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Kultura organizacyjna jako czynnik wspierający
rozwijanie wiedzy i doskonalenie kompetencji
pracowników

Streszczenie
W referacie podjęto rozważania dotyczące znaczenia kultury dla funkcjonowania organizacji poprzez pryzmat zarządzania kapitałem ludzkim. Analizie zostały poddane główne składniki kultury: założenia, normy, wartości, zachowania organizacyjne. Zwrócono
uwagę na wpływ założeń kulturowych na procesy rozwijania wiedzy i doskonalenia kompetencji oraz identyfikowanie się pracowników z celami organizacji i zwiększanie efektywności pracy zespołowej.
Najważniejsze tezy zawarte w referacie odnoszą się do uznania istotnej roli, jaką kultura organizacyjna spełnia w procesach zarządzania wiedzą pracowników. Szczegółowo
omówiono definicje kultury organizacyjnej, istotę, znaczenie, kształtowanie pożądanego
modelu kultury w aspekcie zmiany podstawowych założeń kulturowych.

Wprowadzenie
We współczesnej literaturze przedmiotu coraz większą akceptację zyskuje pogląd,
że wiedza, jej jakość i aktualność stają się dla współczesnych przedsiębiorstw istotnymi
czynnikami konkurencyjności, ponieważ sukces w dzisiejszych realiach gospodarczych
jest w coraz większym stopniu zależny od umiejętności zarządzania zasobami wiedzy,
jakimi dysponuje organizacja oraz zdolności do budowania potencjału kapitału intelektualnego. (Staniewski, 2008: 17; Armstrong, 2006: 173–180; Armstrong, Baron, 2002:
54–68; Marr, 2005: 183–195, Ricceri, 2008: 1–9; Moore, Craig, 2008: 3–19; Stewart,
2007, Edvinsson, Malone, 2001).

*

Dr, adiunkt, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

71

Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

2009-10-29

10:33

Strona 72

Nr 3/2009(11)

E. Skrzypek (2009: 145) stwierdza, że zasoby wiedzy w przedsiębiorstwie to jej aktywa intelektualne będące sumą wiedzy poszczególnych pracowników i zespołów pracowników, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Zasoby te podlegają ciągłym
zmianom, które są efektem procesu uczenia się organizacji. Wyzwania współczesności
wymagają nowego spojrzenia na procesy zarządzania organizacją – docenianie rangi
i znaczenia zasobów wiedzy, w szczególności strategiczne znaczenie przypisuje się tej
wiedzy, której depozytariuszami są pracownicy (Jackson, Schuler, Werner, 2009: 4).
Jak słusznie podkreśla J. Penc (2008: 386), to właśnie wiedza, ogarnianie jej coraz
większych obszarów i dyskontowania najnowszych osiągnięć dla przekształceń i zmian
w organizacji, pozwala na przetrwanie i rozwój. Organizacja pozyskująca wiedzę i na
niej opierająca swoją egzystencje, staje się organizacją uczącą się, organizacją inteligentną, która przekształca wiedzę w działanie. Należy wyraźnie zaznaczyć, że organizacja
ucząca się to taka organizacja, która umożliwia i ułatwia naukę wszystkim swoim członkom oraz świadomie przekształca i doskonali sprawność swego działania i poszerza zdolności do kreowania innowacji i własnej przyszłości. Jest zatem ważne, aby tworzyć i nabywać nową wiedzę, upowszechniać ją w bieżącej działalności oraz świadomie wykorzystywać procesy uczenia się na poziomie indywidualnym, grupowym i systemowym, co
pozwala poszerzać możliwości twórcze i wdrażać do praktyki nowe idee, procesy i procedury (Penc, 2008: 386).
Warto dodać, że obecnie istotne znaczenie dla zarządzania kapitałem ludzkim przypisuje się uwarunkowaniom kulturowym (Juchnowicz, 2009). Można zatem sądzić, że
priorytetem dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi powinno być dążenie do tworzenia i pełnego wykorzystania różnorodnych zdolności, umiejętności i kompetencji pracowników. Powszechną akceptację zyskuje pogląd, że sukces każdej organizacji jest dzisiaj udziałem wszystkich pracowników, którzy są oddani jej sprawie. Zależy od ich zaangażowania w realizację jej celów i od szerokiej współpracy między jej wewnętrznymi
jednostkami. Jednakże główną rolę w jego kreowaniu odgrywają zawsze menedżerowie,
którzy pełnią funkcje kierownicze i to na nich spoczywa zadanie przekonania, zachęcania i motywowania ludzi do przyjmowania określonych postaw i zachowań organizacyjnych (Penc, 2000: 107).
J. Kisielnicki (2008: 268–270) uważa, że organizacje inteligentne, to organizacje
oparte na zarządzaniu wiedzą, którego istotnym czynnikiem są właśnie ludzie i zastosowany system motywacyjny. Pracownik musi czuć się przekonany, że warto jest zdobywać
nową wiedzę i warto jest tą wiedzą dzielić się z innymi członkami organizacji. Na taką
postawę i zachowanie wpływ ma synergiczne oddziaływanie różnorodnych czynników,
choć wydaje się, że najważniejsze z nich tkwią głęboko w założeniach kulturowych, jakie obowiązują w rzeczywistości organizacyjnej.
