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„Kiedy tempo zmian na zewnątrz organizacji
przewyższa tempo zmian w środku, koniec jest blisko”

Streszczenie

(Jack Welch, Chairman / CEO, General Electric Co)

Kultura organizacyjna jest jednym z nieodłącznych czynników, które mogą wpływać
na organizacyjny sukces w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Artykuł jest próbą przedstawienia, a zarazem zrozumienia kultury organizacyjnej
pod względem oczekiwanych zachowań, które mogą wyjaśniać, dlaczego organizacyjne
jednostki (lub cała organizacja) promują wyłącznie te zachowania, które są zgodne z wartością oraz misją przedsiębiorstwa. W opracowaniu zwraca się uwagę na poziom oczekiwań oraz zachowań, który zazwyczaj jest wynikiem pracy całego zespołu. Wiele uwagi
poświęcono również zjawisku krzyżowania się kultury organizacyjnej z funkcją przywództwa. Omówiona została rola menedżera jako podmiotu mającego wpływ na kształtowanie i wspieranie kultury organizacyjnej w warunkach narastającej konkurencji.

Wprowadzenie
Każda organizacja jest zbiorowym tworem, który składa się z różnorodności ludzi,
ich postaw i wzorów zachowań, jakimi dysponują. Każdorazowe wykonywanie zadań
wynikających z misji i strategii organizacji wymaga od jej członków wielkiego zbiorowego zaangażowania, poświęcenia i wysiłku. We współczesnym świecie współpraca jednostek w grupie jest podstawową kwestią rozwoju kultury organizacyjnej podmiotów dą*
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żących do przewagi konkurencyjnej. Należy zatem zgodzić się z J. Kouzes’em i B. Posner’em, którzy sformułowali pogląd, że „zwycięska strategia musi opierać się na filozofii wspólnoty, a nie jednostki” (Penc, 2007: 278, [za:] Kouzes i Posner, 1998, [w:] Hesselbein, Goldsmith i Beckhard, 1997: 122). Wynik jest więc sumą zintegrowanych działań wszystkich członków organizacji, pomimo, że o zmianach w jej strukturze decydujące zdanie mają liderzy (przywódcy, menedżerowie). Jednak jak słusznie zauważył Z. Aycan (2000: 11), prawdziwy problem jest jednak nie w tym „czy”, ale „w jakim” rozmiarze jednostka i zjawiska grupowe wpływają na organizację.
Dzisiejsze organizacje charakteryzowane są przez szybko zmieniające się środowisko i wewnętrzną rozmaitość siły roboczej. Dlatego istnieje potrzeba tworzenia silnych
kultur organizacyjnych, wyjątkowych pod względem określonych szczególnych norm
i zachowań. Ten pogląd ma swoje silne poparcie w wieloletnich badaniach przeprowadzonych przez J.C. Collins’a i J.I. Porras’a (1994), którzy uważają, że tylko silna kultura organizacyjna może inicjować trwały postęp w rozwoju innowacyjności firmy. Autorzy
uznali, że kultura stwarza warunki do pewnych zachowań, z których niektóre powodować
mogą niekonstruktywne interakcje utrudniające właściwe zarządzanie wiedzą i nieefektywną współpracę w grupie, a jak wiadomo przepływ wiedzy jest fundamentalny w inicjatywach skoncentrowanych na tworzeniu „pozytywnej” kultury opartej na współpracy,
lojalności oraz zaangażowaniu.
Celem artykułu jest zatem przybliżenie teorii o kulturze organizacyjnej. Omówienie
zmian kultury organizacyjnej i ich wpływie na rozwój przedsiębiorstwa, a także przedstawienie w skrócie istniejących teoretycznych podejść do tego zjawiska w ujęciu nauki
o zarządzaniu. Poruszając kwestie postmodernistycznych perspektyw rozwoju kultury
organizacyjnej, ich zmiany i multiparadygmatowych podejść do nauk zajmujących się
problematyką funkcjonowania organizacji skoncentrowanych na rozwój i innowacyjność,
autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola przywódcy w kreowaniu kultury
organizacyjnej przedsiębiorstwa.

