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Kultura pracy, czyli zestaw przekonań i norm charakterystycznych dla danej grupy pracowników, stanowi 
źródło informacji o tym, w co wierzą i jak zachowują się jej członkowie. Świadomie zarządzana rozwija 
przewagę konkurencyjną firmy zarówno poprzez budowanie stabilnego zespołu, jak i osiąganie wyników 
jakościowych i ilościowych. 

Dlaczego kultura organizacyjna jest ważna? 

Ponieważ przekłada się na wyniki. Kultura pracy wynika z 

 norm indywidualnych poszczególnych osób,  
 standardów formalnych wytyczonych przez organizację oraz  
 wszystkich praktycznych i nieformalnych reguł funkcjonowania, jak np. zwyczaje czy słownictwo 

i jest nośnikiem wiedzy na temat zasad postępowania oraz priorytetów. Z obranej przez firmę strategii biznesowej 
wynikać będą wartości, które wesprą jej realizację, z wartości zaś zachowania oczekiwane od członków 
organizacji. Czy firma jest nastawiona na rywalizację na rynku poprzez dostarczanie innowacyjnych produktów i 
innowacyjność będzie jej celem w najbliższych latach? Czy raczej chce skupić się na rozbudowaniu portfela 
klientów poprzez budowanie głębokich i długotrwałych relacji? A może jedno i drugie?  Każdy z tych celów będzie 
wymagał od pracowników innych kompetencji, zachowań i postaw. Te zaś będą wynikały bezpośrednio z tego, 
jakie oczekiwania postawi pracownikom organizacja (np. jakie są kompetencyjne kryteria oceny okresowej, za co 
przyznawana jest premia itd.). Z dążenia do spełniania tych oczekiwań z czasem wykształcą się nawyki w 
zachowaniu i myśleniu, które staną się naturalnym sposobem wykonywania pracy w firmie. Cała sztuka 
zarządzania kulturą pracy polega zatem na zadbaniu o to, aby w swoim otoczeniu pracownicy odnajdywali 
zgodne z celami biznesowymi i spójne ze sobą informacje i inspiracje odnośnie pożądanych zachowań i postaw.  

 

Jaki typ kultury wybrać? 

Wspierający cele biznesowe firmy. Istnieje wiele podejść do pomiaru i zarządzania kulturą. Poniżej 

prezentujemy najbardziej użyteczny (ze względu na szeroko zdefiniowane kryteria diagnostyczne oraz praktyczne 
pochodzenie modelu teoretycznego) model kultur oparty na metodologii Camerona i Quinna (1998): 
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Każdy z typów kultury skoncentrowany jest na osiąganiu celów w oparciu o inne wartości, różne sposoby 
postępowania pracowników i liderów względem siebie, różne kryteria sukcesu i jakości. Zatem np. w 
organizacjach hierarchicznych najskuteczniejsi liderzy to ci, którzy są dobrymi organizatorami, tworzą standardy 
jakości i bezpieczeństwa (warto pamiętać, że generalnie najskuteczniejsi przywódcy to tacy, którzy potrafią 
dopasować styl zarządzania do wymogów sytuacji i sprawnie funkcjonują w każdym z czterech typów kultury). 

Należy w tym miejscu nadmienić, że rzadko kiedy mamy w praktyce do czynienia z „czystym” przypadkiem kultury 
– zazwyczaj kultura przedsiębiorstwa to jeden typ kultury dominujący, wpierany w różnym stopniu przez pozostałe 
typy kultur z modelu teoretycznego. 

Jak świadomie kształtować kulturę organizacyjną? 

Poprzez rozwiązania systemowe oraz zachowania zgodne z głoszonymi wartościami.  

Od strony formalnej, procesy zarządzania ludźmi w firmie powinny być nastawione na budowanie i wspieranie 

przywództwa i postaw zgodnych z dominującym modelem kultury organizacyjnej. Kluczowe jest informowanie 
pracowników o wartościach, misji i strategii firmy oraz regularna ocena i przegląd pracy według kryteriów 
uwzględniających oczekiwane zachowania i efekty, spójne z celami biznesowymi i wartościami organizacji. 

Jednak same systemy nie wystarczą. Od strony praktycznej, krytyczna, z punktu widzenia efektywności 
kultury organizacyjnej, jest spójność przywództwa z modelem kultury. To, jak zachowują się 
menedżerowie począwszy od tych najwyższego szczebla aż po menedżerów liniowych, stanowi dla 
pracowników bezpośredni przykład tego, co jest w firmie dozwolone i oczekiwane. Jeśli zatem kadra 

kierownicza nie przestrzega reguł, które sama stawia lub które stawia organizacja, będzie to wpływało na 
zachowania pracowników. Mogą oni albo przejmować złe nawyki myśląc, że taki jest akceptowalny sposób 
postępowania w firmie, albo – jeśli świadomi są formalnych reguł i wartości – tracić zaufanie do przełożonych i/lub 
firmy i ignorować formalne zasady inspirowane przykładem osób na wyżej postawionych stanowiskach.  

Podsumowując, kultura pracy powinna od strony formalnej wynikać z celów, jakie stawia sobie organizacja. Dzięki 
temu wskazujemy pracownikom szlak, którym powinni podążać. Od strony nieformalnej zaś kultura powinna być 
modelowana poprzez przykład jaki dają na co dzień osoby zarządzające. To one bowiem przecierają szlak w 
praktyce. Trwałe współdziałanie tych dwóch źródeł informacji jest warunkiem niezbędnym i koniecznym 
budowania trwałej kultury pracy. Należy bowiem pamiętać, że jak każdy zestaw norm i tradycji 
charakterystycznych dla dowolnej grupy ludzi, kultura pracy wykształca się z czasem i w praktyce. Budowanie 
stabilnej kultury organizacyjnej jest zatem procesem wymagającym długotrwałej i świadomej pracy. 


