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Wprowadzenie 

 „Jedyną przewagą konkurencyjną, jaką posiadamy, jest 

kultura i wartości firmy. Każdy może otworzyć kawiarnię. 

Nie mamy żadnej technologii, nie mamy patentu. 

Wszystko, co mamy, to relacje wokół wartości firmy i to, 

co codziennie dostarczamy klientowi”. 

   Howard Schultz, CEO, Starbucks 

 

Koncepcja wartości jest kluczowym aspektem w procesie zrozumienia ludzkich 

zachowań. Wartość jest czymś, co musi być uznane za cenne. Wartości kształtują nasze 

postawy, zachowania, relacje społeczne, a ich znaczenie dla danych społeczności jest nie do 

przecenienia. Wartości budziły emocje i dyskusje od co najmniej starożytności, kiedy to 

Arystoteles rozpoczął pracę nad ich analizą, wyróżniając wartość użytkową i wartość wymiany. 

Były one przedmiotem rozważań teoretycznych w wielu obszarach naukowych, w tym 

w edukacji, naukach politycznych, ekonomii, antropologii i teologii, a także psychologii oraz 

socjologii. Wartości cechuje ważna pozycja nie tylko w dyskursie naukowym, ale też są one 

istotnym elementem naszego codziennego funkcjonowania. Wartościami mogą być bowiem 

chociażby wolność, bezpieczeństwo, mądrość, przyjemność czy niezależność. 

Literatura przedmiotu ukazuje dwa różne sposoby konceptualizacji wartości. Z jednej 

strony, wartości przedstawiane są jako abstrakcyjne cele, przekonania lub konstrukcje 

motywacyjne. Dla przykładu, J. Apleton opisuje je jako „pojęcia i przedmioty, w odniesieniu 

do których jednostki mają szereg pozytywnych odczuć"1. Z drugiej strony, wartości 

przedstawiane są w aspekcie instrumentalnym, jako kryteria lub standardy oceny lub jako 

system porządkowania priorytetów (na przykład w pojęciach takich jak wartość ekonomiczna, 

wartości środowiskowe i wartość odżywcza). 

Jak wspominano wyżej, wartości odgrywają istotną rolę w bodaj wszystkich 

dziedzinach życia – a więc także w gospodarce, przedsiębiorczości i konsumpcji. Jednak 

dopiero stosunkowo niedawno zaczęto dostrzegać, w jaki sposób mogą one stanowić podstawę 

działalności biznesowej. Początkowo było to przejawem humanizacji w zarządzaniu. W latach 

40. XX wieku, kiedy przeważało zarządzanie przez cele rozpatrywane w kategoriach 

 
1 L.G. Horlings (2015), Values in place; A value-oriented approach toward sustainable place-shaping, Regional 

Studies, Regional Science, 2:1, s. 257-274 
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ekonomicznych a główną wartością był zysk, pojawiło się nowe podejście strategiczne. 

Pionierami w tym zakresie byli R.W. Johnson oraz T. Watson, którzy stworzyli credo swoich 

firm – tj. odpowiednio Johnson and Johnson oraz IBM – zawierające takie wartości jak 

szacunek czy jakość2. 

Na początku lat 80. pracownicy firmy McKinsey –  R.H. Waterman oraz T.J. Peters – 

opracowali model zarządzania nazwany 7S. Wartości, ze względu na kluczowy wpływ na 

zachowania w organizacji oraz wyznaczanie kierunku działań, zostały umieszczone 

w centralnym punkcie tego modelu. Działają one jak spoiwo dla sześciu pozostałych 

elementów organizacji: struktury, systemu, ludzi, kompetencji, stylu i strategii. Bezpośrednio 

z tego modelu wywodzi się koncepcja zarządzania przez wartości (ZPW z ang. management by 

values/managing by values – MBV). 

Pojęcie ZPW zostało po raz pierwszy użyte w roku 1989 przez G.P. Hogana oraz 

G. Golla, którzy słusznie zauważyli, że wartości nadają znaczenia organizacji3. Jednakże 

znaczące spropagowane tej idei nastąpiło w roku 1997 wraz z publikacją K. Blancharda 

i M. O’Connora, którzy określili ZPW jako systematyczną metodę identyfikacji 

i zaangażowania dla wspólnego celu i wspólnych wartości, a następnie dostosowania działań 

biznesowych do tych wartości, aby pozwolić wygrać wszystkim interesariuszom – 

udziałowcom, pracownikom, klientom i innym ważnym, takim jak dostawcom, 

pożyczkodawcom czy społecznościom4.  

W literaturze naukowej nie obowiązuje powszechnie akceptowalna definicja 

zarządzania przez wartości. Jednocześnie, zdaniem autora niniejszej pracy, żadna z nich nie jest 

kompletna. W związku z powyższym, na potrzeby dysertacji, stworzono i przyjęto następującą 

definicję:  Zarządzanie przez wartości jest to uporządkowany, systematycznie realizowany 

proces identyfikacji, implementacji, zestrajania i utrwalania wartości w organizacji. Łączy 

podstawowe wartości organizacji z jej strategicznymi celami, uwzględniając wartości uznane 

za ważne przez pracowników, klientów, właścicieli i inne istotne grupy interesariuszy. ZPW 

obejmuje działania zarządcze nakierowane na wartości i konsekwentnie praktykowane we 

wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto uznano, że ponieważ 

podstawą zarządzania przez wartości jest założenie, że głównymi interesariuszami 

 
2 L. Górniak (2015), Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8 (944), s. 101-116 
3 G.P Hogan, G. Goll (1989), Implementation of a Marketing Plan Based On Management By Values, 

Hospitality Education and Research Journal, 13(3), s. 549-549 
4 K. Blanchard, M. O'Connor (1997), Managing By Values, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 
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przedsiębiorstwa są pracownicy5, narzędzi zestrajania i utrwalania wartości należy poszukiwać 

w ramach procesu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Podejście to umożliwia 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako otwartego systemu, dzięki wykorzystaniu sieci 

powiązań pomiędzy pracownikami, których łączą wspólne wartości. Jednocześnie zapobiega 

ono wymuszaniu pożądanych zachowań, tradycyjnie opierających się na podejściu 

instrumentalnym6. 

W literaturze, terminowi ZPW przypisywane są takie określenia jak koncepcja7, proces8, 

metoda9, sekwencja działań10, zakres działań11, zespół powiązanych działań managerskich12, 

narzędzie zarządzania13, filozofia i praktyka managerska14 czy nawet zbiór środków 

zwiększających świadomość i zrozumienie wartości w organizacji15. Po dogłębnej analizie 

literatury naukowej przyjęto, że ZPW najbliższe jest koncepcji zarządzania, funkcjonującej 

przede wszystkim w ramach pozytywnej orientacji zarządzania. Jednakże używanie pojęcia 

 
5 S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa, s. 15-16; 

V. Delshab, M. Winand, S.S. Boroujerdi, D.Y. Pyun, A. Mahmoudian, (2019) Analyzing the influence of 

employee values on knowledge management in sport organizations, Journal of Science and Technology Policy 

Management, Jun 2019; E. Zavyalova (2009), Management by values as a core tool of HRD during the 

economic transition: an example of Russian enterprises, Human Resource Development International, 12(4), s. 

449-457 
6 M. Schoemaker, A. Nijhof, J. Jonker (2006), ‘Human value management: the influence of the contemporary 

developments of corporate social responsibility and social capital on HRM, Management Revue, 17(4), s. 448-

465 
7 Np. G. Sobiecki (2015), Koncepcja zarządzania przez wartości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i 

Finansów, 145, s. 9-31; L. Mierzwińska (2013), Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat 

etyczny i ekonomiczny we współczesnej organizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 34, s. 339-

347; J. Bernais, J. Ingram, T. Kraśnicka (2010), ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 
8 A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice, s. 8; I. Świątek-Barylska (2013), Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania 

przez wartości, w W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
9 Np. K. Jaakson (2009), Management by values: the analysis of influencing aspects and its theoretical and 

practical implications, dysertacja, Uniwersytet Tartu, pobrano dnia 30.10.2020 z http:// 

dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14186/jaakson_krista.pdf, s. 24 ; I. Świątek-Barylska (2013), 

Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości, w W. Błaszczyk (red.), 

Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, s. 226-257 
10 K. Krzakiewicz (2012), Management by Values – a strategic dimension, Management, 16(2), s. 10 
11 G. Wawrzak, M. Hajduk (2020), Zarządzanie przez wartości, Encyklopedia zarządzania, pobrano dnia 

31.10.2020 z https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_przez_warto%C5%9Bci   
12 K. Jaakson (2009), Management by values: the analysis of influencing aspects and its theoretical and 

practical implications, dysertacja, Uniwersytet Tartu, pobrano dnia 30.10.2020 z http:// 

dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14186/jaakson_krista.pdf 
13 S.L. Dolan, S. Garcia (2002), Managing by values : Cultural redesign for strategic organizational change at the 

dawn of the twenty-first century, Journal of Management Development, 21(2), s. 101-117 
14 Np. S.L. Dolan, S. Garcia, B. Richley (2006), Managing by values. A corporate guide to living, being alive 

and making a living in the 21st century, Palgrave MacMillan, New York, s. 4; E. Stawicka (2010), Zarządzanie 

przez wartości, Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(1), s. 202-205 
15 T. Jarvensivu (2007), Values-driven management in strategic networks : a case study of the influence of 

organizational values on cooperation, Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis ,A-287, Helsinki School of 

Economics 
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„metoda zarządzania” powinno się uznać także za właściwe, zwracając szczególnie uwagę na 

wyodrębnienie w ramach ZPW etapów określania i implementacji wartości oraz doskonalenia 

całego procesu ZPW16. W związku z powyższym oba określenia będą używane w dalszej części 

pracy. 

Koncepcja ZPW ewoluuje i nabiera coraz większego znaczenia w zarządzaniu. W ciągu 

kilku ostatnich dekad zauważono istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zarządzaniem 

opartym na wartościach a skutecznością ekonomiczną organizacji. Przykładowo organizacje 

skupione na podnoszeniu jakości poprzez dostosowanie swoich działań do takich wartości jak 

np. odpowiedzialność i uczciwość, osiągają większe zyski, niż te skupione wyłącznie na 

formalnych procesach związanych z  zapewnieniem jakości17. Nie dziwi zatem fakt, że wartości 

– inne niż ekonomiczne – bywają określane generatorami zyskowności, ponieważ to właśnie 

dzięki nim firma osiąga lepsze wyniki finansowe. Zasadne zatem wydaje się zwrócenie 

szczególnej uwagi na rolę tych wartości i ich wpływ na sukces organizacji. 

Naukowcy od wielu lat badają, w jaki sposób definiowanie wartości a następnie 

dostosowanie działań firmy do tych wartości sprzyja odniesieniu sukcesu w biznesie. 

Pracownicy, stanowiąc fundament przedsiębiorstw, decydują o sukcesie przedsięwzięcia, bez 

względu na to czy mówimy o start-up’ie czy też międzynarodowej korporacji18. Dzięki 

wartościom zatrudnieni czują się jednością, bardziej się angażują, a w rezultacie pracodawca 

może w pełni wykorzystać ich potencjał, pasje i talenty. Jak zauważa S. Lachowski „zwykli 

ludzie mogą stać się wyjątkowymi, zdolni są czynić cuda, jeżeli kierują się kilkoma 

podstawowymi wartościami”19, takimi jak życzliwość, przyjaźń, dobroć, radość, miłość, 

szacunek, solidarność, empatia oraz gotowość do świadczenia bezinteresownej pomocy. Choć 

rożne badania wskazują inny niż wymieniony wyżej zestaw „skutecznych” wartości, badacze 

są zgodni co do tego, że zgrany zespół, posiadający jako podstawę wspólne wartości, jest 

efektywniejszy i w rezultacie osiąga lepsze wyniki, zapewniając swojej organizacji przewagę 

konkurencyjną20. 

 
16 Doskonalenie procesu najogólniej można zdefiniować jako dążenie do poprawy jego realizacji, mające na celu 

osiąganie lepszych efektów. Por. M. Trenkner (2016), Doskonalenie procesów i ich uwarunkowania, 

Zarządzanie i Finanse, 14 (2), cz. 1, s. 429-438 
17 A. Stachowicz-Stanusch (2001), Zarządzanie poprzez wartości – kolejna moda czy gwarancja sukcesu?, 

Przegląd organizacji, 7-8, s. 40-43 
18 Ł. Sienkiewicz (2006), Globalizacja, wojna o talenty a zarządzanie zasobami ludzkimi, w B. Garbacik 

Społeczne i polityczne aspekty globalizacji, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra 

Nauk Społecznych, Gdańsk, s.125-135 
19 S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa, s. 15-16 
20 Np. K. Jonsen, C. Galunic, J. Weeks, T. Braga (2015), Evaluating espoused values: Does articulating values 

pay off?, European Management Journal, 33(5), s.332-340; A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), 
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Podstawowe założenie analizowanej koncepcji sprowadza się do tego, że o osiągnięciu 

pożądanego wyniku rozstrzygają nie wartości deklaratywne, ale te które realnie zostały 

zaimplementowane i funkcjonują w całej organizacji (tzw. operacyjne). Nie jest bowiem wielką 

sztuką proklamować wartości. Sukcesem jest dopiero ich konsekwentne wcielanie w życie 

i stosowanie w każdej natrafiającej się sytuacji biznesowej. Tylko wartości przestrzegane na co 

dzień przynoszą wymierne wyniki. Dlatego też proces wprowadzenia koncepcji ZPW 

a następnie utrzymanie spójności działań i ich doskonalenie ma tutaj kluczowe znaczenie. Aby 

rzeczywiście zarządzanie przez wartości funkcjonowało poprawnie, musi być realizowane 

długofalowo, we wszystkich obszarach organizacji, w tym przede wszystkim w ramach ZZL. 

Długoterminowe utrzymanie wartości jako kompasu działalności firm z pewnością nie jest 

łatwe i wymaga konsekwencji. Niezbędne jest zdeterminowane i silne przywództwo, które 

będzie wzorem do naśladowania. 

ZPW nabrało nowego wymiaru poprzez rozwijające się inne koncepcje zarządzania 

bazujące bezpośrednio na jego fundamentach. Na definiowaniu wartości (w tym uwypukleniu 

tych pozaekonomicznych) ważnych dla różnych interesariuszy a następnie wcielaniu ich 

w życie przedsiębiorstwa opierają się takie koncepcje jak: społeczna odpowiedzialność biznesu 

(z ang. corporate social responsibility – CSR) czy zrównoważone ZZL (z ang. sustainable 

HRM). Szczególnie ostatnia z wymienionych idei wpłynęła na zwrócenie uwagi na to, jak 

szeroki jest horyzont działań i wpływ organizacji na życie obecnych i przyszłych pokoleń, 

podkreślając wagę wartości społecznych i środowiskowych.  

Choć od lat pisze się o wartościach i ich wadze w osiąganiu sukcesu organizacji, to 

jednak autorzy prowadzili lub prowadzą badania w różnych kontekstach (np. koncepcyjnych, 

metodycznych, kulturowych, czasowych). Często też prezentują ogólne wskazówki, jak 

zarządzać przez wartości. Temat ten jest stale aktualny, wymaga prowadzenia pogłębionych 

badań i uwzględniania zmian, jakie zachodzą w otoczeniu i wnętrzu organizacji. Organizacje 

stały się złożonymi i dynamicznymi systemami funkcjonującymi w warunkach ciągłych zmian 

i współdziałania z ich otoczeniem21. Ponadto obserwacja praktyki gospodarczej podpowiada, 

że potrzebne jest bardziej projektowe, inżynierskie (skupione na konkretnych, sprawdzonych 

narzędziach) podejście do tematu ZPW. Z tego względu problem naukowy podjęty w niniejszej 

dysertacji dotyczy skutecznej implementacji koncepcji zarządzania przez wartości w praktyce 

 
Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa; J.P. Kotter, J.L. Heskett (1992), Corporate culture and 

performance, The Free Press, New York; 
21 Y. Zhang, S. Dolan, Y. Zhou (2009), Management by values – a theoretical proposal for strategic human 

resource management in China, Chinese Management Studies, 3(4), s. 272-294 
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gospodarczej. Głównym celem poznawczo-empirycznym dysertacji jest udzielenie odpowiedzi 

na następujące pytania badawcze: 

• jakie niedostatki występują w przedsiębiorstwach w procesie implementacji procesu 

zarządzania przez wartości? 

• jakie są przyszłe wyzwania dla organizacji w kontekście występujących barier 

i problemów z zarządzaniem przez wartości? 

Celem o charakterze koncepcyjno-postulatywnym jest opracowanie wytycznych obejmujących 

sposoby radzenia sobie ze zidentyfikowanymi niedostatkami w praktyce oraz umożliwiające 

sprostanie wyzwaniom. Zaproponowano tutaj zastosowanie podejścia projektowego. Podejście 

to bowiem porządkuje zadania i odpowiedzialności za proces wdrażania zmiany. Choć mówi 

się o zmianie kulturowej w organizacji spowodowanej przez realizację projektów22, to 

podejście projektowe jest rzadko eksplorowane w kontekście wdrażania zmian 

w niematerialnych obszarach działalności firm.    

Punktem wyjścia do badań są zazwyczaj zainteresowania badacza, teoria oraz idea. 

Każdy z tych elementów może wskazywać na potrzebę przeprowadzenia badań 

empirycznych23. Podjęcie tematyki zarządzania przez wartości wynika zarówno 

z zainteresowania autora problematyką ZPW, podjęcia próby zastosowania analizowanej 

metody w praktyce gospodarczej, jak i identyfikacji luki w postaci braku kompleksowego 

ujęcia ZPW, w tym odniesienia ZPW do CSR czy koncepcji sustainable HRM oraz 

dostatecznych badań empirycznych w analizowanym obszarze. W literaturze przedmiotu nie 

znajdziemy całościowych opracowań poświęconych ZPW24. Jak dotąd przeprowadzono 

zaskakująco mało badań empirycznych dotyczących tego zagadnienia, zwłaszcza dających 

 
22 K. Piwowar-Sulej (2015), Kultura organizacyjna a dojrzałość projektowa organizacji, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, 849, s. 249-262 
23 E. Babbie (2013), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
24 Autor przeanalizował na potrzeby pracy kilkaset pozycji naukowych z zakresu ZPW oraz zarządzania kulturą 

organizacyjną. Wymieniając kilka przykładowych pozycji, które są najbardziej zbliżone tematycznie do zakresu 

merytorycznego dysertacji, należałoby zwrócić uwagę na następujące luki, które wypełnia niniejsza dysertacja: 

występują pozycje o charakterze bardziej teoretycznym, pozbawione badań empirycznych, z niedostatkiem 

wskazówek implementacyjnych, w których nie przeanalizowano metody ZPW oraz koncepcji na nich 

bazujących, np. Ł. Sułkowski (2020), Kultura organizacyjna od podstaw, Wydawnictwo Społecznej Akademii 

Nauk, Łódź; K. Stachova, Z. Stacho, G. Bartáková (2015), Influencing organisational culture by means of 

employee remuneration, Business: Theory and Practice, 16(3), s. 264-270. W innych przypadkach występuje 

teoretyczny przypadek a praca ma charakter typowo koncepcyjny, np. K. Blanchard, M. O’Connor (2015), 

Zarządzanie przez wartości, MT Biznes, Warszawa. Część publikacji przedstawia zdezaktualizowane badania 

sprzed dekady, nie podejmuje próby głębszej analizy istotności wartości w życiu człowieka, brakuje 

identyfikacji barier implementacyjnych metody ZPW – np. A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. 

Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice. Są też pozycje z istotnym brakiem zaplecza 

teoretycznego z jednoczesnym niedostatkiem wyników badań zza granicy – np. A. Herman, T. Oleksyn, I. 

Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa. Szerzej zob. punkt 1.2.4.2 niniejszej 

pracy 
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możliwość porównania funkcjonowania ZPW pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami. 

Dotychczasowe badania dotyczyły przeważnie pojedynczych studiów przypadków25. Brakuje 

szczególnie badań procesów implementacji oraz przeszkód stojących na drodze do wdrożenia 

analizowanej koncepcji. 

Dla realizacji celu pracy zostały zastosowane takie metody naukowe, jak studia 

literatury krajowej i zagranicznej, a także badania empiryczne wykorzystujące pogłębione 

wywiady bezpośrednie oraz podłużne studium przypadku. Mając na uwadze charakterystykę 

opisywanego tematu, badania empiryczne zostały oparte na strategii jakościowej. Wybór 

strategii jakościowej związany był z dążeniem autora pracy do dogłębnego zrozumienia 

funkcjonowania ZPW w praktyce przedsiębiorstw. Strategie jakościowe, opierając się na 

wnioskowaniu indukcyjnym, dzięki analizie i identyfikacji problemu pozwalają na jego lepsze 

poznanie i zrozumienie26. 

Obiektami badań są przedsiębiorstwa zrzeszone w Polsko-Niemieckim Kole 

Gospodarczym (DWK Poznań). Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone 

z kierownikami/dyrektorami działów HR przedsiębiorstw. W uzasadnieniu wybranej metody 

należy dodać, że indywidualne wywiady pogłębione (ang. Individual In-Depth Interview – IDI) 

mają charakter wnikliwej rozmowy prowadzonej przez moderatora, który korzystając ze 

scenariusza określającego szczegółowo wątki wywiadu uzyskuje od respondenta informacje 

pozwalające na dogłębne poznanie interesujących zagadnień. IDI daje każdemu uczestnikowi 

poczucie bycia ekspertem w danej dziedzinie, a nie tylko jednym z wielu respondentów 

zaznaczających wybrane odpowiedzi w kwestionariuszu wywiadu ilościowego lub też jednym 

z kilku uczestników dyskusji grupowej. Owo poczucie jest szczególnie ważne w obliczu 

poruszania niełatwych tematów, do których z pewnością zaliczyć można wartości. 

 
25 Np. B. Nogalski, A. Dunal (2012), Zarządzanie poprzez wartości w procesie zmian kulturowych : studium 

przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, Zarządzanie i Finanse,  R.10 (4, cz. 2), s. 97-115; H.S. Harung,  T. 

Dahl (1995), Increased productivity and quality through management by values: a case study of Manpower 

Scandinavia, The TQM Magazine, 7(2), s. 13-22; Y. Zhanga, Ch. Albrecht (2010), The role of cultural values on 

a firm’s strategic human resource management development: a comparative case study of Spanish firms in 

China, The International Journal of Human Resource Management, 21(11), s. 1911-1930; M. Ćwiklicki (2015), 

Zarządzanie przez wartości w sytuacjach kryzysowych, Marketing i Rynek, 5, s. 289-301; M. Ochnik (2013), 

Zarządzanie poprzez wartości w firmie Ochnik, Organizacja i Zarządzanie, 2(22), s. 113-136; M. Bartczak 

(2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako reakcja firm na rosnące wymagania rynku, Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89; L. Zhen (2012),Management by Values: A Case 

Study,  International Business and Management, 4(2), s. 75-91; H.S. Harung, P. Rieber (1995), Core values 

behind 115 years of development: a case study of G.C. Rieber & Co., Bergen, Norway, The TQM Magazine, 

7(6), s. 17-24 
26 T. Piecuch, A. Moltner (2014), Metody jakościowe w badaniu przedsiębiorczości, Problemy Zarządzania 

12/3, s. 248-268 
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Uzupełnieniem wywiadów pogłębionych jest longitudinalne case study 

przedsiębiorstwa z branży rekrutacyjnej, które wdrożyło ZPW. Ma ono za zadanie przede 

wszystkim umożliwienie pogłębionej i całościowej analizy szczególnego przypadku, wraz 

z  kontekstem jego funkcjonowania w praktyce27. Do najistotniejszych czynników 

uzasadniających wybór metody pojedynczego studium przypadku według R. Yina zaliczyć 

należy: długotrwałość analizowanego zjawiska, jego wyjątkowość, typowość lub odkrywczość, 

szczególnie gdy przypadek jest krytyczny z punktu widzenia teorii28. 

  Etapami pośrednimi służącymi realizacji celu pracy, którymi została podporządkowana 

struktura dysertacji są: 

• przedstawienie wielowymiarowości definicji wartości; 

• określenie funkcji wartości w życiu człowieka, zarówno w sferze prywatnej jak 

i  zawodowej; 

• omówienie wartości jako składowych kultury organizacyjnej; 

• scharakteryzowanie genezy koncepcji zarządzania przez wartości; 

• analiza ilościowa i jakościowa publikacji na temat zarządzania przez wartości; 

• wskazanie wytycznych literaturowych dotyczących wdrożenia zarządzania przez 

wartości; 

• przegląd przykładów implementacji metody ZPW w przedsiębiorstwach 

przedstawianych w literaturze; 

• przegląd koncepcji powstałych na fundamentach ZPW, ze szczególnym 

uwzględnieniem corporate social responsibility oraz sustainable HRM; 

• omówienie kształtu, paradygmatów, strategii oraz zakresu czasowego procesu 

badawczego; 

• scharakteryzowanie zastosowanych metod badawczych; 

• określenie zakresu implementacji ZPW w organizacjach – w tym niedostatków; 

• zbadanie opinii respondentów w zakresie wpływu, jaki odgrywa ZPW na wyniki 

organizacji; 

• identyfikacja barier we wdrożeniu i doskonaleniu ZPW; 

 
27 M. Strumińska-Kutra, I. Koładkiewicz (2012), Studium przypadku, w D. Jemielniak (red.), Badania 

jakościowe. Metody i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 1-40 
28 R. Yin (2003), Case Study Research. Design and methods, Sage Publications, Thousand Oaks 
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• analiza longitudinalnego studium przypadku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

etapy wdrożenia analizowanej koncepcji a także działania podejmowane w ramach 

doskonalenia ZPW;  

• wypracowanie formuły postępowania w procesie wdrażania (założenia projektu 

wdrożeniowego) i doskonalenia koncepcji ZPW; 

• opracowanie wskazówek narzędziowych, związanych ze zidentyfikowanymi 

problemami i wyzwaniami. 

 Dysertacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi zaplecze 

teoretyczne pracy. Rozdział drugi przedstawia bazę metodologiczną do prowadzonych analiz 

naukowych oraz wyniki badań empirycznych. W ostatnim rozdziale autor przedstawił 

wskazówki implementacyjne oraz narzędziowe. 

Rozdział pierwszy, skupiając się na ujęciu literaturowym, ma charakter wprowadzający. 

Zostało w nim sprecyzowane pojęcie wartości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego 

wielowymiarowość. Autor przeprowadził wywód o wartościach występujących 

w organizacjach, analizując czynniki wpływające na ich wybór, a także pełnione przez nie 

funkcje. Jednocześnie szczegółowo scharakteryzowana została koncepcja ZPW. Przedstawiono 

jej genezę powstania oraz rozwój, a także koncepcje, które rozwinęły się na jej fundamentach, 

takie jak CSR oraz sustainable HRM. Przedstawiono zarówno ilościową, jak i jakościową 

analizę publikacji poświęconych zarządzaniu przez wartości. Autor – w ramach syntezy 

dokonań wcześniejszych badaczy – zaprezentował kilkanaście przykładów wdrożeń omawianej 

koncepcji, a także wskazówki w zakresie implementacji ZPW. 

W rozdziale drugim omówiono założenia badań empirycznych przeprowadzonych dla 

realizacji celów pracy. Scharakteryzowane zostały zastosowane metody badawcze, tj. 

indywidualny wywiad pogłębiony oraz studium pojedynczego przypadku, oraz opisana została 

próba badawcza. W dalszej części, rozdział ten przedstawia rezultaty analiz naukowych. 

Zaprezentowano tutaj szczegółowe wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród 

badanych organizacji. Zwrócono uwagę na zakres świadomości metody wśród kadry 

managerskiej zarządzającej działami HR oraz stopień wdrożenia ZPW. Przedstawiono także 

bariery pojawiające się podczas wdrożenia i doskonalenia zarządzania przez wartości 

w analizowanych przedsiębiorstwach. W rozdziale tym autor zaprezentował także proces 

implementacji oraz działania podejmowane w ramach ZPW w przedsiębiorstwie z  branży 

rekrutacyjnej. Pojedyncze studium przypadku tworzy uzupełnienie przeprowadzonych badań 

opartych na IDI. Autor podjął się opracowania analizy porównawczej pomiędzy wynikami 

badań pochodzącymi z trzech źródeł, tj. ze studiów literaturowych, wywiadów 
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z przedstawicielami organizacji zrzeszonych w DWK oraz będących efektem podejścia 

opartego na studium przypadku. 

 W końcowym – trzecim – rozdziale podjęta została próba wypracowania praktycznych 

wskazówek dotyczących wdrożenia i doskonalenia zarządzania przez wartości 

w organizacjach. W tym celu szczegółowo opracowano kompleksowy modelowy schemat 

implementacji ZPW. Zostały również zaproponowane kierunki doskonalenia warstwy 

narzędziowej zarządzania przez wartości, uwzględniające zmiany zachodzące na rynku pracy, 

które zostały zidentyfikowane w procesie badawczym jako główne wyzwania. Inspirując się 

literaturą naukową w zakresie zarządzania projektami w obszarze zarządzania zasobami 

ludzkimi29, zaproponowano autorską kartę projektu, zestawienie celów z planowanym czasem 

realizacji, zasoby osobowe oraz oczekiwane efekty projektowe. Stanowiły one bazę do 

analitycznego opracowania dwóch kluczowych projektów, mianowicie definiowania wartości 

organizacyjnych i motywowania z zastosowaniem elementów grywalizacji. 

 W zakończeniu pracy autor omówił, jakimi metodami został rozwiązany problem 

naukowy, sformułowany w niniejszej dysertacji. Zwrócono przy tym uwagę na oryginalność 

opracowania na tle literatury naukowej, podkreślając autorskie rozwiązania. Dostrzeżono także 

pewne ograniczenia związane z procesem badawczym oraz zaproponowano kierunki dalszych 

badań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Przykładowo A. Lipka, A. Gieszterowicz (2019), Projekty wspierania wielopokoleniowych zespołów, 

Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 
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Rozdział 1. Od wartości do zarządzania przez wartości – ujęcie 

literaturowe 

1.1. Wartości – ich istota i znaczenie 

1.1.1. Wielowymiarowość pojęcia wartości 

Wartość jest pojęciem używanym przez reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, 

m.in. ekonomii, psychologii, socjologii, antropologii, czy filozofii. Pojawia się w rozważaniach 

m.in. o religii, etyce, sztuce, architekturze czy pedagogice. Dlatego też istnieje wielość 

sposobów definiowania analizowanego pojęcia.  

W Encyklopedii PWN zaprezentowano filozoficzne ujęcie wartości, określające ją  jako 

„podstawową kategorię aksjologii, oznaczającą wszystko to, co cenne i godne pożądania, co 

stanowi cel ludzkich dążeń”30. Rozważania nad zagadnieniami aksjologicznymi sięgają swoimi 

korzeniami czasów, w których żyli tacy wybitni myśliciele jak Sokrates, Platon, Arystoteles, 

Tomasz z Akwinu oraz stoicy31. Platon był także pierwszą osobą, która podjęła próbę 

uporządkowania wartości rozumianych jako idee. Wyodrębnił on najwyższą triadę czyli 

prawdę, piękno i dobro. Jego poglądy były powielane przez wielu filozofów, którzy 

wymienione wartości uznawali za najwyższe a jedynie ponad nie stawiali Osobę Stwórcy32. 

W nauce wyodrębnienie teorii wartości nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w. i było 

dziełem m.in. neokantystów, pragmatystów a także fenomenologów33. 

W. Tatarkiewicz stwierdził, że „zdefiniowanie wartości jest trudne, jeśli w ogóle jest 

możliwe. Wyraz ten bowiem zdaje się oznaczać swoiste, proste, nierozkładalne zjawisko, ein 

Urphänomen – jak mówią Niemcy. Podobnie jak wyraz „byt” czy „świadomość”. To, co 

wygląda na definicję „wartości”, jest raczej zastąpieniem wyrazu przez inny wyraz mniej 

więcej to samo znaczący, na przykład „dobro” albo jest jego omówieniem. Omówienie takie 

ma zwykle jedną z dwu postaci: bądź mówi, że wartość rzeczy jest tą jej własnością, która 

czyni, iż lepiej jest, by rzecz ta była, niż by nie była, bądź też mówi, że wartość jest tą 

własnością rzeczy, ze względu na którą chcemy rzecz tę mieć, ze względu na którą jest nam 

ona potrzebna”34. 

 
30 Encyklopedia PWN, Hasło: wartość, pobrano dnia 10.04.2020 z 

https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/warto%C5%9B%C4%87.html 
31 K. Jasiński (2008), Doświadczenie wartości przez człowieka w myśli Józefa Tischnera, IDEA – Studia nad 

strukturą i rozwojem pojęć́ filozoficznych XX, s. 81-95 
32 K. Basiaga, Hierarchia wartości, pobrano dnia 03.05.2020 z 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Hierarchia_warto%C5%9Bci 
33 A.B. Stępień (2001), Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

Lublin 
34 W. Tatarkiewicz (1978), Parerga, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 61-62 
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Pomimo ogromnej powszechności i wiekowości analizowanego terminu, w ostatnim 

czasie jesteśmy świadkami wzrostu publikacji poruszających temat wartości. W celu oceny 

popularności występowania pojęcia „wartość” w publikacjach naukowych, posiłkowano się 

bazą Scopus. Interesujące dokumenty wyszukano przy użyciu zapytania „wartość” (ich 

odpowiednika w j. ang.). Obszarem poszukiwań były tytuły, słowa kluczowe i abstrakty.  

Uzyskano w sumie aż 6 682 792 wyników. Pierwsze indeksowane w bazie Scopus dokumenty 

pochodzą z drugiej połowy XIX wieku. Zawężając obszar poszukiwań do publikacji z ostatnich 

dziesięciu lat, uzyskano statystyki, które zostały przedstawione w tabeli 1.1. 

 

Tabela 1.1 Statystyki publikacji naukowych traktujących o wartościach obejmujące lata 2011-2020 

Słowo kluczowe i baza danych 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Values (Scopus) 242 136 256 527 272 804 284 665 292 783 308 659 326 784 351 092 386 137 414 089  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus (stan na dzień 07.05.2021) 

 

W analizowanym okresie opublikowano 3 135 676 artykułów naukowych, 

stanowiących niemalże połowę wszystkich dotychczasowych pozycji. Odnotowano ponadto 

prawie dwukrotny wzrost liczby publikacji traktujących o wartościach. 

Wracając do wielowymiarowości analizowanego pojęcia, warto prześledzić, jak jest 

ono definiowane przez przedstawicieli różnych dyscyplin nauk. Na podstawie kompleksowej 

analizy literatury naukowej, autor przygotował następujące zestawienie tabelaryczne, 

prezentujące egzemplifikacje formułowania tego pojęcia. 

 

Tabela 1.2 Przykłady definicji pojęcia „wartości” w poszczególnych dyscyplinach nauk 

Dziedzina nauki 
Dyscyplina 

nauki 
Przykłady definicji pojęcia "wartości" Autor i rok 

Nauki 

humanistyczne 
Filozofia  

podstawowa kategoria aksjologii, oznaczającą wszystko 

to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel ludzkich 

dążeń 

Encyklopedia 

PWN 

wartości są obiektywne i idealne, ale nie istnieją, tak jak 

istnieje coś rzeczywistego, w przeciwieństwie do istnienia 

mają posiadać ważność 

R.H. Lotze 

(1874) 

Nauki 

teologiczne 

Nauki 

teologiczne 

jakieś ważne dobra, bardziej od innych warte tego, by je 

w życiu osiągnąć 

L. Dyczewski 

(1995) 

to podstawowy element do tworzenia prawdy o sobie 
J. Tischner 

(2011) 
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Nauki społeczne Psychologia 

zhierarchizowane grupy trwałych przekonań 

o osobistych lub społecznie preferowanych sposobach 

postępowania lub końcowych etapach egzystencji 

M. Rokeach 

(1973) 

są pojęciami lub przekonaniami, odnoszą się do 

pożądanych stanów finalnych lub zachowań, 

przekraczają konkretne sytuacje, kierują wyborem 

i oceną zachowania oraz wydarzeń i są uporządkowane 

według ich względnej ważności 

S.H. Schwarz 

(1992) 

Nauki społeczne 
Nauki 

socjologiczne 

miara oporu, jaki należy pokonać, aby uzyskać te towary 

lub rzeczy, które są potrzebne dla naszych celów, tj. celu 

władzy natury nad człowiekiem 

C.H. Carey 

(1859) 

zjawisko, które definiuje, utrzymuje i reguluje widoczną 

strukturę społeczną i nadaje jej spójność oraz stabilność, 

tak aby przekraczała wąskie granice miejsca i czasu 

R. Muketjee 

(1946) 

dowolny element, dowolnej potrzeby 
H.S. Becker 

(1950) 

wartość jest pojęciem, wyraźnym lub dorozumianym, 

wyróżniającym jednostkę lub cechę grupy, wartości 

pożądanej, która wpływa na wybór spośród dostępnych 

sposobów, środków i rezultatów działania 

C. Kluckhohn 

(1951) 

to przekonania moralne, do których ludzie się 

odwoływali w celu nadania ostatecznej racjonalności 

swoim działaniom 

T. Parsons 

(1951) 

cechy indywidualne, które zapewniają spójne ramy, na 

podstawie których jednostki podejmują decyzje, 

rozwiązują problemy i oceniają otaczający je świat 

D. Suar, R. 

Khuntia (2010) 

Nauki społeczne Pedagogika 

wartość jest szczególnie ważnym rodzajem przekonań, 

podzielanych przez członków społeczeństwa lub 

przedstawicieli różnych pozycji w społeczeństwie, 

dotyczących tego, co jest godne pożądania dobre, lub co 

powinno być 

D. Krech, R.S. 

Crutchfield 

(1948) 

dowolny przedmiot materialny czy idealny, idea lub 

instytucja, przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany, 

w stosunku do którego jednostki lub zbiorowości 

przyjmują postawę szacunku, przypisują mu ważną rolę 

w życiu swoim i dążenie do jego osiągnięcia odczuwają 

jako przymus. Wartościami są te przedmioty lub stany 

rzeczy, które jednostkom i grupom zapewniają 

równowagę psychiczną, dają zadowolenie, dążenie do 

nich lub ich osiągnięcie daje poczucie dobrze 

J. Szczepański 

(1972) 
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spełnionego obowiązku, lub te, które są niezbędne do 

utrzymania wewnętrznej spójności grupy, jej siły i jej 

znaczenia wśród innych grup 

to czyjeś sądy jednostkowe czy zbiorowe o tym, co godne 

pożądania lub odrzucenia, będące rezultatem 

wartościowania opartego na normach i zasadach – które 

są jego korelatami – występujących w obrębie danej 

grupy czy kultury. Sądy takie, modyfikowane warunkami 

sytuacyjnymi, a więc podlegają częściej niż normy 

zmienności, mogą przypisywać cechę wartościowania 

określonym przedmiotom, właściwościom lub stanom 

rzeczy 

W. Wiśniewski 

(1985) 

wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki 

i społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy się 

z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel 

dążeń ludzkich 

M. Łobocki 

(2003) 

Nauki społeczne 
Ekonomia 

i finanse 

wartość każdego dobra, dla osoby która je posiada, a nie 

zamierza sama go używać lub konsumować lecz 

wymieniać na inne dobra, jest równa ilości siły roboczej, 

która pozwala mu je nabyć lub nim rozporządzać. Praca 

jest zatem rzeczywistą miarą wymienialnej wartości 

wszystkich dóbr 

A. Smith (1776) 

uzyskanie przez dobra materialne wartości 

transakcyjnej, określa wartość użytkową i zdolność do 

zaspokojenia ludzkich potrzeb, niezależnie od tego, jakie 

jest ich pochodzenie 

K. Marks (1867) 

o wartości dobra dla jednostki działającej ekonomicznie, 

decyduje poziom satysfakcji, jaką odnosi ze 

skonsumowania ostatniej jednostki danego dobra 

C. Menger 

(1871) 

wartość jest wskaźnikiem wymiany między dwoma 

dobrami, w ujęciu ilościowym 

H.J. Davenport 

(1908) 

wartość dobra oznacza w ekonomii jego zdolność do 

podporządkowywania sobie innych dóbr w wymianie. 

Oznacza ona kurs, po którym dobra te są wymieniane na 

inne 

F.W. Taussig 

(1911) 
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to ogólne standardy, według których formułujemy 

postawy i przekonania oraz zgodnie z którymi 

postępujemy 

B.Z. Posner, 

W.A. Randolph, 

W.H. Schmidt 

(1987)  

Nauki społeczne 

Nauki 

o zarządzaniu i 

jakości  

przedmioty, stany rzeczy lub sytuacje, które ludzie cenią 

i starają się osiągnąć poprzez swoje uczestnictwo 

w organizacji 

Cz. Sikorski 

(2006) 

system wartości organizacji jest zbiorem wartości 

zaakceptowanych w sposób dorozumiany, według 

których postępują jej pracownicy. Wartości organizacji 

to zbiorowy głos sumienia i zbiorowa intuicja ludzi 

z danej organizacji 

Ph. Jones (2010) 

to pewnego rodzaju przekonania o pożądanych 

społecznie czy też osobiście rezultatach końcowych lub 

działaniach, które są wyraźnie lub domyślnie podzielane 

przez członków danej organizacji 

K. Mueller, T. 

Straatmann 

(2014) 

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu następujących źródeł: Encyklopedia PWN, Hasło: wartość, 
pobrano dnia 10.04.2020 z https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/warto%C5%9B%C4%87.html; M. Furman (2013), 

Epistemologia Rudolfa Hermanna Lotzego. Obiektywność jako epistemiczna ważność, Analiza i Egzystencja, 23, 

s. 145; L. Dyczewski (1995), Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 104; A. Bobko (2001), Poszukiwanie prawdy o człowieku, Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, Kraków; P. Brzozowski (1996), Skala wartości. Polska adaptacja Value Survey M.Rokeacha. 

Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa; S.H. Schwartz (1992), Universals in the Content and 

Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries, Advances in Experimental Social 

Psychology, 25, s. 1-65, s. 4; H.C. Carey (1888), Principles of social science, Lippincott, Philadelphia, s. 158; R. 

Mukerjee (1946), The Sociology of Values, Social Research, 31, s. 101; H.S. Becker (1950), Through Values to 

Social Interpretation, Duke University Press, Durham, NC., s. 10; C. Kluckhohn (1951), Values and value 

orientation in the theory of action; w T. Parsons, E.A. Shils (red.), Toward a General Theory of Action, Harper, 

Nowy Jork, s. 395; T. Parsons, E.A. Shils (red.), Toward a General Theory of Action, Harper, Nowy Jork; D. Suar, 

R. Khuntia (2010), Influence of personal values and value congruence on unethical practices and work behavior, 

Journal of Business Ethics, 97 (3), s. 443-460; M. Misztal (1980), Problematyka wartości w socjologii, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 37; J. Szczepański (1972), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, 

Warszawa, s. 97-98; W. Wiśniewski (1985), Władza, dobrobyt i wykształcenie w systemie wartości społeczeństwa 

polskiego, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Socjologicznych. Warszawa, s. 530-531; M. Łobocki (2003), 

Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 96; A. Smith (2007), An inquiry into the 

nature and causes of the wealth of nations, ΜεταLibri, Lausanne, s. 28; J. Bremond, M. Salort (1997), Leksykon 

wybitnych ekonomistów, PWN, Warszawa; C. Menger (2007), Principles of economics, Ludwig von Misses 

Institute, Auburn, Alabama; H.J. Davenport (1908), Value and Distribution, University of Chicago Press, Chicago, 

s. 569; F.W. Taussing (1911), Principles of economics, The Macmillan Company, New York, s. 115; B.Z. Posner, 

W.A. Randolph, W.H. Schmidt (1987), Managerial Values Across Functions: A Source of Organizational 

Problems, Group and Organization Management, 12(4), s. 376; Cz. Sikorski (2006), Kultura organizacyjna, 

Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 9; Ph. Jones (2010), Komunikowanie strategii, Oficyna Wolters Kluwer 

Business, Warszawa, s. 168; K. Mueller, T. Straatmann (2014) Organizational Values. w: A.C. Michalos (red.) 

Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht 

 

Pojęcie wartości, jako niezmiernie uniwersalne, jest wykorzystywane niemal w każdej 

dziedzinie nauki, choć często może charakteryzować się zupełnie innym znaczeniem. Istnieje 

w związku z tym także szereg ujęć wartości w pozostałych dyscyplinach nauki. I tak mamy do 

czynienia z wartością opałową w termodynamice, wartością logiczną w logice, wartością 
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bezwzględną czy oczekiwaną w matematyce, wartością odżywczą w dietetyce, wartością 

znamionową w urządzaniach czy wartością skuteczną w elektryce. Definicji tych pojęć autor 

nie będzie przytaczać z uwagi na ich wskaźnikowy, pomiarowy charakter. 

Tak szeroko i różnorodnie definiowane pojęcie wartości wymaga, zdaniem autora, 

szczegółowej analizy porównawczej poprzez wyszczególnienie różnic oraz podobieństw 

między poszczególnymi autorami i ich koncepcjami a także podsumowań w ramach danej 

dyscypliny nauki. I tak w filozofii pojęcie wartości zostało wprowadzone w XIX wielu przez 

R.H. Lotzego35. Twierdził on, że wartości są obiektywne i idealne, ale nie istnieją, tak jak 

istnieje coś rzeczywistego. W przeciwieństwie do istnienia mają posiadać ważność36. Wartość 

rozumiana filozoficznie, podobnie jak w innych dziedzinach nauki, nie jest jednoznacznie 

interpretowana. Słownik filozoficzny wyróżnia znaczenia wartości m.in. jako cechę 

obiektywnie przysługująca danej rzeczy czy też cecha subiektywnie do niej przypisana; 

wyajśnia również jej sens metafizyczny, eststyczny oraz logiczny37. W ujęciu filozoficznym 

wartością może być sam przedmiot lub jakiś stan rzeczy, z którym wiążą się pozytywne emocje 

i ku którym człowiek dąży38. Tak ujmowana wartość „musi być rozumiana i doświadczana 

„sama w sobie”, w swej transcendencji w stosunku do wszystkiego, co wartość ma lub co jest 

wartością”39. 

Niemalże każdy człowiek jest w stanie stworzyć hierarchię swoich potrzeb a co za tym 

idzie także i wartości. Dla jednych najważniejsze będzie osiągnięcie własnych celów, inni 

szczególnie cenią sobie dobro społeczeństwa, rodziny czy nawet przyrody. Potrafimy stworzyć 

własne kontinuum, a na nim określić wartości od najmniej do najbardziej dla nas ważne. Nasze 

uszeregowanie znaczenia wartości ulega z czasem modyfikacjom, w zależności od cyklu życia 

(dorastanie, dojrzewanie, starzenie się), ważnych zmian życiowych (ślub, narodziny, śmierć, 

zmiana pracy) jak i przemianami zachodzącymi w psychice podczas nowych doświadczeń. Na 

nasze wartości mają jednakże również wpływ czynniki zewnętrzne, do których można zaliczyć: 

zmiany ustrojowe, gospodarcze, kulturowe czy przystąpienie do działań wojennych40. 

Jeden z interesujących podziałów hierarchicznych zaproponował niemiecki filozof 

M. Scheler, wyróżniając pięć rodzajów wartości, mianowicie religijne, duchowe, witalne, 

 
35 T. Kubalica (2009), Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
36 M. Furman (2013), Epistemologia Rudolfa Hermanna Lotzego. Obiektywność jako epistemiczna ważność, 

Analiza i Egzystencja, 23, s. 143-168 
37 A. Podsiad (2000), Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa s. 920-921 
38 R.W. Ingarden (2004), Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
39 W. Stróżewski (1992), W kręgu wartości, Znak, Kraków, s. 60 
40 E. Kolenda (2020), Wartości – po co nam w życiu, pobrano dnia 12.04.2020 z https://docplayer.pl/28107147-

Wartosci-po-co-nam-w-zyciu.html 
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hedonistyczne oraz utylitarne41. Uznał on, że wartości religijne są ponadczasowe, 

ponadprzestrzenne i ważniejsze od pozostałych. Twierdził także, że z jednej strony wartości 

niższe służą wyższej – dla przykładu niezbędne są wartości utylitarne w celu urzeczywistnienia 

hedonistycznych, które z kolei mają służyć witalnym. Z drugiej strony każda wyższa wartość 

nadaje sens tej niższej – dla przykładu stwierdził, że pieniądz jest bezsensowny, jeżeli nie służy 

przyjemności a z kolei przyjemność jeżeli nie wzmacnia naszych sił witalnych. 

Analizując szczegółowo wartości i religijność nie sposób nie zauważyć ich wzajemnych 

powiązań. Wartości wydają się zajmować istotne znaczenie w życiu religijnym człowieka, nie 

tylko na poziomie myślenia, formułowania sądów i dokonywania ocen, ale także i zachowania 

oraz relacji interpersonalnych. L. Dyczewski uważa, że wartości można utożsamiać  

aspiracjami człowieka, traktując je jako specyficzne dobra, które są ważniejsze do osiągnięcia 

w życiu od innych42. W odróżnieniu od tego autora, ksiądz J. Tischner z kolei traktuje wartości 

jako podstawowy element do tworzenia prawdy o sobie43. Jego zdaniem wartości moralne 

stanowią o właściwym ustosunkowaniu się do pozostałych wartości. Bazując na tym 

filozoficznym podejściu, zaproponował własną klasyfikację, wśród wartości pozytywnych, 

wymieniając w kolejności od najniższej: hedonistyczne, witalne oraz duchowe. Ponadto 

w swojej koncepcji J. Tischner wyróżnia wartości wyższe i niższe. Wyższe zobowiązują 

człowieka do ich wdrożenia w życie (realizacji) znacznie bardziej niż niższe44. 

Ciekawe badania mające na celu analizę odniesień religii do wartości przeprowadzili 

S.H. Schwartz wraz z S. Huismans pośród katolików, protestantów, prawosławnych Greków 

i ortodoksyjnych żydów. W ich rezultacie dowiedziono, że religia była pozytywnie związana 

z takimi wartościami, jak tradycja, konformizm, bezpieczeństwo i życzliwość, natomiast 

negatywnie z wartościami hedonizmu, stymulacji, samodzielności, osiągnięć władzy 

i uniwersalizmu. Odnosząc się do wyników, autorzy doszli do wniosku, że religia dostarcza 

trwałej podstawy dla ogólnie uznawanych norm i struktur społecznych. Tym samym systemy 

religijne opowiadają się za akceptacją wartości związanych z porządkiem społecznym, a nie 

uznają wartości, które odnoszą się do zmian i kwestionowania utartych zasad45. 

 
41 M. Scheler, (2020) Wartości, pobrano dnia 12.04.2020 z https://pl.wikipedia.org/wiki/Max_Scheler 
42 L. Dyczewski (1995), Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 104 
43 A. Bobko (2001), Poszukiwanie prawdy o człowieku, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 
44 P. Brzozowski (2005), Uniwersalna hierarchia wartości– fakt czy fikcja, Przegląd psychologiczny, 3, s. 261-

276 
45 S.H. Schwartz, S. Huismans (1995), Value priorities and religiosity in four western religions, Social 

Psychology Quarterly, 58, s. 88-107 
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Psychologiczne teorie wartości mają swoje korzenie w filozofii i religii46. Wartości są 

powszechnie uważane za kluczowy element niezbędny do zrozumienia i przewidywania 

ludzkich zachowań47. Jednym z pierwszych badaczy wartości w obszarze psychologii, który na 

trwałe zapisał się w kanonach literatury jest G. Allport, który w swoich badaniach nad 

osobowością uznał ich uprzywilejowaną rolę. W roku 1931 wraz z P. Vernonem doszli do 

wniosku, że jako teoretyczną podstawę katalogu wartości oraz konstruktywnego narzędzia do 

ich pomiaru można uznać typologię osobowości E. Sprangera. Bazując na niej, został 

zaproponowany pomiar sześciu typów osobowości (teoretyczny, ekonomiczny, estetyczny, 

społeczny, polityczny, religijny), którym odpowiada sześć głównych wartości (prawda, wartość 

użytkowa, forma, miłość, dążenie do władzy, poczucie jedności z całością rzeczywistości)48. 

W dyscyplinie psychologii, kluczowe podstawy teorii wartości stworzyli M. Rokeach 

oraz S.H. Schwarz. Pierwszy z nich traktował wartości jako przekonania a nawet ich grupy, 

które są osobiste, trwałe i uporządkowane według ważności. W jego opinii, decydują one 

o preferowanych sposobach postępowania czy też ostatecznych celach do których dążymy49. 

Stwierdził, że jednostka mając do wyboru dwa alternatywne sposoby postępowania, wie który 

preferuje50. Wychodząc od założeń teoretycznych, psycholog ten dokonał fundamentalnego 

podziału wartości, wyróżniając dwie istotne grupy, co zostało przedstawione na rysunku 1.1. 

Pierwszą z nich stanowią wartości ostateczne, najważniejsze, cele ludzkiego życia; są one 

jednocześnie autonomiczne, naczelne, centralne i zajmują najważniejsze miejsce w hierarchii 

wartości. Dlatego ich realizacja jest dobrem samym w sobie. Mieszczą się tu wartości społeczne 

i osobiste51. Drugą grupę tworzą wartości instrumentalne, dotyczące ogólnych sposobów 

postępowania; są to pojedyncze przekonania, o niższym znaczeniu. Pełnią rolę podrzędną, 

stanowiąc element pomocniczy w osiąganiu wartości najwyższych (autotelicznych); z natury 

mają one charakter wykonawczy52. 

 
46 H. Liberska (2017), "Klasyczne" i współczesne podejścia do wartości w psychologii, w: H. Liberska, A. 

Malina, D. Suwalska-Barancewicz (pod. red.), Tradycja a nowoczesność. Wartości współczesnego człowieka – 

przedmiot, źródła, obszary i konflikty, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 20-32 
47 M. Rokeach (1973), The Nature of Human Values, Free Press, New York; S. Roccas, L. Sagiv (2010), 

Personal values and behavior: taking the cultural context into account, Social and Personality Psychology 

Compass, 4 (1), s. 30-41 
48 J. Cieciuch (2013), Kształtowanie się̨ systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Wydawnictwo 

Liberi Libri, Warszawa 
49 M. Rokeach (1973), The Nature of Human Values, Free Press, New York, s. 5 
50 P. Brzozowski (1996), Skala wartości. Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Pracownia Testów 

Psychologicznych PTP, Warszawa 
51 J. Kędzior (2018), Wartości, którymi kierują się dzisiejsi studenci (na przykładzie Uniwersytetu 

Wrocławskiego),w J. Kędzior, B. Krawiec, M. Biedroń, A. Mitręga, Komunikacja a zmiana społeczna, Instytut 

Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 213-230 
52 E. Kolenda (2020), Wartości – po co nam w życiu, pobrano dnia 12.04.2020 z https://docplayer.pl/28107147-

Wartosci-po-co-nam-w-zyciu.html 
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Rys. 1.1 Grupy wartości wyszczególnione przez M. Rokeacha 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie E. Kolenda (2020),Wartości – po co nam w życiu, pobrano dnia 

12.04.2020 z https://docplayer.pl/28107147–Wartosci–po–co–nam–w–zyciu.html; J. Kędzior (2018), Wartości, 

którymi kierują się dzisiejsi studenci (na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego); w J. Kędzior, B. Krawiec, 

M. Biedroń, A. Mitręga, Komunikacja a zmiana społeczna, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław, s. 213-230 

  

 Zależność pomiędzy obiema grupami wartości polega na podrzędności wartości 

podstawowych w stosunku do autotelicznych, ze względu na ich mniejsze znacznie. Mają one 

charakter wykonawczy, służąc w osiąganiu wyższych celów. Wartości instrumentalne są cenne, 

ze względu na swoją rolę jako środek lub narzędzie w drodze do osiągnięcia i realizacji jakiejś 

innej, najwyższej wartości autotelicznej. Dla przykładu, wartości podstawowe takie jak 

„ambicja” czy „twórcza wyobraźnia” wpływają bezpośrednio na wartość ostateczną 

„pasjonujące życie”. Dyskusja na temat wpływu i wzajemnych zależności obu tych grup 

wartości na istnienie społeczeństwa a także jego rozwoju, zostanie przeprowadzona 

w podpunkcie 1.1.2 niniejszej dysertacji. 

Dla M. Rokeacha wartości są jednoznacznie rozumiane jako to, co godne pożądania53. 

Utrzymując, że człowiek ma względnie stałe przekonania, które powstają w procesie 

wychowania, dopuszczał możliwość ich zmiany. Doszedł do wniosku, że w realnym życiu 

ludzie podejmują decyzje faworyzujące pewne wartości, poświęcając w zamian inne. Prowadzi 

to do konkluzji, że system wartości może podlegać zmianom w wyniku decyzji jednostki54. 

Psycholog ten twierdził ponadto, że w danej kulturze ludzie mają te same wartości, ale różnią 

się pod względem wagi, jaką przywiązują do danej wartości. Dlatego też, aby zmierzyć profil 

 
53 J. Cieciuch (2013), Kształtowanie się̨ systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Wydawnictwo 

Liberi Libri, Warszawa 
54 H. Liberska (2017), "Klasyczne" i współczesne podejścia do wartości w psychologii, w: H. Liberska, A. 

Malina, D. Suwalska-Barancewicz, Tradycja a nowoczesność. Wartości współczesnego człowieka – przedmiot, 

źródła, obszary i konflikty, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 20-32 
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wartości danej osoby, zaproponował ocenę ważności 18 wartości końcowych i 18 wartości 

instrumentalnych55. M. Rokeach sformułował także interesującą tezę, że na zachowanie 

człowieka łącznie oddziałuje cały system utworzony przez wartości. Ludzie porządkują swoje 

wartości na skali – od najmniej ważnych dla niego po te najbardziej znaczące – i to względne 

różnice pomiędzy ważnością poszczególnych wartości są bardziej znaczące psychologicznie 

niż ważność każdej wartości rozważana osobno. Teza ta znalazła zastosowanie 

w zaproponowanym przez niego pomiarze wartości. Autor prosił badanych o uporządkowanie 

wartości według ich subiektywnej ważności a porównanie rang im przypisanych pozwoliło na 

określenie stosunku ważności różnych wartości występujących w systemie danej osoby56. 

Aktualnie stosowane testy osobowościowe, takie jak DISC czy Insights Discovery, opierają się 

na przedstawionej wyżej teorii. 

Podobne do M. Rokeacha stanowisko zajęła K. Ostrowska, określając system wartości 

jako hierarchicznie uporządkowany zbiór ustosunkowań wobec wartości, które są istotne, 

ważne, konieczne i pożądane, ze względu na to, że mają one swój znaczny udział w realizacji 

osobowej egzystencji. Zakłada przy tym, że głównym systemem sterującym jest system 

wartości moralnych57. J. Hausner z kolei zrezygnował z próby zdefiniowania wartości, 

twierdząc że prowadziłoby to do indywidualnego konstruowania świata idealnego. Opierając 

się w głównej mierze na teoriach M. Rokeacha, zaproponował jednak przyjęcie dziesięciu tez 

charakteryzujących ramy określające wartości. Jego zdaniem wartości mają społeczną naturę 

i nie da się ich wtłoczyć w sferę indywidualizmu. Bytową podbudowę wartości stanowi 

podmiotowość rozumiana dynamicznie i ewolucyjnie. Mają jednocześnie subiektywno-

obiektywną naturę a obiektywizowanie dokonuje się w następstwie uogólnienia 

wspólnotowego doświadczenia. Niezbędne jest rozróżnienie wartości egzystencjalnych oraz 

instrumentalnych; jedne wartości warunkują drugie, z tym że za podstawowe trzeba uznać     

egzystencjalne, a instrumentalne za pomocnicze. Wartości egzystencjalne są generowane przez 

podmioty prowadzące dyskurs na płaszczyźnie modalności i zdolne do myślenia modularnego. 

Z kolei wartości instrumentalne są wytwarzane przez różnego rodzaju aktorów. Autor zakłada, 

że wartości nie są ludziom dane, lecz przez nich wytwarzane a osadzone na takim fundamencie 

tworzenie nie jest tylko burzeniem o nieprzewidywalnych konsekwencjach. W końcu, zdaniem 

 
55 J. Finegan (1994), The impact of personal values on judgements of ethical behaviour in the workplace, 
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56 H. Liberska (2017), "Klasyczne" i współczesne podejścia do wartości w psychologii, w: H. Liberska, A. 
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57 K. Ostrowska (1998), Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości, Centrum Metodyczne Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 
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J. Hausnera, konflikt wartości jest nieuchronny, co nieustannie rodzi potrzebę aksjologicznej 

refleksji i dyskursu58. 

Kolejny wspomniany naukowiec – psycholog S.H. Schwarz – po kilkudziesięciu latach 

badań nad wartościami, doszedł do bardzo podobnych konkluzji jak M. Rokeach. Elementy 

łączące ich teorie to: uznanie przez obu autorów, że wartości są przekonaniami, zgoda co do 

ich uporządkowania według względnej wartości oraz uznanie wpływu wartości na zachowania. 

M. Rokeach kładł jednak większy nacisk na trwałość ogółu wartości, podczas gdy S.H. Schwarz 

zwrócił uwagę na ponadsytuacyjne znaczenie wartości a także trwałość, jednakże tylko 

w przypadku wartości o wysokim priorytecie59. Wartości zostały zdefiniowane przez niego 

jako poznawcza reprezentacja motywacyjnego, godnego pożądania, ponadsytuacyjnego celu. 

Najważniejszą tezą teorii S.H. Schwarza jest założenie, że struktura ludzkich wartości 

występuje w postaci uniwersalnego, motywacyjnego, kołowego kontinuum. W rezultacie 

powstał tzw. kołowy model wartości. Aby wyjaśnić kompromisy wśród osobistych wartości, 

S.H. Schwartz zaproponował dwa nadrzędne obszary przeciwstawnych wartości. Jeden zestaw 

kontrastuje wartości otwartości, które skupiają się na zmianie, z wartościami ochrony, które 

skupiają się na bezpieczeństwie. Drugi zestaw przeciwstawia wartości samowystarczalności, 

które promują troskę o własne interesy, z wartościami samo-transcendencyjnymi, które 

promują troskę o dobro innych60. 

Ponadto według S.H. Schwartza, wartości wynikają z potrzeby sprostania przez 

jednostki trzem uniwersalnym wymaganiom, tj. skoordynowanych interakcji społecznych, 

sprawnego funkcjonowania i przetrwania grup – w realiach ich kontekstu społecznego oraz 

potrzebom jednostki jako organizmu biologicznego61. Te trzy wymogi prowadzą do 

uniwersalnej taksonomii wartości, która rozróżnia 10 rodzajów wartości, mianowicie: 

uniwersalizm, życzliwość, tradycja, przystosowanie, bezpieczeństwo, władza, osiągnięcia, 

hedonizm, stymulacja a także kierowanie sobą62. Podział ten był wielokrotnie weryfikowany, 

 
58 J. Hausner (2017), Wartości, normy, dobra, Zarzadzanie Publiczne, 39 (1), s. 154-155 
59 S.H. Schwartz (1992), Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical 

Tests in 20 Countries, Advances in Experimental Social Psychology, 25, s. 4 (s. 1-65) 
60 P. Shao, C.J. Resick, M.B. Hargis (2011), Helping and harming others in the workplace: The roles of personal 

values and abusive supervision, human relations, 64(8), s. 1051-1078 
61 S. de Clercq, J.R.J. Fontaine,  F. Anseel (2008) In Search of a Comprehensive Value Model for Assessing 

Supplementary Person-Organization Fit, The Journal of Psychology : Interdisciplinary and Applied, 142(3), s.  
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w tym również przez samego autora, który wraz z L. Sagiv empirycznie udowodnił jego 

poprawność, analizując 88 próbek badawczych z 40 krajów63. 

Według S.H. Schwartza wartości są celami trans-sytuacyjnymi, o różnym znaczeniu, 

które służą jako zasady przewodnie w życiu osoby lub grupy, są zorganizowane w spójny 

system, który wyjaśnia indywidualne decyzje, postawy i zachowania64. S.H. Schwarz, pomimo 

niezmiernie różnorodnego definiowania pojęcia wartości, wprowadził ich uniwersalne 

rozróżnienie, formalne cechy charakterystyczne, mianowicie: wartości są pojęciami lub 

przekonaniami, dotyczą pożądanych celów, opisujących ostateczne stany rzeczy lub 

zachowania, przekraczają konkretne sytuacje, kierują selekcją i oceną zachowań i zdarzeń 

a także są uporządkowane według ważności65. W późniejszym czasie badacz ten wymienił 

jeszcze jedną, szóstą cechę zwracając uwagę, że zachowaniem kieruje względna ważność wielu 

wartości. Oznacza to zatem, że wartości są logiczną konstrukcją, która potencjalnie może 

wyjaśniać zachowanie. W tym celu należy jednak wziąć pod uwagę cały ich system, nie zaś 

pojedyncze ludzkie preferencje66. 

Ciekawą i dogłębną analizę literatury dotyczącej rodzajów wartości dokonał w 2008 

roku S. de Clercq wraz z zespołem. Zidentyfikował 1459 wartości, z których aż 92,5% udało 

się przypisać do jednego z 10 rodzajów, potwierdzając że ramy zaproponowane przez S.H. 

Schwarza są kompleksowym modelem wartości. Dla nieskwalifikowanych pozycji 

zaproponował rozszerzenie modelu o dwie nowe kategorie: ukierunkowanie na cel, do której 

zaliczono takie wartości jak „praca na rzecz jasnego celu”, „przejmowanie inicjatywy” czy 

„posiadanie jasnych celów” oraz relacje (kategoria ta koncentruje się na utrzymywaniu dobrych 

relacji międzyludzkich i docenianiu prawdziwej przyjaźni i zawiera takie wartości jak "mieć 

pracę, w której łatwo nawiązuję przyjaźnie", "pracować we współpracy z innymi" oraz 

"współpracownicy w moim dziale pracy są jak rodzina")67. 

Jedną z pierwszych definicji wartości w socjologii przedstawił R. Muketjee, który 

postrzegał wartości jako zjawiska, które z jednej strony definiują oraz regulują naszą strukturę 
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społeczną, z drugiej strony wprowadzają element spójności i stabilności68. W przewodniku 

encyklopedycznym „Socjologia” uznano, że „w ramach określonej i względnie trwałej kultury 

wartości, hierarchie wartości, sposoby i kryteria wartościowania obiektywizują się 

i instytucjonalizują, zyskują walor powszechności w całym społeczeństwie lub w klasie, bądź 

warstwie społecznej i zaczynają w niej obowiązywać jako podstawy ocen, wzorców 

kulturowych i norm, stając się regulatorem ludzkich działań i wyznaczając zasady współżycia 

zbiorowego”69. 

Odnosząc się do jednej z najkrótszych definicji wartości zaproponowanej przez R.B. 

Perry'ego określającej je dowolnym elementem, który daje dowolne korzyści, H.S. Becker 

stwierdził, że jest ona całkiem użyteczna, przy czym zakres korzyści nie może być kojarzony 

przez świadomość i w związku z tym sprowadził pojęcie do postaci „dowolny element, 

dowolnej potrzeby"70, uznając tę postać za bardziej odpowiednią. Z kolei D. Suar i R. Khuntia 

uważają, że wartości są cechami indywidualnymi, które zapewniają spójne ramy, na podstawie 

których jednostki podejmują decyzje, rozwiązują problemy i oceniają otaczający je świat71. 

Należy zauważyć, że M. Misztal przyjął za naturalną cechę wyróżniającą podejście 

socjologiczne, umieszczenie wyznawanych przez jednostkę wartości w szerszym kontekście 

wpływów grupy społecznej. Stwierdził on, że wartości mogą być traktowanie z jednej jako 

przedmioty oraz przekonania, mające cechy nienormatywne, które wpływają na stosunkowo 

podobne przeżycia psychiczne a także działania jednostek, z drugiej to światopogląd 

rozpowszechniony w danej grupie społecznej, który ustanawia pożądane zachowania oraz sądy 

jej członków. Jednocześnie stanowią postawy zarówno jednostek jak i grup społecznych, 

określające pożądane cechy poszczególnych grup społecznych oraz społeczeństwa72. 

Kluczową pozycją literatury socjologicznej, która wprawdzie nie koncentrowała się 

wyłącznie na wartościach, jednakże zawierała wiele elementów, które w znacznym stopniu 

rozwinęły teorię wartości, była książka „Towards General Theory of Action”, pod redakcją 

T. Parsonsa i E.A. Shilsa. To w tej publikacji C. Kluckhohn  stwierdził, że wartości wyróżniają 

jednostkę czy też cechę danej grupy, wpływając bezpośrednio na rezultaty działania a także 
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wybór sposobów osiągania pożądanych celów73. W rezultacie należy wnioskować, że wartości 

stają się inicjatorami zachowań wewnątrz człowieka, tzn. są internalizowane przez jego 

osobę74. Z kolei T. Parsons i E.A. Shils skupili się na uwypukleniu wspólnych wartości, 

twierdząc że bez nich życie społeczne jest prawie niemożliwe. Według tych autorów istnieją 

systemy powiązanych wartości w społeczeństwie lub w świadomości podmiotu, którym należy 

się podporządkować. Autorzy ci zasugerowali, że wybory zorientowane na wartość są same 

w sobie uporządkowane. Ważnym spostrzeżeniem był wniosek, że ustanowienie wspólnych 

wartości w grupie społecznej może przynieść pozytywny efekt w postaci zasady, że jeśli będą 

przestrzegane w sytuacji pełnej ich instytucjonalizacji, doprowadzą do doskonale wyrażonych, 

bezkonfliktowych działań ze strony wielu osób75. T. Parsons doszedł do wniosku, że wartości 

miały moc w życiu społecznym ze względu na: ich element moralnej perswazji (czynić x było 

dobre; nie czynić x nie było tak dobre, nawet złe), sankcje, które można było lub można było 

nałożyć na osoby je łamiące oraz ich przekazywanie nowym pokoleniom poprzez 

socjalizację76. Autor ten doszedł do wniosku, że poszczególne wartości będą mogły istnieć 

w niezmienionej formie przez dziesięciolecia, a nawet wieki. 

Z kolei polscy pedagodzy zwrócili szczególną uwagę na ważność wartości oraz atrybut 

podążania za nią. I tak według M. Łobockiego, wartością jest wszystko, co jest cenne i ważne 

z perspektywy danej jednostki lub społeczeństwa; jest godne pożądania – przez co łączy się 

z pozytywnymi przeżyciami a jednocześnie stanowi cel dążeń ludzkich77. W podobnym tonie, 

J. Szczepański uważa, że wartością jest właściwie dowolny przedmiot, niekoniecznie 

materialny czy rzeczywisty, z przypisaną ważną rolą. Wartościami są „te przedmioty lub stany 

rzeczy, które jednostkom i grupom zapewniają równowagę psychiczną, dają zadowolenie, 

dążenie do nich lub ich osiągnięcie daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku, lub te, które 

są niezbędne do utrzymania wewnętrznej spójności grupy, jej siły i jej znaczenia wśród innych 

grup”78. 

Inni pedagodzy traktują wartości także jako przekonania. Między innymi D. Krech oraz 

R.S. Crutchfield poszukując odpowiedzi na to co jest dobre i godne pożądania doszli do 

wniosku, że wartość jest szczególnie ważnym rodzajem przekonań, które są podzielane przez 
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członków społeczeństwa lub przedstawicieli różnych pozycji w społeczeństwie79. 

W. Wiśniewski, łącząc pedagogiczne sposoby definiowania wartości jako przedmioty lub 

przekonania podsumował ich charakterystykę argumentując, że są to czyjeś sądy jednostkowe 

lub zbiorowe o tym, co godne pożądania lub odrzucenia, będące rezultatem wartościowania 

opartego na normach oraz występujących w danej grupie lub kulturze. Są one modyfikowane 

warunkami sytuacyjnymi, w związku z tym podlegają częstej zmienności, jednocześnie mogąc 

przypisywać cechę wartościowania określonym przedmiotom, właściwościom lub stanom 

rzeczy80. 

Przechodząc ze sfery psychologiczno-społecznej do życia gospodarczego, należy 

stwierdzić, że pojęcie wartości stanowi rdzeń myślenia ekonomicznego, a jednak twórcy nauki 

nadal kwestionują to, czym jest wartość lub jak powinna być ona postrzegana81. W tym miejscu, 

analizując pojęcie wartości w ujęciu ekonomicznym, warto zwrócić uwagę na etymologiczne 

pochodzenie tego terminu. Słowo "wartość" pochodzi z łacińskiego valor od valere – i oznacza 

„być wartościowym” czy też „mieć znaczenie”. Naturalne jest więc myślenie o wartości 

w kategoriach pieniężnych. Pojęcie to ewoluowało na przestrzeni ponad dwustu lat a odnosili 

się do niego praktycznie wszyscy kluczowi ekonomiści. Na rysunku 1.2 przedstawiono 

ewolucję znaczenia wartości wśród przykładowych reprezentantów zajmujących się rozwojem 

myśli ekonomicznej. 

  

 

Rys. 1.2 Ewolucja podejścia do pojęcia „wartość” przez czołowych przedstawicieli ekonomii XVIII i XIX wieku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Smith (2007), An inquiry into the nature and causes of the wealth 

of nations, ΜεταLibri, Lausanne; J.J.G. del Hoyo, C.J. de Madariaga (2016), The Debate on the Concept of Value: 

Interpretations from the Perspective of Economics and Social Anthropology, Mediterranean Journal of Social 

Sciences, 7 (2), s. 11-20; W. Stankiewicz (2000), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa; J. Bremond, M. Salort (1997), Marks Karol, Leksykon wybitnych ekonomistów, PWN, 

Warszawa; C. Menger (2007), Principles of economics, Ludwig von Misses Institute, Auburn, Alabama 

 

 
79 M. Misztal (1980), Problematyka wartości w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, s. 37 
80 W. Wiśniewski (1985), Władza, dobrobyt i wykształcenie w systemie wartości społeczeństwa polskiego, Polska 

Akademia Nauk. Komitet Nauk Socjologicznych. Warszawa, s. 530-531 
81 J.M. Clark (1915) The Concept of Value, The Quarterly Journal of Economics, 29 (4), s. 663-673 
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Ugruntowanie ekonomii jako nauki często przypisywane jest A. Smith’owi, o którym 

była mowa na początku niniejszego rozdziału, przez co często jest nazywany ojcem 

współczesnej ekonomii. A. Smith odróżnił "wartość użytkową" od "wartości wymiany". 

Doszedł do wniosku, że wartość każdego dobra odpowiada ilości siły roboczej, która jest 

niezbędna aby je nabyć czy też nim rozporządzać. Traktował pracę jako realną miarę 

wymienialnej wartości wszystkich dóbr82. Z kolei D. Ricardo przedstawił teorię cen opartą na 

kosztach produkcji, jednakże uwzględnił stronę popytową. Zrozumiał, że pokrycie kosztów jest 

warunkiem koniecznym, aby coś miało wartość. Jednakże po spełnieniu tego warunku, wartość 

ta jest określana według dwóch źródeł: niedoboru i ilości pracy potrzebnej do jego uzyskania. 

Przyznaje, że do wartości wymiany powinien być wliczony także zysk kapitałowy, zawsze 

w postaci wartości nadanej pracy niezbędnej do jego akumulacji83. 

T.R. Malthus wprowadził kilka oryginalnych elementów do teorii wartości, 

ustanawiając ich trzy kategorie. Pierwszą z nich była wartość użytkowa, zwaną "użytecznością 

wewnętrzną", drugą nominalna wartość wymiany, wyrażona w metalach szlachetnych. Ostatnią 

określił wartością wymiany wewnętrznej, która staje się równowartością wyniku jako rezultat 

porównania podaży z popytem, które mogą stać się niezależne od kosztów produkcji, 

odrzucając tym samym istnienie obiektywnej wyceny wartości84. Autor ten uwzględnił więc 

zarówno stronę popytową jak i podażową a jednocześnie skupił się na wartości użytkowej 

danego dobra. 

Inny ekonomista, J.B. Say, rozwinął tradycyjną teorię czynników produkcji. Analizował 

szczególne relacje występujące między pracą, kapitałem i szeroko pojmowaną naturą, uznając, 

że płaca jest częścią dochodów przemysłowych otrzymywanych przez robotników 

i przedsiębiorców, zysk jest dochodem pobieranym za szczególną usługę świadczoną przez 

właściciela firmy, którym zazwyczaj był  bankier a renta to dochód właściciela ziemi85. Autor 

ten, podobnie jak T.R. Malthus, sprzeciwia się wszelkim obiektywnym kalkulacjom, które nie 

uwzględniają użyteczności. Jednocześnie łączy koncepcje wartości wymiany i wartości 

użytkowej, stwierdzając że cena dóbr jest ustalana na poziomie stawek, po których były 

ponoszone ich koszty produkcji.Można sformułować tezę, że J.B. Say utorował drogę do 

nowoczesnej teorii ekonomii poprzez oparcie koncepcji wartości na dwóch różnych 

 
82 A. Smith (2007), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, ΜεταLibri, Lausanne, s. 28 
83 J.J.G., del Hoyo, C.J. de Madariaga (2016), The Debate on the Concept of Value: Interpretations from the 

Perspective of Economics and Social Anthropology, Mediterranean Journal of Social Sciences, 7 (2), March, s. 

11-20 
84 Tamże 
85 Encyklopedia Zarządzania (2020), Jean Baptiste Say, pobrano dnia 22.04.2020 z 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Jean_Baptiste_Say 
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zjawiskach: użyteczności towaru widzianej z perspektywy popytu oraz w kosztach produkcji 

widzianych z perspektywy podaży. Ponadto, w przeciwieństwie do wcześniejszych teoretyków, 

rozumiał on, że wartość, czyli użyteczność, wyznacza ceny, a nie na odwrót, choć przyznał, że 

ceny i koszty musiałyby się wyrównać w dłuższej perspektywie86. 

Użyteczność lub "wartość użytkowa" dobra to nic innego jak satysfakcja lub 

przyjemność, jaką człowiek czerpie z posiadania go, podczas gdy "wartość wymiany" można 

zidentyfikować za pomocą ceny dóbr w pieniądzu lub w jednostkach innych dóbr87. K. Marks 

jako warunek wstępny uzyskania przez dobra materialne ceny lub wartości transakcyjnej, 

określił wartość użytkową i zdolność do zaspokojenia ludzkich potrzeb, niezależnie od tego, 

jakie jest ich pochodzenie. Uważał, że w ostatecznym rozrachunku nic nie może mieć wartości, 

nie będąc jednocześnie użytecznym. Jeśli jakieś dobro jest bezużyteczne, to tak samo zawarta 

w nim praca nie tworzy żadnej wartości88. 

Dla odmiany, marginaliści wyraźnie rozróżnili pojęcia "wartość użytkowa" i "wartość 

wymiany", podkreślając w ten sposób niejednoznaczność tej terminologii, i z tego powodu 

pierwsze z nich zostało zastąpione przez pojęcie "użyteczność", a drugie przez "cenę". Ich 

austriacki przedstawiciel – C. Menger – zwrócił uwagę na różne poziomy zapotrzebowania na 

to samo dobro, a każdy z tych poziomów był wyznaczany przez jego użyteczność. Stwierdził 

jednoznacznie, że wartość dobra jest zależna od jego użyteczności marginalnej. Oznacza to, że 

o wartości dobra dla jednostki działającej ekonomicznie, decyduje poziom satysfakcji, jaką 

odnosi ze skonsumowania ostatniej jednostki danego dobra. Teoria ta wskazuje, że wartość 

dobra nie jest zależna od jego wewnętrznych właściwości, ale od preferencji danej jednostki, 

która poprzez jego konsumpcję chce zaspokoić swoje potrzeby89. 

Ponad trzydzieści lat później, w roku 1908 H.J. Davenport, jakby w oderwaniu od 

powszechnie uznawanej użyteczności marginalnej, zaproponował jedną z najkrótszych 

definicji pojęcia wartości. Przyjął, że w ujęciu ilościowym wartość jest po prostu wskaźnikiem 

wymiany między dwoma dobrami90. Po upływie trzech lat, inny ekonomista, F.W. Taussig 

przyjął koncepcję, że wartość danego dobra oznacza zdolność do podporządkowywania sobie 

innych dóbr w wymianie. Określa mianowicie poziom, po którym dobra te są wymieniane na 

 
86 W. Stankiewicz (2000), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
87 J.J.G., del Hoyo, C.J. de Madariaga (2016), The Debate on the Concept of Value: Interpretations from the 

Perspective of Economics and Social Anthropology, Mediterranean Journal of Social Sciences, 7 (2), March, s. 

11-20 
88 J. Bremond, M. Salort (1997), Leksykon wybitnych ekonomistów, PWN, Warszawa 
89 C. Menger (2007), Principles of economics, Ludwig von Misses Institute, Auburn, Alabama 
90 H.J. Davenport (1908), Value and Distribution, University of Chicago Press, Chicago, s. 569 
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inne91. Z kolei B.Z. Posner z zespołem przedstawił stosunkowo ogólną definicję wartości 

utożsamiającą je z standardami, według których formułujemy nasze przekonania i postawy oraz 

zgodnie z którymi postępujemy92. Według niego, szeroko zdefiniowana, postrzegana wartość 

to wyniki lub korzyści, które klienci otrzymują w stosunku do całkowitych kosztów (które 

obejmują zapłaconą cenę plus inne koszty związane z zakupem). Jednakże to, co stanowi 

wartość, wydaje się być bardzo osobiste, idiosynkratyczne i może się znacznie różnić między 

poszczególnymi konsumentami. Dowody z badań sugerują, że klienci, którzy uważają, że 

otrzymali "odpowiednią jakość do ceny", są bardziej zadowoleni niż ci klienci, którzy tak nie 

uważają93. 

Związek pomiędzy postrzeganiem wartości a zadowoleniem klienta jest szeroko 

potwierdzony w literaturze94. Obecnie przyjęto pogląd, że wartości są tworzone w procesie 

konsumpcji a nie produkcji. W związku z tym tak naprawdę realna wartość nie zależy od kosztu 

produkcji. Wartości z jednej strony odzwierciedlają dokonywane przez ludzi wybory, z drugiej 

wskazują, w jaki sposób dane dobro czy usługa zaspokaja ludzkie potrzeby w sposób 

bezpośredni lub pośredni. Wartość odzwierciedla użyteczność dobra, a nie nakład pracy 

związanej z procesem jego produkcji. Ekonomiści wychodzą z założenia, że to, czego nie da 

się ekonomicznie wycenić, nie ma wartości95. 

W zarządzaniu, będącym nauką interdyscyplinarną, bazuje się na wielu z powyższych 

definicji wartości, łącząc w głównej mierze aspekty psychologiczne oraz ekonomiczne. Co 

ciekawe, wartości nabrały szczególnego znaczenia w nowych modelach zarządzania, które 

zostaną dogłębnie omówione w kolejnych rozdziałach. Odgrywają ona aktualnie ważną rolę, 

przyczyniając się do zwiększenia zaangażowania pracowników, łącząc ludzi we wspólnoty 

porozumiewające się jednorodnym językiem, wpływając jednoczenie znacząco na wydajność 

organizacji i osiąganie przez nią założonych wizji. W zakresie będącym szczególnym obiektem 

zainteresowania autora, tj. zarządzania zasobami ludzkimi, jako subdyscypliny nauk 

o zarządzaniu i jakości, wartości rozpatrywane są w odniesieniu do rozważań na temat postaw 

i zachowań pracowników w miejscu pracy i poza pracą oraz w odniesieniu do fenomenu kultury 

 
91 F.W. Taussing (1911), Principles of economics, The Macmillan Company, New York, s. 115 
92 B.Z. Posner, W.A. Randolph, W.H. Schmidt (1987), Managerial Values Across Functions: A Source of 

Organizational Problems, Group and Organization Management 12(4), s. 376 
93 G. McDougall, T. Levesque (2000), Customer satisfaction with services: putting perceived  

value into the equation,  Journal of Services Marketing, 14 (5), s. 392-410 
94 E.W. Anderson, C. Fornell, D.R. Lehmann (1994), Customer satisfaction, market share, and profitability: 

findings from Sweden, Journal of Marketing, 58 (July), s. 53-66 
95 T. Żylicz (2013), Wycena usług ekosystemów leśnych, Panel Ekspertów pt. „Wartość” lasy jako czynnik 

rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów, 15 października 2013 r., sesja 2, Instytut Badawczy 

Leśnictwa, Sękocin Stary 
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organizacyjnej. Mówi się przy tym o wartościach indywidualnych oraz wartościach 

organizacyjnych. Szerzej ten temat zostanie omówiony w kolejnych podrozdziałach pracy. 

 

1.1.2. Funkcje wartości indywidualnych człowieka w sferze prywatnej oraz w sferze 

zawodowej 

Wartości odgrywają znaczącą rolę w życiu człowieka. Są na tyle ważne, że ludzie są 

gotowi poświęcić prawie wszystko, aby żyć według swoich wartości. Uczciwość, szczęście, 

miłość czy prawość to przykłady wartości końcowych, które ludzie starają się osiągnąć, 

praktykować i żyć zgodnie z nimi. Z drugiej strony, wartości takie jak zdrowie, pieniądze, 

sława, status czy inteligencja są wartościami instrumentalnymi, które pomagają osiągnąć 

wartości docelowe. To od wartości zależy czy ktoś ma tendencję do pomagania innym 

w potrzebie, podczas gdy inni nie. Determinują dlaczego niektórzy ludzie są bardziej religijni 

niż inni a także wyjaśniają nam z czego wynikają różnice w preferencjach poszczególnych osób 

w zakresie wykonywanych zawodów. W tym miejscu warto podkreślić różnicę między 

wartościami a postawami. Jak stwierdził M. Rokeach, podczas gdy wartości są uogólnionymi 

pojęciami, postawa jest "organizacją wielu przekonań wokół określonego obszaru lub 

sytuacji”96. Ponadto, wartości utrzymują standardy, a postawy odzwierciedlają wielorakie, 

często zmieniające się, poglądy. 

Rozszerzając podjęte wcześniej rozważania na temat wartości, należy zwrócić uwagę, 

że zarówno wartości autoteliczne jak i instrumentalne odgrywają niezmiernie ważną funkcję 

w istnieniu społeczeństwa a także jego rozwoju. Podstawą funkcjonowania wspólnoty są 

bowiem wartości ostateczne a napędem jej rozwoju – wartości instrumentalne. Jeśli 

wyeliminujemy wartości podstawowe, to blokujemy rozwój, ponieważ w ten sposób 

ograniczamy swobodę eksperymentowania czy też poszukiwania innych rozwiązań. Bez 

rozwoju wspólnota trwa, jednakże powoli ginie. Z kolei w przypadku eliminacji wartości 

samoistnych, wspólnota rozpada się. Rozpada się jednocześnie charakterystyczny cykl 

wytwarzania wartości, który kształtował daną zbiorowość. Wynika z tego, że wartości 

ostateczne są niezbędne, aby wytwarzanie wartości instrumentalnych było w ogóle możliwe. 

Bez tego procesu nie da się z kolei utrzymać warunków tworzenie wartości autotelicznych97. 

Z kolei S.H. Schwarz sugeruje, że wartości odgrywają ważną funkcję w życiu człowieka 

przede wszystkim poprzez ich wpływ na to, co my jako istoty ludzkie zauważamy i na co 

 
96 M. Rokeach (1973), The Nature of Human Values, Free Press, New York, s. 18 
97 J. Hausner (2017), Wartości, normy, dobra, Zarządzanie Publiczne, 39 (1), s. 134-158 
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zwracamy uwagę w otaczającym nas świecie98. Bazując na definicji wartości osobistych S.H. 