1. Istota i znaczenie kultury organizacyjnej
Mówienie o kulturze organizacyjnej stało się w ostatnich czasach modnym tematem
wśród menedżerów i kadry zarządzającej. To nagłe zainteresowanie tym zagadnieniem
było wywołane głównie sukcesami firm japońskich, które swoim dynamicznym postępem
w rozwoju zrewolucjonizowały ten obszar nauki. Badania nad kluczem organizacyjnego
i rynkowego sukcesu Japonii dostarczają pragmatycznych recept światowym przywódcom handlowym jak działać by przetrwać w obliczu wzrostu japońskiej konkurencji
(Ouchi, 1981; Pascale i Athos, 1982). Z tego też powodu zaczęto kłaść nacisk na problem kultury organizacyjnej, który zmienił pogląd na niektóre obszary zarządzania wyraźnie nawiązujące do symbolicznych aspektów leżących u podstaw funkcjonowania organizacji oraz badania jej skuteczności działania.
Pojęcie kultury organizacyjnej porusza strukturę firmy kładąc szczególny nacisk na
stosunki międzyludzkie w organizacji. Pracownicy naukowi korzystają z tego terminu, jeśli chcą podkreślić indywidualistyczny charakter każdej organizacji. Skomplikowana na-
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tura kultury organizacyjnej powoduje wielopłaszczyznowe podejścia. Stwarza to przeszkody do spójnego zdefiniowania i pomiaru tego pojęcia. Stąd też istnieje tak szeroki zakres wymiarów jej badań. Aby oddać istotę i złożoność natury kultury organizacyjnej
warto na wstępie rozważyć ją w szerokim i wąskim znaczeniu.
W szerokim ujęciu kultura organizacyjna to zbiór przekonań, wartości i symboli
kształtowany w długofalowych procesach pozwalających dopasować się organizacji do
otoczenia poprzez celowe oddziaływanie jej kluczowego personelu, który łączy ją w jeden skutecznie funkcjonujący system i tworzy warunki dla licznych procesów w niej zachodzących. Innymi słowy, jest to kolekcjonowanie przez poszczególne jednostki organizacyjne (lub całą organizację) konkretnych wartości i norm, które stworzą wspólny tor
działań umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie organizacji. Wąskie ujęcie kultury
organizacyjnej pozwala rozpatrywać ją jako rozbudowaną sieć elementów różniących się
między sobą pod względem stopnia percepcji, który w znaczący sposób wpływa na sposoby myślenia i działania członków organizacji. Pomaga rozwijać, a zarazem kontrolować grupowe wartości i standardy przypisywane odpowiednim rodzajom zachowań, które pozwalają odzwierciedlać cele organizacji. Tak ujęta kultura organizacyjna pozwala
stwierdzić, że jest ona mocno związana z wartościami, które tworzą skomplikowany system elementów oddziałujących na całą organizację oraz procesy w niej zachodzące.
Definicje kultury organizacyjnej są wielorakie. H.M. Trice i J.M. Beyer (1993: 19–
23) występują z zaprzeczeniem ogólnie pojętej kultury organizacyjnej próbując sformułować i ustalić jej szczególny charakter poprzez określenie odpowiednich domen i zjawisk
odpowiadając na pytanie czym nie jest kultura organizacyjna.
Ciekawy pogląd wyraża L. Smircich (1983: 339–358), który kulturę organizacyjną
postrzega jako ekspresyjną oznakę ludzkiej świadomości. Naukowcy badający to zjawisko definiują ją jako subiektywne doświadczenie i wzory zachowań umożliwiające logiczne i zorganizowane działanie. W tym ujęciu kultura organizacyjna to organizm, który rośnie, przystosowuje i uczy się rozkwitać w środowisku stale zmieniającym się. Ta perspektywa nieustannego rozwoju organizacji jest konsekwencją wpływu indywidualnych
cech ludzkich oraz struktur społecznych. „Odczucia przywoływane mimochodem przez
poszczególnych członków organizacji współdziałają ze sobą, z wewnętrznymi odczuciami oraz warunkami, wliczając w to fizyczną przestrzeń, którą oni zajmują. Dzięki temu,
metafory i symbole mogą być nieświadomie odnajdowane w innych elementach kulturowych. Pomagają zatem obalać mity o racjonalności organizacji. Organizacje zaś, mogą dążyć do celu lub kłaść nacisk na znaczenie racjonalnego i skutecznego zarządzania” (Morgan, 1997: 227). Nie ulega więc wątpliwości, że organizacja jest kształtem ludzkiego
wrażenia, stąd też obraz postrzeganego świata nie jest obiektywny, lecz subiektywny.