Znaczenie kultury organizacyjnej staje się aktualnie przedmiotem ożywionych dyskusji i rozważań na gruncie nauki, jak również z punktu widzenia praktyki zarządzania.
Jak piszą A. Ludwiczyński i M. Staniewski (2004: 378) z zarządzaniem wiedzą w organizacji łączy się m.in. zmiana ról organizacyjnych podmiotów zarządzania zasobami ludzkimi oraz kształtowanie nowej kultury organizacyjnej. Celem opracowania jest zaprezentowanie rozważań przybliżających do rozpoznania wpływu uwarunkowań kulturowych na procesy rozwijania wiedzy i doskonalenia kompetencji pracowników.
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1. Istota i znaczenie kultury organizacyjnej
W literaturze występuje wiele definicji kultury organizacyjnej. Najbardziej ogólne
wydaje się być rozumienie kultury organizacyjnej jako ukształtowanej konfiguracji formalnych oraz nieformalnych norm, wartości, przekonań i zachowań, powszechnie akceptowanych i przyjętych przez większość za uznawane w danej organizacji. Istota kultury organizacyjnej obejmuje wiele aspektów, takich jak: deklarowana i przestrzegana
hierarchia wartości, wartościowanie pracy, sposoby wynagradzania, ścieżki kariery, systemy motywacyjne, poziom satysfakcji oraz lojalność pracowników, sposób sprawowania władzy, relacje pomiędzy kierownictwem a pracownikami, jak również relacje pomiędzy pracującymi ludźmi (współuczestnictwo, rywalizacja), wzajemne komunikowanie się, otwartość na innowacje i zmiany organizacyjne.
A.K. Koźmiński (2005: 181) powołuje się na definicję kultury organizacyjnej, jaką
sformułował E. Schein, zgodnie z którą kultura jest wzorcem podzielanych założeń wynajdowanych, odkrywanych lub rozwijanych przez daną grupę ludzi, w miarę jak uczy się
radzić sobie z problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji. Sprawdził się
on dostatecznie dobrze, by uznać go za prawomocny, a zatem może być wpajany nowym
członkom grupy jako właściwy sposób postrzegania, myślenia i odczuwania w odniesieniu do tych problemów. Kultura funkcjonuje więc jako swoisty „filtr”, za którego pośrednictwem zachowania i działania uczestników organizacji są kształtowane przez tradycyjne narzędzia zarządzania, takie jak: polecenia zwierzchników, struktura formalna, formalne procedury czy wzorce utrwalone w procesie kształcenia i profesjonalizacji. Kultura może je zarówno wzmacniać, jak i blokować albo przekształcać i deformować. Można zatem powiedzieć, że kultura organizacyjna spełnia funkcję integrującą i przejawia
się wspólnym podzielaniem poglądów przez członków danej organizacji (Kostera, 1999:
10–17). Zgodnie z przyjętym rozumieniem istoty kultury organizacyjnej, umożliwia ona
pracującym ludziom nabycie umiejętności i kompetencji potrzebnych w rozwiązywaniu
pojawiających się problemów oraz zwiększających adaptacyjność do zmian organizacyjnych będących reakcją na zmiany zachodzące w otoczeniu.
Ł. Sułkowski (2005: 150) analizując sposoby definiowania kultury organizacyjnej
w ramach różnych perspektyw epistemologicznych stwierdza, że kultura organizacyjna
może być postrzegana jako „tożsamość” organizacji. Działania zbiorowe organizacji odznaczają się pewnymi cechami, swoistą logiką, które odróżniają ją od innych. Ten zestaw cech i owa logika tworzą tożsamość organizacji, która rozwija się z czasem, pozwala organizacji zachować ciągłość funkcjonowania i jest dla jej członków źródłem identyfikacji. Kultura organizacyjna jest medium życia społecznego, umożliwiającym uczestnikom organizacji komunikację i nadającym sens ich działaniom, doświadczeniom i wyborom. Ważne znaczenie przypisuje się symbolom, które są środkiem ustalania znaczeń
i nośnikiem w procesie nadawania sensu funkcjonowania danej organizacji (Kostera,
1996: 73–77). Kultura organizacji to pojęcia, wartości, normy i przekonania, które są powszechnie akceptowane i przestrzegane oraz stają się stymulatorami zachowań ważnych
z punktu widzenia realizacji celów i relacji względem otoczenia. Innymi słowy kultura organizacyjna jest pewnym sposobem myślenia i działania, jest ona świadomą selekcją
ludzkich postaw i zachowań (Penc, 2000: 257–258).
