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ZNACZENIE DOPASOWANIA DLA 
SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA 

ORGANIZACJI

Wprowadzenie

Zarówno badacze, jak i praktycy nieustannie poszukują źródeł sukcesu organi-
zacji. Obszar tej eksploracji stanowią zarówno czynniki wewnętrzne, jak i otoczenie, 
w jakim dana organizacja działa. Zdaniem Barneya [zob. 4] kluczowe dla powodzenia 
organizacji są źródła wewnętrzne. Już w latach 70. XX w. Pettigrew [zob. 33] stwier-
dził, że relatywnie stałe kategorie wpływające na powodzenie działania organizacji 
to strategia oraz stanowiące dla niej kontekst organizacyjny: struktura, kultura i przy-
wództwo. Z kolei w latach 80. bardzo popularna była koncepcja 7S zaproponowana 
przez Petersa i Watermana [zob. 32]. Podkreślała ona rangę struktury, strategii, za-
sobów ludzkich, stylów zarządzania, systemów i procedur, umiejętności oraz wspól-
nych wartości. Jednakże poszczególne elementy organizacji nie przesądzają jeszcze 
o sukcesie, w tym również o dobrych wynikach działania. Posiadanie skutecznej 
strategii czy dobrze zaprojektowanej struktury organizacyjnej nie gwarantuje jeszcze 
powodzenia. Istotą jest wzajemne dopasowanie poszczególnych elementów; syste-
mowa zgodność między nimi, aby mogły się wzajemnie wspierać i wyzwalać efekt 
synergii. Dopasowanie tworzy bowiem wewnętrzne środowisko sprzyjające osiąga-
niu strategicznych celów [38, s. 28].

Obecnie duża złożoność i zmienność otoczenia (często wręcz nieprzewidywal-
ność) wymusza na organizacjach elastyczność w reagowaniu na zmiany i adaptowa-
niu się do nich. Coraz częściej oznacza to zmianę całej strategii działania lub założeń 
przyjętych dla jej sprawnej realizacji, co prowadzi do zmian innych elementów, takich 
jak struktura czy polityka kadrowa. Szczególnego znaczenia nabiera zatem kwestia 
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wzajemnego dopasowania poszczególnych elementów. Bardzo ważne jest zwłaszcza 
dopasowanie nowej bądź zmienionej strategii i kultury organizacyjnej. Powodzenie 
w realizacji określonego rodzaju strategii wiąże się z rozwojem adekwatnej kultury 
organizacyjnej [12, s. 510–528]. Kultura jawi się jako kluczowe narzędzie zarządza-
nia, gdyż łączy – w sensie przekazywania pożądanych wartości i wzorców zachowań 
– misję organizacji z jej zasobami ludzkimi [25, s. 17]. Stąd dopasowanie strategii 
i kultury organizacyjnej przekłada się na postawy i zachowania pracowników oraz 
ich wydajność, co w konsekwencji znajduje odzwierciedlenie w wynikach osiąga-
nych przez organizację.

W trakcie analizy problematyki dopasowania organizacyjnego nasuwają się nastę-
pujące pytania: jakie są pozytywne i negatywne skutki dopasowania, jakie znaczenie 
ma dopasowanie strategii i kultury organizacyjnej oraz jakie są możliwości poprawy 
dopasowania? Rozważania dotyczące dopasowania organizacyjnego są prowadzone 
z perspektywy pozytywistycznej. Najbliższe autorce jest, najbardziej powiązane z prak-
tyką zarządzania, podejście strukturalno-funkcjonalne [15, s. 13].

Celem artykułu jest prezentacja założeń dopasowania organizacyjnego oraz jego 
znaczenia dla sprawnego funkcjonowania organizacji. W świetle rozważań dotyczą-
cych zasadności i uwarunkowań dopasowania organizacyjnego, w tym zwłaszcza do-
pasowania strategii i kultury organizacyjnej, zaprezentowano wyniki dyskusji foku-
sowej przeprowadzonej na ten temat podczas konferencji „Czas na rozwój. Myślenie 
strategiczne w pracy i życiu codziennym”.

