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Rozgrzewka / Dyskusja
• Co

to jest ‘kultura organizacyjna’?
• Jak należy rozumieć pojęcie ‘kultury
organizacyjnej’?
• Jakie mogą być uwarunkowania kultury
organizacyjnej?
• Co charakteryzuje kulturę organizacyjną?
• Kto tworzy kulturę organizacyjną?
• Wpływ kultury organizacyjnej na
zachowanie pracowników.
• Czy i jak kulturą organizacyjną można
zarządzać?
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Kultura organizacyjna

www.formedis.pl

Kultura organizacyjna
• „System

wartości, norm i symboli, typowych dla danej
organizacji, rozwijających się w danym czasie, w wyniku
którego powstają wzory do naśladowania dla całej
instytucji oraz odpowiednia hierarchia wartości” (J. Przybyła)
• „Zbiór norm społecznych i systemów wartości, które są
stymulatorami zachowań członków instytucji istotnych dla
realizacji określonego celu” (M. Czerska)
• „Zespół charakterystycznych związków myślenia
i zachowania się w danym przedsiębiorstwie” (Leksykon HBR)
• „Zbiór wartości uważanych za oczywiste, założeń,
wspólnych oczekiwań, definicji oraz elementów pamięci
zbiorowej” (Cameron, Quinn)
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Ewolucja kultury organizacyjnej
• Kultura

organizacyjna – definicja 1.:
• „Do podstawowych funkcji [naczelnego] kierownika
należy ustalenie systemu wartości
dla całej organizacji”
•

(„One of the main functions
of the executive is to set the tone
for the entire organization”)

Chester I. Barnard
(1886 –1961)
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Ewolucja kultury organizacyjnej
•

Kultura organizacyjna – definicja 2.:
•

„Zwyczajowe i tradycyjne sposoby myślenia
i działania, które – w mniejszym lub większym stopniu – są
podzielane przez wszystkich członków organizacji i które
muszą być poznane

i przynajmniej częściowo zaakceptowane
przez nowych członków organizacji, aby
sami mogli być przez nią zaakceptowani.”
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Elliott Jaques
(1917-2003)

Ewolucja kultury organizacyjnej
•

Kultura organizacyjna – definicja 3.:
•

„System wspólnych podstawowych założeń, które grupa przyswoiła

sobie w czasie rozwiązywania swoich problemów z zewnętrzną
adaptacją i wewnętrzną integracją i które okazały się na tyle dobre,
że zostały uznane za obowiązujące

a zatem wskazane do przekazania
nowym członkom organizacji jako
właściwy sposób postrzegania,

odczuwania i myślenia o jej problemach.”
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Edgar H. Schein
(ur.: 1928 r.)

Ewolucja kultury organizacyjnej
• Oddziaływanie

różnych uwarunkowań sprawia,
że kultura organizacyjna, a w ślad za nią struktura
organizacyjna przyjmują różne formy i są dynamiczne
• Nie należy jednak zapominać o tym, że struktura
organizacyjna ma zawsze do spełnienia określony cel,
a jest nim zapewnienie efektywności organizacji
• „The

achievements of an organization
are the results of the combined effort
of each individual”
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Vince Lombardi
(1913-1970)

Ewolucja kultury organizacyjnej
• Niekiedy

- w konkretnym przypadku - konieczne jest
dokonanie strategicznego wyboru pomiędzy różnymi
typami kultury organizacyjnej
•

„ … jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej
i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili.
Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi
to lepiej niż my.”
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Henry Ford
(1863-1947)

Ewolucja kultury organizacyjnej
•

Kultura narodowa i kultura organizacyjna
„nakładają” się na siebie

•

W pewnych kwestiach w organizacji ważniejsza jest
kultura narodowa, a w innych – kultura organizacyjna

•

Badania zlokalizowanych w USA organizacji japońskich
ujawniły następujące podstawowe różnice pomiędzy
organizacjami (spółkami)
japońskimi i amerykańskimi:

William G. Ouchi
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Alfred M. Jaeger