Inną definicję proponują G. Hofstede oraz G.J. Hofstede, którzy sformułowali pogląd opisujący kulturę organizacyjną jako „zbiorowe zaprogramowanie umysłu, które odróżnia członków jednej organizacji od drugiej. Kultura ta jest zakorzeniona nie tylko
w umysłach członków danej organizacji, ale również w umysłach wszystkich interesariuszy, czyli osób, które mają z tą organizacją coś wspólnego” (Hofstede i Hofstede, 2007:
297). Z kolei E. Schein (1992) i M. Schultz (1995) są zgodni co to tego, że kulturę organizacyjną tworzą zadania i związki, które są tak samo ważne i stanowią jej istotny element
poznawczy. Kultura organizacyjna łączy oba te elementy, przez co stają się one współza-
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leżne od siebie. Stąd też, rozsądnie jest myśleć, że wszystkie te orientacje określają kulturę organizacyjną.
Przytoczone sformułowania pozwalają stwierdzić, że badania przeprowadzone w tym
obszarze opierają się na teorii struktury systemów zbudowanych z istotnych czynników
o różnym stopniu percepcji decydujących o jakości kultury organizacyjnej oraz przetrwaniu organizacji, a są to m.in.: postawy, wartości i normy. Owe zmienne opisywane są
przez symboliczne procesy zachodzące w organizacji. Otoczenie stwarza bowiem liczne
ograniczenia, które oddziałują na kulturę w symboliczny sposób. Z perspektywy badanego systemu elementów każdy aspekt kultury organizacyjnej może być w tym spektrum postrzegany jako ważny środowiskowy warunek dotyczący systemów i jego podsystemów
łączących zależności pomiędzy ludzką świadomością, a procesami zachodzącymi w otaczającym świecie. G. Morgan wyróżnia cztery zasadnicze siły organizacyjnego podejścia do kultury:
1) skupia uwagę na ludzkim aspekcie życia organizacyjnego i znajduje znaczenie nawet w jego najbardziej przyziemnych aspektach;
2) daje jasno do zrozumienia, że istota stwarzania odpowiednich systemów pomaga
ludziom współdziałać i wpływać na poprawę wyników;
3) istotny wpływ na zachowania w kulturze organizacyjnej mają członkowie-przywódcy. G. Morgan proponuje, by ludzie częściej zastanawiali się „jaki wpływ wywierają na socjalnej budowie rzeczywistości w swojej organizacji?” oraz „co można zrobić, by mieć inny i głębszy wpływ na jej kształtowanie?”;
4) zachodzi związek pomiędzy organizacją a jego środowiskiem, który jest również
dotknięty podstawowymi przesłankami organizacji.
„Istniejemy i bierzemy czynny udział w organizacji i zgodnie konstruujemy koncepcje, kim jesteśmy i co chcielibyśmy zrobić (...) Działamy w stosunku do tych dziedzin
przez definicje, które kładą na nie nacisk (...) Przekonania i pomysły powstają wewnątrz
organizacji i są przejawem naszych zamiarów” (Morgan, 2006: 149). Przedstawiony pogląd wyraźnie wskazuje, że wspólna perspektywa, wspólne wartości i przekonania wśród
organizacyjnych uczestników podnoszą poziom wewnętrznej koordynacji i promują znaczenie oraz sens identyfikacji członków z organizacją. Radzenie sobie z różnymi sytuacjami zależy więc od tego jak bardzo uczestnicy organizacji starają się akceptować cele i zadania jednostki organizacyjnej oraz jak bardzo wspierają działania na rzecz tworzenia
silnych więzi organizacyjnych.
Kultura organizacyjna ma olbrzymie znacznie dla zarządzania przedsiębiorstwem,
może być bowiem przydatna w stymulowaniu zachowań sprzyjających realizacji celów
firmy, a w efekcie ma również wpływ na wartość organizacji i jej konkurencyjność.
Wspiera ona realizację strategii oraz efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego też należy ją zawsze uwzględniać analizując wartość firmy (Nogalski, 2000). Kultura organizacyjna może wzmacniać powiązania pomiędzy rozwojem techniki, innowacyjnością i wzrostem organizacyjnym. Taki pogląd może zyskać uznanie krytyków jako
wpływowy czynnik w ogólnej strategii przemysłowej. Powiązania te odgrywają zatem decydującą rolę w rozwoju organizacji w przyszłym osiąganiu sukcesów lub jej niepowodzeniach. Poznając kulturę organizacyjną łatwiej nam zrozumieć misje i cele danego
przedsiębiorstwa. Pozwala na wyjaśnienie jak organizacja funkcjonuje, zarówno we-
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wnętrznie jak i w stosunku do jego zewnętrznego środowiska. Gdy zajdzie potrzeba by
zmienić drogę rozwoju, nad którą organizacja pracuje, niezbędnym staje się ten ukryty
przez organizację zbiór cech ją opisujących.
