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Spojrzenie na organizację
i jej kulturę

Każda z jednostek tworzących społeczeństwo może
być przez innych postrzegana w różny sposób. Weźmy
np. pana X. Jedni twierdzą, że jest on uosobieniem siły
i odporności fizycznej, a każda praca jest przez niego wy-
konywana szybko i bardzo dokładnie (krótko mówiąc
działa jak maszyna). Drudzy uważają, że głodny i zmę-
czony pan X nie tylko źle pracuje, ale bywa złośliwy dla
otoczenia, pozwalając sobie nawet na głośne wyrażanie
negatywnych uwag na temat zwierzchników. Zdaniem
jeszcze innych – ma świetną pamięć i zapamiętuje wiele
różnych informacji, a także potrafi je twórczo wykorzy-
stać, np. z byle drobiazgu wydedukuje, jak może wyglą-
dać całość (byłby dobrym śledczym). Są i tacy, którzy nie
podważając opinii poprzedników, twierdzą, że ten osob-
nik nie przestrzega norm i reguł narzucanych przez gru-
py społeczne, w działalności których uczestniczy. Niektó-
rzy sądzą, że jest „politykierem” mającym na uwadze
przede wszystkim własne interesy i... wszyscy mają ra-
cję, ponieważ każda z opiniujących osób ma własny czę-
ściowy obraz pana X.

Metafory w organizacji

odobnie rzecz ma się z organizacjami; na-
sze teorie i wyjaśnienia dotyczące życia
organizacji opierają się na metaforach

prowadzących nas do widzenia i rozumienia or-
ganizacji w charakterystyczny, ale jednak częścio-
wy sposób. Metaforyczne jej określanie jest bowiem kon-
sekwencją sposobu myślenia i sposobu widzenia. Nasza
zdolność do „odczytania” człowieka lub organizacji zale-
ży od umiejętności dostrzeżenia, jak różne cechy danej
osoby czy organizacji mogą współistnieć w uzupełniają-
cy (często wręcz paradoksalny) sposób. Organizacje są
bowiem złożonymi i pełnymi paradoksów zjawiskami,
które można rozumieć na wiele sposobów.

Mogą one być postrzegane jako maszyny i ten
styl myślenia podbudowuje rozwój organizacji
biurokratycznych. Projektuje się je jak maszyny zbu-
dowane z zazębiających się elementów, z których każdy
czemuś służy i zarządza nimi tak, aby osiągały wyzna-
czane z góry cele. Maszyny te powinny działać gładko
i efektywnie. W rezultacie tego rodzaju myślenia często
są one organizowane i zarządzane w sposób mechanistycz-
ny, z odsuwaniem na dalszy plan ich ludzkich cech. Do
opracowanej formalnej struktury stanowisk dopasowuje
się ludzi (głośna sprawa sieci KFC, która nie zatrudniła
kandydata do pracy, ponieważ nie był dostatecznie uro-
dziwy). Edukacja i szkolenia zorganizowane są pod ką-
tem potrzeb organizacji, tak, aby mogła ona działać
w sposób racjonalny i efektywny. Przykładem może być
sieć McDonald’s, w której stosuje się taylorowskie po-
dejście do każdej wykonanej operacji, określając czas jej
trwania i sposób wykonania (karta oceny pracownika
określa nawet takie elementy, jak rodzaj jego uśmiechu).
W takich organizacjach nie wykorzystuje się mocnych
stron i potencjału pracowników, jest powszechna inercja
i mechanistyczne podejście do ludzi. Może się również
zdarzyć, że formalna organizacja zostaje skierowana ku

osiąganiu nieformalnych celów. Niekiedy słyszymy o or-
ganizacjach pozarządowych typu fundacje, które pod po-
zorem działań np. na rzecz dzieci niepełnosprawnych
służą bogaceniu się założycieli. Niektóre z nich mogą być
zupełnie sprzeczne z przewidywaniami w pierwotnych
planach.

Zdaniem Garetha Morgana (Obrazy organizacji, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999) mechani-
styczne zasady tworzenia organizacji okazały się bardzo
popularne, częściowo z powodu ich efektywności w do-
prowadzaniu do wykonania pewnych działań, ale także
z powodu tkwiących w nich możliwości wzmacniania
i podtrzymywania poszczególnych wzorców władzy. Jako
ciekawostkę autor podaje fakt, że Mc Donald’s naprawdę
ma własny „Uniwersytet Hamburgera”, gdzie uczą się
menedżerowie firmy, a szczegółowy poradnik-przewod-
nik ma służyć koncesjonowanym placówkom jako prze-
wodnik w codziennym działaniu systemu.