1. Istota dopasowania organizacyjnego

Koncepcja dopasowania organizacyjnego bazuje na założeniu, że aby osiągnąć 
efektywność, każda część lub element organizacji muszą być kształtowane i ustruk-
turalizowane w odpowiedni sposób, dopasowany do pozostałych [28, s. 45]. Ogólna 
definicja dopasowania wskazuje, że jest to stopień, w jakim potrzeby, wymagania, 
cele i struktura jednego komponentu są spójne z potrzebami, wymaganiami, celami 
i strukturą innego komponentu [28, s. 40]. Dopasowanie odnosi się do tego, w jaki 
sposób rozmaite części składowe organizacji synchronizują swoje działania, aby osią-
gnąć integrację i synergię [18, s. 311].

W literaturze przedmiotu wiele uwagi poświęca się dopasowaniu strategicznemu. 
Ma ono wymiar zewnętrzny i oznacza dostosowanie możliwości działania organizacji, 
jej kompetencji do potrzeb i wymagań otoczenia [14, s. 113]. Ten rodzaj dopasowania 
wiąże się z nurtem sytuacyjnym i był przedmiotem badań m.in.: Burnsa i Stalkera 
[zob. 5], Lawrance’a i Lorscha [zob. 22] czy Mintzberga [zob. 27], które potwierdziły, 
że dopasowanie pozytywnie wpływa na wyniki działania organizacji i pozycję konku-
rencyjną. Pozytywne aspekty dopasowania organizacyjnego wykazał również Powell, 
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prowadząc badania nad dopasowaniem jako źródłem przewagi konkurencyjnej [31, 
s. 119–134]. Praktyczny wymiar dopasowania podkreślał także Chorn, wskazując 
znaczenie spójności strategicznej dla generowania wysokich wyników, jednocześnie 
akcentując rolę kadry kierowniczej najwyższego szczebla w budowaniu dopasowania 
[7, s. 20]. Niektórzy autorzy wskazują również na mniej pozytywne aspekty, zwłasz-
cza na mechanistyczną naturę dopasowania, która może doprowadzić do problemów 
z adaptacją do dynamicznego otoczenia, czy na ograniczanie ambicji organizacyj-
nych, a przez to na niepełne wykorzystywanie potencjału strategicznego [13, s. 147]. 
Zestawiając argumenty przemawiające za tworzeniem dopasowania organizacyjnego 
i przeciw niemu, Miller wskazuje, że dopasowanie może być użyteczne i stać się źró-
dłem przewagi konkurencyjnej, jednak pod warunkiem, że będzie miało charakter 
dynamiczny i elastyczny [26, s. 510] i będzie się wiązać z koniecznością uwzględnia-
nia zmian zachodzących w czasie [35]. Należy jednak unikać wpadania w pułapkę 
warunkowego determinizmu, oznaczającego że kontekst determinuje strategię. W or-
ganizacjach powinno być miejsce na dokonywanie strategicznych wyborów [3, s. 61]. 
Oprócz czynników kontekstowych, na które kadra kierownicza nie ma wpływu, ist-
nieją jeszcze czynniki konstruowane, które może dowolnie kształtować. Zwraca 
to uwagę na inny wymiar dopasowania – odnoszący się do wewnętrznej sfery funk-
cjonowania organizacji. Podejście to wywodzi się z ogólnej teorii systemów, według 
której organizacje są systemami rozmyślnymi, złożonymi z określonych elementów 
(podsystemów) [1, s. 159]. Każdy podsystem generuje określone cele, które z kolei 
wyznaczają pożądane wartości. Systemy te i podsystemy muszą być celowo zarzą-
dzane, a kluczową zmienną jest kultura organizacyjna, z której wynikają wartości 
i normy determinujące zachowania pracowników [zob. 16]. Utrzymanie łączności 
między elementami wymaga zapewnienia minimalnego stopnia spójności, przy 
czym związki wewnętrzne muszą być silniejsze niż ich związki z elementami oto-
czenia (związki zewnętrzne) [20, s. 42]. Podczas gdy podejście sytuacyjne akcentuje 
wpływ otoczenia i zwraca uwagę na konieczność adaptacji do zmian, jakie w nim 
zachodzą [23, s. 574], perspektywa systemowa koncentruje rozważania na temat 
dopasowania organizacyjnego szczególnie na sferze wewnętrznej. Przy założeniu, 
że inne czynniki pozostają niezmienne, im wyższy jest ogólny stopień zgodności 
między różnymi częściami składowymi organizacji, tym bardziej efektywne będzie 
funkcjonowanie organizacji na rozmaitych poziomach [29, s. 275]. Poza tym im 
lepsze dopasowanie, tym wyższa sprawność działania organizacji, lepsze wyniki, 
a w konsekwencji przewaga konkurencyjna [zob. 19].

