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zachowania ratowników górskich 
w świetle badań systemu wartości    

Kazimierz Mrozowicz

wprowadzenie 

achowania prospołeczne, których podmio-
tem są inni ludzie, wzbudzają od dłuższe-
go już czasu duże zainteresowanie repre-

zentantów nauk humanistycznych i społecznych1), 
wydaje się jednak, że są trochę po macoszemu trak-
towane przez specjalistów z pozostałych dziedzin 
zajmujących się zachowaniami ludzi. 

Celem podjętej analizy wpływu systemu wartości 
na kształtowanie się zachowań ludzi w organizacji sta-
ła się konieczność zapełnienia luki badawczej i publi-
kacyjnej z zakresu teorii zachowań organizacyjnych. 
W zakresie owej teorii natomiast ukazanie charak-
terystyki i roli zachowań pomocnych jako odmiany  
zachowań prospołecznych w pragmatyce ratowniczej. 

Intencje badawcze autora można sformułować 
w postaci nasuwających się jako istotne uzupełnie-
nie wspomnianych zagadnień pytań badawczych. 
Jaką rolę w kształtowaniu się zachowań pomocnych 
odgrywa system uznawanych wartości? Czy ist-
nieją empiryczne i logiczne przesłanki, aby źródeł  
zachowań prospołecznych dopatrywać się w deklaro-
wanym systemie wartości? Jaką strukturę przybiera 
system wartości wśród członków organizacji ratow-
nictwa górskiego i w jaki sposób wyrażają się one 
w zachowaniach ratowniczych? 

organizacja jako kontekst zachowań  
organizacyjnych 

rzestrzeń społeczną nowoczesnych, zin-
dustrializowanych, rynkowych i zurbani-
zowanych społeczeństw wypełnia zgoła 

niepoliczalna mnogość organizacji różnego rodza-
ju, które przyjęło się określać wspólnym mianem 
„społeczeństw organizacji”2). W czasie rozwoju 
społeczeństw przyjęły one najrozmaitsze funkcje, 
a współczesny człowiek zdany jest w ogromnej mie-
rze na sprawność i skuteczność ich funkcjonowania. 

Każda organizacja działa w specyficznym dlań 
otoczeniu i jest systemem składającym się z wza-
jemnie oddziałujących elementów, zaś korzystając 
z zasobów otoczenia zewnętrznego, transformuje 
je i zwraca do otoczenia w przetworzonej formie3). 
Innymi słowy, organizacja jest racjonalnie ustruktu-
ralizowanym systemem społeczno-technicznym4), two-
rzonym przez podsystemy: celów i wartości, psycho-
społeczny, strukturalny, techniczny i zarządzania5). 

Członkowie organizacji, podmioty działające, sta-
wiają sobie cele i dążą do ich realizacji, co sprawia, że 

tak ukształtowane działanie unaocznia się w warunkach 
woluntarystycznych oraz teleologicznych6). Kontek-
stem społecznym owych działań stają się zajmowane 
pozycje oraz pełnione role normatywne (np. ratowni-
cze), których koincydencja oraz koegzystencja two-
rzą złożone i powiązane dwukierunkowo całości, tj. 
systemy społeczne7). Mają one tendencję do trwałej 
egzystencji, co uzależnione jest jednakże od jako-
ści funkcjonalnych oddziaływań otoczenia systemu 
(„nadsystemu otoczenia”) i organizacji jako całości 
złożonej z systemów8). 

zachowania organizacyjne oraz ich rodzaje 

asadniczymi elementami systemu społecz-
nego organizacji są zachowania organiza-
cyjne, role społeczne, normy, władza i kli-

mat organizacyjny, a często wręcz utożsamia się 
system zachowań organizacyjnych z systemem spo-
łecznym9). Augustyn Bańka pisze, że „(...) system 
zachowań organizacyjnych (organizational behavior 
system), warunkujących sposób osiągania przez jed-
nostki i grupy [organizacje – przyp. autora] celów 
związanych z pracą (...), jest najmniej przewidy-
walnym elementem każdej organizacji”10). Ten sam 
autor, dokonując deskrypcji i klasyfikacji natury 
zachowań ludzkich oraz uogólnionych zdarzeń spo-
łecznych w organizacji, proponuje ich typologię 
w postaci czterech głównych modeli: z autokratycz-
nego z opiekuńczego z wspomagającego i z kole-
gialnego11) (tabela 1). 

