykuł przedstawia proces wdrażania zmian kulturowych przeprowadzony 
w przedsiębiorstwie budowlanym, pokazuje przebieg podjętych działań, jego efek-
ty oraz omawia warunki powodzenia projektu. Badania pokazują, że firma jest 
nadal w procesie zmian, kolejne badanie efektywności zaplanowano po upływie 
kolejnego roku. Niezależnie od tego, realnym sprawdzianem wdrożonych działań 
będą wyniki finansowe roku 2011 i wynikająca stąd wysokość premii zadaniowych 
dla kierowników budów.   

Z perspektywy typologii Camerona i Quinna wprowadzona zmiana kulturowa 
ma bardzo szeroki zakres i oznacza całkowite przesterowanie kultury organizacji. 
Z kultury typu klan nastawionej na wewnętrzną spójność oraz dużą elastyczność 
i swobodę działania na organizację typu rynek, w której dominuje nastawienie na 
klienta oraz kontrola działania. O ile konieczność nastawienia prorynkowego nie 
budziła wątpliwości pracowników firmy, to trudno było im pogodzić się z pro-
ceduralizacją zachowań oraz ich zwiększoną kontrolą. Tym bardziej, że zmiana 
kulturowa to nie tylko zmiana wartości i norm, ale także zmiana relacji interperso-
nalnych18.  

Przedstawione wyniki nie mają charakteru uniwersalnego, mogą być stoso-
wane do analiz innych firm z uwzględnieniem ograniczeń, wśród których kluczowe 
są:  
1. specyfika kulturowa branży budowlanej,  
2. wielkość organizacji: przedsiębiorstwa średniej wielkości,   
3. silnie ugruntowane wśród pracowników wartości typowe dla kultury typu 

klan. 

                                                        
18 Por.: K. Adamska, M. Grabus, Organizacyjne i osobowe korelaty kontraktu psycho-
logicznego, Organizacyjne i osobowe korelaty kontraktu psychologicznego, „Zarządza-
nie zasobami ludzkimi” 2012, Nr 3−4 (86−87), s. 101−112. 
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Streszczenie  

Konieczność dostosowania do zmieniających się wymagań otoczenia rynko-
wego wymaga modyfikacji strategii firmy, co z reguły pociąga za sobą zmiany 
w hierarchii wartości organizacyjnych oraz wspierających je norm postępowania. 
Artykuł charakteryzuje proces zmian kulturowych wdrożony w średniej wielkości 
ogólnopolskiej w firmie budowlanej. W artykule zaprezentowano schemat działań, 
zmierzających do wprowadzenia prorynkowych i proefektywnościowych reguł 
i zasad funkcjonowania firmy, a także omówiono efekty wprowadzonych zmian 
oraz warunki powodzenia projektu. 

Summary 

The need to adapt to market’s changes requires the change of the corporate 
strategy. As a rule it results in changes in a hierarchy of organizational values and 
norms. The article describes the process of cultural changes implemented in the 
Polish medium size enterprise in the construction business. The article presents the 
schema of activity which aim was the introduction of pro-marketing and pro-
effective rules and principles of company’s operations as well as discusses the 
results of implemented changes and conditions of the success of the project. 
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