Te organizacje sprawdzają się w takich warun-
kach, w jakich dobrze funkcjonują maszyny:
� proste zadania,
� wystarczająco stabilne otoczenie,
� standardowe produkty,
� nagradzana jest precyzja działania,
� „ludzkie” części maszyny są uległe i zachowują się
tak, jak zaplanowano.
Mogą one być stosowane w lotnictwie, biurach finanso-
wych, kurierskich i w organizacjach, w których liczą się
bezpieczeństwo, precyzja i przejrzysta ewidencja.

Mogą stwarzać również ograniczenia:
� trudności w przystosowaniu się do zmiennych warun-
ków otoczenia,
� powstawanie bezwzględnej i bezmyślnej biurokracji,
� dominacja interesu ludzi zatrudnionych nad celami,
� dehumanizacyjny wpływ na pracowników niskiego
szczebla.

Można jednakże przyjąć inny punkt widzenia
porównując organizacje do organizmów, które
mają swoje potrzeby, należą do różnego typu ga-
tunków i radzą sobie w różny sposób z otaczają-
cym światem. Możemy zaobserwować, jak się rodzą,
dorastają, rozwijają, podupadają i wreszcie obumierają
i jak zmienia się ich wnętrze. Pod wpływem potrzeb or-
ganizacji jedne komórki powstają, inne przekształcają się
lub są łączone, a jeszcze inne podlegają likwidacji. „Or-
ganizmowa” koncepcja organizacji zakłada, że pracow-
nicy są ludźmi o złożonych potrzebach, a ich potrzeby
muszą być zaspokajane, jeśli mają oni efektywnie działać
w miejscu pracy. Okazało się bowiem na podstawie ba-
dań (Elton Mayo – The Human Problems of an Indu-
strial Civilization, Macmillan, New York, 1933), że na
działania w pracy taki sam wpływ ma natura ludzka, jak
schemat organizacyjny.

Organizacje są systemami otwartymi na otoczenie
i jeśli mają przetrwać, muszą znajdować się w odpowied-
niej relacji z otoczeniem, a wybór określonej formy orga-
nizacji zależy od rodzaju zadań oraz od otoczenia, w któ-
rym należy działać. W podejściu opartym na koncepcji
systemów otwartych ważne jest zdefiniowanie wzajem-
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nie powiązanych podsystemów (szczebli, komórek, sta-
nowisk pracy). Takie spojrzenie na organizację umożli-
wia przeprojektowanie stanowisk pracy i relacji interper-
sonalnych, aby stworzyć warunki do osobistego rozwoju,
co jednocześnie pomoże organizacjom osiągnąć ich cele.

Psychologowie organizacji, tacy jak Chris Argyris (Per-
sonality and Organization, Harper and Row, New York
1957), Frederick Herzberg i Douglas McGregor, zaczęli
pokazywać, w jaki sposób można zmodyfikować struktu-
ry biurokratyczne, style kierowania i organizację pracy,
aby stworzyć motywujące stanowiska pracy, co skłoni
ludzi do ujawniania swoich zdolności do samokontroli
i twórczego działania.

Uwagę skoncentrowano na koncepcji wzbudzania
w pracownikach odczucia, że stają się bardziej użyteczni
i ważniejsi przez przydzielanie im pracy mającej sens
i dawanie możliwie największej autonomii i odpowiedzial-
ności. Ważne stało się  także okazywanie uznania, aby
byli zaangażowani w to, co robią. W latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych XX wieku poświęcano wiele
uwagi projektowaniu stanowisk pracy jako sposobowi na
zwiększanie wydajności i jakości pracy, zmniejszanie ab-
sencji i fluktuacji.

Koncepcje te, rozwijane w niezliczonych wariantach,
stworzyły solidne podstawy tego, co dziś jest znane jako
zarządzanie zasobami ludzkimi. Obecnie jako sposób wy-
różnienia i dalszej motywacji pracownika (szczególnie
w USA) stosowane bywają tzw. incentive travels np. po-
łączone z polowaniem na krokodyle lub w inny sposób
dostarczające mocnych wrażeń, o których pracownik bę-
dzie opowiadał po powrocie przez wiele miesięcy wywo-
łując tzw. efekt wow.

Innym sposobem jest umożliwienie pracownikowi
dostępu do elitarnego klubu lub szkoły. Firma Boehrin-
ger-Ingelheim (jedna z największych niemieckich firm
farmaceutycznych), której filia działa w Warszawie, stwo-
rzyła elitarną placówkę oświatową dla swoich menedże-
rów pracujących nie tylko w Polsce, ale i w innych kra-
jach europejskich. Szkoła nosi nazwę Boehringer Ingel-
heim Business Academy, czyli BIBA.

Teoria Maslowa podsuwa bogaty repertuar środków
do motywowania pracowników na wszystkich szczeblach
hierarchii. Okazała się ona atrakcyjna również dla za-
rządzających z uwagi na możliwość motywowania bez
zwiększania wynagrodzeń.