Wydaje się, że typologiczna propozycja zacho-
wań organizacyjnych Bańki opiera się na kryterium 
historyczno-teoretycznym, w którym typ zachowań 
utworzony został wtórnie jako wynik logicznej agre-
gacji względnie stabilnych pod względem czasu oraz 
treści określonych cech. Światopogląd, uznawane 
wartości i preferowane style zarządzania, których 
podmiotem jest człowiek, ulegają ciągłym przeobra-
żeniom, lecz źródło zachowań jednostki cieszy się 
nad podziw rzadką stabilnością. Wiadomo skądinąd 
także i to, że obok wymienionych typów zachowań 
organizacyjnych występuje szeroka klasa działań 
interpersonalnych nazywana zachowaniami prospo-
łecznymi, „zwykle pozytywnie ocenianych przez gru-
pę odniesienia wykonawcy z uwagi na standardy 
kulturowe i społeczne jako dobroczynne dla innych 
osób i całego otoczenia systemu społecznego”12). 
obok altruizmu oraz współpracy szczególnym przy-
padkiem owych zachowań prospołecznych są tzw. 
zachowania pomocne13), stanowiące „dobrowolne ,
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akty dokonywane z intencją czynienia dobra drugiej 
osobie”14), dzielone na egoistyczne, których głównym 
celem ma być osiągnięcie osobistej korzyści i altru-
istyczne, stymulowane motywacją działań na rzecz 
dobra innego człowieka lub grupy15). 

system wartości 

naukach społecznych funkcjonuje wiele kon-
cepcji, które w rozmaity oraz specyficzny 
dla siebie sposób ujmują zagadnienia zwią-

zane z pojęciem wartości. 
W ujęciu socjologicznym wartości to: „(...) zja-

wiska ze sfery świadomości, dla których swoiste 
jest współwystępowanie komponentów poznawcze-
go, emocjonalnego i normatywnego (...). Elemen-
tem konstytuującym wartość jest przekonanie, że 
dany przedmiot, stan rzeczy lub sposób działania 
jest właściwym, akceptowanym społecznie obiektem 
pragnień i dążeń ludzkich”16). 

W koncepcjach psychologicznych wartość stano-
wiona jest przez: „(...) preferencję stanów rzeczy lub 
sposobów postępowania, wyrażane we względnie sta-
łych ogólnych przekonaniach, ściśle związane z sys-
temem poznawczym, świadome, łatwo werbalizowa-
ne, transcendentne wobec konkretnych sytuacji”17). 

Z przytoczonych podejść wynika, że definicje  
socjologiczne akcentują instytucjonalizację wartości 
oraz stopień ich akceptacji przez grupę społeczną, 
zaś w przypadku koncepcji psychologicznych kła-
dzie się nacisk na aspekt emocjonalny (przeżywanie 
wartości), jak też poznawczo-behawioralny, przeja-
wiający się w organizacji wiedzy jednostki, zgodnie 
z którą podejmuje ona decyzje o wyborze alterna-
tyw swojego zachowania. W świetle postawionych 
tez badawczych, organizacyjna i koordynacyjna rola 
wartości w kształtowaniu zachowania jednostki jest 
szczególnie interesująca. 

Spośród wielu różnorodnych koncepcji wartoś- 
ci zdecydowano się zastosować teorię Miltona  
Rokeacha, która ujmuje wartości w podsystem war-
tości ostatecznych i podsystem wartości instrumen-
talnych18). Przywoływana teoria jest tym bardziej 
atrakcyjna naukowo, że jej założenia teoretyczne 
umożliwiają empiryczne poznanie i ocenę systemu 
wartości, a także inkorporację i zastosowanie wyni-
ków badań w pragmatyce organizacyjnej19). 