Schwarza, określających je jako szerokie, ponadsytuacyjne, pożądane cele, które służą jako 

zasady przewodnie w życiu ludzi, L. Sagiv i inni skupili się na wykazaniu unikalnych funkcji 

wartości, które odróżniają je od innych bliskoznacznych pojęć. Scharakteryzowali je 

następująco99: 

• wartości to kompleksowe, trans-sytuacyjne cele, są one kognitywnym 

odzwierciedleniem naszych celów motywacyjnych. Wszystkie wartości 

reprezentują cele, ale nie wszystkie cele są wartościami. Wartości będąc trans-

sytuacyjnymi, wpływają na różne sytuacje. W formie przykładu, osoba, która 

postrzega niezależność jako ważną wartość w kontekście pracy, prawdopodobnie 

przypisze jej dużą wagę także w innych kontekstach, np. z przyjaciółmi, rodziną, 

autorytetami itp.,   

• wartości reprezentując pożądane cele, odzwierciedlają to, co ludzie uważają za 

ważne i godne. Ludzie na ogół pozytywnie oceniają swoje cechy osobiste i mają 

tendencję do pozytywnej samooceny. Postrzegają swoje własne wartości jako 

bardziej pożądane niż inne cechy osobiste, tzn. wychodzą z założenia, że są bliższe 

swojemu idealnemu "ja" niż swoim cechom osobowościowym i w mniejszym 

stopniu chcą je modyfikować, 

• wartości są uporządkowane w hierarchie, zgodnie z ich subiektywnym znaczeniem 

jako zasad przewodnich. Istnieją pewne podobieństwa w hierarchiach wartości 

większości ludzi. Analizy samooceny wartości wykazały, że wartości, które 

wyrażają motywację do troszczenia się o bliskich innych, należą do 

najważniejszych wartości dla większości ludzi w większości społeczeństw. 

Natomiast wartości, które wyrażają motywację do dominacji i kontroli nad innymi, 

są jednymi z najmniej istotnych wartości dla przeważającej części społeczeństwa. 

Nie ulega wątpliwości, że wartości w życiu człowieka istnieją i wpływają pośrednio lub 

bezpośrednio na nasze decyzje. Ostatnie badania rzucają światło na rozwój wartości, dowodząc, 

że powstają one w wyniku połączenia dziedzictwa genetycznego oraz wpływu oddziaływania 

wielu środowisk społecznych takich jak rodzina, system edukacji, wspólnota a także 

 
98 A. Cohen (2009), A value based perspective on commitment in the workplace: An examination of Schwartz’s 

basic human values theory among bank employees in Israel, International Journal of Intercultural Relations, 33, 

s. 332-345 
99 L. Sagiv, S. Roccas, J. Cieciuch, S.H. Schwartz (2017). Personal values in human life, Nature Human 

Behaviour 1(9), s. 630-639 
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społeczeństwo w ogóle100. W. Klimski zauważył, że są one „wytworami człowieka 

utworzonymi w wyniku jego rozumowego rozpoznania rzeczywistości, a ich zadaniem jest 

ukierunkowanie działań ludzkich”101. J. Tischner twierdzi, że człowiek jest pewnego rodzaju 

tworzywem, które nabiera kształtu pod wpływem wartości, którym się poddaje, jak również 

żyjąc w świecie wartości. W związku z tym wartości odgrywają niezmiernie ważną funkcję 

w życiu człowieka, będąc zarówno puntem odniesienia, jak i kryterium tworzenia prawdy 

o samym sobie102. 

A. Złocka analizując funkcje, jakie pełnią wartości w życiu człowieka, doszła do 

wniosku, że najistotniejsze są trzy funkcje. Pierwszą z nich jest regulowanie zaspokajania 

potrzeb. Potrzeby określają to, co jest ważne dla życia i prawidłowego funkcjonowania 

jednostki. Wartości natomiast określają potrzeby oraz wyznaczają sposób ich zaspokajania. 

Ponadto wartości umożliwiają jednostce podejmowanie decyzji, które potrzeby i w jakiej 

kolejności mają być zaspokajane. Drugą funkcję stanowi wpływanie na wybór odległych celów 

i sposobów ich realizacji, czyli na plany życiowe jednostki a trzecią wpływanie na samoocenę 

jednostki, na przykład ocenę swojego wyglądu, zdolności, relacji między ludźmi. Wartości 

wpływają na ocenę wyników własnych działań a w efekcie na zadowolenie lub niezadowolenie 

z uzyskiwanych osiągnięć103. 

J. Lydon twierdzi, że podstawowe wartości w istotny sposób określają, to kim jesteśmy. 

Służą one jako pomost między jaźnią a życiem, poprzez informowanie nas o znaczeniu, jakie 

mają dla nas doświadczenia życiowe. Dlatego też jesteśmy najbardziej zaangażowani w cele, 

projekty i zadania życiowe, które potwierdzają to, kim jesteśmy, ponieważ nadają sens naszemu 

życiu104. Wartości, będąc zasadniczym aspektem samoświadomości, odgrywają ważną rolę 

w odzwierciedleniu indywidualnej i społecznej tożsamości105. Przykład religijności dostarcza 

wiedzy na temat tego, jak wartości kształtują czyjąś tożsamość i jaką rolę wartości odgrywają 

w tym, kim jesteśmy. Badania weryfikujące funkcje wartości w zakresie duchowości i ich 

wzajemne korelacje przeprowadzili S.H. Schwarz i S. Huismans. Doszli do wniosku, że 

religijność jest spójna z wartościami konserwatywnymi, w tym szczególnie tradycyjnością, 
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101 W. Klimski (red.)(2007), Wartości i styl życia Polaków, Episteme 64, Wydawnictwo Wszechnica Mazurska, 

Olecko, s. 182 
102 A. Bobko (2001), Myślenie według wartości, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 
103 A. Złocka (2005), Czym jest wartość i jaką pełni rolę w życiu człowieka ?, Publikacje Edukacyjne, 2124, 

2005/2006 
104 J. Lydon (1996), Toward a theory of commitment,w C. Seligman , J.M. Olsen, M.P. Zanna, Values: The 

Ontario symposium, 8, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates Inc., NJ, s. 191-213 
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ponieważ kładą one nacisk na porządek, samoograniczenie oraz niechęć wobec zmian. 

Naturalnie, na drugim końcu spektrum znajduje się hedonizm, najbardziej niezgodna wartość 

z religijnością. Co ciekawe, relacje te są zachowane we wszystkich analizowanych religiach106. 

Może to oznaczać, że pewne wartości są generalnie związane z religijnością a nie konkretną 

wiarą. 

Nie można pominąć również faktu, że wartości wpływają na zarówno myśli, postawy, 

wybory jak i decyzje jednostek. Co ważne ich wpływ nie ogranicza się do własnej tożsamości, 

ale oddziałuje również na sposób, w jaki jednostki postępują wobec innych. L. Sagiv i inni 

przeanalizowali funkcje wartości człowieka w dwóch grupach, dochodząc do wniosku, że 

wartości mają wpływ nanajbliższe osoby. Ludzie przypisujący dużą wagę życzliwości są 

znacznie bardziej skłonni do pomocy swoim najbliższym, np. w postaci dotrzymywania 

obietnic, uczestniczenia w wolontariacie, przekazywania środków finansowych na cele 

społeczne czy pożyczanie rzeczy sąsiadom. Jednocześnie autorzy zaobserwowali 

oddziaływanie wartości na dalsze osoby. Wartości uniwersalizmu (wartość 

autotranscendencji), które wyrażają troskę o dobro wszystkich ludzi, nawet tych, których styl 

życia różni się od własnego, sprzyjają tolerancji wobec innych. Tolerancja jest również ściśle 

związana z otwartością na zmianę, ponieważ kontakt z ludźmi, którzy nie są członkami 

przeważającej części społeczeństwa, daje możliwość odkrywania i ekscytacji oraz 

niezależności od podążania za stylem życia w danej grupie. W opozycji do tolerancji znajduje 

się konserwatyzm, który z kolei dąży do utrzymania dotychczasowego stanu rzeczy w danym 

środowisku społecznym, poprzez unikanie wszystkiego co nowe i nieznane107. 

Wartości osobiste są ważnymi czynnikami motywującymi do pracy oraz preferowanych 

zachowań w miejscu pracy. Ponadto, wartości mają motywować do postępowania, kierując 

głębiej zakorzenione cechy osobowości na takie zachowania, które są zgodne z indywidualnym 

systemem wartości, a tym samym są osobiście satysfakcjonujące108. Wartości osobiste 

pracowników wpływają bezpośrednio na zachowania interpersonalne w miejscu pracy. Dwa 

szeroko badane rodzaje społecznych interakcji w miejscu pracy obejmują pozytywne podejście 

interpersonalne oraz negatywne odchylenia. Pozytywne podejście interpersonalne pomaga 

w budowaniu silnych relacji społecznych, tworzeniu sprzyjającego klimatu pracy, zwiększaniu 
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koordynacji oraz zwiększaniu wydajności zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Z kolei 

interpersonalne odchylenia mają destrukcyjny wpływ na organizacje, szkodząc morale 

pracowników i ich utrzymaniu oraz pociągając za sobą znaczne koszty finansowe109. 

Osoby wykonujące różne profesje charakteryzują się odmiennymi priorytetami 

wartości. Dla przykładu, menedżerowie, bankierzy i doradcy finansowi kładą większy nacisk 

na wartości władzy i osiągnięć niż osoby w innych zawodach. Z kolei psychologowie 

i pracownicy socjalni na ogół podkreślają wagę życzliwości i uniwersalizmu, podczas gdy 

sekretarki i księgowi w porównaniu z innymi profesjami, zwracają większą uwagę na 

bezpieczeństwo, konformizm oraz tradycję110. Jedną z najważniejszych wartości w pracy jest 

szczęście. Zdrowi i szczęśliwi pracownicy są zazwyczaj bardziej produktywni w dłuższej 

perspektywie, tworząc lepsze produkty i bardziej satysfakcjonujące usługi dla swoich klientów 

i innych osób, z którymi współpracują i prowadzą interesy111. 

Analiza przeprowadzona przez M.L Verquera, T.A. Beehra oraz S.H. Wagnera 

wykazała z kolei, że odpowiednie dopasowanie pracownika wpływa bezpośrednio na takie 

czynniki jak chęć zmiany pracy oraz zaangażowanie organizacyjne112. W innym badaniu B.J. 

Hoffman i D.J. Woehr wykazali, że właściwe dopasowanie wartości jest związane także 

z wynikami behawioralnymi, takimi jak wydajność pracy, utożsamianie się z firmą czy 

rzeczywista rotacja pracowników113.  Z kolei analizując wartości australijskich pracowników 

służby zdrowia psychicznego, S. Veage i inni doszli do wniosków, że zgodność pomiędzy 

wartościami życiowymi i zawodowymi pracowników wiąże się z akceptacją samego siebie 

i pozytywnym postrzeganiem osobistych osiągnięć w pracy. Ponadto skuteczne dążenie do 

uczciwości, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, wiązało się z mniejszym 

wypaleniem i lepszym samopoczuciem114. 

Jak wykazano powyżej, badania jednoznacznie wykazują, że wartości odgrywają 

funkcjonalną rolę jako zmienne objaśniające procesy i wyniki związane z pracą, w tym 
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zaangażowania organizacyjnego, a także zadowolenia z pracy oraz jej wydajności. Ponadto, 

wartościom przypisuje się centralną rolę w określaniu dopasowania pomiędzy jednostkami 

a organizacją, w której są zatrudnieni115. Możliwość funkcjonowania według swoich wartości 

okazuje się być ważnym predyktorem witalności a także dobrego samopoczucia, które wynika 

np. z nadania priorytetu wartościom społecznym. Z kolei z nadaniem priorytetu przyjaźni 

i miłości wiąże się z poprawą samopoczucia emocjonalnego116.  Bezpośredni wpływ wartości 

zawodowych na motywację do pracy potwierdziła A. Paszkowska-Rogacz, twierdząc że bez 

względu na to czy są postrzegane jako potrzeby, zainteresowania lub traktowane jako postawy, 

to ich poznanie umożliwia zdanie sobie sprawy z powodów działalności człowieka w danym 

obszarze117. 

Badając zadowolenie z pracy czy związane z tym zaangażowanie, należy uwzględnić 

odmienne wartości, wynikające z różnic kulturowych. Zróżnicowany nacisk kładziony na cele 

własne i grupowe, przejawiający się w kulturach indywidualizmu i kolektywizmu, ma wpływ 

na charakter przywiązania pracowników do organizacji118. G. Hofstede doszedł do wniosku, że 

podczas gdy członkowie kultur kolektywistycznych są zorientowani na ludzi w środowisku 

organizacyjnym, to indywidualiści są bardziej zorientowani na zadania119. Pracownicy 

wywodzący się z kultur kolektywistycznych wiążą się ze swoimi firmami ze względu na ich 

relacje ze współpracownikami lub przełożonymi, podczas gdy pracownicy wywodzący się 

z kultur indywidualistycznych mogą być zmotywowani poprzez samą treść czy rodzaj pracy 

lub możliwości awansu120. Interakcje, w jakie ludzie wchodzą ze współpracownikami, 

managerami i podwładnymi, mają istotny wpływ na samopoczucie i sukces osobisty 

pracowników, a także na morale i wydajność organizacji121. 

Zgodnie z literaturą zajmującą się tematyką aktywacji wartości, istnieje większe lub 

mniejsze prawdopodobieństwo, że wartości zostaną aktywowane w zależności od wrażliwości 
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na kontekstowe wskazówki122. Rozpoznanie odpowiednich wskazówek zwiększa 

samoświadomość osobistych wartości i aspektów koncepcji własnej osoby. Bezpośredni 

przełożeni odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu kontekstu pracy pracowników. Wartości 

są ważnym składnikiem samoświadomości, a liderzy ustalają oczekiwania, kontrolują zasoby 

i generalnie tworzą warunki, które aktywizują wartości i tożsamość pracowników123. 

Wartości osobiste wpływają także na naszą ocenę moralności niektórych zachowań 

w miejscu pracy. Interesujące badania w tym zakresie przeprowadził J. Finegan. Uczestnicy 

badania zostali poproszeni o uszeregowanie zarówno instrumentalnych jak i końcowych 

wartości M. Rokeacha pod względem ich znaczenia, jako zasad przewodnich w ich życiu. 

Następnie uczestnicy zapoznali się z czterema scenariuszami, z których każdy opisywał 

wątpliwe z etycznego punktu widzenia zachowania, jakie można spotkać w biznesie. 

Respondentów poproszono o ocenę, czy zachowanie osoby opisanej w scenariuszu było 

etyczne i czy mieli oni zamiar naprawić sytuację, czy też nie. Wyniki badań potwierdziły, że 

osoby o różnej hierarchii wartości odmiennie postrzegały docelowe zachowania. Dla 

przykładu, osoby, które ceniły sobie wartości takie jak: ambicja, uczciwość, niezależność, 

miłość i odpowiedzialność, uważały zachowanie za bardziej niemoralne niż te, które oceniały 

te wartości niżej niż przeciętnie124. 

W związku z powyższym wybór osób na kierownicze stanowiska posiadających 

odpowiednie wartości ma niezmiernie ważne znaczenie dla każdej organizacji. Niewłaściwe 

decyzje w tym zakresie mogą doprowadzić do zatrudnienia szefa o silnych wartościach 

związanych ze społeczną dominacją, angażującego się w zachowania dewiacyjne, 

kontrproduktywne czy nieetyczne. Taka osoba unika angażowania się w zachowania 

wspierające podwładnych, jest bezkompromisowa, kieruje się własnym interesem i nie 

przywiązuje wagi do dobra innych125. Co więcej, przełożeni tacy są egocentryczni 

i niesympatyczni, a ich moralność jest niska126. Liderzy muszą przez cały czas działać 

z zachowaniem wysokiej moralności i dyscypliny etycznej w organizacji. Mając świadomość 

istnienia kultury we współczesnych organizacjach i jej silnego wpływu na zachowania 
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pracowników, liderzy w organizacjach mogą tworzyć kulturę, która wspiera zdeterminowane 

zachowania moralne i etyczne. Jednym z najskuteczniejszych sposobów, w jaki liderzy 

i założyciele organizacji przekazują wartości, przekonania i priorytety, jest to, na czym 

koncentrują swoją uwagę. To, co lider nieustannie podkreśla a jednocześnie mierzy, może mieć 

istotny wpływ na kulturę organizacji127. 

Wartości, odgrywając istotną rolę w naszym życiu prywatnym, pełnią szereg funkcji, 

które ułatwiają nasze funkcjonowanie. Nie ulega wątpliwości, że stanowią trzon naszego 

myślenia, ukierunkowują nasze cele i bezpośrednio wpływają na podejmowane przez nas 

decyzje. W rezultacie determinują to, kim jesteśmy. Także ich rola w obszarze zawodowym 

staje się coraz ważniejsza. Istotnym zagadnieniem w obszarze zarządzania, bazującym na 

koncepcji wartości, jest kultura organizacyjna. Zjawisku temu zostanie poświęcony kolejny 

podrozdział pracy. 

 

1.1.3. Wartości jako składowe kultury organizacyjnej 

Tematem kultury organizacyjnej od lat zajmują się reprezentanci wielu dyscyplin, 

takich jak np. socjologia, czy też subdyscyplin nauk o zarządzaniu i jakości, w szczególności 

zachowań organizacyjnych oraz ZZL. Problematyka ta leży także w obszarze zainteresowań 

antropologów. Uważa się, że każda organizacja, aby osiągnąć sukces, musi bezustannie 

opracowywać i wdrażać strategię, która zapewni jej dopasowanie do otoczenia zewnętrznego 

i wewnętrznego. Adaptacja organizacji do wymagań zewnętrznych stanowi wyzwanie ze 

względu na różnorodność wewnętrznych ograniczeń i sił, takich jak alokacja zasobów czy 

sprzeczne cele międzydziałowe. Jedną z najważniejszych sił wewnętrznych wpływających na 

adaptację jest kultura organizacji. Jej wpływ na zachowania i procesy w organizacji spotkał się 

z szerokim zainteresowaniem literatury z zakresu zarządzania. Wszechobecny charakter 

kultury sprawia, że menedżerowie muszą nie tylko rozumieć tę kulturę, ale również umieć nią 

zarządzać. 

Kultura organizacyjna, której geneza sięga lat 80-tych, kiedy to zaczęto doceniać te 

aspekty funkcjonowania organizacji, które ciężko opisać, wyjaśnić oraz zmierzyć 

a jednocześnie  które przyczyniają się do sukcesu firm, została zdefiniowana przez wielu 

autorów. I tak, kulturą organizacyjną według definicji E.H. Scheina jest „wzór podstawowych 

założeń, wymyślony, odkryty lub rozwinięty przez daną grupę w miarę jak uczy się ona radzić 

sobie z problemami adaptacji zewnętrznej i integracji wewnętrznej, który sprawdził się na tyle 
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dobrze, że można go uznać za właściwy, a zatem należy go uczyć nowych członków jako 

właściwego sposobu postrzegania, myślenia i odczuwania tych problemów”128. Z kolei według 

T.E. Deala kultura organizacyjna to wartości, przekonania i zachowania, które odróżniają jedną 

organizację od drugiej129. Wynika z tego, że kultura organizacyjna opiera się w znacznym 

stopniu na wartościach; są one jej sercem. Podobnie H. Schenplein definiuje ją jako właśnie 

wartości, normy i przekonania powszechnie akceptowane w organizacji i stanowiące system130. 

B. Uttal traktuje kulturę organizacyjną jako „system wspólnych wartości (co jest ważne) 

i przekonań (jak to działa), które współdziałają z ludźmi, strukturami organizacyjnymi 

i systemami kontroli firmy w celu tworzenia norm zachowań”131. Naukowcy są zgodni co do 

tego, że wartości stanowią fundament kultury organizacyjnej, odgrywając kluczową rolę 

w sukcesie przedsiębiorstwa132. Cz. Sikorski z kolei zdefiniował kulturę organizacyjną jako 

„obejmującą normy i wartości wyznaczające specyficzny sposób zachowania się uczestników 

danej organizacji, różniące ją od innych”133. M. Juchnowicz i Ł. Sienkiewicz syntetycznie 

zdefiniowali to pojęcie jako „nieformalny system wzorów myślenia i postępowania”134. 

Kultura organizacyjna składa się z kilku powiązanych elementów, mianowicie założeń, 

wartości, norm i postaw135. Potwierdzeniem jest definicja Ł. Sułkowskiego, który postrzega 

kulturę organizacyjną jako „wyuczony produkt grupowego doświadczenia opartego na 

wartościach oraz normach i wynikających z nich wzorów kulturowych”136. Tak rozumiejąc 

kulturę organizacyjną, autor stawia wartości, jako jej główny składnik. Jako czynniki 

wpływające na identyfikację z firmą, jednocześnie odróżniające od innych, wymienia się poza 

wartościami, celami i oczekiwaniami pracowników także: otoczenie organizacji, rolę 

odgrywaną przez leaderów, jej historię, system informacji, rozwinięte na przestrzeni lat 

tradycje, system motywacyjny, ustawodawstwo, zasoby, klientów, oczekiwania organizacji czy 
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technologię137. W literaturze naukowej można spotkać stanowisko, że kultura organizacyjna to 

praktyczny wyraz zastosowania wartości firmy138. 

Zainteresowanie tematyką kultury organizacyjnej niezmiennie rośnie. W celu oceny 

popularności występowania tego pojęcia w publikacjach naukowych, przeanalizowano bazę 

Scopus. Zaobserwowano rosnący trend przy badaniu liczby publikacji zawierających 

odpowiednik pojęcia „kultura organizacyjna” w języku angielskim (organizational culture), co 

zostało zobrazowane na wykresie 1.1. Obszarem poszukiwań były zarówno tytuły jak i słowa 

kluczowe oraz abstrakty. W analizie uwzględniono jedynie kategorie biznes oraz ekonomia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Scopus (stan na 13.03.2021) 

 

Pierwsza pozycja ukazała się w roku 1972, po czym nastąpił powolny wzrost. 

Zdecydowane przyśpieszenie trendu pojawiło się również w końcówce lat 90-tych, co sugeruje 

jednoznacznie wystąpienie koncepcji zarządzania przez wartości w roli pewnego rodzaju 

katalizatora, który znacznie wpłynął na zainteresowanie tą tematyką. Ilość publikacji w tym 

zakresie rośnie nieustannie osiągając niemal 600 pozycji rocznie. Większość badań 

z analizowanego obszaru była prowadzonych w następujących czterech krajach: Stany 

Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia oraz Kanada. Polskie publikacje zaindeksowane 

w badanej bazie obejmują 79 pozycji.  

 
137 J. Bernais, J. Ingram, T. Kraśnicka (2010), ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 
138 Cz. Sikorski (2002), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
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Analizując kulturę organizacyjną, naukowcy przedstawili różne jej ujęcia. E.M. Schein 

zaproponował podział na trzy poziomy, które zostały przedstawione na rysunku 1.3. 

 

Rys. 1.3 Poziomy kultury organizacyjnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Schein, E. M., (2009),The corporate culture survival guide, Josey-Bass, 

San Francisco, s. 21 

 

Wskazany autor wyróżnił trzy następujące poziomy kultury organizacyjnej, tj.139: 

1. Poziom artefaktów. Autor wyróżnił wśród nich artefakty fizyczne, behawioralne 

oraz językowe. Jako przykłady tego obserwowalnego poziomu kultury firmy E.M. 

Schein wymienił: dress code, rytuały, wydarzenia społeczne, godziny pracy, poziom 

formalności w relacjach z przełożonymi, sposób podejmowania decyzji, 

charakterystykę spotkań firmowych, komunikację, żargon, sposób rozwiązywania 

konfliktów oraz work-life balance, 

2. Poziom obranych norm i wartości (zwanych dalej wartościami organizacyjnymi). 

Autor połączył pojęcia wartości i norm, pomimo, ich znaczeniowej 

dystynktywności. Należy założyć, że opisywane przez niego „deklarowane 

wartości” to rzeczywiste wartości, natomiast „wartości operacyjne” to normy. 

Poziom ten determinuje w znacznym stopniu zachowania pracowników i ich 

przełożonych. Wartości tych nie można tak zaobserwować jak naszych zachowań 

fizycznych czy artefaktów. Każda organizacja posiada pewne wartości, które mają 

kreować jej wizerunek. Stosunkowo często występuje swoisty dysonans pomiędzy 

deklarowanymi wartościami a wartościami operacyjnymi. Tytułem przykładu firma 

 
139 E.M. Schein (2009),The corporate culture survival guide, Josey-Bass, San Francisco, s. 21-27 
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może informować o zorientowaniu na klienta, jednakże jednocześnie nie 

produkować produktów, które byłyby szczególnie łatwe do użycia, ani nie 

zatrudniać osób, które są wyjątkowo uprzejme i zorientowane na klienta 

3. Poziom podstawowych założeń i przekonań (underlying assumptions). Są one 

najistotniejszym źródłem wartości i działań. To nieświadome, uważane za 

oczywiste przekonania, postrzeganie, myśli oraz uczucia. 

W drugim ujęciu, G. Hofstede oraz G.J. Hofstede objęli kulturę organizacyjną czterema 

terminami, które stanowią jej przejawy, mianowicie140: 

• symbole – które reprezentują warstwę najbardziej widoczną z zewnątrz; są to 

przykładowo przedmioty, słowa, obrazy czy też gesty istotne tylko dla członków 

danej kultury, 

• bohaterowie – to pewne postaci, które stanowią wzorzec zachowań w organizacji. 

Mogą być współczesne lub historyczne ale także realne jak i fikcyjne, 

• rytuały – są to działania zbiorowe, uznawane przez daną grupę jako społecznie 

niezbędne. Mogą to być sposoby wypowiedzi, ceremonie religijne, zwyczaje 

powitań czy sposoby okazywania szacunku innym członkom, 

• wartości – stanowiące trzon kultury organizacyjnej. Zdaniem autorów to wektory 

uczuć ze znakiem ujemnym lub dodatnim, wpływające na skłonność do 

dokonywania określonego wyboru. 

Porównując oba ujęcia należy zauważyć, że artefaktom u E.M. Scheina odpowiadają 

symbole w ujęciu Hofstede’a i współautorów, przy czym ostatni autorzy wyróżnili dodatkowo 

rytuały jako osobną kategorię. Odpowiednio poziom obranych norm i wartości jest analogiczny 

do wartości. 

Mając na uwadze poziomy kultury organizacyjnej, warto rozróżnić, czym są 

indywidualne wartości poszczególnych osób a wartości wyróżnione jako element kultury 

organizacyjnej. Wartości osobiste, wyróżnione w psychologii przez M. Rokeacha, obejmują 

stabilne i głęboko zakorzenione struktury, które występują u każdego człowieka 

i niekoniecznie są świadome. Tymczasem wartości pożądane w danej kulturze organizacyjnej, 

szczególnie analizowane przez cytowanych wcześniej socjologów i pedagogów, stanowią 

publicznie ogłoszone zasady i wartości, które grupa twierdzi, że stara się przestrzegać. Te 

elementy kulturowe reprezentują wspólne postrzeganie i orientacje w konkretnej dziedzinie 

 
140 G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov (2011), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 
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pracy, które są stosunkowo dynamiczne i wrażliwe na wpływy zewnętrzne, i należy je odróżnić 

od zwykłego zsumowania wartości osobistych członków grupy141. K. Mueller i T. Straatmann 

uważają, że wartości organizacyjne mogą zostać zdefiniowane jako pewnego rodzaju 

przekonania o pożądanych społecznie czy też osobiście rezultatach końcowych lub działaniach, 

które są wyraźnie lub domyślnie podzielane przez członków danej organizacji142. Ph. Jones 

z kolei definiuje: „system wartości organizacji jest zbiorem wartości zaakceptowanych 

w sposób dorozumiany, według których postępują jej pracownicy. Wartości organizacji to 

zbiorowy głos sumienia i zbiorowa intuicja ludzi z danej organizacji”143. Dla Cz. Sikorskiego 

wartości, będące składnikiem kultury organizacyjnej to „przedmioty, stany rzeczy lub sytuacje, 

które ludzie cenią i starają się osiągnąć poprzez swoje uczestnictwo w organizacji”144. 

W związku z powyższymi rozważaniami,  przyjęto, że wartości organizacyjne, 

stanowiące fundament kultury organizacyjnej, są deklarowanymi wspólnie wartościami 

cennymi dla danej grupy, które jednocześnie są wartościami operacyjnymi – czyli są 

akceptowane, podzielane i przestrzegane w danej organizacji. 

Analizując powszechność występowania pojęcia wartości organizacyjnych, zbadano 

liczbę publikacji zawierających ten termin. W tym celu wykorzystano zasoby bazy naukowej 

Scopus. Częstotliwość występowania odpowiednika frazy „wartości organizacyjne” w języku 

angielskim (organizational values) przedstawia wykres 1.2. W analizie uwzględniono jedynie 

kategorie biznes oraz ekonomia. Obszarem poszukiwań były tytuły, słowa kluczowe oraz 

abstrakty. Pierwsza pozycja zajmująca się opisem wartości organizacyjnych pojawiła się już 

w roku 1976. Przez pierwsze dwadzieścia lat po tej publikacji pojawiały się one sporadycznie, 

po czym pod koniec lat 90-tych, kiedy to sformułowano ideę zarządzania przez wartości, 

nastąpił istotny wzrost zainteresowania tą tematyką. Utrzymuje się on bez przerwy do lat 

obecnych i obecnie osiąga poziom około 70 pozycji rocznie. Zagadnienie to jest eksplorowane 

przeważnie w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia oraz Kanada. 

W Polsce w bazie Scopus zaindeksowano dotychczas osiem publikacji. 

Warto w tym miejscu oddzielić pojęcie wartości od pojęcia norm. Jednym z pierwszych 

naukowców, który tego dokonał był wspomniany wcześniej socjolog, T. Parsons. Wartości, jak 

twierdził, w związku z tym że są tak ogólne, w rezultacie nie są charakterystyczne dla danej, 

specyficznej sytuacji. Jako pojęcia abstrakcyjne, stanowią one po prostu odniesienie dla myśli 

 
141 E.M. Schein (2004), Organizational culture and leadership, Third Edition, Jossy-Bass, San Francisco 
142 K. Mueller, T. Straatmann (2014) Organizational Values. w: A.C. Michalos (red.) Encyclopedia of Quality of 

Life and Well-Being Research, Springer, Dordrecht 
143 Ph. Jones (2010), Komunikowanie strategii, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 168 
144 Cz. Sikorski (2006), Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 9 



 44 

i  działania. W przeciwieństwie do nich, normy dostarczają specyficznych działań, które należy 

lub nie powinno się wykonać w danej sytuacji. Tak więc wartość osiągnięć danej społeczności 

wskazuje jedynie, że osiągnięcie jest pożądanym celem. Określanie, jak ten cel osiągnąć, 

a nawet co dokładnie osiągnąć, jest zadaniem norm. Podobnie G. Hofstede argumentuje, że 

różnica pomiędzy tym co byśmy sobie życzyli (wartości) a tym czego chcemy naprawdę tkwi 

właśnie w normach. Dla niego normy to „standardy wartości, które obowiązują w obrębie danej 

grupy lub kategorii ludzi” . Normy zatem to sposoby realizacji wartości, które mają charakter 

swoistych „drogowskazów” w podejmowaniu wyborów etycznych. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Scopus (stan na 13.03.2021) 

 

W rozważaniach na temat kultury organizacyjnej pojawia się także pojęcie zasady, które 

wydaje się być najbardziej zbliżone do terminu „wartość” i z tego powodu bywa czasami 

zamiennie stosowane, np. w przedsiębiorstwach używających zarówno sformułowania „nasze 

wartości” jak i „nasze zasady”. Jednakże znaczeniowo zasada jest bardziej porównywalna 

z normą. Definiowanie słowa „zasada” sprawia podobnie problemy jak „wartość”. W obu 

przypadkach mamy do czynienia z wielowymiarowością charakteryzowania tych wyrazów. 

Słownik PWN podaje pięć definicji zasad. Trzy z nich można uznać za „mieszczące się” 

w pojęciu kultury organizacyjnej, mianowicie145: 

• określenie zasady jako normy postępowania (równające znacznie do normy), 

 
145 W. Doroszewski (red.),Hasło:  zasada, Słownik języka polskiego PWN, pobrano dnia 03.05.2020 z 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/zasada.html 
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•  to także „ustalony na mocy jakiegoś przepisu lub zwyczaju sposób postępowania 

w danych okolicznościach” oraz  

• „podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś” (definicja zbliżona do pojęcia 

wartości deklaratywnych w przedsiębiorstwie). 

E.M. Schein stwierdza, że kultura organizacyjna „jest zarówno dynamicznym 

zjawiskiem, które otacza nas przez cały czas, będąc nieustannie aktywowane i tworzone przez 

nasze interakcje z innymi, jednocześnie będąc kształtowana przez zachowania przywódcze oraz 

zestaw struktur, rutyn, zasad i norm, które kierują i ograniczają zachowania”146. Kulturę 

organizacyjną kształtuje zatem wiele czynników. Wśród nich można wymienić zarówno 

czynniki wewnętrzne, takie jak cechy organizacji, cechy jej uczestników oraz typ organizacji, 

jak i czynniki zewnętrzne rozumiane jako typ otoczenia czyli środowisko, w jakim funkcjonuje 

organizacja. Mając na uwadze różne czynniki wpływające na kształt kultury organizacyjnej, 

należy podkreślić, że największy wpływ ma tutaj kadra kierownicza. Dzięki swoim cechom 

osobistym, liderzy pomagają określić poprzez swoje oddziaływania, jak ostatecznie będą 

wyglądać ich przedsiębiorstwa; to oni kształtują postawy organizacyjne podwładnych147. 

Wśród tych cech są wartości osobiste, które zostały uznane za jedne z najbardziej wpływowych 

cech lidera. Można argumentować, że właściciele firm i dyrektorzy zarządzający, poprzez 

swoje decyzje strategiczne odciskają piętno na swoich firmach, kierując się własnymi 

wartościami. Występuje relacja pomiędzy wartościami osób zarządzających a priorytetami, 

które zostały nadane każdemu z różnych interesariuszy, takich jak pracownicy, rząd czy 

społeczność lokalna. Tak więc, wartości prezesów organizacji są wskazywane jako mające 

istotny wpływ na procesy organizacyjne i wyniki. Wartości pełnią rolę soczewek lub filtrów, 

które określają ilość i rodzaj informacji przetwarzanych przez liderów148. 

Wpływ wartości osób z najwyższych szczebli zarządzających na kulturę firmy a także 

jej wydajność został podany badaniom m.in. przez Y. Bersona z zespołem. Z kompleksowej 

ankiety przeprowadzonej wśród 282 liderów spółek badacze uzyskali kilka ciekawych 

wniosków. Po pierwsze kultury liderów, którzy cenią sobie wolność i kreatywność, mają 

tendencję do przywiązywania większej wagi do innowacji jako kluczowej cechy kulturowej. 

Po drugie szefowie, którzy cenią sobie stabilność, porządek i przewidywalność, częściej stosują 

ścisłe i sformalizowane zasady i procedury, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kulturach 

 
146 E.M. Schein (2004), Organizational culture and leadership, Third Edition, Jossy-Bass, San Francisco,  s. 1 
147 A. Wojtczuk‐Turek (2018), Rola liderów w dopasowaniu pracowników do organizacji, pracy i zespołu, 

Edukacja ekonomistów i menedżerów, 1(47), s. 25-41 
148 Y. Berson, S. Oreg, T. Dvir (2008), CEO values, organizational culture and firm outcomes, Journal of 

Organizational Behavior, 29, s. 615-633 
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biurokratycznych. W swoim ostatnim wniosku autorzy stwierdzili, że organizacje, w których 

zarządzający cenią sobie dobroć oraz życzliwość, mają tendencję do wykazywania nacisku na 

wsparcie i współpracę pomiędzy pracownikami, co często skutkuje większą satysfakcją 

pracowników149. 

Jak wskazano wcześniej, także wartości indywidualne pracowników mają znaczenie 

w kształtowaniu kultury przedsiębiorstwa. Z kolei w ich kształtowaniu ważną  rolę odgrywa 

m.in. środowisko społeczne, z którego pochodzą pracownicy150. Zgodnie z dyskusją 

przeprowadzoną w punkcie 1.1.2 wartości wyznawane przez pracownika stanowią czynnik 

decydujący o jego postępowaniu. Tworzą główne kryterium dokonywania wyborów a także 

uwarunkowują ustalanie celów zarówno tych zawodowych jak i życiowych. Proces 

powstawania kultury organizacji jest zależny od wartości uznawanych za istotne przez nowych 

pracowników, w stosunku do wartości cenionych przez przedsiębiorstwo. Proces socjalizacji, 

który polega na dostosowaniu personelu do nowej kultury, bazuje na akceptacji określonych 

wartości, które to z kolei tworzą a następnie utrwalają daną kulturę przedsiębiorstwa151. 

Uważa się, że pracownicy, jako najbardziej krytyczny i fundamentalny czynnik 

zaangażowany w tworzenie kultury i wpływający na proces tworzenia wiedzy, posiadają swoje 

własne wartości152. W związku z tym, gdy wartości i przekonania pracowników nie będą 

w pełni zgodne z kulturą organizacyjną, funkcjonowanie firmy nie będzie optymalne. 

W rzeczywistości, kiedy indywidualne cele i wartości stają się zbieżne z celami i wartościami 

korporacyjnymi, taka konfiguracja przyspiesza wykorzystanie struktury przez jednostki i ich 

gotowość do zaangażowania się w interakcje społeczne w przedsiębiorstwie, pozytywnie 

wpływając na jego funkcjonowanie, np. poprzez lepsze wykorzystanie wiedzy153. Jak pokazują 

wyniki badań empirycznych przeprowadzone przez A. Wojtczuk-Turek, odpowiednie 

dopasowanie osoba-przedsiębiorstwo odgrywa także istotną rolę w innowacyjności 

podejmowanych działań czy stymulacji twórczych zachowań w organizacji154. Jednocześnie 

przedsiębiorstwo zaspokajając ważną potrzebę afiliacji, implikuje lepszą współpracę pomiędzy 

 
149 Tamże 
150 G. Hofstede, G.A. Hofstede, M. Minkov (2011), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 
151 A. Maciąg (2007), Diagnoza wartości pracownika w kształtowaniu kultury organizacji, Zarządzanie 

Zasobami Ludzkimi, 5/2007, s. 115-125 
152 X. Zhang, S. Austin, J. Glass, G. Mills (2008), Toward collective organizational values: a case study in UK 

construction, Construction Management and Economics, 26(10), s. 1009-1028 
153 V. Delshab, M. Winand, S.S. Boroujerdi, D.Y. Pyun, A. Mahmoudian, (2019) Analyzing the influence of 

employee values on knowledge management in sport organizations, Journal of Science and Technology Policy 

Management, Jun 2019 
154 A. Wojtczuk-Turek (2014), The importance of HRM in creating employee innovativeness – the mediating 

role of person-organisation/job fit and job characteristics, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie, 9(933), s. 9-31 
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pracownikami poprzez m.in. wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów czy też dzielenie 

się wiedzą155. W związku z tym wyniki organizacji powinny być znacznie lepsze, jeśli wartości 

kulturowe są zgodne z pożądanymi przekonaniami i wartościami jej pracowników156. 

Rola i wpływ wartości na kulturę organizacyjną jest szczególnie widoczna 

w przedsiębiorstwach japońskich. Japońska kultura korporacyjna czyni dwa założenia 

w odniesieniu do wartości, mianowicie: bez kontekstu wartości, działanie staje się bezmyślne 

oraz pracownicy są lepiej zmotywowani, jeśli uważają, że to, co robią, ma znaczenie nie tylko 

doraźne. Wartości odgrywają więc także ideologiczną rolę, często pojawiając się w misji firmy. 

O ile jest to możliwe, o tyle tożsamość wartości ułatwia definiowanie wspólnych założeń 

i umożliwia ich ciągłość, a także ich wzmacnianie157. 

Reasumując podjęte rozważania, należy stwierdzić, że wartości odgrywają niezmiernie 

ważną rolę w kulturze organizacyjnej. Podstawowe wartości danego przedsiębiorstwa, spójność 

wartości deklarowanych i operacyjnych oraz spójność wartości osobistych pracowników 

i wartości organizacyjnych to czynniki „napędzające” biznes. Można pokusić się 

o stwierdzenie, że wartości organizacyjne są DNA firmy i wyróżniają ją na tle konkurencji. 

Pracownik może postrzegać wartości organizacyjne jako wspierające wizję, misję, cele oraz 

strategię a także jako źródło jego samorealizacji oraz przynależności do grupy158. Ze względu 

na swoją wagę wartości stały się one fundamentem metody zarządzania przez wartości a także 

kilku innych metod czy koncepcji w zarządzaniu, które zostaną szczegółowo omówione 

w kolejnym podrozdziale. 

 

1.2. Zarządzanie przez wartości oraz koncepcje oparte na jego fundamentach  

1.2.1. Geneza zarządzania przez wartości  

Kierowanie ludźmi, bazujące na wartościach, było stosowane przez przywódców 

właściwie od początku ludzkości. Niemalże wszystkie organizacje polityczne czy społeczne 

opierają się na wspólnych wartościach i celach159. Zarządzanie przez wartości wydaje się 

występować w pewnej pierwotnej formie już od dawna również w  organizacjach non-profit, 

 
155 A. Wojtczuk‐Turek (2018), Rola liderów w dopasowaniu pracowników do organizacji, pracy i zespołu, 

Edukacja ekonomistów i menedżerów, 1(47), s. 25-41 
156 W.R. Boxx,  R.Y. Odom, M.G. Dunn (1991), Organizational Values and Value Congruency and Their Impact 

on Satisfaction, Commitment, and Cohesion: An Empirical Examination, Within the Public Sector, Public 

Personnel Management, 20 (1) , s. 195-205 
157 S.D.B. Picken, (1987),Values and value related strategies in Japanese corporate culture, Journal of Business 

Ethics, 6, s. 137-143 
158 M. Krajewska-Nieckarz (2013), Rola wartości w zarządzaniu organizacją, Zarządzanie i Finanse, 11(1, cz.3), 

s. 213-228 
159 R.A. Lewandowski (2010), Zarządzanie przez wartości w organizacjach ochrony zdrowia, Współczesne 

Zarządzanie, 2, s. 117-127 
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ponieważ z założenia ich sensem działania jest misja, która może być realizowana tylko dzięki 

wartościom. Zarządzanie przez wartości jest również podstawą działania i rozwoju strategii 

w instytucjach sportowych non-profit, ponieważ uzasadnia i ukierunkowuje działania 

organizacji. Co więcej, organizacje sportowe nienastawione na zysk, stosują ZPW, w którym 

pracownicy i wolontariusze celowo włączają swoje wartości organizacyjne do polityki 

i procedur, osiągają lepsze rezultaty. Zarządzanie przez wartości pozytywnie przekształca 

organizację, gdy jednocześnie zaistnieją trzy warunki: pracownicy rozumieją wartości 

organizacji, podstawowe wartości są zgodne z określonymi celami organizacji oraz liderzy 

celowo angażują się w chęć zarządzania zgodnie z określonymi wartościami160. 

Także w firmach rodzinnych, które stanowią w Polsce około 80% wszystkich 

przedsiębiorstw, zarządzanie przez wartości funkcjonuje od bardzo dawna. To właśnie tego 

rodzaju przedsiębiorstwa uważane są za prekursorów działalności gospodarczej opierającej się 

na wartościach innych niż ekonomiczne. Relacje, które występują w rodzinie są źródłem 

lojalności, poczucia wspólnoty czy etycznego postępowania. Przykładem są rolnicze 

gospodarstwa rodzinne, często kierujące się wartościami typowo chrześcijańskimi, takimi jak: 

rodzina, honor, szacunek, sprawiedliwość czy uczciwość. Specyfika firm rodzinnych opiera się 

na moralności, wartościach i odpowiedzialności. Taki model zarządzania, z biegiem czasu, stał 

się także normą zarówno w dużych organizacjach jak i międzynarodowych korporacjach161. 

W przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jesteśmy świadkami ogromnej zmiany 

w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem. Jeszcze całkiem niedawno naukowcy 

koncentrowali się na nadrzędnej roli wyników finansowych a szczególnie zysku (wartości 

ekonomicznej) jako priorytetów przyświecających zarządom firm w podejmowaniu wszelkich 

decyzji. To były czasy zarządzania przez cele, rozumianego często jako narzucanie celów 

pracownikom. Podejście jednowymiarowe, skupione tylko na celach przedsiębiorstwa zostało 

poddane krytyce. M.in. K. Sosenko podkreślił konieczność uwzględniania przez osoby 

zarządzające firmą wartości innych niż tylko te ekonomiczne, ze względu na potencjalne 

ryzyko naruszenia przez gospodarkę dość skomplikowanego systemu warunków życia, nie 

tylko w sensie kulturowym, ale także i przyrodniczym162. 

 
160 S. Kerwin, J. MacLean, D. Bell-Laroche (2014), The Mediating Influence of Management by Values in 

Nonprofit Sport Organizations, Journal of Sport Management, 28, s. 646-656 
161 E. Stawicka (2010), Firmy rodzinne jako przykład przedsiębiorstw zarządzanych przez wartości, ich sens i 

znaczenie, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10(25), s. 110-118 
162 K. Sosenko (1998), Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w 

Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 135, s. 178 
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Z  czasem rozwinęła się idea nastawiona nie tylko na interesy właścicieli, ale i na 

wartości mające znaczenie również dla innych interesariuszy. Na znaczeniu zyskało 

zadowolenie klienta, satysfakcja pracowników, zrównoważony rozwój czy też działania na 

rzecz lokalnych społeczności163. Organizacje stały się złożonymi i dynamicznymi systemami 

funkcjonującymi w warunkach ciągłych zmian i współdziałania z ich otoczeniem164. Należy 

zwrócić w tym miejscu uwagę, że ZPW nie zastępuje zarządzania przez cele, ale raczej je 

uzupełnia orazułatwia jego realizację w praktyce, nadając mu głębsze znaczenie. 

Podstawowym założeniem zarządzania przez wartości jest to, że organizacje działające 

w XXI wieku stoją w obliczu znacznie bardziej niestabilnych, burzliwych i dynamicznych 

środowisk niż organizacje w przeszłości. Jest to szczególnie widoczne w rozwijającym się 

sektorze usług, gdzie przewaga konkurencyjna organizacji opiera się na jakości jej 

pracowników165. W rezultacie, kapitał ludzki organizacji staje się rdzeniem zdolności firmy do 

osiągania lepszych wyników166. Jednakże, co należałoby nadmienić, już w roku 1965, W.D. 

Guth wraz z R. Tagiuri zauważyli, że ówczesna kadra kierownicza wyższego szczebla zaczęła 

zdawać sobie sprawę z tego, że indywidualne wartości pracowników są ważnymi czynnikami 

decydującymi o wyborze strategii firmy167. 

Ewolucja ta była konsekwencją pojawienia się trendów, które zmusiły przedsiębiorstwa 

do przystosowania się w celu pozostania konkurencyjnym na rynkach, stających się 

niezmiernie wymagającymi a jednocześnie nieprzewidywalnymi. Te trendy, wpływające na 

złożoność działalności organizacji to168: 

• potrzeba dostarczania jakości i zorientowania na klienta; niezbędne jest tworzenie 

wartości dla klienta, tak aby był w pełni usatysfakcjonowany. Zamiast masowej 

produkcji należy ciągle dostosowywać się do zmieniających preferencji nabywców, 

• wzrost liczby samodzielnych stanowisk pracy, na których utrudniona lub 

niemożliwa jest skwantyfikowana ocena rezultatów, 

 
163 S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa 
164 Y. Zhang, S. Dolan, Y. Zhou (2009), Management by values – a theoretical proposal for strategic human 

resource management in China, Chinese Management Studies, 3(4), s. 272-294 
165 G. Sobiecki (2015), Koncepcja zarządzania przez wartości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 

145, s. 9-31 
166 R.S. Schuler, I. Tarique (2007), International HRM: a North America perspective, a thematic update and 

suggestions for future research, International Journal of Human Resources Management, 18(5), s. 717-744 
167 W.D. Guth, R. Tagiuri (1965), Personal values and corporate strategy, Harvard Business Review, 43, s. 123-

132, pobrano dnia 17.12.2020 z https://hbr.org/1965/09/personal-values-and-corporate-strategy 
168 S.L. Dolan, S. Garcia (2000), Managing by values : Cultural redesign for strategic organizational change at 

the dawn of the twenty-first century, Journal of Management Development, 21(2), s. 101-117; R.A. 

Lewandowski (2010), Zarządzanie przez wartości w organizacjach ochrony zdrowia, Współczesne Zarządzanie, 

2, s. 117-127; J.M. Kouzes, B.Z. Posner (1991), The Leadership Challenge: how to make extraordinary things 

happen in organizations, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 
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• potrzeba większego profesjonalizmu, autonomii i odpowiedzialności. Pojawiło się 

zapotrzebowanie na wiedzę specjalistyczną, profesjonalizm i kreatywność 

pracowników. To z kolei wpłynęło na  wzrost ich oczekiwań w zakresie traktowania 

a także możliwości artykułowania własnych wartości, 

• wzrost płynności rynku pracy, w związku z czym pracodawcy, aby utrzymać 

najlepszych pracowników, musieli zacząć uwzględniać potrzeby zatrudnionych 

związane m.in. z ich emocjami czy rozwojem. Fachowcy, szczególnie ci zatrudnieni 

w sektorach usługowych, zaczęli przywiązywać większą wagę do zaufana, które to 

bardziej niż kontrola staje się coraz ważniejszą wartością w miejscu pracy, 

• zapotrzebowanie na ewolucję szefów na liderów. Konsekwencją poprzedniego 

trendu było wypracowanie stylu przywództwa, w którym przełożeni będą ułatwiali 

osiąganie sukcesów swoim podwładnym. Wartości zyskały na znaczeniu jako 

narzędzie zarządcze liderów, 

• potrzeba płaskich struktur organizacyjnych oraz sprawniejszych działań 

zarządczych; ze względu na konieczność zwiększenia efektywności i konkurowania 

w otwartych środowiskach, dawne skostniałe struktury przestały mieć rację bytu, 

• zwracanie przez niektórych klientów uwagi na wyznawane przez firmę wartości, np. 

stosunek do środowiska naturalnego. 

Jak zauważa L. Górniak, właściciele i menagerowie przedsiębiorstw stanęli przed nową 

sytuacją, w której musieli znaleźć sposób, aby ich pracownicy wyszli poza ograniczenia 

dotychczas oczekiwanej od nich roli wykonawców odgórnych poleceń, tak typowej 

dla zarządzania przez cele. Z czasów ścisłej kontroli i nadzoru, czyli zarządzania 

ukierunkowanego na zapewnienie efektywności pracy, firmy wkroczyły w okres konieczności 

wyzwalania ludzkiego potencjału poprzez zachęcanie pracowników z każdego szczebla 

organizacji do twórczego, samodzielnego myślenia i działania169. 

Podkreślając istotę wspólnych wartości w budowaniu organizacji, R. Waterman 

i T. Peters w roku 1980 opracowali dla McKinsey’a model 7S, który składa się z siedmiu 

niematerialnych elementów, tworzących schemat organizacji: twardych (strategia, struktura, 

system) oraz miękkich – umiejętności, pracownicy, styl, oraz wspólne wartości, które 

umieszczone w punkcie centralnym są spoiwem wszystkich pozostałych elementów 

organizacji170. Zależności te zostały przedstawione na rysunku 1.4 

 
169 L. Górniak (2015), Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8(944), s. 101-116 
170 A. Jacuk, J. Kolasa (2019),  Model 7S, pobrano 23.11.2019 z https://mfiles.pl/pl/index.php/Model_7s 
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Rys. 1.4 Model 7S 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Jacuk, J. Kolasa (2019),  Model 7S, pobrano 23.11.2019 z 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Model_7s 

 

Głównym celem wskazanych wyżej autorów było zwrócenie uwagi, że efektywność 

organizacji wymaga spójności pomiędzy wszystkimi elementami modelu. Centralna rola 

wartości wynika z ich kluczowego wpływu na zachowania w organizacji oraz wyznaczanie 

kierunków działań, dzięki czemu pełnią one rolę łączącą wszystkie elementy organizacji. Są 

zarazem przesłanką poszukiwania i stosowania oryginalnych strategii opartych na odmiennych 

koncepcjach i metodach zarządzania171. Uważa się, że model 7S jest głównym przyczynkiem 

do powstania idei zarządzania przez wartości. 

Po raz pierwszy pojęcie zarządzania przez wartości zostało użyte przez G.P. Hogana 

i G. Golla w roku 1989, którzy zwrócili uwagę, że wartości nadają znaczenia organizacji172. 

W następnym roku, kontynuując badania, G. Goll przeanalizował przedsiębiorstwa, szukając 

odpowiedzi na następujące intrygujące pytania173: 

 
171 L. Mierzwińska (2013), Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat etyczny i 

ekonomiczny we współczesnej organizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 34, s. 339-347 
172 G.P Hogan, G. Goll (1989), Implementation of a Marketing Plan Based On Management By Values, 

Hospitality Education and Research Journal, 13(3), s. 549-549 
173 G. Goll (1990), Management by values: consistency as a predictor of success , Hospitality Research Journal, 

14 (1), s. 55-68 



 52 

• co odróżnia jedną organizację od innych, świadczących zasadniczo te same usługi 

i realizujących te same zadania w tej samej branży, działających na tym samym 

obszarze geograficznym? 

• co powoduje, że niektórzy ludzie stają się regularnymi, powracającymi klientami 

jednej organizacji, gdy dostępnych jest tak wiele innych świadczących te same 

usługi? 

• co może spowodować, aby najlepsi, wykwalifikowani pracownicy pozostali 

w organizacji? 

Autor ten doszedł do wniosku, że odpowiedzią na każde z powyższych pytań są właśnie 

wartości, uważając że „możemy być w początkowej fazie kolejnego etapu ewolucji 

zarządzania, przechodząc od zarządzania przez kierowanie, poprzez zarządzanie przez cele, aż 

do zarządzania przez wartości”174. 

W  roku 1996 Ch. O’Reilly i J.A. Chatman, omawiając zarządzanie ówczesną 

organizacją, zwrócili uwagę, że połączenie zdefiniowania strategicznie istotnych wartości 

i norm oraz wspieranie współdziałania jest kluczowe dla stworzenia silnej kultury, która 

pozytywnie wpływa na wyniki organizacji175. Pojęcie zarządzania przez wartości zostało 

jednak rozpowszechnione przez K.  Blancharda i M. O’Connora, poprzez książkę wydaną 

w 1997 roku i zatytułowaną „Zarządzanie przez wartości”. Zdaniem tych autorów, w 

organizacji zarządzanej przez wartości, to właśnie wartości stanowią siłę napędową i  łączą 

cztery filary reprezentujące grupy interesariuszy, za których firma ponosi odpowiedzialność. 

Tymi filarami są176: 

• klienci, dla których kluczowym elementem jest nadzwyczajna jakość świadczonych 

usług – docelowo powinni oni zostać ambasadorami marki, 

• pracownicy, szukający motywującego środowiska podnoszącego ich jakość życia, 

zwiększającego ich zaangażowanie – którzy są traktowani jak najcenniejszy zasób, 

• właściciele, dla których niezbędne jest aby firma przynosiła zyski w sposób etyczny 

i uczciwy – to ludzie rozwijający organizacje, z której chcą być dumni, 

• istotne inne grupy, takie jak dostawcy czy konkurencja. 

Sformułowanie „zarządzanie przez wartości” pojawia się często w zasobach 

internetowych. Rezultatem wyszukiwania w Google Scholar jest ponad 1500 publikacji 

 
174 G. Goll (1990), Management by values: consistency as a predictor of success , Hospitality Research Journal, 

14 (1), s. 55 
175 Ch. O’Reilly, J.A. Chatman(1996), Culture and social control: Corporations, cult and commitment, Research 

in Organizational Behavior, 18, s. 157-200 
176 K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, MT Biznes, Warszawa 
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zawierających ten termin.  Jednakże w bazie naukowej Scopus występuje niewiele publikacji  

ściśle dedykowanych metodzie ZPW (zob. wykres 1.3). Na poniższym wykresie przedstawiona 

jest liczba publikacji zawierających termin „zarządzanie przez wartości” oraz jego 

odpowiednik w języku angielskim (management by values oraz managing by values). 

Obszarem poszukiwań były tytuły, słowa kluczowe a także abstrakty. W analizie uwzględniono 

wszystkie kategorie tematyczne. Pierwsza pozycja ukazała się w roku 1988 a poprzez kolejne 

lata temat był poruszany sporadycznie – od jednej do trzech publikacji rocznie. Najczęściej 

problematyka była eksplorowana w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Portugalii i Turcji. 

Tylko jedna publikacja  pochodzi z Polski. 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Scopus (stan na 13.03.2021) 

 

Analizując wszystkie pozycje zaindeksowane w bazie Scopus, autor doszedł do 

wniosku, że wiele z nich nie porusza koncepcji ZPW lub traktuje temat bardzo pobieżnie. 

W związku z powyższym, w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy jakościowej badanego 

tematu, nie ograniczono się tylko do tych zaindeksowanych aktualnie w bazie Scopus, tylko 

dodano pozycje naukowe gromadzone w ciągu ostatnich kilku lat, tworząc własną bazę 

zawierającą w sumie 43 pozycji poświęconych zarządzaniu przez wartości. Przyjęto szerszy 

kontekst, wychodząc z założenia, że zbadanie przekrojowych publikacji opracowanych przez 

badaczy z wielu krajów, omawiających różnorodne branże i aspekty ZPW (w tym związek 

z kulturą organizacyjną), będzie stanowiło istotną wartość naukową. Analiza ta przybrała 

charakter jakościowy, polegający na szczegółowej, ręcznej pracy nad wszystkimi wybranymi 

pozycjami naukowymi. 
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Wykres 1.3 Liczba publikacji zawierających termin „zarządzanie przez wartości” w bazie Scopus 
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Z przeanalizowanych pozycji, 20 miało charakter empiryczny, natomiast 23 

teoretyczny. Wśród metod zastosowanych badań empirycznych przeważały jakościowe oraz 

mieszane; ilościowe stanowiły zdecydowaną mniejszość. Wynika to z cech badanego obszaru, 

do którego analizy bardziej nadają się metody jakościowe czy mieszane, co zostanie omówione 

szczegółowo w podrozdziale 2.1.2 niniejszej dysertacji. Wśród metod jakościowych, 

zdecydowanie przeważało case study, które zastosowano w ośmiu przypadkach; pozostałe 

badania skupiały się na pogłębionych wywiadach pół-ustrukturyzowanych, obserwacjach, 

badaniu stron internetowych czy też analizie transkryptów z konferencji. W pozycjach 

łączących metody jakościowe z ilościowymi stosowano ankiety, analizy statystyczne oraz 

model wartości konkurujących Camerona-Quinna (służący do analizy kultury organizacyjnej) 

wraz z case study, badaniem psychometrycznym czy wywiadami. Z kolei jako metody 

ilościowe, w każdym z analizowanych przypadków wykorzystano ankiety. 

Publikacje poruszały tematykę ZPW konkretnie w wybranych krajach lub 

generalizowały zagadnienie, bez koncentracji na konkretnej lokalizacji. I tak przeanalizowane 

pozycje odnosiły się do następujących państw: Polski (8 przypadków), Chin (4 przypadki), 

Norwegii, Kanady oraz Rosji (po 2 przypadki), po jednym przypadku: Australii, Danii,  

Wielkiej Brytanii oraz Turcji; w pozostałych 21 przypadkach omawiano wiele krajów 

jednocześnie lub opis dotyczył wszystkich organizacji na świecie. W związku z powyższym 

należy stwierdzić, że w analizie zastosowano szerokie ujęcie geograficzne, dające 

kompleksowy obraz opisywania zagadnienia na całym świecie. 

Również w zakresie branż omawianych przez przeanalizowane publikacjach 

zaobserwowano znaczną różnorodność. W 24 pozycjach omawiano zagadnienia dotyczące 

całej gospodarki lub wielu, zróżnicowanych branż. Trzy przypadki analizowały szeroko pojęte 

sektory, to znaczy sektor publiczny, organizacji sportowych non-profit oraz sektor firm 

rodzinnych. W pozostałych opracowaniach szczegółowo skupiono się na poszczególnych 

branżach, mianowicie: produkcji samochodów ciężarowych i autobusów, turystyczno-

hotelarskiej, HR, bankowości, produkcji masowych dóbr konsumpcyjnych, działalności 

religijnej (zakonu Jezuitów), służby zdrowia, szkolnictwa, branży odzieżowej, produkcji 

słodyczy, budowlanej, handlu internetowego, żeglugi morskiej, nieruchomości oraz high-tech. 

Okres analizy obejmował 20 lat publikacji z zakresu zarządzania przez wartości. 

Pierwsze z analizowanych pozycji powstały w roku 1990, ostatnie w 2020 roku. Zestawienie 

roczników oraz przypadających na nie liczby opublikowanych artykułów zostało 

przedstawione w tabeli 1.3. Listę wszystkich pozycji przedstawiono w załączniku nr 1. 
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Tabela 1.3 Zestawienia przeanalizowanych pozycji naukowych omawiających ZPW w poszczególnych latach 

rocznik 1990 1995 2001 2002 2005 2008 2009 2010 2011 

liczba pozycji 1 2 1 1 1 1 2 5 1 

rocznik 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020  

liczba pozycji 5 7 3 4 3 2 1 3  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeanalizowanych 43 publikacji omawiających ZPW 

 

Kompleksowo przeanalizowano wartości omawiane w poszczególnych pozycjach. 

Wartości w badanych pracach wystąpiły 459 razy, przy czym niektóre z nich powtarzały się 

wielokrotnie w dosłownym ich znaczeniu, jednakże zaobserwowano także powtórzenia 

w formie synonimów lub określeń bliskoznacznych. W związku z powyższym, w celu 

uporządkowania danych, koncentrując się na odkrywaniu prawidłowości, poddano je 

kodowaniu, poprzez zorganizowanie ich w kategorie tematyczne, w których pogrupowano 

bliskie sobie wartości. Częstotliwość występowania poszczególnych kategorii została 

szczegółowo przedstawiona na wykresie 1.4, który zawiera wszystkie wartości pojawiające się 

częściej niż dwukrotnie. 

Najczęściej występującą wartością była uczciwość, która pojawiła się w zdecydowanej 

większości pozycji. Na kolejnych miejscach znalazły się jakość, praca zespołowa, kreatywność, 

lojalność, zaangażowanie, szacunek, samodoskonalenie, zysk oraz odpowiedzialność. Zaufanie 

wymieniono w 14 przypadkach a skupienie uwagi na kliencie pojawiło się w 13 pozycjach. 

Badanie wskazuje także na wzrastającą świadomość związaną z wartością ochrony środowiska, 

która wystąpiła w dziewięciu pozycjach, czyli pojawiła się nawet częściej niż takie wartości 

jak bezpieczeństwo czy optymalizacja kosztów. Sumując pozycje zawierające wartości 

o charakterze ekonomicznym, znajdziemy je w aż 21 opracowaniach: w 18 przypadkach 

autorzy zwrócili uwagę na zyskowność firm, ich wydajność czy też efektywność 

funkcjonowania. W sześciu pozycjach skupiono się na stronie kosztowej – oszczędności, 

kontrolowaniu wydatków, eliminacji strat oraz płynności finansowej. Pojawiły się także 

pojedyncze wartości, takie jak produktywność, wartość przedsiębiorstwa, zwiększanie udziału 

w rynku oraz wydajność. Analiza ta dobitnie potwierdza, że pomimo występowania 

w organizacjach wielu różnych wartości, tworzenie wartości ekonomicznej organizacji 

pozostaje równolegle niezmiernie istotnym czynnikiem w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. 

Na wykresie nie umieszczono 26 innych wartości, które wystąpiły jedno- lub 

dwukrotnie, do których możemy zaliczyć: optymizm, szczęście, kompleksowe rozwiązania, 

umiar, formalność, patriotyzm, uznanie społeczne, know-how, strategiczne podejście, 

świętowanie sukcesu, dobro, nadzieja, oszczędność, porządek, miłość, cel życia, komfort, 
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obcowanie z przyjaciółmi, mądrość, osiągnięcia, piękno, zdrowie, produktywne spotkania, 

uniwersalizm, planowanie, obywatelstwo korporacyjne oraz działanie w sieci powiązań. 

 

 

Wykres 1.4 Zestawienie wartości według częstotliwości ich występowania w 43 przeanalizowanych pozycjach 

naukowych omawiających ZPW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeanalizowanych 43 publikacji omawiających ZPW 

 

1.2.2. Definicje zarządzania przez wartości na tle orientacji, koncepcji oraz metod zarządzania 

Z dogłębnej analizy literatury należy wyciągnąć wniosek, że zarządzanie przez wartości 

nie ma jeszcze powszechnie akceptowalnej definicji. Uznaje się, że ogólna teoria ZPW 

wywodzi się z literatury opisującej kulturę organizacyjną a także zarządzania opartego na 
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zasobach, dzięki któremu uzyskuje się zdolność do trwałej przewagi konkurencyjnej na 

rynku177. Jednakże koncepcja wyrosła z praktyki zarządczej a naukowcy z kolei istotnie 

zwiększają jej wartość poprzez rozwój modeli oraz dokonywanie systematycznych 

obserwacji178. 

Autor, który – jak wskazano w poprzednim podrozdziale pracy – po raz pierwszy użył 

sformułowania ZPW (G. Goll), przyjął, że w centrum modelu zarządzania przez wartości 

znajduje się triada działań, na którą składają się: wartości, normy i cele organizacji. Stopień 

zgodności pomiędzy tymi kluczowymi elementami będzie miał wpływ na stopień zgodności 

wielu działań w organizacji. Została zwrócona uwaga na pojęcie wartości nie jako tych 

osobistych czy ekonomicznych, ale wartości w sensie organizacyjnym179. 

Najbardziej znani propagatorzy pojęcia ZPW, K. Blanchard oraz M. O’Connor, nie 

przedstawili typowo naukowej definicji, uważając jednakże, że zarządzanie przez wartości to 

„powszechnie akceptowana praktyka biznesowa, mająca na celu motywowanie klientów do 

tego, by powracali, oraz inspirowanie pracowników, aby codziennie dawali z siebie wszystko, 

a także sprawiająca, że firma będzie dla jej właścicieli nie tylko źródłem zysków, lecz także 

powodem do dumy, oraz zachęcająca inne istotne grupy do wspólnego wspierania swoich 

inicjatyw biznesowych”180. Zwrócili też uwagę, że idea ta jest przejściem z myślenia 

w kategoriach „lub” na „i”, kiedy to wszyscy zyskują, szukając rozwiązań win-win. Dzięki niej 

zamiast walki pojawia się długoterminowa współpraca. 

Bazując na ujęciu wskazanych wyżej autorów, I. Świątek-Barylska przyjęła, że ZPW to 

„systematyczny proces wdrażania wartości organizacji do codziennych działań oraz kreowanie 

kultury organizacyjnej, która zapewni firmie stałą pozycję wśród przedsiębiorstw o najwyższej 

jakości świadczonych usług oraz o najwyższym standardzie życia własnych pracowników”181. 

ZPW pełni zatem rolę spoiwa pomiędzy wymienionymi wcześniej – za K. Blanchardem oraz 

M. O’Connorem – czterema grupami interesariuszy. Przedsiębiorstwa poprzez ukierunkowane 

działania, dążą do budowy grupy lojalnych klientów, oddanych i zaangażowanych 

 
177 A. Chuda, B. Kardasz, M. K. Wyrwicka (2018), Identyfikacja wartości i ocena zastosowania koncepcji 

zarządzania przez wartości w wybranych przedsiębiorstwach skandynawskich w Polsce, Roczniki Ekonomii i 

Zarządzania, 1, s. 115-132 
178 G. Sobiecki (2015), Koncepcja zarządzania przez wartości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 

145, s. 9-31 
179 G. Goll (1990), Management by values: consistency as a predictor of success , Hospitality Research Journal, 

14 (1), s. 55-68 
180 K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, MT Biznes, Warszawa, s. 28 
181 I. Świątek-Barylska (2013), Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez 

wartości, w W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 227 
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pracowników, jednocześnie dbając o  to, aby właściciele byli dumni z firmy, czerpiąc 

odpowiednie zyski a inni chętnie współpracowali z organizacją. 

Zdaniem K. Krzakiewicza zarządzanie przez wartości jest to „sekwencja 

nieprzerwanych, uporządkowanych działań związanych z tworzeniem, wspieraniem 

i wzmacnianiem jednolitego systemu wartości organizacji w celu zwiększenia wartości 

przedsiębiorstwa”182. Dla A. Stachowicz-Stanusch zarządzanie przez wartości może zostać 

zdefiniowane jako proces, który polega na uświadomieniu kluczowych wartości a następnie 

„konsekwentne zarządzanie nimi, tj. przekazywanie głównych wartości organizacji z jednego 

na kolejne pokolenia zarządzających oraz wdrażanie ich w każdym aspekcie funkcjonowania 

przedsiębiorstwa”183. Można stwierdzić, że według autorki zarządzanie poprzez wartości to 

proces, który jest skumulowanym produktem działalności ludzi w dłuższym okresie oraz 

istnieje i rozwija w teraźniejszości.  Natomiast dla Ch. O'Reilly’iego i J. Chatman, ZPW to 

„...połączenie identyfikacji strategicznie istotnych wartości i norm, w przeciwieństwie do 

nieistotnych wartości i norm, oraz wspieranie współpracy, w przeciwieństwie do chronicznego 

konfliktu między członkami organizacji, mające kluczowe znaczenie dla stworzenia silnej 

kultury, która pozytywnie wpływa na wyniki organizacji”184. Ujęcie to skupia się typowo na 

członkach danej organizacji, nie biorąc jednak pod uwagę innych interesariuszy, w związku 

z tym wydaje się być zbyć wąskie. 

Z kolei S.L. Dolan oraz S. Garcia uważają, że definicja ZPW powinna zostać podzielona 

na dwa elementy185: 

• ZPW jest narzędziem zarządzania strategicznego, pozwalającym zrozumieć 

i zastosować wiedzę rozwijaną przez naukowców przez ostatnie kilkadziesiąt lat, 

• ZPW jest oparte na wartościach, co oznacza że przyszłość organizacji zależy od 

wyartykułowania wartości, które będą wyznacznikiem codziennych działań, 

mających na celu tworzenie wartości. 

Autorzy ci uważają, że ZPW „stanowi kompleksowe podejście do ciągłego kształtowania 

kultury korporacyjnej, dzięki któremu generowane są zbiorowe zaangażowania mające na celu 

inspirowanie nowych projektów”186. Definicja ta sugeruje, że ZPW z jednej strony determinuje 

 
182 K. Krzakiewicz (2012), Management by Values – a strategic dimension, Management, 16(2), s. 10 
183 A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice, s. 8 
184 Ch. O'Reilly, J. Chatman (1996), Culture and social control: Corporations, cult and commitment, Research in 

Organizational Behavior, 18, s. 168 
185 S.L. Dolan, S. Garcia (2002), Managing by values : Cultural redesign for strategic organizational change at 

the dawn of the twenty-first century, Journal of Management Development, 21(2), s. 101-117 
186 Tamże, s.103 
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ciągłe zmiany, z drugiej że jest to bardziej zarządzanie kulturą organizacyjną a nie samym 

przedsiębiorstwem. W innym ujęciu, S.L. Dolan, S. Garcia wraz z B. Richleyem uznali, że 

ZPW można zdefiniować zarówno jako „filozofię, jak i praktykę menedżerską, w której nacisk 

kładzie się równolegle na podstawowe wartości organizacji jak i powiązanie ich z celami 

strategicznymi”187. Niemal identycznie sformułowała zarządzanie przez wartości E. Stawicka, 

która uważa, że jest to jednocześnie „filozofia i praktyka zarządzania, koncentrująca się na 

najważniejszych wartościach organizacji i ich zgodności z celami”188. 

S. Lachowski zaproponował natomiast następującą definicję: „zarządzanie przez 

wartości to praktykowanie zasadniczych wartości we wszystkich obszarach działalności 

przedsiębiorstwa. To filozofia i praktyka pozwalająca zbudować przewagę konkurencyjną 

dzięki wykorzystaniu pełnego potencjału kapitału ludzkiego organizacji”189. Ujęcie to kładzie 

szczególny nacisk na kompleksową implementację, koncentrując się jednocześnie na 

zarządzaniu potencjałem pracowników. Z kolei dla G. Wawrzak i M. Hajduka zarządzanie 

przez wartości jest to „zakres działań obejmujący planowanie, decydowanie, organizowanie 

i kontrolowanie skierowanych na wartości przedsiębiorstwa z zamiarem osiągnięcia 

zamierzonych celów przedsiębiorstwa”190. Natomiast T. Jarvensivu uznał, że koncepcja ta to 

inaczej „środki, za pomocą których kierownictwo może zwiększyć świadomość i zrozumienie 

wartości w organizacji, w celu uwrażliwienia i przygotowania pracowników na pozytywne 

i negatywne skutki, jakie wartości mogą mieć dla funkcjonowania przedsiębiorstwa”191. 

K. Jaakson podjęła próbę stworzenia syntezy prezentowanych w literaturze definicji, 

z której wynika, że ZPW to „systematyczna metoda identyfikacji i zaangażowania dla 

wspólnego celu i wspólnych wartości, a następnie dostosowania działań biznesowych do tych 

wartości, aby pozwolić wygrać wszystkim interesariuszom – udziałowcom, pracownikom, 

klientom i innym ważnym, takim jak dostawcom, pożyczkodawcom, społecznościom”192. 

W tym ujęciu zwraca się uwagę na ZPW jako narzędzie zmian. Ponieważ K. Jaakson nie była 

 
187 S.L. Dolan, S. Garcia, B. Richley (2006), Managing by values. a corporate guide to living, being alive and 

making a living in the 21st century, Palgrave MacMillan, New York, s. 4 
188 E. Stawicka (2010), Zarządzanie przez wartości, Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu, 12(1), s. 202-205 
189 S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa, s. 315, 

330 
190 G. Wawrzak, M. Hajduk (2020), Zarządzanie przez wartości, Encyklopedia zarządzania, pobrano dnia 

31.10.2020 z https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_przez_warto%C5%9Bci   
191 T. Jarvensivu (2007),  Values-driven management in strategic networks : a case study of the influence of 

organizational values on cooperation, Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis ,A-287, Helsinki School of 

Economics, s. 44 
192 K. Jaakson (2009), Management by values: the analysis of influencing aspects and its theoretical and 

practical implications, dysertacja, Uniwersytet Tartu, pobrano dnia 30.10.2020 z http:// 

dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14186/jaakson_krista.pdf, s. 24 
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zadowolona z powyższego podsumowania, zaproponowała własną definicję w następującej 

postaci: „zarządzanie przez wartości to zespół wzajemnie powiązanych działań menedżerskich 

mających na celu zapewnienie akceptacji odpowiednich wartości organizacyjnych wewnątrz 

i na zewnątrz organizacji”193. 

Na podstawie analizy powyższych definicji, autor niniejszej dysertacji, uznając że żadna 

z nich nie jest kompletna oraz odnosząc się do postulatów prezentowanych przez pracowników 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie wystąpień na seminariach naukowych, 

podjął próbę scharakteryzowania koncepcji ZPW w następujący sposób: 

Zarządzanie przez wartości jest to uporządkowany, systematycznie realizowany proces 

identyfikacji, implementacji, zestrajania i utrwalania wartości w organizacji. Łączy 

podstawowe wartości organizacji z jej strategicznymi celami, uwzględniając wartości uznane 

za ważne przez pracowników, klientów, właścicieli i inne istotne grupy interesariuszy. ZPW 

obejmuje działania zarządcze nakierowane na wartości i konsekwentnie praktykowane we 

wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

W tym miejscu warto wspomnieć, że część polskich naukowców, odnosząc się do 

rozważań definicyjnych dotyczących ZPW, zaproponowała dwa pokrewne terminy. 

Mianowicie poddając krytyce metodę zarządzania przez wartości (która zostanie szczegółowo 

omówiona w dalszej części podrozdziału), A. Herman, T. Oleksyn i I.  Stańczyk, wyrazili 

przekonanie, że nie jest możliwe zarządzanie spółką jedynie przez wartości, sugerując że 

takowe byłoby zbyt labilne i utrudniało operacjonalizację. W związku z  tym, zaproponowali 

ideę „zarządzania respektującego wartości”. Zdaniem autorów, z jednej strony zarządzanie jak 

najbardziej powinno bazować na wartościach a  nawet je wspierać poprzez promocję i rozwój; 

powinno służyć realizacji celów społecznych i moralnie godziwych, respektować prawo 

i  obyczaje. Z drugiej strony, zarządzanie przedsiębiorstwem musi być skuteczne i efektywne. 

Aby było to możliwe, ich zdaniem, kierownictwo organizacji powinno wykorzystywać 

zarządzanie zintegrowane, które zawiera zarówno miękkie jak i twarde techniki oraz narzędzia, 

w tym elementy zarządzania przez cele. Opowiedzieli się za wkomponowaniem wartości 

w ogólną ideę zarządzania, nadając im jednak wysoką rangę194. Do podobnych wniosków 

doszedł G. Sobiecki, sugerując że po dopracowaniu na poziomie koncepcyjnym, ZPW powinno 

stać się „zarządzaniem z respektowaniem wartości”. Jego zdaniem, rozwój teorii powinien 

 
193 tamże 
194 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
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pójść w kierunku zmiany roli wartości w zarządzaniu, mianowicie z roli narzędziowej, na 

szerzej pojętą rolę przestrzeni, w której podejmowane są decyzje195. 

W tym miejscu warto zauważyć, że w literaturze przedmiotu występuje także pojęcie 

zarządzania przez kulturę organizacyjną (ZPKO), na którym opiera się ZPW196. Zagadnienia 

związane z kulturą organizacyjną oraz wartościami jako jej składowymi elementami zostały 

omówione w podrozdziale 1.1.3., natomiast w tym miejscu autor chciałby się skupić na 

podejściu definicyjnym do samego ZPKO.  K. Łobos i K. Olejczyk traktują ZPKO jako metodę 

polegającą na wdrażaniu i utrwalaniu kultury organizacyjnej. Jest jednocześnie pewnym 

narzędziem, które kształtuje mocne strony przedsiębiorstwa poprzez wpływ na zachowania 

jego pracowników197. J. Bernais, J. Ingram oraz T. Kraśnicka piszą o zarządzaniu przez kulturę 

czyli „celowym wdrażaniu, modyfikowaniu i utrwalaniu (…) kultury w działaniach 

dostosowujących firmę do otoczenia”198. Zdaniem Ł. Sułkowskiego, aby skutecznie zarządzać 

kulturą organizacyjną niezbędna jest metodyka pragmatyczna polegająca na doskonaleniu 

organizacji, która wpływa na skuteczność i efektywność działania przedsiębiorstwa. Polega ona 

na wstępnej diagnozie kultury organizacyjnej, następnie na planowaniu i przeprowadzaniu 

zmian i w końcu monitorowaniu wdrożonej transformacji199. 

Podstawą kultury organizacyjnej są wartości. W związku z tym, porównując 

zarządzanie przez wartości oraz zarządzanie przez kulturę organizacyjną należy dojść do 

wniosku, że podobnie jak wartości są kluczowym elementem kultury organizacyjnej, tak ZPW 

stanowią istotny składnik ZPKO. Zarządzanie przez kulturę organizacyjną stanowi pewną 

ramę, bazę teoretyczną, naukowy fundament dla zarządzania przez wartości. Pojęcie ZPKO 

wydaje się być jednocześnie szerszym ale i także bardziej ogólnym podejściem do zarządzania 

przedsiębiorstwem niż ZPW. Autorzy badający kulturę organizacyjną skupiają się na różnych 

jej warstwach oraz starają się przyporządkować profil kultury danej organizacji do przyjętych 

w literaturze licznych typologii kulturowych200.  

 
195 G. Sobiecki (2014), Krytyczna ocena teorii zarządzania przez wartości (Managing By Values), Studia i Prace 

Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 140, s. 145-162 
196 W publikacjach naukowych występuje wprawdzie także pojęcie zarządzania kulturą organizacji, jednakże 

mamy wówczas do czynienia z zarządzaniem samą kulturą a nie organizacją, w związku z tym termin ten nie jest 

przedmiotem badań w niniejszej pracy 
197 K. Łobos i K. Olejczyk (2000), Zarządzanie przez kulturę, w: K. Perechuda (red.), Zarządzanie 

przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 286-291 
198 J. Bernais, J. Ingram, T. Kraśnicka (2010), ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 46 
199 Ł. Sułkowski(2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, s. 

9-25 
200 Zestawienie typologii kulturowych zaprezentowała m.in. K. Gadomska-lila. Zob. K. Gadomska-Lila (2013), 

Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, 

warszawa, s. 69 
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Jak wskazano wyżej, w literaturze przedmiotu prezentowane są definicje zarządzania 

przez wartości określające owo zarządzanie jako filozofię, koncepcję, narzędzie, metodę, 

praktykę managerską czy nawet proces. Z analizy piśmiennictwa na temat ZPW wynika, że 

naukowcy najczęściej używają pojęcia „koncepcja”. Między innymi G. Sobiecki opracował 

artykuł „Koncepcja zarządzania przez wartości”201 a L. Mierzwińska w ciekawy sposób opisała 

omawianą tematykę tytułując pozycję „Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca 

paradygmat etyczny i ekonomiczny we współczesnej organizacji”202. Z kolei J. Bernais, 

J. Ingram oraz T. Kraśnicka uważają, że ZPW jest koncepcją zarządzania, u podstaw której leży 

kategoria wartości203. Autorki M. Bartczak oraz A. Śmiłowska, doszły do wniosku, że 

organizacje, poszukujące rozwiązań, jak zaspokajać rosnące wymagania klientów i jak 

budować na lata silny i stabilny zespól pracowników mają do dyspozycji dwie koncepcje 

zarządzania: design thinking oraz zarządzanie przez wartości204. R.A. Lewandowski analizując 

sektor ochrony zdrowia uważa, że koncepcja zarządzania przez wartości jest bardzo atrakcyjna 

do zastosowania w placówkach medycznych205. M. Hopej w 2005 roku opisał zarys koncepcji 

zarządzania przez kluczowe wartości206 a z kolei M. Krajewska-Nieckarz uważa zarządzanie 

przez wartości za koncepcję wielowymiarową i dyskusyjną, zwracając uwagę, że niekiedy 

stanowi odrębną koncepcję albo metodę a nawet technikę zarządczą207. 

Powyższe rozważania w ograniczonym stopniu zostały podważone m.in. przez 

W. Błaszczyk i I. Świątek-Barylską, które sklasyfikowały ZPW jako jedną z metod zarządzania 

relacjami w procesie kształtowania kapitału społecznego organizacji208. Także L. Górniak 

wskazał jako jeden ze sposobów angażowania pracowników właśnie metodę zarządzania przez 

wartości209. Z kolei M. Wierzbiński uznaje ją za metodę, która wspomaga tworzenie wartości 

 
201 G. Sobiecki (2015), Koncepcja zarządzania przez wartości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 

145, s. 9-31 
202 L. Mierzwińska (2013), Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat etyczny i 

ekonomiczny we współczesnej organizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 34, s. 339-347 
203 J. Bernais, J. Ingram, T. Kraśnicka (2010), ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 
204 M. Bartczak, A. Śmiłowska (2015), Design thinking i zarządzanie przez wartości jako nowe, humanistyczne 

podejście do człowieka w organizacji, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 40, s. 69-83 
205 R.A. Lewandowski (2010), Zarządzanie przez wartości w organizacjach ochrony zdrowia, Współczesne 

Zarządzanie, 2, s. 117-127 
206 M. Hopej (2005), Zarządzanie przez kluczowe wartości – zarys koncepcji, Przegląd Organizacji, 2, s. 7-14 
207 M. Krajewska-Nieckarz (2013), Rola wartości w zarządzaniu organizacją, Zarządzanie i Finanse,11(1, cz.3), 

s. 213-228 
208 I. Świątek-Barylska (2013), Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez 

wartości, w W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 226-257 
209 L. Górniak (2015), Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8, s. 101-116 
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dla właścicieli przedsiębiorstw210 a K. Jaakson uznała ZPW jako systematyczną metodę działań 

zarządczych211. Wielu autorów, nie odnosząc się bezpośrednio do terminu metody lub 

koncepcji, używa także wielu innych określeń w celu opisu zarządzania przez wartości. I tak 

S. Lachowski oraz E. Stawicka uznają je za filozofię i praktykę zarządzania212. Podobnych 

określeń używają S.L. Dolan, S. Garcia wraz z B. Richleyem, definiując zarówno ZPW jako 

filozofię, jak i praktykę menedżerską213. Dla K. Krzakiewicza ZPW to sekwencja 

nieprzerwanych, uporządkowanych działań214. Podobnie dla wspomnianej wcześniej 

K. Jaakson, która podjęła się także stworzenia własnej definicji, ZPW to zespół powiązanych 

działań managerskich215. A. Stachowicz-Stanusch określiła zarządzanie przez wartości jako 

proces i konsekwentne nim zarządzanie216. Analogicznie I. Świątek-Barylska uznała je jako 

systematyczny proces wdrażania wartości oraz kreowanie kultury organizacyjnej217. Dla 

G. Wawrzak i M. Hajduka zarządzanie przez to pewien zakres działań218 a T. Jarvensivu uznał, 

że są to środki zwiększające świadomość i zrozumienie wartości w organizacji219. 

W związku z powyższymi nieścisłościami, uznano za istotne przeprowadzenie 

rozważań nad cechami dystynktywnymi wskazanych wyżej pojęć, tj. koncepcji, metod, 

narzędzi i technik zarządzania. Rolą nauki jest bowiem m.in. dokonywanie systematyzacji 

pojęć220. Koncepcje i metody pociągają za sobą wyzwania a także swoiste dylematy, które 

wynikają z dynamicznego ich rozwoju wraz z całym instrumentarium metodycznym. 

 
210 M. Wierzbiński (2006), Zarządzanie przez wartość jako metoda wspomagająca tworzenie wartości dla 

właścicieli przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość 

Rachunkowość, 4(1119), s. 70-81 
211 K. Jaakson (2009), Management by values: the analysis of influencing aspects and its theoretical and 

practical implications, dysertacja, Uniwersytet Tartu, pobrano dnia 30.10.2020 z http:// 

dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14186/jaakson_krista.pdf 
212 S. Lachowski (2012), Zarządzanie przez wartości odpowiedzią na wyzwania przyszłości, Kwartalnik Nauk o 

Przedsiębiorstwie, 1, s. 13-24; E. Stawicka (2010), Zarządzanie przez wartości, Roczniki Naukowe 

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(1), s. 202-205 
213 S.L. Dolan, S. Garcia, B. Richley (2006), Managing by values. a corporate guide to living, being alive and 

making a living in the 21st century, Palgrave MacMillan, New York 
214 K. Krzakiewicz (2012), Management by Values – a strategic dimension, Management, 16(2), s. 7-15 
215 K. Jaakson (2009), Management by values: the analysis of influencing aspects and its theoretical and 

practical implications, dysertacja, Uniwersytet Tartu, pobrano dnia 30.10.2020 z http:// 

dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14186/jaakson_krista.pdf 
216 A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice 
217 I. Świątek-Barylska (2013), Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez 

wartości, w W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
218 G. Wawrzak, M. Hajduk (2020), Zarządzanie przez wartości, Encyklopedia zarządzania, pobrano dnia 

31.10.2020 z https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_przez_warto%C5%9Bci   
219 T. Jarvensivu (2007),  Values-driven management in strategic networks : a case study of the influence of 

organizational values on cooperation, Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis ,A-287, Helsinki School of 

Economics 
220 K. Piwowar-Sulej (2018), Przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka i technologiczna, innowacyjność 

- próba systematyzacji, Przegląd Organizacji, 7, s. 18-24 
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Koncepcje zarządcze zwiększyły stopień swojej kompleksowości oraz poszerzyły pole 

przedmiotowego oddziaływania, w wyniku czego zaczęły się wzajemnie przenikać221.  Jak 

zauważa J. Lichtarski, w ostatnim czasie, w wyniku tych zmian doszło do wyłonienia się 

nowego wzorca koncepcyjnej oraz instrumentalnej bazy systemów zarządzania 

przedsiębiorstwem. W rezultacie, w celu opisu tej bazy używa się określeń istotnie 

pojemniejszych niż same koncepcje, mianowicie „orientacje” lub „podejścia” zarządcze222.  