Jeszcze inna koncepcja przedstawia organiza-
cje jako mózgi, które możemy zmusić do działa-
nia elastycznego i twórczego (Burns R.D., The Un-
certain Nervous System, Arnold 1968). Pozwoliłoby to po-
szczególnym elementom organizacji na kwestionowanie
tego, co robią (jeśli okoliczności działania są niestabilne)
oraz modyfikowanie działania odpowiedniego dla nowej
sytuacji. Ta metafora zwraca uwagę na znaczenie prze-
twarzania informacji, podejmowania decyzji, uczenia się
oraz inteligencji. W historii badań nad mózgiem posługi-
wano się dwiema metaforami. Według pierwszej – mózg
jest rodzajem komputera przetwarzającego informacje,
według drugiej – jest hologramem. Wyobrażenia te uwy-
datniają zasady samoorganizacji ważne w projektowaniu
organizacji, w których potrzebny jest duży stopień ela-
styczności i innowacyjności.

Przedstawiciele tej koncepcji reprezentują poglądy, że
podejmowane decyzje nie mogą być doskonale racjonal-
ne, ponieważ istnieją ograniczenia w ilości, pełności i do-
kładności uzyskanych informacji. W miarę zwiększania
się niepewności organizacje szukają raczej sposobów kon-
trolowania wyników (np. przez ustalenie celów i zadań)
niż zachowań (np. za pomocą reguł i programów). Hie-
rarchia zapewnia skuteczne środki kontrolowania sytu-
acji zupełnie pewnych (w których jest względnie stała licz-

ba niezbędnych informacji), ale w sytuacjach niepewnych
liczba informacji i decyzji może być zbyt duża.

W organizacjach o charakterze organicznym pozosta-
wia się więcej miejsca na dowolność i własny osąd oraz
w większym stopniu stosuje się jako środek kontroli sprzę-
żenie zwrotne zamiast programowania. W koncepcji tej
istotną rolę odgrywa uczenie się organizacji (i w organi-
zacji) rozumiane jako:
� zdolność odczuwania, bieżącego śledzenia i badania
aspektów swego otoczenia,
� zdolność powiązania tych informacji z normami ope-
racyjnymi, które kierują zachowaniem systemu,
� zdolność wykrywania istotnych odchyleń od tych
norm,
� inicjowanie działań korygujących.

Następna koncepcja ukazuje organizację jako
metaforę polityczną o różnych układach intere-
sów, konfliktach i grze sił, które kształtują dzia-
łania organizacji. Są one systemami rządzenia wyko-
rzystującymi różne zasady polityczne w celu legitymiza-
cji różnych rodzajów sprawowania władzy.

Menedżerowie często mówią o autorytecie, władzy, sto-
sunkach, a stąd jeden krok do uznania tych kwestii za
problemy polityczne wiążące się z działaniami rządzących
i rządzonych, czyli możemy pojmować organizacje jako
systemy różniące się od siebie tym, jakie stosują zasady
polityki (autorytarne, demokratyczne itd.). W pierwot-
nym znaczeniu koncepcja polityki wynika z poglądu, że
tam gdzie interesy są rozbieżne, społeczeństwo powinno
stworzyć środki pozwalające jednostkom na godzenie
sprzecznych interesów za pomocą konsultacji i nego-
cjacji.

Według Arystotelesa, polityka była sposobem tworze-
nia ładu z różnorodności przy jednoczesnym unikaniu
rządów totalitarnych.

Można również postrzegać organizacje jako
proces ciągłego przepływu zmian oraz jako stałe
przeobrażanie się. Z tego punktu widzenia rozszyfro-
wanie tajemnicy organizacji kryje się w rozumieniu logi-
ki zmian kształtujących życie społeczne. W książce Ga-
retha Morgana w rozdziale tym są badane trzy różne ro-
dzaje logiki:
� w jaki sposób organizacje stają się samowytwarzają-
cymi się systemami, powstającymi według własnego wy-
obrażenia o sobie samych,
� jak tworzą się organizacje w rezultacie okrężnych
przepływów dodatnich i ujemnych przepływów zwrot-
nych,
� czy są produktem logiki dialektycznej, zgodnie z któ-
rą każde zjawisko zmierza do wytworzenia swojego prze-
ciwieństwa.

Można także ukazać organizacje jako narzę-
dzia dominacji, koncentrując się na potencjalnie
eksploatatorskich aspektach organizacji:
� w jaki sposób organizacje wykorzystują swoich pra-
cowników, społeczności, w których działają, oraz gospo-
darkę światową do osiągnięcia własnych celów,
� jak to się dzieje, że istota organizacji polega na proce-
sie dominowania, kiedy jedni ludzie narzucają swą wolę
innym.