System wartości w teorii Miltona Rokeacha 

W teorii wartości Rokeacha osobowość jest sys-
temem przekonań człowieka, składającym się z dużej 
liczby elementarnych twierdzeń przezeń akceptowa-
nych i dających się poprzedzić zwrotem: „Jestem  prze-
konany, że”. Przekonanie stanowi informację (zorgani-
zowaną wiedzę), jaką ma podmiot o danym obiekcie. 
Łączy (kojarzy, identyfikuje) ona obiekt z pewną okreś-
loną cechą, np.: „Bezpieczeństwo rodziny (obiekt) jest 
godne najwyższego poświęcenia (atrybut)”. 

Rokeach wyróżnia trzy rodzaje przekonań: deskryp-
tywne (egzystencjalne), dające się ująć w katego-
riach prawdy i fałszu, ewaluatywne, które orzekają 
o przedmiocie przekonania, że jest dobry lub zły, 
a także preskryptywne i proskryptywne, nakazujące 
i zakazujące, które orzekają o przedmiocie przekona-
nia, że jest on pożądany lub niepożądany. 

Przekonania preskryptywne są właściwą kategorią 
wartości, a jak pisze Rokeach: „wartość jest trwa-
łym przekonaniem, że określony sposób postępowa-
nia lub ostateczny stan egzystencji jest osobiście 
lub społecznie preferowany w stosunku do alterna-
tywnego sposobu działania lub ostatecznego stanu 
egzystencji”20). 

Wartości tworzą hierarchicznie uporządkowany 
system, który jest definiowany jako „(...) trwała 
organizacja przekonań o preferowanych sposobach 
postępowania lub ostatecznych stanach egzystencji, 
uporządkowanych według względnej ważności”21). 
Lokalizacja jednych wartości względem innych (łańcuch 
hierarchiczny) powoduje kształtowanie się struktury 
systemu, charakterystycznego dla danej jednostki. 
Pewne wartości zajmują w nim trwałą oraz central-
ną pozycję, inne zaś uznawane są za mało istotne 
i lokalizowane lateralnie. Na tej też podstawie moż-
na dokonać klasyfikacji wartości według stopnia ich 
doniosłości aksjologicznej dla jednostki. Staje się 
to dobrym miernikiem ich wpływu na zachowania  
organizacyjne, gdyż położenie określonych przekonań 
w systemie, stopień ich centralizacji lub poboczności, 
decyduje o stabilizacji i podatności na zmiany. Im 
położenie bardziej centralne, tym trudniej zmienić 
dane przekonanie, gdy jednak dojdzie do transpo-
zycji lokalizacji wartości leżącej centralnie w syste-
mie, powoduje to głębokie reperkusje w całej sferze 
poznawczej osobowości jednostki. Zmiana trudnych 

Tab. 1. Wiązki zachowań kierowniczych [K] i wykonawczych [W] w modelach zachowań  
organizacyjnych a. Bańki 

Model autokratyczny Model opiekuńczy Model wspomagający Model kolegialny

Precyzja, norma, jakość, 
standaryzacja automatyzacja 

Redukcja frustracji, 
pasywizmu, stresu, opieka 
socjalna 

Stymulacja, inspiracja, 
kapitał ludzki, wiedza 
organizacyjna 

Wysokie morale, 
etyka, kreatywność, 
innowacyjność 

K: Centralizacja, autorytet, 
hierarchia, restrykcyjna 
kontrola, motywacja płacowa

K: Paternalistyczny styl 
kierowania, wymóg posłuchu 
dla seniora, centralizacja 

K: Rola przywództwa, 
zarządzanie przez zasoby, 
motywacja pozapłacowa 

K: Budowanie zespołu, 
teamwork, władza oparta 
na zaufaniu i partnerstwie 

W: Podporządkowanie, 
nihilizm, marazm, unikanie, 
alienacja, lęk, frustracja

W: Pasywność, poczucie 
bezpieczeństwa, rutyna, 
bierność, apatia, 
rozleniwienie 

W: Demokratyzacja 
relacji, partnerskie 
strategie działań, poczucie 
tożsamości 

W: Internalizacja norm, 
samodyscyplina, aktywność, 
samoaktualizacja 

Źródło: opracowanie autorskie. 
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do reorganizacji wartości odbija się w postawach 
oraz zachowaniu człowieka. 