Należy zatem stwierdzić, że analizowane wcześniej koncepcje i związki wyraźnie
wskazują, iż ludzka inwencja twórcza jest indywidualnym zasobem każdego z nas, jest
jedyna w swoim rodzaju i ma ogromny wpływ na kreowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Popularność pojęcia kultury organizacyjnej wiąże się z zamierzeniem by dana organizacja dążyła do maksimum sprawności oraz osiągała rynkowy sukces, zwłaszcza w procesach zachodzących zmian organizacyjnych. Kultura organizacyjna jest to
mocno rozbudowany system powiązanych ze sobą wartości, norm i zachowań (uznawany przez wszystkich członków organizacji), które wpływają na podejmowane decyzje
w firmie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że potencjał poparcia lub silny opór generowany
przez poszczególnych jej członków, który często pojawia się wraz z rozwojem kultury organizacyjnej stwarza niekorzystne i burzliwe środowisko dla całej organizacji. Dlatego tak
ważna jest rola współdziałania grupy i umiejętność radzenia sobie w nowej sytuacji oraz
chęci realizacji celów w połączeniu z intensywnością więzi i pozytywnych relacji poszczególnych jednostek. Innymi słowy, kolektywistyczne wartości i cechy utrzymane
przez grupę współdziałających ze sobą ludzi są kluczowe w dążeniu do określonych celów i odgrywają ważną rolę w organizacji na każdym jej szczeblu.
W ciągu ostatnich 25 lat pojęcie kultury organizacyjnej zyskało szeroko zakrojoną akceptację jako sposób zrozumienia ludzkich systemów myślenia i pojmowania świata.
Kultura organizacyjna, podobne jak kultura ludzka, obejmuje szczególne wartości oraz
wspólne przekonania i przypuszczenia. Pod pewnymi względami, to właśnie owa kultura tworzy prawdziwą organizację dostarczając określonych cech, które sprawiają, że organizacje różnią się od siebie i decydują zarówno o przyszłym sukcesie jak i niepowodzeniu organizacyjnym.

2. Zmiany w kulturze organizacyjnej. Idea postępu w kulturze
W związku z rozwojem cywilizacji i postępem technologicznym współczesny świat
biznesu jest nacechowany wzrostem tempa zmian. Na scenie gry konkurencyjnej pojawia
się więcej niż kiedykolwiek w historii przedsiębiorców, mających transformacyjny wpływ
na wszystkie obszary biznesu i przemysłu. Rynki stały się bardziej otwarte na nowych
konkurentów, co z kolei powoduje, że klienci mają większy wybór, przez co stają się bardziej niż zwykle wymagający. Wszystkie te zależności wywołują ostrą walkę wśród
przedsiębiorców. Wiele firm jest zmuszonych do wprowadzania zasadniczych zmian w organizacji i zarządzaniu, aby dopasować się do warunków, jakie stawia otoczenie zewnętrzne.
Pojęciem zmiany szczegółowo zajęli się P. Eckel, B. Hill i M. Green (1998), którzy
prowadzili badania nad zmianami zachodzącymi w kulturze organizacyjnej. Rezultaty
ich badań pozwoliły na wyróżnienie sześciu podstawowych elementów charakteryzujących to zjawisko:
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1) zmiana profilu organizacji powinna wynikać z jej głównych założeń poprzez zmieniające się wybrane zagadnienia, które leżą u podstaw zbiorowego zachowania,
procesów i rozwoju produktu;
2) zmiana powinna formułować wyraźną strategiczną wizję;
3) zmiana powinna rozwijać etyczną i prawną wrażliwość. Jest to szczególnie istotne dla zmian w integralności pracowników, kontroli, sprawiedliwego traktowania
i pewności stałego zatrudnienia;
4) zmiany zazwyczaj powinny być permanentne, wszechobecne i dotykać każdego
szczebla organizacyjnego;
5) każda zmiana powinna być dokładnie przemyślana i zamierzona;
6) zmiana powinna być rozłożona w czasie i wprowadzana etapami – powinna iść
równolegle z postępem technologicznym.