Relacje, jakie występują pomiędzy orientacjami, koncepcjami i narzędziami 

zarządzania zostały przedstawione na rysunku 1.5. 

 

Rys. 1.5 Relacje pomiędzy orientacjami, koncepcjami, metodami, technikami oraz narzędziami zarządzania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Lichtarski (2010), Profile orientacji w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki; w H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki 

i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław; 

Czekaj, M. Ćwiklicki (2014), Możliwe i rekomendowane sposoby grupowania i porządkowania współczesnych 

metod i koncepcji zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, s. 46-57; J. 

Lichtarski (2014), Koncepcyjno-instrumentalny dorobek nauk o zarządzaniu oraz jego skuteczność w radzeniu 

sobie z typowymi sprzecznościami i dylematami w praktyce zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, s. 78-90; P. Zbierowski, (2012), Orientacja pozytywna organizacji wysokiej 

efektywności, Wolters Kluwer, Warszawa; J. Lichtarski (2008), O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce 

zarządzania przedsiębiorstwami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 34, s. 51-57 

 

Próba usystematyzowania i klasyfikacji instrumentów zarządzania nie jest jednak 

zjawiskiem nowym i od wielu lat stanowi przedmiot dociekań badaczy nauk o zarządzaniu. Już 

 
221 J. Czekaj, M. Ćwiklicki (2014), Możliwe i rekomendowane sposoby grupowania i porządkowania 

współczesnych metod i koncepcji zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

340, s. 46-57 
222 J. Lichtarski (2014), Koncepcyjno-instrumentalny dorobek nauk o zarządzaniu oraz jego skuteczność w 

radzeniu sobie z typowymi sprzecznościami i dylematami w praktyce zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, s. 78-90 
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w roku 1970, A. Moles i R. Caude zwrócili uwagę na ewolucję metod i zachodzące pomiędzy 

nimi zależności funkcjonalne i hierarchiczne223. Nawiązując do tego ujęcia, Z. Martyniak 

uporządkował sposoby zarządzania, skupiając się na podziale ze względu na stopień 

szczegółowości ich opisu. Zaczynając od najbardziej ogólnych a kończąc na najbardziej 

szczegółowych i precyzyjnych sposobach postępowania przyjął kolejność, zaprezentowaną na 

rysunku 1.6 

 

Rys. 1.6 Sposoby zarządzania ze względu na stopień szczegółowości ich opisu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Martyniak (1982), Metodologiczne podstawy doskonalenia 

organizacji przedsiębiorstw, IWZZ, Warszawa 

 

Podobnie J. Lichtarski zauważył, że współczesne instrumenty zarządzania 

charakteryzują się różnym stopniem ogólności. W związku z tym zaproponował, aby całą 

konstrukcję wzajemnych powiązanych rozwiązań określić mianem pomysłu lub recepty na 

 
223 A. Moles, R. Caude (1970), Créativité et Méthodes d’Innovation, Fayard-Mame, Paryż 
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zarządzanie a następnie wyróżnił trzy poziomy instrumentów, które je realizują. Zostały one 

przestawione na rysunku 1.7 

 

Rys. 1.7 Poziomy instrumentów zarządczych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Lichtarski (2010), Profile orientacji w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki; w H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju 

nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

Wrocław, s. 167; J. Lichtarski (2014), Koncepcyjno-instrumentalny dorobek nauk o zarządzaniu oraz jego 

skuteczność w radzeniu sobie z typowymi sprzecznościami i dylematami w praktyce zarządzania, Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, s. 78-90 

 

Interesującą definicję orientacji biznesowej firmy zaproponowali M.P. Miles oraz D.R. 

Arnold, którzy stwierdzili, że „jest jej podstawową filozofią, która ma tendencję do wpływania 

na ogólne ramy podejmowania decyzji przez jej kierownictwo”224. Kompleksową definicję 

orientacji zarządczej przedstawił J. Lichtarski, który określił ją jako „teoretyczno-

metodologiczny kierunek dociekań i ich rezultaty w naukach o zarządzaniu, a także 

towarzyszące im kierunki działań w sferze konsultingu i zastosowań praktycznych, oparte na 

pewnej idei zawartej w wartościach, wiodących wytycznych (paradygmacie), zasadach tego 

kierunku. Owa idea oraz stanowiące pierwszy stopień jej operacjonalizacji wartości, zasady 

i wytyczne konstytuują orientację w zarządzaniu, tworząc dość powszechnie uznawane 

wyobrażenie o tym, jakie podstawowe, wyróżniające cechy mieć powinien system zarządzania 

przedsiębiorstwem, na jakie wartości i zasady powinien być ukierunkowany, jakie powinien 

spełniać podstawowe warunki225. Na uwagę, w kontekście tematu niniejszej dysertacji, 

zasługuje fakt, że jako jedną z podstaw systemu zarządzania autor wymienił wartości. 

 
224 M.P. Miles , D.R. Arnold (1991), The relationship between marketing orientation and entrepreneurial 

orientation, Entrepreneurship Theory and Practice, 4, s. 49(49-65) 
225 J. Lichtarski (2010), Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki; w 

H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 167 
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Z kolei według J.M. Lichtarskiego, który przedstawił syntetyczną definicję, orientacje 

zarządcze są „pewnymi ogólnymi kierunkami rozwoju systemów zarządzania w teorii 

i w praktyce”226. Orientacje reprezentują więc w zarządzaniu wyróżniający się wysokim 

poziomem syntezy, najbardziej ogólny a jednocześnie najwyższy stopnień w systemie 

instrumentarium jakim dysponują kierujący organizacją. W literaturze naukowej najczęściej 

wymieniane są następujące podejścia do zarządzania: orientacja procesowa, pozytywna, 

(pro)rynkowa, na zmiany, zasobowa, na wyniki, strategiczna, na klienta, (pro)jakościowa, na 

człowieka, przedsiębiorcza, przyszłościowa oraz orientacja na wiedzę i kapitał intelektualny227. 

Można sformułować tezę, że każda z wymienionych orientacji jest jednocześnie orientacją na 

jakieś wartości, np. na wiedzę czy potrzeby klienta. 

Celem niniejszej dysertacji nie jest kompleksowa analiza całego instrumentarium 

zarządzania, w związku z tym skupiono się tylko na orientacji pozytywnej jako istotnej z punktu 

widzenia celów niniejszej pracy. Wprawdzie ZPW wpisuje się i zawiera elementy wielu 

orientacji zarządczych, takich jak podejście na klienta, jakościowe czy na człowieka, zdaniem 

autora, zarządzanie przez wartości funkcjonuje przede wszystkim właśnie w ramach filozofii 

pozytywnej. Wynika to z faktu, że instrumentarium zarządcze a także wytyczne najbardziej 

wpisują się w to podejście a dodatkowo podkreśla ono istotę wartości w zarządzaniu. Orientacja 

ta składa się z następujących wymiarów: pozytywnego przywództwa, pozytywnej kultury 

organizacyjnej, pozytywnej strategii, pozytywnego projektu organizacji oraz pozytywnego 

kapitału ludzkiego228. 

Pozytywne przywództwo charakteryzuje się m.in. poczuciem sprawiedliwości pośród 

zatrudnionych, które wynika z przestrzegania jasnych zasad i reguł współpracy. Kultura 

pozytywna, to taka, której istotą są wartości takie jak dzielenie się wiedzą, otwarta 

komunikacja, poczucie humoru, uprzejmość pomiędzy pracownikami wewnątrz 

 
226 J.M. Lichtarski (2014), Synoptyczny i inkrementalny rozwój współczesnych orientacji w przedsiębiorstwie, 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, s. 91(91-98) 
227 R. Krupski (2012), Po co i jak mierzyć orientację zasobową planowania strategicznego?;w: R. Krupski (red.) 

Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej 

Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 17, s. 89-98; J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. 

Tabaszewska-Zajbert (red.)(2014), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340; D. Miller, P.H. Friesen (1982), Innovation in 

conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum, Strategic Management Journal, 1, 

s. 1-25; J.M. Lichtarski (2014), Synoptyczny i inkrementalny rozwój współczesnych orientacji w 

przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, s. 91-98; P. Zbierowski, 

(2012), Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer, Warszawa; J. Lichtarski 

(2008), O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 34, s. 51-57 
228 P. Zbierowski, M. Bratnicki (2014),  Orientacja pozytywna jako nowy kierunek w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, s. 189-198 
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przedsiębiorstwa, integracja, dążenie do samodoskonalenia oraz umiejętność pracy pod presją. 

Z kolei wymiar na poziomie pozytywnej strategii musi opierać się na wspólnych wartościach 

organizacyjnych, które pracownicy znają, ale także co niezmiernie istotne, jednocześnie je 

podzielają. Dodatkowo, tego typu strategia zbudowana jest na fundamentach tworzenia 

wartości dla wszystkich interesariuszy229. Charakterystyka orientacji pozytywnej 

jednoznacznie sugeruje, że zarządzanie przez wartości jest wyrazem implementacji właśnie tej 

orientacji zarządczej. 

Terminy koncepcja, metoda oraz technika, pomimo tego, że powszechnie używane są 

zamiennie,  nie są wyrazami jednoznacznymi tylko bliskoznacznymi, bezpośrednio ze sobą 

powiązanymi. O koncepcji mówimy mianowicie, gdy mamy do czynienia z nowym, twórczym 

pomysłem, projektem czy planem działania na rozwiązanie danego problemu. Jest pewną 

teorią, punktem wyjścia, który w miarę upływu czasu ulega rozwinięciu w sprecyzowaną 

metodę230. Podobny sposób definicji zaprezentował J. Teczke, który uważa, że koncepcja 

zarządzania jest ideą, pomysłem czy sposobem na prowadzenie przedsiębiorstwa, który 

powinien umożliwić stworzenie odpowiednich warunków wewnątrz organizacji do tego, aby 

móc dopasować pozycję zajmowaną przez przedsiębiorstwo do oczekiwań pracowników231. 

Termin metoda z kolei, według słownika języka polskiego, oznacza „świadomie 

stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu”232. 

Słowo pochodzi z greckiego methodos i oznacza sposób badania lub drogę dojścia. To inaczej 

„zespół czynności i środków zastosowanych w określony sposób do osiągnięcia określonego 

celu”233. Metoda, ze względu na swoją specyfikę, może być rozumiana z jednej strony bardzo 

ogólnie jako szeroko pojęta metodyka, czyli koncepcja a z drugiej strony bardzo wąsko jako 

technika zarządzania234. Metoda jest skutecznym i usystematyzowanym sposobem 

postępowania, który prowadzi do rozwiązania danego problemu zarządzania 

 
229 P. Zbierowski, (2012), Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer, Warszawa 
230 W. Matwiejczuk (2009), Ewolucja koncepcji i metod zarządzania, w W. Matwiejczuk (red.) Koncepcje i 

metody zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 9-13 
231 J. Teczke (1996), Metody i techniki zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 
232 Słownik języka polskiego PWN (2021), metoda, pobrano dnia 13.04.2021 z 

https://sjp.pwn.pl/sjp/metoda;2482575.html 
233 Encyklopedia PWN (2021), hasło: metoda, pobrano dnia 13.04.2021 z 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/metoda;3940107.html 
234 J. Czekaj, M. Ćwiklicki (2014), Możliwe i rekomendowane sposoby grupowania i porządkowania 

współczesnych metod i koncepcji zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

340, s. 46-57 
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w organizacjach235. W podobnym tonie, skupiając się na syntezie definicji, Z. Martyniak 

określił metodę zarządzania po prostu jako systematyczny sposób postępowania236. 

W związku z powyższymi rozważaniami należy stwierdzić, że metoda charakteryzuje 

się etapowością oraz celowością stosowania. W systemie nauk o zarządzaniu metoda jest 

usystematyzowanym i powtarzalnym sposobem działania, mającym na celu rozwiązanie 

problemów zarządzania w przedsiębiorstwie. 

W praktyce zarządczej metody i koncepcje współwystępują oraz przenikają się 

wzajemnie. Możemy tu wyróżnić cztery typy relacji, które charakteryzują ich współistnienie: 

komplementarność (tworzenie pewnej logicznej całości), sprzeczność (posiadanie założeń, 

które się wykluczają), substytucyjność (wzajemną zastępowalność) oraz nieporównywalność 

(koncentrację na odmiennych kategoriach poznawczych)237. W związku z niezbyt ostrymi 

granicami w definiowaniu obu pojęć a jednocześnie ich nieustannemu nakładaniu i przenikaniu, 

terminy koncepcja oraz metoda bywają wykorzystywane zamiennie. Między innymi 

K. Chołody wymienia jako najważniejsze koncepcje zarządcze: re-engineering, benchmarking, 

outsourcing, lean management, wewnętrzną konkurencję i kształtowanie jakości, time based 

management, organizację opartą na wiedzy, wirtualną organizację czy myślenie sieciowe238. 

Jednocześnie w obszernej pozycji pod redakcją M. Hopeja i Z. Krala, zatytułowanej 

„Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce” autorzy uznają większość z tych 

koncepcji za metody zarządzania, uzupełniając je następującymi: controlling, customer 

relationship management, enterprise resource planning, strategiczna karta wyników, total 

quality management, zarządzanie procesowe, zarządzanie przez kompetencje oraz zarządzanie 

wiedzą239. Podobnie powyższe instrumentarium zarządzania Z. Mikołajczyk czy H. Buk 

określają mianem metod240. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że daną orientację wprowadza się w życie 

przeważnie poprzez zastosowanie kilku metod i koncepcji zarządzania. W konsekwencji, 

 
235 Z. Mikołajczyk  (2013), Wstęp, w W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie 

relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 9-12; T. Małkus, N. Szczepaniak (2020), 

hasło Metoda, pobrano dnia 15.07.2020 z https://mfiles.pl/pl/index.php/Metoda 
236 Z. Martyniak (1999), Metody organizacji i zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s.7 
237 Ł. Sułkowski (2004), Problem niewspółmierności koncepcji w zarządzaniu, Przegląd Organizacji, 6, s. 6-8; 

H. Jagoda (1999), Koncepcje przekrojowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Więcej pytań czy odpowiedzi?, 

Przegląd Organizacji, 2, s. 10-12 
238 K. Chołody (2021), Koncepcje zarządzania, pobrano dnia 10.04.2021 z 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Koncepcje_zarz%C4%85dzania 
239 M. Hopej, Z. Kral (red.)(2011), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 
240 Z. Mikołajczyk (2013), Metody zarządzania zmianami w organizacji, w W. Błaszczyk (red.), Metody 

organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 

261-276; H. Buk (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 
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zaleca się przede wszystkim właściwe zdefiniowanie zasad i idei w ramach danej orientacji 

zarządczej a następnie sposobów ich realizacji, zamiast wdrażania konkretnych koncepcji 

zarządzania241. Orientacja zarządcza może w związku z powyższym zostać ogólnie określona 

jako identyfikowanie i modelowanie pewnych kierunków działań, mających za zadanie 

optymalizację zarządzania organizacją. 

Przechodząc do technik zarządzania, określanych alternatywnie narzędziami, warto 

zwrócić uwagę na kompleksową definicję przedstawioną przez P. Żukowskiego, który uważa 

je za „pomocnicze instrumenty zarządzania, składające się ze szczegółowych sposobów 

wykonania różnych prac cząstkowych w procesie zarządzania oraz sposoby nacisku (doboru, 

kombinacyjnych połączeń i stosowania środków motywacyjnych) na podwładnych, aby ich 

zachowanie było zgodne z wolą zarządzającego, to jest prowadziło do osiągnięcia założonych 

celów (wykonania zadań), przy uwzględnieniu cech tych środków i cech ludzi im 

poddawanych”242. Techniki zarządzania stanowią konkretne wzorce działania, 

podporządkowane postępowaniu mającemu zastosowanie w danej metodzie, i w związku z tym 

stanowią jej część składową243. Według Z. Mikołajczyk są to „określone wzorce (narzędzia) 

działania, na które składają się dwa podstawowe elementy: a) sam instrument badawczy, który 

może posiadać postać modelu graficznego, fizycznego, opisowego i wreszcie – 

specjalistycznych przyrządów, b) sposób wykorzystania tego instrumentu w celu realizacji 

założeń metody”244. Podobne podejście reprezentuje także J. Teczke, twierdząc że „za metody 

zarządzania można uznać grupy jednorodnych technik zarządzania. Metody zarządzania są 

więc pojęciowo nadrzędne w stosunku do technik zarządzania, kryterium wyróżnienia wynika 

zaś z zakresu ich stosowania”245. Analogicznie M. Dykiel, G. Jasiński oraz I. Betej stwierdzili, 

że technika zarządcza, która jest często zamiennie stosowana z pojęciem narzędzia 

zarządczego, stanowi element składowy metody, jednakże może również funkcjonować 

niezależnie246. Techniki zarządzania należy w związku z powyższym uznać za bardziej 

 
241 J. Lichtarski (2014), Koncepcyjno-instrumentalny dorobek nauk o zarządzaniu oraz jego skuteczność w 

radzeniu sobie z typowymi sprzecznościami i dylematami w praktyce zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, s. 78-90 
242 P. Żukowski (2009), Techniki zarządzania stosowane przez menedżerów w organizacji,  

Problemy Profesjologii, 2, s. 36(35-53) 
243 W. Kowalczewski (2006), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, 

Warszawa 
244 Z. Mikołajczyk (2013), Metody zarządzania zmianami w organizacji, w W. Błaszczyk (red.), Metody 

organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 

261-276; H. Buk (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa, s. 

10 
245 J. Teczke (1996), Metody i techniki zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s.14 
246 M. Dykiel, G. Jasiński, I. Betlej (2015), Znaczenie wybranych narzędzi w zarządzaniu jakością, Prace 

Naukowo-Dydaktyczne Zakładu Zarządzania PWSZ w Krośnie, 68, s. 9-30 
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szczegółowy sposób działania od metody. Są one precyzyjniej opisane poprzez zbiór zasad, 

procedur i instrukcji, których należy przestrzegać w ramach  określonego sposobu działania. 

Jak podkreślono wielokrotnie, odmienność definiowania tych samych pojęć przez 

różnych autorów powoduje, że w praktyce trudno jest znaleźć jednoznacznie sprecyzowane 

pojęcia orientacji, metody, techniki czy narzędzia, a co za tym idzie, także bezspornego 

przyporządkowania danego instrumentarium do jednej z tych kategorii. Podejmując próbę 

klasyfikacji zarządzania przez wartości poprzez negację, należałoby stwierdzić, że z pewnością 

nie jest ono orientacją zarządczą oraz raczej nie jest techniką czy narzędziem zarządczym. 

W związku z powyższymi rozważaniami, należałoby właściwie uznać ZPW jako istotne 

instrumentarium w ramach kilku orientacji zarządczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na orientację pozytywną, w postaci koncepcji zarządzania, choć używanie terminu „metoda” 

powinno być również uznane za stosowne i dopuszczalne jako stosowane zamienne. 

Szczególnie warto zwrócić uwagę na kontekst używania pojęcia. Mianowicie, gdy stosujemy 

je omawiając historyczne początki lub na bardzo ogólnym poziomie, jako pewną ideę czy 

pomysł na prowadzenie przedsiębiorstwa, stosowniejszym wydaje się być termin „koncepcja”. 

Natomiast, w okolicznościach omawiania szczegółowych sposobów jej implementacji, 

zwracając uwagę na systematyczny proces postępowania, składający się z określonych etapów, 

mający za zadanie osiągnięcie określonych celów, należałoby używać terminu „metoda”. 

Mając na uwadze okoliczności nazywania ZPW metodą zarządzania, warto 

szczegółowo omówić sposoby implementacji założeń zarządzania przez wartości. 

 

1.2.3. Wytyczne w zakresie implementacji ZPW oraz korzyści osiągane dzięki ich stosowaniu 

W literaturze naukowej przedmiotu mówi się generalnie o implementacji jako 

zamkniętym procesie, definiując ją jako pewien projekt wdrożeniowy. Samo pojęcie wywodzi 

się od angielskiego implementation i oznacza „wprowadzenie (w życie), realizacja, 

wdrożenie”247. A. Stabryła określił implementację na gruncie zarządzania jako „wdrożenie 

w działalności praktycznej modeli teoretycznych lub projektów użytkowych, zawierających 

w sobie różnego rodzaju innowacje i usprawnienia”248. Analogiczną definicję zaproponował 

P. Markiewicz, dochodząc do wniosku, że słowo implementacja często jest zastępowane 

określeniem wdrażanie i oznacza „wprowadzenie w życie rozwiązań teoretycznych i różnego 

 
247 Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN – Oxford (2021), hasło: implementation, pobrano 

dnia 02.06.2021 z https://oxford.pwn.pl/szukaj/implementation.html 
248 A. Stabryła (2002), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa, s.306 
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rodzaju projektów, realizację pomysłów i zamierzeń”249. Według J.I. Schaapa implementacja 

może zostać operacyjnie zdefiniowana jako „te zachowania i działania przywódców wyższego 

szczebla, które przekształcają plan pracy w konkretną rzeczywistość”250. Na kanwie teorii 

strategicznego zarządzania, jest to z kolei seria decyzji oraz wynikających z nich działań, które 

angażują zasoby w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów251. G. Noga, ujmując pojęcie 

w szerszym kontekście, uważa, że implementacja oznacza „przygotowanie wdrożenia, 

a następnie realizację zaplanowanych działań oraz ocenę uzyskanych rezultatów”252. 

Wspólnymi aspektami wskazanych definicji wydają się być: zamierzony konkretny wynik oraz 

działania mające na celu jego osiągnięcie. 

Jednakże zdaniem autora niniejszej dysertacji, implementacja ZPW jest ciągłym 

procesem dbania o wartości, podlegającym jednocześnie nieustannemu doskonaleniu, 

a  z upływem czasu, zmiany strategii lub warunków ekonomicznych funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, może także podlegać zapętleniu w procesie aktualizacji wartości.  Podejście 

to, schemat implementacyjny oraz adekwatne narzędzia zarządcze zostaną szczegółowo 

omówione w rozdziale trzecim. 

Istotnym byłoby rozróżnienie wdrażania metody w przedsiębiorstwach 

nowopowstałych od takich, które istnieją latami i nabrały już znaczących rozmiarów. 

Najprościej będzie zaimplementować ZPW w organizacjach dopiero co utworzonych. W tym 

przypadku założyciel/właściciel wraz z grupą pracowników bez większych trudności powinni 

być w stanie wdrożyć analizowaną koncepcję. Natomiast w przypadku firm działających 

latami, można zastosować jedną z dwóch strategii. Pierwszą z nich jest podjęcie próby 

transformacji istniejącej kultury. Drugą możliwością jest rozpoczęcie niejako od nowa 

i zbudowanie nowej kultury. W tym przypadku, opierając się na trzonie  współpracowników, 

którzy reprezentują zdrowe wartości, formuje się silną początkową kulturę253. Zdaniem autora 

niniejszej dysertacji, druga strategia wydaje się być dość kontrowersyjna, powstaje mianowicie 

pytanie czy w takim przypadku „stara” kultura zniknie czy też raczej należałoby tę możliwość 

uznać również jako transformację, jednakże o charakterze bardziej rewolucyjnym. 

 
249 P. Markiewicz (2008), Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 774, s. 23-34 
250 J.I. Schaap (2006), Toward strategy implementation success: an empirical study of the role of senior-level 

leaders in the Nevada Gaming Industry, UNLV Gaming Research & Review Journal, 10(2), s.14 
251 P.H. Grinyer, J-C. Spender (1979), Turnaround : managerial recipes for strategic success : the fall and rise 

of the Newton Chambers Group, Associated Business Press, Londyn 
252 G. Noga (2008), Strukturyzacja procesu implementacji strategii przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 774, s. 35-49 
253 H.S. Harung,  T. Dahl (1995), Increased productivity and quality through management by values: a case study 

of Manpower Scandinavia, The TQM Magazine, 7(2), s. 13-22 
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Wskazówki jak wdrażać i rozwijać ZPW są w literaturze naukowej oraz biznesowej 

prezentowane ogólnikowo, fragmentarycznie bądź wyrywkowo. Pierwszą propozycję 

implementacji metody zaproponowali w roku 1989  K. Blanchard i M. O’Connor, którzy 

wyróżnili trzy fazy wdrażania ZPW. Zostały one przedstawione na rysunku 1.8 

 

Rys. 1.8 Fazy wdrażania zarządzania przez wartości w ujęciu K. Blancharda i M. O’Connora 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, MT 

Biznes, Warszawa 

 

Spotykamy także alternatywne podejścia do etapowania, przykładowo M. Bartczak 

zaproponowała podział całości procesu na sześć następujących faz: diagnoza potrzeby zmiany 

podejścia do zarządzania i wdrożenia nowego rozwiązania, identyfikacja kluczowych wartości, 

interpretacja  wartości, definiowanie wartości, koncepcja wdrożenia zarządzania przez wartości 

oraz monitorowanie postępu i weryfikacja254. Jednakże to propozycja systematyki wdrożenia 

zaproponowana przez K. Blancharda i M. O’Connora, pomimo że stosunkowo ogólna, została 

powszechnie przyjęta przez naukowców jako pewien teoretyczny fundament, który 

w niektórych przypadkach został rozszerzony lub pogłębiony255. W związku z powyższym, 

także i w niniejszej dysertacji będzie stanowił on podstawę dalszych rozważań, aby w ostatnim 

rozdziale ulec praktycznej modyfikacji, uwzględniającej dotychczasowe badania naukowe. 

 
254 M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako reakcja firm na rosnące wymagania 

rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89 
255 Przykładowo: S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, 

Warszawa; S.L. Dolan, S. Garcia (2002), Managing by values : Cultural redesign for strategic organizational 

change at the dawn of the twenty-first century, Journal of Management Development, 21(2), s. 101-117; A. 

Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice; M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako reakcja firm na rosnące 

wymagania rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89; M. Ćwiklicki (2015), 

Zarządzanie przez wartości w sytuacjach kryzysowych, Marketing i Rynek, 5, s. 289-301; J. Bernais, J. Ingram, 

T. Kraśnicka (2010), ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 
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K. Blanchard i M. O’Connor, uszczegółowiając pierwszą fazę, zaproponowali 

jednocześnie wzorcowy przykład procesu konkretyzowania wartości w przedsiębiorstwie, 

który mógłby przebiegać w siedmiu etapach, zaprezentowanych na rysunku 1.9. 

 

Rys. 1.9 Schemat konkretyzowania wartości w organizacji w ujęciu K. Blancharda i M. O’Connora 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, MT 

Biznes, Warszawa 

 

W fazie precyzowania wartości, aby rozpocząć proces, kluczowe jest uzyskanie zgody 

ze strony zarządu firmy lub właścicieli. Warto mieć na uwadze, że sukces procesu wdrażania 

zmian w  przedsiębiorstwie jest w znacznym stopniu uzależniony od poparcia władz firmy. 

Wartości, które zostaną zadeklarowane przez organy zarządcze organizacji, powinny stanowić 

sposób na zapewnienie sukcesu firmy w przyszłości. 
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Z kolei D. Teneta-Skwiercz wyróżniła trzy możliwe podejścia w procesie wyłaniania 

wartości, mianowicie256: 

1. odgórne – charakteryzujące się odgórnym narzuceniem wartości przez osoby 

zarządzające. W  wariancie tym istnieje ryzyko wystąpienia słabości kultury 

organizacyjnej, ponieważ pracownicy mogą nie podzielać przekonań właściciela 

i centralnie zdefiniowanych przez niego wartości, 

2. przy zaangażowaniu całego zespołu pracowników – na podstawie ankiet oraz 

wywiadów wśród wszystkich zatrudnionych. Naturalnie w odróżnieniu od 

odgórnego procesu wyłaniania wartości, w tym rozwiązaniu istnieje bardzo duże 

prawdopodobieństwo identyfikacji zespołu z wartościami. Problemem może być 

natomiast uzgodnienie wszystkich stanowisk co do ostatecznego wyboru wspólnych 

wartości, 

3. przy udziale zespołu celowego – składającego się zarówno z członków kadry 

zarządzającej jak i menedżerów wszystkich działów organizacji. Taki wybór, 

ograniczając grono osób odpowiedzialnych za formułowanie kluczowych wartości 

firmowych, częściowo niweluje mankamenty wcześniej przedstawionych podejść. 

Możliwe jest także czwarte rozwiązanie, łączące pierwszą i drugą opcję, tj. poprzez wspólne 

opracowanie najważniejszych wartości przez kadrę zarządzającą, współwłaścicieli i wszystkich 

pracowników. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie wartościowego kompromisu 

satysfakcjonującego wszystkie strony zaangażowane w ten proces. Pracownicy, którzy biorą 

udział w formułowaniu wartości, reprezentują znacznie lepszą, pozytywną postawę w stosunku 

do nich nawet po wielu latach, stając się ich orędownikami. 

M. Bartczak w celu wyboru kluczowych wartości, zaproponowała zastosowanie 

narzędzia, polegającego na odpowiedzi na szereg następujących, istotnych pytań dotyczących 

funkcjonowania firmy jak i jednostek w niej zatrudnionych257: 

• wartości ważne, ale bardziej oczywiste: co jest ważne w Twoim życiu?, Co jest 

ważne dla Ciebie w pracy?, Czego brak skłoniłoby Cię do zmiany pracy?, Co jest 

dla Ciebie ważne na tyle, że przy innej ofercie pracy, nie byłbyś gotowy do zmiany? 

 
256 D. Teneta-Skwiercz (2016), Zarządzanie przez wartości jako nowy nurt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w 

J. Rymaniak (red.), Współczesne domeny zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 

44, s. 99-114 
257 M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako reakcja firm na rosnące wymagania 

rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89 
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• Mniej oczywiste, unikalne: Czego Ci brakuje w relacjach z innymi w codziennym 

życiu?,  Czego Ci brakuje w relacjach z innymi w pracy?, Co może wyróżnić tę 

pracę od innych? 

Model wdrażania wartości na etapie ich definiowania, w firmach działających w Polsce, 

zarówno z kapitałem rodzimym jak i zagranicznym, został poddany badaniom przez 

P. Kaczmarczyka. Wyniki badań zostały przedstawione w tabeli 1.4. 

 

Tabela 1.4 Zaangażowanie poszczególnych członków organizacji w formułowanie wartości organizacyjnych 

Kategorie pracowników  Firmy polskie 
Firmy z kapitałem 

zagranicznym 

Właściciel/zarząd  80% 75% 

Menedżerowie  32% 39% 

Szeregowi pracownicy  25% 17% 

Interesariusze, klienci, dostawcy  7% 8% 

Źródło: opracowanie na podstawie P. Kaczmarczyk (2018), Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na 

zarządzanie przedsiębiorstwem, Modern Management Review, 25(1), s. 61-81 

 

Z analizy wyników można wyciągnąć wniosek, że najczęściej angażowani są 

właściciele lub zarząd organizacji a w co trzecim przypadku angażowana była także kadra 

menedżerska. Największa różnica pomiędzy firmami z kapitałem polskim i zagranicznym 

dotyczyła angażowania szeregowych pracowników w proces wdrażania wartości. Można 

z dużym prawdopodobieństwem założyć, że powodem takiego stanu rzeczy jest przenoszenie 

wartości spółek otwierających swoje oddziały w naszym kraju, bez możliwości ich adaptacji 

przez polskich pracowników. 

W celu zrewidowania powyższych wyników, autor dysertacji przeanalizował 

kilkanaście case studies wdrożenia ZPW (szczegółowo omówione w dalszej części rozdziału). 

W wyniku analizy doszedł do bardzo podobnego wniosku, że najczęstszym inicjatorem procesu 

jest właściciel, który zakładał daną organizację lub w późniejszym okresie zarząd 

przedsiębiorstwa. Przykładem pierwszej możliwości mogą być firmy takie jak Capgemini, G.C. 

Rieber & Co., Ochnik oraz Alibaba258. Natomiast inicjacja przez zarząd firmy miała miejsce 

w przypadku m.in. mBanku, Manpower Scandinavia, Manufaktury Goplana czy Scanii259. 

 
258 T. Oleksyn, I. Stańczyk(2016) , Capgemini – wartości na rynku globalnym. Studium przypadku, w A. 

Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk, Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa, s. 121-142, H.S. 

Harung, P. Rieber (1995), Core values behind 115 years of development: a case study of G.C. Rieber & Co., 

Bergen, Norway, The TQM Magazine, 7(6), s. 17-24, M. Ochnik (2013), Zarządzanie poprzez wartości w firmie 

Ochnik, Organizacja i Zarządzanie, 2(22), s. 113-136, L. Zhen (2012), Management by Values: A Case Study,  

International Business and Management, 4(2), s. 75-91 
259 S. Lachowski (2012), Zarządzanie przez wartości odpowiedzią na wyzwania przyszłości, Kwartalnik Nauk o 

Przedsiębiorstwie, 1, s. 13-24, H.S. Harung,  T. Dahl (1995), Increased productivity and quality through 
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Egzemplifikacje te potwierdzają w praktyce, omówione wcześniej w niniejszym rozdziale, 

najczęściej występujące podejścia w procesie wyłaniania wartości (odgórne i przy udziale 

zespołu celowego), które zostały zaprezentowane przez D. Tenetę-Skwiercz. 

Konsekwencją inicjacji procesu wyłaniania wartości organizacyjnych przez założycieli 

firmy, jest ich ustanawianie przez inicjatora, bez konsultacji z szerszym gronem interesariuszy. 

W takich przypadkach, z reguły to właściciel firmy, mając największy wpływ na zarządzanie 

przedsiębiorstwem pierwotnie samodzielnie formułuje wartości swojej organizacji. Pewnym 

wyjątkiem jest tutaj Alibaba, która to powstała w oparciu o wspólne wartości grupy 17 

założycieli, przyjaciół Jacka Ma, pioniera, który dążył do tego, aby Internet był dostępny, godny 

zaufania i korzystny dla wszystkich260. 

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku inicjacji procesu w późniejszym 

etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zarząd czy też kierownictwo danej 

organizacji. W takich okolicznościach regułą jest zaangażowanie mniejszego lub większego 

grona współpracowników w proces wyłaniania wartości. Przykładowo w mBanku, proces 

formułowania wartości rozpoczął się po około 10 latach funkcjonowania tej instytucji pod 

nadzorem zarządu, z zaangażowaniem szerokiego grona kierowniczego261. Z kolei 

w przypadku Manpower Scandinavia, prezes zarządu, Tor Dahl., przechodząc od systemu 

zhierarchizowanego, centralnie zarządzanego, zdecydował się na dość przełomowe podejście. 

Zamiast adoptować ówczesną kulturę, podjął decyzję o stworzeniu nowej, zaczynając od 

początku. Polegało to na sformowaniu silnej początkowej kultury, opierającej się na trzonie 

(jądrze) współpracowników, którzy reprezentowali zdrowe wartości. Przedsiębiorstwo to, 

ufając swoim pracownikom, wdrożyło powszechnie mechanizm samokontroli, ograniczając 

nadzór przełożonych do minimum262. 

S.L. Dolan i S. Garcia zwrócili uwagę, że każda organizacja powinna mieć wyraźnie 

określone dwie ważne grupy wartości, które służą jako wytyczne dla jej codziennych celów 

w pracy. Pierwszą z nich są podstawowe wartości związane z jej wizją (dokąd zmierzamy?) 

oraz jej misją (po co firma istnieje?). Druga grupa natomiast to wartości instrumentalne lub 

 
management by values: a case study of Manpower Scandinavia, The TQM Magazine, 7(2), s. 13-22, M. Bartczak 

(2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako reakcja firm na rosnące wymagania rynku, Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89, B. Nogalski, A. Dunal (2012), Zarządzanie 

poprzez wartości w procesie zmian kulturowych: studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, 

Zarządzanie i Finanse,  R.10 (4, cz. 2), s. 97-115 
260 L. Zhen (2012), Management by Values: A Case Study,  International Business and Management, 4(2), s. 75-

91 
261 S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa 
262 H.S. Harung,  T. Dahl (1995), Increased productivity and quality through management by values: a case study 

of Manpower Scandinavia, The TQM Magazine, 7(2), s. 13-22 
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operacyjne związane ze sposobem myślenia i działania organizacji w celu sprostania 

wyzwaniom związanym z otoczeniem, w jakim funkcjonuje ona w swojej branży lub na swoim 

rynku oraz zintegrowania wewnętrznych napięć w celu realizacji swojej wizji i misji263. 

Tytułem przykładu, misją firmy może być osiągnięcie określonych zysków jako wartości 

podstawowej, a inną, że odpowiednio zdefiniowana jakość może być kluczowym środkiem do 

osiągnięcia takich zysków (wartość operacyjna lub instrumentalna). 

Misja firmy powinna odzwierciedlać kluczowe wartości. W dalszej kolejności 

niezmiernie ważne jest zaangażowanie managerów, ponieważ wartości nie można komuś 

narzucić; należy je wspólnie opracować. Po konsultacji z zespołem managerskim 

i  wypracowaniu wspólnej listy wartości oraz misji należy je omówić z pracownikami, aby 

poznać ich opinie. W ten sposób szacuje się, czy zatrudnieni zaangażują się w realizację misji 

i będą przestrzegać wartości. Rzeczywiście tak będzie w przypadku, gdy ludzie ocenią, że leżą 

one nie tylko w interesie przedsiębiorstwa ale i w ich własnym. Istotną rolę odgrywa 

uzmysłowienie pracownikom co dokładnie oznaczają dane wartości i jak należy je rozumieć. 

Do interesujących wniosków doszedł K. Krzakiewicz, który uważa, że system 

zarządzania przez wartości powinien być zgodny z obraną strategią organizacji i wraz z jej 

zmianą powinien ulegać odpowiedniej modyfikacji. I tak w przypadku wyboru strategii 

skoncentrowanego wzrostu, niezbędne jest przyjęcie strategii ZPW wzmacniającego 

koncentrację na wartościach takich jak: jakość, wydajność oraz spójne i konsekwentne 

działanie. Jeżeli firma zdecyduje się na ekspansję poprzez zintegrowaną strategię wzrostu, 

pomocnym środkiem będą wartości: partnerstwo, wzajemne zobowiązanie oraz równowaga. 

Z kolei wybór rozwoju poprzez strategię zdywersyfikowanego wzrostu, determinuje wartości 

związane z innowacją, akceptacją ryzyka a także pro-aktywnością. I w końcu, przedsiębiorstwo 

dążące do stabilizacji, wybierze strategię ograniczania ryzyka i powiązaną z nią strategią ZPW 

wspierającego, dla którego charakterystycznymi wartościami będą dyscyplina, bezpieczeństwo 

oraz profesjonalizm264. Ciężko nie zgodzić się z tą opinią – przedsiębiorstwo skupione na 

wartościach takich jak bezpieczeństwo, harmonia czy równowaga ma raczej małą szansę na 

szybki wzrost. Z drugiej strony, dynamiczna firma skupiona na ciągłym działaniu, zmianach 

i wydajność niejako z definicji nie będzie szczególnie stabilna. W związku z powyższym część 

przedsiębiorstw dokonuje systematycznej rewizji swoich wartości, aby udoskonalić ich 

znaczenie w odniesieniu do zmian następujących w ich środowisku. Strategia i podejście do 

 
263 S.L. Dolan, S. Garcia (2002), Managing by values : Cultural redesign for strategic organizational change at 

the dawn of the twenty-first century, Journal of Management Development, 21(2), s. 101-117 
264 K. Krzakiewicz (2012), Management by Values – a strategic dimension, Management, 16(2), s. 7-15 
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realizacji wartości organizacyjnych ewoluują w czasie, w miarę jak zmieniają się wymagania 

biznesu, rynków czy potrzeby ich pracowników265. 

Należy mieć na uwadze, że określanie wartości firmy ma kluczowe znacznie zarówno 

dla teraźniejszości jak i przyszłości firmy. Jak zauważa S. Lachowski „…nigdzie nie jest 

powiedziane, że firma nieposiadająca zdefiniowanych wartości nie może osiągnąć sukcesu. 

Można natomiast stwierdzić, że prawdopodobieństwo sukcesu firm posiadających te wartości 

istotnie się zwiększa, przy założeniu, że przekładają się one realnie na działalność 

przedsiębiorstwa”266. Wartości mogą wydawać się abstrakcyjne dla pracowników. W związku 

z tym nazwanie ich i zdefiniowanie pomoże wszystkim zrozumieć, co jest ważne w miejscu 

pracy. 

Nieliczne przedsiębiorstwa są świadome swoich głównych wartości. Tylko one mogą 

nimi zarządzać, a w konsekwencji wyzwolić tkwiący w nich potencjał267. Świadomość ta jest 

szczególnie istotna w obliczu zmian, niepewności czy kryzysów, jak pandemia COVID-19. 

W trakcie takich wyzwań, znając najważniejsze wartości, pracownicy wiedzą co jest 

niezmienne, co w pozostałych obszarach daje z kolei szerokie możliwości adaptacji do nowej 

sytuacji. Szczególnie w tym okresie wartości stanowią bezpieczną bazę do podejmowanych 

wyborów, jednocześnie jednocząc zespół w trudnych czasach268. 

Wyłonione wartości są określane jako: kluczowe, główne (z ang. core values, espoused 

values, shared values), organizacyjne czy korporacyjne269. Są to wartości deklaratywne, które 

poprzez szereg działań i narzędzi mogą stać się również wartościami operacyjnymi. 

A. Stachowicz-Stanusch określiła kluczowe wartości jako konkretną grupę publicznie 

wyrażonych wartości lub koncepcji, „które są wyznawane przez większość uczestników danej 

organizacji i które uważa się za najbardziej centralne i najważniejsze dla trwania i rozwoju 

organizacji”270. Ciekawą definicję przedstawili R.A. Roe i P. Ester określając wartości 

organizacyjne jako „utajone konstrukcje, które określają sposób, w jaki ludzie oceniają 

działania lub wyniki”271. Sformułowanie to wykazuje cechy łączące kilka definicji wartości; 

 
265 P. Dominick, D. Iordanoglou , G. Prastacos , R. Reilly (2020), Espoused Values of the “Fortune 100 Best 

Companies to Work For”: Essential Themes and Implementation Practices, Journal of Business Ethics, s. 1-20 
266 S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa, s. 276 
267 A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice 
268 P. Cardon, C. Rey (2009), Zarządzanie poprzez misje, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 
269 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa; S. 

Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa 
270 A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice, s. 47 
271 R.A. Roe, R.A, P. Ester (1999), Values and work: empirical findings and theoretical perspectives, Applied 

Psychology: An International Review, 48(1), s. 3 
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ponadto wyraźnie wskazują, że definicja ta ma zastosowanie na różnych poziomach – 

indywidualnym, grupowym (np. organizacji) lub narodowym. W definicji tej rozróżnia się 

również środki (działania) i cele (wyniki), które są ważną cechą ZPW. 

Wartości deklaratywne wyłonione i zdefiniowane w przedsiębiorstwach są tematem 

wielu ciekawych badań zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Kilka najbardziej 

intersujących zostało zestawionych w tabeli 1.5, która przedstawia podsumowanie badań 

ogólnych oraz porównanie na tym tle wyników dla Polski. 