Ewolucja kultury organizacyjnej
Organizacje japońskie

Organizacje amerykańskie
•

Zatrudnienie krótkookresowe

•

Zatrudnienie do emerytury

•

Indywidualne podejmowanie
decyzji

•

Konsensualne podejmowanie
decyzji

•

Indywidualna odpowiedzialność

•

Grupowa odpowiedzialność

•

Szybka ocena i promocja

•

•

Jednoznaczna, sformalizowana
kontrola

Brak a w ocenianiu
i przypisywaniu odpowiedzialności

•

Dorozumiana, nieformalna
kontrola

•

Niespecjalistyczna ścieżka kariery

•

Specjalistyczna ścieżka kariery
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Uwarunkowania kultury organizacyjnej
TYP ORGANIZACJI

TYP OTOCZENIA
- kultura narodowa

- sytuacja rynkowa

- system wartości społeczeństwa

- rodzaj technologii

- lokalny system wartości

- branża

- otoczenie ekonomiczne, polityczne,
technologiczne, socjokulturowe

- rodzaj konkurencji

Kultura
organizacji
CECHY ORGANIZACJI

CECHY UCZESTNIKÓW
- wykształcenie i doświadczenie
zawodowe

- wiek, historia, tradycja
- wielkość, struktura, strategia
- styl zarządzania

- wiek, płeć
- postawy i wyznawane wartości

- system administracji
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- więzi emocjonalne

Poziomy kultury organizacyjnej
Świadome

Nieświadome
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Model
góry lodowej

Poziomy kultury organizacyjnej
Widoczne, świadome, ale
wymagające interpretacji

•Symbole konceptualne (język,
mity, anegdoty, legendy)

Symbole
i artefakty

Częściowo widoczne
Częściowo świadome

Niewidoczne
Nieświadome

CHARAKTERYSTYKA

Normy
i wartości

Podstawowe
założenia kulturowe
ELEMENTY
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•Symbole behawioralne (zwyczaje)
•Symbole fizyczne/materialne
(ubiór, budynki, aranżacja wnętrz,
dokumenty organizacyjne)

•Artykułowane powinności
i nakazy, maksymy moralne
i zwyczajowe, ideologie,
wytyczne zachowań, etc.
•Zakazy i hierarchia wartości
(rzeczywiście deklarowana)

•Podstawy zachowań
wynikających z filozofii,
światopoglądu i stosunku do problemów uniwersalnych (wizja,
autorytety, znaczenie
pracy, pojmowanie
otoczenia)

PRZEJAWY

Elementy kultury organizacyjnej
• Wewnętrzną

treść kultury organizacyjnej można
najlepiej poznać poprzez charakterystykę jej
elementów składowych
• Możemy wyróżnić zewnętrzne formy, w jakich się
ona przejawia oraz jej mniej lub bardziej głęboko
ukryte składniki
• Przejawami kultury organizacyjnej są m.in.:
•
•
•

•
•
•

Sposoby komunikowania się,
Symbole,
Rytuały,
Mity,
Tabu,
Klimat organizacyjny.
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Elementy kultury organizacyjnej
•

•
•

•

•

Sposoby komunikowania się to język, formuły lingwistyczne,
sposób przyjmowania interesantów, sposób odnoszenie się
ludzi
do siebie nawzajem itp.
Symbolika to wyraz i środek ustalania znaczeń; symbole
architektoniczne, symbole fizyczne, symbole statusu, logo itp.
Rytuały to sposoby przekazywania treści: witanie się,
procedury przyjmowania, organizowane dnia pracy,
obchodzenie uroczystości firmowych i osobistych, spędzanie
przerw w pracy, spędzanie wolnych dni,
Mity to opowieści i anegdoty, które utrwaliły się mocno
i podkreślają to, co w danej kulturze jest akceptowalne
i uprawnione a także to, czego nie można tolerować
Tabu to sprawy, o których nie wypada mówić, działania których
wykonanie nie jest możliwe, np. wysokość wynagrodzenia,
kryteria polityki awansów, szczegóły prywatności
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Typologia kultury organizacyjnej
wg R. Harrisona
•

KULTURA WŁADZY
•

•

KULTURA ROLI
•

•

Dużą wagę przywiązuje się do funkcji, stanowiska czy specjalizacji,
Przykładem jest biurokracja w urzędach, gdzie najważniejsze są przepisy, czy
dużych firmach monopolistycznych.

KULTURA ZADANIA / WSPARCIA
•

•

Najwyższą wartością są pieniądze i status. Mamy tu do czynienia
z silną władzą sprawowaną w sposób dyrektywny.

Działania są nastawione na rozwiązywanie problemów i na integrację
pracowników. Praca w zespołach, zdecentralizowane zarządzanie,
elastyczność. W kulturze zadania interesy jednostki mogą być poświęcane
dla utrzymania istnienia zespołu.

