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Wstęp 

 

J. G. Herder powiedział, że „nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo 

kultura.”1 Jest to niezwykle trafna uwaga, która pozwala dostrzec wielkie bogac-

two otaczającej nas kultury, którą często trudno uchwycić, zarejestrować. Pojęcie 

kultura ma wiele znaczeń i odnosi się do różnych dziedzin ludzkiego życia. Swo-

je zastosowanie znalazło także w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zasobami 

ludzkimi stając się niematerialnym zasobem decydującym o przyszłości firmy.  

Inspiracją do podjęcia tematu „Znaczenie kultury organizacyjnej na 

przykładzie wybranych organizacji” była chęć poznania wpływu jaki kultura 

organizacyjna wywiera na poszczególne jednostki tworzące organizacje oraz na 

nią samą. Analizie poddano kulturę organizacyjną w następujących jednostkach: 

Ośrodku Rehabilitacyjno Wychowawczym Sióstr św. Elżbiety, Przedszkolu 

Sióstr św. Elżbiety i Zakładzie Rehabilitacyjno Opiekuńczym „ELŻBIETANKI”. 

Palcówki te mieszczą się w Zielonej Górze i prowadzone są przez Zgromadzenie 

Sióstr św. Elżbiety. 

Praca składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem i domknię-

tych zakończeniem. W pierwszym rozdziale pt. „Pojęcie kultury organizacyj-

nej” omówiono definicje i historię pojęcia kultura. Przedstawiono także modele, 

typy i funkcje kultury, a także zwrócono uwagę na jej przejawy w organizacji. 

W drugim rozdziale pt. „Metodologiczne założenia badań własnych” 

omówiono metodologiczne podstawy pracy. Wyznaczono cel, przedmiot i pro-

blemy badawcze. Dokonano także prezentacji terenu badawczego oraz grupy 

badawczej. 

Rozdział trzeci zatytułowany: „Analiza wyników badań” poświęcono 

prezentacji i ocenie znaczenia kultury organizacyjnej. Badaniu poddano rodzaj 

kultury, kadrę kierowniczą, stosunki między pracownikami oraz postrzeganie 

przez nich kultury w organizacji. Wyciągniecie wniosków ułatwiła ankieta skie-

rowana do członów organizacji oraz wywiad przeprowadzony z kierownictwem 

                                                 
1 J. G. Herder, Myśl o filozofii dziejów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962. 
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jednostek. Dzięki uzyskanym wynikom scharakteryzowano badane przedsiębior-

stwa i pokazano znaczenie kultury organizacyjnej. 

W pracy zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu i udostępnio-

nych dokumentów organizacji. W przeprowadzeniu badań wykorzystano metodę 

opisu tabelarycznego i graficznego oraz sondażu ankietowego. 
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Rozdział 1 

 

 

Pojęcie kultury organizacyjnej 

 

„Rozwój społeczeństwa wiąże się bezpośrednio z postępem 

kultury. Kultura jest bowiem specyficznym sposobem życia i 

istnienia człowieka. Równocześnie tworzy ona więź, która 

określa jedyny w swoim rodzaju sposób jego bytowania spo-

łecznego. Człowiek bowiem prowadzi życie prawdziwie ludz-

kie dzięki kulturze”.2 

Jan Paweł II 
 

1.1. Różne ujęcie kultury organizacyjnej 

Zjawisko kultury organizacyjnej jest złożonym zagadnieniem, dotyczy ca-

łego środowiska, w którym poruszają się jednostki tworzące firmę. Stanowi trzon 

każdej prosperującej organizacji na rynku globalnym. Jak podaje A. Grün: „Do-

bra firma przykłada dzisiaj dużą wagę do tego, jak traktuje się klientów i jaki styl 

kontaktów interpersonalnych pielęgnowany jest wewnątrz. /ależy to do kultury 

przedsiębiorstwa (....). Wpływają na nią (...) zwyczaje dotyczące kontaktów mię-

dzyludzkich, na przykład wspólne wycieczki, świętowanie urodzin czy zdanych 

egzaminów, sposób organizowania przerw itp. Pracownicy natychmiast zauwa-

żają, czy zapłatą za ich pracę są tylko pieniądze, czy też znaczenie ma to, jak się 

w niej czują.”3 

Dla ludzi tworzących organizację nie są ważne tylko środki finansowe, 

sama wykonywana praca, ale także atmosfera w otoczeniu zewnętrznym i we-

wnętrznym przedsiębiorstwa, styl zarządzania lidera, czyli jednym słowem kultu-

ra organizacyjna, która powinna wspierać działania kierownictwa i sprzyjać two-

rzeniu się zrozumiałej dla wszystkich, przejrzystej struktury organizacyjnej.  

                                                 
2 Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 lipiec 1980. 
3 A. Grün, Odnaleźć radość życia – nadać sens codzienności, Wydawnictwo Salwator, Kraków 
2007, str. 88-89. 
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Jak twierdził Jan Paweł II szeroko pojęta kultura bycia wpływa na rozwój 

całych społeczeństw, jest pewnym sposobem życia, więzi, która umożliwia wza-

jemne relacje w społeczeństwie, a co za tym idzie także kontakty w miejscu pra-

cy, w danej organizacji. Kultura rozumiana jako ogół zasad i reguł wpływa istot-

nie na życie każdej jednostki społecznej. Niewątpliwie nie jest nam dana od na-

rodzin. To rodzina, środowisko, miejsce pracy kształtuje naszą prawdziwą natu-

rę. W procesie socjalizacji formujemy swoją osobowość, przyswajamy sobie tra-

dycję, wartości wyznawane przez społeczność, która nas otacza.4  

 

1.1.1. Historia pojęcia kultura 

Samo pojęcie kultura pochodzi od łacińskiego słowa cultura i pierwotnie 

oznaczało uprawę roli, przekształcanie przyrody by lepiej służyła człowiekowi. 

W starożytności Cycero określił to zjawisko jako filozofie, nazywając ją kulturą 

ducha. Z założenia odnosiła się ona do czegoś: do pracy do sfery ducha.5 W cią-

gu XVIII i XIX wieku w filozofii ukształtowało się pojęcie kultury jako zespołu 

wartości wytworzonych przez człowieka. Bardzo szeroki sens omawianemu po-

jęciu nadały socjologia i antropologia. Uznając, że kultura to nie to co samo wy-

rasta z przyrody, lecz to co powstaje dzięki pracy człowieka, jego celowej dzia-

łalności i refleksji. W tej postaci pojęcie obejmuje normy i wartości odróżniające 

daną organizację od innych. W takim przypadku jest traktowane jako kategoria 

opisowa, nie podlega wartościowaniu ze względu na sprawność organizacji. Z 

całą pewnością kultura należy do podstawowych zainteresowań humanistyki 

współczesnej, ma często wiele bardzo różnych znaczeń, zależnie od dziedziny 

życia, w której ją rozpatrujemy.  

W teorii organizacji i zarządzania częściej dominuje ujęcie wartościujące 

kultury. Spotyka się tutaj zazwyczaj wyrażenia mówiące o wysokiej lub niskiej 

kulturze organizacji, a określając ją jako system wartości i norm dotyczących 

sposobów racjonalnego działania – utożsamia się niejako kulturę organizacyjną 

firmy z efektywnością jej rozwiązań organizacyjnych.  
                                                 
4 W.F. Price, R. H. Crapo, Psychologia w badaniach międzykulturowych, Czy ludzie wszędzie 
są tacy sami?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003. 
5 Z. Wołk, Kultura Pracy, Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej w Sulechowie, 
Sulechów 2000, str. 12. 
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Mówiąc o kulturze w ujęciu globalnym, możemy wyróżnić jej trzy kategorie:  

� materialną - w skład, której wchodzi technika, wytwory i działania służące 

bezpośredniemu zaspokojeniu potrzeb materialnych, 

� społeczną - dotyczącą stosunków ludzkich, powiązań między ludźmi,  

� symboliczną - obejmującą wartości i znaki, potrzeby duchowe człowieka, spo-

łeczeństw, organizacji.6 

Przyglądając się kulturze pod kontem problemów związanych z teorią or-

ganizacji przedsiębiorstw można zauważyć, że wagę do koncepcji kultury zaczę-

to przywiązywać dopiero na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Choć ba-

dania nad kulturą organizacji przeprowadzano już o wiele wcześniej, nie określa-

jąc ich jednak tym mianem.  

Pojęcie kultury organizacyjnej narodziło się w roku 1951 i stało się 

przedmiotem badań za sprawą publikacji A. Jaques’a dotyczącej fabryki w An-

glii. Badacz zdefiniował kulturę jako tradycyjny sposób myślenia i działania 

członków organizacji przyswajany przez nich w trakcje pracy, którego muszą się 

uczyć i przynajmniej częściowo akceptować nowi członkowie organizacji. Za-

uważył, że kultura przedsiębiorstwa przejawia się w pewnym schematyzmie wy-

konywania tych samych czynności, rzeczy. Co powoduje powstanie zwyczaju, 

tradycji akceptowanej przez określoną grupę lub jej część. Pozwala także na wy-

uczenie się przez nowych pracowników pewnych schematów, które pozwalają na 

dobre funkcjonowanie organizacji, jej rozwój. 

  Na zjawisko kultury organizacyjnej (w początkach lat czterdziestych XX 

wieku) zwrócił uwagę E. Mayo - socjolog amerykański, profesor Harvard 

University. Zauważył, że podczas pracy najważniejszym czynnikiem wydajności 

nie jest zapłata, ale wyróżnienie i poświęcenie uwagi pracownikowi przez dyrek-

tora. Opisał on także tworzenie się grup nieformalnych w organizacji, stwierdza-

jąc, że to właśnie one wpływają na grupową mentalność i kulturę pracy. Kultura 

tworzy się w zbiorowości, charakteryzując się wspólnymi nawykami, regularno-

ścią wykonywania określonych czynności, zadań. P. Blau socjolog amerykański 

                                                 
6 Alfred Czermiński, Małgorzata Czerska, Bogdan Nogalski, Ryszard Rutka, Jerzy Apanowicz, 
Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo „Dom organizatora”, Toruń 2002, s. 583. 
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żyjący w XX wieku badając kształtowanie się grup formalnych i nieformalnych 

również obserwował przyjmowanie przez grupy pewnych reguł danych z góry 

jako obowiązujące, co poniekąd było częścią długiego procesu nabywania kultu-

ry. W końcu lat czterdziestych XX wieku powstało Centrum Badawcze w 

Harvardzie J. Schumpetera. W latach pięćdziesiątych powstała koncepcja Orga-

nizational Development upatrująca w kulturze źródło rozwoju firmy. R. M. Ke-

esing antropolog i badacz kultury dowodził, że stanowi ona sposób życia, który 

pomaga wspólnocie pracowników przystosować się i rozwinąć.7 Rozległe bada-

nia naukowe na temat kultury organizacyjnej w latach osiemdziesiątych XX wie-

ku, prowadzili najznamienitsi badacze, m.in.: L. Morgan, L. Smircich, C. Bass, 

T.E. Deal i A.A. Kennedy, P.J. Frost, D. Kliman, T. Peters, R. Waterman, E. 

Schein i inni.  

Zainteresowanie kulturą w organizacji pojawiło się w momencie zetknię-

cia się amerykańskich firm z innymi kulturami, a przede wszystkim sukcesem 

japońskich jednostek na rynku, które do tej pory kojarzono z niską jakością i ma-

łą efektywnością działania. Przemiana japońskiego rynku skłoniła badaczy do 

przeanalizowania różnic w mentalności Japończyków i Amerykanów i porówna-

nia sposobów zarządzania przedsiębiorstwem. Okazało się, że w Japonii dużą 

wagę przywiązywano do systemu norm i wartości pracowników, a przez to w 

wydajniejszy sposób kierowano ludźmi. Kolejnym czynnikiem nagłego zaintere-

sowania się zjawiskiem kultury organizacyjnej był powrót do metod jakościo-

wych w badaniach nad organizacjami i zarządzaniem8. Zajęto się zjawiskami, 

których do tej pory nie można było zbadać za pomocą metod statystycznych i 

matematycznych, i poddano je analizie opisowej.  

W latach osiemdziesiątych pojawiła się także moda na to co indywidualne, 

unikalne w przedsiębiorstwie, zaczęto przywiązywać wagę do symbolizmu, mi-

tologii. Kultura organizacyjna zyskała, więc na sile i w efekcie zaczęto ją trakto-

wać jako istotny czynnik sukcesów firmy. Pojawiły się dwa zasadnicze podejścia 

                                                 
7 L. Zbiegień – Maciąg, Kultura w organizacji – Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnic-
two naukowe PWN, Warszawa 1999. 
8 Alfred Czermiński, Małgorzata Czerska, Bogdan Nogalski, Ryszard Rutka, Jerzy Apanowicz, 
Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo „Dom organizatora”, Toruń 2002, s. 585. 
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do kultury organizacyjnej, dwie szkoły: funkcjonalizm i symbolizm. Pierwsza 

badała kulturę przedsiębiorstwa pod względem jej roli w systemie, co oznaczało, 

że organizacje tworzą kulturę w odpowiedzi na problemy pojawiające się w jej 

wnętrzu. Zastanawiano się, więc nad czynnikami kultury, które pozwalały na 

zachowanie określonego systemu. Druga szkoła postrzegała pojęcie kultury 

przedsiębiorstwa jako ukazującej obraz świata. Uznano kulturę za fundament 

organizatorskiego działania, wspólnotę myśli, która powstaje samoistnie, ażeby 

zdobyć ukierunkowanie.9 

 

1.1.2. Definicje kultury 

   Zapewne definicje kultury organizacyjnej różnią się w zależności od tego, 

czy dotyczą sposobu działania, czy sposobu myślenia.10 Wśród różnych ujęć kul-

tury z punktu widzenia organizacyjnego najważniejsze są definicje11: 

� enumeryczne – skupiające się na wskazaniu procesów kulturowych w orga-

nizacji, 

� historyczne – mówiące o ciągłości, zasobach kultury w organizacji, jej do-

robku, 

� normatywne – które opisują zachowania się członków organizacji, pokazują 

regulatywną role kultury, 

� psychologiczne – podkreślające psychologiczne mechanizmy rozwoju kultu-

ry, wynikające przede wszystkim z uczenia się członków firmy i ich adapta-

cji, 

� strukturalistyczne – mówiące o systemowym, całościowym charakterze kul-

tury, jej funkcjach integracyjnych, 

� genetyczne – poszukujące źródeł kultury, jej zakorzenienia w kontekście spo-

łecznym lub kultury narodowej. 

Różnice związane z ujmowaniem kultury organizacji często wynikają z po-

strzegania jej jako podsystemu organizacji bądź synonimu organizacji. Wiąże się 

                                                 
9 David Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2007, s.442. 
10 Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C·H·BECK, Warszawa 2006, s. 2, 
11 Ł. Sułkowski, Kulturowa zmienność organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2002, s. 51. 
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to z często spotykanym określeniem, że kultura nie jest czymś, co organizacja 

ma, lecz czymś czym organizacja jest. Takie ujecie problemu powoduje uznanie 

organizacji za kulturę. Znany jest również pogląd, że kultura istnieje w organiza-

cji, jest jedną z jej części. Do źródeł pochodzenia kultury można zaliczyć: 

� wartość, wierzenia, normy, wzorce zachowań, symbole, 

� niewidzialne siły napędzające działalność organizacji, 

� system znaczeń, wskazówek, dyrektyw mobilizujących członków organizacji, 

� mechanizmy kontrolne zakazujące pewnych zachowań.12 

Za ogólną definicję kultury można przyjąć stwierdzenie, że jest to: „historycznie 

wykształcony system wartości, norm, postaw i wzorców zachowań, które są sy-

mulatorami zachowań członków organizacji i oddziałują na kształtowanie się jej 

stosunków z otoczeniem. Kultura ta odnosi się zarówno do wewnętrznego życia 

organizacji, jak i zgodnego współżycia z otoczeniem, w którym ona działa.”13 

Bardziej rozszerzone założenia dotyczące kultury podaje E. Schein. 

Twierdził on, że kultura organizacyjna to zachowania, które dana grupa wymy-

śliła, odkryła lub rozwinęła podczas procesu rozwiązywania problemów ze-

wnętrznego przystosowania, jaki i wewnętrznej integracji. Nasuwa się prosty 

wniosek, iż nie każdy rodzaj, wizja kultury sprawdza się w każdej firmie, ale 

przedsiębiorstwa są zobowiązane do tworzenia własnej hierarchii postępowania i 

działania, która ułatwia prace i wzajemne relacje miedzy członkami organizacji. 

Słowem kultura organizacyjna można posługiwać się w dwojaki sposób w 

odniesieniu do badań międzykulturowych w zarządzaniu. Wtedy kulturę rozpa-

trujemy jako czynnik wyjaśniający lub układ odniesień, wywierający wpływ na 

elementy procesu zarządzania. Takie ujecie może pomóc w negocjacjach marke-

tingowych, w sprawniejszym współdziałaniu z ludźmi w danej kulturze. Drugie 

odniesienie zakłada, że kulturą w organizacji można manipulować i zarządzać, 

by uzyskać określone korzyści. Tak ujętą kulturę możemy nazwać zmienną we-

wnętrzną, na którą można wpływać, można ją wytwarzać. Staje się ona wtedy 

                                                 
12 L. Zbiegień – Maciąg, Kultura w organizacji – Identyfikacja kultur znanych firm, str. 13. 
13 J. Penc, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, str. 207.  
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normatywnym spoiwem14, które spaja organizacje i decyduje o jej rozwoju lub 

stagnacji. Jest procesem budowania rzeczywistości15, który pozwala ludziom ro-

zumieć i widzieć zdarzenia, działania, konkretne sytuacje. Nadaje sens i znacze-

nie zachowaniu się jednostki. 

Aby zrozumieć, czym jest kultura organizacyjna trzeba poznać jej struktu-

rę. Oczywiste jest to, że dotyczy ona w głównej mierze problemów ludzkiej eg-

zystencji. Problemy te można uporządkować według pięciu podstawowych zało-

żeń: 

1. Dotyczących otoczenia – jak ono jest postrzegane, jako zagrożenie, czy jako 

sprzyjające rozwojowi jednostki. Sposób pojmowania otoczenia w dużej mie-

rze wpływa na wybór strategii organizacji. 

2. Dotyczących pojmowania prawdy –  czyli co uzasadnia w organizacji 

prawdę lub fałsz, czy występują w niej autorytety, co wpływa na właściwe 

decyzje: wiedza, czy powszechna akceptacja. 

3. Dotyczących natury człowieka, – czyli podejmuje pytania o cechy charakter 

ru człowieka w organizacji. Czy pracowników można ocenić jako dobrych 

lub złych, czy chętnie wykonują oni swoją prace, czy z przymusem, czy kie-

rownictwo nie narzuca własnej wizji pracownikom? 

4. Dotyczących natury ludzkiego działania – bierze się tutaj po uwagę wy-

obrażenia o aktywności pracy, czy jest ona potrzebna, czy raczej lepiej bier-

nie oczekiwać na zadania. W odniesieniu do pracy zwraca się uwagę na czas 

pracy, czy musi być ona szybko wykonana, czy polega tylko na wykonywa-

niu swych obowiązków. 

5. Dotyczących stosunków międzyludzkich – należy wymienić tutaj wyobra-

żenia o prawidłowym uporządkowaniu stosunków międzyludzkich, np.: we-

dług wieku, pochodzenia, sukcesu. Należy tu zwrócić także uwagę na emocje 

w organizacji, czy się je dopuszcza, czy istnieje rozgraniczenie miedzy sferą 

                                                 
14 M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
1996. 
15 G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 146. 
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służbową i osobistą. Czy kładzie się nacisk na sukces zbiorowy czy indywi-

dualny?16 

Jak łatwo zauważyć, aby zrozumieć kulturę konieczne jest jej komplek-

sowe ujmowanie. Nieuchwytna kultura przekształca się w maksymy, niepisane 

wytyczne, zakazy, itp. Ten komponent kultury organizacyjnej pozostaje częścio-

wo ujawniony w umysłach i postawach uczestników organizacji. Trzeci jej 

składnik jest już całkowicie jawnie manifestowany w postaci symboli i znaków. 

Są one jednak tylko wtedy właściwie interpretowane, gdy powiążemy je z nie-

jawnymi elementami kultury. Szczególnie istotne są tu: historyjki i legendy o 

założycielach firmy. Widocznymi elementami są także święta i rytuały. Widocz-

nym przejawem kultury organizacyjnej jest też sposób podejmowania gości z 

zewnętrz, architektura pomieszczeń i budynków, strój, język w firmie.  

Kultura organizacyjna stanowi pewnego rodzaju medium życia społeczne-

go, umożliwia komunikacje poszczególny członków przedsiębiorstwa, wpływa-

jąc bezpośrednio na ich wybory, działania, doświadczenia. Różne aspekty w or-

ganizacji, np: ekonomiczne, finansowe, polityczne mają znaczenie kulturowe i 

mogą być z takiego punktu odczytywane.  

Kultura jest osobowością konkretnej organizacji17, która wyróżnia ją z 

otoczenia i pozwala odnaleźć się w niej. Tworząca się kultura jest bardzo dyna-

miczna, aktywna, choć nie zawsze tworzona jest intencjonalnie. Wpływa ona 

bezpośrednio na kształtowanie się w jej członkach schematów i kategorii języ-

kowych, a pośrednio na ich zachowanie się. Ulega zmianą i przekształceniom 

poprzez działanie ludzkie, jednocześnie wpływając na procesy psychiczne i za-

chowania uczestników kultury.18 I tak w przedsiębiorstwach to właśnie ludzie w 

nich działający przyczyniają się do tworzenia struktur kultury, jej sukcesów, ale i 

ograniczeń.  

                                                 
16 P. Banaszyk, R. Fimińska-Banaszyk, A. Stańda, Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997. 
17 J. Stankiewicz (red.), A. Gumińska, Sylwetka pracownika organizacji o kulturze wysokiej 
tolerancji niepewności, Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, Uniwersytet Zielono-
górski, Zielona Góra 2005, s.81. 
18 T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982. 
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Kultura jest więc procesem, który cały czas się dzieje – a nie jest. Stanowi 

pewnego rodzaju klimat, jest ideologią organizacji19. W pewien sposób porząd-

kuje ona działania, procesy, daje pewne podzielane znaczenia. Kultura pozwala 

ludziom wspólnie działać, to znaczy zarówno robić rzeczy razem, jak i rozma-

wiać ze sobą.20 Niezależnie jednak od różnego pojmowania kultury, poszczegól-

nych nurtów istnieją pewne powtarzające się cechy charakterystyczne dla funk-

cjonowania kultury organizacyjnej.  