Przy zachowaniu wszystkich wymienionych procedur od zmian można oczekiwać, że
sprzyjać one będą rozwojowi całej organizacji. Ken Elliott, kierownik ośrodka Toyoty
w Hebronie mocno podkreśla, iż warto poświęcić czas na rozwijanie kultury organizacyjnej, a jednocześnie wyjaśnia to w następujący sposób: „My nie budujemy magazynu: budujemy kulturę. Dlatego właśnie odnosiliśmy dotychczas takie sukcesy”. Należy więc
stwierdzić, że kultura organizacyjna w dużej mierze świadczy o przedsiębiorczości, co
warunkuje organizacyjny i rynkowy sukces. Jest to więc systemem wspólnych wartości,
przekonań, norm i elementów organizacyjnych, wliczając w to zaangażowanie i inwencję twórczych ludzi, którzy wprowadzając innowacje współdecydują o przetrwaniu organizacyjnym i minimalizują środowiskową niepewność.
Można wyróżnić trzy główne przesłanki przeprowadzania modyfikacji kultur organizacyjnych. Pierwsza skoncentrowana jest na wspólnym celu w życiu firmy, kierunku
i strategii, które koordynują i elektryzują wszystkich członków organizacji w kierunku realizacji wspólnych celów. Innymi słowy, działanie takie polega na skupianiu się na wewnętrznej organizacyjnej dynamiczności. Druga nawiązuje do uczestnictwa i udziału,
które w znacznym stopniu przyczyniają się do wzmacniania poczucia odpowiedzialności
i własności – stąd powstaje organizacyjne zaangażowanie i lojalność członków organizacji i wzrost efektywności działań. Trzecia nawiązuje do norm i przekonań, które podnoszą organizacyjną umiejętność interpretacji sygnałów docierających ze środowiska zewnętrznego oraz dopasowują się do zmian w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
które z zamierzenia mają promować jej przetrwanie i rozwój. Zmiana taka polega na postrzeganiu kultury organizacyjnej przez pryzmat związków, jakie zachodzą pomiędzy organizacją a środowiskiem zewnętrznym.
Przedstawione przesłanki z jednej strony mają tendencję zachęcania do stabilności,
z drugiej zaś uwzględniają zmianę i zdolność przystosowania się. Jednak każda z nich
z założenia ma jedną wspólną cechę – rozwijanie „pozytywnej” kultury organizacyjnej
wysokiej jakości, co przekłada się na wyniki w czynnym procesie zwiększania sił przedsiębiorstwa. Stwarzanie „pozytywnej” kultury jest ważnym czynnikiem w budowaniu lojalności i zachowywania kluczowego personelu w operacjach strategicznych. Dobrze
opracowany plan zmian może spowodować w przyszłości wymierne korzyści i podniesienie efektywności całej firmy. „Zła” kultura organizacyjna potrafi niszczyć ludzi, morale, najcenniejsze zasoby przedsiębiorstwa, a w efekcie zmniejszyć wydajność.
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Kultura organizacyjna może być zrozumiana jako ogół przekonań i wartości, że jej
członkowie wiedzą „kto”, „co” i „jak” należy zrobić (Farmer, 1990: 8). Modyfikacja stanu kultury organizacyjnej jest określana mianem „rozmrożenia” tej kultury. W socjopsychologicznych procedurach doskonalenia organizacji występują elementy badania i analizy, a efektem „diagnozy” jest proces „uzdrowienia” (Skalik, 2001: 126). Przedstawiona analogia jest próbą zobrazowania jakie znaczenie dla firmy mają zmiany w kulturze.
Pozwala zatem stwierdzić, że zmiany mają służyć eliminacji dotychczasowo istniejących
negatywnych zachowań i podejść, które w istniejącej konfiguracji powodują zachwianie
równowagi w funkcjonowaniu całej organizacji (mowa o słabej kulturze). Zdarza się również, że kadra zarządzająca celowo prowadzi do kryzysu organizacyjnego po to, aby pobudzić przedsiębiorstwo do zmian w kulturze. Jest to więc świadome działanie człowieka mające na celu „rozmrożenia” istniejących wzorców kulturowych. Niewątpliwie
wpływ na zmiany w kulturze organizacyjnej ma także rozwijająca się globalizacja, która wymaga od firm skutecznego zarządzania rozmaitością kultur. Transnarodowe przedsiębiorstwa muszą umieć rozpoznać i docenić te wartości kulturowe, które mają istotny
wpływ na ich kulturę organizacyjną i warunkują utrzymanie się na rynku oraz sukces.
Każda dobrze przeprowadzona zmiana wnosi do przedsiębiorstwa nowe oryginalne pomysły, spostrzeżenia i rozwiązania. Ten rodzaj postępu w rozwoju organizacji porusza
aspekt innowacyjności, który ma usprawnić skuteczność jej funkcjonowania i wyróżnić
ją spośród konkurentów.