 

Tabela 1.5 Najczęściej występujące deklaratywne wartości organizacyjne w ujęciu ogólnoświatowym oraz 

polskim 

Źródło badania 
Zasięg 

badań 
Wartości Częstotliwość/ ranking występowania 

ECCO 

International 

Communications 

Network  

Polska 

jakość 36% 

innowacyjność 31% 

satysfakcja klienta 29% 

know–how 21% 

sukces 18% 

odpowiedzialność społeczna 17% 

zaufanie 16% 

profesjonalizm 13% 

środowisko 13% 

uczciwość 13% 

ECCO 

International 

Communications 

Network  

 Świat 

innowacyjność 40% 

jakość 30% 

satysfakcja klienta 28% 

uczciwość 20% 

środowisko  17% 

know–how 16% 

odpowiedzialność  14% 

duch zespołowy  12% 

szacunek  12% 

ambicja 11% 

Fortune 100 

Best Companies 

to Work For 

 Świat 

Doskonałość 82% 

Orientacja na klienta 77% 

Uczciwość 76% 

Praca zespołowa  74% 

Profesjonalizm 69% 

Ludzie na pierwszym miejscu 66% 

Ciągły rozwój  65% 

Szacunek 60% 

Innowacyjność 56% 

Obywatelstwo korporacyjne 55% 

Zaangażowanie 52% 

 Polska 
efektywność/ zysk 1 

szeroko rozumiana jakość 2 
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A. Herman, T. 

Oleksyn, I. 

Stańczyk  (SGH) 

odpowiedzialność, w tym za środowisko 3 

profesjonalizm 4 

praca zespołowa 5 

uczciwość 6 

zaufanie 7 

lojalność 8 

kreatywność i innowacyjność 9 

orientacja biznesowa 10 

J. Stankiewicz, 

M. Moczulska 
Polska 

współpraca 40% 

punktualność 36,70% 

posłuszeństwo 36,70% 

wzajemna pomoc 33,30% 

staranność 33,30% 

zaangażowanie 33,30% 

chęć odniesienia sukcesu 33,30% 

P. Kaczmarczyk  Polska 

współpraca  29% 

uczciwość 27% 

szacunek 23% 

odpowiedzialność 22% 

zaufanie  17% 

etyka 17% 

rozwój  16% 

innowacyjność 14% 

jakość 14% 

klient 14% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych z ECCO International Communications Network (2013) 

International Index of Corporate Values 2013, pobrano dnia 30.12.2020 z 

https://www.egospodarka.pl/90387,System-wartosci-w-firmach-2013,1,39,1.html; P. Dominick, D. Iordanoglou , 

G. Prastacos , R. Reilly (2020), Espoused Values of the “Fortune 100 Best Companies to Work For”: Essential 

Themes and Implementation Practices, Journal of Business Ethics, s. 1-20; A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk 

(2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa; J. Stankiewicz, M. Moczulska (2013), Wartości 

jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji (w świetle badań empirycznych), 

Zarządzanie i Finanse, 4(1), s. 333-345; P. Kaczmarczyk (2018), Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na 

zarządzanie przedsiębiorstwem, Modern Management Review, 25(1), s. 61-81 

 

Największe badanie dotyczące wartości przedsiębiorstw przeprowadziła dotychczas 

w roku 2013 firma ECCO International Communications Network. Przeanalizowano 

mianowicie 4348 organizacji różnej wielkości z 13 krajów, które reprezentowały 14 sektorów 

gospodarki. Z badania wynika, że najbardziej popularnymi wartościami zarówno w Polsce jak 

i na świecie są innowacyjność, jakość oraz satysfakcja klienta. Bezsprzecznie innowacyjne 

myślenie staje się podstawą konkurowania a także relacji firmy z jej interesariuszami, w tym 

przede wszystkim z klientami. Wpływa ono nie tylko na organizację firmy i codzienne 
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zachowania pracowników, ale przede wszystkim znajduje swoje odzwierciedlenie 

w oferowanych usługach, strategiach działania czy  produktach272. 

Interesującą diagnozę kluczowych wartości przeprowadzili naukowcy, analizując 62 

organizacje, które regularnie w latach 2014-2018, pojawiły się na liście „Fortune 100 Best 

Companies to Work For”. Wyłoniono 24 najczęściej występujące pozycje, z czego 11 

występowało w większości przedsiębiorstw. Najczęściej występującą wartością 

w analizowanej próbie była doskonałość. Składało się na nią wiele bliskoznacznych określeń, 

takich jak: ciągłe doskonalenie, jakość, konsekwentnie wymaganie od siebie więcej, 

zadowolenie klienta, terminowość i niezawodność, koncentracja na wynikach, obsesja, 

wybitność, nadzwyczajność, maksymalizacja czy przekraczanie granic. Drugą najczęściej 

występującą wartością analizowanych przedsiębiorstw było zorientowanie na klienta, 

rozumiane jako zaangażowanie w obsługę, lojalność wobec klientów, dostarczanie wyjątkowej 

wartości, koncentracja na sukcesie klienta, partnerstwo z klientami, obsługa z nastawieniem na 

pilną realizację, obsługa, opiekunowie klientów273. 

Naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej badając z kolei ponad pół tysiąca polskich 

przedsiębiorstw, stwierdzili że najczęściej jako wspólne są przyjmowane następujące wartości: 

efektywność/ zysk, szeroko rozumiana jakość, profesjonalizm, praca zespołowa oraz 

uczciwość274. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku ankieta zawierała 

ograniczoną listę wartości, na której respondent zaznaczał te wybrane przez jego 

przedsiębiorstwo. Takie wartości jak ochrona środowiska czy zrównoważony rozwój nie były 

wymienione; aby je zaznaczyć należało dodatkowo wpisać w pozycji „inne”, co czyniono 

rzadko. 

W innych badaniach, przeprowadzonych przez J. Stankiewicz i M. Moczulską wśród 

pracowników przedsiębiorstw z województwa lubuskiego, zbadano nie tylko wartości 

podzielane, ale także i te pożądane wśród zatrudnionych. Do najczęściej podzielanych wartości 

w badanych przedsiębiorstwach należała współpraca, którą wskazało 40% respondentów, 

następnie punktualność i posłuszeństwo (36,7%) oraz jeszcze rzadziej – wzajemna pomoc, 

staranność, zaangażowanie oraz chęć odniesienia sukcesu (33,3%). Współpraca okazała się 

najważniejszą wartością, z kolei nie pojawiła się zupełnie efektywność czy też zysk osiągany 

przez organizacje. Jakość znalazła się dopiero na ósmym miejscu a odpowiedzialność na 

 
272 E.M. Jagiełło (2015), Wartości w firmie jako źródło przewagi konkurencyjnej w niestabilnych czasach, 

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(44), s. 14-26 
273 P. Dominick, D. Iordanoglou , G. Prastacos , R. Reilly (2020), Espoused Values of the “Fortune 100 Best 

Companies to Work For”: Essential Themes and Implementation Practices, Journal of Business Ethics, s. 1-20 
274 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
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dziesiątym. Z kolei wśród tych oczekiwanych wartości, w ponad połowie badanych 

przedsiębiorstw wymieniono odpowiedzialność (53,3%), w połowie: jakość pracy 

i sprawiedliwość a w dalszej kolejności – uczciwość i wiarygodność (46,7%)275. 

Najnowsze badania dotyczące wartości organizacyjnych zostały przeprowadzone 

w Polsce przez P. Kaczmarczyka w roku 2016 na grupie 179 przedsiębiorstw. 55% z nich, czyli 

99 organizacji, ma formalnie przyjęte główne wartości, przy czym odsetek ten w przypadku 

firm z typowo polskim kapitałem wyniósł zaledwie 43%. Zaobserwowano znaczną różnicę 

występowania wartości w przedsiębiorstwach w zależności od ich wielkości – duże definiowały 

swoje kluczowe wartości około dwukrotnie częściej niż mniejsze podmioty gospodarcze. Co 

niezmiernie ciekawe, aż 95% respondentów uznało wartości firmy za pomocne w codziennej 

pracy. Podobny wynik (90%), uzyskano w tym zakresie wśród respondentów z firm 

nieposiadających wartości. Wyniki te sugerują, że zdecydowana większość polskich 

pracowników ocenia przyjęcie przez firmę kluczowych wartości za przydatne w wykonywaniu 

obowiązków służbowych, co potwierdza wyniki badań z krajów rozwiniętych, gdzie 

pozapłacowe czynniki odgrywają coraz ważniejszą rolę wśród pracowników276.  Zdecydowanie 

dominuje współpraca i uczciwość, które występują niemalże w co trzecim przedsiębiorstwie 

oraz szacunek wraz z odpowiedzialnością, które spotkamy w co czwartej organizacji. 

Porównując rezultaty badań pozycji naukowych omawiających tematykę ZPW 

przeprowadzonych przez autora w podrozdziale 1.2.1 z wynikami powyższych badań, należy 

wyciągnąć wniosek, że są bardzo spójne z tymi uzyskanymi w trakcie największego badania 

wartości przeprowadzonego przez ECCO International Communications Network. Aż dziewięć 

z dziesięciu najczęściej występujących wartości pojawiło się w obu badaniach, choć kolejność 

była nieznacznie inna. Podobne zbieżności zaobserwowano porównując wartości z badaniem 

organizacji z listy „Fortune 100 Best Companies to Work For” czy też analizą polskich 

przedsiębiorstw przeprowadzoną przez P. Kaczmarczyk w roku 2018277. Największą 

niezgodność odnotowano przy porównaniu wyników z tymi zaprezentowanymi przez badaczy 

z SGH, z których wynikło, że najczęściej występującą wartością jest zysk/efektywność, co 

 
275 J. Stankiewicz, M. Moczulska (2013), Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w 

organizacji (w świetle badań empirycznych), Zarządzanie i Finanse, 4(1), s. 333-345 
276 P. Kaczmarczyk (2018), Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, 

Modern Management Review, 25(1), s. 61-81 
277 P. Dominick, D. Iordanoglou , G. Prastacos , R. Reilly (2020), Espoused Values of the “Fortune 100 Best 

Companies to Work For”: Essential Themes and Implementation Practices, Journal of Business Ethics, s. 1-20; 

P. Kaczmarczyk (2018), Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, Modern 

Management Review, 25(1), s. 61-81 
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może być spowodowane sposobem zbierania danych na podstawie ankiety, która zawierała już 

przykładowe zasugerowane wartości278. 

W celu uzupełnienia przedstawionych badań oraz zwiększenia wartości naukowej 

pracy, autor niniejszej dysertacji przeanalizował szczegółowo dwanaście case studies ze 

zróżnicowanych branż, których zestawienie wartości organizacyjnych przedstawia tabela 1.6. 

 

Tabela 1.6 Deklarowane wartości korporacyjne przyjęte przez wybrane 12 organizacji 

ORGANIZACJA PRZYJĘTE WARTOŚCI  ORGANIZACJA PRZYJĘTE WARTOŚCI  

Capgemini 

uczciwość  

Alibaba 

przede wszystkim klient 

odwaga  praca zespołowa 

zaufanie  wprowadzaj zmiany 

wolność  integralność 

duch zespołowy  pasja 

skromność  zaangażowanie 

radość  

Manufaktura 

Goplana 

relacje  

G.C. Rieber & 

Co. 

kreatywność rozmowa  

zuchwałość empatia  

odpowiedzialność kultura osobista  

mBank 

doskonałość czas  

realizacja miejsce pracy  

odpowiedzialność 

Scania 

po pierwsze klient  

gotowość szacunek dla jednostki  

angażowanie się eliminacja strat  

Manpower 

Scandinavia 

ludzie determinacja  

osiąganie wyników poprzez 

zapewnienie indywidualnych 

sukcesów 

duch zespołowy  

zadowoleni klienci są naszą 

największą siłą 
jedność  

komunikacja i kompleksowe 

rozwiązania – aby zarówno firma 

jak i pracownicy zyskiwali 

jednocześnie 

Severstal 

przyczynianie się do realizacji 

potencjału twórczego 

pracowników 

Wojewódzki 

Szpital 

Rehabilitacyjny 

dla Dzieci w 

Ameryce 

jakość zorientowanie na wyniki 

zaufanie  praca zespołowa 

konkurencyjność zaufanie i uczciwość 

Five o’clock/ 

Skład Kawy 

piękno i estetyka  

gotowość do stawienia czoła 

wyzwaniom 

bycie razem, tu i teraz  przywództwo 

stonowanie, wyciszenie, 

uważność, 
zorientowanie na konsumenta  

szacunek i zaufanie odpowiedzialność społeczna 

pasja i zaangażowanie  

Delphi Poland 

jakość i innowacyjność 

dążenie do perfekcji  zysk 

wysoka jakość  konkurencyjność 

 
278 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
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Ochnik 

zawsze być bezwzględnie 

uczciwym  
efektywność 

w zmianach upatrujemy szansę  
wartości kompetencyjne i 

rozwojowe 

bądź oszczędny i propaguj takie 

zachowanie u wszystkich w 

firmie  

odpowiedzialność 

traktuj podwładnych tak, jak byś 

sam chciał być traktowany, z 

uwzględnieniem ich 

indywidualności  

zaufanie 

obsługa klienta  współpraca 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Capgemini (2020), Wartości i etyka. Siedem wartości, pobrano 

25.10.2020 z https://www.capgemini.com/pl-pl/nasza-firma/value-ethics/, G.C. Rieber (2021), Vision and 

values, pobrano dnia 19.01.2021 z https://www.gcrieber.com/about-us/vision-and-values/, S. Lachowski (2012), 

Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa, H.S. Harung,  T. Dahl (1995), 

Increased productivity and quality through management by values: a case study of Manpower Scandinavia, The 

TQM Magazine, 7(2), s. 13-22, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce (2020), O szpitalu, 

pobrano dnia 22.12.2020 z https://www.ameryka.com.pl/pl/szpital/o-nas/misja, I. Stańczyk, T. Oleksyn (2016) , 

Five o’clock. Wartości w firmie rodzinnej, w A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk Zarządzanie respektujące 

wartości, Difin SA, Warszawa, s. 158-178, M. Ochnik (2013), Zarządzanie poprzez wartości w firmie Ochnik, 

Organizacja i Zarządzanie, 2(22), s. 113-136, L. Zhen (2012), Management by Values: A Case Study,  

International Business and Management, 4(2), s. 75-91, M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania 

przez wartości jako reakcja firm na rosnące wymagania rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. 

Zarządzanie, 1, s. 77-89, Scania (2020), O firmie – Nasze najważniejsze wartości, pobrano dnia 25.11.2020 z 

https://www.scania.com/pl/pl/home/experience-scania/about-us.html, Severstal (2020), Key Principles, pobrano 
dnia 17.12.2020 z https://www.severstal.com/eng/ir/corporate_governance/principles, I. Stańczyk, T. Oleksyn 

(2016) , Delphi Poland SA wartości drive, w A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk Zarządzanie respektujące 

wartości, Difin SA, Warszawa, s. 178-191 

 

 Z analizy zaprezentowanego zestawienia wynika, że najczęściej bo aż pięciokrotnie 

występowały takie wartości jak: zaufanie (niekiedy połączone z szacunkiem lub uczciwością), 

jakość (rozumiana także jako doskonałość połączona z innowacyjnością), zadowolenie klienta 

oraz praca zespołowa. W dalszej kolejności wystąpiły zaangażowanie, odpowiedzialność oraz 

odwaga. Wyniki tego zestawienia w bardzo dużym stopniu pokrywają się z większością 

wcześniejszych badań, zarówno co do samych wartości jak i częstotliwości ich występowania. 

Znając punkt widzenia przedsiębiorców, warto zweryfikować deklarowane wartości 

z oczekiwaniami osób zatrudnionych. W licznych badaniach przeprowadzonych wśród 

pracowników, potwierdzono że odpowiednie dopasowanie wartości pracownika do tych, które 

realizowane są w miejscu pracy, może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa. 

W ciekawym badaniu analizującym preferowane wartości, A. Maciąg przeprowadziła ankiety 

wśród pracujących słuchaczy studiów zaocznych. Wynikało z nich, że najczęściej wskazywaną 

wartością był czas, jaki przyszła praca zostawiałaby na życie rodzinne. To rodzina i wartości 

międzyludzkie odgrywają bardzo ważną rolę dla respondentów. Niezmiernie istotne pozostają 

także takie aspekty jak: dobre relacje z bezpośrednim przełożonym, poczucie bezpieczeństwa 

w pracy oraz jasny podział ról i obowiązków. Na kolejnych miejscach w ocenie ankietowanych 
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znalazły się właściwe warunki fizyczne w organizacji, możliwość posiadania wysokich 

zarobków oraz praca z życzliwymi wobec siebie ludźmi. W konsekwencji preferowanych 

wartości, pracownicy oczekują także określonych stylów zarządzania. Zdecydowanie 

optymalnym wydają się być demokratyczny a także kooperacyjny. Styl autorytarny, pomimo, 

że nadal występuje w niektórych przedsiębiorstwach, nie jest w ogóle akceptowalny279. 

W innym badaniu, przeprowadzonym w Rosji przez N. Gusevą, menedżerowie 

wyższego szczebla zostali poproszeni o wskazanie pięciu głównych wartości, które chcieliby, 

aby były podzielane w ich firmach a następnie uszeregowanie ich według istotności 

w tworzeniu silnej organizacji i jej kultury. Głównymi wartościami, w które respondenci 

zdecydowanie wierzą, w kolejności ważności, są: zaufanie, lojalność, motywacja, 

zaangażowanie pracowników oraz kreatywność280. Należy mieć jednakże na uwadze, że są to 

wartości pożądane przez menedżerów najwyższego szczebla, które jak wykazało to samo 

badanie są niezgodne z rzeczywistymi wartościami organizacyjnymi rosyjskich organizacji, dla 

których najważniejsze są ilościowa produkcja oraz dyscyplina. 

Badacze z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeprowadzili w 2015 roku 

badania mające na celu poznanie uwarunkowań zaangażowania organizacyjnego pracowników 

przy podejmowaniu działań, biorąc jako punkt odniesienia rolę wartości. Analiza wyników 

wykazała, że najczęściej wskazywaną przez ogół badanych wartością była odpowiedzialność   

i koleżeństwo. Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio: docenianie zaangażowania, 

zaufanie oraz współpraca. Wyniki analizowanych badań różniły się w zależności od płci osób 

badanych. Kobiety zdecydowanie chętniej wskazywały takie wartości jak szczerość, 

bezinteresowna pomoc oraz wyrozumiałość dla błędów. Z kolei mężczyźni przeważali przy 

wyborze kreatywności, co sugeruje nastawienie bardziej zadaniowe, skoncentrowane na 

skuteczności. W związku z tym przy budowaniu zaangażowania w firmie należy zwracać 

uwagę na różne oczekiwania występujące u obu płci281. 

Istotnym wydaje się być w tym miejscu pytanie, w jakim okresie czasu 

w poszczególnych organizacjach zostały sprecyzowane i przyjęte kluczowe wartości. 

 
279 A. Maciąg (2007), Diagnoza wartości pracownika w kształtowaniu kultury organizacji, Zarządzanie 

Zasobami Ludzkimi, 5/2007, s. 115-125 

Interesujące jest, że w innych badaniach poświęconych wymienionym przez A. Maciąg kwestiom autorzy nie 

posługują się pojęciem wartości a raczej oczekiwań, motywatorów do pracy czy interesów pracowniczych. Np. 

M. Gableta (red.)(2012), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Powyższe po raz kolejny podkreśla 

wielowymiarowość znaczenia wartości. 
280 N. Guseva (2013), Contemporary issues of management by values in emerging markets: the Russian case, 

Organizational Cultures: An International Journal, 12 (2), s. 73-84 
281 L. Górniak (2016), Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników, E-mentor, nr 5 (67), 

s. 21-26 
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Informacje na ten temat zebrał P. Kaczmarczyk, analizując lata przyjęcia wartości przez 

organizacje działające w krajach rozwiniętych oraz w Polsce. Wyniki jego badań 

podsumowano w tabeli 1.7. 

 

Tabela 1.7 Lata przyjęcia kluczowych wartości w organizacjach działających w krajach rozwiniętych oraz w 

Polsce 

Lata 
Odsetek firm precyzujących wartości 

z krajów rozwiniętych 

Odsetek firm precyzujących wartości 

w Polsce  

przed 1970 r. 11% 2% 

1970-2000 23% 7% 

2001-2010 14% 30% 

2011-2016 51% 61% 

Źródło: opracowanie na podstawie P. Kaczmarczyk (2018), Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na 

zarządzanie przedsiębiorstwem, Modern Management Review, 25(1), s. 61-81 

 

Jak wynika z powyższej analizy, istotniejsze zainteresowanie wartościami 

organizacyjnymi pojawiło się w krajach rozwiniętych w okresie 1970-2000, podczas gdy 

w Polsce dopiero w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Jednakże największym 

zainteresowaniem wartości cieszą się obecnie – w obu przypadkach większość z nich została 

formalnie przyjęta przez sześć ostatnich lat badanego okresu. 

Niestety wiele firm postrzega inicjatywę na rzecz  określania wartości w ten sam sposób, 

w jaki postrzegają wprowadzenie na rynek czy kampanię marketingową: jednorazowe 

wydarzenie mierzone początkową uwagą, którą otrzymuje, a nie autentycznością jego treści. 

Takie podejście jest w stanie zdusić inicjatywę ZPW już w zarodku282. W związku 

z powyższym, w przedsiębiorstwach mamy do czynienia z różnym stopniem intencjonalności, 

czyli strategicznego wykorzystania wartości w zarządzaniu organizacją, które może zostać 

opisane jako osiągnięcie przez spółkę jednego z następujących etapów: nieaktywny (wartości 

są uśpione i jednocześnie nie są używane), intuicyjny (wartości są wprawdzie podzielane 

i rozpowszechniane, ale są zależne od kadry managerskiej), instytucjonalny ( wartości są 

osadzone w całym systemie i widoczne w politykach, praktykach i procedurach; są 

skoncentrowane do wewnątrz organizacji) oraz inspirujący, w którym wartości są celowo 

wykorzystywane jako strategiczne narzędzie komunikacji, aby zaangażować i zainspirować 

interesariuszy do realizacji wspólnych celów; wartości są skoncentrowane do wewnątrz i na 

zewnątrz organizacji 283. 

 
282 P. Lencioni (2002). Make your values mean something. Harvard Business Review, 80(7), s. 113-117 
283 D. Bell-Laroche, J. MacLean, L. Thibault, R. Wolfe (2014), Leader perceptions of management by values 

within Canadian national sport organizations, Journal of Sport Management, 28, s. 68-80 
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Zasadnym wydaje się być pytanie jaką liczbę wartości powinna definiować organizacja. 

Literatura naukowa nie daje w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi, nie ulega jednakże 

wątpliwości, że najważniejszym aspektem jest zapewnienie wewnętrznej spójności wartości 

a także ich spójności z misją i strategią przedsiębiorstwa284. Można pokusić się o stwierdzenie, 

że łatwiej będzie zachować spójność przy mniejszej liczbie kluczowych wartości. W związku 

z tym, zazwyczaj jako optymalną ilość, podaje się pomiędzy trzema a sześcioma pozycjami285. 

Porównując schemat konkretyzowania wartości w organizacjach, zaproponowany na 

początku niniejszego podrozdziału, z praktyką gospodarczą należy dojść do wniosku, że 

wprawdzie spora grupa przedsiębiorstw formułuje swoje wartości, jednakże niezmiernie rzadko 

proces ten przebiega zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w literaturze przedmiotu. 

Przede wszystkim pracownicy czy też przedstawiciele grup pracowniczych są angażowani 

w ten proces sporadycznie. Co wydaje się niezmiernie istotne, firmy w żadnym 

z analizowanych przypadków, nie skonsultowały swoich wartości z klientami lub pozostałymi 

interesariuszami. Szczególnie jest to zaskakujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jakość, 

satysfakcja klienta czy innowacyjność są najczęściej występującymi wartościami w tych 

organizacjach. Wskazuje to na potrzebę opracowania szczegółowych wskazówek 

implementacyjnych, co zostanie przedstawione w rozdziale trzecim niniejszej dysertacji.  

Druga faza implementacji, to według K. Blancharda i M. O’Connora, propagacja oraz 

komunikacja wartości. Jej istota została przedstawiona na rysunku 1.10. W tej fazie 

implementacji, w pierwszej kolejności wartości należy uczynić wykonalnymi poprzez ich 

interpretację286. Bez poprawnej interpretacji a także ujednolicenia znaczenia wartości, trudno 

byłoby je przeanalizować oraz, co w praktyce najistotniejsze, wdrożyć je w politykę firmy287. 

Nie może też być żadnych niedomówień w tym zakresie, ponieważ wszelkie niejasności 

zazwyczaj dezinformują pracowników288. Niezmiernie ważnym jest zdefiniowanie wartości, 

tak aby każdy z interesariuszy rozumiał co dana wartość oznacza dla konkretnego 

przedsiębiorstwa. W przeciwnym przypadku każdy może definiować czy interpretować 

 
284 R.G. Lord, D.J. Brown (2001), Leadership, values, and subordinate self-concepts, The Leadership Quarterly, 

12(2), s. 133-152; S. Williams (2002), Strategic planning and organizational values: Links to alignment, Human 

Resource Development International, 5(2), s. 217-233 
285 R. Speculand, R. Chaudhary (2008), Living organisational values: the bridges value inculcation model, 

Business Strategy Series, 9(6), s. 324-329 
286 D. Marginson (2009), Value systems as a mechanism for organizational change, Journal of Accounting & 

Organizational Change, 5(1), s. 7-34 
287 A. Chuda, B. Kardasz, M. K. Wyrwicka (2018), Identyfikacja wartości i ocena zastosowania koncepcji 

zarządzania przez wartości w wybranych przedsiębiorstwach skandynawskich w Polsce, Roczniki Ekonomii i 

Zarządzania, 1, s. 115-132 
288 M. Hopej (2005), Zarządzanie przez kluczowe wartości – zarys koncepcji, Przegląd Organizacji, 2(781), s. 

12-14 
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wartości we własny sposób, niekoniecznie spójny z założeniami osób zarządzających, co może 

prowadzić do wątpliwości jak wykonywać daną pracę, wolniejszej integracji nowych 

pracowników czy niekontrolowanych domysłów pracowników na temat ich znaczenia. 

Wartości są częścią siły oddziaływania wiedzy, ponieważ kierują codziennymi 

zachowaniami289. 

 

Rys. 1.10 Schemat przebiegu drugiej fazy implementacji ZPW wg K. Blancharda i M. O’Connora 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, MT 

Biznes, Warszawa; D. Marginson (2009), Value systems as a mechanism for organizational change, Journal of 

Accounting & Organizational Change, 5(1), s. 7-34; A. Chuda, B. Kardasz, M. K. Wyrwicka (2018), 

Identyfikacja wartości i ocena zastosowania koncepcji zarządzania przez wartości w wybranych 

przedsiębiorstwach skandynawskich w Polsce, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 1, s. 115-132; A. Stachowicz-

Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice; R.G 

Lord,  D.J. Brown (2001), Leadership, values, and subordinate self-concepts, The Leadership Quarterly, 12(2), s. 

133-152; B. Edvardsson, B. Enquist, M. Hay (2006), Values‐based service brands: narratives from IKEA, 

Managing Service Quality: An International Journal, 16(3), s. 230-246; J.N. Hood (2003), The relationship of 

leadership style and CEO values to ethical practices in organizations, Journal of Business Ethics, 43, s. 263-273; 

M. Hopej (2005), Zarządzanie przez kluczowe wartości – zarys koncepcji, Przegląd Organizacji, 2(781), s. 12-

14; M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako reakcja firm na rosnące wymagania 

rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89 

 

Warto także zdefiniować główne wartości poprzez przykłady pożądanych zachowań 

w stosunku do wszystkich interesariuszy290. Właściwa interpretacja wartości jest jedną 

z istotnych barier przy wdrażaniu zarządzania przez wartości291. Każdy pracownik będzie starał 

się zrozumieć ustalone wartości poprzez ich interpretację. Aby były one homogeniczne, liderzy 

 
289 I. Martín-Rubio, J. Nogueira-Goriba, J. Llach-Pagès (2013), Open innovation: Leadership and values, Dyna, 

88(6), s. 679-684 
290 A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice 
291 M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako reakcja firm na rosnące wymagania 

rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89 
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muszą podjąć w tym zakresie nadzwyczajny wysiłek. Jest to niezbędne, ponieważ ludzie bazują 

na swoich wcześniejszych doświadczeniach oraz zdolnościach poznawczych, które mogą być 

niezmiernie różnorodne292. Gdy wartości zostaną zinterpretowane w niepożądany sposób, może 

to prowadzić do niekorzystnych skutków zarówno dla pracowników, jak i dla firmy293. 

Na tym etapie powinno się doprecyzować każdą z wartości i ustalić, optymalnie 

w większym zespole, ścieżki ich wdrażania. W tym celu, jednym z możliwych do zastosowania 

narzędzi jest „Matryca definiowania wartości”. Ułatwia ona opracowanie koncepcji 

implementacji, poprzez zebranie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące każdej 

z kluczowych wartości: co oznacza dla mnie w firmie?, Co oznacza dla moich relacji 

w zespole? Co oznacza dla moich relacji z partnerami zewnętrznymi?, Co oznacza dla moich 

relacji z przełożonym? Jak możemy ją pokazać naszym klientom lub partnerom? 

G. Jakobs i R. MacFarlane już w roku 1990 po dogłębnej analizie funkcjonowania 

wartości w praktyce przedsiębiorstw, doszli do wniosku, że każda firma może radykalnie 

przyspieszyć implementację wartości poprzez zastosowanie systematycznego procesu. 

Wartości stają się trwałe dopiero wtedy, gdy stają się integralną częścią i elementem procesu, 

w którym firma realizuje wszystkie swoje działania. Autorzy ci uważają, że proces 

instytucjonalizacji wartości wymaga pięciu istotnych kroków294: 

• zaangażowania – podejmowanie zdecydowanej i skutecznej decyzji o wdrożeniu 

wartości, a następnie pozostawanie zaangażowanym w tę decyzję poprzez 

stosowanie rozwiązań trudnych i skomplikowanych, to poważne wyzwanie, 

• standardów – aby zapewnić, że wszyscy rozumieją to samo, gdy mówimy o wartości 

i aby dać bardzo jasne wytyczne, według których można ocenić nasze wyniki; 

wartości powinny być zdefiniowane w postaci prostych, wymiernych standardów 

działania, 

• struktury – określającej odpowiedzialność i uprawnienia. Mówi nam, kto za co 

odpowiada, za jaki dział, za jaką działalność i jaką wartość, 

• systemów – które są niezbędne zarówno do osiągnięcia wysokiej skuteczności 

w zakresie wartości, jak i do monitorowania tej skuteczności, 

 
292 K.E. Weick (2001), Making Sense of the Organization, Blackwell Publishing, Malden, USA 
293 S. Cha, A. Edmondson (2006), When Values Backfire: leadership, attribution and disenchantment in a values-

driven organization, The Leadership Quarterly, 17(1), s. 57-78 
294 G. Jacobs, R. MacFarlane (1990), The Vital Corporation. How American businesses large and small double 

profits in two years or less, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 
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• umiejętności – można mieć najlepsze intencje, jasne standardy, odpowiedzialnych 

współpracowników i wspaniałe systemy, ale bez odpowiednich umiejętności może 

to wszystko okazać się bez znaczenia. 

Dobrym, choć niestety odosobnionym przypadkiem interpretacji wartości, jest firma 

Manufaktura Goplana. Mianowicie w celu wspólnego i zgodnego zrozumienia wartości, 

organizacja ta poprzez warsztaty, doprowadziła do wspólnej, szczegółowej ich interpretacji. 

I tak przykładowo wartość „szacunek” została zinterpretowana w sześciu obszarach 

w następujący sposób295: 

• relacje – doceniamy efekty pracy, doceniamy starania, nie wywyższamy się, nie 

oceniamy innych, pytamy innych o zdanie, 

• rozmowa – nie przerywamy innym wypowiedzi, słuchamy się nawzajem, jesteśmy 

szczerzy, problemy rozwiązujemy w cztery oczy,  

• empatia – dostrzegamy potrzeby innych, uwzględniamy potrzeby innych, nie 

krzywdzimy, pomagamy sobie nawzajem, jesteśmy wyrozumiali, 

• kultura osobista – jesteśmy kulturalni w naszych relacjach, komunikujemy się na 

dobrym poziomie, 

• czas – znajdujemy czas dla innych, jesteśmy punktualni, szanujemy czas innych, 

• miejsce pracy – dbamy o porządek, dbamy o jakość miejsc spotkań. 

Komunikację opracowanych wartości i misji najlepiej rozpocząć od wstępnych spotkań 

w każdej lokalizacji organizacji. Wszyscy pracownicy powinni mieć co najmniej ich 

podstawową świadomość. Aby wzmocnić sygnał komunikacji, w literaturze naukowej 

badanego podejścia, proponuje się następujące działania296: 

• na poziomie firmy oraz jej działów – jako jeden z wiodących tematów podczas 

spotkań wewnętrznych w firmie; dotyczy to także szkoleń czy uroczystości, 

• materiały propagandowe/ artefakty – można wywiesić plakaty w całej firmie, 

przygotować ramki na biurka, broszurki oraz ulotki umiejscowić przy wejściu do 

budynków, w  salach konferencyjnych, na wizytówkach czy też w wydawnictwach 

 
295 M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako reakcja firm na rosnące wymagania 

rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89 
296 A. Stachowicz-Stanusch (2001), Zarządzanie przez wartości – kolejna moda czy gwarancja sukcesu?, 

Przegląd Organizacji, 7/8, s. 40-43; D. Marginson (2009), Value systems as a mechanism for organizational 

change, Journal of Accounting & Organizational Change, 5(1), s. 7-34 ; D. Teneta-Skwiercz (2016), 

Zarządzanie przez wartości jako nowy nurt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w J. Rymaniak (red.), 

Współczesne domeny zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 44, s. 99-114; M. 

Krajewska-Nieckarz (2013), Rola wartości w zarządzaniu organizacją, Zarządzanie i Finanse, 11(1, cz.3), s. 

213-228 
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przedsiębiorstwa. Wykorzystać można w tym celu powierzchnie na wszelkich 

materiałach marketingowych, gadżetach czy prezentach. Ciekawymi pomysłami są 

także: przewodnik podejmowania decyzji w  oparciu o wartości, elementy graficzne 

reprezentujące poszczególne wartości oraz odpowiednie zaprojektowanie 

przestrzeni w firmie, 

• oficjalne metody przekazu informacji, jak newsletter wewnętrzny, raporty, strony 

intranetowe czy gazetka zakładowa, 

• przemówienia, działania PR wewnątrz organizacji, 

• produkcja i prezentacja filmów marketingowych przedstawiających wartości 

organizacyjne zarówno na stronie firmy jak i w mediach społecznościowych, 

• inne nieoficjalne metody przekazywania informacji, m.in. poprzez pocztę 

elektroniczną czy wiadomości SMS/ MMS. 

Jednakże w komunikacji wartości nie może zabraknąć właściwego przykładu dawanego 

z góry, przez managerów zarządzających organizacją. To w jaki sposób postępują kierownicy 

determinuje skuteczność funkcjonowania wartości w firmie. Liderzy muszą być wzorem 

i poprzez swoje działania demonstrować przyjęte wartości. 

Warto w tym miejscu przedstawić kilka praktycznych przykładów komunikacji, które 

występują w literaturze przedmiotu. I tak Capgemini wdrożyło szereg działań mających na celu 

budowanie ich świadomości wśród współpracowników. W każdym biurowcu organizacji 

wartości są wypisane wielkimi metalowymi literami w eksponowanych miejscach. 

Wkomponowano je także w szereg korporacyjnych dokumentów takich jak: Współdziałanie 

w biznesie, Nasz Kodeks etyczny, Styl naszej pracy, Etyka & Zgodność297. Wojewódzki Szpital 

Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce jako pierwszy krok wdrażania ZPW przyjął z kolei 

propagację przy zastosowaniu następujących środków: ustawienie przez zarządzających na 

swoich biurkach tabliczek z określeniem misji, wizji oraz wartości, dawanie przykładów 

podejmowania decyzji kierowniczych przez pryzmat przyjętych wartości misji, wizji i strategii, 

powoływanie się przez kadrę managerską na podstawowe założenia w rozmowach na temat 

różnych aspektów funkcjonowania szpitala298. Natomiast w Delphi Poland wykorzystuje się 

listy do pracowników, intranet oraz wewnętrzny newsletter firmy299. 

 
297 T. Oleksyn, I. Stańczyk(2016) , Capgemini – wartości na rynku globalnym. Studium przypadku, w A. 

Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk, Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa, s. 121-142 
298 R.A. Lewandowski (2010), Zarządzanie przez wartości w organizacjach ochrony zdrowia, Współczesne 

Zarządzanie, 2, s. 117-127 
299 I. Stańczyk, T. Oleksyn (2016) , Delphi Poland SA wartości drive, w A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk 

Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa, s. 178-191 
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Zaleca się także komunikowanie kodeksu wartości na zewnątrz firmy, aby budować 

dobre relacje z wszystkimi interesariuszami, poprzez konferencje, seminaria, spotkania otwarte, 

strony internetowe przedsiębiorstwa, informacje prasowe, raporty czy biuletyny. Warto w tym 

zakresie prowadzić wspólne projekty partnerskie, alianse, sojusze czy podjąć współpracę 

strategiczną. 

Komunikowanie wartości wymaga dużo czasu i energii. Jest to właściwie ciągły proces, 

podczas którego organizacja powinna być otwarta na dyskusję o tym co mogą oznaczać dane 

wartości w konkretnych sytuacjach czy kontekstach. Wartości przynoszą pozytywne skutki, 

gdy występuje ciągły proces dyskusji czy nawet konfliktów dotyczących interpretacji głównych 

wartości wśród różnych interesariuszy. Jeżeli wartości nie będą nieustannie komunikowane, 

mogą z czasem przestać istnieć300. J.N. Hood podkreślił, że zaangażowanie w wartości musi iść 

w parze z konsekwentną komunikacją opartą na wartościach w całej organizacji – nie tylko 

przez najwyższych rangą liderów301. 

Zestawiając teoretyczną istotę interpretacji wartości z  praktycznymi przykładami 

wdrożeń, należy dojść do wniosku że dokładne definiowanie wartości, ich drobiazgowa 

interpretacja a w szczególności przedstawienie pożądanych przykładów zachowań, występuje 

niezmiernie rzadko. Większość organizacji po sformułowaniu wartości przechodzi 

bezpośrednio do ich komunikowania, co należałoby zinterpretować jako błąd implementacyjny, 

wpływający znacząco na dalsze etapy wdrożenia ZPW. W praktyce, pierwszy etap fazy 

propagacji wartości zostaje pominięty, co zostało zidentyfikowane jako kolejne z wyzwań 

analizowanego procesu, które zostanie omówione w ostatnim rozdziale niniejszej dysertacji. 

Należy zwrócić także uwagę na powszechny brak komunikowania wartości na zewnątrz 

w firmy. 

Trzecia faza implementacji, polegająca na zestrajaniu codziennych praktyk oraz działań 

z misją i wartościami, jest często uznawana za najtrudniejszą, a została opisana jako serce 

i dusza całego procesu zarządzania przez wartości. Faza ta, nazywana również 

instytucjonalizacją głównych wartości, jest rozumiana przez A. Stachowicz-Stanusch jako 

„stwarzanie możliwości organizacyjnych w celu utrwalania się praktyk przestrzegania 

głównych wartości. Innymi słowy, instytucjonalizacja głównych wartości przejawia się w ich 

eksternalizacji, czyli zinternalizowane główne wartości przejawiają się w działaniach 

 
300 B. Edvardsson, B. Enquist, M. Hay (2006), Values‐based service brands: narratives from IKEA, Managing 

Service Quality: An International Journal, 16(3), s. 230-246 
301 J.N. Hood (2003), The relationship of leadership style and CEO values to ethical practices in organizations, 

Journal of Business Ethics, 43, s. 263-273 
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i zachowaniach organizacji”302. Schemat tej fazy implementacji został przedstawiony na rys. 

1.11 

 

Rys. 1.11 Trzecia faza implementacji ZPW – zestrajanie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i 

biznesie, Studio Emka, Warszawa; I. Świątek-Barylska (2013), Kształtowanie relacji społecznych w organizacji 

w świetle zarządzania przez wartości, w W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie 

relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 226-257; H.S. Harung,  T. Dahl (1995), 

Increased productivity and quality through management by values: a case study of Manpower Scandinavia, The 

TQM Magazine, 7(2), s. 13-22; A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną 

firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice; E. Zavyalova (2009), Management by values as a core tool of HRD during 

the economic transition: an example of Russian enterprises, Human Resource Development International, 12(4), 

s. 449-457; A. Chuda, B. Kardasz, M. K. Wyrwicka (2018), Identyfikacja wartości i ocena zastosowania koncepcji 

zarządzania przez wartości w wybranych przedsiębiorstwach skandynawskich w Polsce, Roczniki Ekonomii i 

Zarządzania, 1, s. 115-132; A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin 

SA, Warszawa; B. Wiesławska (2001), Preferencje dla odpowiedzialności, Personel, 21, s. 10-14; M. Gableta, E. 

Karamalla (1999), Firma z charakterem. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Personel, 4, s. 34-36; 

D. Ambroziak (2012), Jak diagnozować zarządzanie przez wartości w organizacji? Dwa poziomy diagnozy 

prowadzące do jednego celu, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa, w ramach 

badania statutowego KNoP, „Zarządzanie przez wartości”, pobrano 08.09.2020 z 

https://www.researchgate.net/publication/283727652_Jak_diagnozowac_zarzadzanie_przez_wartosci_w_organiz

acji_Dwa_poziomy_diagnozy_prowadzace_do_jednego_celu 

 

Jak zostanie wykazane w dalszej części niniejszego podpunktu, wdrożenie koncepcji 

zarządzania przez wartości pociąga za sobą szereg korzyści, warunkujących sukces 

przedsiębiorstw w obecnych otoczeniu gospodarczym. Jednakże efekty te są możliwe do 

 
302 A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice, s. 50 
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uzyskania po przeprowadzeniu całego procesu zmian oraz, co niezmiernie ważne, wymagają 

konsekwencji wdrożeniowej. Za najważniejszy wymóg skutecznego przeprowadzenia procesu 

implementacji ZPW uważane jest zaangażowanie pracowników. Włączenie ich w proces zmian 

sprzyja wykorzystaniu wiedzy i potencjału drzemiącego wśród zatrudnionych. Wpływa także 

na budowanie poczucia przynależności, wzrost wydajności oraz poprawę relacji w zespole303.  

Nie jest wielką sztuką proklamować wartości, sukcesem jest dopiero ich konsekwentne 

wcielanie w życie i stosowanie w każdej natrafiającej się sytuacji biznesowej. Tylko wartości 

przestrzegane na co dzień przyniosą wymierne wyniki. Jak z kolei słusznie zauważył 

P. Lencioni „puste deklaracje wartości tworzą cynicznych i zniechęconych pracowników, 

zrażają klientów i podważają wiarygodność menedżerów”304. 

Na tym etapie niezbędna jest informacja zwrotna przekazywana do kierownictwa, która 

weryfikuje czy wartości funkcjonują w praktyce. Feedback daje możliwość podjęcia działań 

korygujących. Następnie warto spytać pracowników o podzielenie się pomysłami i sugestiami. 

Wspólne wartości powinny stać się sposobem rozwiązywania konfliktów pomiędzy 

pracownikami305. Gdy taki nastąpi należy szukać obopólnie korzystnych rozwiązań, które 

najbardziej pomogą w osiągnięciu celu. Z czasem warto jest zbierać historie sukcesu będące 

żywym przykładem funkcjonowania wartości w praktyce. 

Metoda zarządzania przez wartości została zaimplementowana dotychczas w wielu 

organizacjach. W Polsce szacuje się, że około 2/3 przedsiębiorstw określiło swoje wartości; 

największy odsetek zaobserwowano w przypadku spółek akcyjnych – niemal 80%, najniższy – 

około połowę – wśród organizacji z sektora publicznego306. W literaturze naukowej przeważnie 

nie występują kompleksowe opisy wdrożeń, większość z nich zawiera szczątkowe dane. 

Opisywane przypadki z reguły są fragmentaryczne, zawierają niepełne informacje dotyczące 

całego procesu. Większość z nich przedstawia poszczególne case study w formie wskazującej 

bardziej na materiał promocyjny danych organizacji niż ich naukową, krytyczną ocenę. 