Możemy do nich zaliczyć21: 

� wspólne wyznawanie przekonań, które wpływają na postrzeganie własnej 

organizacji, 

� przeżywanie kultury w codziennym funkcjonowaniu firmy, 

� zjawisko zespołowości, 

� jednolite i spójne organizowanie działań jednostki, 

� uczenie się poprzez obcowanie z problemami otoczenia zewnętrznego i we-

wnętrznego, 

� ciągłość procesów i ich regularne kształtowanie, 

� małą świadomość przyjmowania kultury, z która stykamy się w każdym 

punkcie organizacji, 

� wprowadzanie wzorców w działaniu organizacji, programów określających 

sylwetki pracowników. 

Zauważyć należy, że definicje kultury organizacyjnej często się wyklucza-

ją, zwracają uwagę na różne przesłanki, opierają się na przeciwnych założeniach. 

Fakt ten wynika nie z niedoskonałości kultury organizacyjnej, ale świadczy ra-

czej o tym, że kultura w dalszym ciągu jest pojęciem do wyjaśnienia, ciągle się 

kształtuje i ulega zmianą. Zawsze dotyczy ludzi żyjących w danym środowisku, 

wiąże się z poziomem społecznym organizacji, nie nabywamy jej samoistnie, 

lecz uczymy się jej w trakcje uczestniczenia w organizacji. 

                                                 
19 J. Mole, W tyglu Europy Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo 
Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, s.265. 
20 M. Kostera, Antropologia organizacji metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2005, str. 35. 
21 R. Krupski, (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005. 
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1.2. Składniki kultury organizacyjnej – formowanie się kultury 

Kultura organizacyjna stanowi o tożsamości grupy, jest w pewnym sensie 

filozofią, która wpływa bezpośrednio na zachowania członków wspólnoty. 

Kształtuje ich wartości, normy, postawy. Ta złożoność powoduje, że kultura or-

ganizacyjna jest wielopłaszczyznowa. Kulturę warunkują zachowania pracowni-

ków firmy, ich relacje, a także środowisko społeczne, rodzina, religia.  

 

1.2.1. Model E. Schein’a 

Badacze analizując składniki kultury zwracają uwagę na różne zależności 

i zjawiska. E. Schein dzieli kulturę na trzy poziomy: 

� podstawowe założenia, 

� normy i wartości, 

� artefakty,22 

Przedstawia je poniższy rysunek 1. 
 

       

             

 

                  artefakty               widoczne i uświadamiane 

 

                 

                                            normy i wartości              częściowo widoczne i uświadomione 

         

                

                            założenia                                     całkiem niewidoczne i nieuświadomione 

  

 

 

Rysunek 1. Składniki kultury organizacyjnej według E. Schein'a 

Źródło: M. Przybył (red.), Organizacja i zarządzanie, Podstawy wiedzy menadżerskiej, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego, Wrocław 2002. 

                                                 
22 P. Marki, C. Cooper, Organizacje a kontakt psychologiczny Zarządzanie ludźmi w pracy, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 234. 
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 U dołu piramidy usytuowane są założenia, które stanowią trzon i podstawę 

całej budowli. Maja one charakter filozoficzny i światopoglądowy. Są to zacho-

wania nieuświadomione, których nie kontrolujemy. Traktujemy je jako oczywi-

ste przesłanki właściwego postępowania, działań. Jest to informacja o tym jak 

członkowie postrzegają na przestrzeni czasu otoczenie firmy.  

Kultura nie jest pojedynczym przekonaniem czy założeniem23, lecz zbio-

rem wielu przekonań. E. Schein wskazuje na siedem kwestii, które musi rozwią-

zać każda kultura. Według badacza pozwala to na określenie głównych założeń 

organizacji. Do zagadnień tych zaliczamy24: 

� stosunek organizacji do otoczenie – czy firma uważa siebie za dominującą, 

podległą, zgraną?  

� naturę działań człowieka – czy sposobem zachowania człowieka jest domina-

cja i aktywność, harmonia, czy bierność i fatalizm? 

� naturę rzeczywistości i prawdę – w jaki sposób dochodzi do określenia praw-

dy w świecie fizycznym i społecznym? 

� naturę czasu – co stanowi naszą orientacje z punktu widzenia przeszłości, 

przyszłości i przeszłości? 

� istotę natury ludzkiej – czy ludzie są w zasadzie dobrzy, obojętni, czy źli i 

czy naturę ludzką można doskonalić, czy jest ona niezmienna? 

� naturę stosunków międzyludzkich – jaki jest sposób odnoszenia się ludzi do 

siebie nawzajem, podziału władzy i związków uczuciowych? 

� stosunek jednorodności do różnorodności – czy grupa korzysta najwięcej 

wtedy, gdy jest wysoce zróżnicowana, czy wtedy, gdy jest bardzo homoge-

niczna i czy jednostki należące do grupy należy zachęcać do eksperymento-

wania, czy do podporządkowania się? 

Podstawowe założenia, które stanowią rozwiązanie tych problemów widoczne są 

w wielu aspektach organizowania. E. Schein grupuje je w dwie kategorie: przy-

stosowania do otoczenia i integracji wewnętrznej. Pierwsze kształtują się poprzez 

wykorzystanie głównej misji, funkcji, poszczególnych zadań organizacji. Drugie 

                                                 
23 M. J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 216. 
24 Ibidem. 
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osiągane są przez wspólny język i system pojęć, przyznawanie nagród i kar, po-

dział władzy i autorytetów.  

 Powyżej założeń, na poziomie drugim znajdują się normy i wartości. Sta-

nowią one o codziennych zasadach postępowania. Normy są definiowane jako 

niepisane reguły, które nakazują odpowiednie zachowanie się w powtarzających 

się sytuacjach w obrębie organizacji. Określają do czego należy dążyć, a czego 

unikać i w jaki sposób należy to czynić.25 Są one umiejscowione bliżej poziomu 

świadomości. Wartości natomiast uzmysławiają co jest istotne dla organizacji, co 

jest ważne. Jest to czynnik nie do końca uświadomiony, ale każda jednostka jest 

w stanie podać wartości, którymi kieruje się dla dobra firmy. Wśród norm i war-

tości wyróżniamy te, które są deklarowane, często spisane w formie kodeksu, 

przybierają one formę sformalizowaną i te, które są przestrzegane i stanowią rze-

czywisty kręgosłup moralny organizacji. Często za zmianą wartości firmy są jej 

nowi członkowie, rewolucjoniści, którzy znajdują się na jej obrzeżach.  

 Na najwyższym poziomie piramidy znajdują się artefakty. Są to widoczne 

dla wszystkich, zewnętrzne symbole kultury, najbardziej uświadomione. Dzielą 

się one na: 

� artefakty fizyczne – wyróżniamy tutaj ubiór pracowników, wystrój wnętrz, 

kolorystykę, sposób organizacji hal produkcyjnych,  

� artefakty behawioralne – czyli schematy zachowań, ceremonie i rytuały w 

firmie, sposób podejmowania klientów i gości, 

� artefakty językowe – zaliczamy do nich język używany w organizacji, opo-

wieści o dawnych właścicielach, legendy, mity. 

Członkowie organizacji mogą, ale wcale nie muszą uświadamiać sobie artefak-

tów swojej kultury. Niewątpliwie widoczne są one dla każdego badacza. Nie 

można jednak zapominać, że znajdują się one najdalej od rdzenia kultury i często 

mogą być źle interpretowane przez początkujących obserwatorów.  

 

 

                                                 
25 Cz. Sikorski, Drogi do sukcesu, Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s.35. 
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1.2.2. Model G. Hofstede 

 Inny podział składników kultury przedstawia G. Hofstede26. Ilustruje je 

rysunek 2, który pokazuje przejawy kultury jako warstwy cebuli. Badacz wyróż-

nia cztery elementy kultury organizacyjnej. Są to: 

� symbole, 

� bohaterowie, 

� rytuały, 

� wartości. 

Jako symbole, czyli najbardziej zewnętrzną warstwę G. Hofstede rozumie takie 

słowa, gesty, zachowania, które są znane tylko członkom danej organizacji, np.: 

wyróżniający ubiór, logo firmy, gadżety reklamowe.  

 Bohaterowie są to osoby, które posiadają cechy wysoko cenione w firmie, 

mogą to być postacie współczesne lub historyczne. Nie muszą być rzeczywiste, 

wystarczy by dobrze wyrażały założenia ogólne, którymi chce kierować się or-

ganizacja.  

 Trzecią warstwę jak widać na poniższym rysunku 2 stanowią rytuały, które 

są konkretnymi zachowaniami wewnątrz firmy i, które posiadają swój głęboki 

wymiar integracyjny dla członków organizacji. Zaliczyć można tu formy powi-

tań, ceremonie społeczne i religijne. Przedstawione trzy warstwy można objąć 

pojęciem praktyk, ponieważ są one dostępne także na zewnątrz, dla osób spoza 

organizacji, choć te nie do końca są w stanie je zrozumieć. Zmiany kulturowe 

zachodzą najszybciej w tej warstwie, choć trafnie mogą je zinterpretować tylko 

członkowie kultury.  

 Kolejnym składnikiem w modelu G. Hofstede są wartości. Stanowią one 

trzon wewnętrzny i są podzielane przez wszystkich członków organizacji lub 

przez ich większość. Wartości spajają wszystkie pozostałe składniki kultury: 

symbole, bohaterów i rytuały. 

                                                 
26 G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2007. 
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Rysunek 2. Warstwy kultury według G. Hofstede 

Źródło: G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Eko-

nomiczne, Warszawa 2007, s. 20. 

Wartości można podzielić na cztery kategorie27: 

� wartości fundamentalne od, których się nie odstępuje, to często wartości za-

łożycieli przedsiębiorstwa, 

� wartości pożądane, które są niezbędne w obliczu nowej strategii, 

� wartości wymagane, które obowiązują wszystkich, stanowią minimum zasad, 

które powinien znać członek organizacji, 

� wartości przypadkowe, które pojawiają się w trakcje rozwijania się jednostki, 

mogą mieć one wymiar pozytywny gdy jednoczą członków lub negatywny 

gdy wpływają na brak zaufania wobec kierownictwa i pracowników wzglę-

dem siebie. 

 

1.2.3. Podział składników kultury A. L. Kroemera 

 Inny podział składników kultury znajduje się u A.L. Kroemera, dzieli je 

on na trzy rodzaje: 

                                                 
27 A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 
244. 
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� wzory myślenia, które pozwalają członkom organizacji na ocenę różnych pro-

cesów, 

� wzory zachowań pozwalające podjąć odpowiednie zachowanie w stosunku do 

konkretnej sytuacji, 

� symbole, które pomagają utrwalić w organizacji style zachowań, myślenia. 

Składniki kultury mają bezpośredni wpływ na formowanie się organizacji. Wy-

różniamy wiele sposobów świadomego kształtowania się kultury organizacyjnej. 

Pierwszym może być określenie preferowanych wartości w misji oraz w spisie 

wartości organizacyjnych. Drugim wykorzystywanie w organizacji norm, mitów 

lub archetypów.  

W utrwalaniu kultury, jej rozwijaniu może pomóc także: 

� formułowanie opisów stanowisk pracy, 

� dobór kryteriów selekcyjnych,  

� różne sposoby rozwoju,  

� kształtowanie systemów organizacyjnych, 

� tworzenie liderów w organizacji, innowatorów, 

� określenie profilu kompetencyjnego dla celów oceny okresowej.28 

Na kształt kultury organizacyjnej kierownictwo może wpływać wspierając 

wprowadzanie zmian. Wiąże się to z analizowaniem poszczególnych obszarów 

przedsiębiorstwa. Ważne jest by kierownictwo potrafiło motywować pracowni-

ków, precyzyjnie określało misję i wspólną wizję przyszłej organizacji. Tak by 

pracownicy poprzez wpajane określone zachowania i normy czuli się w firmie 

jak w swojej, by zamierzenia kierownictwa były także akceptowane i podejmo-

wane przez ludzi. Istotne jest więc, by kierownicy byli swego rodzaju bohaterami 

w organizacji.29 Ich zachowanie i postawa powinny w wyraźny sposób ukazywać 

zaangażowanie i działanie na rzecz wartości, które są najważniejsze dla firmy. 

Integracje pracowników w kulturze organizacyjnej może ułatwić także proces 

zmian, który pozwala podwładnym uczestniczyć w zjawiskach zachodzących w 

                                                 
28 M. Juchnowicz, (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Wy-
dawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 117. 
29 R. Krupski, (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005. 
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jednostce. Dzięki temu kształtuje się indywidualna dla firmy kultura organiza-

cyjna oparta na odpowiedzialności, integracji z celami firmy, współpracy i wła-

snej inicjatywie oraz twórczości ze strony pracowników.  

Niezbędnym elementem w toku formowania się kultury, jej ciągłego przekształ-

cania jest dobry system komunikacji między członkami organizacji. Sprzyja te-

mu elastyczna struktura organizacyjna, która wspomaga lepsze zrozumienie i 

akceptację zmian kulturowych, które wynikają z dynamiki jaka towarzyszy 

kształtowaniu się kultury.  

 

1.2.4. Kultura jako dynamiczny proces 

Kultura organizacyjna jest procesem, nie można identyfikować jej ze stabilizacją. 

Tak ujmowaną kulturę możemy podzielić na cztery składniki, procesy, które są 

zwrotne, dwustronne i przebiegają następująco: 

� manifestacja założenia kultury w postaci wartości, 

� realizacja wartości w postaci artefaktów, 

� symbolizacja artefaktów, czyli nadanie niektórym artefaktom statusu symboli, 

� interpretacja symboli wspierająca założenia. 30 

 

Rysunek 3. Dynamika kultur organizacyjnej według M.J. Hatch 

Źródło: M. J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2002, s. 355. 

                                                 
30 M. Kostera, Antropologia organizacji, Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2005, s. 36. 
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Jak wynika z rysunku 3 najpierw w organizacji manifestowane są pewne zjawi-

ska, np: to, że pracownicy powinni podlegać ciągłemu dokształcaniu. Z takiego 

manifestu rodzi się wartość, która określa, że dana organizacja jako główne zało-

żenie zakłada ukierunkowanie na wiedzę. W trakcje realizacji wartości mamy do 

czynienia z artefaktami. Założenia są wprowadzane w życie, pracownicy biorą 

udział w szkoleniach, uaktualniają swoją wiedzę na temat zakresu pracy. Z cza-

sem artefakty częściowo ulęgają symbolizacji, dzięki temu pracownicy mogą 

zrozumieć rzeczywiste funkcjonowanie organizacji. Symbole te następnie zostają 

interpretowane. Przez to albo wspierają dotychczasowe założenia lub je burzą. 

Model ten charakteryzuje koło, które zamyka się i powtarza ciągle w podobnym 

kształcie. Dzięki kulturze organizacyjnej dochodzi do tworzenia się wspólnoty 

kulturowej, która jest powiązana ze sobą szeregiem działań, zachowań znanych 

tylko poszczególnym pracownikom, członkom organizacji.  

 

E. Schein wyróżnia cztery fazy kształtowania się więzi w firmie31: 

� Fazę pierwszą możemy nazwać opracowaniem założeń, podstawowych cech 

charakterystycznych kultury. Główny wpływ na kształtowanie się tej fazy mają 

kierownicy jednostki, jej menadżerowie. To jak będą się zachowywać wobec 

podwładnych zadecyduje o typie kultury, jaki będzie się wytworzy.  

� Druga faza rozwoju obowiązuje okres budowania struktur, szuka się wtedy 

tego, co łączy pracowników, by stworzyć jednolitą grupę, zbudować poczucie 

solidarności i identyfikacji. Pomocny jest tutaj podobny ubiór członków,  język 

w organizacji. 

� Trzecia faza kształtowania się kultury jest czasem stabilizacji, kiedy to kultura 

powoli się utrwala, jest przewidywalna. Pracownicy starają się zaakceptować 

jej przejawy.  

� Czwartą fazę możemy nazwać dojrzałością organizacji, kiedy to kierownictwo 

zmierza do utrzymania się już wypracowanych zachowań i zjawisk.  

                                                 
31 L. Zbiegień – Maciąg, Kultura w organizacji – Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnic-
two naukowe PWN, Warszawa 1999. 
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Często w literaturze wymienia się także piątą fazę, która dotyczy dynamiki kultu-

ry. Czyli uzmysławia członkom organizacji, że z czasem pewne zachowania będą 

się zmieniać, wraz z pojawianiem się nowych zasobów ludzkich w firmie, będą 

pojawiać się nowe wzorce zachowań, tradycji. Dynamiczna kultura organizacyj-

na zwraca uwagę na wiele aspektów, czerpie z różnych sfer życia organizacji, 

należy tu wymienić: komunikowanie się i stosunki międzyludzkie, innowacyj-

ność, wynagrodzenie i motywowanie pracowników, nastawienie na potrzeby 

klientów. Świadczy to o nieustannym wpływie kultury organizacyjnej na całe 

życie wewnętrzne i zewnętrzne firmy.  

Z całą pewnością omówione powyżej składniki kultury organizacyjnej jak 

i jej kształtowanie się w otoczeniu pozwala na wyciagnięcie następujących wnio-

sków. Po pierwsze, choć wymienione składniki kultury ujmowane są różnie 

przez poszczególnych badaczy, to można zauważyć pewne podobieństwa. Ele-

menty kultury dzielą się na zewnętrzne, które są widoczne dla jednostek spoza 

kręgu organizacji (wymienia się tutaj najczęściej: symbole, założenia, postawy 

pracowników), a także wewnętrzne (takie jak wartości, opowieści i mity znane 

tylko członkom danej firmy). Założenia, wartości i normy wpływają bezpośred-

nio na jednostki znajdujące się w organizacji, są budulcem zachowań i przestrze-

ganych zasad, ale także członkowie grupy w czasie zmieniają normy, przekształ-

cają kulturę budując ją na nowo. Po drugie formowanie kultury by tworzyło silną 

organizację musi podlegać ciągłemu zarządzaniu, gdzie lider posiadający silny 

charakter realizuje swoje ideologie, współdziała z zespołem. 

 

1.3. Typy i funkcje kultury organizacyjnej 

Kultura organizacyjna charakteryzuje się wielopoziomowością, dlatego, 

że każda jednostka posiada własną niepowtarzalną specyfikę, klimat, który two-

rzą jej członkowie. Codzienne zachowania w miejscu pracy, komunikacja, zwy-

czaje pracowników, wszystko to wpływa na postrzeganie kultury, jej kształtowa-

nie się. Można jednak wyróżnić cechy wspólne wszystkim przedsiębiorstwom, 

dzięki, którym możliwe jest wskazanie pewnych typów kultury. Pozwalają one 

na analizę organizacji, wyodrębnienie jej głównych elementów, co umożliwia 
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dokonanie potrzebnych zmian lub poprawę już dobrego wizerunku. Typologie 

kultury pomagają dostrzec badaczom i kadrze kierowniczej nieunikniony zwią-

zek miedzy kulturą organizacyjną, a strukturą jednostki.  

 

1.3.1. Typologia w ujęciu narodowym 

Dobrze znaną typologię kultury organizacyjnej w ujęciu narodowym zapro-

ponował G. Hofstede stanowi ona wzór dla innych typologii poprzez swoją prosto-

tę i przejrzystość. Badacz opierając się na badaniach postaw pracowników w wiel-

kiej wielonarodowej korporacji, działającej w 40 różnych krajach, zastosował 

cztery kryteria rozróżniania grup narodowych32: 

� Dystans władzy - stopień społecznej akceptacji dla nierównego rozdziału 

władzy w organizacji. W organizacjach, w których występuje niski dystans 

władzy ceniona jest niezależność i równość pracowników. 

� Unikanie niepewności - stopień społecznego zagrożenia odczuwanego w 

związku z niejasnością, a zarazem stopień, w jakim społeczeństwu udaje się 

unikać takich sytuacji dzięki zastosowaniu formalizmów i struktur. W firmach 

o wysokim stopniu unikania niepewności wszelkie działania nieplanowane, 

są traktowane jako potencjalne zagrożenie. Dlatego w grupie powstają ko-

deksy, spisy praw i obowiązków. 

� Indywidualizm-kolektywizm - preferencje społeczne ku luźnym związkom 

społecznym lub związkom ścisłym, wymagającym absolutnej lojalności. Cecha 

ta określa stosunek do pracowników, który albo przejawia się w wolności i nie-

zależności jednostek lub w uznawaniu interesu grupy i działania na jej rzecz.  

� Męskość-kobiecość - stopień dominacji w społeczeństwie wartości „mę-

skich" (np. stanowczość, zdobywczość, bezwzględność) lub „kobiecych" (np.: 

troska o innych i o jakość życia).  

� Konfucjański dynamizm – wyraża się w wytrwałym dążeniu do celu, w 

oszczędności i zapobiegliwości, charakterystycznej dla krajów Dalekiego 

Wschodu. 

                                                 
32 O. Lundy, A. Bowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy 
ABC, Kraków 2000, s. 174. 
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Na podstawie powyższych cech G. Hofstede wyróżnił dwa podstawowe typy 

kultury. Kulturę opartą na wymiarze indywidualizmu, charakterystyczną dla kra-

jów Zachodnich i opartą na wymiarze kolektywizmu charakterystyczną dla kul-

tury Wschodu. Pierwszy typ kultury charakteryzuje się dużym indywiduali-

zmem, jednostki dążą do własnych interesów. Niepewność jest tu rozumiana 

jako zwykła konieczność. Mały dystans do władzy powoduje, że pracownicy są 

bardziej zmotywowani do działań i kreatywni, a kierownictwo działa w sposób 

demokratyczny. Przeważają tutaj cech męskie, liczy się awans zawodowy i suk-

ces. Dąży się do wzrostu działalności i maksymalizacji zysków. Drugi typ kultu-

ry przede wszystkim zwraca uwagę na tradycje, rolę autorytetów. W grupie do-

minuje posłuszeństwo i nastawienie na interes ogółu. Kultura charakteryzuje się 

dużą hierarchicznością. Przeważają tu cechy kobiece, zależność i podporządko-

wanie się władzy. Podział ten jest przekonujący, stanowi model wyjściowy, któ-

ry w obecnym czasie podlega dużej homogenizacji. Jest to spowodowane proce-

sem ciągłego mieszania się kultur, co powoduje powstanie masowej kultury, któ-

ra staje się wspólna w wielu różnych kręgach kulturowych. 

 

1.3.2. Typologia kultury wg. R. Harrison’a 

Inny podział kultury organizacyjnej znajduje się u R. Harrison'a, który wyróż-

nia cztery typy kultury33: 

� Kulturę władzy – która sprawdza się w małych firmach, gdzie władzę spra-

wują kierownicy w sposób dyrektywny, przyjmując silną i zdecydowaną po-

stawę. 

� Kulturę ról – dominuje tu podejście biurokratyczne, gdzie w zarządzaniu 

przeważają przepisy, każdy ma jasno określoną rolę. Najistotniejsza staje się 

stabilizacja. 