KULTURA OSOBY / SUKCESU
•

Podstawowym celem jest służenie jednostkom dążącym do osiągnięcia jak
najlepszych wyników. Atmosfera pracy zachęca do pracy i niezależności.
Przykład to zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów.
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Typologia kultury organizacyjnej
wg Camerona i Quinna
•

Kultura klanu zakłada istnienie przyjaznej, niemal rodzinnej atmosfery.

•

Kultura adhokracji wiąże się z istnieniem dynamicznego i kreatywnego środowiska

Lider uznawany jest za mentora. Organizację spaja lojalność i tradycja. Przyczynami
sukcesu są zazwyczaj dbałość o potrzeby klienta i pracowników. Wartościami są praca
zespołowa, uczestnictwo i konsensus.
pracy. Pracownicy podejmują ryzyko, liderzy wprowadzają nowatorskie rozwiązania.
Eksperymenty i innowacje pozwalają na rozwój. Sukcesem jest prowadzanie nowych
produktów i usług. Cenionymi wartościami są wolność
i indywidualna inicjatywa.

•

Kultura hierarchii to środowisko pracy sformalizowane i ustrukturyzowane. Pracownicy
korzystają z wyznaczonych procedur wykonywania zadań. Wartościami są efektywna
koordynacja i organizacja. Celem jest zachowanie sprawnego działania, stabilność i
wyniki osiągane dzięki efektywnemu wykonywaniu zadań. Sukces definiuje dobre
planowanie i niskie koszty.

•

Kultura rynku oznacza skupienie organizacji na wynikach, wykonaniu pracy, realizacji
zadań. Firmę spaja chęć osiągnięcia celów. Liderzy podejmują samodzielnie ważne
decyzje. Sukcesem jest zdobywanie większych udziałów na rynku i lepszych wyników
finansowych.
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Czynniki tworzące normy i wartości
wg Armstronga
Liderzy

Otoczenie zewnętrzne

(kreujący misję i wizję
organizacji)

(kultura narodowa i regionalna
oraz rynek)

Kultura
organizacyjna
Cechy uczestników
(potrzeba utrzymania
skutecznych relacji pomiędzy
uczestnikami organizacji,
wymagających standaryzacji
założeń i oczekiwań)
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Cechy organizacji
(krytyczne wydarzenia w historii
przedsiębiorstwa, które
umacniają dotychczasowe
wartości lub je osłabiają)

Kultura organizacyjna a zarządzanie
przedsiębiorstwem
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Model organizacji tzw.”7 S” firmy McKinsey &
Co.

Kultura organizacyjna a
zarządzanie przedsiębiorstwem
Struktura
Strategia

Systemy
Wspólne
wartości
Style

Kwalifikacje

Pracownicy
Model organizacji tzw.”7 S” firmy McKinsey &
Co.
www.formedis.pl

Kultura organizacyjna a
zarządzanie przedsiębiorstwem
•The
•

•

•

Hard Ss / Twarde S

Strategy / Strategia: długoterminowe cele organizacji,
odpowiadające generalnym kierunkom jej działania wraz
z alokacją zasobów niezbędnych do realizacji przyjętych celów
Structure / Struktura: układ stanowisk i komórek organizacyjnych
wewnątrz organizacji współpracujących ze sobą i komunikujących się
w sposób określony w obszarach swych kompetencji i
odpowiedzialności
Systems / Systemy: zestaw formalnych i nieformalnych procedur
regulujących codzienną aktywność organizacji
w obszarze decyzyjnym, wykonawczym i informacyjnym
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Kultura organizacyjna a
zarządzanie przedsiębiorstwem
• The

Soft Ss / Miękkie S

Skills / Kwalifikacje: wiedza, umiejętności i kompetencje
istniejące w organizacji, czyli to co organizacja robi najlepiej
• Shared values / Wspólne wartości: normy, wartości
i wierzenia powodujące u pracowników organizacji
zachowania zgodne z tymi wartościami
• Staff / Pracownicy: zasoby ludzkie organizacji oraz sposób
ich doboru, rozwoju, motywacji i podnoszenia kwalifikacji
• Style / Style: styl przywództwa oraz sposób podejścia kadry
menedżerskiej do zarządzania organizacją na jej różnych
poziomach
•
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Czynniki warunkujące kulturę
organizacyjną przedsiębiorstwa
Kadra
kierownicza