Na podstawie doświadczeń z mBanku, S. Lachowski stworzył tzw. „Mapę Drogową 

ZPW”. Autor uszczegółowił koncepcję trzech faz wdrażania ZPW autorstwa K. Blancharda 

i M. O’Connora podkreślając m.in., że samo posiadanie wartości, bez powiązania ich 

 
303 M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako reakcja firm na rosnące wymagania 

rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89 
304 P. Lencioni (2002). Make your values mean something. Harvard Business Review, 80(7), s. 113(113-117) 
305 K. Yilmaz, Y. Altinkurt (2011), Relationship between management by values, organizational trust and 

organizational citizenship, Technics Technologies Education Management, 6(4), s. 957-966 
306 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
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z  nagrodami czy też sankcjami za niedotrzymanie im wierności nie byłoby praktyczne. Uznał, 

że  wartości muszą się przejawiać we wszystkich płaszczyznach działalności organizacji, tj.307: 

• w zarządzaniu zasobami ludzkimi (rekrutacja, szkolenia, oceny pracownicze, 

wynagrodzenia i motywacja), 

• w zarządzaniu produktami, sprzedażą i wynikiem (zaspokajanie rzeczywistych 

potrzeb klientów, relacje z klientami, wynik finansowy oceniany według wartości). 

Analizując wdrożenie ZPW w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, kluczowym 

wydaje się być stwierdzenie, że zarządzanie przez wartości opiera się na założeniu, że firma 

poszukuje i zatrudnia ludzi, którzy podzielają jej wartości. Natomiast osoby, które posiadają 

inny system wartości, powinny zostać zwolnione, aby mogli się realizować w organizacjach 

o podobnym im wartościom308. W związku z powyższym, już od momentu wdrożenia 

zarządzania przez wartości, istotnym elementem pozostaje pozyskiwanie do organizacji 

pracowników, których normy i cele są zbieżne z tymi funkcjonującymi w firmie. 

Przyciągnięcie oraz wybór właściwych osób a  następnie ich rozwój odegrają ważną rolę 

w dalszym rozwodu przedsiębiorstwa309. Dzięki wartościom zatrudnieni czują się jednością, 

bardziej się angażują a w rezultacie można w pełni wykorzystać ich potencjał, pasje i talenty310. 

Z kolei zaangażowanie pracowników, które przejawia się podczas podejmowania decyzji oraz 

wykonywania codziennych zadań, determinuje sukces organizacji311. Wartości owe sprawiają, 

że praca nabiera większego sensu312. Wpływają one na etyczne zachowanie, lojalność, redukują 

poziom stresu i napięć w miejscu pracy, promują ciężką pracę, wpływają na potrzebę osiągania 

efektywności indywidualnej, ale także rozwijają pracę zespołową313. Wartości dają 

zatrudnionym poczucie bezpieczeństwa, przynależności, zadowolenia z pracy, pozytywnie 

wpływają także na budowanie morale zespołu pracowniczego314.  

 
307 S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa 
308 I. Świątek-Barylska (2013), Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez 

wartości, w W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 226-257 
309 A. Chuda, B. Kardasz, M. K. Wyrwicka (2018), Identyfikacja wartości i ocena zastosowania koncepcji 

zarządzania przez wartości w wybranych przedsiębiorstwach skandynawskich w Polsce, Roczniki Ekonomii i 

Zarządzania, 1, s. 115-132 
310 E. Zavyalova (2009), Management by values as a core tool of HRD during the economic transition: an 

example of Russian enterprises, Human Resource Development International, 12(4), s. 449-457 
311 J. Stankiewicz, M. Moczulska (2013), Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w 

organizacji (w świetle badań empirycznych), Zarządzanie i Finanse, 4(1), s. 333-345 
312 M. Ochnik (2013), Zarządzanie poprzez wartości w firmie Ochnik, Organizacja i Zarządzanie, 2(22), s. 113-

136 
313 J.M. Causes, B.Z. Posner (1987), The Leadership Challenge, Jossey-Bass, San Francisco; M. Bartczak 

(2017), Korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z wdrożenia zarządzania przez wartości, Zarządzanie 

Zasobami Ludzkimi, 5, s. 27-37 
314 P. Cardon, C. Rey (2009), Zarządzanie poprzez misje, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 
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Uznaje się, że biznes zależy od jakości jego pracowników, tj. źródłem sukcesu każdej 

organizacji jest liczba osób, która potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność315. Jednocześnie 

wartości mogą być wykorzystywane jako atraktor dla utalentowanych kandydatów, którzy 

utożsamiają się z nimi316. Są coraz częściej docenianym narzędziem rekrutacyjnym; wspólne 

wartości i cele ułatwiają bowiem budowanie identyfikacji z organizacją317. Tylko zatrudnieni, 

którzy utożsamiają się z wartościami przedsiębiorstwa i w pełni je akceptują, będą skorzy do 

pełnego zaangażowania się w realizację tych wartości. W związku z tym niezbędne jest, aby 

wartości osobiste pracowników były zgodne z najważniejszymi wartościami organizacji318. 

Można uznać, że rekrutacja jest formą eksternalizacji wartości wewnętrznych, mającą 

na celu przyciągnięcie, rozwój i utrzymanie pewnego segmentu dostępnych zasobów ludzkich, 

który jest w stanie identyfikować się z tymi wartościami. Pracodawca może być w stanie 

przekonać praktycznie każdego, aby przyszedł do pracy w danej organizacji, jeżeli tylko może 

zaoferować wystarczająco dużo pieniędzy. Jednakże aby w dłuższej perspektywie pracownik 

zostanie w firmie, gdy będzie właściwie zrozumiany, ale także gdy normy operacyjne nie tylko 

wzmacniają i chronią wartości organizacji, lecz również wartości osobiste pracownika319. 

Bezsprzecznie efektywnie funkcjonujące wartości są także dla pracodawców ważnym 

czynnikiem sprawiającym, że firma jest postrzegana przez kandydatów jako wyjątkowa. 

Czynnik ten nabiera na znaczeniu i może okazać się ważniejszy niż zachęty finansowe a dla 

firmy stanowić strategiczną przewagę konkurencyjną. Pracownicy mający wspólne wartości, 

po prostu lubią ze sobą współpracować, ich motywacja wzrasta, co z kolei skutkuje większymi 

sukcesami w pracy. Podzielanie a także akceptacja głównych wartości jest ważnym czynnikiem 

budującym dopasowanie i przywiązanie zatrudnionych pracowników do organizacji320. Nie bez 

znaczenia jest także wpływ umiejętnego zarządzania przez wartości na obniżenie rotacji 

personelu321. 

 
315 H.S. Harung,  T. Dahl (1995), Increased productivity and quality through management by values: a case study 

of Manpower Scandinavia, The TQM Magazine, 7(2), s. 13-22 
316 E. Zavyalova (2009), Management by values as a core tool of HRD during the economic transition: an 

example of Russian enterprises, Human Resource Development International, 12(4), s. 449-457 
317 A. Wojtczuk-Turek, D. Turek, (2016), The significance of perceived social-organization climate for creating 

employees’ innovativeness: The mediating role of person-organization fit, Management Research Review, 39(2), 

s. 167-195 
318 D. Teneta-Skwiercz (2016), Zarządzanie przez wartości jako nowy nurt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w 

J. Rymaniak (red.), Współczesne domeny zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 

44, s. 99-114 
319 G. Goll (1990), Management by values: consistency as a predictor of success , Hospitality Research Journal, 

14 (1), s. 55-68 
320 A. Wojtczuk‐Turek (2018), Rola liderów w dopasowaniu pracowników do organizacji, pracy i zespołu, 

Edukacja ekonomistów i menedżerów, 1(47), s. 25-41 
321 G. Sobiecki (2015), Koncepcja zarządzania przez wartości, Studium i Prace Kolegium Zarządzania i 

Finansów SGH, Warszawa, 145, s. 9-31 
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Powyższe rozważania zostały potwierdzone przez zespół badaczy ze Szkoły Głównej 

Handlowej. Niemal 80 % respondentów stwierdziło, że wartości pozytywnie wpływają na 

zewnętrzny wizerunek organizacji. Jednocześnie 66,3% badanych managerów i specjalistów 

potwierdziło ich ważną rolę w procesie integrowania ludzi w przedsiębiorstwie322. 

Przedsiębiorstwa potrzebują wartości, tak samo jak zatrudnieni w nich pracownicy. W związku 

z tym, w celu bycia skutecznym trzeba mieć pewność, że indywidualny system wartości jest 

spójny z tym organizacyjnym323. Spójność ta może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji 

osobistej i produktywności, a także do stworzenia stabilności organizacyjnej. Zarządzanie przez 

wartości ma istotny wpływ na utrzymanie personelu. Z kolei niska rotacja pracowników, 

pomaga w zachowaniu i przekazywaniu wartości w zespole324. 

Pozyskanie odpowiednich pracowników zależy rozpocząć od konsekwentnego 

budowania employer brandingu bazującego na wdrożonych wartościach. W komunikacji firmy      

z rynkiem pracy wartości powinny być drogowskazem. Budując markę pracodawcy, 

przedstawianie wartości jest kluczowym elementem. Jednocześnie selekcjonuje on 

kandydatów, szczególnie z pokolenia Y oraz wchodzącego na rynek pokolenia Z, szukających 

organizacji żyjących według wyznawanych przez nich wartości. Poznanie i respektowanie 

wartości pracowników z różnych pokoleń pomaga w wykorzystaniu ich pełnego potencjału. 

Z kolei ich ignorowanie może wpłynąć na niższą wydajność, większą rotację oraz ewentualne 

konflikty międzypokoleniowe325. Badania przeprowadzone przez W. Muszyńską potwierdziły 

istnie dodatniej korelacji pomiędzy większą chęcią pracy w organizacjach przez przedstawicieli 

pokolenia Y im wartości organizacyjne są spójniejsze z wartościami oraz celami 

przyjmowanymi przez nich w życiu codziennym326. Co warte nadmienienia, podczas gdy 

pokolenie Y stawia na work-life balance, to dla pokolenia Z życie zawodowe i prywatne 

stanowi jedność, w której chcą być sobą i kierować się tymi samymi wartościami, nabierają 

więc one jeszcze większego znaczenia327. 

 
322 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
323 A. Chuda, B. Kardasz, M. K. Wyrwicka (2018), Identyfikacja wartości i ocena zastosowania koncepcji 

zarządzania przez wartości w wybranych przedsiębiorstwach skandynawskich w Polsce, Roczniki Ekonomii i 

Zarządzania, 1, s. 115-132 
324 G. Goll (1990), Management by values: consistency as a predictor of success , Hospitality Research Journal, 

14 (1), s. 55-68 
325 J. Jenkins (2008), Strategies for managing talent in a multigenerational workforce. Employment Relations 

Today, 34(4), s. 19-24 
326 W. Muszyńska (2021), Stosunek przedstawicieli pokolenia Y do kultur organizacyjnych z modelu K.S. 

Camerona i R.E. Quinna, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 42, s. 34-44 
327 M. Domagalska-Grędys (2017), Wartości w pracy młodych pokoleń Y i Z, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(2), s. 40-45 
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W trakcie rekrutacji pracownika można wykorzystać profil kompetencyjny, w którym 

jasno określamy jakie cechy i postawy poszukujemy wśród kandydatów do pracy. W praktyce 

często okazują się one ważniejsze niż wykształcenie, umiejętności czy doświadczenie. Warto 

stosować także wywiad behawioralny, pokazujący nam jak kandydat zachowuje się                       

w konkretnych sytuacjach i dający możliwość oceny czy te zachowanie jest naszym zdaniem 

pożądane. Jednocześnie, warto przedstawić kandydatom przykłady, w jaki sposób firma 

faktycznie żyje zgodnie ze swoimi podstawowymi wartościami, aby mogli zrozumieć, co 

reprezentuje dane przedsiębiorstwo328. 

Powiązanie wartości organizacyjnych z odpowiednią polityką zarządzania zasobami 

ludzkimi jest kluczowe w kontekście sensu i efektywności funkcjonowania zarządzania przez 

wartości. Bez odpowiednich pracowników i ich ukierunkowanego rozwoju jest to właściwie 

niemożliwe. W badaniach przeprowadzonych przez naukowców ze Szkoły Głównej 

Handlowej, ponad 90% respondentów potwierdziło, że ich organizacje uwzględniają wartości 

kandydata w procesie rekrutacji. Należy jednakże zwrócić uwagę, że jedynie w 23% 

przypadków firmy posiadały w tym zakresie odpowiednią metodykę329. 

Uwzględnienie wartości organizacyjnych na etapie rekrutacji pracowników do firmy 

jest jednym z najbardziej praktycznych aspektów ZPW. Dla przykładu, Five o’clock w procesie 

rekrutacji kandydatów do pracy, podczas wstępnej oceny koncertuje się na ustaleniu, na ile 

dana osoba będzie w stanie łączyć wartości ważne dla marki, z osobistymi celami330. Jednakże 

dobór narzędzi w tym zakresie jest bardzo trudny, w związku z tym wybór opiera się na 

indywidualnych doświadczeniach, wiedzy oraz wnikliwości rekruterów. Z kolei firma Ochnik 

przykłada dużą wagę do procesu rekrutacji, tak aby pracowały tylko te osoby, które pasują do 

firmy. Dotyczy to zarówno ich kompetencji, jak i wartości, jakimi kierują się w życiu 

osobistym. Firma stara się zwracać szczególną uwagę, czy wartości kandydata pokrywają się 

z tymi deklarowanymi przez organizację. Jeżeli tak jest, to jak wynika z obserwacji, zwykle 

pracownik jest bardziej zaangażowany w pracę, przez co wzrasta jego efektywność331. Wartości 

odgrywają także dość ważną rolę w Delphi Poland. Poza wymogami kompetencyjnymi, 

wartości są także brane pod uwagę w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów332. 

 
328 BuiltIn (2021), Ties That Bind Core Values In The Workplace, pobrano dnia 27.01.2021 z 

https://www.go.builtin.com/creating-core-values 
329 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
330 I. Stańczyk, T. Oleksyn (2016) , Five o’clock. Wartości w firmie rodzinnej, w A. Herman, T. Oleksyn, I. 

Stańczyk Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa, s. 158-178 
331 M. Ochnik (2013), Zarządzanie poprzez wartości w firmie Ochnik, Organizacja i Zarządzanie, 2(22), s. 113-

136 
332 I. Stańczyk, T. Oleksyn (2016) , Delphi Poland SA wartości drive, w A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk 

Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa, s. 178-191 
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Organizacja Alibaba za najistotniejszy element implementacji metody uznała właśnie 

rekrutację przez wartości. Firma zdecydowała się na specyficzny sposób wyboru nowych 

pracowników, mianowicie wybór według wartości, a nie tylko umiejętności, wiedzy 

i zdolności. Założono, że jeżeli nowi pracownicy nie akceptują wartości organizacyjnych, to 

pomimo ich zdolności, nie są w stanie, w dłuższej perspektywie, wnieść istotnego wkładu 

w przedsiębiorstwo. Stworzono w tym celu system sprawdzający wstępnie wartości 

kandydatów, selekcjonujący tylko tych, których wartości indywidualne są spójne z tymi 

organizacyjnymi. Obowiązuje w tym zakresie prawo veta – jeżeli komukolwiek nie będą 

pasowały wartości kandydata, może go odrzucić333. 

Po zatrudnieniu pracownika należy pamiętać o on-boarding’u, mającym na celu 

wdrożenie pracownika do realiów panujących w firmie i odgrywającym ważną rolę 

w stabilizacji zatrudnienia. Często jest to okres decydujący o dalszym powodzeniu. W dalszej 

kolejności wartości powinny być uwzględnione także w następujących działaniach organizacji: 

ocenie postaw i umiejętności, szkoleniu personelu, nagradzaniu za osiągnięte wyniki, systemie 

premiowym, programach dla managerów obejmujących działania ukierunkowane na 

rozbudzenie wśród nich świadomości siły zarządzania przez wartości oraz awansach 

i programach sukcesji a także zarządzaniu talentami334. Tezę te potwierdza także 

B. Wiesławska, stwierdzając że rozpowszechnianiu wspólnych wartości powinna sprzyjać 

zarówno polityka rekrutacyjna organizacji, tworzenie rezerw kadrowych, podnoszenie 

kwalifikacji, coaching oraz wyznaczanie ścieżek rozwoju335. 

Z badań przeprowadzonych przez A. Hermana, T. Oleksyna i I. Stańczyk wynika, że 

w polskich przedsiębiorstwach wartości są uwzględniane przy ocenach pracowników w bardzo 

ograniczonym zakresie. Zaledwie w 11,1% przypadków bierze się je pod uwagę przy ocenie 

większości zatrudnianych; około 40% respondentów potwierdziło że uwzględnia je rutynowo 

tylko w niektórych lub wybranych przypadkach; niemal połowa badanych z kolei stwierdziła, 

że wartości nie są uwzględniane przy ocenie okresowej pracownika. Taki rozkład wypowiedzi 

wynika z kilku czynników. Po pierwsze, w części przedsiębiorstw nie wdrożono ocen 

pracowniczych lub nie są one przeprowadzane w sposób metodyczny. Po drugie, respondenci 

sugerowali, że ocenia się jedynie efektywność lub kryteria oceny są niejasne. Po trzecie, 

w  niektórych firmach faworyzuje się członków rodzin czy też decydują osobiste sympatie osób 
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oceniających, co naturalnie budzi moralne wątpliwości co do zasadności uwzględniania 

wartości przy ocenie pracowników. 

W celu zwiększenia satysfakcji pracowników, wartości zostały realnie uwzględnione 

przykładowo w systemie motywacyjnym firmy Capgemini336. Podobnie mBank wprowadził 

system oceny pracowników, który został oparty właśnie na wartościach. Skala oceny 

kompetencji połączona bezpośrednio z postawami była punktem krytycznym dla efektywności 

zarządzania przez wartości. Stworzyła praktyczny drogowskaz właściwego postępowania 

w firmie. Co ciekawe, fundamentem oceny okresowej pracowników stała się samoocena 

pracowników, która została przedstawiona w tzw. Planie Osobistej Skuteczności. Następnie 

była ona konfrontowana z  oceną przełożonego, przy udziale osób trzecich. Zastosowano także 

Koleżeńską Informację Zwrotną, w celu zobiektyzowania wiedzy na temat pracownika337. 

Alibaba połączyła z kolei tradycyjną ocenę wydajności zatrudnionych z innowacyjną 

oceną wartości. Pożądany pracownik to taki, który jest zarówno wydajny, jak i w pełni 

przestrzega kluczowych wartości organizacyjnych. Osoba, która wprawdzie jest wydajna, ale 

nie jest spójna z wartościami jest określana jako „dziki pies”, natomiast w przypadku 

odwrotnym, tzn. przy zgodnych wartościach ale niskiej wydajności uzyskuje określenie „mały 

królik”. Obie te grupy muszą się dostosować, aby uzyskać miano „człowiek Alibaba”. Osoby 

nie osiągające rezultatów w obu obszarach, nadają się do zwolnienia338. 

We wspomnianych wyżej badaniach A. Hermana, T. Oleksyna i I. Stańczyk podjęto 

także próbę określenia czy wartości są uwzględniane podczas decyzji o awansach. Wyniki 

w tym zakresie były zbliżone. Najwięcej ankietowanych, bo 35% odpowiedziało, że wartości 

nie są w ogóle brane pod uwagę przy decyzjach o awansach. Jedna czwarta respondentów 

stwierdziła, że wprawdzie wartości są brane pod uwagę przy tego typu decyzjach, na niektóre 

ze stanowisk (głównie kierowniczych), jednakże nie została wdrożona konkretna metodyka. 

Odpowiednie instrumentarium występuje zaledwie w 19,1% przedsiębiorstw i w zdecydowanej 

większość dotyczy awansów na najwyższe stanowiska. 

Autorzy cytowanego wyżej badania zweryfikowali także wśród respondentów czy 

zarządzający organizacją, chcąc wzmocnić określone wartości, powiązali je z systemem 

wynagradzania. Tylko w przypadku około 30% odpowiedzi nie stwierdzono żadnego 

 
336 T. Oleksyn, I. Stańczyk(2016) , Capgemini – wartości na rynku globalnym. Studium przypadku, w A. 

Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa, s. 121-142 
337 S. Lachowski (2012), Zarządzanie przez wartości odpowiedzią na wyzwania przyszłości, Kwartalnik Nauk o 

Przedsiębiorstwie, 1, s. 13-24 
338 L. Zhen (2012), Management by Values: A Case Study,  International Business and Management, 4(2), s. 75-

91 
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powiązania pomiędzy wynagrodzeniem a wartościami, co jest pozytywnym wynikiem. 

Najwięcej respondentów, bo około 1/3, potwierdziło że wszakże powiązania występują, 

jednakże są raczej sporadyczne i ograniczają się do nadzwyczajnych sytuacji339. Przykładowo 

w mBanku, zarządzanie przez wartości zostało wsparte przez system bonusowy, który był 

uzależniony od oceny jakościowej oraz wykonania ilościowego powierzonych zadań340. Z kolei 

Manpower Scandinavia wdrażając w życie swoje wartości postanowiła przyznawać bonusy, 

dzieląc się swoim zyskiem z pracownikami. Mianowicie całość marży wygenerowanej przez 

firmę, która przekroczy 8% jest przeznaczana na pokaźne premie341. 

Poniżej zaprezentowano kilka rozwiązań stosowanych przez firmy przy implementacji 

metody w pozostałych obszarach ZZL. Przykładem wdrożenia w życie wartości związanej 

z interakcją pomiędzy interesariuszami  wewnętrznymi w przedsiębiorstwie G.C. Rieber jest 

akcja „jakość życia”. Zarząd doszedł do wniosku, że również firma może czerpać korzyści 

z doświadczeń każdego pracownika, który prowadzi bezpieczne, dobre i bogate życie342. 

Wspierając swoich zatrudnionych, organizacja także uzyskuje korzyści w perspektywie 

długoterminowej. Firma Ochnik z kolei, kładzie duży nacisk na szkolenia i podnoszenie 

świadomości pracowników. Przeprowadzane są warsztaty na temat wartości i kultury 

organizacyjnej, na których zbiera się wiele informacji o funkcjonowaniu poszczególnych 

działów343. 

Podsumowując analizę implementacji ZPW w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 

w praktyce zarządczej, należy dojść do wniosku, że najczęstszym przejawem wdrożenia jest 

uwzględnienie wartości w procesie rekrutacji. Niektóre z firm mają na względzie wartości także 

przy motywowaniu swoich pracowników, przykładowo podczas podejmowaniu decyzji 

odnośnie awansów. Dużym wyzwaniem wydaje się natomiast być powiązanie systemu wartości 

z procedurą wynagradzania, stworzenie historii związanych z przykładami funkcjonowania 

wartości w praktyce, a przede wszystkim brak konkretnych narzędzi dedykowanych selekcji 

odpowiednich kandydatów. W związku z ich istotnością w procesie implementacji zarządzania 

przez wartości, autor przedstawi praktyczne zalecenia w tym zakresie w trzecim rozdziale 

niniejszej dysertacji. 

 
339 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
340 S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa 
341 H.S. Harung,  T. Dahl (1995), Increased productivity and quality through management by values: a case study 

of Manpower Scandinavia, The TQM Magazine, 7(2), s. 13-22 
342 H.S. Harung, P. Rieber (1995), Core values behind 115 years of development: a case study of G.C. Rieber & 

Co., Bergen, Norway, The TQM Magazine, 7(6), s. 17-24 
343 M. Ochnik (2013), Zarządzanie poprzez wartości w firmie Ochnik, Organizacja i Zarządzanie, 2(22), s. 113-

136 
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Jak wspomniano wielokrotnie w niniejszej dysertacji, to zaangażowanie zatrudnionych 

pracowników odgrywa niezmiernie istotną rolę w implementacji zarządzania przez wartości. 

Uznaje się, że aby człowiek mógł podjąć a następnie wykonać z zaangażowaniem określoną 

pracę, muszą być spełnione jednocześnie co najmniej cztery warunki: działanie, związane 

z wykonaniem danej pracy musi zostać uznane przez niego za istotne oraz ważne, potrzebne 

jest podjęcie przez niego tego działania; w wyniku tego działania musi powstać coś, czego 

wcześniej nie było a także musi widzieć sens tego, co wykonuje344. Interesujące wnioski dla 

przedsiębiorców w tym aspekcie przyniosły badania korelacji pomiędzy poszczególnymi 

wartościami. Aby pracownicy byli zaangażowani ważnym elementem jest współwystępowanie 

następujących par cech: koleżeństwo oraz pomocność, docenianie kompetencji i gotowość do 

zmian, odpowiedzialność i stanowczość odnośnie wymagań, śmiałość w wyrażaniu swojego 

zdania i otwartość na pomysły innych i w końcu zachęcanie do poszerzania wiedzy oraz 

poszukiwanie nowych możliwości345. 

Drugim obszarem wdrażania metody zarządzania przez wartości jest obszar zarządzania 

produktami, sprzedażą oraz wynikiem, który uwzględnia innych interesariuszy poza 

pracownikami wewnętrznymi. Na szczególną uwagę należy zwrócić na tworzenie relacji 

z klientami oraz zaspokojeniu ich rzeczywistych potrzeb a także ocenie wyniku poprzez 

pryzmat wartości firmy. Jako praktyczny przejaw wartości w tym obszarze, Manpower 

Scandinavia, szanując czas klientów, przyjęła zasadę, że żaden telefon nie może dzwonić 

więcej niż dwa razy, zanim nie zostanie odebrany346. Z kolei Scania opiera swoje działania na 

konsensusie i pracy zespołowej. Przykładem zaufania wobec dostawców jest brak formalizmu 

przy podpisywaniu umów czy brak 100% weryfikacji ilości części przy przyjmowaniu dostaw, 

dzięki czemu obniża się koszty transakcyjne poprzez niskie koszty kontroli347. 

Dbając o relacje z interesariuszami zewnętrznymi, firma G.C. Rieber finansuje także 

lokalne ośrodki socjalno-terapeutyczne czy też angażuje się w życie gospodarcze w swoim 

regionie poprzez aktywne wspieranie przyszłych przedsiębiorców w trudnej fazie start-up’u348. 

Organizacja ta, będąc zarządzana przez wartości, kładzie niewielki nacisk na zasady 

 
344 L. Górniak (2015), Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8(944), s. 101-116 
345 J. Stankiewicz, M. Moczulska (2013), Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w 

organizacji (w świetle badań empirycznych), Zarządzanie i Finanse, 4(1), s. 333-345 
346 H.S. Harung,  T. Dahl (1995), Increased productivity and quality through management by values: a case study 

of Manpower Scandinavia, The TQM Magazine, 7(2), s. 13-22 
347 B. Nogalski, A. Dunal (2012), Zarządzanie poprzez wartości w procesie zmian kulturowych: studium 

przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, Zarządzanie i Finanse,  R.10 (4, cz. 2), s. 97-115 
348 H.S. Harung, P. Rieber (1995), Core values behind 115 years of development: a case study of G.C. Rieber & 

Co., Bergen, Norway, The TQM Magazine, 7(6), s. 17-24 
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i formalności. G.C. Rieber & Co działa także w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju. 

Zarządzający uważają, że firmy mogą lepiej wspierać międzynarodowe programy 

zrównoważonego rozwoju poprzez aktywne wykorzystanie swojego know-how i kompetencji 

do napędzania rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego poprzez własne 

inicjatywy i wysiłki. Aby wymusić trwałe, prężne partnerstwo, została sformalizowana polityka 

odpowiedzialnego zarządzania dostawcami w Kodeksie Postępowania. W 2010 roku 

przedsiębiorstwo zostało członkiem inicjatywy ONZ Global Compact, będącej obecnie 

największą na świecie inicjatywą na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, w której 

uczestniczy ponad 8000 przedsiębiorstw z 145 różnych krajów349. 

Uważa się, że optymalnym rozwiązaniem zapewniającym realne funkcjonowanie ZPW 

na poziomie operacyjnym, jest stworzenie takiej kultury organizacyjnej, dzięki której 

zatrudnieni zidentyfikują się z celami przedsiębiorstwa i będą je w wspierać z pełnym 

zaangażowaniem. Jest to gwarancją maksymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego 

pracowników350. O osiągnięciu pożądanego wyniku rozstrzygają nie wartości deklaratywne, ale 

te które realnie zostały zaimplementowane i funkcjonują w całej organizacji (tj. wartości 

operacyjne). To wartości w działaniu a nie w teorii najmocniej wpływają na relacje, jakie 

organizacja chce zbudować i utrzymać ze swymi interesariuszami. Kształtują one wizerunek 

przedsiębiorstwa i przyczyniają się do konkurencyjności organizacji351. Jak ujęli to 

K. Blanchard oraz M. O’Connor „prawdziwy sukces nie jest następstwem proklamacji naszych 

wartości, lecz wynika z konsekwentnego wcielania ich w życie w codziennym działaniu”352. 

Sama deklaracja wartości organizacyjnych jest wprawdzie widocznym, jednakże tylko małym 

wycinkiem operacjonalizacji metody zarządzania przez wartości. Należy mieć na uwadze, że 

zakres wartości organizacyjnych jest prawdopodobnie znacznie szerszy a także bardziej 

złożony, niż wynikałoby to ze sformułowań zawartych w deklaracji wartości353. 

Dlatego też proces wprowadzenia koncepcji ZPW a następnie utrzymanie spójności 

działań i ich doskonalenie ma tutaj kluczowe znaczenie. Według K. Blancharda 

i M. O’Connora, czym większa organizacja, tym implementacja zarządzania przez wartości 

trwa dłużej, jednak można założyć że proces ten trwa około trzy lata. Natomiast zdaniem autora 

 
349 G.C. Rieber (2021), CSR and Sustainability, pobrano dnia 20.02.2021 z https://www.gcrieber.com/about-
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350 M. Juchnowicz (2002), Wiedzieć i motywować, Personel, 24, s. 12-16 
351 M. Krajewska-Nieckarz (2013), Rola wartości w zarządzaniu organizacją, Zarządzanie i Finanse, 11(1, cz.3), 

s. 213-228 
352 K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, MT Biznes, Warszawa, s. 67 
353 K. Jaakson (2010), Management by values: are some values better than others? Journal of Management 

Development, 29(9), s. 795-806 
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niniejszej dysertacji, jak wspomniano wcześniej, proces implementacji ZPW jest nieustającym 

procesem. Istotne jest jednak to, że wdrożenie zarządzania przez wartości w praktyce 

powoduje, że każdy pracownik czuje się twórcą kultury organizacji a także jej sukcesów 

biznesowych354. Aby rzeczywiście zarządzanie przez wartości funkcjonowało poprawnie, musi 

następnie być realizowane długofalowo, we wszystkich obszarach organizacji355 – w tym 

przede wszystkim w ramach Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). 

Jako istotne czynniki wpływające na sukces funkcjonowania ZPW wymienia się 

następujące warunki powiązane z implementacją tej metody356: 

• wiara zarządu, inicjatora działania w sens oparcia zarządzania na wartościach, 

• współpraca managerów i pracowników, 

• unikanie nadużywania wartości dla celów wizerunkowych, 

• autentyczność deklaracji, 

• wartości muszą być podzielane a nie narzucane, 

• szczerość – wartości powinny być zgodne z głębokimi przekonaniami ludzi, 

• bezkompromisowość oraz konsekwencja w ich przestrzeganiu, 

• kierowanie się wartościami w szeroko rozumianej polityce personalnej, 

• otwarta społeczna dezaprobata dla ich nieprzestrzegania w organizacji. 

W celu promowania konkretnych wartości, organizacje mogą zastosować szereg 

wyróżnień dla pracowników, także w formie niematerialnej. T. Oleksyn wymienił następujące 

możliwości: pochwały i wyrazy uznania na forum publicznym, przyznanie tytułu pracownika 

roku, miesiąca itp., nadanie tytułów: najsympatyczniejszego kierownika, pracownika czy 

kolegi wraz z publicznym wręczeniem wyróżnień, przyznanie dodatkowego urlopu, nadanie 

tytułów honorowych, takich jak: racjonalizator czy wynalazca, opisanie w artykule prasowym 

(gazetka zakładowa, lokalna, krajowa), nagłaśnianie zasług, postaw, wpływów wyróżniającej 

się osoby w społeczności danej organizacji357. Promowanie wartości odgrywa niezmiernie 

ważną rolę, przyczyniając się do sukcesu wdrożenia metody. A. Stachowicz-Stanusch określiła 

 
354 E.M. Jagiełło (2015), Wartości w firmie jako źródło przewagi konkurencyjnej w niestabilnych czasach, 

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(44), s. 14-26 
355 K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, MT Biznes, Warszawa 
356 R.A. Lewandowski (2010), Zarządzanie przez wartości w organizacjach ochrony zdrowia, Współczesne 

Zarządzanie, 2, s. 117-127; A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, 

Difin SA, Warszawa; S. Kerwin, J. MacLean, D. Bell-Laroche (2014), The Mediating Influence of Management 

by Values in Nonprofit Sport Organizations, Journal of Sport Management, 28, s. 646-656; P. Kaczmarczyk 

(2018), Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, Modern Management 

Review, 25(1), s. 61-81 
357 T. Oleksyn (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 330-
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nawet zarządzanie przez wartości jako funkcję zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 

której stopień realizacji zależy od świadomości głównych wartości a także stopnia ich 

rozpowszechnienia i może zostać określony wzorem358: 

ZPW = świadomość głównych wartości x instytucjonalizacja głównych wartości. 

W firmach odnoszących sukcesy przykład do naśladowania zawsze idzie z góry, 

w związku z tym bezwzględne przestrzeganie wartości przez kadrę managerską jest warunkiem 

koniecznym sukcesu. Aby osiągnąć oczekiwane rezultaty, jak trafnie zauważa I. Świątek-

Barylska „pracownicy muszą wartości znać, akceptować je (identyfikować się z nimi), 

a wykorzystywane w firmie techniki zarządzania wspierać deklarowane wartości, np. przez 

włącznie kryterium przestrzegania wartości firmowych do systemu okresowych ocen 

pracowniczych”359. Należy pamiętać o tym, że przywództwo to przede wszystkim pokazywanie 

dobrego przykładu360. Uważa się, że o tym, czy podjęte zachowania lub działania są poprawne 

w danych okolicznościach decyduje to, czy widzimy innych, którzy zachowują się w dany, 

pożądany sposób361. Kiedy zachęcają wprawdzie do opierania się na wartościach, ale tak 

naprawdę nagradzają co innego, mogą wywołać opór w przedsiębiorstwie wobec wdrożenia 

ZPW362. Jasne zadeklarowanie wartości organizacyjnych a następnie nieprzestrzeganie ich 

przez kadrę managerską, prowadzi do znacznego zmniejszenia zaufania363. Można także 

stwierdzić, że zarządzanie przez wartości pomaga także w wykrywaniu nieetycznych liderów 

– czym wartości są bardziej rozpowszechnione w danej organizacji, tym niewłaściwe 

zachowanie jest wyraźniej widoczne364. Istotność przestrzegania wartości przez osoby 

zarządzające organizacją została także potwierdzenia w badaniach empirycznych 

przeprowadzonych przez M. Juchnowicz oraz Ł. Sienkiewicza. Wyniki wskazują na wagę 

przestrzegania przez managerów wartości organizacyjnych, jako czynnika bezpośrednio 

wpływającego na kreowanie kapitału ludzkiego365. 

 
358 A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 
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Długoterminowe utrzymanie wartości jako kompasu działalności firm z pewnością nie 

jest łatwe i wymaga konsekwencji. Biorąc pod uwagę całą ciężką pracę włożoną w opracowanie 

i wdrożenie solidnego systemu wartości, większość firm prawdopodobnie wolałaby się nie 

trudzić. I rzeczywiście nie powinny, ponieważ źle wdrożone wartości mogą „zatruć” kulturę 

firmy366. Niezbędni są zdeterminowani i silni liderzy, którzy będą wzorem do naśladowania. 

W celu sprawdzenia czy przywództwo przez wartości funkcjonuje nie tylko na poziomie 

strategicznym ale i operacyjnym, powinno się przeprowadzić diagnozę, która określi zgodność 

pomiędzy oboma poziomami. Można sprawdzić m.in. poziom identyfikacji z organizacją, 

występowanie nieformalnej struktury wspierającej komunikację, satysfakcję godnościową, 

rodzaj systemu motywacyjnego czy też emocjonalny związek z  produktami czy usługami367. 

W celu określenia wartości i zachowań występujących w przedsiębiorstwach oraz 

ocenie ich zbieżności z proklamowanymi, można wykorzystać następujące techniki 

diagnostyczne: wizja lokalna organizacji, analiza dokumentacji, uczestnictwo w zebraniach 

zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem oraz badanie kwestionariuszowe, zarówno 

jakościowe jak i ilościowe368. Zastosowanie jednocześnie kilku narzędzi diagnostycznych jest 

zasadne, w celu uzyskania kompletnego i rzetelnego obrazu. Jednym z narzędzi 

wykorzystywanych w badaniu funkcjonowania wartości w firmie jest badanie Great Places to 

Work Trust Index, które ocenia opinie pracowników na temat ich zachowań w kontekście 

wartości organizacyjnych369. Alternatywnym rozwiązaniem jest narzędzie Multi Focus Model, 

opracowane przez grupę naukowców związanych z G. Hofstede. Bada ono siedem głównych 

wymiarów kultury organizacyjnej, której elementem jest system wartości przedsiębiorstwa. 

Pozwala ono na określenie m.in. czy zespół jest nastawiony na cele, czy występuje swoboda 

w dyscyplinie pracy, określenie preferencji w nastawieniu na pracownika oraz pracę czy też 

stopień akceptacji występujących stylów przywództwa370. 

 
366 P. Lencioni (2002). Make your values mean something. Harvard Business Review, 80(7), s. 113-117 
367 D. Ambroziak (2012), Jak diagnozować zarządzanie przez wartości w organizacji? Dwa poziomy diagnozy 

prowadzące do jednego celu, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa, w ramach badania 

statutowego KNoP, „Zarządzanie przez wartości”, pobrano 08.09.2020 z 

https://www.researchgate.net/publication/283727652_Jak_diagnozowac_zarzadzanie_przez_wartosci_w_organiz

acji_Dwa_poziomy_diagnozy_prowadzace_do_jednego_celu 
368 M. Gableta, E. Karamalla (1999), Firma z charakterem. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, 

Personel, 4, s. 34-36 
369 J. Hancock (2019), The value of values – a manager’s guide, pobrano 18.09.2019 z 

https://www.worldvaluesday.com/tools-and-resources/managers-guide-values/ 
370 G. Hofstede (2000), Kultury i Organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa; Hofstede Insights (2020), Multi-Focus Model on Organisational Culture, pobrano dnia 26.09.2020 z 

https://hi.hofstede-insights.com/multi-focus-model 
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W literaturze omawiającej wdrażanie ZPW spotyka się także czwartą fazę 

implementacji, nazwaną „doskonalenie”. Skupia się ona na przyszłości i polega na wdrażaniu 

nieustających działaniach optymalizujących. Aktywność ta jest poprzedzona permanentną 

obserwacją oraz oceną istniejącej sytuacji, na podstawie których podejmowane są decyzje 

a  następnie odpowiednie kroki w zakresie zestrajania wartości z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa371. W utrzymywaniu metody istotną rolę odgrywa także aktualizacja wartości, 

a właściwie kontrola ich znaczenia. Wartości pozostają niezmienne, natomiast ich opis, użyte 

określenia czy pożądane zachowania, muszą z czasem ulegać zmianie, tak aby odpowiadały 

realiom biznesu. Przykładowo w archiwach firmy HP można znaleźć wiele różnych wersji 

opisujących główne wartości firmy, które David Packard zmieniał w ciągu 12 lat. Wszystkie 

wyrażały wprawdzie te same wartości, jednakże użyte słownictwo różni się, tak aby 

odzwierciedlać konkretne wymagania czasów lub okoliczności372. 

W tym aspekcie, ciekawą egzemplifikacją wydaje się być firma Alibaba, której wartości 

ewoluują w czasie. Zarządzający firmą doszli do wniosku, że wartości powinny być 

adaptatywne. Chociaż wartości należy głęboko wyznawać, nie są niezmienne i zamrożone na 

stałe. Wprowadzono nawet pojęcie Values-Growth Fit, które oznacza, że wartości same w sobie 

powinny być kształtowane w procesie rozwoju organizacji, podczas którego część z nich może 

zostać zmieniona, inna część zachowana. Inne wartości mogą być przydatne w firmie na 

początku działalności, inne w fazie jego szybkiego rozwoju czy też osiągnięcia fazy dojrzałości 

wymagającej stabilizacji373. To dość oryginalne podejście, nie występujące raczej w innych 

organizacjach. 

Zasadnym wydaje się pytanie jak często należałoby weryfikować opis najważniejszych 

wartości organizacyjnych. Według A. Malphursa można zidentyfikować następujące sygnały 

ostrzegawcze, mogące sugerować taką konieczność: brak realizacji strategicznych celów, 

stagnacja, koncentracja na utrzymaniu pozycji rynkowej, brak efektywności działania, 

pesymizm co do przyszłości firmy, pojawiający się brak zaufania w wyniku pogorszenia 

komunikacji pomiędzy pracownikami a kadrą managerską oraz problemy z zaangażowaniem 

i entuzjazmem wśród pracowników374. 

 
371 J. Bernais, J. Ingram, T. Kraśnicka (2010), ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 
372 A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice 
373 L. Zhen (2012), Management by Values: A Case Study,  International Business and Management, 4(2), s. 75-

91 
374 A. Malphrus (2004), Values-Driven Leadership: Discovering and Developing Your Core Values for Ministry, 

2. Edition, Baker Publishing Group, Grand Rapids 
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W praktyce, kompleksowe wdrożenie metody ZPW nie jest procesem łatwym, 

w związku z tym wiele organizacji napotyka na wiele wyzwań. Poniżej zaprezentowano 

kilkanaście przykładów wdrożenia w różnych branżach oraz krajach, które poddano krytyce 

z perspektywy przyjętej w  niniejszej dysertacji definicji zarządzania przez wartości. tabela 1.8 

zawiera zestawienie organizacji wraz z wskazaniem, jakie elementy definicyjne zostały opisane 

lub wdrożone. 