W strukturze systemu wartości Rokeach roz-
różnia wartości ostateczne i instrumentalne22). 
Wartości ostateczne to pryncypialne ponadsytu-
acyjne cele ludzkiego życia i działania, do których 
zalicza: „bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeń-
stwo rodziny, dojrzałą miłość, dostatnie życie, 
mądrość, poczucie dokonania, poczucie własnej 
godności, pokój na świecie, prawdziwą przyjaźń, 
przyjemność, równowagę wewnętrzną, równość, 
szczęście, świat piękna, uznanie społeczne, wol-
ność, zbawienie oraz życie pełne wrażeń”. War- 
tości instrumentalne dotyczą zachowań i ogól-
nych sposobów postępowania i mają charakter 
środków przydatnych w realizacji wartości osta-
tecznych. oto one: „ambitny, intelektualista, czy-
sty, kochający, logiczny, niezależny, obdarzony 
wyobraźnią, odpowiedzialny, odważny, opanowa-
ny, o szerokich horyzontach, pogodny, pomocny, 
posłuszny, uczciwy, uprzejmy, uzdolniony oraz 
wybaczający”.

metodyka badań własnych 

badaniach zastosowano konwencję meto-
dologiczną z zakresu nauk społecznych, 
dzieląc je na fazę pilotażową i właści-

wą. W pierwszej fazie badań dominującą metodą 
badawczą był wywiad i obserwacja współuczestni-
cząca, na etapie badań właściwych zastosowano  

narzędzie do badania systemu wartości pod 
nazwą Skala Wartości (RSV) w polskiej adaptacji au-
torstwa Piotra Brzozowskiego23). W celu weryfikacji ana-
lizowanych problemów badawczych, pobrano próbę 
z populacji ratowników górskich. W strukturę grupy 
badanej zwanej niekiedy grupą zasadniczą (grupa B) 
weszło po 25 ratowników z każdej z grup Regional-
nych górskiego ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go (goPR): Beskidzkiej, Bieszczadzkiej, Jurajskiej, 
Karkonoskiej, Krynickiej, Podhalańskiej, Wałbrzysko-
-Kłodzkiej i ratownicy Tatrzańskiego ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego (ToPR) w liczbie 25. 
W skład próby weszło w sumie 200 respondentów 
płci męskiej w przedziale wiekowym 25–55 lat.  
Zebrane dane poddano operacjonalizacji, podczas 
której zastosowano narzędzia statystyczne w posta-
ci testu mody oraz mediany, a także kolejnościowy 
test rang rtt Spearmana. 

system wartości ratowników górskich 

systemie wartości uniwersalnych (ostatecz-
nych) najwyższe znaczenie grupa badana 
przypisuje roli „bezpieczeństwa rodziny”, 

które dla niemalże 40% ankietowanych stanowi war-
tość najwyższej miary (2 mediana, 1 moda). Drugą 
wyraźnie dominującą uniwersalną kategorią aksjolo-
giczną jest „dojrzała miłość” (5 mediana, 3 moda). 
Test mody w zakresie „dojrzałej  miłości” wskazał jej 
stosunkowo wysoki wpływ koherencyjny na przeko-
nania 16% ankietowanych (tabela 2). Wśród członków 

Tab. 2. Mediany i mody wartości ostatecznych w opinii ratowników górskich wraz z rangami 
uporządkowanymi według kolejności twierdzeń arkusza Skala Wartości M. Rokeacha 