W literaturze przedmiotu można znaleźć liczne przykłady wskazujące na orga-
nizację jako system wzajemnie powiązanych i oddziałujących ze sobą zmiennych. 
Wybrane modele przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Modele dopasowania elementów organizacji wg różnych autorów

H. Leavitt
(1964) 

J. R. Galbraith,
D. A. Nathanson

(1978) 

A. M. Pettigrew
(1979) 

D. A. Nadler, 
M. L. Tushman

(1980) 

– cele
– struktura
– technologia
– ludzie

– zadania
– ludzie
–  systemy  

nagradzania
– procesy
– struktura

– strategia
– struktura
– kultura
– przywództwo

– strategia
– zadania
– ludzie
–  organizacja 

formalna
–  organizacja 

nieformalna

P. J. Stonich
(1982) 

T. J. Peters, 
R. H. Waterman
(1982) 

S. W. Semler 
(1997) 

M. J. Hatch (2002) 

– strategia
– struktura
– zasoby ludzkie
– kultura
–  procesy 

zarządzania

– strategia
– struktura
– systemy
– kultura organizacyjna
– style przywództwa
– pracownicy
– kompetencje

– struktura
– system wynagrodzeń
–  kultura 

organizacyjna
– normy zachowań
–  aktualne i pożądane 

zachowania

– struktura fizyczna
–  struktura 

społeczna
– technologia
– kultura

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11; 14; 24; 28; 32; 33; 38; 39].

Autorzy zaprezentowanych modeli uważają, że organizacja może osiągnąć efektyw-
ność, jeśli uda się jej doprowadzić do dopasowania (zgodności) między strategią (bądź 
też ogólnie – celami) a innymi elementami organizacji. Elementami tymi należy zarzą-
dzać łącznie, jednak perspektywa konkretnej sytuacji uzasadnia, które z nich w danej 
chwili są najistotniejsze dla przyjętej strategii [zob. 39]. Najczęściej wymienianymi przez 
autorów elementami są: strategia, struktura i kultura organizacyjna. O ile w literatu-
rze szczegółowo są opisane relacje między strategią a strukturą [zob. 6], o tyle związki 
strategii i kultury organizacyjnej, choć znamienne zwłaszcza w procesie implementa-
cji strategii, dopiero w ostatnich latach stanowią przedmiot zainteresowań badaczy.

2. Znaczenie dopasowania strategii i kultury organizacyjnej

Poszukiwanie realistycznych opcji strategicznych nie powinno opierać się wyłącz-
nie na analizie otoczenia zewnętrznego, ale również powinno dotyczyć wewnętrznego 
potencjału organizacji, zwłaszcza kultury organizacyjnej, która stanowiąc element 
wyborów strategicznych, ma służyć realizacji jej celów [por. 2, s. 47]. Formułując 
strategię, ważne jest, by uwzględnić cechy panującej kultury organizacyjnej. Zało-
żenia i cele zawarte w strategii przedsiębiorstwa powinny być zgodne z wartościami 
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i normami uznawanymi przez pracowników. Ważne jest bowiem nie tylko to, „co” 
ludzie robią, ale również, „jak” się zachowują w trakcie realizacji określonych za-
dań. Spójność strategii i kultury oznacza, że wartości organizacji wspierają realizację 
strategii. Taką spójność trudno jest mierzyć, jednak niedopasowanie bardzo szybko 
staje się widoczne. Model dopasowania strategii i kultury organizacyjnej zaprezen-
towano na rysunku 1.

Rysunek 1. Model dopasowania strategii i kultury organizacyjnej

Cele 

Procesy

Zadania 

STRATEGIA KULTURA ORGANIZACYJNA

Wartości 

Praktyki 

Zachowania 

Wizja i misja

Wyniki

Źródło: [41, s. 22] (zmodyfikowany).