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W szczególności na uwagę zasługuje fakt, że kultura organizacyjna przyczynia się do
tworzenia, gromadzenia i przekazywania wiedzy poprzez motywację pracowników do
jej zdobywania oraz poprzez zatrudnianie nowych pracowników. Wymaga podkreślenia,
iż jest to bardzo ważny aspekt kulturowy, bowiem każdy nowo zatrudniony pracownik jest
kolejnym zasobem i źródłem wiedzy, a w rezultacie swojej pracy wykorzystując posiadaną wiedzę również wpływa on na kształtowanie wartości kulturowych (Sajkiewicz,
2003: 127–137).
Pracujący, ich nabyte doświadczenie zawodowe, wiedza i kompetencje, wyznawane
wartości, te wszystkie czynniki są częścią kultury organizacyjnej i ją kształtują jednocześnie. Bardzo często wydaje się być pomijane znaczenie kultury organizacyjnej przejawiające się w stosunkach międzyludzkich i komunikowaniu się, a przecież w tym procesie kultura ma bardzo ważny wpływ na przekazywanie wiedzy w organizacji, zarówno wiedzy formalnej, jak również tzw. wiedzy cichej. Poprzez komunikowanie ludzie nie
tylko podtrzymują i zmieniają swoje stosunki interpersonalne, ale przede wszystkim
wpływają na swe role i zadania oraz wytyczają kierunki swego rozwoju.
Komunikowanie się to podejmowana w określonym czasie wymiana sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania. Aby przekaz wiedzy był skuteczny,
nadawca powinien posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i opanować
metody komunikowania się. Powinien zatem znać kulturę komunikacji. Członkowie organizacji przekazują sobie doświadczenia i wiedzę, przez co podwyższają swoje umiejętności. Informacje w organizacji przekazywane są najczęściej poprzez artefakty i folklor
organizacyjny, mity, obowiązujące rytuały, kodeksy postępowania, ceremonie, język. Od
nowych członków organizacji wymaga się określonych zachowań, a nic tak nie uczy jak
oferowane przez kulturę konkretne wzorce i przykłady pożądanych zachowań i postaw.
Każdy nowy pracownik oraz jego postawy, poglądy, zaangażowanie w pracę, chęć wykorzystywania posiadanej wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności, jego aspiracje
i ambicje zawodowe, to wszystko razem jest kształtowane przez bezpośrednie otoczenie
współpracowników.
Obserwując zachowania oraz postawy innych osób, nowy pracownik sam się przekonuje oraz weryfikuje i ocenia wartości i normy, które są deklarowane przez organizację, jakie przełożenie i zastosowanie mają w praktycznym działaniu.
W ten sposób kultura determinuje uczenie się jednostki i w zależności od jej założeń,
a przede wszystkim rzeczywistych zachowań pracujących ludzi, kultura może być stymulatorem rozwoju i nabywania kompetencji, albo mieć biegunowo odległy destrukcyjny
wpływ.

2. Kształtowanie kultury organizacyjnej a procesy organizacyjnego
uczenia się
Cz. Sikorski (2009, 9–17) uważa, że kultura organizacyjna jest kształtowana pod
wpływem codziennych zdarzeń, jest wielostronnie i wieloczynnikowo uwarunkowana
oraz wymaga świadomego zaangażowania wszystkich pracowników.
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A. Pocztowski (2007: 20) stwierdza, że dostrzeżenie rosnącego znaczenia ludzi w budowaniu przewagi konkurencyjnej rzutuje na wzrost rangi funkcji personalnej i związanej z tym redefinicji zadań menedżerów. Wydaje się zatem słuszne stwierdzenie, że rozwijanie wiedzy i kompetencji pracowników staje się obecnie kluczowym wyzwaniem dla
praktyki zarządzania zasobami ludzkimi.
Trzeba doprecyzować, że aktualnie wiedza organizacyjna jest rozumiana jako systematyczne rozwijanie umiejętności diagnozowania, identyfikowania, dostrzegania i wykorzystywania szans pojawiających się w otoczeniu organizacji i unikania zagrożeń, zarówno powstających w samej organizacji oraz wynikających ze zmian w otoczeniu. Tak postrzegana wiedza staje się cennym dla organizacji zasobem, który należy umiejętnie wykorzystywać. Warto podkreślić, że wiedzę organizacyjną każdy pracownik zdobywa przez
całe życie, poprzez naukę oraz doświadczenia w czasie pracy, współdziałając z innymi.
Proces uczenia się organizacji zależy od uczenia się ludzi pracujących w danej organizacji. Tym samym pracownicy odzwierciedlają i reprezentują zdolność organizacji do uczenia się, w zależności od tego w jakim stopniu chcą i potrafią przyswajać i kreować nową
wiedzę, a przede wszystkim czy są skłonni dzielić się nią z innymi i wykorzystywać ją
w praktyce dla realizacji wytyczonych celów. Te bardzo proste i w pełni zrozumiałe relacje wydają się być fundamentem do zrozumienia wzajemnych zależności pomiędzy
modelem kultury organizacyjnej, postawami i zachowaniami ludzi a funkcjonowaniem organizacji.