� Kulturę wsparcia – typ ten stawia na integracje pracowników, istnieje duże 

wsparcie w grupie. 

                                                 
33 E. McKenna, N. Beech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner & Ska, 
Warszawa 1997. 
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� Kulturę sukcesu – gdzie każdy dąży do osiągnięcia jak najlepszych wyni-

ków, a atmosfera firmy zachęca do pracy i niezależności. 

R. Harrisom przede wszystkim główny nacisk kładzie na czynnik ludzki, każda 

funkcja kultury organizacyjnej zależna jest według niego od cech charakteru pra-

cowników, narzuca im styl zachowań. W kulturze władzy na pewno sprawdzą się 

jednostki, które będą umiały się podporządkować zwierzchnikowi, w kulturze 

sukcesu odnajdą się ludzie pełni aktywności i pewności siebie. 

 Podział ten ukazuje pewne stereotypy, które na przykład kulturę ról ukazu-

ją jako kulturę pełną ludzi biernych, podporządkowanych, kierujących się przepi-

sami, zasadami. Trzeba wiec zwrócić uwagę na fakt, że każdy z przedstawionych 

typów kultury nie występuje w szablonowej formie, ale podlega zmianą, zależny 

jest od działających w otoczeniu firmy jednostek.  

 

1.3.3. Typologia R.E. Milsa’a i C.C. Snow’a 

Typologię opartą na ideologii menadżerskiej i przywództwa w kształto-

waniu kultury prezentują R. E. Miles i C.C. Snow34. Wyróżniają oni trzy typy 

kultury: 

� Organizacja nastawiona na obronę – ma na celu dbać o utrzymanie się na 

rynku, co wiąże się z kontrolą i planowaniem wspomagającym redukcję kosz-

tów i zwiększenie wydajności. 

� Organizacja nastawiona na poszukiwania – która szuka jednostek kreatyw-

nych i twórczych, tworzy nowe produkty i korzysta z możliwości rynku. 

� Organizacja nastawiona na analizę – kierownictwo kładzie nacisk na bada-

nia rynku, ciągły rozwój, ulepszanie produktu oraz jakość. 

 Łatwo zauważyć, że tak zaprezentowana typologia głównie skupia się wo-

kół maksymalizacji wartości firmy, ważni są tutaj pracownicy, ale przede 

wszystkim kształt kultury i jej funkcje uzależnione są od sukcesu firmy. 

 

 

 

                                                 
34 Ibidem. 
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1.3. 4. Typologia kultury wg. C. Handy’ego 

 Kolejna typologia zaproponowana została przez C. Handy'ego35, badacz 

wyróżnia cztery typy kultury: 

� Kulturę władzy, klubową, tzw. Zeusa – główne zdanie należy tutaj do kie-

rownika jednostki, który jest odpowiedzialny za istotne sprawy firmy. W orga-

nizacji panują dobre stosunki międzyludzkie, a reguły ograniczone są do mi-

nimum z racji małej ilości pracowników. Typ ten przypomina pajęczynę36, któ-

rej środek zajmuje jedna lub najwyżej kilka osób. 

� Kulturę ról, funkcji, tzw. Apolla – nastawiona jest ona na bezpieczeństwo i 

stabilizacje, jej członkowie działają na podstawie ustalonych zasad i procedur. 

Kultura ta jest przewidywalna, nastawiona na zysk.  

� Kulturę zadań, zamierzeń, tzw. Ateny – charakterystyczna jest dla organiza-

cji macierzowych, w których tworzy się konkretne zespoły do wykonania za-

dań. Pracownicy są wyróżniani za umiejętności i efektywność.  

� Kulturę indywidualności, egzystencjalną, tzw. Dionizosa – cechuje ją indy-

widualizm i autonomia jednostek, organizacja służy swym członkom do reali-

zacji osobistych celów. O podziale obowiązków decydują tutaj sami pracowni-

cy. Taki typ kultury spotykamy np.: w kancelariach adwokackich, prywatnych 

przychodniach zdrowotnych.  

W swych założeniach typologia C. Handy'ego jest zbliżona do założeń R. Harris-

on'a. Z pewnością nie jest ona jednorodna, ale wskazuje na wpływ czynnika 

ludzkiego na kulturę organizacji, w której wzajemne interakcje między jej człon-

kami decydują o sposobie postrzegania kultury w otoczeniu zewnętrznym. 

1.3.5. Typologia wg. T. Deal'a i A. Kennedy' ego 

Ze względu na ryzyko podejmowanych działań kulturę organizacyjną może-

my podzielić za T. Deal'em i A. Kennedy'm na: 

� Kulturę machio, indywidualistów – gdzie liczy się osobisty sukces pracow-

ników, porażki są bezlitośnie ujawniane. Liczą się tutaj jednostki, które potra-

                                                 
35 G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa, Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 
36 A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006,  s. 
246. 
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fią sprzedać swoją wiedzę działać szybko i chcą podejmować ryzyko. Są zde-

cydowane. Ten typ kultury pojawia się w firmach doradczych, reklamie, sekto-

rze rozrywkowym37. Kobiety i mężczyźni są tutaj równo uprawnieni.  

� Kulturę hazardzistów, mieszaną – która stawia na pracowitych, kontakto-

wych ludzi, którzy potrafią oddzielić zawodowe obowiązki od wypoczynku i 

zabawy. Kultura ta dominuje w firmach komputerowych. Stawia się w nich na 

szybkie działanie, o niskim ryzyku. Firma wypracowuje procedury, które 

wspomagają proces działania. 

� Kulturę zrównoważoną, procesu – która charakteryzuje się spokojem, po-

rządkiem w działaniu, ideałem pracownika jest tutaj osoba stateczna, o dużej 

dojrzałości. W firmie stawia się na planowanie długookresowe i umiejętności 

analizowania szczegółów.38 

� Kulturę rutyniarzy, trwania – jest ona bardzo sformalizowana, posiada swą 

tradycję. Pracownicy znają swoją pozycję w organizacji, a kultura prawie nie 

ulega zmianą, przykładem mogą tu być banki, firmy farmaceutyczne. 

Łatwo zauważyć, że istnieje wiele typów kultury organizacyjnej, badacze posłu-

gują się wieloma podziałami, wśród, których można wyróżnić te zależne od oto-

czenia, współpracujących ze sobą jednostek, wykonywanej pracy, orientacji kul-

turowej.  

 Pośród różnorodności typologii znajdują się wzory kultur indywiduali-

stycznych i kolektywistycznych, męskich i kobiecych, elitarnych i egalitarnych, 

wewnątrzsterownych i zewnątrzsterownych.39 

 

1.3.6. Funkcje wewnętrzne kultury organizacyjnej 

  Każda organizacja oprócz swego specyficznego charakteru, posiada także 

funkcje, które za E. Schein'em można zróżnicować na zadania dotyczące ze-

wnętrznej integracji jednostek miedzy sobą i w organizacji oraz związane z we-

wnętrznymi procesami i stosunkami w organizacji.  
                                                 
37 M. Przybył (red.), Organizacja i zarządzanie, Podstawy wiedzy menadżerskiej, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego, Wrocław 2002. 
38 G. Aniszewska (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2007.  
39 Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C·H·BECK, Warszawa 2006, s.15. 
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Do zadań wewnętrznych kultury organizacyjnej możemy zaliczyć40: 

� Funkcję integracyjną, – która skupia się przede wszystkim na tym co wspól-

ne dla danej organizacji. Ma za zadanie tworzyć społeczność pracowników, 

którzy wyrażają, jeśli nie taki sam to, chociaż zbliżony sposób myślenia, wie-

rzenia. Podzielają te same uczucia i wartości. Przebywają razem, przez co na-

bywają pokrewne doświadczenie i tworzą firmę, na co dzień. Wiąże się to tak-

że z dużym stopniem tożsamości organizacji, a także sprzyja tworzeniu się 

klimatu bezpieczeństwa i stabilności. Ważną rolę odgrywa tutaj historia i tra-

dycja jednostki, która potwierdza jej wiarygodność.  

� Funkcje poznawczo – informacyjną (percepcyjną) – wiążę się ona z rolą 

kultury jako nośnika wiedzy, dzięki, któremu jednostki poszerzają swoje hory-

zonty, uczą się kultury. Co pozwala im we właściwy sposób spostrzegać zja-

wiska i procesy zachodzące w miejscu pracy.  

� Funkcję adaptacyjną – pozwalającą na identyfikację z daną kulturą, dzięki, 

której członkowie firmy wypracowują gotowe schematy zachowań. Umożliwia 

to planowanie, przewidywanie i projektowanie swego życia w organizacji. 

Funkcja ta polega na stabilizowaniu rzeczywistości41, wprowadza gotowe 

schematy reagowania na zmiany zachodzące w jednostce. Jej zadaniem jest 

uzgodnienie w danym środowisku misji i celów organizacji poprzez tworzenie 

struktury jednostki, podziału pracy. 

Warto podkreślić, że funkcje wewnętrzne kultury organizacyjnej zależą w dużym 

stopniu od cech osobowości poszczególnych jednostek, wpływu kierownictwa na 

procesy w firmie, czy ogólnego sposobu budowania kultury danej jednostki. 

1.3.7. Funkcje zewnętrzne kultury 

Wyróżniamy także funkcje zewnętrzne kultury organizacyjnej, można przedsta-

wić je następująco: 

� Wpływ uzgodnień wewnętrznych na kontakty zewnętrzne – możemy tutaj 

zaliczyć misje instytucji, jej strategię i wynikające z niej funkcje. Ważne są 

                                                 
40 L. Zbiegiem – Maciąg, Kultura w organizacji, Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnic-
two naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 33-35. 
41 Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2001, s. 248. 
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także środki realizacji zadań, takie jak podział pracy, alokacja zasobów. Spo-

soby korygowania organizacji dotyczące pożądanej strategii działania w sytu-

acjach konfliktowych jaki i w pomyślnym działaniu firmy. 

� Wpływ czynników wywodzących się z otoczenia – funkcja ta zakłada, że 

każda organizacja jest powołana do działania w różnym otoczeniu, społecz-

nym, ekonomicznym, prawnym, ekologicznym. Współpracuje z wieloma in-

stytucjami, które oceniają jej rolę i pozycję, miejsce w branży, image.  

Omawiane czynniki wpływają z pewnością na postrzeganie kultury orga-

nizacyjnej wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz w jej otoczeniu. Łatwo wtedy 

rozpoznać czy jest to kultura słaba czy mocna.  

O sile kultury świadczy skuteczność nieformalnej kontroli społecznej w 

danym środowisku. Zapewne kultura jest bardzo ważnym elementem zarządzania 

przedsiębiorstwem. Posiada zarówno ujemne jak i dodatnie skutki42. Do tych 

pierwszych zaliczyć można: niedrożność kanałów informacyjnych, blokowanie 

innowacji, utrwalenie rutyny, zbiorowa postawa unikania aktywnego działania, 

konformizm oraz usztywnienie struktur. Do niekwestionowanych zalet kultury 

zaliczyć można: sprawne komunikowanie się, pomoc w rozwiązywaniu złożo-

nych zadań, informacyjne przygotowanie decyzji, szybsze i skuteczniejsze wdro-

żenie zmian, pogłębienie motywacji do pracy i integracja z procesami zmian. 

Często mówiąc o kulturze silnej wskazuje się na jej konkretne cechy, do 

których zalicza się:  

� wyrazistość wzorców kulturowych,  

� stopień upowszechnienia,  

� głębokość zakorzenienia. 

Pierwsza cecha świadczy o traktowaniu kultury organizacyjnej jako zjawiska 

naturalnego, które nie podlega krytyce. Członkowie grupy działają tu podświa-

domie, sprzyjają temu istniejące w niej stereotypy i codziennie powtarzające się 

działania, które powodują, że firma staje się zbiorem kodów znanych tylko jej 

pracownikom. Organizacja, w której członkowie nie mają wątpliwości jak postą-

pić, znają swoje miejsce jest silna. Druga cecha czyli stopień upowszechnienia w 

                                                 
42 A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000, s. 184. 
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organizacji wskazuje na akceptowanie przez pracowników ustalonych reguł i 

zasad w firmie. Bez wątpienia im organizacja jest mniejsza tym mniejsze zróżni-

cowanie działalności, osobowości.  

  O sile kultury organizacyjnej świadczy także głębokość zakorzenienia, 

czyli stopień przyswojenia sobie przez członków jednostki wzorców panujących 

w otoczeniu, stosunek do obowiązujących reguł i zasad.  

  Niewątpliwie typy i funkcje kultury organizacyjnej są bardzo zróżnicowa-

ne. Zjawisko to przedstawia rysunek 4.  

 

 

 

Rysunek 4. Uwarunkowania kultury organizacyjnej 

Źródło: M. Przybył (red.), Organizacja i zarządzanie, Podstawy wiedzy menadżerskiej, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego, Wrocław 2002, s. 294 

 Badacze w swych opisach zwracają uwagę na różne aspekty związane z poję-

ciem kultury i jej zadaniami. Z całą pewnością można zauważyć, że różnice te są 

wynikiem skoncentrowania się na innych zmiennych w samej kulturze. Typy i 

funkcje są zależne od typu otoczenia i typu organizacji, a także od cech organi-

zacji i jej uczestników. Każda z wymienionych zmiennych charakteryzuje się 

dużym zróżnicowaniem. Na typ otoczenia organizacji składa się wiele czynni-

ków: kultura narodowa, regionu, jej otoczenie ekonomiczne, prawne, techniczne, 

socjokulturowe. Wszystkie te czynniki maja decydujący wpływ na funkcje i typ 

Typ otoczenia: 
- kultura narodowa 
- system wartości społeczeństwa 
- kultury regionalne 
- otoczone ekonomiczne, prawne,            
polityczne, technologiczne 
- lokalny system wartości 

Cechy organizacji: 
- historia, wiek, tradycja 
- wielkość 
- styl zarządzania 
- system administracji 
- struktura 
- strategia 
 

Cechy uczestników: 
-postawy i wyznawane wartości 
- wykształcenie 
- płeć i wiek 
- doświadczenie zawodowe 
- więzi emocjonalne 
 

Typ organizacji: 
- sytuacja rynkowa 
- rodzaj konkurencji 
- rodzaj technologii i 
 wytwarzanych produktów 
- branża 
 

KULTURA ORGANIZACJI 
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kultury organizacyjnej. Podobnie ma się sprawa z typem organizacji, który 

obejmuje rodzaj branży i produkcji danej firmy. Zależy od sytuacji rynkowej i 

konkurencji istniejącej w otoczeniu. Na pewno także cechy uczestników określa-

ją kształt istniejącej kultury organizacyjnej w firmie. Jest ona bowiem uzależnio-

na od wieku i płci pracowników, ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego 

oraz więzi emocjonalnych, które powstają w organizacji. Kulturę organizacyjną 

jej typy i funkcje warunkują także cech samej organizacji, które łączą w sobie 

historie jednostki, styl zarządzania, strukturę i strategie działania kierownictwa.  

 

1.4. Przejawy kultury organizacyjnej 

 Kultura organizacyjna tworzy swego rodzaju klimat w przedsiębiorstwie. Jest 

on wyczuwalny podczas kontaktu z członkami firmy, w jej otoczeniu zewnętrz-

nym i wewnętrznym. Tą wszechobecną atmosferę łatwo zauważyć, zaobserwo-

wać, trudniej zaś opisać. Dzieje się tak dlatego, że widoczne przejawy kultury 

organizacyjnej wynikają z wewnętrznego życia pracowników, ich codziennych 

kontaktów, przebywania w otoczeniu przedsiębiorstwa. Choć dobrze widoczne 

nie do końca mogą być właściwie interpretowane przez naocznego obserwatora. 

Warto jednak dodać, że mimo wieloznaczności symptomów kultury na ich pod-

stawie naszym oczom rysuje się pewien obraz pracownika i kierownika danej 

jednostki, podejścia do klientów i przedstawicieli organizacji. Do podstawowych 

przejawów kultury zaliczyć można43:  

� symbole,  

� sposób komunikowania się, 

� rytuały,  

� wartości i mity,  

� organizacyjne tabu.   

 

 

 

                                                 
43 L. Zbiegiem – Maciąg, Kultura w organizacji, Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnic-
two naukowe PWN, Warszawa 1999, s.44-51. 
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1.4.1. Symbole w kulturze organizacyjnej 

  Symbole pozwalają na odczytywanie znaczeń, dostrzeganych za pomocą 

wzroku. Występują w różnych formach, które mieszczą się w trzech kategoriach: 

przedmiotów fizycznych, zachowania i wyrażeń słownych. W organizacji doty-

czą przede wszystkim: symboliki architektonicznej, fizycznej i symboliki statusu. 

Pierwsza wskazuje na zewnętrzną architekturę firmy, rozplanowanie biura, ume-

blowanie, organizacje parkingów, dekorację, samochody firmowe. Ważna jest 

tutaj także aranżacja stanowisk pracy, urządzenia techniczne, gadżety firmowe. 

Wszystkie te czynniki wskazują, kto jest najważniejszy w firmie, jakie zajmuje 

stanowisko. Symbole fizyczne dotyczą za to strojów, wyglądu pracowników. 

Często wyrażają się także za pomocą odznak, identyfikatorów. Pozwalają one na 

utożsamienie się z jednostką i budowanie klimatu rodzinnego. Bardzo ważne 

obecnie są symbole statusu, pozycji społecznej. Wyrażające się poprzez przywi-

leje służbowe, nagrody, awanse pracownicze. Wiele przedsiębiorstw stara się o 

wyraziste ukazanie roli pracownika w firmie. Nadawane są różnego rodzaju 

przywileje, tytuły, gdzie każde stanowisko pracy charakteryzuje się pewnymi 

cechami, hierarchią w organizacji.  

 

1.4.2. Komunikacja jako przejaw kultury organizacyjnej 

  Ważne miejsce w każdym przedsiębiorstwie zajmuje także sposób komu-

nikowania się, kontakty interpersonalne. Na ich podstawie możemy ocenić sytu-

acje firmy. Komunikacja to wymiana, porozumienie. Składają się na nią trzy 

podstawowe elementy: komunikat, nadawca i odbiorca. Bez wątpienia regularna 

i dostateczna komunikacja jest pierwszym z warunków dobrego funkcjonowania 

i działania organizacji, jej kultury. Podstawowymi sposobami porozumiewania 

się są: język, wyrażenia wspólne dla danej grupy pracowniczej, skróty myślowe, 

które są mało zrozumiałe dla ludzi spoza firmy. Formuły lingwistyczne, hasła 

zawołania, krótkie zwroty. Sposób przyjmowania klientów, a także odnoszenie 

się do ludzi, w najbliższym otoczeniu organizacji i dalszym. 44 Język organizacji 

dla nowego pracownika, choć początkowo mało zrozumiały w rezultacie staje się 

                                                 
44 Ibidem, s. 46. 



 40

jego własnym. Każda jednostka posiada swój unikalny sposób kontaktów języ-

kowych, które tworzą się stopniowo w firmie. Służą na określenie narzędzi pra-

cy, przełożonych, dostawców, klientów, czy usług, produktów związanych z 

funkcjonowaniem jednostki. Kultura komunikowania się w organizacji podobna 

jest do krwioobiegu, ponieważ ważne jest by wysyłana informacja dotarła do 

wszystkich adresatów, wywołując zamierzony efekt. Komunikacja rozwija się 

poprawnie i sprzyja spójności w organizacji kiedy spełnione są warunki45: 

� grupa jest mała, 

� istnieje podobieństwo miedzy członkami firmy, dysponują podobnymi ce-

chami lub takimi, które się uzupełniają, 

� członkowie są informowani o sukcesach firmy, w których biorą udział, 

� pracownicy przebywają dłuższy czas w swojej obecności, także podczas spo-

tkań poza organizacją, 

� lider grupy jest akceptowany przez jej członków, 

� zadania pracowników są ze sobą powiązane i zależne, 

 

1.4.3. Rola rytuałów i wartości 

  Obok języka komunikacji tworzy się wiele zwyczajów, rytuałów, które 

mocno zapisują się w kulturze danej organizacji. Zaliczamy do nich chociażby 

witanie się ludzi, przyjmowanie nowych pracowników do pracy, wspólne świę-

towanie urodzin, imienin, ślubów, odejść na emeryturę, spędzanie wolnych dni 

na wycieczkach integracyjnych, piknikach firmowych. Rytuały charakteryzują 

się powtarzalnością i wzmacnianiem podstawowych wartości organizacji. Wzbo-

gacają one życie firmy, wymagają akceptacji i ciągłej kontynuacji oraz uczą pra-

cowników jak pracować w duchu kultury organizacyjnej.  

  Każda firma, która chce jednoczyć swoich pracowników musi także kie-

rować się wartościami, które są cenione przez ludzi i powodują chęć ich osiąga-

nia. Wskazują one na to co jest pożądane, akceptowalne w organizacji, a co bu-

dzi sprzeciw. Zarządzanie poprzez wartość koncentruje się na czynniku ludzkim, 

                                                 
45 Cz. Sikorski, Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, Wydawnictwo 
C.H. Beck, Warszawa 2005, s.16. 
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dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorstwa starają się tworzyć grupy lojalnych 

klientów, oddanych i aktywnych pracowników, właścicieli zajmujących się two-

rzeniem zysku, ale i prestiżem, wizerunkiem firmy. Często system wartości, mi-

sja przedstawiona jest w sposób formalny, pisemny. Jednak aby wartości firmy 

stały się częścią kultury organizacyjnej musza zostać przyjęte przez pracowni-

ków. Dostosowanie to realizowane jest poprzez46: 

1. Działania indywidualne: 

� samodzielny rozwój i zarządzanie, 

� rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, 

� trening kierowniczy. 

2. Działania zespołowe: 

� skuteczne działania członków, 

� postęp i dynamika grupy, 

� etapy budowy zespołu do danych zadań, 

� udogodnienia dla grupy. 

3. Działania firmy: 

� strategia i rozwój zarządu, 

� system organizacji i działania, 

� bariery możliwości zarządu, 

� działania nagradzające i uznaniowe. 

4. Stałe doskonalenia: 

� stała obserwacja, 

� stałe ocenianie od nowa, 

� bezustanne działanie. 

Jak widać wartości w organizacji pokrywają się z podstawowymi pojęciami i 

zasadami w organizacji, tworząc rdzeń kultury przedsiębiorstwa. Mogą wystę-

pować w formie jawnej i ukrytej.  O przynależności do przedsiębiorstwa świad-

czą także mity, opowieści, które krążą po organizacji, a dotyczą założycieli jed-

nostki, wydarzeń z życia codziennego pracowników. Warto dodać, że im większe 

                                                 
46 W. Błaszczyk, (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kształtowanie relacji organizacyj-
nych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 234. 
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przywiązanie ludzi do miejsca pracy to tym więcej anegdot i wspólnych wspo-

mnień, które bardzo często staja się niepisaną historią organizacji. Takie opowie-

ści osadzają teraźniejszość w przeszłości i stanowią wyjaśnienie oraz uzasadnie-

nie obecnych sposobów postępowania47. W wielu organizacjach także często wy-

stępują tematy tabu, strefy, o których nie należy mówić, często dotyczą one nie 

ujawniania wysokości wynagrodzenia, kryteriów polityki awansów, szczegółów 

z życia prywatnego ludzi.  