Konieczne jest określenie kluczowych wzorów kulturowych, które będą stanowiły 
podstawę sprawnego implementowania i realizacji zamierzeń strategicznych. Zda-
niem Krzakiewicza [21, s. 1164] kultura organizacyjna wpływa zarówno na formu-
łowanie, jak i na realizację strategii. Ponadto kultura stanowi istotną determinantę 
funkcjonowania organizacji również w innych aspektach. Wpływa zarówno na po-
dejmowane działania (sposób zachowania się, wykonywania czynności, posługiwania 
się narzędziami pracy), jak i proces podejmowania decyzji, sposób komunikowania 
się, sposób odczuwania i percepcji zjawisk oraz proces gromadzenia i przekazywania 
wiedzy, a także rozwój określonych kompetencji czy uczenie się. Wiedza na temat 
kultury organizacyjnej jest zatem bardzo przydatna, ponieważ uświadamia ograni-
czenia wynikające z konieczności dokonywania wyboru kierunków działania oraz 
najskuteczniejszych w perspektywie konkretnych organizacji metod i technik zarzą-
dzania. Ważne jest zatem, aby ustalić, czy kultura organizacyjna wspiera realizację 
strategii, a jeśli nie, to czy i jakie działania można przedsięwziąć, aby ukształtować 
kulturę zgodną z nową koncepcją rozwoju (por. rysunek 2).

87OiK.indb   111 07.10.2013   10:45



Katarzyna Gadomska-Lila

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2013 (156)112

Rysunek 2. Dopasowanie strategii i kultury organizacyjnej – kluczowe pytania

Czy kultura organizacyjna 
jest ukierunkowana na

reazlizację strategii (wspiera
jej wdrożenie)? 

Jeśli wsparcie kultury 
organizacyjnej dla realizacji 

strategii jest niewielkie, 
czy i w jaki sposób można 

zmienić kulturę, aby 
zapewnić skuteczną 

implementację 
strategii? 

Czy stosowane praktyki 
zarządzania umacniają 
wartości oraz rozwijają 
postawy i zachowania 

pracowników konieczne 
dla wdrożenia strategii?

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli kultura organizacyjna i strategia nie będą wzajemnie zintegrowane, mogą się 
pojawić trudności z wdrożeniem takiej strategii. Na etapie opracowywania strategii 
kultura organizacyjna umożliwia identyfikowanie wariantów trudnych do zrealizo-
wania. Z drugiej jednak strony może skłaniać do przyjmowania postawy zachowaw-
czej w procesie formułowania założeń strategicznych, powielania utartych wzorców 
działania, a także zahamować innowacyjność. Wpływ kultury na realizację strategii 
może więc być wpływem wspierającym, ale także hamującym.

Odnosząc się do relacji między strategią a kulturą organizacyjną, badacze są zgodni, 
że powinny one być ze sobą spójne. Różnią się natomiast odnośnie do kierunku 
wzajemnych relacji (według Sułowskiego jest to jeden z podstawowych problemów 
epistemologicznych nurtu kulturowego w zarządzaniu) [40, s. 54]. Saffold traktuje 
strategię jako wynik kultury organizacyjnej [36, s. 546–558]. Podobnie Schein, który 
prezentuje stanowisko, że kultura determinuje strategię i utrzymuje, że opcje strate-
giczne są ograniczone przez kulturę organizacyjną [37, s. 91]. Jeszcze mocniej nad-
rzędność kultury organizacyjnej względem strategii podkreślają O’Reilly III i Pfeffer 
[30, s. 31] twierdząc, że większość organizacji zbytnio koncentruje się na formuło-
waniu strategii, nie doceniając znaczenia wartości i praktyk zarządzania służących 
jej wdrażaniu. Z kolei zwolennikami odwrotnego kierunku zależności są Joyce i Slo-
cum [17, s. 130–150] czy de Wit i Meyer [9, s. 33], którzy twierdzą, że to strategia 
wpływa na kulturę.