Tworzenie organizacji uczącej się pozostaje w ścisłym związku z uczeniem się menedżerów i pracowników w ramach organizacji. M. Armstrong (2000: 226) pisze, iż jest
to proces skoordynowanej zmiany systemów, w które wbudowane zostały mechanizmy
stworzone dla indywidualnych osób oraz grup, pozwalające im na wbudowanie i wykorzystanie zasobów pamięci, struktury i kultury organizacji w celu zwiększenia długoterminowych możliwości firmy. Proces organizacyjnego uczenia się staje się integralną częścią kreowania kluczowych procesów biznesowych oraz indywidualną formą aktywności zawodowej. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki można postawić tezę, że kultura
organizacyjna, przejawiająca się w stosunkach międzyludzkich i komunikowaniu się,
wpływa na tworzenie, gromadzenie i przekazywanie wiedzy pomiędzy pracownikami.
W rezultacie tego procesu kultura organizacyjna staje się również częścią składową wiedzy organizacyjnej.
Wyzwania, jakie stawia otoczenie członkom organizacji to potrzeba uczenia się, zdobywania wiedzy i zmieniania się (Rakowska, Sitko-Lutek, 2000: 6). Kierunek tych zmian
wyznaczony jest przez założenie, że warunkiem indywidualnego rozwoju jest nieustanny proces uczenia się. Dzięki uczeniu się przeobrażamy samego siebie, rozwijamy nasze
możliwości twórcze, a efektem tych procesów jest wzrost samoświadomości oraz zmiana poziomów odbioru rzeczywistości. Człowiek uczy się, jeżeli poprzez przyswajanie
nowej wiedzy, działanie, doświadczanie nowych zjawisk, zmienia swoje zachowania.
Zgodnie z tym rozumieniem, uczenie się jest procesem kształtowania postawy człowieka nastawionej na rozwój. Zdobyta przez pracownika wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz kompetencje przejawiające się w sposobach organizacyjnych działań i zachowań, wpływają na przyjęcie postawy charakteryzującej się akceptacją i otwartością na
procesy zmian organizacyjnych.
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Często można usłyszeć takie wypowiadane zdanie, iż wiedza, doświadczenie oraz
kompetencje pracowników są podstawową wartością danej organizacji. Dobrze jeśli ta
opinia znajduje pełne potwierdzenie w ocenie samych pracowników, bowiem należy bezwzględnie pamiętać, że prawdziwą siłę oddziaływania mają wartości przestrzegane (obowiązujące w praktyce), a nie te deklarowane.
Wystarczy się zastanowić jak mają się czuć pracownicy, którzy słyszą od swoich szefów piękne hasła i deklaracje jak ważni są pracownicy dla organizacji, a zarazem pracownicy ci odczuwają, że ich praca jest tak nisko wynagradzana, że nie stać ich nawet na
zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych. Co więcej, jak mają się czuć
pracownicy, którzy widzą, że dzięki ich pracy i zaangażowaniu jedynie naczelne kierownictwo i władza zawłaszcza dla siebie wszystkie profity i apanaże, a pracownik jest jedynie narzędziem do generowania zysku dla firmy, który zawsze może być zastąpiony przez
innego, który przyjdzie i będzie pracował za mniejszą stawkę. Prawdziwą plagą jest to,
że pracodawcy najchętniej chcieli by zatrudniać osoby, za które nie muszą odprowadzać
składek do ZUS, albo w ogóle bazować na współpracownikach, którzy sami będą rejestrować działalność gospodarczą. To jest kluczowy problem zarządzania, aby postrzegać
rzeczywistość organizacyjną w całej swojej złożoności, łącznie z patologiami i wypaczeniami, które mają miejsce w polskich realiach społeczno-gospodarczych. Dlatego też pracownicy mogą być kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej współczesnej organizacji pod warunkiem, że będą właściwie zmotywowani, wynagradzani i przede wszystkim szanowani przez pracodawcę.
Ludzi trzeba zachęcić do używania i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniami, poprzez przyjęcie nowych założeń i wartości kulturowych. Podstawowym celem organizacji, która chce przetrwać i uzyskać przewagę konkurencyjną, jest kształtowanie kultury
organizacyjnej stymulującej proces uczenia się i rozwoju zawodowego (Gładys Jakóbik,
Stobińska, 2003: 94–107).
Nie budzi wątpliwości zdanie, że kultura organizacyjna, to obok strategii i struktury
organizacji, ważny element wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Sposób
rozumienia kultury organizacyjnej obejmować powinien zarówno wzorce myślenia, jak
i działania. W świetle zaprezentowanych rozważań można sformułować rekomendacje
dla praktyki, iż założenia kultury organizacyjnej powinny motywować pracowników do
zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Cz. Sikorski (2002: 239–240) wyraża niezwykle cenny pogląd, że nie należy mylić
kultury organizacyjnej z jej zewnętrznymi przejawami. Najistotniejsze składniki kultury
ukryte są głęboko w świadomości i podświadomości ludzi. Decydują one o wzorcach
kulturowych zachowań i ocenie ich rezultatów. Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie
świadomość pracowników, że ich praca jest właściwie doceniania w wymiarze finansowym, rzutuje na przyjmowanie postawy charakteryzującej się otwartością na kreowanie
nowej wiedzy, pomysłów, innowacyjnych przedsięwzięć, które mogą być użyteczne dla
realizacji celów organizacji. Wydaje się zatem uzasadnione, aby podjąć próbę przeanalizowania wpływu oraz wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami kultury organizacyjnej, co w konsekwencji może umożliwić właściwe kształtowanie
pożądanego modelu kultury z punktu widzenia osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.