Rozkład wartości ostatecznych w populacji ratowników górskich 

lp. Wartości ostateczne Kategoria 
medialna

Ranga 
mediany

Ranga 
mody

Kategoria  
modalna 

Częstość  
mody 

% 
obserwacji 

mody

1. Bezpieczeństwo narodowe 8 5 10 18 23 11,5

2. Bezpieczeństwo rodziny 2 1 1 1 73 36,5

3. Dojrzała miłość 5 2 3 3 32 16,0

4. Dostatnie życie 11 7 9 17 25 12,5

5. Mądrość 6 3 3 3 29 14,5

6. Poczucie dokonania 11 6 7 14 30 15,0

7. Poczucie własnej godności 7 4 4 7 29 14,5

8. Pokój na świecie 8 5 5 8 24 12,0

9. Prawdziwa przyjaźń 8 5 5 9 31 15,5

10. Przyjemność 12 7 8 16 28 14,0

11. Równowaga wewnętrzna 8 5 2 2 19 9,5

12. Równość 12 7 8 16 32 16,0

13. Szczęście 8 5 4 7 24 12,0

14. Świat piękna 13 8 8 16 23 11,5

15. Uznanie społeczne 14 9 10 18 25 12,5

16. Wolność 8 5 6 13 21 10,5

17. Zbawienie 15 10 10 18 51 25,5

18. Życie pełne wrażeń 13 8 9 17 28 14,0

Źródło: badania własne autora. ,
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grupy kontrolnej z populacji polskiej jest zgoła ina-
czej; członkowie grupy kontrolnej przypisują jej 
odległe miejsce w prezentowanym przez siebie syste-
mie wartości. Podobną sytuację odnotowano wobec 
wartości ostatecznej „mądrość”(5 mediana), w czym 
zapatrywania ratowników górskich upodobniły się 
do przekonań członków grupy kontrolnej. 

Za wartość ostateczną najmniej docenianą przez 
ogół ratowników górskich można uznać „zbawienie”, 
które zajęło położenie peryferyjne w hierarchii wzglę-
dem pozostałych wartości uniwersalnych (18 moda). 
Wysoką jednolitość opinii wśród ankietowanych odno-
towano także w odniesieniu do „uznania społecznego”, 
które ratownicy górscy uznali za mało ważne w sys-
temie wartości ostatecznych i podobnie jak „zbawienie” 
usytuowali na marginesie hierarchii kategorii aksjo-
logicznych (15 mediana). W przekonaniach człon-
ków grupy polskiej obie te wartości zajmują pozycję 
środkową (10 mediana). 

Najwyższą wartość instrumentalną członkowie 
grupy zasadniczej przypisują wartości „odpowie-
dzialny”. W zakresie kryterium granicznego znala-
zła się też wartość „uczciwy”, a przy tym 20% ratow-
ników stawia jego znaczenie na pierwszym miejscu 
w systemie wartości instrumentalnych (tabela 3). 

Podczas zastosowania testu mody wykryto także 
inne wartości, co do których obserwuje się wyso-
ce posuniętą zgodność decyzyjną, a są to: „odważ-
ny” oraz „pomocny”. Rozkłady decyzji w zakresie 
testu mediany nie potwierdziły jednak dominacji 
owych kategorii w systemie wartości grupy badanej.  

Zdecydowanie najniższą pozycję w hierarchii war-
tości instrumentalnych ratowników zajęła wartość 
„posłuszny”. 

Przeprowadzona analiza wartości ostatecznych 
i instrumentalnych wykazała, że głównymi warto-
ściami, które w strukturze systemu aksjologicznego 
grupy badanej zajmują centralne położenie, są czyn-
niki, które można określić mianem predykatorów 
postawy allocentrycznej (altruizmu i empatii ukie-
runkowanych na pomaganie innym). 

pragmatyzm zachowań ratowniczych 

rzeciętny ratownik górski kieruje się w swo-
ich działaniach wartościami, które nadają 
jego czynnościom pragmatyczny charakter. 

Unika on sytuacji dwuznacznych, ale też spekula-
tywnych, w których dostrzega źródło niepotrzebnych 
napięć oraz nieporozumień. Jest on osobą ceniącą 
sumienność i odpowiedzialność w działaniu. Kieruje 
się praktycznym znaczeniem podejmowanych zadań, 
wykazując jednocześnie uprzedzenia do zadań, któ-
re wymagają od niego zaangażowania umysłowego. 
Intelektualizm kojarzony jest przezeń z zagrożeniem 
wobec klarownego formułowania zadań oraz obo-
wiązków w pełnionej roli, jawiąc się wyrazem słabo-
ści fizycznej. Przeciętny członek służby górskiej jest 
człowiekiem preferującym zachowania, które nadają 
konkretny i jednoznaczny sens jego działaniom, nie 
przecenia wartości planowania, chyba że wymaga 
tego odeń charakter sytuacji – raczej działa niż 

Tab. 3. Mediany i mody wartości instrumentalnych w opinii ratowników górskich wraz z rangami 
uporządkowanymi według kolejności twierdzeń arkusza Skala Wartości M. Rokeacha 