Bez względu na kierunek oddziaływań istotne jest, że różne strategie przedsiębior-
stwa opierają się na różnych wartościach i wymagają różnych zachowań pracowników. 
Ważny staje się zatem dobór właściwych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, 
które umożliwiałyby kształtowanie pożądanych zachowań. Zdolność do realizacji 
strategii zależy od tego, czy firma jest w stanie przyciągnąć i zatrzymać wartościo-
wych ludzi i, co ważniejsze, wykorzystywać ich wiedzę i spostrzeżenia [30, s. 31].
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W zakresie poprawy spójności strategii i kultury organizacyjnej istotną rolę 
może odegrać system zarządzania zasobami ludzkimi. Potencjalnie może peł-
nić rolę pośrednika w procesie dopasowania i pozytywnie wpłynąć na sprawność 
działania organizacji. Zastosowanie odpowiednich praktyk zarządzania ludźmi, 
narzędzi i metod może tę spójność znacząco poprawić. Zwłaszcza dyrektywy stra-
tegicznego zarządzania zasobami ludzkimi, dopasowujące politykę i praktyki zarzą-
dzania ludźmi do strategii i celów organizacji, mogą się okazać bardzo użyteczne. 
W tym zakresie można wyróżnić „najlepsze praktyki”, np. w obszarze stosowania 
zaawansowanych metod selekcji, działań na rzecz zaangażowania pracowników 
czy inwestycji w szkolenia i rozwój, a także „najlepiej dopasowane praktyki”, czyli 
adekwatne do sytuacji konkretnej organizacji, jej wielkości, rodzaju działalności, 
strategii konkurowania itp. [zob. 3]. Celem jednej i drugiej grupy praktyk jest mak-
symalizacja efektywności pracowników, czyli tworzenie odpowiedniego środowiska 
pracy, warunków pracy, stylu zarządzania itp., które będą sprzyjać wysokiej efek-
tywności, kształtując zachowania zmierzające do osiągania strategicznych celów.

Zwolennikami dopasowania, orędownikami jego wiodącej roli w generowaniu 
dobrych wyników powinni być przedstawiciele najwyższego szczebla kierowniczego. 
Mają oni obraz funkcjonowania całej firmy, uczestniczą w procesie określania strate-
gicznych kierunków działania i definiowania celów strategicznych, a przyjęty przez 
nich sposób działania stanowi wzór dla pracowników niższych szczebli. Ponadto 
menadżerowie najwyższych szczebli w największym stopniu kształtują i utrwalają 
określone wzory kulturowe oraz wytyczają kierunki zmian kultury organizacyjnej, 
tak aby integrowała ona pracowników wokół misji, strategii i celów organizacji. Do-
strzegając korzyści z dopasowania, kadra kierownicza powinna zatem świadomie 
i rozmyślnie o nie zabiegać.

3.  Znaczenie dopasowania organizacyjnego 
– wyniki i wnioski z dyskusji fokusowej 
podczas konferencji „Czas na rozwój. Myślenie 
strategiczne w pracy i życiu codziennym”

Problematyka dopasowania organizacyjnego stanowiła przedmiot dyskusji foku-
sowej w ramach trzeciej interdyscyplinarnej konferencji Think Tank „Czas na rozwój. 
Myślenie strategiczne w pracy i życiu codziennym”, organizowanej przez Katedrę Or-
ganizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz Fundację Forum Gryf.

Myśl przewodnią tegorocznej konferencji stanowiły następujące pytania:
 � W jaki sposób podejmować decyzje w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu?
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 � Czy w obliczu dużej niepewności, zasadnym jest tworzenie strategii działania?
 � Czy i w jakim zakresie uwzględniać perspektywę długofalową w codziennych 

decyzjach?
Odnosząc się do problemów ograniczoności czasu, rosnącej złożoności życia oraz 

zmienności warunków otoczenia, warto zastanowić się, czy nie lepiej podejmować 
decyzje w krótkiej perspektywie czasowej, cechującej się większą przewidywalno-
ścią i pewnością.

W trakcie konferencji naukowcy z różnych dziedzin (m.in.: zarządzania, prawa, 
politologii, ekonomii, filozofii, socjologii), przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele, 
prawnicy, przedstawiciele władz samorządowych, kultury i wolnych zawodów, a także 
osoby zajmujące się kształtowaniem rodzinny w interdyscyplinarnym gronie prowa-
dzili dyskusje i szukali odpowiedzi na powyższe pytania i problemy.