  Niewątpliwie ukazane tutaj przejawy kultury wpływają na jej kształt, po-

zwalają na określenie jej typu i składników. Są symptomem ludzkiej zbiorowo-

ści, tworzą pajęczynę powiązań między pracownikami. Budują w pewnym stop-

niu ducha organizacji, dzięki, któremu rodzą się motywy, pracownicy potrafią się 

poświęcać, dlatego, że utożsamiają się z organizacją, która bazuje na ich moc-

nych stronach, na tworzeniu silnej struktury opartej na odrębności i indywidual-

ności. 

  W rozdziale tym starałam się przedstawić główne pojęcia związane z teo-

rią kultury organizacyjnej zaprezentowane w literaturze naukowej. W następnym 

rozdziale przedstawię założenia metodologiczne niniejszej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Stephen P. Robbins, Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 1998, s. 419. 
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Rozdział 2 

 

Metodologiczne założenia badań własnych 

 

2. 1.  Metodologia 

Metodologia to nauka, która zajmuje się określeniem procedur badaw-

czych. Metodologia nauk nie stanowiła od razu osobnego działu wiedzy. Jako 

odrębny dział zaczęła się kształtować dopiero na przełomie XVI i XVII wieku.48 

Sam termin metoda wywodzi się z języka greckiego – methá hodós i oznacza po 

drodze (droga postępowania). Rzeczowo zaś znaczy tyle, co sposób systema-

tycznie stosowany49. Możemy znaleźć wiele definicji metodologii. W Słowniku 

Języka Polskiego metodologia określona jest jako „nauka o metodach badań na-

ukowych i wykładu naukowego”.50 S. Nowak stwierdza, że „metodologia to tyle, 

co nauka o metodach stosowanych w jakiejś nauce czy naukach. Czyli jest to na-

uka o poprawnych sposobach postępowania w trakcie całego procesu badawcze-

go”.51  

Metodologię  można rozumieć trojako52:  

1. jako naukę o zasadach budowania układów rozumowania na przykładach sys-

temów naukowych, 

2. jako naukę związaną ze stosowaniem zasad logiki formalnej do konstrukcji 

oraz układu poszczególnych nauk, 

3. jako teorie czynności, zwłaszcza umysłowych, polegających na budowaniu 

nauk, w przeciwieństwie do logiki formalnej jako teorii wypikowania. 

W dyscyplinie nauki o zarządzaniu metodologię trzeba rozumieć jako ze-

staw dyrektyw badawczych wynikających z przyjętych założeń teoretycznych, 

sposób formułowania, uzasadniania i sprawdzania twierdzeń53. 

                                                 
48 Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2001, s.101 
49 Ibidem, s.104. 
50 E. Sobol, Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s. 449. 
51 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007, 
   s. 13 – 14. 
52 Hanna G. Adamkiewicz – Drwiłło, Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Wydaw-
nictwo „Dom organizatora”, Toruń 2008. 
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2.1.1. Cel i przedmiot badań 

Metodologia zakłada określenie i sformułowanie przedmiotu badań i ce-

lów. Bez wątpienia jak wskazuje J. Szumski charakterystyka przedmiotu badań 

jest procesem złożonym. Według niego „obejmuje ona bowiem rozmaite twory 

życia społecznego, zarówno materialne, jak również idealne, do których zalicza-

my idee, przesady, wierzenia ludzi.”54  

Przedmiotem niniejszej pracy jest: 

� kultura organizacyjna w trzech zakładach prowadzonych przez Siostry Elżbie-

tanki: Ośrodku Rehabilitacyjno Wychowawczym, Niepublicznym Przedszkolu i 

Zakładzie Opiekuńczo Rehabilitacyjnym. 

Wskazanie przedmiotu badań nie jest elementem wystarczającym, by właściwie 

wyznaczyć przebieg procesu badawczego. „Charakterystyczną cechą każdej 

pracy jest jej celowość ukierunkowania działań. Bez wyraźnie sformułowanych 

celów trudno byłoby dokonać nowych odkryć w wybranej dziedzinie.”55 J. Gni-

tecki uznał, że „cel pracy to rodzaj zamierzonego efektu, do którego ma dopro-

wadzić działalność badacza”56. Dlatego też cele pracy muszą być jasno określo-

ne, wskazane i poddane refleksji, gdyż są podstawą pisania całej pracy.  

Celem pracy jest: 

� zweryfikowanie kultury organizacji, jej znaczenie pod względem składników, 

typu i funkcji, które spełnia.  

Znając cel pracy w następnej kolejności należy sformułować problemy badaw-

cze.  

 

2.1.2.  Problemy badawcze 

Problem to przeszkoda, trudna rzeczywistość. Jak podaje J. Pieter: „ pro-

blem naukowy jest swoistym pytaniem, a jako taki zakłada pewną wiedzę: coś się 

wie, formułując problem, a czegoś się nie wie i właśnie chodzi o to, aby się do-

                                                                                                                                               
53 Alfred Czermiński, Małgorzata Czerska, Bogdan Nogalski, Ryszard Rutka, Jerzy Apanowicz, 
Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo „Dom organizatora”, Toruń 2002, s. 22. 
54 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999, s.19. 
55 T. Pszczółkowski, Zasady sprawnego działania, Warszawa 1974, s.41. 
56 J. Gnitecki, Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra, s.74. 
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wiedzieć, czyli poznać prawdę w obrębie tego czego nie wiem.”57Zetknięcie się  z 

danym problemem powoduje stawianie pytań, które możemy podzielić na ogólne 

– dotyczące sedna sprawy oraz szczegółowe – skupiające się na dodatkowych 

cechach, zależnościach. 

Główny problemy pracy wyraża się w pytaniu: 

Jakie jest znaczenie kultury organizacyjnej w Ośrodku Rehabilitacyjno Wycho-

wawczym, Niepublicznym Przedszkolu i Zakładzie Opiekuńczo Rehabilitacyj-

nym? 

Uszczegółowieniem problemu głównego są problemy szczegółowe, które w 

sposób jeszcze bardziej wnikliwy pozwalają przeprowadzić badania: 

1. Jaki rodzaj kultury występuje w badanych jednostkach? 

2. Jaką rolę odgrywa kadra kierownicza w kształtowaniu kultury organizacyj-

nej? 

3. Jak pracownicy oceniają kulturę firmy? 

4. Jakie elementy kultury wpływają na integracje pracowników? 

 

2.1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

„Metoda to świadomy, wzorcowy, systematycznie stosowany układ czyn-

ności zwiększający skuteczność i ekonomiczność działania”58. Jak podaje S. No-

wak wybór metod w pracy naukowej musi być podporządkowany przede 

wszystkim problematyce badania. Aby dokonań analizy kultury organizacyjnej 

można posłużyć się jedną ze strategii: 

1. podejście holistyczne – kiedy badacz dogłębnie obserwuje kulturę, uczestni-

cząc w życiu przedsiębiorstwa, przyjmując role pracownika, 

2. podejście metaforyczne, językowe – analizie zostają poddane dokumenty, 

sprawozdania, rozmowy między członkami firmy w celu zbadania wzorców 

kulturowych,  

3. podejście ilościowe – posługujące się kwestionariuszami i wywiadami do 

oceny wymiarów kultury. 

W pracy zostanie wykorzystana: 

                                                 
57 J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 52. 
58 Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2001, s. 105. 
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� Metoda obserwacji – „jest to sposób prowadzenia badań, w którym czynność 

obserwacyjna odgrywa role istotną i specyficzną, oraz którego stosowanie nie 

pociąga za sobą zmian w zjawisku badawczym. „59 

� Metoda badania dokumentów - która opiera się na analizie historycznej i 

literackiej. 

� Metoda wywiadu - „obejmuje różne formy zbierania danych od respondentów 

w toku bezpośredniej z nimi rozmowy, przeprowadzonej przez ankieterów.”60 

Technika badawcza jest zawsze przeznaczona do specjalnego celu, okresu, służy 

realizacji zamierzonych badań. To sposób wykonywania mniejszych prac w pro-

cesie organizowania. Różne techniki badawcze przedstawia poniższy rysunek 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Techniki badań własnych 

Źródło: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie 

organizacjami, Wydawnictwo „Dom organizatora”, Toruń 2002. 

W badaniach nad kulturą organizacyjną metody zbierania informacji nie 

różnią się od stosowanych w badaniach społecznych. Korzysta się przede 

wszystkim z technik znanych z badań socjologicznych. Zaliczamy do nich: an-

kiety, wywiady oraz obserwacje (najczęściej zachowań członków firmy podczas 

zebrań, rozmów służbowych, wykonywanych zajęć).  

                                                 
59 J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 108.  
60 K. Kuciński, (red.), Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlo-
wa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 199.  
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Ankieta pełni funkcję informacyjną, daje wiedzę szeroką, ale nie precy-

zyjną. Pytania zawarte w ankiecie mogą być zamknięte, półotwarte lub otwarte. 

To narzędzie badawcze nie wymaga dozoru ankietera, ankietę można wysłać do 

respondentów pocztą, przez Internet.  

Bogatszym narzędziem jest wywiad, który daje nam pogłębione informa-

cje, szerszy obraz badanej sytuacji. Często jest przeprowadzany na podstawie 

utworzonego kwestionariusza. Pomaga w poznaniu ważnych dla pracy faktów, 

informacji, funkcjonowania danej zbiorowości. 

 W badaniu danej organizacji pomaga także analiza dokumentów we-

wnętrznych jednostki, zarówno kronikarskie jak i bieżące, związane z prowadze-

niem firmy. 

Główną techniką w pracy będzie: 

� analiza dokumentów,  

� wywiad z kierownikami organizacji, 

� ankietowanie pracowników, 

� obserwacja uczestnicząca. 

Narzędziami badawczymi według J. Apanowicz w badaniach naukowych „są 

przedmioty, instrumenty, urządzenia techniczne, aparatura pomiarowa (....) słu-

żąca do realizacji technik badań.”61 

W pracy zostaną wykorzystane następujące narzędzia badawcze:  

� kwestionariusz ankiety, 

� kwestionariusz wywiadu, który stanowi zbiór pytań podporządkowanych celo-

wi badania i służącym jego realizacji, 

� dokumenty. 

 

2.2 . Charakterystyka terenu badawczego62 

Teren badań niniejszej pracy obejmuje czy organizacje: 

� Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy Sióstr św. Elżbiety, 

                                                 
61 S. Pabis, Metodologia i metody nauk empirycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1985, str. 160. 
62 Opracowano na podstawie Kroniki Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego, Zielona Góra 
(1995 – 2005). 
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� Niepubliczne Przedszkole Sióstr św. Elżbiety, 

� Zakład Opiekuńczo Rehabilitacyjny „ELŻBIETANKI”. 

Placówki znajdują się w Zielonej Górze, w centrum miasta na Placu Powstańców 

Wielkopolskich 4.  

 

 

Zdjęcie 1. Budynek Sióstr św. Elżbiety, w którym znajdują się trzy zakłady: ośro-

dek, przedszkole i rehabilitacja 

Wymienione instytucje są prowadzone przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Elż-

bietanek Prowincji Poznańskiej.  

Jest to wspólnota kontemplacyjno – czynna, która powstała w Nysie 1842 

roku. Początkowo w XIX wieku siostry zajmowały się chorymi w ich własnych 

domach oraz wychowaniem opuszczonych dzieci. Z czasem wychodząc naprze-

ciw potrzebom ludzi także rozpoczęły działalność katechetyczną, wychowawczą 

prowadząc przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, świetlice i internaty.  

Na terenie Zielonej Góry siostry elżbietanki pracują ponad 125 lat i są do-

brze znane jej mieszkańcom. Przybył tutaj 15 sierpnia 1882 roku. Na samym po-

czątku siostry roztaczały opiekę ambulatoryjna nad chorymi. W powstającym 

domu zbudowano kaplicę, a także przeznaczono część posesji na hospicjum i 

dom starców. W 1927 roku dzięki staraniom Sióstr otwarto i poświecono szpital, 

który podczas II wojny światowej przekształcono w szpital wojskowy. W 1949 
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roku poddany renowacji szpital bezpłatnie przejął Powiatowy Związek Samorzą-

du Terytorialnego. Czas od roku 1960 – 1992 siostry elżbietanki nazwały „nie-

wolą domu”. Wtedy to ze zlikwidowanego szpitala powstały specjalistyczne 

przychodnie wojewódzkie. Budynek ulegał po raz kolejny dewastacji.  

Po roku 1989 siostry zaczęły starać się o odzyskanie domu. Budynek w 

bardzo ciężkim stanie oddano w 1992 roku. Rok później siostry elżbietanki zaję-

ły się generalnym remontem całego budynku. Siostry ustaliły, że po remontach 

obiekt będzie służył osobom niepełnosprawnym. Utworzono więc internat dla 

niepełnosprawnych fizycznie w normie intelektualnej. Dom został przystosowa-

ny z myślą o osobach poruszających się na wózkach, przy chodzikach, o kulach, 

młodzieży wymagającej ciągłej rehabilitacji.  

 

2.2.1. Charakterystyka Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego 

Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy został oficjalnie otwarty 4 wrze-

śnia 1995 roku. Głównym celem placówki jest praca z młodzieżą niepełnospraw-

ną, która poprzez specjalistyczne zajęcia uczy się samodzielności. Co przede 

wszystkim ma prowadzić do uzyskania dojrzałości zarówno pod względem psy-

chicznym, moralnym jak i społecznym. Pomocna jest w tym kompleksowa reha-

bilitacja, która pozwala pokonywać niepełnosprawnym ich własne ograniczenia i 

prowadzi do pełnej akceptacji siebie. 

 Wychowankowie domu podejmują naukę na terenie Zielonej Góry biorąc 

udział w zajęciach szkolnych i uniwersyteckich. Internat zapewnia zakwaterowa-

nie, wyżywienie, a także opiekę, wychowanie i rehabilitację medyczną. Zamien-

ną nazwą na ośrodek jest internat, czyli zakład zamknięty dla określonej grupy 

osób. Posiada on określoną strukturę organizacyjną, którą przedstawia rysunek 6. 

Na schemacie uwzględniono system HACCP, który został wdrożony w placów-

ce. Wpływa on na bezpieczeństwo pionu żywieniowego. Pozwala także na sys-

tematyczne i poprawne gromadzenie dokumentacji związanej z działaniami w 

kuchni ośrodka. Dzięki niemu bez problemu można wykryć wszystkie zagroże-

nie w sferze higieny i bezpieczeństwa żywności. 
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                   Stanowiska objęte systemem HACCP 

Rysunek 6. Struktura organizacyjna w ośrodku 

Źródło: Księga HACCP Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego. 

Ośrodek pełni przede wszystkim rolę wychowawczą, wskazuje pod-

opiecznym drogi rozwoju. Spełnia także określone funkcje, do których zaliczyć 

można: 

� Funkcję opiekuńczą – mająca na celu zaspokoić podstawowe potrzeby śro-

dowiskowe, bytowe mieszkańców. Wiąże się z zapewnieniem prawidłowych 

warunków rozwoju fizycznego, odpowiedniego wyżywienia. 

� Funkcję wychowawczą, – która pozwala na rozwijanie zdolności, zaintereso-

wań wychowanków, zapewnia także opiekę rodzicielską, pełni funkcje szkoły, 

uczy wszechstronnego rozwoju, zabawy, rekreacji, wypoczynku. 

� Funkcje społeczną – pozwala ona na rozwój zdolności społecznych, zapewnia 

udział w uroczystościach i lokalnych imprezach. 

� Funkcję rewalidacyjną – wyrównawcza, która głównie ma na celu zwiększa-

nie sprawności ogólna wychowanków i kształtowanie dyspozycji naukowych.  
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2.2.2. Charakterystyka Zakładu Opiekuńczo Rehabilitacyjnego 

„ELŻBIETANKI” 

Przy Ośrodku Rehabilitacyjno Wychowawczy po reformie służby zdrowia 

w 1999 roku powstał osobny Zakład Opiekuńczo Rehabilitacyjny 

„ELŻBIETANKI”, z którego do dzisiaj może korzystać każdy wychowanek, któ-

ry ma skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Z usług zakładu korzy-

stają także mieszkańcy Zielonej Góry.  

Ze względu na położenie zakładu w centrum Zielonej Góry istnieje do-

stępność do komunikacji miejskiej, a także możliwość z korzystania z miejskiego 

i zakładowego parkingu. Cechy te sprawiają, że zakład jest przyjazny dla pacjen-

tów. O prestiżu placówki świadczy także nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, oraz 

wystrój i wyposażenie gabinetów. Na terenie zakładu wykonuje się zabiegi w 

zakresie fizykoterapii: magnetoterapię, laseroterapie, elektroterapie, diatermię 

krótkofalową, krioterapię, mechaniczny masaż uciskowy. Jednostka prowadzi 

także ćwiczenia korekcyjne. Zakład służy przede wszystkim ludziom ze schorze-

niami narządów ruchu. Wykonuje zabiegi refundowane na podstawie umowy z 

Narodowym Funduszem Zdrowia i prywatne. By spełniać wysokie standardy 

pracownicy korzystają z różnych form szkoleń zawodowych.  

Placówka uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 

9001:2000. Zakład Opiekuńczo Rehabilitacyjny jako pierwszy zakład niepu-

blicznej opieki zdrowotnej prowadzony przez zgromadzenie zakonne wdrożył i 

stosuje normę ISO systemu zarządzania jakością w zakresie świadczeń medycz-

nych i rehabilitacyjnych w obszarze fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. Pla-

cówka posiada również ciągle aktualizowaną stronę internetową dzięki, której 

pacjenci mogą uzyskać bezpośrednie informacje na temat oferowanych usług, 

promocji lub rejestracji na konkretny zabieg. 

Na zadowolenie klientów duży wpływ mają pracownicy jednostki, ich za-

chowanie, kultura, a także wysokie kwalifikację. Prawidłowe funkcjonowanie 

placówki nadzoruje kierownik zakładu, który odpowiada za całość działań. Pod-

legają mu kolejno poszczególni pracownicy i działy. Zależność te przedstawia 

rysunek 7. 
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Ry-

sunek 7. Zakład Opiekuńczo Rehabilitacyjny „Elżbietanki”  komórka organiza-

cyjna - dział fizjoterapii 

Źródło: Księgą ISO 9001:2000 ZOR „Elżbietanki”. 

Kierownik decyduje o ważnych sprawach w organizacji, pracownicy muszą z 

nim współdziałać i z odpowiedzialnością realizować powierzone prace i zadania. 

 

2.2.3. Charakterystyka Niepublicznego Przedszkola Sióstr św. Elżbiety 

Do prowadzonego przez siostry elżbietanki ośrodka i zakładu rehabilitacji 

w 2001 roku dołączyło przedszkole. Powstało ono jako odpowiedź na prośby 

kierowane przez rodziców przyprowadzających dzieci na rehabilitacje. Obecnie 

przedszkole służy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym 

porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem, przepukliną oponowo – 

rdzeniową, ADHD. Pomieszczenia przedszkola zostały tak zaprojektowane by 

pomagały w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wychodząc naprzeciw naj-
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mniejszym podopiecznym, a także mieszkańcom internatu w przedszkolu od 

września 2009 działają pracownie terapeutyczne. Powstały one dzięki współpra-

cy placówki z Ministerstwem Edukacji. Są to następujące pracownie: Tomatisa, 

Biofeedbacka, logopedyczna i Montessori. Wychowankowie przedszkola i 

ośrodka mogą również korzystać z sauny, sali doświadczania świata, urządzenia 

avs i mindball oraz fotela do masażu. Wszystkie te udogodnienia wpływają ko-

rzystnie na samopoczucie i pozytywne kontakty wychowanków z pracownikami 

jednostek. Sami pracownicy także chętnie korzystają z tej formy rehabilitacji 

fizycznej i psychicznej. Przedszkole jest bardzo rodzinną palcówką wynika to 

między innymi z dobrej komunikacji pomiędzy dyrektorem placówki a persone-

lem. Przedszkole posiada własną strukturę organizacyjną, którą pokazuje rysunek 

8. Główne miejsce zajmuje w niej dyrektor, któremu podlegają poszczególni pra-

cownicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8. Schemat struktury organizacyjnej przedszkola 

Źródło: Księga Jakości Przedszkola Sióstr św. Elżbiety. 

Jak widać ze schematu dużą rolę w pracy przedszkola ma kontakt z rodzi-

cami dzieci. Wpływa na niego zarówno kontakt między dyrektorem a rodzicem 

jak i wychowawcą. Pomaga on w zaspokajaniu potrzeb dziecka niepełnospraw-
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Rada rodziców 

Pełnomocnik ds. Systemu 
Zarządzania Jakością 

Pracownik obsługi 

Księgowa 
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nego, które często nie potrafi się kontaktować z otoczeniem. Informacje zaczerp-

nięte od rodziców stanowią podstawę w komunikacji między opiekunami a pod-

opiecznymi. 

 

2.3. Charakterystyka grupy badawczej 

Przedmiotem badań niniejszej pracy jest kultura organizacyjna w trzech 

zakładach prowadzonych przez Siostry Elżbietanki: Ośrodku Rehabilitacyjno 

Wychowawczym, Niepublicznym Przedszkolu i Zakładzie Opiekuńczo Rehabili-

tacyjnym. 

By ukazać znaczenie kultury i jej rozwóz badaniem zostaną objęci wszy-

scy pracownicy analizowanych jednostek.  

Ośrodek zatrudnia dziewięciu pracowników:  

� dwie kucharki,  

� pracownika obsługi,  

� dwóch opiekunów osób niepełnosprawnych z tym jeden jest także terapeutą 

biofeedbacka III stopnia,  

� wychowawczynię internatu, 

� pracowników administracyjnych: intendentkę i księgową. 

Jest to dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna, administracyjna i obsługi. 

Każdy z pracowników ma jasno określone obowiązki i zadania. Wszyscy pra-

cownicy ciągłe udoskonalają swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i 

kursach w zakresie swoich stanowisk pracy.  

W przedszkolu zatrudnionych jest pięciu pracowników, dla których praca z 

dziećmi niepełnosprawnymi jest pasją i życiowym powołaniem. W skład kadry 

przedszkola wchodzą:  

� cztery wychowawczynie,  

� opiekun niepełnosprawnych.  