Pozwala nam to zrozumieć te aspekty nowoczesnej
organizacji, z powodu których w wielu częściach świata
doszło do radykalizacji stosunków pomiędzy pracowni-
kami i zarządzającymi.

Organizacja jako system kulturowy

astępna koncepcja sprowadza organiza-
cje do pojęcia systemów kulturowych za-
korzenionych w ideach, wartościach, nor-N
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mach, rytuałach i przekonaniach. Ten punkt widze-
nia, któremu w ostatnich latach coraz więcej uwagi po-
święcają teoretycy zarządzania zajmujący się kulturą or-
ganizacji, stwarza nam możliwość zastosowania jeszcze
jednego sposobu zarządzania organizacjami i projekto-
wania ich – za pomocą wartości, przekonań, które są
wskazówkami w życiu organizacji.

Wszystkie nowoczesne społeczeństwa mają ze sobą
wiele wspólnego, ale nie należy pomijać różnic między-
kulturowych między nimi jako czynnika bez znaczenia.
Gdybyśmy porównali japońską i amerykańską koncepcję
pracy i zarządzania, dostrzeglibyśmy ogromną różnicę.
W Ameryce organizację uważa się za miejsce pracy obej-
mujące różne jednostki, natomiast w Japonii organiza-
cja jest postrzegana jako kolektyw, do którego należy pra-
cownik. Według Amerykanów cele powinny być wyraźne
i nienaruszalne oraz tak jasno sformułowane, aby wszy-
scy to dostrzegli. Według Japończyków cele wyłaniają się
z podstawowego procesu odkrywania i rozumienia war-
tości, dzięki któremu firma działa lub powinna działać.
Sukcesy osiągane przez menedżerów amerykańskich
w latach sześćdziesiątych zaowocowały pochwałą ame-
rykańskiego sposobu zarządzania. Większość teoretyków
zarządzania jest zgodna, że główną rolę w tym przypad-
ku odgrywa kultura i styl życia Japończyków.

W wielu firmach japońskich działających na polskim
rynku, szczególnie samochodowym (np. Nissan), jest
charakterystyczna dwoistość stanowisk na wyższym
szczeblu zarządzania: japoński dyrektor i polski dyrek-
tor. Rolą tego drugiego jest m.in. zmniejszanie kolizji na
styku kultur narodowych.

Dzięki zrozumieniu czynników kulturowych, które
kształtują jednostki i ich organizacje uzyskujemy sposób
pojmowania ważnych różnic w organizacji i uświadamia-
my sobie szczególne cechy praktyk zaobserwowanych
w innych krajach. Możemy także lepiej zrozumieć cechy
rozwiązań stosowanych w naszym kraju. Na podstawie
obserwacji procesów kulturowych przebiegających w każ-
dej organizacji nasuwają się następujące wnioski:
� Organizacja jest zjawiskiem kulturowym, zmieniają-
cym się zgodnie ze stadium rozwoju społeczeństwa.
� Kultura jest różna w różnych społeczeństwach i rzu-
tuje na zmiany organizacji w przekroju międzynarodo-
wym.
� Wzory kultury i subkultury mogą być porównywane
zarówno w obrębie organizacji, jak i między organizacja-
mi.

Politolog Robert Presthus twierdzi, że żyjemy w spo-
łeczeństwie organizacyjnym. Życie to pełne jest przeko-
nań, rutynowych procedur i rytuałów określających jego
tożsamość jako życie w odrębnej kulturze w porówna-
niu z tym, jak żyją społeczeństwa bardziej tradycyjne. Te
odmienności od dawna obserwują antropolodzy i socjolo-
gowie.

Francuski socjolog Emile Durkheim wykazał, że roz-
wojowi społeczeństw organizacyjnych towarzyszy dezin-
tegracja ładu społecznego. Podział pracy charakterystycz-
ny dla społeczeństw przemysłowych stwarza problem in-
tegracji, a właściwie kulturowego zarządzania. Ważną rolę
w tym mogą odegrać: rząd, religia, media, inne instytu-
cje i jednostki zajmujące się kształtowaniem opinii i prze-
konań. W dzisiejszym świecie wiele ważnych różnic ma
charakter raczej zawodowy niż narodowy, a podobieństwa
i różnice w obrębie zawodu są równie ważne jak te, które
wynikają z tożsamości narodowej.

Kultura pól ryżowych (wzajemny szacunek i polega-
nie na sobie nawzajem) oraz kultura samurajska (skłon-
ność do dzielenia się i podporządkowania władzy) wraz
z zapożyczeniami z Zachodu stworzyły harmonijną for-
mę organizacji społecznej w nowoczesnym środowisku

przemysłowym Japonii. W krajach Zachodu kultura in-
dywidualistyczna prowadzi do poszukiwania i osiągania
poczucia godności własnej przez rywalizację z innymi,
a w Japonii warunki kulturowe pozwalają robotnikom
na osiągnięcie godności w obrębie systemu.