Istnieje kilka taksonomii, które pozwalają na rozwój kształtujących wspólne a zarazem wyjątkowe połączenia wartości i wzorów zachowań w organizacjach. Badania przeprowadzone przez W. Wilmsa (1996) i D. Zella (1997) na korporacjach przechodzących
fazę umacniania swojej pozycji na rynku poprzez wdrażanie zmian w kulturze organizacyjnej, wykazują, że na drodze wewnętrznych transformacji pojawiać się mogą konflikty pomiędzy istniejącą kulturą i proponowanymi zmianami. Wynika z tego, że dotychczas
istniejąca kultura organizacyjna może ułatwić bądź hamować wprowadzanie zmian. Każda zmiana wiąże się zatem z ryzykiem wystąpienia błędu w procesie przemian kulturowych przejawiający się zachwianiem równowagi organizacyjnej i brakiem oczekiwanej
skuteczności, dlatego tak ważna jest dobrze zaplanowana strategia zmian.
Zatem, „celem każdej zmiany jest i powinna być w praktyce poprawa efektywności
funkcjonowania przedsiębiorstwa, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, zwiększenie stopnia spoistości organizacyjnej z otoczeniem (rynkiem) oraz stwarzanie warunków stymulujących rozwój potencjału ludzkiego i wzmocnienie motywacji oraz kreatywności pracowników” (Penc, 2007: 270). Wszystkie zmiany kulturowe zachodzą w długim
przedziale czasowym mierzonym najczęściej w latach i stają się decydujące w poprawie
efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, a zarazem pomagają w zrozumieniu i objaśnianiu wartości określających kulturę organizacyjną.

3. Rola przywódcy w kreowaniu kultury organizacyjnej
Zarządzanie kulturą zależy od czujności i kompetencji całego personelu. Jest to bardzo ważny aspekt mający wpływ na przyszły rozwój organizacji. W kontekście niniejsze-
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go opracowania ma to duże znaczenie, gdyż „coraz popularniejszy staje się pogląd, że
sukces przedsiębiorstw zależy nie tylko od odpowiedniego podejmowania decyzji menedżerskich, ale także od zaangażowania pracowników, ich kwalifikacji, pracy zespołowej i dobrze zorganizowanej komunikacji wewnętrznej” (Aniszewska, 2007: 76).
Coraz częściej zwraca się uwagę na zbiór odpowiedzialności, z którym przywódcy
muszą się uporać. Zarówno D.L. Laurie (2000), jak i R.A. Heifetz (1994) podkreślają, jak
ważna jest rola menedżera w dopasowywaniu kultury organizacyjnej do wymagań, jakie
stawia otoczenie, oraz w wychodzeniu ze zwykłych kryzysów przy jednoczesnym tworzeniu szerokich perspektyw, niejednokrotnie opartych na wyzwaniach i okazjach stojących naprzeciw poprawy skuteczności działania całego personelu. Przywódcza skuteczność jest coraz bardziej podkreślana w organizacyjnych związkach kulturowych przedsiębiorstwa, w motywowaniu i maksymalizowaniu wartości jego intelektualnego majątku, szczególnie kapitału ludzkiego. W licznych publikacjach na temat kultury organizacyjnej podkreśla się, że:
1) zarządzanie kulturą organizacyjną powinno powierzać się osobom kompetentnym,
z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem, „zarząd powinien mianować
menedżerem kogoś, kto inteligencję uważa za ważniejszą od prawości (…). Nie
powinno się stawiać w roli menedżera kogoś, kto swojej własnej pracy nie narzuca wysokich standardów – ponieważ zaowocuje to lekceważeniem wobec pracy
i wobec kompetencji zarządu” (Drucker, 2005: 246–247);
2) przywódca – wizjoner jest determinantem zmian kulturowych, jakie należy wprowadzić, aby stworzyć silną organizację i maksymalizować wartość przedsiębiorstwa;
3) kultura jest warunkiem sukcesu organizacyjnego, dlatego ważnym zadaniem dla
menedżerów jest to, aby ustalić najskuteczniejszą kulturę dla ich organizacji, aby
osiągnęła maksymalnie wysoki poziom efektywności.