Ośrodkiem i przedszkolem kieruje ten sam dyrektor, jest nim siostra. Pracownicy 

obu placówek często ze sobą współpracują, pion kuchenny obejmuje swoim za-

kresem także przedszkole.  
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Odrębną jednostką jest Zakład Opiekuńczo Rehabilitacyjny, który zatrud-

nia siedmiu pracowników, w skład zespołu wchodzą:  

� mgr specjalista rehabilitacji ruchowej,  

� mgr fizjoterapii,  

� mgr pielęgniarstwa-rejestratorka,  

� 4 fizjoterapeutów,  

� masażysta,  

� kierownik zakładu – jest nim siostra. 

 

2.4. Organizacja i przebieg badań   

Badania nad kulturą organizacyjną Ośrodka Rehabilitacyjno Wycho-

wawczego, Niepublicznego Przedszkola Sióstr św. Elżbiety i Zakładu Opiekuń-

czo Rehabilitacyjnego przeprowadzono na przełomie 2009/2010 roku. Badaniem 

objęto wszystkich pracowników. Każdy otrzymał ankietę do wypełnienia, prze-

prowadzono także wywiad z dyrektorem ośrodka i przedszkola oraz kierowni-

kiem rehabilitacji. Dla ukazania pełnego obrazu kultury organizacyjnej posłużo-

no się także analizą udostępnionej dokumentacji. Prace badawcze usprawniła 

także bezpośrednia obserwacja pracowników, która polegała na udziale w ich 

codziennych obowiązkach, przyglądaniu się pracy poszczególnych zakładów. 

W kolejnym rozdziale dokonam dokładnej analizy danych dotyczących 

znaczenia kultury organizacyjnej w badanych jednostkach. 
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Rozdział 3 

 

Analiza wyników badań 

 

3.1. Rodzaj kultury w badanych jednostkach 

O rodzaju dominującej kultury organizacyjnej świadczy wiele cech, któ-

rymi charakteryzuje się dana firma. Główne składniki, które informują badacza o 

kulturze to artefakty, wartości i normy oraz założenia. Przeglądając dokumenta-

cje ośrodka, przedszkola i rehabilitacji, oraz obserwując poszczególnych pra-

cowników podczas dnia pracy można zauważyć pewne prawidłowości, zasady, 

które są wspólne dla ogółu, dla całości zespoły. 

 

3.1.1. Kultura organizacyjna ośrodka 

Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy Sióstr św. Elżbiety działa z my-

ślą o niepełnosprawnej ruchowo młodzieży, której pomaga w zdobywaniu 

sprawności fizycznej i umysłowej. Jest to placówka katolicka, otwarta na mło-

dzież i pracowników innych wyznań, prowadzona przez siostry zakonne. 

 

3.1.1.1 Założenia w organizacji 

Jak wynika ze Statusu jednostki główne założenia organizacji określone 

zostały poprzez misje i cele, do których wgląd mają wszyscy pracownicy. Poka-

zuje je tabela 1.  

Misja ośrodka kładzie nacisk przede wszystkim na wychowanie młodzie-

ży w bardzo szerokim aspekcie. Wychowawca i pracownicy powinny pomagać w 

zdobywaniu samodzielności wychowankom jak i wpływać na ich samoakcepta-

cję, a także pomagać w otwarciu się na drugiego człowieka. Ważnym zadaniem 

zespołu jest także wdrażanie osób niepełnosprawnych do samoobsługi i pomocy 

sobie poprzez ciągłą rehabilitację.  
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Celem placówki jest wychowanie młodzieży ku prawdziwej dojrzałości 

rozumianej jako: odpowiedzialność za podejmowane decyzje i samoakceptacja. 

Ośrodek zapewnia wychowankom odpowiednie warunki do rozwoju intelektual-

nego, duchowego, gwarantuje całodobową pomoc i opiekę medyczną. 

Młodzież zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu, który określa zasady 

odpłatności za pobyt i żywienie, a także reguły korzystania z pomieszczeń i po-

ruszania się po terenie ośrodka.  

 

3.1.1.2 Wartości i normy w organizacji 

Pracowników jednostki obejmuje także regulamin i reguły, które określają 

ich obowiązki, zakres pracy. Wszystkie wątpliwości i nieporozumienia są wyja-

śniane z dyrektorem, którym jest siostra zakonna. W związku z prowadzeniem 

kuchni placówka posiada także osobne przepisy dotyczące żywienia. Zakład po-

siada system HACCP -Politykę bezpieczeństwa żywności w zakresie przygoto-

wywania i dystrybucji posiłków żywieniowych. Wpływa to na jakość produktów. 

W pionie żywieniowym są prowadzone audyty wewnętrzne i zewnętrzne, wypeł-

niana jest dokumentacja i zapisy sprawdzające poprawność funkcjonowania sys-

temu. Pracownicy podlegają także instrukcją systemu żywienia. 

 

3.1.1.3 Artefakty w organizacji 

Pracowników oprócz wspólnej pracy i zadań łączą także rytuały, zacho-

wania, które są jednakowe dla ogółu. Każdy z członków zespołu posiada charak-

terystyczny ubiór z nadrukiem loga ośrodka (tabela 1), na który składa się ko-

szulka, spodnie i garnitur. Strój pracowników kuchni i personelu pomocniczego 

różni się kolorem. Pozwala on na utożsamienie się z miejscem pracy, świadczy 

także o przynależności do określonej grupy. Na dobrą atmosferę wpływa także 

stonowany wystrój pomieszczeń. Biura są jasne, słoneczne, meble funkcjonalne, 

dostosowane do potrzeb pracowników. Ośrodek posiada też sale spotkań, tzw. 

konferencyjną wyposażoną w duży stół, wygodne krzesła, expres do kawy. Jest 

to miejsce zebrań i integracyjnych spotkań pracowniczych. Również kuchnia 

ośrodka jest dostosowana do wymogów systemu HACCP. Znajdują się w niej 
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meble kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej. Każdy przedmiot ma swoje wy-

znaczone miejsce. Kuchnia jest przestrzenna i czysta. Sala konferencyjna i kuch-

nia pokazane zostały na zdjęciu 2 i zdjęciu 3. 

 

Zdjęcie 2. Sala konferencyjna 

 

Zdjęcie 3. Pomieszczenie kuchni 
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Na drugim piętrze budynku znajdują się pokoje wychowanków przystosowane 

do ich niepełnosprawności. Na korytarzu znajduje się gazetka tematyczna zwią-

zana z odpowiednim czasem. Punktem pogłębiającym więzi w organizacji są 

częste spotkania integracyjne, które zaliczymy do artefaktów behawioralnych: 

� z racji imienin poszczególnych członków zespołu,  

� z okazji świąt: Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Uroczystości św. Elżbiety – 

Patronki Sióstr Elżbietanek, 

� z okazji ślubów pracowników, także ślubów zakonnych pracujących sióstr,  

� z racji pogrzebów członków rodziny pracowników. 

Spotkania te odbywają się nie tylko w godzinach pracy, ale również poza tym 

czasem. Podczas Uroczystości św. Elżbiety zespól spotyka się na wspólnej Eu-

charystii wraz z gośćmi i przyjaciółmi, a później zasiada do wspólnego stołu. 

Dbając o religijny rozwój mieszkańców internatu pracownicy i siostry spotykają 

się z młodzieżą na wspólnym różańcu, drodze krzyżowej, a także na Mszy Świę-

tej z okazji Uroczystości św. Elżbiety i Świąt Narodzenia Pańskiego. Pracownicy 

raz w roku wyjeżdżają także na wspólną wycieczkę w góry lub zagranicę. 

Wśród artefaktów językowych można wyróżnić dwa podstawowe wspólne 

dla wszystkich trzech organizacji: ośrodka, przedszkola i rehabilitacji. Pracowni-

cy z siostrami witają się i żegnają używając zwrotów: Szczęść Boże i z Panem 

Bogiem.   

  

3.1.2. Kultura organizacyjna przedszkola 

Niepubliczne Przedszkole Sióstr św. Elżbiety działa przy Ośrodku Rehabi-

litacyjno Wychowawczym. Nad poprawnością wykonywanych zadań placówki 

czuwa siostra dyrektor ośrodka. Przedszkole zajmuje się przede wszystkim 

dziećmi niepełnosprawnymi psychicznie i fizycznie.  

 

3.1.2.1 Założenia w organizacji 

Główne zasady funkcjonowania przedszkola zostały zawarte w statusie 

jednostki, a także w regulaminie. Status określa główną misje i cele działa
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Tabela 1. Elementy kultury badanych jednostek 

Źródło: Opracowanie na podstawie strony www.elzbietanki.pl

Elementy 
kultury w 
jednostkach 

 
Przedszkole 

 
Ośrodek 

 
Rehabilitacja 

 
 
 
 

Misja 

 
Swoim życiem i działalnością pragniemy 
naśladować Chrystusa w Jego oddaniu 
sprawom Rodziny i jak On pochylać się 

nad ludźmi w potrzebie. 
 

 
Wychowanie do: 

samodzielności w podejmowaniu decyzji, 
samoakceptacji, akceptacji drugiego człowieka. 

Wdrażanie do: 
życie w grupie społecznej, samoobsługi, 

wzajemnej pomocy, pomocy samemu sobie 
poprzez rehabilitację 

 
Jesteśmy zakładem rehabilitacyjnym, 
ukierunkowanym na świadczenie po-

mocy naszym pacjentom przy jednocze-
snym stworzeniu atmosfery serdeczno-
ści, spokoju i stabilności. Pragniemy 
każdemu Pacjentowi poświęcić tyle 
czasu, aby oprócz oczekiwań związa-
nych z leczeniem ciała, uleczyć także 

jego duszę. 
 
 
 

Logo 
 

 
 

 
 
 

Cel  

 
Naszym celem jest najwyższy standard 
opieki i wychowania dziecka, rozumiany 
przez nas jako: wychowanie, religijność, 
zdrowie, postęp w rozwoju, w którym bie-

rze udział cała rodzina dziecka. 

Głównym celem placówki jest, aby młodzież 
po ukończeniu nauki szkolnej poprzez kom-
pleksową rehabilitację gotowa była do podej-
mowania odpowiedzialnych decyzji, do akcep-
tacji własnej osoby. Ambicją personelu jest, 
aby nasi wychowankowie wkroczyli w dorosłe 
życie jako pełnowartościowi i dojrzali ludzie.  

 
Naszym powołaniem jest świadczenie 

usług rehabilitacyjnych, 
o jakości spełniającej wymagania oraz 
oczekiwania Pacjentów, uwzględniając 
uwarunkowania natury medycznej. 

 
 
 

Kwalifikacje/ 
Standardy 

 
ISO 9001:2000, w zakresie opieki i wy-
chowania dzieci w wieku przedszkolnym. 
Certyfikat został odnowiony 21 czerwca 
2001 roku i jest ważny do 19 czerwca 

2010r. 
 

 
Polityka bezpieczeństwa żywności – HACCP, 

w zakresie przygotowywania 
i dystrybucji posiłków żywieniowych. 

Dnia 4 lipca 2007r. certyfikat został wznowio-
ny z terminem ważności do 3 lipca 2010r 

 
ISO 9001:2000, w zakresie świadczeń 
medycznych i rehabilitacyjnych w ob-
szarze fizykoterapii, kinezyterapii i 
masażu. Certyfikat odnowiony został 

do dnia 17 maja 2010 roku. 
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Zostały one przedstawione w tabeli 1. Misja nakierowana jest przede wszystkim 

na wychowanie małych podopiecznych w duch chrześcijańskim, towarzyszenie 

dzieciom i ich rodzinom w pracy nad poprawnym rozwojem dzieci. Główne cele 

placówki to wieloetapowe wychowanie, które obejmuje rozwój fizyczny jak i 

duchowy. Rodzice biorą czynny udział w życiu przedszkola, uczestniczą w orga-

nizowanych imprezach: czerwcowym dniu rodziny, Uroczystości św. Elżbiety, 

Eucharystii na początek i zakończenie roku szkolnego. Pracownicy są zobowią-

zani także do przeszczekania zasad, które nakłada na nich system ISO 9001:2000 

w zakresie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

3.1.2.2 Wartości i normy w organizacji 

Pracownicy jednostki podlegają regulaminowi pracy, który przyjmują w 

momencie przyjęcia do pracy. Także w swojej pracy kierują się zaleceniami za-

wartymi w instrukcjach systemu jakości. Wśród nich możemy wymienić instruk-

cję63: 

� przyjęcia dzieci do przedszkola,  

� zasady kontroli pomieszczeń,  

� codziennej porannej kontroli,  

� wyjścia dzieci poza teren przedszkola,  

� opracowania planów zajęć dla dzieci, 

� zasady opieki nad dziećmi. 

Do norm, które towarzyszą pracownikom na co dzień należy także dołączyć usta-

lony z góry plan dnia przedszkola, który jest przyjęty jako stały. W przedszkolu 

ramowy plan dnia wygląda następująco64:  

� 7:45 - 9:00 Schodzenie się dzieci.  

� 9:00 - 10:00 Zajęcia indywidualne.  

� 10:00 Poranna modlitwa w kaplicy.  

� 10:10 Toaleta.  

� 10:15 Śniadanie.  

                                                 
63 Zobacz: strona www.elzbietanki.pl. 
64 Ibidem. 
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� 10:45 Wyjście na świeże powietrze.  

� 11:00 Zajęcia właściwe danego dnia.  

� 11:30 Zabawa w salach zabaw.  

� 12:30 Rehabilitacja.  

� 13:00 Obiad.  

� 13:30 Odpoczynek w kąciku ciszy.  

� 14 - 15:15 Zabawy dowolne. 

Oprócz norm ustalonych za pomocą przepisów w palcówce można wyróżnić 

wiele zachowań, które wskazują na niepisane wartości, które są wyznawane 

przez kadrę. Na pewno można zaliczyć do nich: dbanie o bezpieczeństwo dzieci 

oraz współpracowników. Tworzenie dobrego, zdrowego klimatu w pracy, po-

przez rozmowę i współdziałanie.  

 

3.1.2.3 Artefakty w organizacji 

 W przedszkolu zauważyć można wiele artefaktów zarówno tych fizycz-

nych, jaki i behawioralnych i językowych. Placówka mieści się na pierwszym  i 

trzecim piętrze budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich. Na pierwszym 

piętrzę mieszczą się następujące sale: 

� Dwie sale zajęć, dostosowane są dla dzieci niepełnosprawnych. Są bardzo 

kolorowe, wyposażone w bezpieczne zabawki. Sprzyjają także wyciszeniu ze 

względu na łagodne, stonowane kolory. Służą jako „jadalnia” i do wykony-

wania prac techniczno – plastycznych. 

� Sala zabaw posiada różne kąciki zainteresowań. Dla dziewczynek przezna-

czony jest kącik kuchenny, lalek, kosmetyczny. Chłopcy bawią się w kąciku 

majsterkowicza, samochodami. W sali odbywają się również zajęcia indywi-

dualne i dydaktyczne. 

� Pokój ciszy jest przeznaczony na wypoczynek, znajduje się w nim domek 

lustrzany, który pozwala malucha na wyciszenie i zregenerowanie sił. 

� Sala Montessori, w której prowadzone są zajęcia indywidualne z podopiecz-

nymi. 
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� Biblioteczka, która zawiera wiele pozycji książkowych i czasopism związa-

nych z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi, ich rozwojem fizycznym i inte-

lektualnym. Ze zbioru biblioteki korzystają także rodzice podopiecznych. 

� Kuchenka, jest miejscem spotkań zarówno dzieci jak i pracowników. Dzieci 

mogą uczuć się „gotowania” na co poniedziałkowych zajęciach kulinarnych. 

� Łazienka przystosowana jest do potrzeb dzieci, regulowane umywalki, prysz-

nic i przewijak.  

� Szatnia, która posiada szafki gdzie dzieci zostawiają swoje ubrania. W szatni 

zawieszony jest również jadłospis i informacje dla rodziców. 

Na trzecim piętrzę dzieci korzystają z : 

� sali gimnastycznej, tzw. bawialnia, która wyposażona jest w zjeżdżalnie, ba-

sen z kulkami i sprzed rehabilitacyjny, 

� pracowni logopedycznej, 

� pracowni Tomatisa, 

� pracowni EEG-Biofeedback, 

� sali doświadczania świata, 

� sauny. 

Wszystkie pomieszczenia jak opisano powyżej są bardzo estetyczne i kolorowe. 

Na uwagę zasługuje także korytarz na pierwszym piętrzę, który od razu swoim 

wystrojem informuje, że jesteśmy w przedszkolu. Znajdują się tam tablice z pra-

cami dzieci, tabla z absolwentami przedszkola. Na ścianie wisi także certyfikat 

jakości, który placówka otrzymała w 2004 roku oraz logo przedszkola, które 

przedstawia matkę z dzieckiem i pierwsze litery SE symbolizujące siostry elżbie-

tanki (tabela 1). Wychowawczynie przygotowują także dekoracje tematyczne, 

związane z pora roku, okresem świąt. Cechy te świadczą o wysokim standardzie 

placówki. Przedszkole posiada także swoją stronę internetową, która w sposób 

bardzo wszechstronny pokazuje działania jednostki, a także na bieżąco informuje 

o wydarzeniach z życia przedszkolaków. Rodzice mogą korzystać z wirtualnego 

dziennika, w którym wychowawca dokonuje oceny dziecka pod względem zwoju 

psychicznego, intelektualnego i fizycznego. 
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Wśród artefaktów behawioralnych wyróżnić można szeroką formę współ-

pracy przedszkola z jednostkami zewnętrznymi, która przybrała postać stałego 

rytuału. Do jednostek zaprzyjaźnionych należy zaliczyć: 

� Stowarzyszenie dla osób niepełnosprawnych Tęcza, które zaprasza przed-

szkolaków do wspólnych wyjazdów, np: na basen, do ZOO. 

� Zakład Opiekuńczo Rehabilitacyjny „ELŻBIETANKI”, który każdego dnia 

zabiera podopiecznych na zabiegi rehabilitacyjne, prowadzi gimnastykę dla 

dzieci. 

� Przedszkole 34 z Zielonej Góry, gdzie dzieci mogą poznać innych przedszko-

laków, uczestniczyć w zabawach przedszkolnych, wspólnych wyjazdach. 

� Medyczne Studium Zawodowe, którego uczniowie odbywają praktyki wśród 

dzieci. 

� Grupa wolontariatu, która pomaga w opiece przy dzieciach. 

Oprócz spotkań z grupami spoza organizacji pracownicy integrują się z okazji 

imienin współpracowników, świąt, a także razem z siostrami obchodzą Uroczy-

stość św. Elżbiety. Biorą udział w ślubach współpracowników. Wychowawczy-

nie także wspólnie przygotowują uroczystości przedszkolne oraz dekoracje po-

mieszczeń, również poza godzinami pracy. 

Wśród artefaktów językowych w organizacji należy wymienić zwracanie 

się do siebie po imieniu przez pracowników, choć w obecności dzieci kadra 

używa formy „pani”.  

 

3.1.3. Kultura organizacyjna rehabilitacji 

Zakład Opiekuńczo Rehabilitacyjny „Elżbietanki” skierowany jest przede 

wszystkim w stronę pacjentów zewnętrznych, którzy korzystają z zabiegów wy-

konywanych w ramach kontraktu z NFZ lub prywatnie. Podstawowa działalność 

zakładu oparta jest o dwa procesy: diagnozę medyczną oraz rehabilitację. 

 

3.1.3.1 Założenia w organizacji 

Jako placówka medyczna kadra dba o zadowolenie klientów i jak podaje 

misja zakładu: „ukierunkowana jest na świadczenie pomocy (...) przy jednocze-
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snym stworzeniu atmosfery serdeczności, spokoju i stabilności (...). Personel 

każdemu pacjentowi poświęca tyle czasu, aby oprócz oczekiwań związanych z 

leczeniem ciała, uleczyć także jego duszę.” Wykonywany zawód jak określają 

cele placówki jest tożsamy z powołaniem „do świadczenia usług rehabilitacyj-

nych, o jakości spełniającej wymagania oraz oczekiwania pacjentów, uwzględ-

niając uwarunkowania natury medycznej.” Wszystkie założenia organizacji są 

zawarte w polityce jakości, która wskazuje na cele strategiczne jakie powinni 

realizować członkowie placówki, należą do nich: 

1. Sprostanie oczekiwaniom i wymaganiom Pacjentów oraz stron zainteresowa-

nych. 

2. Ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 

9001:2000. 

3. Realizacja procesów rehabilitacyjnych i medycznych w zaplanowanych oraz 

nadzorowanych warunkach. 

4. Umożliwienie pracownikom rozwijania swoich zdolności i umiejętności oraz 

podnoszenie kwalifikacji65. 

Placówka już od 2004 roku posiada certyfikat ISO 9001:2000, w zakresie świad-

czeń medycznych i rehabilitacyjnych w obszarze fizykoterapii, kinezyterapii i 

masażu. Został on odnowiony do dnia 17 maja 2010 roku.  

Główne założenia organizacji świadczą o powadze i odpowiedzialności, 

jaką musi wykazywać się kierownik oraz kadra medyczna.  

 

3.1.3.2 Wartości i normy w organizacji 

Wśród norm i wartości w zakładzie rehabilitacyjnym możemy wyróżnić 

te, które zostały zawarte w regulaminie pracy, dokumentach systemowych niż-

szego szczebla, procedurach, instrukcjach oraz nieopisane w żadnych kodeksach, 

a które wyznają pracownicy. Te pierwsze muszą być bezwzględnie przestrzegane 

przez pracowników by utrzymać ład w pracy i uniknąć nieporozumień i zanie-

dbań. Drugie pojawiają się samoistnie i tworzą kręgosłup wartości organizacji. 

Zaliczyć można do nich: dbanie o jakość wykonywanych usług, co przede 

                                                 
65 Księga Systemu Zarządzania Jakością – ZOR Elżbietanki, wyd. 30.03.2004 r., s. 6. 
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wszystkim przekłada się w wyniku zabiegu, a także zadowolenie pacjentów i 

przyjazna atmosfera w miejscu pracy. Na pewno wartości niepisane zależne są w 

dużej mierze od kultury i wartości wyznawanych przez pojedynczych pracowni-

ków.  

 

3.1.3.3 Artefakty w organizacji 

Zakład rehabilitacyjny mieści się na parterze budynku przy Placu Po-

wstańców Wielkopolskich 4, posiada wiele cech fizycznych, które stanowią o 

jego odrębności i kulturze. Dużym atutem placówki jest umiejscowienie jej w 

centrum miasta, co pozwala na dogodny dojazd samochodem oraz środkami ko-

munikacji miejskiej. Przy jednostce mieści się również parking przeznaczony dla 

pacjentów oraz pracowników. Zakład rehabilitacyjny posiada: 

� cztery gabinety fizykoterapii, 

� dwa gabinety masażu, 

� gabinet laseroterapii, 

� gabinet magnetoterapii, 

� salę gimnastyczną. 