Jeden z tematów konferencji, moderowany przez autorkę, dotyczył dopasowania 
organizacyjnego, rozpatrywanego głównie w kontekście dopasowania strategii i kul-
tury organizacyjnej. Wykorzystując technikę grup fokusowych, analizowano znaczenie 
dopasowania, jego przejawy i główne bariery oraz możliwości poprawy. Badania foku-
sowe, rozumiane jako zorganizowana dyskusja koncentrująca się wokół jednego tematu 
[8, s. 16], znajdują w ostatnim czasie szerokie zastosowanie w naukach społecznych. 
Charakterystyczną cechą tego rodzaju badań jest świadome, umiejętne zastosowanie 
wzajemnego oddziaływania osób w grupie w celu zebrania określonych informacji. 
Badania fokusowe najczęściej są realizowane w celu pozyskania od uczestników ko-
mentarzy dotyczących wcześniejszych wyników badań, przygotowania kwestionariusza 
ankiety lub planu wywiadu czy do zebrania poglądów w obszarach dotąd nieeksploro-
wanych [por. 10, s. 123–124]. Badania prowadzone w trakcie konferencji wiązały się 
z przygotowaniem kwestionariusza ankietowego, który w późniejszym okresie został 
wykorzystany przez autorkę w badaniach ilościowych. W dyskusji wzięło udział 13 osób, 
w tym prezesi firm, menedżerowie, naukowcy oraz przedstawiciele wolnych zawodów.

Przeprowadzone badania doprowadziły do kilku kluczowych wniosków. Potwier-
dziły przekonanie, że we współczesnych organizacjach spójność jest bardzo ważna. 
Duża dynamika zmian, jakim podlegają, sprawia, że pracownicy czują się niepew-
nie. Synchronizacja poszczególnych elementów i wiążących się z nimi działań ozna-
cza większą stabilność, a przez to silniejsze poczucie bezpieczeństwa i wyższą satys-
fakcję. Przekłada się to na wyższą sprawność w realizacji zadań, co znajduje wyraz 
w wynikach całej organizacji. Mimo dużego znaczenia dopasowania organizacyjnego 
w trakcie dyskusji podkreślono, że trudno jest je osiągnąć. O ile w zakresie „twar-
dych” elementów organizacji można szukać spójności, o tyle w obszarze elementów 
„miękkich” bardzo trudno jest ją uzyskać. Jednocześnie mocno akcentowano zna-
czenie „miękkich zasobów”. Jako przykłady wskazano kulturę organizacyjną i wie-
dzę, czyli „zasoby posiadające zdolność multiplikowania się”, co czyni je bardziej 
cennymi dla organizacji.
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W kwestii znaczenia dopasowania organizacyjnego pojawił się również głos, że 
„spójność niekoniecznie jest ważna, czasami jest nawet niebezpieczna lub wręcz nie-
potrzebna. Niespójność (kontrolowana) może być natomiast cenna”, gdyż daje szanse 
na szybsze i lepsze reakcje na zmiany. Głos ten wpisuje się w dyskusję nad znacze-
niem dopasowania organizacyjnego w procesie przeprowadzania zmian i potwierdza 
jedno z istniejących w literaturze stanowisk, że dopasowanie może mieć negatywny 
wpływ na adaptację do zmian.

Kolejny wniosek odnosi się do oceny wpływu dopasowania strategii i kultury or-
ganizacyjnej na sprawność działania organizacji. Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że 
spójność tych elementów jest bardzo ważna, przyznali jednak, że nie często stanowi 
ona przedmiot świadomej analizy. Menedżerowie zasugerowali, że bieżące problemy 
bardziej koncentrują ich uwagę na zagadnieniach związanych z finansami czy wiel-
kością sprzedaży, niż na kwestiach wartości przedsiębiorstwa i ich komponowaniu 
ze strategią. Prowadzi to do wniosku, że konieczne jest budowanie świadomości 
menedżerów dotyczącej znaczenia dopasowania kultury organizacyjnej i strategii 
dla sprawnego działania i rozwoju przedsiębiorstw. W trakcie dyskusji wielokrotnie 
podkreślano rangę systemu wartości. Wartości określano nawet mianem „spoiwa” 
organizacji i akcentowano, że w długiej perspektywie są niezbędne. Nie mogą być 
jednak narzucane, powinny być kształtowane w sposób naturalny, przy czym wyraź-
nie zaznaczono, że „nie są one dane raz na zawsze, wymagają odświeżania”.