Naciski na jakościowe i symboliczne aspekty organizacji i zarządzania pobudziły do
rozważań na temat roli przywódcy w tworzeniu kultury organizacyjnej. Coraz bardziej decydującym czynnikiem sukcesu we współczesnym świecie stają się: wprowadzanie innowacyjności, budowanie kultury w oparciu o profesjonalny personel skoncentrowany na
poprawie jakości pracy. Rolą menedżera jest więc silne identyfikowanie wszystkich członków z kulturą oraz stwarzanie takiej kultury organizacyjnej, która ułatwia rozwój pracowników, buduje partnerstwo, zaangażowanie, zachęca do dzielenia się wiedzą oraz rozwija grupową odpowiedzialność. Celem przywódcy jest zatem budowanie takiej kultury
organizacyjnej, która zaszczepi we wszystkich jej uczestnikach silną więź emocjonalną
w tworzeniu fundamentalnych wartości firmy. Owe utożsamianie się pracowników z firmą ma na celu budowanie zaangażowania, solidarności oraz umożliwienie rozwoju wewnętrznej integracji i koordynacji.
Obecnie rola lidera w zapewnianiu skutecznej organizacji jest jednym z dominujących tematów w literaturze dotyczącej zarządzania. Coraz częściej zauważa się, że organizacja szkoli własnych przywódców, cele wówczas są łatwe do zrealizowania, tym samym łatwiejsze staje się pozytywne nastawienie ludzi (pracowników) do zmian w kulturze organizacyjnej. Co więcej, przywódca tym samym zyskuje poparcie uczestników, którzy wspierają jego przywódcze wysiłki organizacyjne. Brak akceptacji współpracowni-
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ków organizacji oraz niesprawdzenie się w roli przywódcy jest równoznaczne z utratą
dotychczasowych kompetencji. Na uwagę zasługują wyniki badań przeprowadzonych
przez J.C. Collinsa i J.I. Porrasa (1994: 173), na podstawie których stwierdzić można, że
najlepsze przedsiębiorstwa sześć razy częściej niż najmocniejsze firmy z grupy porównawczej danej branży awansowały na swoich przywódców osoby już pracujące pewien
okres czasu w danym przedsiębiorstwie. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że osoby takie dobrze znają obecny profil kultury organizacyjnej i mają predyspozycje do tworzenia
nowych wartości przedsiębiorstwa.
Dobrym przykładem przekazywania w ten sposób kompetencji przywódczych jest
firma Toyota. „Przed każdym liderem stoi szczególne wyzwanie: musi dysponować długofalową wizją, wiedzieć, co i jak należy robić, oraz mieć zdolność rozwijania ludzi, by
rozumieli swoją pracę i znakomicie ją wykonywali. Takie pełne poświęcenia zaangażowanie wywiera głęboki i trwały wpływ na konkurencyjność i żywotność firmy (…) Firma wychowująca własnych liderów i uznająca za ostateczny cel przywództwa „budowę
organizacji uczącej się” kładzie fundamenty pod prawdziwe długofalowe sukcesy” (Liker, 2005: 285). Ta koncepcja przywództwa wynika z przekonań założycieli Toyoty, którzy wypracowali zasadę polegającą na wychowywaniu liderów, którzy dysponują doświadczeniem w zakresie ogólnego zarządzania, rozumieją pracę, pozytywnie wpływają
na pracowników, motywują ich i żyją koncepcją dalekosiężnego rozwoju firmy.
Można zatem uznać, że istnieją dwa główne zadania osiągnięć menedżerów:
1) Skupianie się na angażowaniu w rozwój programów dotyczących zmian w kulturze organizacyjnej, wdrażaniu tych zmian, ich kontroli i ocenie. Rezultat jest wyrażony wydajnością, dochodowością i wrażliwością rynkową poprzez osiąganie
dynamicznej organizacji i siły roboczej.
2) Koncentrowanie się na inspirowaniu pracowników i poprawy ich wydajności
i efektywności działań. Priorytetem jest również to, aby personel współdziałał
z przywódcą, utożsamiał się z kulturą organizacji oraz doskonale znał jej misję
oraz cele.
Wszystkie wymienione zadania łączy jedna wspólna cecha: realizacja długoterminowych celów związanych z kreowaniem silnej i trwałej organizacji, która mimo fluktuacji kluczowego personelu przetrwa i będzie sprawnie funkcjonować w oparciu o te same wartości, które umożliwią stworzenie przyjaznych warunków dla nowych przywódców, którzy będą ją dalej rozwijać.