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3. Zintegrowane oddziaływanie składników kultury organizacyjnej
Sekwencję składników kultury i kierunek ich oddziaływania przedstawić można za
pomocą schematu.

Przyjęte założenia kulturowe organizacji kształtują odpowiedni dla nich system wartości. Wartości, jako składnik kultury organizacyjnej, to przedmioty, stany rzeczy i sytuacje, które ludzie cenią i starają się osiągnąć poprzez swoje uczestnictwo w instytucji.
Normy oraz wzorce zachowań wynikają bezpośrednio z przyjętego systemu wartości.
Określają, do czego należy dążyć, a czego unikać, i w jaki sposób należy to czynić. Normy kultury organizacyjnej są normami o charakterze moralnym, zwyczajowym i prakseologicznym. Obowiązujące w danej społeczności normy kultury organizacyjnej mają
wreszcie bezpośredni wpływ na kształtowanie postaw jej członków. W psychologii społecznej postawami nazywa się trwałe predyspozycje człowieka do określonych sposobów reagowania na określone bodźce. Postawy dotyczą stosunku człowieka do konkretnych przedmiotów i sytuacji. Dlatego też, postawy członków organizacji wobec rozmaitych aspektów stosunków międzyludzkich, celów organizacji, systemu zarządzania są
w dużym stopniu wyrazem kulturowych wzorców zachowań (Sikorski, 2002: 239–240).
Wymaga zwrócenia szczególnej uwagi fakt, że wyróżnia się dwa rodzaje norm i wartości: a mianowicie deklarowane oraz rzeczywiście postrzegane. Zasadnicza różnica polega na tym, że te pierwsze są głoszone i oficjalnie się do nich nawiązuje, natomiast te drugie są kręgosłupem moralnym, na którym opiera się życie społeczne w danej kulturze. Bez
wątpienia to właśnie normy i wartości rzeczywiście przestrzegane stanowią podłoże
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kształtowania zachowań organizacyjnych pracowników. Ustalenie, jaki jest system deklarowanych norm i wartości, wcale nie musi być trudne, ponieważ wystarczy bacznie się
przyglądać, słuchać co mówią ludzie, gromadzić cenną wiedzą, a następnie wykazać się
zdolnością do analizy i syntezy. Nie budzi wątpliwości konstatacja, iż najdokładniej poznajemy i potrafimy rozróżnić te dwie kategorie norm, kiedy sami zaczynamy pracować
w danej organizacji i empirycznie to zweryfikujemy. Należy uznać, iż własne doświadczenia są najbardziej zobiektywizowaną i najlepszą metodą poznania prawdy. Dodać należy, że takie poznanie umożliwia rozpoznanie najgłębszego poziomu kultury, jakim są
podstawowe założenia kulturowe.
Bardzo ważnym czynnikiem, który ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw i zachowań pracowników jest źródło władzy organizacyjnej. Ludzie potrafią dostrzec i ocenić, jakie przesłanki legły u podstaw ukształtowanej hierarchii władzy i w jakim stopniu
awanse na stanowiska kierownicze oraz system wynagradzania jest pochodną posiadania
rozległej wiedzy, umiejętności i kompetencji, a w jakim zakresie jest wynikiem układów
powiązań i innych pozamerytorycznych uwarunkowań. Analizując problematykę przyjmowanych przez pracowników postaw bezwzględnie należy brać pod uwagę te aspekty.
Dodatkowo warto zauważyć wzajemną relację pomiędzy wartościami przestrzeganymi
przez menedżerów, które są determinowane przez źródła władzy organizacyjnej. Wartości wyznawane przez menedżerów bezpośrednio kształtują ich postawy, zachowania oraz
przyjmowany styl kierowania ludźmi. W konsekwencji rzutuje to na obowiązujące normy i wartości, które wpływają na rzeczywiste postawy i zachowania organizacyjne pracowników.
Wymaga zauważenia, że przyjęte w danym przedsiębiorstwie założenia kulturowe, jeśli są rzeczywiście przestrzegane i potwierdzane w codziennej praktyce zarządzania,
kształtują system wyznawanych wartości oraz bezpośrednio rzutują na wzorce i normy zachować. Jest to bardzo ważna konstatacja, bowiem szczytne założenia występujące jedynie w formie deklaratywnej, jak to ma niestety miejsce w wielu przedsiębiorstwach, nie
mają możliwości kształtowania pożądanych i oczekiwanych zachowań organizacyjnych
pracowników. Warto o tym bezwzględnie pamiętać.
Kształtowanie kultury organizacyjnej polega na celowej modyfikacji wartości, norm
i wynikających z nich wzorców zachowań. Procesy te są zależne od przyjętych założeń.