Z punktu widzenia Amerykanów działanie w przemy-
śle i gospodarce traktuje się jako rodzaj gry, do której na-
leży podejść z pełnym zaangażowaniem, ustalić cele, roz-
dzielić zadania i odpowiedzialność, rozdać nagrody i kop-
niaki. Gregory Bateson zwrócił uwagę na to, jak różnice
w stosunkach między rodzicami a dziećmi w Ameryce
i innych krajach, mogą wpłynąć na kulturę organizacyj-
ną firm zatrudniających pracowników tych narodowości.
U Amerykanów (chwalonych przez rodziców za najmniej-
sze osiągnięcie) tworzy się syndrom bycia na czele (uła-
twiający wysoką samoocenę, popychający do stawiania
i realizacji celów w spektakularny sposób, wzmacniający
pozytywnie). Anglicy nagradzają dzieci za to, że „je wi-
dać, ale ich nie słychać”, w związku z tym pracownicy są
bardziej ulegli i posłuszni w przeciwieństwie do Amery-
kanów. W Polsce obserwujemy ewolucję w sposobie wy-
chowywania dzieci. Szczególnie dotyczy to dzieci z obsza-
rów miejskich, które są wychowywane na amerykańską
modłę (znacznie skuteczniejszy model wychowania przy
ograniczonym rynku pracy). Na wsi sposób wychowywa-
nia dzieci jest bliższy angielskiemu. W wielu krajach sto-
suje się pozytywne wzmocnienie, ale Stany Zjednoczone
niewątpliwie dzierżą palmę pierwszeństwa.

Wiele organizacji odznacza się rozczłonkowaną kul-
turą, kiedy ludzie inaczej mówią, a inaczej robią . Linda
Smircich  przeprowadziła badania w instytucji ubezpie-
czeniowej, która na pozór wykazywała spójność i kładła
nacisk na wartości wynikające ze współdziałania oraz na
poczucie tożsamości. Przy bliższym przyjrzeniu się gru-
pie okazało się, że istniał tam drugi wymiar kultury or-
ganizacyjnej, na podstawie którego można było wniosko-
wać, że etos pracy był powierzchowny.  Podczas gdy na
użytek publiczny panował etos harmonii i współpracy, to
prywatnie ludzie często dawali wyraz swemu oburzeniu
i niezadowoleniu, narzekając na zachowania innych
członków organizacji oraz organizacji jako całości. Z ba-
dań wynikało, że istniały w niej dwie grupy o różnych
subkulturach: grupę wewnętrzną stanowił personel pra-
cujący w firmie od 10 lat, a grupę zewnętrzną – zawodo-
wi menedżerowie z przemysłu ubezpieczeniowego, któ-
rzy mieli  na celu „uzdrowienie sytuacji” po dramatycz-
nych roszadach personalnych w zarządzie spółki. Ci ostat-
ni przynieśli ze sobą zupełnie inne przekonania na te-
mat tego, co jest potrzebne nowej spółce i jak należy do
tego się zabrać. Nowy szef nie potrafił stworzyć harmo-
nii pomiędzy działaniami obu zespołów, ponieważ wyma-
gał, aby członkowie organizacji abstrahowali od dzielą-
cych ich zróżnicowań lub też je tłumili. Skutkiem takie-
go stylu kierowania było stworzenie pozorów harmonii
i ukrywanie konfliktów.

Bill Hewlett i Dave Packard założyli firmę w latach
40. Stawiała ona na etos pracy zespołowej i głosiła, że nie
będzie spółką „przyjmującą i wyrzucającą ludzi”. W la-
tach 70. obniżono wynagrodzenia i czas pracy o 10%, ale
nikogo nie zwolniono. Firma zachęcała do wyznawania
następujących wartości:
� entuzjazm do pracy,
� etos wspólnego podejmowania problemów,
� rzucanie pomysłów w atmosferze swobodnej i otwar-
tej wymiany zdań.

Zarządzano i zarządza  się do tej pory przez „trzyma-
nie ręki na pulsie”, pogawędki przy kawie, liczne organi-
zowane ad hoc spotkania, które regularnie stwarzają oka-
zję do nieformalnych interakcji.
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Inny przykład kultury w ITT – pod twardym i bez-
kompromisowym kierownictwem Harolda Geneena w cią-
gu 20 lat firma stała się jednym z najpotężniejszych i naj-
bardziej zdywersyfikowanych konglomeratów o przycho-
dach wynoszących w 1978 r. prawie 12 mld dolarów.
Przedsiębiorstwo należało do jednych z najbardziej sko-
rumpowanych i budzących najwięcej zastrzeżeń. Kieru-
jący firmą przyjął styl bazujący na tworzeniu atmosfery
rywalizacji opartej na konfrontacji i zastraszaniu, czyli
typowego spragnionego władzy „menedżera z dżungli”,
w której się zjada albo jest się zjadanym. Do legendy prze-
szły jego przesłuchania kierowników poświęconych prze-
glądowi polityki firmy.