Czynniki, które najczęściej wymieniano jako zwiększające szanse na poprawę do-
pasowania w przedsiębiorstwie, to przede wszystkim: wspólny cel, jednoczący ludzi 
i ich wysiłki, umiejętna selekcja zespołu oraz działania liderów – najwyższego kie-
rownictwa. Wielokrotnie podkreślano kluczową rolę lidera jako wskazującego stra-
tegiczne punkty odniesienia i wymieniano pokorę jako najbardziej pożądaną cechę. 
Zasugerowano jednocześnie, że „w naszym kraju mamy problem w wychowywaniu 
liderów”. Oznacza to, że w wielu organizacjach, nie tylko gospodarczych, ale także 
działających w trzecim sektorze, np. w stowarzyszeniach, „brakuje umiejętności 
współpracy, często chodzi natomiast o sprawowanie lub przejęcie władzy. Liberalne 
podejście lidera pozostawiające pracownikom swobodę często jest nadużywane, a na-
wet postrzegane jako naiwność, po czym niezwłocznie wykorzystywane”.

Z dyskusji wynika, że do działań pozytywnie wpływających na dopasowanie stra-
tegii i kultury organizacyjnej należy również zaliczyć dobrą komunikację, zwłaszcza 
przekazywanie pracownikom informacji na temat celów firmy, kluczowych warto-
ści oraz wzorców zachowań, które umożliwią osiągnięcie założonych celów w duchu 
wartości przedsiębiorstwa. Podkreśla to rangę udzielania konstruktywnych informa-
cji zwrotnych, dotyczących oceny wyników pracy, oraz konieczność organizowania 
efektywnych spotkań i zebrań. Ważna jest partycypacja pracowników – wspólne usta-
lanie celów, wspólne rozwiązywanie problemów, „słuchanie głosu innych”, a także 
działania związane z właściwym doborem pracowników, zwłaszcza konieczność 
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uwzględniania konkretnych cech kandydatów i analizowania ich z perspektywy do-
pasowania do firmy. Z przedstawionych propozycji wyłonił się obraz, że zgodność 
strategii i kultury organizacyjnej jest możliwa w dużej mierze dzięki zastosowaniu 
określonych metod i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Pozwalają one kształ-
tować pożądane zachowania pracowników, a przez to wpływać na realizację strate-
gicznych celów.

Podsumowując fragment dyskusji dotyczący przyczyn i barier niedopasowa-
nia w organizacjach, należy stwierdzić, że najczęściej wskazywano czynnik ludzki, 
podkreślając, że ludzie nie potrafią współpracować. Wymieniano także czynniki ze-
wnętrzne, takie jak: polityka czy finanse.

W takcie dyskusji podjęto również wątek dotyczący zależności między pozio-
mem dopasowania organizacyjnego a rozmiarami organizacji. Z prowadzonych roz-
ważań odnoszących się do grupy organizacji gospodarczych wynika, że duże firmy 
funkcjonują w szerszym kontekście i spójność może być w nich zaburzana bądź wy-
muszana przez nowe regulacje. W sytuacji firm z udziałem kapitału zagranicznego, 
często dopasowanie w oddziałach krajowych jest efektem doświadczeń zdobytych 
w tym zakresie w innych państwach. Tego rodzaju firmy dysponują szeroko rozbu-
dowanym instrumentarium zarządzania, tworzonym z myślą o zapewnieniu wzajem-
nej zgodności. Odwrotnie rzecz się ma w przypadku małych firm krajowych. Tam 
z kolei system zarządzania jest często odzwierciedleniem stylu przywództwa lidera, 
a proces dopasowania nie jest świadomie kształtowany. Z tego względu interesującą 
grupą w zakresie analizy dopasowania organizacyjnego zdają się stanowić średnie 
i duże firmy krajowe. Zdaniem uczestników dyskusji brakuje wzorców zarządzania 
tą kategorią przedsiębiorstw. Niedopasowanie jest w nich widoczne, a częstą przy-
czyną jest rozrost granic organizacji.

Wnioski z dyskusji fokusowej potwierdziły dominujące w literaturze stanowiska 
dotyczące wpływu dopasowania na funkcjonowanie organizacji. Dostarczyły rów-
nież cennej wiedzy dotyczącej postrzegania kwestii dopasowania organizacyjnego 
przez praktyków i zostały wykorzystane w trakcie projektowania pogłębionych ba-
dań ilościowych nad tą problematyką.