Dzieje się tak, ponieważ założenia kulturowe są podświadome, nie kwestionowane oraz
przyjmowane przez uczestników danej kultury jako pewniki. Jest to podstawowy alfabet
naszego poznania, aksjomaty lub fundamenty, na których opiera się nasze widzenie świata (Sułkowski, 2002: 95).
W zarządzaniu zasobami ludzki aktualnie zyskuje na znaczeniu zdolność do współpracy, dzielenia się wiedzą i kreowania innowacyjnych przedsięwzięć (Sajkiewicz, 2007).
Zamiast klasycznego podziału i postrzegania podziału ludzi pracujących w organizacji na
kierowników i zależnych od nich podwładnych, niezdolnych do samodzielnego działania
i podejmowania decyzji, powinno się zmierzać w kierunku wypracowania wspólnej wizji, pogłębiania partycypacji, a do tego potrzebnie jest wzajemne zaufanie. Krytycznego
znaczenia nabiera motywacja do takich waśnie zachowań. Praktyka zarządzania dowodzi i dostarcza licznych przykładów, kiedy menedżerowie zajmują swoje stanowiska nie
dzięki ponadprzeciętnej wiedzy, predyspozycjom i zdolnościom, lecz otrzymali swoje
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posady za układy, znajomości i powiązania biznesowo towarzyskie. Najlepszym przykładem takich przypadków są organizacje wchodzące w skład administracji publicznej,
organizacje sektora finansów publicznych i spółki z udziałem skarbu państwa. Założenia
kulturowe dotyczące chociażby administracji rządowej i samorządowej są oczywiście
przepełnione szczytnymi hasłami, że nabór do pracy jest otwarty i konkurencyjny, są nawet kodeksy etyczne, jak również wdraża się systemy zarządzania jakością. Są to jednak
założenia w sferze wartości deklaratywnych i nie mają większego przełożenia na rzeczywistość organizacyjną.
Warto podkreślić, że powinno się dążyć do zwiększania samodzielności pracowników, którzy wchodziliby w skład czasowych zespołów kompetentnych ekspertów w swoich dziedzinach. Takie rozwiązania z pewnością rzutowałyby na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału wiedzy kapitału ludzkiego. Dodatkowo takie podejście pozytywnie wpływa na bardzo ważny proces zdobywania nowej wiedzy, uczenia się i doskonalenia kompetencji.
Można zatem sformułować cenny postulat w charakterze rekomendacji dla praktyki
zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem zgodnie z nowoczesnymi paradygmatami zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy, aby przyjąć następujące nadrzędne założenie kulturowe (rys. 2).
Kultura organizacyjna ma bezpośredni wpływ na zachowania pracowników i przyjmowane przez nich postawy. Warto zauważyć, że kompetencje pracowników stanowią
wynik i funkcję procesu uczenia się i zdobywania wiedzy popartego doświadczeniem.
Postawy pracowników są kształtowane poprzez założenia, normy i wzorce kulturowe.
Elementy kultury organizacyjnej, które zachęcają ludzi do doskonalenia własnych
kompetencji muszą być ze sobą zintegrowane:
• styl kierowania ludźmi musi być zorientowany na rozwój wiedzy i kompetencji
pracowników – profesjonalny menedżer powinien rozpoznać poziom kompetencji
pracowników i dostosowywać oraz umiejętnie modyfikować styl kierowania w celu zwiększenia kompetencji i zaangażowania pracowników (elastyczne kierowanie)
• fundamentalnym i koniecznym warunkiem jest właściwy system motywacyjny –
ludzie muszą widzieć i odczuwać, że organizacja docenia ich rozwój i wynagradza
oraz awansuje ludzi za wiedzę i kompetencje, a nie w oparciu o inne przesłanki
• ludzi zachęca się do dzielenia się wiedzą z innymi poprzez pokazywanie takich
postaw jako wzorców zachowań stanowiących dla organizacji cenną wartość (należy pamiętać, że wiedza cicha jest głownie przekazywana poprzez kontakty interpersonalne, dlatego zachęcenie do przyjmowania przez ludzi właściwych postaw ma daleko idące implikacje)
• stwarza się strukturę organizacyjną ułatwiającą proces komunikowania się oraz
kładzie się duży nacisk za znaczenie pracy zespołowej nie tylko w ramach danej
komórki funkcjonalnej, lecz upowszechnia się przekonanie, że wszyscy realizujemy jeden cel, którego osiągniecie jest zależne od naszej współpracy
• każdy pracownik musi mieć poczucie, że jego praca jest ważna i wartościowa, a doskonalenie kompetencji jej wynikiem jego samoświadomości potrzeby własnego
rozwoju
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• otwartość na innowacje oraz adaptacyjność do zmian jest wprost proporcjonalna do
poziomu kompetencji pracowników, ludzie muszą rozumieć jaki wpływ na proces
doskonalenia kompetencji ma ich funkcjonowanie w organizacji
• doskonalenie kompetencji pracowników musi być postrzegane jako cenna wartość
dla organizacji oraz pożądana postawa pracowników, wyrażająca się nie hasłami
lecz mająca odzwierciedlenie w realnych działaniach.