Formalni kierownicy nie mają monopolu na tworze-
nie kultury. Na proces ten wpływają również inni, dzia-
łając jako przedstawiciele nieformalnych grup lub jako
jednostki we własnym imieniu. W organizacjach istnieje
często wiele różnych i rywalizujących ze sobą kultur, które
tworzą mozaikę realiów, a nie jednolitą kulturę. W wielu
organizacjach przebiega podział na subkultury (zawodo-
we, etniczne, statusu), które komunikują się ze sobą
z najwyższą trudnością. Podziały subkultury mogą po-
wstawać również dlatego, że członkowie grupy odznaczają
się podzieloną lojalnością. W związku z tym czasami two-
rzą się kontrkultury (np. związki zawodowe).

Jak powstaje rzeczywistość organizacyjna

ycie danej kultury przebiega gładko, dopóki za-
chowanie ludzi jest zgodne z niepisanymi ko-
deksami. Uświadomiwszy sobie, że odwzorowu-

jemy, czy ustanawiamy rzeczywistość naszego codzien-
nego świata, zyskujemy bardzo ważny sposób myślenia
o kulturze. To oznacza bowiem, że musimy starać się ro-
zumieć kulturę jako stały proaktywny proces konstru-
owania rzeczywistości. Organizacyjne struktury, reguły,
rodzaje polityki, cele, misje, zakresy obowiązków spełniają
funkcję interpretacyjną, ponieważ są pierwszymi punk-
tami odniesienia dla sposobu myślenia ludzi o układach,
w jakich pracują, oraz dla sposobu nadawania im sensu.
Są to kulturowe artefakty, pomagające w kształtowaniu
bieżącej rzeczywistości w obrębie organizacji.

Model E. Scheina

artefakty

normy i wartości

założenia

Najbardziej widocznym poziomem kultury są artefak-
ty. Można je podzielić na:
� artefakty językowe – język (czasami żargon), mity,
legendy,
� artefakty behawioralne – zachowania, ceremonie, ry-
tuały,
� artefakty fizyczne – sztuka, technologia.

Równie ważne są mity, czyli odwoływanie się do hi-
storii firmy, jej sukcesów, okresów historycznych (wspo-
mniane wyżej zachowania w firmie HP), bowiem tworzą
i wzmacniają idealny obraz organizacji. Jednakże przede
wszystkim pozwalają wyjaśnić każde zjawisko i wszyst-
kie sprzeczności występujące w firmie i tworzyć rytuały.
Dzięki rytuałom członkowie organizacji zaspokajają po-
trzebę bezpieczeństwa, manifestują przynależność do

grupy i sygnalizują w ten sposób jej spójność. Na przy-
kład doroczne spotkania firmy powiązane z podsumowa-
niem wyników finansowych, organizowane pod koniec lub
na początku roku, podczas których są wręczane nagrody
i awanse, są sposobem obwieszczania swojej przynależ-
ności do firmy. Osoby, które nie są skłonne podporządko-
wać się temu rytuałowi, ryzykują znalezienie się na mar-
ginesie gry, a nawet wypadnięcie z niej. Chyba, że są sil-
ne, mają poparcie, dążą do sukcesu i uda im się zakwe-
stionować ten, a narzucić inny rodzaj rytuału i przejąć
nad nim panowanie.

Kolejny poziom kultury organizacyjnej tworzą nor-
my i wartości (deklarowane i przestrzegane), które są
trwalsze od artefaktów i znacznie trudniej je zauważyć.

Normy należy rozumieć jako niepisane przekazy po-
stępowania w określonych sytuacjach, a system wartości
tworzą:
� określanie celów, ku którym zmierza firma i war-
tości, za pomocą których tworzy się sukces,
� sposoby kontroli i ich wiarygodność, stopień, w ja-
kim odzwierciedlają rzeczywistość,
� cechy pracowników, które należy cenić, lekceważyć
lub karać,
� typy relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem.

W zależności od przyjętej skali wartości organizacja
może być zorientowana na władzę (dominacja otoczenia
i pokonanie opozycji), na rolę (nacisk szefów na racjonal-
ność, porządek, legalność), na zadanie (osiągnięcie nad-
rzędnego celu organizacji), na osobę (priorytetem jest za-
spokajanie potrzeb własnych pracowników).