Założyciel

Branża

Socjalizacja

Kultura
organizacyjna
przedsiębiorstwa
Kultura
narodowa
kraju
macierzystego
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Kultura
narodowa
kraju
goszczącego

Kultura
członków
organizacj
i

Zrozumieć kulturę organizacyjną
Antecedencje
• Wartości założycieli
• Otoczenie biznesowe
• Kultura narodowa
• Wizja, cele i zachowania członków
naczelnego
kierownictwa

Kultura
organizacyjna
• Widoczne artefakty
• Wyznawane wartości

Struktura organizacyjna i stosowane praktyki
• System
motywacyjny
• Schemat
organizacyjny

• Podstawowe założenia

Osiągnięcia
organizacji

• Efektywność
• Innowacje i parcie
dowww.formedis.pl
sukcesu

Postawy
i zachowania
zbiorowe
• Postawy w pracy

• Satysfakcja
zawodowa
• Motywacja

Procesy
społeczne
• Socjalizacja

• Mentoring
• Podejmowanie
decyzji
• Zachowania
grupowe
• Komunikacja
• Wpływy i
upodmiotowienie
• Przywództwo

Czym jest zatem kultura
organizacyjna?
•

•

•

Przetrwanie firmy w zewnętrznym środowisku biznesowym
•

Misja, strategia, cele operacyjne

•

Środki: struktura, systemy i procesy

•

Kontrola: detekcja i korekta błędów

Integracja załogi
•

Wspólny język i wspólny sposób myślenia

•

Zespoły pracownicze i ich tożsamość

•

Władza i relacje między pracownikami

•

Przyznawanie nagród i zasady awansu

Założenia podstawowe
•

Ludzie i środowisko

•

Rzeczywistość i prawda

•

Ludzka natura

•

Relacje międzyludzkie

•

Czas i przestrzeń

•

Niepoznawalne i niekontrolowane
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Podsumowanie
Kultura organizacyjna jest wysoce sprawnym
sposobem kształtowania zachowań podwładnych,
jednakże pod warunkiem, że wzorce i normy
zachowań wyznaczane przez daną kulturę będą
spójne z oczekiwaniami firmy zawartymi w strategii.
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•

•

•

•

Przykład kultury organizacyjnej

Artefakty fizyczne:
•

Przed wejściem do siedziby firmy nad drzwiami znajduje się duże logo firmy

•

Firma znajduje się w pięknym odrestaurowanym budynku historycznym

•

Pomieszczenia są otwarte dla każdego pracownika. Prezes zarządu oraz jego zastępcy mają oddzielne pokoje

•

W firmie znajduje się recepcja gdzie można zostać poczęstowanym kawą, herbatą lub napojem

•

W recepcji znajdują się wygodne krzesła dla klientów

Artefakty językowe:
•

Sposób zwracania się do przełożonych jest nieformalny, koleżeński.

•

Każdy stara się być przyjaźnie nastawiony do drugiej osoby

•

Zespół jest międzynarodowy co zobowiązuje do nauczenia języka angielskiego

•

Z każdym klientem relacje budowane są na lata

•

W korespondencji zewnętrznej używa się zwrotów formalnych ustalonych wcześniej z zarządem firmy

Artefakty behawioralne:
•

Praca w młodym, przyjaznym i profesjonalnym zespole

•

Relacje z klientami budowane są na lata

•

Zajęcia w firmie z założenia mają być ciekawe i będące w zakresie nowych technologii oraz kompetencji
pracowników

Normy i wartości:
•

Każdy pracownik otrzymuje darmową opiekę medyczną

•

Pracownicy mogą korzystać z pakietu Multi-Sport (siłownia).

•

Pracownicy spokojnie rozdzielają życie zawodowe i życie prywatnym
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Atmosfera w pracy jest przyjazna

•

Dyskusja
Wielu menedżerów wyraża przekonanie, że kultura organizacyjna stanowi fundament firmy,
dobry instrument zarządczy i ma decydujący wpływ na sprawność działania
w warunkach konkurencji.

Czy pogląd ten jest bliski menedżerom
działającym w sektorze ochrony zdrowia?
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Krzysztof Czerkas
krzysztof.czerkas@formedis.pl
FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k.
Poznański Park Technologiczno - Przemysłowy
ul. 28 czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań
tel. 61 673 53 59
biuro@formedis.pl
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