Kultura organizacyjna wymaga ciągłych zmian. Przywódca powinien mieć świadomość, że nie ma trwałych kultur organizacyjnych. Zastój w zmianach kulturowych powoduje liczne często trudne do nadrobienia zaległości organizacyjne mające negatywny
wpływ na dalszy rozwój firmy. Przedstawiona analiza podkreśla znaczenie i wpływ przywódcy (lidera) na kształtowanie tożsamości przedsiębiorstwa. Na zarządzających firmą
spoczywa wielka odpowiedzialność w eksponowaniu tych wartości organizacji, które
umożliwiają jej dalszy rozwój. Menedżerowie muszą aktywnie pracować, zgodnie
z wcześniej przyjętymi założeniami i utrzymywać w równowadze innowacyjność kulturową. Przywódcy muszą umieć oceniać sytuację i wyczuwać moment zmian zanim kultura organizacyjna zostanie mocno zachwiana przez sygnały płynące z otoczenia. Oceniając i „poprawiając” kulturę organizacyjną podejmuje również ustalenia, kiedy ważne kul-
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turowe zmiany są istotne i mają decydujące znaczenie dla długoterminowego organizacyjnego sukcesu.

Zakończenie
Pomimo profesjonalizmu i zadeklarowanego wspólnego celu członkowie organizacji nie mogą działać niezgodnie w odniesieniu do panującej kultury. Obecnie, w obliczu
narastającej globalizacji każde przedsiębiorstwo narażone jest na działanie różnorodności kultur charakteryzujących się odmiennością orientacji zawodowej, statusem, wizerunkiem oraz innymi czynnikami ją opisującymi. Stąd istnieje potrzeba ciągłego plastycznego zarządzania skupiającego się na tych zagadnieniach kultury, na które mogą na nią
wpływać i nadawać jej kształt.
Poziom oczekiwań oraz zachowań jest zazwyczaj wynikiem pracy całego zespołu.
Ten z pozoru niewielki chaos oczekiwań wszystkich członków organizacji powoduje, że
kultura stwarza czasem ujemne zachowania przejawiające się w postaci niekonstruktywnych interakcji utrudniających przepływ informacji oraz ogólny organizacyjny bałagan.
Dlatego też, aby kultura ułatwiła organizacji osiągnąć sukces musi charakteryzować się:
aktywnością, musi radzić sobie z oddziaływaniem otoczenia i umieć przystosowywać się
do zmian, być pragmatyczna i skoncentrowana na przyszłość, akceptować rozmaitość
(a nie jednostajność), musi być skoncentrowana na relacje (a nie tylko na zadania), obejmować zewnętrzną otwartość i promować wewnętrzną integrację. Stąd też stwierdzić
można, że kultura organizacyjna dotyka każdy obszar działalności firmy i jest wręcz powiązana z jej organizacyjnymi wynikami (poprzez takie elementy, jak: jakość produktów
i usług, innowacyjność) i ma wpływ na organizacyjny sukces.
Opierając się na teorii ewentualności, rozsądnie jest przypuszczać, że krzyżowanie
się kultury organizacyjnej z funkcją przywództwa w praktyce ma wiele cech wspólnych.
Istota przywództwa w naukach o zarządzaniu i organizacji nie osiągnęła jednak jeszcze
poziomu badawczego, na jaki zasługuje. Jednakże, pojawiające się badania na temat technik organizacyjnych i innowacyjnych mogą dostarczać pewnych spostrzeżeń odnośnie
roli przywódcy w kreowaniu kultury organizacyjnej. Przywództwo organizacyjne wymaga więc wiedzy w zakresie rozwoju technologicznego, organizacyjnego, wiedzy polityczno-gospodarczej, kierowniczej charyzmy, organizacyjnej wizji, umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz utrzymywania pozytywnych więzi międzyludzkich. Za doskonałą puentę tych rozważań mogą posłużyć słowa E. Scheina: „Bardzo możliwe, że jedyną
rzeczą prawdziwej wagi, której muszą się podjąć przywódcy organizacji jest stworzenie
i utrzymanie odpowiedniej kultury.”
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Shaping the Organizational Culture in Conditions of Increasing the Competitiveness of Enterprises
Summary
The organizational culture is one of key factors which can influence the
organizational success in building the long-lasting domination of an enterprise. The
article is an attempt to introduce and at the same time to present the understanding of the
culture in terms of expected bearings which can explain why organizational individuals
(or entire organizations) promote only the behaviors which are in accordance with the
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value and the mission of the enterprises. The author draws attention to the level of
expectations and behavior, which is usually the result of team work. A lot of attention has
also been paid to the phenomenon of crossing of two relations: organizational culture
with the function of leadership. The author has also discussed the role of a manager as
a means of shaping and supporting an organization culture in conditions of increasing
competition.
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