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Należy pamiętać, że dominantą i pryzmatem oceny zawsze będzie obserwacja działań i zachowań menedżerów – ich uczciwości, moralności i etyki. Dlatego też nie można oczekiwać od pracowników, że zechcą przyjąć nowe postawy i zmienić swoją mentalność jeśli będą obserwowali biegunowo dalece odległe normy i wartości rzeczywistych
zachowań menedżerów.
Można sądzić, że menedżerowie powinni dążyć do tego, aby pierwotnym źródłem
motywacji był pożądany system wartości pracowników, który zarazem pełni funkcje samokontroli. Dla pracowników, którzy w swojej pracy wykonują zadania i czynności wymagające wysokich kompetencji w posługiwaniu się rozległą interdyscyplinarną wiązką
wiedzy, procesy samoregulacji działań i samokontroli stają się niezbędne.
Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa jest przede wszystkim wynikiem świadomej
selekcji ludzkich zachowań i postępowania. Postawa menedżera, jego zachowanie, styl
kierowania, sprzyjają kształtowaniu się pewnych wzorców i są w stanie spowodować nowy model kulturowy. Kultura organizacyjna nie powstaje z dnia na dzień, tworzona jest
zawsze przez dłuższy czas. Przekształceń kulturowych nie da się dokonać automatycznie,
nie mogą one polegać również wyłącznie na formalnych decyzjach. Powinno się zauważać, że kultura ewoluuje pod wpływem codziennych zdarzeń. Można ją kształtować, lecz
wymaga to od menedżera świadomego wysiłku, wielkiej wrażliwości i uznania wartości
partnera jakim jest podwładny pracownik. Kierownik powinien inspirować odpowiedni
sposób myślenia i działania pracowników, samemu przestrzegać norm i wartości pożądanych, sprawiać aby podwładni sami uświadamiali sobie wzorce zachowań i uczestniczyli w ten sposób w procesie przekształcania i tworzenia nowej kultury. Wszystkie zmiany
organizacyjne jak również kulturowe są bowiem możliwe wówczas, gdy za nimi stoi kierownictwo, które swoim postępowaniem pokazuje, jakie działania są źródłem jego sukcesów. Wydaje się, że od menedżera należy wymagać, aby najpierw zapoznał ludzi z tymi pojęciami, odpowiadając na zadawane pytania, a dopiero następnie informował o wynikającej potrzebie zmian. Zwracając się w taki sposób do pracowników, przełożony pokazuje, że traktuje ludzi poważnie, ponadto może wyjaśnić pewne niejasności, a przede
wszystkim uzyskuje bezcenną rzecz jaką jest zaufanie.
Jest to bardzo ważne z punktu widzenia psychologicznego, bowiem brak zaufania
podwładnych do przełożonego powoduje w ludziach negatywne reakcje na każdą propozycję czy wyznaczony kierunek działania. W procesie motywowania ludzi, zachęcania ich
do wykorzystywania wiedzy jest to szczególnie ważny aspekt.
Kultura organizacji, która wspiera procesy rozwijania wiedzą i doskonalenia kompetencji pracowników powinna się cechować:
• zaufaniem do pracowników,
• delegowaniem uprawnień (empowerment),
• promowaniem dzielenia się wiedzą z innymi,
• otwartością na rozwiązania z zewnątrz organizacji.
Kierowanie przestaje być obecnie sprawowaniem władzy, a staje się działalnością
skłaniającą podwładnych do współpracy opartej na kompetencjach i autorytecie menedżera. Realizacja funkcji kierowania wymaga od menedżera uwzględnienia w odpowiednich
proporcjach trzech ważnych elementów (Bittel, 1994: 158):
• komunikowania;
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• motywowania;
• przewodzenia.
Współczesny menedżer musi nie tylko zrozumieć, ale przede wszystkim stosować
w praktyce zasadę, że podstawą skutecznego kierowania jest otwartość i uznanie wartości w odniesieniu do drugiego człowieka.
Najważniejsze przesłanki, które legły u podstaw nowoczesnych metod kierowania
ludźmi można wyrazić w bardzo syntetycznym ujęciu:
1.ludzie są w stanie i chcą się rozwijać, zdobywać nową wiedzę, doskonalić umiejętności i kompetencje,
2.kierowanie opiera się nie tylko na sprawowaniu władzy lecz w coraz większym
stopniu staje się partnerstwem,
3.ludzie oczekują czynnego udziału w procesach organizacyjnych oraz potrzebują
otwartej dwukierunkowej interaktywnej komunikacji zwrotnej.
Cz. Sikorski (2006) postuluje „koordynację demokratyczną” współpracę z ludźmi,
aby mogli oni realizować własne cele oraz cele przedsiębiorstwa. Efektywność odnosi
się do przyjmowanych przez ludzi postaw, motywacji, zaangażowania i sfery uczuć.