Każda pracownia oznaczona jest tabliczką informacyjną. Pomieszczenia są prze-

stronne, czyste, w jasnych barwach. Na dobry klimat, samopoczucie pacjentów 

wpływają drobne elementy wystroju: kwiaty, świeczki, obrazki na ścianach. Ko-

rzystający z zabiegów zobowiązani są do zakupu obuwia ochronnego, także na 

czas rehabilitacji swoje rzeczy osobiste mogą pozostawić w specjalnych szaf-

kach. Ważnym miejscem w zakładzie jest rejestracja i poczekalnia, w której pa-

cjenci spędzają dużo czasu. By czas oczekiwania nie był uciążliwy klienci mogą 

w tym czasie przeczytać przygotowane czasopisma o różnej tematyce, szczegól-

nie katolickiej. Pracownicy przygotowują także gazetki informacyjne, które za-

wierają wiele ciekawych i praktycznych uwag jak zadbać o zdrowie, np: doty-

czące ćwiczeń ogólnousprawniających. Na konsoli są wyłożone zawsze ulotki 

informacyjne o zabiegach medycznych, promocjach oraz cenniki usług prywat-

nych. Pacjenci podczas oczekiwania mogą oglądać prezentacje multimedialną, 

która jest wyświetlana na ekranie telewizora. Prezentacje dotyczą usług rehabili-



 66

tacyjnych, a także pokazują pracę przedszkole i ośrodka, oraz informację o 

zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, itp. W poczekalni znajduje się również dys-

trybutor do wody, który przydaje się szczególnie latem. Przy stanowisku rejestra-

torki znajduje się informacja o misji zakładu oraz o posiadanym certyfikacje ja-

kości. Pracownicy jednostki posiadają strój firmowy z logiem zakładu (zdjęcie 

4), które jest uwidocznione także na rejestracji, oraz w dokumentacji jednostki. 

Kadra posiada także identyfikatory, które prócz imienia i nazwiska zawierają 

informacje o wykonywanej funkcji.  

Wśród artefaktów behawioralnych na podstawie analizy dokumentów i 

obserwacji wyróżnić należy: 

� regularne zebrania zespołu, które podsumowują wykonane zadania i określają 

dalsze cele, 

� spotkania integracyjne z racji imienin pracowników, Świąt Narodzenia Pań-

skiego i Wielkanocy, Uroczystości św. Elżbiety, 

� uczestniczenie w ważnych chwilach w życiu współpracowników: śluby, na-

rodziny potomstwa, pogrzeby, itp., 

� wspólne wyjazdy na wycieczki. 

 

 

Zdjęcie 4. Pracownicy rehabilitacji w stroju firmowym 

W pracy rehabilitantów ważny jest stosunek do pacjentów. W placówce każdy 

klient traktowany jest indywidualnie, przeprowadza się z nim wywiad, który po-

zwala na ocenę stanu zdrowia i ustalenie najlepszych zabiegów. 
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Istotną cechą, która świadczy o kulturze organizacji jest język, dobór 

słów, którym posługują się pracownicy. W jednostce cały czas pojawiają się 

określenia medyczne, język specjalistyczny, nie zawsze zrozumiały dla osób z 

zewnątrz. Pracownicy zwracają się do siebie po imieniu, co umożliwia praca w 

małej grupie. 

 

3.2. Kadra kierownicza, a kształtowanie się kultury 

Bardzo duży wpływ na kształtowanie się kultury w organizacji mają oso-

by jej przewodzące, które wywierają wpływ na zachodzące w jednostce procesy, 

zmiany. Dobry menadżer może wzmacniać swoją firmę, powodować, że będzie 

się dynamicznie rozwijać. W badanych organizacjach rolę osób zarządzających 

zajmują siostry zakonne. Ośrodek i przedszkole prowadzi siostra dyrektor, a Za-

kład rehabilitacyjny siostra kierownik. Na podstawie przeprowadzonego wywia-

du, którego kwestionariusz znajduje się w aneksie, można sformułować następu-

jące wnioski. Schemat wywiadu i padające odpowiedzi przedstawia tabela 2. 

 

Tabela 2. Kultura organizacyjna widziana oczami kierownictwa jednostek 

 

 

Dyrektor ośrodka i przedszkola 

 

 

Kierownik rehabilitacji 

 

W czym przejawia się kultura organizacyjna w jednostce? 

 

W zachowaniach, języku, w sposobie 

ubioru. 

 

Język, wystrój wnętrz, innowacyjność, 

profesjonalizm. 

 

Jakie normy i wartości występują w jednostce? 

 

Zaufanie, nastawienie na innych, pomoc 

drugim, jakość usług, przyjazna atmosfe-

ra, wychowanie. 

 

 

Orientacja na klienta, spokój, stabilność, 

wyjście naprzeciw potrzebom pacjentów. 
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Jak wyglądają Pani kontakty z pracownikami? 

Są poprawne, prowadzony jest dialog, 

dyskusja. 

To ciągła komunikacja, spotkania z pra-

cownikami, dialog nastawiony na poro-

zumienie. 

Jak ocenia Pani klimat panujący w firmie? 

Dobra atmosfera, pracownicy darzą siebie 

zaufaniem, panuje rodzinny klimat. 

Pozytywna atmosfera wynikająca z dobrej 

komunikacji, zespół darzy siebie zaufa-

niem. 

Jak ocenia pani stosunki miedzy pracownikami? 

Pracownicy darzą siebie zaufaniem, po-

magają sobie, tworzą się grupy nie for-

malne, przyjaźnie. 

Pracownicy są zintegrowani, spotykają się 

poza pracą, identyfikują się z zespołem. 

Jaki styl kierowania jest Pani bliski? 

Demokratyczny, skierowany na dialog, 

choć często to dyrektor musi mieć ostatnie 

zdanie. 

Demokratyczny, nastawiony na współpra-

cę i dialog, ale także na wyniki. 

Czy pracownicy chętnie podnoszą swoje kwalifikacje? 

Tak biorąc udział w kursach i szkoleniach 

w miejscu pracy, zamieszkania, ale także 

na delegacjach. 

Tak w dziedzinie jaką jest rehabilitacja 

jest to podstawa działania, dlatego pra-

cownicy biorą udział w szkoleniach, kur-

sach, prowadza również spotkania dla 

pacjentów. 

Co wpływa na integracje pracowników? 

Na pewno spotkania z racji imienin pra-

cowników, wspólne wyjazdy, spotkania 

przy wspólnym stole przed świętami. 

Wyjazdy integracyjne, spotkania przed 

świętami, z racji imienin pracowników, 

podejmowanie wspólnych zadań. 

Czy ustalone z góry zasady i reguły ułatwiają współprace z pracownikami? 

Ustalenie reguł działania i postępowania 

zawarte w regulaminie, innych uzgodnie-

niach wspomaga prace całego zespołu i 

powoduje, że może on aktywnie praco-

wać. 

 

Na pewno zasady usprawniają prace jed-

nostki, zapobiegają nieporozumieniom i 

pozwalają na poprawne wykonywanie 

obowiązków. 
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Czy w podejmowanych decyzjach uwzględnia pani sugestie pracowników? 

Główne decyzje związane z pracą zespołu 

podejmuję sama, zawsze jednak podej-

mowanym decyzjom towarzyszy dialog. 

Zawsze konsultuje swoje decyzje z pra-

cownikami zwłaszcza wtedy, gdy ich do-

tyczą, a także by uzyskać pełniejszy obraz 

w danej sprawie. 

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

 

Z całą pewnością można zauważyć, że kadrze kierowniczej zarówno ośrodka,  

przedszkola jak i rehabilitacji nie jest obce pojęcie kultury organizacyjnej. Zarów-

no siostra dyrektor i siostra kierownik zdają sobie sprawę z wielkiego znaczenia 

kultury, która w dużym stopniu określa kierunek działania organizacji. Kadra 

kierownicza potrafi także podać zewnętrzne, widoczne przejawy kultury organiza-

cyjnej jak i te nieuświadomione, niewidoczne, takie jak założenia wartości. 

 
 

3.2.1. Kadra kierownicza ośrodka i przedszkola, a kształtowanie się kultury 

Ośrodek i przedszkole skierowane są szczególnie w kierunku osób potrzebują-

cych: dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która wymaga opieki i fachowej po-

mocy medycznej, psychologicznej, wychowawczej. Siostra dyrektor wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom podopiecznych i pracowników w sposób ciągły dba o 

dobre warunki pracy i zakwaterowania. Na terenie ośrodka znajduje się winda 

specjalnie przygotowana do osób poruszających się na wózkach, o kulach i cho-

dzikach. W razie awarii windy na terenie jednostki znajduje się specjalne urządze-

nie, tzw., schodołaz, który umożliwia przewiezienie podopiecznych do pomiesz-

czeń znajdujących się na innych piętrach. Na pewno jest to duże usprawnienie dla 

opiekunów. Młodzież posiada także dobrze wyposażone pokoje, świetlice, na 

której prowadzone są zajęcia z wychowawcą i spotkania towarzyskie. Wszystkie 

pomieszczenia są jasne, przestronne. Te czynniki zewnętrzne pozytywnie wpływa-

ją na atmosferę między pracownikami, którzy czują się jak w domu. Podobna 

sytuacja przedstawia się w przedszkolu gdzie wychowawcy dzięki ukończonym 

kursom i odpowiedniemu wyposażeniu pracują z dziećmi Metodą Dobrego Startu 

i Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Młodzież i dzieci dzięki 

staraniom siostry dyrektor mogą poprawiać swoją koncentracje i regulować zabu-
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rzenia mowy itp. dzięki Metodzie Tomatisa i Terapii Biofeedback’a. Są to meto-

dy, które od niedawna funkcjonują na rynku polskim, co świadczy o wysokim 

standardzie funkcjonowania ośrodka i przedszkola. Na trzecim piętrze budynku 

znajdują się sale terapeutyczne, fotel masujący, sauna, kapsuła wodna – dzięki 

zabiegom dyrektora są one dostępne dla pracowników, którzy mogą w pierwszej 

kolejności korzystać z wybranych terapii. Na pewno wpływa to na większy kom-

fort pracy. Jak wynika z odpowiedzi znajdujących się w tabeli 2 pracownicy stale 

podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w licznych szkoleniach na przełomie 

2009/2010 były to m.in.66:  

- szkolenie Makaton – znaki manualne i symbole,   

- Techniki decoupage,  

- kurs w zakresie symulacji audio - psych - lingwistycznej za pomocą metody 

Tomatisa,  

- kurs Metody Dobrego Startu,  

- szkolenie – „Racjonalne żywienie dzieci i młodzieży”, itd.  

Z udostępnionej dokumentacji wynika, że pracownicy podejmują także studia 

wyższe i podyplomowe w zakresie logopedii, oligofrenopedagogiki i zarządzania. 

Niewątpliwie ośrodek i przedszkole możne uznać za organizacje otwarte na wie-

dzę, organizacje uczące się. Dzięki staraniom siostry dyrektor kuchnia ośrodka 

uzyskał w listopadzie 2004 roku certyfikat systemu HACCP w zakresie przygoto-

wania i dystrybucji posiłków w żywieniu zamkniętym. Wdrożenie systemu po-

zwoliło na podwyższenie standardu świadczonych usług.  Wiązało się także z 

zakupem nowych urządzeń i maszyn, które spełniały wymagania systemu 

HACCP. Również pracownicy kuchni musieli zmienić swój sposób myślenia, od 

tej pory wszystkie czynności wykonywane podczas przygotowywania i podawania 

posiłków określają odrębne procedury i przepisy zawarte w Księdze Haccp i 

Księdze Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej. Pracowni-

cy zostali odpowiednio przeszkoleni. Również przedszkole posiada odrębne prze-

pisy, które usprawniają wykonywanie zadań, procesów podstawowych takich jak: 

rekrutacja, opieka i wychowanie, jaki i procesów pomocniczych. Zawarte zostały 

                                                 
66 Kronika Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego, Zielona Góra, 1995-2010. 
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one w Księdze ISO 9001:2000. Zasady te obowiązują w przedszkolu od listopada 

2004 roku kiedy to placówka otrzymała certyfikat ISO 9001:2000, w zakresie 

opieki i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Zapewne jak uważa siostra 

dyrektor ustalone reguły działania zawarte w przepisach ISO 90001:2000 wspo-

magają prace całego zespołu i zapobiegają nieporozumieniom. Bezwątpienia dy-

namiczny rozwój palcówki jest możliwi tylko dzięki poprawnej relacji między 

dyrektorem, a pracownikami, którzy biorą czynny udział w procesie zmian. Jak 

uważa siostra dyrektor klimat rodzinny, który panuje w ośrodku i przedszkolu jest 

możliwy tylko dzięki rozmowie i dialogowi. Duże znaczenie w pracy zespołu 

mają także spotkania organizowane podczas pracy: „Pracownicy biorą udział 

także w naszych zakonnych uroczystościach, ślubach Sióstr, Uroczystości naszej 

patronki św. Elżbiety. Także do tradycji placówek należy zaliczyć wspólne święto-

wanie imienin pracowników i wakacyjny wyjazd integracyjny, np: w ostatnich 

latach do Wartburga lub Skalnego Miasta w Czechach.” 

Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu i udostępnionej dokumentacji 

według siostry dyrektor ośrodka i przedszkola o kształtowaniu kultury organiza-

cyjnej świadczy przede wszystkim jakość i to zarówno dotycząca wyposażenia 

placówki, jej zaplecza dydaktycznego jak i dotycząca wykonywanych obowiąz-

ków. Ważnym wyznacznikiem kultury jest jej innowacyjność, czyli ciągle dążenie 

do zmian, które poprawiają ogólny wizerunek organizacji. Niezbędną cechą do-

brze rozwijającej się kultury jest także umiejętność wyjścia do klientów, osób, 

które korzystają z usług placówki. Rolą dyrektora jest zaś zdolność do kierowania 

zespołem, który dzięki sprawnej komunikacji i pozytywnym relacjom potrafi 

realizować nowe zadania, wychodzić naprzeciw przyszłości.  

 

3.2.2. Kadra kierownicza rehabilitacji, a kształtowanie się kultury 

Zakład rehabilitacyjny swoją ofertę kieruje w szczególności do osób wy-

magających rehabilitacji i usprawnienia. Z racji stawianych celów posiada wy-

kwalifikowaną kadrę pracowników, przygotowanych do wykonywania zabiegów 

w zakresie fizykoterapii: magnetoterapii, laseroterapii, elektroterapii, krioterapii, 

mechanicznych masaży uciskowych. By mógł prawidłowo funkcjonować w głów-
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nej mierze musi być skierowany w stronę pacjenta, który jest tutaj najważniejszy. 

Główną rolą kierownika jest ciągła kontrola przebiegu zadań, a także nadzorowa-

nie pracy zespołu. W tych zadaniach siostrze kierownik pomagają zapisy w Księ-

dze ISO 9001:2000, a także certyfikat ISO 9001:2000, w zakresie świadczeń me-

dycznych i rehabilitacyjnych w obszarze fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. 

Wdrożony system określa główne zadania personelu i kierownika, a także stosu-

nek do pacjentów. Na pewno przyjęte zasady usprawniają prace grupy, a także 

pozwalają wychwycić błędy w celu dalszego doskonalenia pracy palcówki, by 

sprostać zmieniającym się wymaganiom klienta.  

Zadaniem siostry kierownik jest motywowanie pracowników, dbanie o 

podnoszenie przez nich kwalifikacji. Jak wynika z udostępnionej dokumentacji i 

przeprowadzonego wywiadu pracownicy biorą udział w kursach i szkoleniach, by 

móc pracować nowymi metodami, np: TerapiiMaster, McKenziego, Boobatha, 

masażu limfatycznego. Na przełomie 2009/2010 pracownicy brali udział w nastę-

pujących szkoleniach67: 

- „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKen-

ziego”, 

- „Kompleksowa terapia obrzęku limfatycznego, manualny drenaż limfatycz-

ny/kompresoterapia”, 

- „Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce”, 

- „PNF – Proprioceptive neuromuscular facilitation”,  

- „Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji 

FITS”, itd. 

Pracownicy biorą także udział w Konferencjach Naukowych, np68: 

- „Antybiotykoterapia stosowana w położnictwie i neonatologii”, 

- „Zapotrzebowanie na opiekę medyczną wśród kobiet w średnim wieku”, 

- „Starzejąca się kobieta”. 

Siostra kierownik dba o ciągle uzupełnianie kwalifikacji, które jest niezbędne w 

spotkaniu z pacjentem, oczekującym na radę profesjonalisty. Za zdobytą wiedzą 

                                                 
67 Kronika Zakładu Opiekuńczo Rehabilitacyjnego „Elżbietanki” w Zielonej Górze, 2005-2010. 
68 Ibidem.  
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w organizacji idą osiągnięcia. Pracownicy są odpowiedzialny za prowadzenie 

prezentacji dla pacjentów. Odbywają się one w godzinach popołudniowych i do-

tyczą zagadnień związanych ze zdrowiem i oferowanym sprzętem rehabilitacyj-

nym. Tematyka na rok 2009/2010 została zawarta w kilku prelekcjach dotyczą-

cych takich tematów jak: 

- „Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i stawu biodrowego”, 

- „Wpływ stresu na organizm człowieka, sposoby radzenia sobie ze stresem, 

formy relaksu”, 

- „Zastosowanie fizjoterapii u osób w starszym wieku”, 

- „Pokaz różnych technik masażu”. 

Kształtowanie kultury wymaga także dobrej komunikacji w zespole. W Zakła-

dzie ułatwiają ją wspólne spotkania pracownicze zarówno z okazji imienin, 

świąt, jak i zebrania zespołu , na których zostaje ustalony plan działania, zostają 

postawione cele pracy. Bezwątpienia działania kierownika mają duży wpływ na 

kształtowanie się kultury, jej kierunek rozwoju. Jak wynika z przeprowadzonego 

wywiadu i analizy dokumentacji siostra kierownik w pewien sposób scala cały 

zespół. Poprzez dobrą, wzajemną komunikację umożliwia pracownikom samore-

alizacje, która w późniejszym czasie przynosi korzyści całej rehabilitacji, po-

przez wysoką jakość świadczonych usług.  

 

 

3.3. Ocena kultury przez pracowników 

Kulturę organizacyjną oprócz kadry kierowniczej tworzy także zespół 

pracowników, to przez ich zachowania, zwyczaje kształtuje się image firmy, jej 

klimat. W podrozdziale 3.3. poddana zostanie analizie ankieta określająca rodzaj 

kultury występujący w wybranych jednostkach.  Ankieta została przeprowadzona 

na przełomie 2009/2010 roku. Łatwo zauważyć, że podstawowymi uwarunko-

waniami, które wpływają na obraz kultury są cechy jej uczestników takie jak: 

wiek, płeć, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, itd. Przedstawia je tabela 3. 

Na jej podstawie można sformułować pierwsze wnioski dotyczące rodzaju kultu-

ry w ośrodku, przedszkolu i rehabilitacji.  



 74

 

Tabela 3. Uwarunkowania kształtujące kulturę w badanych jednostkach 

Uwarunkowania 

kulturowe 

 

Przedszkole 

 

Ośrodek 

 

Rehabilitacja 

 

WIEK: 

Do 24 0 0 0 

25-30 3 1 6 

30-45 1 7 0 

Powyżej 50 1 2 1 

 

PŁEĆ: 

Kobieta 5 9 6 

Mężczyzna 0 0 1 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Wyższe 4 5 4 

Średnie 0 0 3 

Zawodowe 1 4 0 

Podstawowe 0 0 0 

 

STAŻ PRACY: 

Poniżej 2 lat 2 1 2 

2-4 lata 1 2 3 

5-8 lat 0 1 2 

Powyżej 8 lat 2 5 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

W przedszkolu zatrudnionych jest pięć osób. Są to kobiety. Trzy z nich w 

wieku od 25 do 30 lat, dwie pozostałe w wieku od 30-45 i powyżej 50 roku ży-

cia. Cztery panie posiadają wyższe wykształcenie niezbędne do pracy w zawo-

dzie, jedna z pań ma wykształcenie zawodowe. Zespól jest stosunkowo młody, 

tylko dwóch pracowników pracuje w firmie powyżej 8 lat, pozostała część to 
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kadra działająca w jednostce poniżej dwóch lat – dwie panie i 2-4 lata jedna oso-

ba. Z danych wynika, że mamy do czynienia z kulturą uczącą się, w fazie rozwo-

ju, która przyjmuje wymiar kobiecy nastawiony na troskliwość, dbałość o oto-

czenie, dbanie o jakość życia i świadczonych usług, pracy. Można przepuszczać, 

że młodsi pracownicy, korzystają z doświadczenia i umiejętności pracowników z 

wyższym stażem pracy. Zapewne młoda kadra jest także otwarta na innowacje i 

osobisty rozwój.  

W ośrodku zatrudnionych jest dziewięciu pracowników. Są to panie w 

większości w wieku miedzy 30-45 rokiem życia (7 osób). Dwie panie osiągnęły 

wiek powyżej 50 lat. Najmłodszy pracownik nie ukończył 30 roku życia. Pięciu 

pracowników posiada wyższe wykształcenie, czterech zawodowe. Tylko jedna z 

pań w Ośrodku pracuje krócej niż dwa lata, pięciu pracowników jest związanych 

z miejscem pracy powyżej ośmiu lat. Reszta zespołu osiągnęła staż między: 5-8 

lat – jedna osoba i 2-4 lata – dwie osoby. Opisane uwarunkowania wskazują na 

kobiecość kultury, która w pracy przejawia się na pewno w trosce o drugich i 

estetyce pracy. Na pewno jest to kultura stabilna, gdzie część zespołu o dłuższym 

stażu wprowadza nowych pracowników w obowiązki i zwyczaje. Średni wiek, 

który osiągnęła ponad połowa kadry świadczy o stałości zespołu i posiadaniu już 

pewnego utartego sposobu postępowania, co może powodować mniejsze otwar-

cie na zmiany i nowości.  

Zakład rehabilitacyjny zatrudnia siedmiu pracowników. Sześć pań i jed-

nego pana. Są to osoby w wieku pomiędzy 25 – 30 rokiem życia. Tylko jeden 

pracownik osiągnął wiek powyżej 50 roku życia. Kadra posiada wykształcenie 

wyższe – cztery osoby i średnie – trzy osoby. Zespół charakteryzuje się zróżni-

cowanym stażem pracy. Dwóch pracowników w firmie pracuje powyżej ośmiu 

lat, kolejnych dwóch poniżej dwóch lat i trzy osoby w przedziale od 2 – 4 lat. 

Przedstawione dane pozwalają zauważyć, że zespół posiada młodych pracowni-

ków, którzy będąc w zbliżonym wieku na pewno posiadają wspólny język poro-

zumiewania się, a także są otwarci na inicjatywy, rozwój osobisty i zespołowy.  