Najgłębszym, a jednocześnie najtrwalszym i najtrud-
niejszym do uchwycenia poziomem kultury organizacyj-
nej są podstawowe założenia kulturowe, dotyczące: na-
tury człowieka, relacji międzyludzkich, samej organiza-
cji, charakteru otoczenia i relacji organizacji z otoczeniem.

Kultura organizacyjna może spełniać wiele funkcji,
służyć realizacji wielu celów firmy – zarówno w zakre-
sie problemów z jej dostosowaniem zewnętrznym (np.
misja i strategia organizacji, integracja wokół środków
i zwiększenie zaangażowania uczestników), jak i działa-
niem wewnętrznym organizacji (np. sposoby pomiaru
i oceny efektów).

Do zrealizowania zaplanowanej strategii konieczne
jest współdziałanie i współpraca wszystkich pracowników
wynikająca z integracji wewnątrzorganizacyjnej. Integra-
cję tę umożliwi kultura organizacyjna przez:
� oferowanie wspólnego języka i schematu pojęciowego
niwelującego bariery podziału na „górę” i „dół”, czyli dy-
rekcję i resztę,
� określanie, kto jest uczestnikiem kultury organizacyj-
nej (opisywanie granic grup),
� kształtowanie granic grup zgodnie z oczekiwaniami,
� określanie zasad władzy, czyli tworzenie wspólnego
systemu wartości związanego z przywództwem w orga-
nizacji,
� wprowadzanie wspólnej oceny podstawy zachowań
(informowanie, co jest dobre, a co złe, jakie są kary i na-
grody),
� oferowanie „wyznań”, ideologii, dzięki którym pra-
cownicy mogą zmniejszyć stres, lęk i niepewność.

Kultura organizacyjna może oddziaływać z różną siłą
w zależności od stopnia akceptacji przez pracowników –
dominujących w firmie wartości, stopnia identyfikacji
z tymi wartościami, a także czasu ich oddziaływania. Siła
kultury jest wzmacniana przez używanie artefaktów, ale
może się przyczyniać do wzrostu efektywności działania
firmy tylko wtedy, gdy jest dostosowana do charakteru
otoczenia. Wadą silnych kultur organizacyjnych jest

Ż
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występowanie szoku kulturowego w przypadku fuzji firm
lub zmiany ich właściciela (np. fuzje banków), a ponadto
mogą stanowić pożywkę dla różnych patologii.

Zasady kultury organizacyjnej powinny być przeka-
zywane za pomocą artefaktów: folkloru organizacyjne-
go, obowiązujących zwyczajów, rytuałów, ceremonii, żar-
gonu. Zasady te mogą być w pewnej mierze sugerowane
przez wielkość, wygląd budynku, jego wiek i lokalizację.
Słuszność takiego wniosku zdaje się potwierdzać prze-
niesienie  siedziby firmy British Petroleum z 35-piętro-
wego wieżowca w centrum Londynu do innego budynku
sugerującego swym wyglądem bardziej otwarty i egali-
tarny system wartości (nie było zamkniętych biur do pra-
cy i każdy mógł widzieć stanowiska współpracowników).
Podobnie wzmocniła się kultura organizacyjna Sądu
Najwyższego w Warszawie po zmianie siedziby z ponu-
rego gmachu sądów przy Al. Solidarności do nowocze-
snego Pałacu Sprawiedliwości przy Pl. Krasińskich.

W procesie socjalizacji nowego pracownika, tj. stop-
niowego wtapiania w struktury i procedury obowiązują-
ce w firmie powinny być stosowane wiarygodne źródła
informacji o zasadach obowiązujących w firmie oraz kon-
kretne wzorce i przykłady postaw i zachowań.

Proces adaptacji własnych postaw do wartości uzna-
wanych w firmie jest procesem ciągłym, a codzienny ję-
zyk biurokracji to jeden ze środków, przy użyciu których
organizacja  wytwarza swoje biurokratyczne cechy. Pro-
ces ten jest dwustronny, ponieważ nowy pracownik rów-
nież w pewnym stopniu oddziałuje na firmę. Socjolog Ha-
rold Garfinkel uważa, że najbardziej rutynowe i oczywi-
ste aspekty rzeczywistości społecznej są w istocie biegłym
posługiwaniem się wyuczonymi umiejętnościami, czyli
odwzorowaniem już doświadczonych sytuacji. Charakter
jakiejś kultury kryje się więc we właściwych normach spo-
łecznych i obyczajach i jeśli ktoś ich przestrzega, to bu-
duje odpowiednią rzeczywistość społeczną. Muszą mieć
tego świadomość szczególnie ludzie uczestniczący w róż-
nych, często zupełnie odmiennych kulturach organiza-
cyjnych. Udając się np. na negocjacje do krajów arabskich
trzeba znać i przestrzegać elementów kultury arabskiej,
aby negocjacje zakończyły się sukcesem. Arabowie wy-
znają bowiem zupełnie inny system czasowy, tzw. poli-
chroniczny w przeciwieństwie do krajów zachodnich,
w których stosuje się system monochroniczny. Na Zacho-
dzie już od dawna obowiązuje zasada time is money,
w związku z tym umówienie się z rozmówcą na konkret-
ną godzinę oznacza rozpoczęcie i zakończenie rozmów
w ściśle wyznaczonym czasie. Tymczasem w krajach arab-
skich byłoby niegrzeczne przystąpienie od razu do kon-
kretnych rozmów.