Z punktu widzenia zarządzania wiedzą, zasadne wydaje się zauważenie relacji wyrażającej się zależnością, że styl kierowania powinno się różnicować i dostosowywać do poziomu kompetencji pracownika. Należy zwrócić uwagę, iż konsekwencją takiego podejścia jest nie tylko osiągniecie jak najbardziej zadowalających rezultatów w teraźniejszości, ale przede wszystkim stawiane jest za cel podnoszenie poziomu kompetencji pracownika w przyszłości.

Zakończenie
Współczesne organizacje muszą wykazywać dużą zdolność adaptacji do coraz bardziej złożonego i zmieniającego się otoczenia pozostającego pod wpływem globalizacji.
Wynikiem tego jest sformułowanie nowych wzorców kulturowych, które umożliwią organizacjom większą elastyczność działania, bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału wiedzy i kompetencji pracujących ludzi. Należy uznać, że koniecznym
to tego jest stworzenie warunków zachęcających i promujących zdobywanie przez ludzi
nowej wiedzy oraz chęć dzielenia się nią z innymi. Rolą kultury organizacyjnej i jej podstawowym zadaniem jest kreowanie i wspieranie pożądanych wzorców zachowań. Warto zaznaczyć, że koniecznie jest ukształtowanie świadomości potrzeby uczenia się i rozumienia znaczenia własnego rozwoju.
Istotnym elementem mającym wpływ na kształtowanie się postaw organizacyjnych
jest motywacja rozumiana jako proces zachodzący w ludzkiej świadomości. Można ją
również postrzegać jako swoisty model relacji wymiany pomiędzy pracownikiem a organizacją.
Wydaje się, że motywacja ma kluczowe znaczenie w procesie kształtowania postaw
zorientowanych na zdobywanie i dzielenie się wiedzą, ponieważ stanowi najważniejszy
bodziec. Podstawą skutecznego motywowania jest precyzyjne i dokładne rozpoznanie
potrzeb pracowników przez organizację, a ściślej rzecz ujmując przez kadrę zarządzają-
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cą. Siła motywacji zależy od tego, jaką wartość pracownik przypisuje skutkom swojego
działania, innymi słowy czy organizacja jest zainteresowana jego rozwojem i wykorzystaniem jego potencjału. Motywacja jest funkcją wartości kulturowych obowiązujących
w danej organizacji, ale nie tych deklarowanych, lecz powszechnie przestrzeganych.
Menedżer powinien zrozumieć i pamiętać o tym, że większość ludzi chce i potrafi się
rozwijać. Podwładny pracownik bardzo rzadko pozostaje cały czas na tym samym etapie,
naturalną rzeczą jest nabywanie kompetencji poprzez doświadczenie. Ludzie nie chcą
być traktowani wyłącznie jako wykonawcy zadań i poleceń, ale pragną również czuć się
współodpowiedzialni za proces wyznaczania celów, potrzebują większej samodzielności, możliwości przejawiania własnej inicjatywy, uczestniczenia w procesie poszukiwania optymalnych rozwiązań oraz podejmowania decyzji.
Sukces współczesnych przedsiębiorstw jest w znacznej mierze uzależniony od umiejętności przystosowania się do zmieniających warunków otoczenia i szybkiego uczenia
się. Wiedza i kompetencje pracowników są szczególnie ważne w tym procesie.
Organizacyjne uczenie się wymusza na pracownikach zdobywanie umiejętności szybkiego przyswajania nowej wiedzy i kompetencji oraz adaptacyjności do zmieniających się
warunków otoczenia rynkowego oraz zmian w samej firmie. Przyjęcie właściwych założeń kulturowych i przestrzeganie ich w rzeczywistości ma decydujący wpływ na postawy i zachowania ludzi.
Najważniejsze jest, aby te szczytne założenia nie były jedynie hasłami bez pokrycia
lecz tkwiły głęboko w świadomości ludzi jako ocena rzeczywistego modelu kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, do którego stosują się wszyscy, a przede wszystkim jest on odzwierciedlany w działaniach kadry kierowniczej.
Konkludując zaprezentowane rozważania można stwierdzić, że kształtowanie odpowiedniego modelu kultury organizacyjnej jest czynnikiem wspierającym stymulowanie
rozwoju wiedzy pracowników. Omówione w referacie zagadnienia mogą być cenną wskazówką i rekomendacją dla menedżerów współczesnych organizacji.
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Organizational Culture as a Factor Leaning Knowledge Management
of Human Capital
Summary
The article discusses subject of the organizational culture and understanding the
strong role it plays in organizations from the point of view in regard to the human capital
management. Basically, culture is comprised of the assumptions, values, norms and
tangible signs (artifacts) of organization members and their behaviors. It encourages
employees to identify their goals with company goals, promotes knowledge sharing lead
to increased competencies and team’s effectiveness.
The most significant thesis of the article says that organizational culture plays an
important role in the process of knowledge management. Main conceptions of corporate
culture as understanding, meaning, the most important aspects indicated changes which
should be stimulated by transformation of organizational culture and ways of shaping,
were shown.
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