Analiza dalszej części ankiety jest przedstawiona za pomocą wykresów, 

które wskazują na numer pytania ankietowego, a także pokazują odpowiedzi, 
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zaznaczone przez ankietowanych pracowników ośrodka, przedszkola i rehabili-

tacji. Odpowiedzi dane są w procentach, w skali od 0% do 100%. Wykres 1 ilu-

struje odpowiedź na piąte pytanie zawarte w ankiecie. 
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Wykres 1. Pytanie 5: Jak wyglądają Pani/Pana stosunki z przełożonymi? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Dotyczyło ono stosunku między przełożonym, a pracownikami. Ponad po-

łowa pracowników trzech badanych zakładów stwierdziła, że ich relacja z kie-

rownikiem/dyrektorem jest dobra, mniejsza cześć uznała swoje kontakty za bar-

dzo dobre. Świadczy to z pewnością o poprawnej komunikacji, informowaniu 

pracowników o zachodzących procesach w zakładach. Kadra nie czuje się obco 

w relacji z pracodawcą.  
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Wykres 2. Pytanie 6: Jaka atmosfera panuje pomiędzy pracownikami jednostki? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie szóste dotyczyło atmosfery jaka panuje między pracownikami 

placówek. W przedszkolu ponad połowa zespołu uznała swoje relacje za bardzo 

dobre, co zapewne wiąże się z pracą w małej grupie – przedszkole zatrudnia pię-

ciu pracowników. Atmosferę w większości za dobrą uznali pracownicy ośrodka i 

rehabilitacji. Świadczy to o zgraniu zespołów, które dostrzegają klimat panujący 

w organizacji. Zapewne w organizacji nie ma dużych i ciągłych konfliktów. 

 Kolejne siódme pytanie dotyczyło warunków panujących w organiza-

cjach. Pracownicy przy pomocy skali ocen od 1 – całkowicie nieodpowiednie do 

5 – całkowicie odpowiednie warunki mieli ocenić: organizację pracy, nowocze-

sne wyposażenie, higienę pracy, obieg informacji, wystrój pomieszczeń. Udzie-

lone odpowiedzi pozwoliły na poznanie preferencji kadry, co do warunków w 

miejscu pracy. Ankietowani trzech organizacji odpowiadali podobnie ich zdanie 

przedstawiają poniższe wykresy 3, 4 i 5. 
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Wykres 3. Pytanie 7: Jakie są warunki w firmie? (dotyczy pracowników przedszkola). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pracownicy przedszkola w 80% bardzo dobrze ocenili stan nowoczesnego 

wyposażenia oraz higienę pracy, przyznając pięć punkty w skali. W 60% za bar-

dzo dobry uznali obieg informacji i wystrój pomieszczeń. Ocena dostateczna w 

ilości 20% pośród ankietowanych pojawia się w odniesieniu do organizacji pracy 

i obiegu informacji w placówce. Niewątpliwie te sfery są ściśle powiązane z ko-

munikacją i umiejętnościami interpersonalnymi, które wymagają jeszcze ukształ-

towania.  

Z całą pewnością pomocne może być tutaj przeszkolenie personelu na 

kursie komunikacji lub częstsze spotkanie pracowników na zebraniach organiza-

cyjnych. 

Wykres 4 pokazuje warunki jakie według pracowników panują w ośrodku. 
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Wykres 4. Pytanie 7: Jakie są warunki w firmie? (dotyczy pracowników ośrodka). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pracownicy ośrodka w 90 % bardzo dobrze ocenili nowoczesne wyposa-

żenie placówki, 70 % ankietowanych w taki sam sposób oceniło organizacje i 

higienę pracy. Wystrój pomieszczeń oraz obieg informacji został oceniony w 

60% jako bardzo dobry. Ocenia dostateczna pojawiła się w jednym wypadku, 

jeden ankietowany tak ocenił obieg informacji. Personel dobrze czuje się w miej-

scu pracy, dostrzega sprzyjające warunki, które na pewno wpływają na rozwój i 

lepsze wyniki w wykonywanych obowiązkach.  

Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych pozwalają zauważyć również 

przywiązanie do miejsca pracy oraz integracje pracowników, którzy zakład pracy 

postrzegają jako przyjazny, widoczna jest tutaj funkcja adaptacyjna kultury orga-

nizacyjnej. 
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Wykres 5. Pytanie 7: Jakie są warunki w firmie? (dotyczy pracowników rehabilitacji). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pracownicy rehabilitacji najwyżej, (bo aż 70% ankietowanych) ocenili, 

jako całkowicie odpowiednie: organizację pracy, nowoczesne wyposażenie i hi-

gienę pracy. Świadczy to o wysokim standardzie jednostki i przyjaznych warun-

kach pracy. Na pewno powyższe czynniki są niezbędne w pracy rehabilitantów. 

Tylko nowoczesny sprzęt oraz dobry układ wykonywanych działań w połączeniu 

z fachową wiedzą pozwalają na komfort pracy. 

 Kolejne warunki, czyli wystrój pomieszczeń w 60% został oceniony 

przez personel jako dobry. Jeśli chodzi o obieg informacji w jednostce okazało 

się, że tylko 30% uważa, że jest bardzo dobry, reszta 70% stwierdza, że jest do-

bry, co powinno skłaniać do zmian i uczenia się poprawnej komunikacji, która 

ułatwiłaby przekazywanie sobie niezbędnych informacji związanych w wykony-

waną pracą. 
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Łatwo zauważyć, że oceny jakie pracownicy przyznali panującym warun-

kom w firmie są bardzo pozytywne i wahają się w skali pomiędzy całkowicie 

odpowiednie i dobre. Żaden z pracowników nie ocenił podanych cech dostatecz-

nie, ani jako całkowicie nieodpowiednie. 
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Wykres 6. Pytanie 8: Jakie wartości są dla Pani/Pana najważniejsze w pracy? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie ósme dotyczyło wartości, które są najważniejsze dla pracowni-

ków. Kadra rehabilitacji za najważniejsze wartości uznała: zadowolenie klientów 

i przyjazną atmosferę w pracy. Na pewno jest to związane ze szczególnym zada-

niem jaki ma zakład medyczny, a którym jest przede wszystkim dbanie o dobro 

pacjentów. Pracownicy przedszkola wybrali takie wartości jak: przyjazna atmos-

fera, troska o drugich i dobry klimat, zaufanie. Wybrane cechy wiążą się z ściśle 

z prowadzoną działalnością nastawioną na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, 

która wymaga dużego wyczucia, troski i spokoju. Zespół ośrodka za najważniej-

szą wartość uznał zaufanie i dobry klimat w miejscu pracy, także kilku pracow-

ników wybrało troskę o drugich i przyjazną atmosferę. Zaufanie zawsze pełni 
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ważną rolę w organizacji, w relacjach miedzy pracownikami. To od niego zaczy-

na się pozostałe procesy związane z pracą i zmianą. 
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Wykres 7. Pytanie 9: Czy jest Pani/Pan otwarty na inicjatywy współpracowników i 

nabywanie przez nich nowych umiejętności? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie dziewiąte dotyczyło otwartości współpracowników na zdobywa-

nie przez poszczególne jednostki umiejętności i podejmowane inicjatywy. Pra-

cownicy rehabilitacji w 100% opowiedzieli się za podwyższaniem kwalifikacji 

zespołu. Jest to niezbędny czynnik w służbie zdrowia, który pozwala na udziela-

nie fachowej opieki. Dlatego dla pracowników ważne jest by organizować różne 

formy szkoleń i kursów, które pozwalają na zdobycie nowej, aktualnej wiedzy. 

Również ponad połowa pracowników przedszkola (80%)jest za podwyższaniem 

umiejętności przez współpracowników. Za pewne jest to powodowane ciągłymi 

zmianami w edukacji i wychowaniu przedszkolnym. Tylko dzięki nowym meto-

dom pracy z podopiecznymi można właściwie dbać o ich rozwój intelektualny, 

fizyczny i duchowy. Wpływ na taką sytuację ma także fakt, iż kadra przedszkola 
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dopiero zaczyna swoją drogę ku karierze i jest otwarta na nowości i zmiany. Pra-

cownicy ośrodka tylko w połowie opowiedzieli się za inicjatywami i zdobywa-

niem wiedzy przez kolegów z pracy. Za czynnik decydujący można przyjąć tutaj 

fakt, że są to pracownicy dojrzali, najdłużej wykonujący swoją pracę, którzy nie 

są przychylni zmianom. Są przyzwyczajeni do starego, stałego porządku.  
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Wykres 8. Pytanie 10: Czy może Pani/Pan porozmawiać z przełożonymi otwarcie i 

swobodnie? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie dziesiąte, znajdujące się na wykresie 8 dotyczyło możliwości 

rozmowy z przełożonym w sposób otwarty i swobodny. 70% pracowników reha-

bilitacji udzieliło odpowiedzi - raczej tak, 30% - tak. Świadczy to o dobrym kon-

takcie z siostrą kierownik. Sytuacja w sposób podobny przedstawia się w przed-

szkolu gdzie 40% kadry odpowiedziało –tak, 40% - raczej tak, 10% - trudno po-

wiedzieć. Jeden z ankietowanych nie udzielił odpowiedzi. Również w ośrodku 

padły zbliżone odpowiedzi: 55% odpowiedziało – tak, a 45% - raczej tak. Udzie-

lone odpowiedzi pozwalają zauważyć, że komunikacja między osobami zarzą-
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dzającymi placówkami, a pracownikami przebiega bez większych zakłóceń, każ-

dy z pracowników umie rozmawiać o swojej sytuacji i potrzebach z kierownic-

twem. Niektóre braki mogą być powodowane krótkim stażem pracy, a także ce-

chami osobowymi poszczególnych pracowników. Również bariery komunika-

cyjne często mogą powodować zakłócenia rozmowy. Jednak trzeba zauważyć, że 

rozmowy z przełożonym stanowią podstawową część życia organizacji i pozwa-

lają na scalenie całości. 
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Wykres 9. Pytanie 11: Czy ma Pani/Pan możliwość kształcenia się i podnoszenia 

kwalifikacji? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie jedenaste, które ilustruje wykres 9 miało na celu zbadać, czy pra-

cownicy jednostek mają możliwość kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji. W 

zakładzie rehabilitacji pracownicy odpowiadali: 85% - tak zawsze, 15% - tak 

często. Świadczy to o ciągłej zmianie w organizacji, która jest spowodowana 

zdobywaniem nowej wiedzy, co pozwala na innowacje i zmiany w sposobie 

działań z klientem, kupnie nowego sprzętu. Pytanie to niejako pokrywa się z py-

taniem dziewiątym, w który pracownicy wyrażali swoją aprobatę dla podnosze-
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nia umiejętności przez członków zespołu. W przedszkolu także pracownicy po-

zytywnie odpowiedzieli na postawione pytanie: 40% - tak zawsze, 40% - tak czę-

sto, 10% - tylko czasami, jeden ankietowany nie odpowiedział na pytanie. Rów-

nież w ośrodku większość pracowników odpowiedziała pozytywie na pytanie. 

Połowa pracowników (55%) - tak zawsze, 22% - tylko czasami, 23% - rzadko. 

Rzadki udział niektórych pracowników w podnoszeniu kwalifikacji w ośrodku 

jest spowodowany funkcją, jaką pełnią poszczególni członkowie zespołu, wyko-

nywanym zawodem.  

Pytanie dwunaste dotyczyło relacji między ludzkich, jakie panują w orga-

nizacjach. Kadra miała w skali od 1- całkowicie nieodpowiednie, do 5 – całko-

wicie odpowiednie ocenić następujące relacje: stosunki przełożony – podwładny, 

działania między współpracownikami, komunikacje podczas pracy oraz prze-

pływ informacji związanych z pracą.  
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Wykres 10. Pytanie 12: Czy relacje międzyludzkie w Pani/Pana firmie są odpowied-

nie? (dotyczy pracowników przedszkola) 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 
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Pracownicy przedszkola najlepiej ocenili działania między współpracow-

nikami, uważając je w 60% za bardzo dobre. Równie najwięcej punktów, choć 

już tylko w 40% ankietowani przyznali komunikacji podczas pracy i stosunkom 

między przełożonym i podwładnym. Przepływ informacji związanych z pracą 

kadra oceniła w 80% jako dobry, co stanowi sygnał, że pracownicy mogą popra-

wić jeszcze swe relacje, a mówiąc dokładnie komunikację związaną z obowiąz-

kami zawodowymi. 
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Wykres 11. Pytanie 12: Czy relacje międzyludzkie w Pani/Pana firmie są odpowied-

nie?(dotyczy pracowników ośrodka).  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Wykres 11 przedstawia relacje międzyludzkie w ośrodku. Pracownicy za 

całkowicie odpowiednie uważają w 70% stosunek przełożony – podwładny, w 

60% komunikację podczas pracy, przepływ informacji związanych z pracą i dzia-

łania między współpracownikami. Jeden ankietowany w stopniu dostatecznym 

ocenił komunikacje podczas pracy. 
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Wykres 12. Pytanie 12: Czy relacje międzyludzkie w Pani/Pana firmie są odpowied-

nie?(dotyczy pracowników rehabilitacji). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Wykres 12 przedstawia relacje międzyludzkie na rehabilitacji. Ankieto-

wani skłaniali się ku dobrej ocenie kolejnych cech. 100% ankietowanych za do-

bre uznało działania miedzy współpracownikami, w 60% komunikację podczas 

pracy oraz przepływ informacji związanych z pracą. Za całkowicie odpowiednie 

w 70% pracownicy uznali stosunek między przełożonym, a podwładnymi, w 

40% komunikacje podczas pracy i przepływ informacji związanych z pracą. Re-

lacje międzyludzkie stanowią o dobrym wizerunku organizacji i informują o sa-

mopoczuciu pracowników. Z udzielonych odpowiedzi można wywnioskować, że 

relacje między członkami zakładu kształtują się na dobrym poziomie. Nie wystę-

pują zakłócenia w komunikacji i przepływie informacji oraz relacji z przełożo-

nym. 
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Wykres 13. Pytanie 13: Jaki styl zarządzania stosuje Pani/Pana przełożony? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie trzynaste (wykres 13) dotyczyło stylu zarządzania w organiza-

cjach. Pracownicy rehabilitacji styl zarządzania pracodawcy uznali jednogłośnie 

za demokratyczny. Pracownicy przedszkola i ośrodka, którym kieruje siostra dy-

rektor skłaniali się ku dwóm odpowiedziom: demokratyczny i zmienny w czasie. 

Nikt z pracowników nie wybrał stylu autokratycznego, co pozwala mniemać, że 

kierownik zajmuje się tylko ważnymi sprawami. I deleguje zadania, uprawnienia 

i władzę wybranym pracownikom. Podwładni są zaangażowani, co pozwala na 

rozwiniecie się ich potencjału. Nie wchodzą w konflikty pomiędzy sobą. Styl 

demokratyczny, na jaki wskazali ankietowani na pewno wpływa także na inte-

gracje zespołu, włączanie się pracowników w zadania. 

 Bezwątpienia taki styl zarządzania sprzyja działaniom innowacyjnym, 

czyni każdego pracownika odpowiedzialnym za dany odcinek pracy, za sukces 
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organizacji. Pozwala na samodzielny rozwój, który poprawia ogólny wizerunek 

przedsiębiorstwa. 
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Wykres 14. Pytanie 14: Które wartości dominują w Pani/Pana jednostce? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie czternaste dotyczyło wartości, które według pracowników domi-

nują w jednostkach. Wśród zaproponowanych: współpraca, dobry klimat, bez-

pieczeństwo - a osiągnięcia, pewność siebie, awans wszyscy ankietowani w 

100% wybrali współpracę, dobry klimat i bezpieczeństwo. Zapewne odpowiedź 

wynika z faktu, że w swoim założeniu - misji placówka stawia przede wszystkim 

na pomoc innym. Na pewno bez znaczenia nie jest tutaj także obecność sióstr 

zakonnych, które kierują się zasadami chrześcijańskiego humanizmu. Istotą pra-

cy nie jest dla nich zysk, ale przede wszystkim świadczenie pomocy i wspieranie 

najsłabszych. Zjawisko to wiąże się z jakością wykonywanych zadań nastawio-

nych na współprace i dbanie o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i pod-

opiecznych. Dobry klimat ułatwia współpracę między pracownikami i pozwala 
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na efektywne wyniki pracy – stanowi więc podstawę dobrego funkcjonowania 

placówek i czynnik motywujący. 
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Wykres 15. Pytanie 15: Czy decyzje związane z pracą są narzucane Pani/Panu z gó-

ry? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie piętnaste dotyczyło narzucania decyzji związanych z pracą przez 

kierownika/dyrektora. Ankietowani odpowiedzieli różnie. Pracownicy ośrodka w 

90% stwierdzili, że decyzje nie są im narzucane przez kierownictwo, tylko 10% 

odpowiedziało – zawsze. W przedszkolu 40% odpowiedziało, że decyzje są na-

rzucane z góry, ale tylko w sprawach ważnych, 40% - że rzadko, ale zdarza się, 

10% - że nie. Pracownicy rehabilitacji odpowiedzieli w 57%, że decyzje związa-

ne z pracą nie są narzucane z góry, a 43%, że tylko w sprawach ważnych. Odpo-

wiedzi wskazują, iż w jednostkach są prowadzone rozmowy z pracownikami, a 

decyzje dotyczące ich pracy poddawane są dyskusji. Każdy może się powołać na 

swoją propozycję. W sprawach ważnych zdanie decydujące spoczywa najczę-

ściej w ręku przełożonego. Jest to związane przede wszystkim ze spojrzeniem 

kierownictwa w przyszłość, bo tylko uwzględniając nowe działania można 
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wpływać na rozwój firmy. Pracownicy nie zawsze wtedy potrafią zrozumieć za-

istniałą zmianę, którą jednak z czasem przyjmują za swoją.  
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Wykres 16. Pytanie 16:Czy w pracy korzysta Pani/Pan z pomocy współpracowników? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie szesnaste dotyczyło korzystania w pracy z pomocy współpracow-

ników. W ośrodku ankietowani w 100% odpowiedzieli, że czasami korzystają z 

pomocy współpracowników. Zapewne spowodowane jest to dużą integracją ze-

społu i długim stażem pracy, co powoduje, że pracownicy znają się już długie 

lata i są otwarci na siebie i nowych pracowników. Potrafią współpracować. W 

przedszkolu 90% ankietowanych odpowiedziało, że korzysta z pomocy kolegów, 

10% odpowiedziało, że czasami. Na pewno powodowane jest to pracą zespołową 

i małymi grupami przedszkolnymi, co powoduje, że panie wychowawczynie czę-

sto prowadzą wspólnie zajęcia i razem ustalają przebieg prac. Również wspólnie 

odpowiadają za wystrój sal przedszkolnych i za organizację spotkań dla rodzi-

ców dzieci. Zespół rehabilitacji w 57% odpowiedział, że korzysta z pomocy ka-

dry, 43% odpowiedziało, że czasami. Wyniki świadczą o tym, że w zakresie re-

habilitacji istnieje mniejsza możliwość współpracy. Każdy z pracowników za-
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kładu rehabilitacyjnego sam odpowiada za powierzonego sobie pacjenta. Wyko-

nywanie zabiegów i ćwiczeń z klientem wymaga dużej wiedzy medycznej i 

umiejętności dobrej komunikacji z ludźmi. 
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Wykres 17. Pytanie 17:Czy w pracy trzyma się Pani/Pan ściśle określonych proce-

dur? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie siedemnaste dotyczyło korzystania w pracy z ściśle określonych 

procedur. Pracownicy rehabilitacji w 90% odpowiedzieli – tak zawsze, 10% - tak 

często. Jest to spowodowane z pewnością posiadaniem przez zakład systemu za-

rządzania jakością, który wymaga stosowania się do ściśle określonych założeń i 

zadań określonych przez Księgę Jakości. Ankietowani z ośrodka 77% odpowie-

dzieli – tak zawsze, w 23% - tak często. Kadra przedszkola również odpowiadała 

w podobny sposób – 58% ankietowanych: tak zawsze, 42% - tak często. Nie 

wątpliwie każdy zakład ma osobne regulaminy, a także każdy z pracowników 

posiada zakres obowiązków, które musi wypełnić. Niezbędne jest, więc korzy-

stanie z ustalonych, trwałych procedur. W przedszkolu zakres ten ściśle ujęty 
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został w Księdze Jakości, która określa zasady rekrutacji dzieci, prowadzenie 

kart rozwoju i postępów w edukacji. W ośrodku ważne normy znajdują się w 

Księdze HACCP, która opisuje obowiązki pracowników związanych z pionem 

żywienia: kucharek i intendentki oraz regulaminie pracy, któremu podlegają 

wszyscy pracownicy. 
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Wykres 18. Pytanie 18: Czy wiąże Panią/Pana z pracownikami jednostki przyjaźń, 

bądź koleżeństwo? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1 

 

Pytanie osiemnaste dotyczyło więzi, jakie łączą pracowników, czy są 

oparte na przyjaźni i koleżeństwie. Pracownicy ośrodka w 100% odpowiedzieli 

tak. Wynika to z faktu, że ponad połowa pracowników pracuje w zakładzie po-

wyżej 8 lat, co na pewno wpływa na wzajemne relacje. Odpowiedź świadczy 

także, o więziach jakie łącza pracowników, możemy stwierdzić, że pracownicy 

utrzymują kontakty także poza miejscem pracy. W przedszkolu ankietowani w 

80% odpowiedzieli tak, w 20% - trudno powiedzieć. Dla dwóch pracowników 

jest to nowe miejsce pracy, dlatego też zespół dopiero się poznaje i integracja, 
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przyjaźń może pojawić się w późniejszym czasie. Pracownicy rehabilitacji na 

pytanie o przyjaźń i koleżeństwo w miejscu pracy w 42% odpowiedzieli twier-

dząco, w 58% trudno powiedzieć. Cześć pracowników rehabilitacji krótko pracu-

je w jednostce, co na pewno wpływa na udzieloną odpowiedź. Odpowiedź może 

sugerować, że pracownicy w większości spotykają się tylko w miejscu pracy, 

gdzie nie zawsze jest czas na rozmowę i poznawanie siebie.  
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Wykres 19. Pytanie 19: Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce dbają o dobrą atmos-

ferę w miejscu pracy? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie dziewiętnaste ( wykres 19) dotyczyło dbania pracowników o do-

brą atmosferę w miejscu pracy. W ośrodku 100% ankietowanych odpowiedziało, 

że każdy dba o dobry klimat w jednostce. Pracownicy przedszkola i rehabilitacji 

odpowiedzieli podobnie w 45% odpowiedzieli, że tak - dbają o dobrą atmosferę 

w miejscu pracy, w 45%, że raczej tak, w 10% - trudno powiedzieć. Atmosfera 

pracy ma duże znaczenie nie tylko dla jakości działań, ale także dla wizerunku 

firmy, sprzyja wprowadzaniu zmian. To pracownicy kontaktują się z klientem i 

między innymi od ich opinii, sposobu obsługi, zachowania zależy, jak organiza-
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cja jest postrzegana przez otoczenie. Trzeba pamiętać, że tylko usatysfakcjono-

wani pracownicy mogą zaangażować się w sprawy firmy i przez swoje zachowa-

nie wpływać na zadowolenie klientów, podwyższać jakość wykonywanych prac. 
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Wykres 20. Pytanie 20: Czy pracownicy Pani/Pana firmy biorą udział w procesie 

zmian w organizacji? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1 

 

Pytanie dwudzieste dotyczyło udziału pracowników w procesie zmian. 