Podsumowanie

Problematyka wzajemnego dopasowania poszczególnych elementów organiza-
cji i jego wpływu na sprawność i wyniki działania jest coraz częściej podejmowana. 
Oznacza to, że teoria dopasowania jest ciągle aktualna i ważna. Praktyczne walory 
dopasowania skłaniają badaczy do analizowania poziomu spójności różnych elemen-
tów organizacji, zwłaszcza strategii, kultury organizacyjnej i struktury, czy strategii 
biznesowej i poszczególnych strategii funkcjonalnych, np. strategii IT.
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Teoria dopasowania jest ważna dla praktyki z dwóch zasadniczych powodów: 
po pierwsze – pozwala określić istotę i znaczenie dopasowania i jego wpływ na wy-
niki organizacji (wskazuje, dlaczego dopasowanie jest pożądane i umożliwia identy-
fikację czynników ułatwiających poprawę dopasowania); po drugie – stanowi pod-
stawę dla przyszłych, bardziej zaawansowanych badań w zakresie poprawy spójności 
między poszczególnymi elementami organizacji.

Ze względu na to, iż współczesne przedsiębiorstwa działają w bardzo złożonym, 
zmiennym, konkurencyjnym otoczeniu, w którym różne grupy zgłaszają swoje ocze-
kiwania, proces zarządzania ukierunkowany na dopasowanie poszczególnych elemen-
tów organizacji może stać się źródłem sukcesu w zakresie spełniania określonych żą-
dań, generowania dobrych wyników, a przez to budowania przewagi konkurencyjnej. 
Spójność strategii i kultury organizacyjnej odgrywa w tym aspekcie zasadniczą rolę. 
Ukierunkowuje zachowania pracowników i umożliwia osiąganie założonych celów. 
W procesie integrowania strategii i kultury organizacyjnej kluczową rolę może ode-
grać system zarządzania zasobami ludzkimi oraz styl przywództwa.
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ZNACZENIE DOPASOWANIA DLA SPRAWNEGO 
FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

Streszczenie

Problematyka dopasowania organizacyjnego nabiera coraz większego znaczenia zarówno 
w teorii, jak i w praktyce zarządzania. W czasach kryzysu gospodarczego, kiedy coraz więcej 
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przedsiębiorstw zmienia strategię działania, a nawet rewiduje całe modele biznesowe, ważne jest 
rozpoznanie, czy nowe koncepcje działania komponują się z innymi elementami, a zwłaszcza 
czy są zgodne z dominującymi wartościami kultury organizacyjnej. Głównym celem artykułu 
jest analiza wpływu dopasowania organizacyjnego, szczególnie strategii i kultury organiza-
cyjnej, na sprawność działania organizacji. Podstawę prowadzonych rozważań stanowią studia 
literaturowe oraz wyniki dyskusji w grupie fokusowej przeprowadzonej podczas konferencji 
„Czas na rozwój. Myślenie strategiczne w pracy i życiu codziennym”. W ich wyniku wskazano 
zalety i wady dopasowania w organizacji, znaczenie dopasowania strategii i kultury organi-
zacyjnej oraz sposoby poprawy dopasowania.

Słowa kluczowe: dopasowanie organizacyjne, strategia, kultura 
organizacyjna

SIGNIFICANCE OF ORGANISATIONAL ALIGNMENT 
TO ORGANISATIONAL EFFICIENCY

Abstract

The problem of organisational alignment has recently gained in significance, both in the 
theory and practice of management. In the era of economic crisis, when more and more 
companies change their strategies or even transform entirely their business models, it is essential 
to recognise whether the new concepts of operation are consistent with other elements such 
as the values prevailing in the organisational culture. The main aim of the paper is to analyse 
the impact of organisational alignment, particularly strategy and organisational culture, on 
organizational efficiency. The theoretical considerations are based on a literature study and 
results of discussions held in a focus group at a conference on “Time for growth. Strategic 
thinking at work and in everyday life”. As a result of the debates, advantages and disadvantages 
of organisational fit, as well as the relevance of match between strategy and organisational 
culture have been identified. In conclusion several methods for enhancing this alignment 
have been suggested.

Key words: organisational fit, strategy, organisational culture
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