Bardzo często nie wystarcza sama znajomość reguły
(ponieważ zwykle jest ona niekompletna), trzeba znać
kontekst jej zastosowania. Funkcjonariusze wymiaru
sprawiedliwości wielokrotnie zastanawiają się i uzgad-
niają, który z obowiązujących przepisów powinien być
zastosowany w danych okolicznościach, np. zabójstwo,
czy pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

Jeśli przyglądamy się codziennym relacjom między
ludźmi w pewnej organizacji, cały czas mając na wzglę-
dzie proces konstruowania rzeczywistości, pojawiają się
również nowe sposoby podejścia do funkcjonowania gru-
py i kierowania nią. Stwierdzamy, że tworzenie grupy
opiera się na zdolności wytwarzania wspólnego odczucia
sensu rzeczywistości, a spójne są te grupy, które powsta-
ją na zasadzie wspólnego rozumienia jednej rzeczywisto-

ści, podczas gdy dla grup rozczłonkowanych na ogół cha-
rakterystyczna jest wielość rzeczywistości.

Trwanie nowoczesnych organizacji wspierają syste-
my przekonań, w których szczególny nacisk kładzie się
na racjonalność. Mit racjonalności pomaga nam postrze-
gać pewne wzory działania jako usankcjonowane, wiary-
godne, normalne. Mocne strony oddziaływania kultury
organizacyjnej wyrażają się w tym, że:
� kieruje ona uwagę na symboliczne znaczenie najbar-
dziej nawet racjonalnych aspektów życia organizacji (na-
wet na podstawie pustej sali konferencyjnej możemy wy-
ciągnąć wnioski na temat ogólnej kultury organizacyj-
nej),
� traktuje otoczenie jako przedłużenie nas samych,
a przekonania i koncepcje organizacji dotyczące tego, za
co same się uważają, co mają robić i jakie jest ich otocze-
nie, mogą się urzeczywistnić w znacznie większym stop-
niu, niż sądzimy,
� w dużym stopniu pomaga zrozumieć zmiany organi-
zacyjne, ponieważ organizacja istnieje przecież w umy-
słach ludzi, którzy się na nią składają i aby zmiany orga-
nizacyjne były skuteczne, konieczne są zmiany kulturo-
we.

Kultura organizacyjna zawsze ewoluuje, jakkolwiek
zawsze ma jakiś dostrzegalny wzór (np. etos pracy). Po-
maga on dostrzec, co się dzieje w kulturze, dając prze-
gląd historycznych wydarzeń, chociaż nie jest równo-
znaczny z tym, czego doświadcza się w samej kulturze.
Wyznawcy mechanistycznej postawy wobec kultury uwa-
żają, że można kulturą manipulować, ale kultura bada-
na od wewnątrz wydaje się bardziej holograficzna (zdol-
na do wspólnego poczucia tożsamości i misji) niż mecha-
nistyczna.

Ma ona również swoje słabe strony:
� zbyt wiele uwagi mogą przyciągać zabawy i rytuały
będące raczej elementem dekoracyjnym, niż struktury
fundamentalne, na których opierają się widoczne aspek-
ty życia,
� ustanawianie rzeczywistości uznaje się za dobrowol-
ny proces, znajdujący się pod wpływem wchodzących
w grę aktorów, ale pomija się scenografię.

Podsumowując, wydaje się ważne uświadomienie so-
bie faktu, że kultura organizacji jest niezbędną tkanką
łączącą wszystkie aspekty działalności firmy: technikę,
ekologię, politykę, logikę zmian. Wyjaśnia ona powiąza-
nia dające możliwość scalenia tych odmiennych sfer
w jeden obszar. Można ją rozpatrywać jako spoiwo, które
pozwala stworzyć całość z nie zawsze pasujących do sie-
bie elementów. Niektórzy uważają, że działa jak dobra
wróżka, która pozwala współdziałać wrogim sobie gru-
pom, likwiduje  dysonanse i stwarza płaszczyznę porozu-
mienia pomiędzy ludźmi, łącząc ich we wspólnych dzia-
łaniach i wierzeniach.

Halina Füchsel
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