Rozkład wartości instrumentalnych w populacji ratowników górskich 

lp. Wartości instrumentalne Kategoria 
medialna

Ranga 
mediany 

Ranga 
mody

Kategoria 
modalna 

Częstość 
mody 

% 
obserwacji 

mody 

1. Ambitny 9 4 11 17 28 14,0

2. Intelektualista 11 6 6 10 22 11,0

3. Czysty 12 7 9 14 26 13,0

4. Kochający 7 3 2 3 24 12,0

5. Logiczny 9 4 5 8 21 10,5

6. Niezależny 11 6 8 13 21 10,5

7. obdarzony wyobraźnią 10 5 5 8 20 10,0

8. odpowiedzialny 4 1 1 1 47 23,5

9. odważny 9 4 3 4 20 10,0

10. opanowany 7 3 4 6 25 12,5

11. o szerokich horyzontach 11 6 10 15 20 10,0

12. Pogodny 10 5 9 14 24 12,0

13. Pomocny 9 4 2 3 24 12,0

14. Posłuszny 14 9 12 18 47 23,5

15. Uczciwy 6 2 1 1 39 19,5

16. Uprzejmy 10 5 7 12 27 13,5

17. Uzdolniony 13 8 8 13 30 15,0

18. Wybaczający 12 7 12 18 24 12,0

Źródło: badania własne autora. 
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projektuje przyszłe czynności. W systemie swoich 
przekonań stawia na czele proste oraz dające się  
natychmiast zastosować rozwiązania. 

dr Kazimierz Mrozowicz 
Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką 

AWF im. Jerzego Kukuczki  
w Katowicach 
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Summary 
organizations exist for people and by people, not vice versa, 
as indeed is the initiating factor in their creation, when 
a group human uniting around a specific problem (to help 
people), establishing a certain order axiological and norma-
tive (statute), which again requires the establishment of any 
formal structure (associations), in furtherance of the pur-
poses of the application of appropriate technologies (rescue 
methods and techniques) and environmental organizations. 
Arising in this way determine the organizational form of the 
formal dimension of human behavior and job roles to occupy 
positions within social systems. 

koncepcje zarządzania    
podręcznik akademicki
Redakcja naukowa: Małgorzata Czerska, Agnieszka A . Szpitter

wydawnictwo c.h. Beck, warszawa 2010

Podręcznik akademicki do nowego – wprowa-
dzonego zgodnie z wytycznymi procesu bolońskie-
go – obowiązkowego przedmiotu „Koncepcje zarzą-
dzania”. Jego celem jest wyposażenie studentów  
w kanon usystematyzowanej wiedzy na temat kla-
sycznych i współczesnych koncepcji zarządzania.

Praca składa się z dziewięciu części, w których 
Autorzy prezentują:
zz klasyczne koncepcje zarządzania (szkoły: klasycz-

ną, humanistyczną i systemową),
zz neoklasyczne idee kształtowania się koncepcji za-

rządzania,
zz uwarunkowania funkcjonowania współczesnych 

organizacji i wynikające z nich paradygmaty współ-
czesnych koncepcji zarządzania,
zz koncepcje zorientowane na jakość (TQM, Six 

Sigma),
zz ewolucyjne i radykalne podejście do zmian orga-

nizacji (Kaizen, Reengineering),

zz koncepcje zorientowane na klienta (Marketing, CRM),
zz koncepcje zorientowane na współdziałanie (Orga-

nizacja sieciowa, Organizacja wirtualna),
zz koncepcje wyszczuplania organizacji (Lean Mana-

gement, Outsourcing),
zz koncepcje zorientowane na wiedzę (Knowledge 

Management, Organizacja ucząca się, Zarządzanie 
innowacjami).

Autorzy książki wskazują najważniejsze kierunki 
ewolucji w zakresie koncepcji zarządzania w odnie-
sieniu do poglądów tradycyjnych, co może prowa-
dzić do zachowania równowagi między nowoczesno-
ścią i tradycją w zarządzaniu oraz między zmianą  
i stabilnością w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa .  
Z tego też powodu uważam, że recenzowany podręcz-
nik zasługuje na wyróżnienie . 

prof . dr hab . Kazimierz Krzakiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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