Pracownicy rehabilitacji w 100% odpowiedzieli, że biorą udział w procesie 

zmian. Pracownicy jak wynika z analizy dokumentacji czynnie uczestniczą w 

unowocześnieniu placówki, sami prowadzą prezentacje dla pacjentów promujące 

zakład pracy, role zabiegów leczniczych. W przedszkolu ankietowani w 90% 

odpowiedzieli tak, w 10% - trudno powiedzieć. Większość pracowników uczest-

niczy w zmianach, które przede wszystkim mają usprawnić pracę z dziećmi i 

otworzyć jednostkę na nowe metody pracy. Za pewne na otwartości pracowni-

ków rehabilitacji i przedszkola wpływ na krótki staż pracy w jednostkach i mło-

dy wiek. Te czynniki pozwalają na większą aktywność kadry, innowacyjność. 

Pracownicy ośrodka w 50% odpowiedzieli tak, w 50% - trudno powiedzieć. Od-

powiedzi świadczą o umiarkowanym udziale pracowników w zmianach zacho-
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dzących w jednostce. Powodem może być długi staż pracy kadry, która w związ-

ku z tym faktem może wyrażać mniejszą chęć wprowadzania nowości, otwarcia 

na zmiany. 
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Wykres 21. Pytanie 21: Czy w Pani/Pana firmie brane jest pod uwagę zdanie wszyst-

kich pracowników? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie dwudzieste pierwsze miało zbadać, czy w organizacjach brane jest 

pod uwagę zdanie pracowników. W ośrodku 88% ankietowanych odpowiedziało 

tak, 12% raczej tak. W przedszkolu 45% ankietowanych odpowiedziało raczej 

tak, 45% - trudno powiedzieć, tylko 10% na postawione pytanie odpowiedziało, 

że brane jest pod uwagę zdanie wszystkich pracowników. Pracownicy rehabilita-

cji odpowiadali nieco inaczej. 45% ankietowanych odpowiedziało, że zdanie 

wszystkich pracowników ma znaczenie w organizacji, 45% - że raczej tak, 10% 

powiedziało trudno powiedzieć. Udzielone odpowiedzi wskazują, że najwyższe 

poczucie jedności, współuczestnictwa w zespole odczuwają pracownicy ośrodka. 

W przedszkolu nie wszyscy pracownicy zauważają swój wkład w prace zespołu. 
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Wykres 22. Pytanie 22: Czy w pracy działają ciągle te same, niezmienne reguły? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie dwudzieste drugie dotyczyło niezmienności reguł funkcjonują-

cych w organizacjach. Pracownicy ośrodka w 45% przyznali, że w ich placówce 

istnieją niezmienne reguły postępowania, 22% ankietowanych nie było pewnych 

co do ich istnienia, pozostała ilość, czyli 30% nie dostrzegła ciągle tych samych 

reguł. W przedszkolu 45% odpowiedziała twierdząco na istnienie reguł, 10% 

miała trudność z ich znalezieniem, a 45% ankietowanych odpowiedziała prze-

cząco. Pracownicy rehabilitacji w 70% odpowiedzieli – trudno powiedzieć, czy 

w zakładzie istnieją stałe reguły, 30% ich nie zauważa. Wszystkie placówki po-

siadają regulaminy i obowiązujące statuty. Z udzielonych odpowiedzi można 

jednak wywnioskować, że nie wszyscy pracownicy potrafią wskazać na reguły 

towarzyszące im w codziennych pracach. Nie wynika to z nieznajomości panują-

cych zasad lecz raczej z ich akceptacji i uznania za swoje naturalne zachowanie 

w jednostce, które nie zawsze są do końca uświadomione. 
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Wykres 23. Pytanie 23: Co według Pani/Pana świadczy o integracji w firmie? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie dwudzieste trzecie dotyczyło integracji w firmie. Pracownicy mie-

li wskazać co według ich oceny wpływa na dobre kontakty w jednostce. W 

ośrodku ankietowani wybrali w 80% spotkania pracownicze i w 20% dobrą ko-

munikację. W przedszkolu ankietowani wskazali w 80% na dobrą komunikację, 

a w 20% na spotkania pracownicze. Pracownicy rehabilitacji w 70% wybrali do-

brą komunikacje, w 30% spotkania pracownicze. Warto zauważyć, że wśród od-

powiedzi nie padł ani razu wybór na strój firmowy – jeden z zewnętrznych, wi-

docznych przejawów organizacji. Niewątpliwie pracownicy badanych organiza-

cji stawiają na niematerialne wartości, takie jak dobra komunikacja i spotkania 

pracownicze. Można więc sądzić, że to te czynniki pomagają w rozwoju po-

szczególnym jednostka, w poczuciu przynależności i wspólnoty. Dzięki nim po-

wstaje silna więź między pracownikami, co pomaga w stworzeniu mocnej i doj-

rzałej kultury organizacyjnej. 
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Wykres 24. Pytanie 24: Czy przełożony nadzoruje Pani/Pana obowiązki? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie dwudzieste czwarte dotyczyło nadzorowania przez przełożonego 

obowiązków pracowników. Na pytanie ankietowani z trzech jednostek w 60% 

odpowiedzieli, iż przełożony nadzoruje ich obowiązki, w 40%, że czasami wy-

konywana praca podlega kontroli. Udzielone odpowiedzi na pewno świadczą o 

odpowiedzialności, jaką wykazuje się pracodawca. Tylko dzięki systematycznej 

pracy można osiągnąć sukces, podwyższyć jakość świadczonych usług. Dlatego 

też kontrola obok planowania i realizacji stanowi ważny składnik dobrego i 

owocnego zarządzania. W badanych jednostkach mamy do czynienia z bardzo 

przejrzystą i prostą strukturą organizacyjną. Kadra kierownicza ma pod swoim 

nadzorem nie wielką ilość komórek, co na pewno pomaga w nadzorowaniu pracy 

personelu. 
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Wykres 25. Pytanie 25: Czy rozmawia Pani/Pan o problemach w pracy z przełożony-

mi? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ankiety 1. 

 

Pytanie dwudzieste piąte (wykres 25) dotyczyło rozmów z przełożonym o 

problemach w pracy. W ośrodku 100% ankietowanych odpowiedziało, że roz-

mawia z dyrektorem o zaistniałych nieporozumieniach. Świadczy to zapewne o 

dużej dojrzałości kadry oraz braku barier komunikacyjnych. W przedszkolu pra-

cownicy w 45% odpowiedzieli – tak, w 45%, że nie podejmują rozmów o pro-

blemach w pracy. Przyczyną może być tutaj brak zaufania, a także krótki staż w 

firmie, który sprawia, że personel nie czuje się jeszcze pewnie. Pracownicy reha-

bilitacji w 70% przyznali, że rozmawiają o trudnościach z kierownikiem, w 30%, 

że nie. Kwestie sporne w organizacji nie są sprawą łatwą do rozwiązania. Z po-

wyższych odpowiedzi można wywnioskować, że nie wszyscy pracownicy potra-

fią nawiązać kontakt z przełożonym w sprawach trudnych. Na pewno dużą rolę 

odgrywa tutaj osobisty lęk przed stawianiem czoła problemom, a także mały sto-
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pień zaufania. Ucieczka od spraw trudnych może oznaczać także brak dojrzałości 

oraz odpowiedzialności za wykonywaną pracę. 

 

3.4. Elementy wpływające na integracje pracowników 

Jak wynika z powyższej analizy dokonanej na podstawie dokumentacji i 

obserwacji, oraz wywiadu z kierownikami i ankiety każdy z zespołów posiada 

własną strukturę i tradycję. Czynnikiem łączącym trzy organizacje jest obecność 

sióstr zakonnych, które kierują placówkami. To ich obecność wpływa na specy-

ficzny klimat placówek ich odmienność i skierowanie się w stronę i na potrzeby 

drugiego człowieka. 

Charyzmatem Zgromadzenia jest pomoc najuboższym i potrzebującym. 

Zalicza się do nich niepełnosprawna młodzież i dzieci oraz pacjenci rehabilitacji. 

Pracownicy na co dzień żyją „duchem elżbietańskim” troszcząc się razem z sio-

strami o godne i dobre warunku dla podopiecznych. Siostry dbają o kultywowa-

nie tradycji i przestrzeganie chrześcijańskich zwyczajów związanych z kulturą 

narodową. Sprzyja to głębszemu przeżywaniu okresów roku liturgicznego: wielki 

post, adwent, a także powoduje bardziej świadome przeżywanie świąt, których 

atmosfera dostrzegalna jest w placówkach (poprzez wystrój pomieszczeń, spo-

tkania w gronie pracowników).  

Co roku wszyscy biorą udział w obchodach Uroczystości św. Elżbiety 

spotykając się przy wspólnym stole i na modlitwie w kaplicy domu podczas Eu-

charystii. Wspólne świętowanie przedstawia zdjęcie 5 znajdujące się na kolejnej 

stronie. Również delegacje pracownicze pojawiają się na ślubach współpracow-

ników, imieninach, uroczystościach zakonnych. Wpływa to na integrację nie tyl-

ko między pracownikami samych jednostek, ale także między trzema zakładami 

pracy.  

Przenikanie się trzech kultur, które tworzą pracownicy w jednostkach, 

powoduje różnorodność kulturową. Ułatwia to wymianę doświadczeń, a także 

współprace między placówkami. Z rehabilitacji w dużym stopniu korzystają 

dzieci z przedszkola oraz młodzież ośrodka, wymaga to dobrej komunikacji od 

wszystkich pracowników. 
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Zdjęcie 5. Pracownicy ośrodka, rehabilitacji i przedszkola podczas Uroczystości 

św. Elżbiety, 17 listopad 2009 

 

Jest ona możliwa dzięki brakowi barier interpersonalnych, a także poprzez kli-

mat, który przybiera charakter rodzinny i koleżeński. Przyjazna atmosfera sprzy-

ja tworzeniu się grup nieformalnych i pozwala na utrwalenie wartości społecz-

nych i kulturowych. Można zaobserwować, że usprawnia działania grupy for-

malnej, gdyż pracownicy czują przynależność do organizacji, a dobre stosunki 

osobiste zwiększają ich motywację w działaniu.  

 

3.4. Wnioski 

Podsumowując całość dokonanych w tym rozdziale analiz wyników badań, 

mogę stwierdzić, że: 

1. Każda z badanych jednostek posiada inną kulturę organizacyjną, która wyra-

ża się w założeniach, wartościach, zachowaniach i cechach jej członków. 

Kulturę ośrodka cechuje rodzinna atmosfera, zaufanie. Przeważają pracowni-

cy o długim stażu w firmie. Duże znaczenie dla pracowników mają spotkania 

integracyjne. W postawie przeważa kolektywizm i kobiecość. Kulturę przed-

szkola charakteryzuje dobry klimat, troska o najmłodszych, opiekuńczość. 

Kadra stawia także na najwyższą jakość usług i nowoczesne metody pracy. 
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Kulturę rehabilitacji cechuje otwartość na zmiany i chęć udziału w nich pra-

cowników (szkolenia, podwyższanie kwalifikacji). Kadra na pierwszym miej-

scu stawia na jakość usług zdrowotnych, innowacyjność pracy i zadowolenie 

pacjentów zakładu. 

2. Na kształtowanie kultury bezpośredni wpływ ma kierownik/dyrektor placó-

wek. Od jego działań opartych na współpracy z pracownikami i dialogu zale-

ży poprawny i kreatywny rozwój. Placówkami zarządzają siostry elżbietanki, 

które dbają o kultywowanie tradycji i przestrzeganie chrześcijańskich zwy-

czajów związanych z kulturą narodową.  

3. Pracownicy analizowanych jednostek w sposób pozytywny oceniają kulturę 

placówek potrafią także dostrzec jej braki, np: w komunikacji i organizacji 

pracy. 

4. Na poprawną integrację pracowników wpływają przede wszystkim dobre 

kontakty interpersonalne, wspólne spotkania okolicznościowe. Członkowie 

organizacji biorą udział w sukcesach firmy, współdziałają w pracy. Integracji 

sprzyjają także symbole identyfikujące pracowników z grupą: strój firmowy, 

logo placówek, identyfikatory.  

Z powyższych danych wynika, że kultura ma duży wpływ na funkcjono-

wanie organizacji, świadczy o jej „być, a nie być”. Wpływa na nią każdy po-

szczególny członek jednostki, a kształtuje kierownictwo. Kultura pozwala do-

strzec niepowtarzalną tożsamość każdej firmy, motywować i integrować kadrę. 

Jest „specyficznym sposobem życia i istnienia człowieka” oraz każdej organiza-

cji. Równocześnie tworzy więź, która określa jedyny w swoim rodzaju sposób (...) 

bytowania społecznego.69 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 lipiec 1980. 
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Zakończenie 

 

Przedmiotem badań niniejszej pracy była kultura organizacyjna w Ośrod-

ku Rehabilitacyjno Wychowawczym Sióstr św. Elżbiety, Przedszkolu Sióstr św. 

Elżbiety i Zakładzie Opiekuńczo Rehabilitacyjnym „ELŻBIETANKI”. Celem 

pracy było zweryfikowanie kultury, jej znaczenia pod względem składników, 

typu i funkcji, które spełnia w organizacji. Badaniom poddano rodzaj kultury 

występujący w jednostkach, rolę, jaką odgrywa kadra kierownicza w kształtowa-

niu kultury organizacyjnej. Zwrócono uwagę także na ocenę kultury przez pra-

cowników oraz elementy, które wpływają na integracje personelu. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu, dokumenta-

cji analizowanych organizacji i wyników przeprowadzonych badań stwierdzić 

należy, że kultura organizacyjna ma bardzo duże znaczenie i wpływ na przedsię-

biorstwo i pracowników. Stanowi o tożsamości firmy, odrębności, co pozwala 

odróżnić ją od konkurencji. Można budować ją tylko dzięki zbiorowości ludzkiej 

i na mocnych stronach ludzi, który ją tworzą.  

Przedstawione w pracy organizacje choć znajdują się w jednym budynku i 

są prowadzone przez jedno Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Elżbiety posiadają 

odrębną kulturę organizacyjną, która wpływa na zadowolenie pracowników, bu-

duje wspólnotę osób i wartości. Dzięki silnej i spójnej kulturze organizacyjnej 

placówki mogą się rozwijać, są otwarte na zmiany i innowacje. Ich plany są ukie-

runkowane na przyszłość. Kultura organizacyjna wpływa także korzystnie na 

stosunki międzyludzkie w analizowanych organizacjach, pozwala na kultywo-

wanie tradycji, zwyczajów, które przede wszystkim integrują ludzi i pozwalają 

na czerpanie radości z pracy. 

Kultura organizacyjna pozwala na kształtowanie się trwałych wartości, 

norm i zachowań, które formują ducha organizacji, indywidualny właściwy tylko 

członkom przedsiębiorstwa sposób myślenia i działania. Jest jedną z podstawo-

wych więzi społecznych, która pozawala pracownikowi czuć się dobrze w miej-

scu pracy oraz nawiązywać znajomości i rozwijać w pełni swoje człowieczeń-

stwo. 
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Z całą pewnością kultura organizacyjna w obecnym zarządzaniu przedsię-

biorstwem odgrywa znaczącą rolę, jest podstawowym budulcem, który pozwala 

tworzyć prawdziwą jedność i siłę organizacji. Kierowanie się określonymi 

zasadami i normami sprzyja rozwojowi firmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106

Abstract 

Das Ziel der Arbeit war es, die Bedeutung der Organisationskultur in drei un-

terschiedlichen Einheiten aufzuzeigen. Es wurden sowohl ihr Einfluss auf die 

Mitarbeiter und die Leitung, als auch auf das Image des Unternehmens ge-

zeigt. Die Thesen, Überlegungen und Schlussfolgerungen der Arbeit entstan-

den in Anlehnung an die Fachliteratur, die Unterlagen der untersuchten Orga-

nisationen und Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen. Als Werk-

zeuge der Untersuchung wurden eingesetzt die Frage- und Interviewbögen, 

die es erlauben, die Kultur der Firmen, die Werte und Normen, sowie deren 

Einfluss auf die Entwicklung und Veränderungen innerhalb der Einheiten ob-

jektiv und genau zu beurteilen. Jede Organisationskultur wird durch eine 

Vielfalt an Form und Ausdruck gekennzeichnet und schafft zweifelsohne ein 

einmaliges Klima, das es ermöglicht, die eine Firma von einer anderen zu un-

terscheiden. Diese Erscheinung kann in den, in der Arbeit untersuchten Ein-

heiten durchaus beobachtet werden.  
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Aneks 1 

 

Ankieta 1 

Określająca rodzaj kultury występujący w wybranych jednostkach 

Celem ankiety jest zbadanie typu kultury organizacji. Ankieta jest anoni-

mowa i służy celom badawczym. Z góry dziękuję za udzielenie przemyśla-

nych odpowiedzi. 

Proszę zaznaczyć właściwie tylko jedną odpowiedź „X” 

 

1. Do której kategorii wiekowej Pani/Pan się zalicza? 

� do 24,      25 -30,       35 -45,     powy żej 50 

 

2. Płeć?  

� kobieta       m ężczyzna 

 

3. Staż pracy w firmie? 

� poniżej 2 lat      2 -4 lat       5 -8 lat      powy żej 8 lat 

 

4. Wykształcenie: 

� wyższe         średnie     zawodowe     podstawowe   

 

5. Jak wyglądają Pani/Pana stosunki z przełożonymi? 

       bardzo dobrze       dobrze          średnio       źle 

 

6. Jaka atmosfera panuje pomiędzy pracownikami jednostki? 

� bardzo dobra     dobra     zadawalaj  ąca     z ła 

 

7. Jakie są warunki w firmie? 

Skala ocen: 1 – złe, 5 – bardzo dobre. 
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WARUNEK 

OCENA W SKALI 

1 2 3 4 5 

organizacja pracy      

nowoczesne wyposażenie      

higiena pracy      

obieg informacji      

wystrój pomieszczeń      
 

8. Jakie wartości są dla Pani/Pana najważniejsze w pracy? 

 wysokie wynagrodzenie                 przyjazna atmosfera                                         

 możliwość samorealizacji              troska o drugich                                         

 dobry klimat i zaufanie                  zadowolenie klientów 

9. Czy jest Pani/Pan otwarta na inicjatywy współpracowników i nabywanie 

przez nich nowych umiejętności? 

� tak     raczej tak     trudno p  owiedzieć     raczej nie     nie   

 

10.  Czy może Pani/Pan porozmawiać z przełożonymi otwarcie i swobodnie? 

� tak    raczej tak     trudno powiedzie  ć    raczej nie     nie   
 

11. Czy ma Pani/Pan  możliwość kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji? 

� tak zawsze      tak, cz ęsto     tylko czasami       rzadko    

 

12.  Czy relacje międzyludzkie w pani firmie są odpowiednie? 

Skala ocen: 1 – całkowicie nieodpowiednie, 5 – całkowicie odpowiednie. 
 

 

Rodzaj relacji 

OCENA W SKALI 

1 2 3 4 5 

Stosunki przełożony – podwładny      

Działania między współpracowni-

kami 

     

Komunikacja podczas pracy      

Przepływ informacji związanych z 

pracą 
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13.  Jaki styl zarządzania stosuje Pani/Pana przełożony? 

� demokratyczny     autokratyczny    zmienny w czasie      

 

Styl jest: 

� właściwy       cz ęściowo właściwy       niew łaściwy 

 

14.  Które wartości dominują w Pani/Pana jednostce? 

� współpraca, dobry klimat, bezpieczeństwo      

� osiągnięcia, pewność siebie, awans 

 

15.  Czy decyzje związane z pracą są narzucane Pani/Panu z góry? 

� zawsze                                                   rzadko, ale zdarza si ę   

       tylko w sprawach bardzo wa żnych        nie  

 

16.  Czy w pracy korzysta Pani/Pan z pomocy współpracowników? 

� tak     czasami        nie    

 

17.  Czy w pracy trzyma się Pani/Pan ściśle określonych procedur? 

� tak zawsze     tak, cz ęsto   tylko czasami     rzadko   

 

18. Czy wiąże Panią/Pana z pracownikami jednostki przyjaźń, bądź koleżeń-

stwo? 

� tak      trudno powiedzie ć     nie  

 

19. Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce dbają o dobrą atmosferę w miej-

scu pracy? 

� tak     raczej tak      trudno powiedzie  ć     raczej nie     nie   
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20. Czy pracownicy Pani/Pana firmy biorą udział w procesie zmian w organi-

zacji? 

� tak      trudno powiedzie ć        nie  

 

21. Czy w Pani/Pana firmie brane jest pod uwagę zdanie wszystkich pracow-

ników? 

� tak        raczej tak      trudno powiedzie  ć     raczej nie       nie   

 

22. Czy w pracy działają ciągle te same, niezmienne reguły? 

� tak        trudno powiedzie ć      nie  

 

23.  Co według Pani/Pana świadczy o integracji w firmie? 

                spotk ania pracownicze   strój firmowy    dobra komunikacja   

 

24.  Czy przełożony nadzoruje Pani/Pana obowiązki? 

                 tak            czasami      nie    

 

25.  Czy rozmawia Pani/Pan o problemach w pracy z przełożonymi? 

                 tak            trudn  o powiedzieć          nie  
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Aneks 2 

 

Wywiad z przełożonymi. 

 

 

1.  W czym przejawia się kultura organizacyjna w jednostce? 

 

2.  Jakie normy i wartości występują w jednostce? 

 

3.  Jak wyglądają Pani kontakty z pracownikami? 

 

4.  Jak ocenia Pani klimat panujący w firmie? 

 

5.  Jak ocenia Pani stosunki między pracownikami? 

 

6.  Jaki styl kierowania jest Pani bliski? 

 

7.  Czy pracownicy chętnie podnoszą swoje kwalifikacje? 

 

8.  Co wpływa na integracje pracowników? 

 

9. Czy ustalone z góry zasady i reguły ułatwiają współprace z pracownika-

mi? 

 

10.  Czy w podejmowanych decyzjach uwzględnia Pani sugestie pracowni-

ków? 
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