 

Tabela 1.8 Zależności występowania elementów definicyjnych opisujących proces ZPW w wybranych case 

study 

   Organizacja 

uporządkowany 

systematycznie 
realizowany 

proces 

identyfik
acja 

wartości 

implementa
cja 

wartości 

zestrajanie 
wartości  

utrwalanie 
wartości  

wartości 

łączą 
różnych 

interesarius
zy  

praktykowanie ZPW 

we wszystkich 
obszarach 

funkcjonowania 
przedsiębiorstwa 

zastosowano 

narzędzia w 
ramach 

procesu ZZL 

Capgemini NIE TAK częściowo częściowo NIE NIE NIE Częściowo 

G.C. Rieber & 

Co. 
NIE TAK TAK częściowo częściowo TAK NIE Częściowo 

mBank TAK TAK TAK TAK NIE częściowo TAK TAK 

Manpower 

Scandinavia 
NIE TAK TAK częściowo NIE częściowo NIE Częściowo 

Wojewódzki 

Szpital 

Rehabilitacyjny 

dla Dzieci w 

Ameryce 

NIE TAK częściowo częściowo NIE częściowo NIE Częściowo 

Five o’clock/ 

Skład Kawy 
NIE 

w 

ogranicz

onym 

zakresie 

częściowo częściowo NIE częściowo NIE częściowo 

Ochnik NIE TAK częściowo częściowo NIE częściowo NIE Częściowo 

Alibaba NIE TAK TAK TAK częściowo częściowo TAK TAK 

Manufaktura 

Goplana 
TAK TAK TAK TAK NIE częściowo NIE TAK 

Scania NIE TAK częściowo częściowo NIE TAK NIE Częściowo 

Severstal b.d. TAK TAK częściowo NIE częściowo NIE Częściowo 

Delphi Poland 

S.A 
NIE TAK TAK częściowo NIE częściowo NIE częściowo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Capgemini (2020), Wartości i etyka. Siedem wartości, pobrano 

25.10.2020 z https://www.capgemini.com/pl-pl/nasza-firma/value-ethics/; T. Oleksyn, I. Stańczyk(2016) , 

Capgemini – wartości na rynku globalnym. Studium przypadku, w A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk 

Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa, s. 121-142; G.C. Rieber (2021), Vision and values, 

pobrano dnia 19.01.2021 z https://www.gcrieber.com/about-us/vision-and-values/; H.S. Harung, P. Rieber (1995), 

Core values behind 115 years of development: a case study of G.C. Rieber & Co., Bergen, Norway, The TQM 

Magazine, 7(6), s. 17-24; G.C. Rieber (2021), CSR and Sustainability, pobrano dnia 20.02.2021 z 

https://www.gcrieber.com/about-us/csr-and-sustainability/; S. Lachowski (2012), Zarządzanie przez wartości 
odpowiedzią na wyzwania przyszłości, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1, s. 13-24; S. Lachowski (2012), 

Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa; H.S. Harung,  T. Dahl (1995), 

Increased productivity and quality through management by values: a case study of Manpower Scandinavia, The 

TQM Magazine, 7(2), s. 13-22; M. Kosewski (2007), Układy. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje 
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ujmują się honorem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa; Wojewódzki Szpital 

Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce (2020), O szpitalu, pobrano dnia 22.12.2020 z 

https://www.ameryka.com.pl/pl/szpital/o-nas/misja; R.A. Lewandowski (2010), Zarządzanie przez wartości w 

organizacjach ochrony zdrowia, Współczesne Zarządzanie, 2, s. 117-127; I. Stańczyk, T. Oleksyn (2016) , Five 

o’clock. Wartości w firmie rodzinnej, w A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk Zarządzanie respektujące wartości, 

Difin SA, Warszawa, s. 158-178; M. Ochnik (2013), Zarządzanie poprzez wartości w firmie Ochnik, Organizacja 

i Zarządzanie, 2(22), s. 113-136; L. Zhen (2012), Management by Values: A Case Study,  International Business 

and Management, 4(2), s. 75-91; Colian Holding S.A. (2020), Colian, pobrano dnia 31.12.2020 z 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Colian; M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako 

reakcja firm na rosnące wymagania rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89; 

Scania (2020), O firmie – Nasze najważniejsze wartości, pobrano dnia 25.11.2020 z 

https://www.scania.com/pl/pl/home/experience-scania/about-us.html; B. Nogalski, A. Dunal (2012), Zarządzanie 

poprzez wartości w procesie zmian kulturowych: studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, 

Zarządzanie i Finanse,  R.10 (4, cz. 2), s. 97-115; Severstal (2020), Key Principles, pobrano dnia 17.12.2020 z 

https://www.severstal.com/eng/ir/corporate_governance/principles; E. Zavyalova (2009), Management by values 

as a core tool of HRD during the economic transition: an example of Russian enterprises, Human Resource 

Development International, 12(4), s. 449-457 

 

Analizując zaprezentowane przykłady, w pewnym uproszczeniu można przyjąć typowe 

wdrożenie ZPW jako następujący schemat: zdefiniowanie wartości przez właściciela bądź 

zarząd, następnie ich komunikacja jedynie wśród interesariuszy wewnętrznych oraz 

internalizacja wartości poprzez ich uwzględnienie w procesie rekrutacji. Należy zauważyć, że 

w większości przypadków wdrożenie ZPW nie było uporządkowanym, systematycznym 

procesem a raczej przypadkowym, intuicyjnym działaniem zainicjowanym przez zarząd bądź 

założyciela firmy. Wartości zaimplementowano wybiórczo, głównie w zakresie ZZL, czasami 

CSR. Przyjęte wartości wprawdzie w niektórych przypadkach uwzględniły interesariuszy 

zewnętrznych, ale nie zostały z nimi uzgodnione. Zestrajanie wartości miało miejsce tylko 

w niektórych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, generalnie nie przedstawiono 

informacji z obszaru utrwalania. ZPW nie jest praktykowane we wszystkich obszarach 

funkcjonowania przedsiębiorstw. W dużej mierze implementacja ZPW została potraktowana 

jako typowy projekt wdrożeniowy, mający swój koniec. Przedstawione egzemplifikacje dają 

dobry, przekrojowy obraz barier implementacyjnych, na jakie napotykają organizacje. 

Wyzwania te zostaną podjęte i opracowane w warstwie narzędziowej w trzecim rozdziale 

niniejszej pracy. 

Podsumowując przegląd literatury naukowej, należy zwrócić uwagę na zalety 

stosowania analizowanej metody, które dotyczą zarówno interesariuszy wewnętrznych jak 

i zewnętrznych. Wśród interesariuszy wewnętrznych szczególną rolę odgrywają pracownicy, 

jednakże dzięki ZPW to ostatecznie właściciele odnoszą najwięcej korzyści zarówno 

w obszarze finansowym jak i strategicznym. Szczegółowe zestawienie pozytywnych stron 

ZPW zostało przedstawione w tabeli 1.9. Korzyści uporządkowano według czterech filarów 
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reprezentujących interesariuszy, zgodnie z propozycją K. Blanchard’a i M. O.Connor’a 

omówioną w podrozdziale 1.2.1 (pracownicy, właściciele, klienci, inne istotne grupy). 

 

Tabela 1.9 Zestawienie korzyści związanych z implementacją zarządzania przez wartości 

Interesariusze 

wewnętrzni 

Obszar      

pracownika 

pomaga przyciągać i utrzymywać najlepszych pracowników 

zwiększa lojalność pracowników wobec organizacji 

zachęca do pracy zespołowej 

wzmacnia poczucie przynależności, afiliacji 

Zaspokajają potrzebę bezpieczeństwa 

sprzyja wytężonej i ofiarnej pracy 

zwiększa zaangażowanie oraz motywację pracowników 

system wartości przedsiębiorstwa, zbieżny z systemem wartości 

pracowników, staje się motywacją samą w sobie 

jest podstawą pełnego uczestnictwa jednostki w tej firmie 

zmniejsza rotację zatrudnionych pracowników 

wpływa na wzrost identyfikacji pracowników z firmą 

pobudza poczucie własnej skuteczności 

redukuje poziom stresu oraz napięcia, które zazwyczaj wiąże się z pracą 

rozwija poczucie dumy z przynależności do organizacji 

inspiruje do dążenia do sukcesu 

umożliwia samorealizację 

dzięki spójności, firma przyciąga osoby funkcjonujące według podobnych 

wzorców 

Obszar 

właścicielski- 

strategiczny 

zachęca do etycznie właściwych zachowań 

ułatwia określenie misji, wizji oraz celów organizacji 

wpływa na stabilizację przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych - 

wartości są fundamentem, na którym są podejmowane niezbędne działania 

w trudnych okolicznościach 

stanowi kierunkowskaz w obliczu zmian 

ułatwia tworzenie oraz pielęgnowanie kultury organizacji 

zwiększa otwartość i czujność firmy na zmiany zachodzące w otoczeniu 

usprawnia komunikację w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym 

zwiększa efektywność, pozycję rynkową i zyskowność organizacji 

ułatwia wprowadzenie procesu zmian w firmie, stanowiąc istotny czynnik 

ich powodzenia. Gdy organizacje przechodzą przekształcenia i nie 

występują utrwalone procedury, to wartości wskazują kierunek 

postępowania 

Interesariusze 

zewnętrzni 

Obszar 

klienta 

przedsiębiorstwa, które ustalają i wdrażają ZPW są w stanie odróżnić się od 

konkurencyjnego otoczenia 

ułatwia tworzenie rozwiązań, które wyprzedzają oczekiwania klienta 

stanowi podstawę budowania trwałych relacji biznesowych 

Obszar 

pozostałych 

interesariuszy  

potencjalne wsparcie zrównoważonego rozwoju 

możliwe wsparcie społeczności lokalnych  

finansowanie inicjatyw charytatywnych  

potencjalna pomoc finansowa dla kultury, nauki, sztuki  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie F. F. Reichheld (2001), Lead for Loyalty, Harvard Business Review, 

July-August, pobrano dnia 22.09.2020 z https://hbr.org/2001/07/lead-for-loyalty; A. Stachowicz-Stanusch (2001), 

Zarządzanie przez wartości – kolejna moda czy gwarancja sukcesu?, Przegląd Organizacji, 7/8, s. 40-43; M. 

Ochnik (2013), Zarządzanie poprzez wartości w firmie Ochnik, Organizacja i Zarządzanie, 2(22), s. 113-136; M. 

Krajewska-Nieckarz (2013), Rola wartości w zarządzaniu organizacją, Zarządzanie i Finanse, 11(1, cz.3), s. 213-

228; M. Bartczak (2017), Korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z wdrożenia zarządzania przez wartości, 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, s. 27-37; J. Lipińska (2010), Zarządzanie przez wartości, w R. Knosali (red.) 

Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 

Opole, s. 122-130; M. Ćwiklicki (2015), Zarządzanie przez wartości w sytuacjach kryzysowych, Marketing i 

Rynek, 5, s. 289-301 

 

Na szczególną uwagę a jednocześnie szersze omówienie zasługuje wpływ metody na 

wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, które ją zaimplementowały. Trwały sukces rynkowy 

firm jest obecnie luźniej związany z siłami rynkowymi niż z wyznawanymi w nich 

wartościami375, przez co organizacje działające na fundamencie wartości, są najbardziej trwałe 

i zyskowne376. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy ZPW a skutecznością finansową 

organizacji. Według B. Nogalskiego i A. Dunala wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa 

w dłuższym czasie będzie wypadkową czynników związanych ze świadomością znaczenia 

wartości w rozwoju organizacji, która pozwala na przyciągnięcie utalentowanych 

pracowników, pobudzenie organizacji do działania oraz przeprowadzanie jej przez zmiany 377: 

Cz. Zając analizując więzi personalne, jakie funkcjonują w grupach kapitałowych, 

podkreślając rolę zaufania oraz transparentności jako niezmiernie cennych wartości, doszedł do 

wniosku, że upowszechnianie pożądanych wartości oraz norm kulturowych przyczynia się 

istotnie do wzmocnienia potencjału konkurencyjnego378. Budowa silnej przewagi 

konkurencyjnej przy jednoczesnym zwiększeniu zyskowności przedsiębiorstwa jest możliwa 

poprzez skutki dziesiątek aktywności stanowiących efekt wdrożenia zarządzania przez 

wartości. Przykłady wybranych korzyści w postaci zwiększenia przychodów lub obniżenia 

kosztów, w podziale na poszczególnych beneficjentów, zostały przedstawione w tabeli 1.10. 

 

 

 
375 K.S. Cameron, R.E. Quinn (2003), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 
376 I. Świątek-Barylska (2013), Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez 

wartości, w W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 226-257 
377 B. Nogalski, A. Dunal (2012), Zarządzanie poprzez wartości w procesie zmian kulturowych: studium 

przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, Zarządzanie i Finanse,  R.10 (4, cz. 2), s. 97-115 
378 Cz. Zając (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 
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Tabela 1.10 Wpływ korzyści związanych z implementacją zarządzania przez wartości na przychody i koszty 

organizacji 

Beneficjent  
Korzyści wpływające na zwiększenie 

przychodów 
Korzyści wpływające na obniżenie kosztów 

Pracownik 
praca 

zespołowa 

wypracowywanie lepszych 

rozwiązań 

wzrost 

zaangażowania 
lepsza jakość 

mniej 

reklamacji 

Manager 
zaangażowanie 

pracowników 
większa efektywność działań 

silniejsze identyfikowanie się 

pracowników z firmą 

mniejsza 

rotacja 

pracowników 

Właściciel 

stabilna 

struktura 

organizacyjna 

łatwość pozyskania i 

utrzymania 

wykwalifikowanej kadry 

lepsza opinia 

na rynku 
większa stabilność działania  

Klient  

wyprzedzanie 

potrzeb 

konsumenta 

wzrost 

lojalności  

silniejsza 

pozycja 

konkurencyjna 

oferta 

wyprzedzająca 

potrzeby 

rekomendacje 

konsumenckie 

mniejsze 

nakłady na 

reklamę 

Inny 

partner, 

dostawca 

wzrost 

zaufania u 

partnerów 

sprawniejsze wdrażanie 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Bartczak (2017), Korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z 

wdrożenia zarządzania przez wartości, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, s. 27-37 

 

Za przykład istnienia zależności pomiędzy wynikami ekonomicznymi a wdrożeniem 

omawianej koncepcji może posłużyć badanie National Tooling & Machine Association, 

z  którego wynika iż przedsiębiorstwa skupione na podnoszeniu jakości poprzez dostosowanie 

swoich działań do głównych wartości, tj. do solidności, odpowiedzialności i uczciwości, 

osiągają większe zyski niż te skupione jedynie na jakości379. Nie dziwi zatem fakt, że wartości 

bywają określane generatorami zyskowności, ponieważ to właśnie dzięki nim firma osiąga 

lepsze wyniki finansowe. Z kolei w niepewnych, kryzysowych czasach, wartości pełnią rolę 

stabilizacyjną, ze względu na swój trwały charakter i nie uleganiu zmianom przy wdrażaniu 

nowych strategii organizacji380. 

Pozytywny wpływ wartości organizacyjnych na wyniki ekonomiczne został także 

potwierdzony w polskich badaniach przeprowadzonych przez A. Hermana, T. Oleksyna 

i I.  Stańczyk. W analizowanej przez badaczy grupie managerów i specjalistów aż 71,6% 

respondentów wskazało na  wzrost efektywności działań przedsiębiorstw, opierających 

 
379 A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice 
380 D. Teneta-Skwiercz (2016), Zarządzanie przez wartości jako nowy nurt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w 

J. Rymaniak (red.), Współczesne domeny zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 

44, s. 99-114 
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zarządzanie na wartościach. Jednocześnie uzyskano 72,1% wskazań mówiących że taka metoda 

zarządzania sprzyja pokonywaniu kryzysów381. 

Długoterminową skuteczność działań i decyzji podejmowanych zgodnie z wartościami 

potwierdzili także w sześcioletnich badaniach J.C. Collins oraz J.I. Porras. Analizując 

największe organizacje odnoszące sukcesy przez dziesiątki lat, takie jak 3M, Walt Disney, 

Sony, Marriott, Johnson & Johnson, Merck czy Wal-Mart, dowiedli że bardzo ważnym 

aspektem wyróżniającym te wyjątkowe przedsiębiorstwa od innych jest „główna ideologia”. 

To zbiór wartości, które pomimo upływu czasu nie ulegają zmianie. W najlepszych 

organizacjach wartości trwają, pomimo zmieniających się produktów, rynków, liderów czy 

pojawienia się nowych technologii. Pełnią rolę filtra, przez który podejmowane są decyzje oraz 

działania. To właśnie wartości przyczyniają się do długowieczności a także sukcesu 

rynkowego. Autorzy poczynili niezmiernie interesującą obserwację, że główne wartości są 

niezbędne do osiągnięcia trwałej wielkości przedsiębiorstwa, jednakże nie ma to większego 

znaczenia, jakie to są wartości. Stwierdzono, że zestawy głównych wartości w różnych 

przedsiębiorstwach, które osiągnęły długofalowe sukcesy mogą się istotnie różnić między 

sobą382. 

J.P. Kotter wraz z J.L. Heskettem jednoznacznie wskazali, że organizacje o kulturach 

opartych na wspólnie podzielanych wartościach, osiągają znacznie lepsze wyniki ekonomiczne 

od firm nieposiadających takich kultur. Autorzy ci udowodnili, że w przedsiębiorstwach tych 

wartość akcji rosła aż 12-krotnie szybciej w porównaniu do firm nie mających wspólnych 

wartości oraz adaptacyjnej kultury. Jednocześnie wartość organizacji dbających o swoich 

interesariuszy wzrosła czterokrotnie szybciej niż tych, które nie troszczą się szczególnie 

o nich383. 

Także kilka najnowszych badań potwierdza rolę, jaką potencjalnie odgrywają kluczowe 

wartości w kształtowaniu wyników organizacji. Stwierdzono m.in. że zaangażowanie 

emocjonalne pracowników wzrasta, gdy dostrzegają oni zgodność pomiędzy 

deklarowanymi a praktykowanymi wartościami384. Potwierdzono jednoznacznie, że jasno 

wyartykułowane wartości pomogły osiągnąć większą spójność w zagranicznych filiach 

 
381 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
382 J.C. Collins, J.I. Porras (2019), Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, MT 

Biznes, Warszawa 
383 J.P. Kotter, J.L. Heskett (1992), Corporate culture and performance, The Free Press, New York 
384 A. Howell, A. Kirk-Brown, B.K. Cooper (2012), Does congruence between espoused and enacted 

organizational values predict affective commitment in Australian organizations?, The International Journal of 

Human Resource Management, 23(4), s. 731-747 



 115 

międzynarodowej organizacji385. Wykazano także, że organizacje, w których wyznawane 

wartości wyróżniały się na tle innych firm w danej branży, osiągały istotnie lepsze wyniki 

finansowe386. 

Interesującym może wydać się odpowiedź na pytanie czy konkretne wartości mogą się 

przełożyć na rezultaty ekonomiczne organizacji. Podczas gdy tacy autorzy jak J.M. Kouzes, 

B.Z. Posner, czy wspomnieni powyżej J.C. Collins i J.I. Porras twierdzą, że nie ma 

uniwersalnych wartości, które zapewniają sukces przedsiębiorstwa387, T.J. Peters i R.H. 

Waterman są odmiennego zdania. Według badań przeprowadzonych przez obu autorów 

wartości takie jak przedsiębiorczość, autonomia oraz nastawienie do działania, charakteryzują 

zwycięskie organizacje, które odnoszą sukcesy388. 

Zarządzanie przez wartości, jak każda metoda zarządzania, z jednej strony stawia przed 

organizacjami zamierzającymi ją zaimplementować liczne bariery, z drugiej, została poddana 

krytyce. Szczególnie zwraca się uwagę na realność osadzenia zarządzania na wspólnych dla 

wszystkich interesariuszy wartościach organizacyjnych. Warto przytoczyć w tym miejscu 

opinię Cz. Sikorskiego, który stwierdził, że „kultura kształtuje się spontanicznie, ale nie zawsze 

z oczekiwaniami wszystkich członków organizacji”389. W związku z powyższym, po 

dokonaniu analizy literatury naukowej, jako potencjalne bariery należałoby zidentyfikować 

następujące aspekty390: 

• brak wiedzy i zrozumienia dla ZPW ze strony managerów w połączeniu z ich obawą 

przed zmianami czy też niechęci do wprowadzania rewolucyjnych zmian, 

• brak przekonania o sensowności zmiany, wynikający z humanistycznego podejścia 

do zarządzania, 

 
385 B. Grogaard, H.L. Colman (2016), Interpretive frames as the organization’s “mirror”: From espoused values 

to social integration in MNEs, Management International Review, 56(2), s. 171-194 
386 K. Jonsen, C. Galunic, J. Weeks, T. Braga (2015), Evaluating espoused values: Does articulating values pay 

off?, European Management Journal, 33(5), s. 332-340 
387 J.M. Kouzes, B.Z. Posner (1991), The Leadership Challenge: how to make extraordinary things happen in 

organizations, Jossey-Bass Publishers, San Francisco; J.C. Collins, J.I. Porras (2019), Wizjonerskie organizacje. 

Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, MT Biznes, Warszawa 
388 T.J. Peters, R.H. Waterman (1982), In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-run Companies, 

Harper & Row, New York 
389 Cz. Sikorski (2012),Stereotypy samobójcze. Kulturowe czynniki agresji w życiu społecznym i w organizacji, 

Difin, Warszawa, s. 12 
390 I. Świątek-Barylska (2013), Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez 

wartości, w W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 226-257; G. Sobiecki (2014), Krytyczna ocena teorii zarządzania 

przez wartości (Managing By Values), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 140, s. 145-162; 

R.A. Lewandowski (2010), Zarządzanie przez wartości w organizacjach ochrony zdrowia, Współczesne 

Zarządzanie, 2, s. 117-127; Cz. Sikorski (2009), Kształtowanie kultury organizacyjnej. Filozofia, strategie, 

metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź; M. Bartczak (2017), Korzyści dla przedsiębiorstwa 

wynikające z wdrożenia zarządzania przez wartości, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, s. 27-37 



 116 

• dylemat czy obrane wartości powinny pozostawać niezmienne czy też jednak 

podlegać zmianom, np. jako reakcja na przemiany zachodzące w otoczeniu, 

• niezmierne trudności w dostosowaniu codziennych działań do wartości, szczególnie 

w  organizacjach przez lata działających w utartych schematach, niezgodnych 

z  wyznaczonymi wartościami, 

• wątpliwość, czy z jednej strony dla realizacji celów przedsiębiorstwa, członkowie  

organizacji poświęcą swoją wolność i spójność wewnętrzną; z drugiej strony gdy 

nastąpi przypadek przeciwny – czy zarządzający będą gotowi poświęcić 

pracowników (czasami wieloletnich i odnoszących sukcesy), którzy nie pasują do 

systemu wartości firmy, 

• problemy z utrzymaniem konsekwencji przy rekrutacji odpowiednich 

pracowników; często spotykana jest praktyka pozyskiwania kandydatów z rynku 

którzy wprawdzie odnoszą sukcesy indywidualne, jednakże osobowościowo nie 

pasują do firmy. W dłuższej perspektywie takie działania są skazane na porażkę, 

• to czy i w jaki sposób będzie wykorzystywana metoda, zależy od czynników 

egzogenicznych, takich jak: społeczno-instytucjonalnych (religia, rozwój 

gospodarczy, historia), organizacyjnych (pozycja na rynku, wielkość sektora, 

udziałowcy, rodzaj branży), wewnątrzorganizacyjnych (przywództwo, system 

organizacyjny, historia organizacji i jej kultura) oraz aspektów poziomu 

indywidualnego (płeć, zaangażowanie, charakter pracowników i osób 

zarządzających), 

• trudności w pomiarze efektywności metody i jej realnego wpływu na wyniki 

ekonomiczne organizacji, 

• proces tworzenia przez pracowników usprawiedliwień i racjonalizacji mający na 

celu nieprzestrzeganie ZPW, 

• w przypadku wprowadzania zarządzania przez wartości na siłę, może przynieść 

odwrotny do zmierzonego skutek – zamiast integracji wokół wspólnie 

wyznawanych wartości, spowodować niechęć do nich czy nawet próby sabotażu, 

• uważa się, że nie stanowi całkowicie autonomicznej teorii zarządzania; zarządzanie 

nie jest wiedzą jednorodną, w związku z tym sukces ZPW może zależeć od innych 

metod czy narzędzi zarządczych, 

• podczas intensywnego wdrażania metody może dojść do dystrakcji pracowników 

i dezorganizacji ich pracy, 
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• wartości mogą stać się narzędziem do osiągania celu, który nie zawsze zostanie 

sformułowany w sposób pozytywny. Należy założyć, że Hitler czy Mussolini 

stosowali pewien rodzaj zarządzania przez wartości, w wyniku którego ludzie 

autentycznie zaczynali wierzyć w wartości, które były podporządkowane 

„wyższym” celom publicznym czy też narodowi, 

• potencjalnie ZPW może ingerować w ważną wartość indywidualną, mianowicie 

wolność jednostki. Może wpływać na instrumentalne podejście do pracownika, 

• metoda zarzadzania przez wartości użyta w złej wierze, może być wykorzystana 

jako zakamuflowana wersja zarządzania przez instrukcje. 

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że w dzisiejszych czasach rola i znaczenie 

zarządzania przez wartości powróciły z dużą intensywnością dzięki firmom z branży nowych 

technologii, w których kultura oraz strategia są wyraźnie oparte na wartościach391. Wiodące 

przedsiębiorstwa z tego sektora zwracają uwagę na trzy kluczowe aspekty związane 

z wartościami w obecnym świecie392: 

• wartości muszą być praktyczne a jednocześnie pragmatyczne; wynika to 

z założenia, że innowacja wymaga czegoś więcej niż tylko pomysłów 

i kreatywności. Aby wprowadzić coś wartościowego na rynek, aby faktycznie 

zmienić świat, potrzebny jest pragmatyzm. Wartości stanowią niejako pomost 

pomiędzy mgławicowymi ideami i przyszłością, a pragmatycznym i możliwym do 

wdrożenia podejściem, 

• wartości wspierają poczucie bycia człowiekiem – koncepcje wartości są powiązane 

z potrzebą dania pracownikom pełnej swobody bycia kimkolwiek zechcą. Wiąże się 

to z przekonaniem, że sektor technologiczny potrzebuje kreatywnych i pełnych pasji 

ludzi, aby osiągnąć swoje cele, 

• w celu ich wdrożenia, wartości muszą być osadzone w szerszej kulturze organizacji. 

Do osiągnięcia sukcesu w tej dynamicznej branży, wymienia się takie jak wartości 

jak wolność, otwartość, komplementarność, szybkość realizacji i wspieranie 

pozytywnej reakcji na niepowodzenia. 

Wartości w tych organizacjach stały się aktywną, integralną i powszechną częścią 

struktury firmy. Spółki technologiczne wśród swoich kluczowych wartości wymieniają 

najczęściej: innowacyjność, pracę zespołową, nastawienie na klienta, otwartość, 

 
391 P. McCord (2014), How Netflix reinvented HR, Harvard Business Review, 92, s. 70-76 
392 J. Frawley, S. Burdon (2017), How technology companies are revitalizing Management by Values for 

innovation, XXVIII ISPIM Innovation Conference: Composing the Innovation Symphony, Austria, Vienna 
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transparentność, jakość, komunikację, szybkość i skuteczność działania. Chociaż wartości te 

nie są unikalne ani dla obecnych czasów, ani dla sektora zaawansowanych technologii, są one 

w coraz większym stopniu obecne i stanowią wyraźną część kultury innowacyjności 

technologicznych start-up' ów393. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że szeroko pojęta idea 

wartości i zarządzania opierającego się na wartościach jest ważnym tematem badań 

naukowych, który stale zyskuje na znaczeniu. Analizy egzemplifikacji implementacyjnych dały 

przeglądowy obraz barier, na jakie napotykają przedsiębiorstwa. W połączeniu 

z przedstawionymi powyżej wnioskami z niedostatków implementacyjnych omówionych 

w literaturze naukowej oamwiającej ZPW, stanowią częściową odpowiedź na pierwsze pytanie 

badawcze zadane w nieniejszej dysertacji. Zarządzanie przez wartości pełni rolę swego rodzaju 

meta-koncepcji. Wskazówki implementacyjne przedstawione w niniejszej dysertacji istotnie 

wspierają wdrożenie innych koncepcji opierających się na założeniach ZPW, przez co niniejsza 

praca stanowi pionierskie podejście.  

Od początku XXI wieku jesteśmy świadkami gwałtownego przyśpieszenia przemian 

społecznych. Obecnie współpraca jest osiągana przez wspólne wartości oraz zaangażowanie. 

Zarządzanie stało się bardziej złożone i stanowi kompleksowy system ekologiczno-społeczno-

psychologiczno-ekonomiczny, nastawiony na długoterminowe rozwiązania394. 

Przedsiębiorstwa coraz częściej, zauważając nieodwracalne zmiany zachodzące w środowisku 

naturalnym naszej planety, stają się bardziej czułe na problemy społeczne oraz klimatyczne, 

stawiając na zarządzanie, które w mniejszym lub większym wymiarze uwzględnia 

zrównoważony rozwój, który w związku z  rosnącą świadomością ekologiczną i społeczną, 

może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa395. Krótkoterminowe cele 

działania stają się więc podrzędne celom strategicznym, a negatywne skutki nie mogą być 

przenoszone na inne pokolenia. Oznacza to więc wprowadzenie nowego spektrum kategorii 

wartości, które nadają rozwojowi z jednej strony charakter humanistyczny, z drugiej 

długofalowy. W przestrzeni takiej powstały nowe podejścia do zarządzania opierające się na 

wartościach, takie jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy zrównoważone zarządzanie 

zasobami ludzkimi, które zostaną omówione w kolejnym podrozdziale. 

 
393 tamże 
394 A. Herman, D. Konopka (2013), Zarządzanie przez wartości drogą do zrównoważonego i społecznie 

odpowiedzialnego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin, 786, Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (1), s. 33-40 
395 D. Teneta-Skwiercz (2016), Zarządzanie przez wartości jako nowy nurt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w 

J. Rymaniak (red.), Współczesne domeny zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 

44, s. 99-114 
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1.2.4. Koncepcje opierające się na założeniach ZPW  

1.2.4.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu 

Wzrost znaczenia wartości w zarządzaniu skutkuje także rozwojem koncepcji 

społecznej odpowiedzialności biznesu, w którą wpisane jest uwzględnianie wartości innych niż 

te ekonomiczne396. Nie ulega wątpliwości, że wartości są silnie powiązane ze społeczną 

odpowiedzialnością biznesu, stanowiąc gwarancję etycznego oraz transparentnego sposobu 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. Skupiają się bardziej na samych metodach działania 

organizacji na rynku niż na samym celu397. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu 

ma długą i zróżnicowaną historię. Ślady troski biznesu o społeczeństwo można odnaleźć 

właściwie od wieków. Formalne piśmiennictwo na temat społecznej odpowiedzialności jest 

jednak w dużej mierze wytworem ostatnich kilkudziesięciu lat398. 

A. Cierniak-Emerych wraz K. Ziębą zwrócili uwagę na zależność pomiędzy kulturą 

organizacyjną a urzeczywistnianiem idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 

Kultura organizacyjna mianowicie, determinując wartości a także normy społeczne 

obowiązujące w konkretnym przedsiębiorstwie, implikuje pewne zachowania pracowników – 

etyczne lub też nieetyczne. W związku z tym, implementacja koncepcji CSR bezpośrednio 

związana jest ze sposobem uzewnętrzniania kultury organizacyjnej danej organizacji. W pełni 

spójna polityka społecznej odpowiedzialności występuje w przedsiębiorstwach, w których dba 

się o wymiar kulturowy, a w szczególności o zachowania, wartości oraz normy399. 

Naukowe postrzeganie CSR ewoluowało w czasie. Wczesne prace koncentrowały się 

na tym, czy idea działań społecznie odpowiedzialnych powinna w ogóle istnieć. Ekonomicznie 

zorientowane prace dotyczące CSR podkreślały, że nie można i nie powinno się oczekiwać od 

firm dobrowolnego działania w sposób społecznie lub środowiskowo odpowiedzialny. Między 

innymi M. Friedman w roku 1970 argumentował, że jedyną odpowiedzialnością firm jest 

maksymalizacja zysku, a preferencje społeczne w połączeniu z demokratycznym 

umocowaniem implikują, że to rządy, a nie firmy, powinny zarządzać efektami zewnętrznymi 

i dostarczać dobra publiczne400. Wraz z upływem rozwoju myśli ekonomicznej, naukowcy 

podjęli badania nad biznesem i społeczeństwem, skupiając się na perspektywie kwestii 

 
396 E. Jastrzębska (2020), Wartości organizacyjne wybranych firm w Polsce, Studia Ecologiae et Bioethicae, 

18(2), s. 43-55 
397 P. Kaczmarczyk (2018), Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, 

Modern Management Review, 25(1), s. 61-81 
398 A.B Carroll (1999), Corporate social responsibility, evolution of a definitional construct, Business & Society, 

38(3), s. 268-295 
399 A. Cierniak-Emerych, K. Zięba (2016), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa zorientowanego na 

odpowiedzialność społeczną : studium przypadku, Marketing i Rynek, 3, s. 81-91 
400 M. Friedman (1970), The social responsibility of business is to increase its profits, The New York Times, 33, 

s. 122-126 
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społecznych w zarządzaniu oraz perspektywie teorii interesariuszy M. Freemana401. Ci badacze 

biznesu i społeczeństwa stwierdzili, że firmy powinny brać pod uwagę konsekwencje swoich 

działań dla wszystkich grup społecznych, nawet jeśli takie rozważania zmniejszają zyski 

właścicieli tych organizacji. Obecnie w ramach CSR, podkreśla się konieczność budowania 

przejrzystych relacji z interesariuszami, jednocześnie reagując na zmiany zachodzące 

w otoczeniu opierać się na paradygmacie współpracy. Niezbędne jest budowanie zaufania oraz 

długoterminowych relacji402. 

W ostatnim czasie programy społecznej odpowiedzialności biznesu stają się coraz 

bardziej popularnymi elementami strategii firm. Z jednej strony wiele przedsiębiorstw jest 

świadomych istotności tego typu działań. Z drugiej, organizacje znajdują się pod rosnącą presją, 

aby przyjmować społeczną odpowiedzialność, po części ze względu na pojawiające się 

publiczne standardy dotyczące działań społecznych, takich jak United Nations Global Compact 

ale i także ze względu na rozprzestrzenianie się niezależnych ocen i rankingów, które czynią 

wyniki społeczne bardziej przejrzystymi. Za przykład można tu podać Fortune's Most Admired 

Companies403. 

Podejście do analizowanej koncepcji może być bardzo zróżnicowane, od 

powierzchownego, typowo marketingowego jej wykorzystania w celu potencjalnie lepszej 

sprzedaży swoich produktów, po pełne zinstytucjonalizowane zaangażowanie. Chociaż 

koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest szeroko dyskutowana, nie ma 

powszechnej zgodności co do jej definicji ani wspólnego sposobu kwantyfikacji CSR na 

poziomie poszczególnych firm. Posiadając wymiar aksjologiczny, podobnie jak zarządzanie 

przez wartości uwzględnia relacje z czterema grupami interesariuszy, jednakże obligatoryjnie 

podejmuje problematykę społeczną a często także i środowiskową. Jedna z pierwszych definicji 

pojawiła się już w roku 1953, kiedy to H.R. Bowen stwierdził, że społeczna odpowiedzialność 

„odnosi się do zobowiązań przedsiębiorców do realizowania takich polityk, podejmowania 

takich decyzji lub podążania takimi sposobami działania, które są pożądane z punktu widzenia 

celów i wartości naszego społeczeństwa”404. Kolejnym ważnym naukowcem w tym obszarze 

był W.C. Frederick, który zauważył, że społeczna odpowiedzialność „oznacza, że 

 
401 S. Wartick, P. Cochran (1985), The evolution of the corporate social performance model, academy of 

management review, 10(4), s. 758-769; E. Freeman (1984), Strategic management: a stakeholder approach, 

Pittman-Ballinger, Boston 
402 A. Paliwoda-Matiolańska (2014), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
403 J. Pirsch, S. Gupta, S.L Grau (2007), A framework for understanding corporate social responsibility programs 

as a continuum: an exploratory study, Journal of Business Ethics, 70, s. 125-140 
404 H.R. Bowen (1953), Social responsibilities of the businessman, Harper & Row, New York, s. 6 
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przedsiębiorcy powinni czuwać nad funkcjonowaniem systemu gospodarczego, który spełnia 

oczekiwania społeczeństwa. A to z kolei oznacza, że środki produkcji w gospodarce powinny 

być wykorzystywane w taki sposób, aby produkcja i dystrybucja zwiększały całkowity 

dobrobyt społeczno-gospodarczy”405. A.B. Caroll stwierdził, że CSR to pewien konstrukt, który 

„obejmuje ekonomiczne, prawne, etyczne i dyskrecjonalne oczekiwania, jakie społeczeństwo 

ma wobec organizacji w określonym czasie"406. Argumentował w ten sposób, że pewne 

zobowiązania są wykonywane nie tylko dla dobra firmy, ale także dla dobra całego 

społeczeństwa. 

W latach 80-tych definicja została rozszerzona i usystematyzowana, czego przykładem 

jest propozycja T.M. Jonesa, który sprecyzował, że społeczna odpowiedzialność biznesu to 

„koncepcja, zgodnie z którą korporacje mają zobowiązania wobec innych grup społecznych niż 

akcjonariusze, wykraczające poza zobowiązania wynikające z przepisów prawa i umów 

związkowych. Dwa aspekty tej definicji są krytyczne. Po pierwsze, obowiązek musi być 

przyjęty dobrowolnie; zachowanie pod wpływem przymusu wynikającego z prawa lub umowy 

związkowej nie jest dobrowolne. Po drugie, obowiązek ten jest szeroki, wykracza poza 

tradycyjny obowiązek wobec wspólników/akcjonariuszy i obejmuje inne grupy społeczne, 

takie jak klienci, pracownicy, dostawcy i społeczności lokalne”407. 

Kilka definicji społecznej odpowiedzialności biznesu zostało także zaproponowanych 

przez polskich naukowców. I tak dla L. Mierzwińskiej CSR oznacza „obowiązek moralny 

i prawny odpowiedzialności za działania podejmowane w przedsiębiorstwie wobec jego 

interesariuszy”408. Z kolei według G. Sobieckiego najistotniejszą kwestią różnicującą strategię 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, jest fakt, iż jej podstawową, obligatoryjną 

wartością jest odpowiedzialność, która zobowiązuje przedsiębiorstwo do rozliczania się przed 

interesariuszami z konsekwencji swych zachowań, podczas gdy w ZPW odpowiedzialność 

może stanowić jedną z wartości kluczowych podlegających procesowi instytucjonalizacji409. 

Skondensowaną i celną definicję działań społecznie odpowiedzialnych zaproponowali 

A. McWilliams oraz D. Siegel, twierdząc że są to działania, które „wydają się sprzyjać jakiemuś 

 
405 W.C. Frederick (1960), The growing concern over business responsibility, California Management Review, 2, 

s. 60 
406 A.B. Carroll (1979), A three-dimensional conceptual model of corporate social performance, Academy of 

Management Review, 4(4), s. 500 (497-505) 
407 T.M. Jones (1980), Corporate social responsibility revisited, redefined, California Management Review, 

Spring, s. 59-60 
408 L. Mierzwińska (2013), Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat etyczny i 

ekonomiczny we współczesnej organizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 34, s. 339-347 
409 G. Sobiecki (2015), Koncepcja zarządzania przez wartości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 

145, s. 9-31 
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dobru społecznemu, poza interesami firmy i tym, co jest wymagane przez prawo”410. 

Działalność organizacji w zakresie odpowiedzialności społecznej, polega więc na 

uwzględnianiu kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i konsumenckich w swojej 

działalności gospodarczej w celu tworzenia wartości dla udziałowców i interesariuszy. 

Próbę definicji podjęły również największe międzynarodowe organizacje. Bank 

Światowy określił społeczną odpowiedzialność biznesu jako zobowiązanie biznesu do 

etycznego postępowania a także przyczyniania się do rozwoju gospodarczego, poprawy jakości 

życia pracowników, rodzin, społeczności lokalnej i społeczeństwa411. Komisja Europejska 

z kolei uważa CSR za koncepcję, zgodnie z którą firmy dobrowolnie decydują się przyczynić 

do dobrobytu społeczeństwa i czystszego środowiska412. Z jednej strony zwraca się więc uwagę 

na pewnego rodzaju obowiązek stawiany przed organizacjami, z drugiej dyskrecjonalność 

działań.  

Jak z wynika z przytoczonych powyżej przykładów, próby zdefiniowania działań 

społecznie odpowiedzialnych ujawniają dwie podstawowe cechy konceptualne. Po pierwsze, 

CSR przejawia się przede wszystkim w jakimś obserwowalnym oraz mierzalnym zachowaniu 

czy wyniku tych działań. Po drugie, koncepcja ta wykracza poza poziom ustalony przez 

obowiązkowe regulacje lub standardy egzekwowane przez prawo. W związku z tym, w swojej 

istocie społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to właściwe zachowanie społeczne lub 

środowiskowe, które wykracza poza wymogi prawne lub regulacyjne danego rynku. 

Według naukowców, działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu 

mogą przejawiać się w jednym z czterech obszarów413: 

• ekonomicznym – w którym szczególny nacisk kładzie się na generowanie zysku, 

• socjologicznym – uwzględniającym wzajemną solidarność międzyludzką, 

• ekologicznym – skupiającym się na odpowiedzialności za ochronę środowiska, 

• etycznym – uwzględniającym dostrzeganie skutków własnych decyzji i ponoszenie 

za nie odpowiedzialności. 

 
410 A. McWilliams, D. Siegel (2001), Corporate social responsibility: a theory of the firm perspective, The 

Academy of Management Review, 26(1), s. 117 (117-127) 
411 WBCSD (1998), Stakeholder dialogue on CSR, The World Business Council for Sustainable Development, 

Holandia, wrzesień 6-8 
412 Komisja Europejska (2001), Promoting a European framework for corporate social responsibility – Green 

Paper, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 
413 J. Adamczyk (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa; M. Kunasz, E. Mazur-Wierzbicka (2019), Odpowiedzialność środowiskowa przedsiębiorstwa – 

perspektywa potencjalnych pracowników, w E. Mazur-Wierzbicka, D. Janczewska (red.), Społeczna 

odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii, Studia i Monografie, 103, Wydawnictwo 

Społecznej Akademii Nauk, Łódź, s. 133-146 
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W celu zbadania popularności koncepcji przeanalizowano występowanie pozycji 

naukowych w bazie Scopus, zawierających pojęcie działalności społecznie odpowiedzialnej. 

Należy stwierdzić, że ta tematyka cieszy się bardzo dużym i ciągle wzrastającym 

zainteresowaniem. Szukając interesujących autora publikacji, posłużono się zarówno pełnym 

zwrotem w języku angielskim oraz jego akronimem („CSR”), uwzględniając jedynie kategorie 

biznes oraz ekonomia. Obszarem poszukiwań były zarówno tytuły jak i słowa kluczowe oraz 

abstrakty. Wykres 1.5 obrazuje wyniki badania. 

 

 

Wykres 1.5 Liczba publikacji zawierających termin CSR w bazie Scopus 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Scopus (stan na 13.03.2021) 

 

Już w 1978 roku tematyka CSR po raz pierwszy została poruszona w publikacjach 

naukowych. Do końca lat 90-tych pozycje pojawiały się stosunkowo rzadko, po czym nastąpił 

wzrost, który przyśpieszył jeszcze na początku tego wieku i utrzymuje się do dnia dzisiejszego, 

osiągając ponad 1400 pozycji rocznie. Kraje, w których najczęściej publikuje się w tym 

zakresie, to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny, Hiszpania i Australia. W Polsce 

w bazie Scopus zaindeksowano dotychczas aż 356 pozycji. 

Badania wykazują bezpośredni związek pomiędzy inicjatywami CSR a postawami 

pracowników. Dowiedziono m.in. że działania z zakresu CSR, podobnie jak zarządzanie przez 

wartości, zwiększają: identyfikację pracowników z firmą, wydajność zatrudnionych oraz 

zaangażowanie pracowników w działalność organizacji414. 

 
414 B.V. Larson, K.E. Flaherty, A.R. Zablah, T.J. Brown, J.L. Wiener (2008), Linking Cause-Related Marketing 

to Sales Force Responses and Performance in a Direct Selling Context, Journal of the Academy of Marketing 
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Badacze etyki i zarządzania konsekwentnie stwierdzają pozytywny związek między 

ocenami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a deklarowaną przez studentów 

biznesu opinią o atrakcyjności zatrudnienia w tych organizacjach415. Literatura przedmiotu 

udowadnia nie tylko powiązania między CSR a zachowaniami osób poszukujących pracy, ale 

także potwierdza, że obecni pracownicy deklarują lepsze nastawienie do pracy i wyższe 

zaangażowanie organizacyjne w firmach, które są kojarzone z większą odpowiedzialnością 

społeczną416. Należy mieć na uwadze także fakt wzrostu świadomości środowiskowej 

społeczeństwa, w związku z którym można założyć, że potencjalni pracownicy będą w swoich 

wyborach dotyczących przyszłego pracodawcy coraz częściej uwzględniać także i ten obszar 

CSR417. Firmy odpowiedzialne społecznie i środowiskowo, w konsekwencji, mają przewagę 

w zatrudnianiu zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, co przekłada się na 

mierzalne korzyści418. 

W związku z powyższym, organizacje podejmują różnorodne inicjatywy CSR, aby 

sprostać oczekiwaniom pracowników, budując w ten sposób swoją tożsamość korporacyjną. 

Z jednej strony ważne jest w tym aspekcie samo postrzeganie tożsamości przedsiębiorstwa, tzn. 

skojarzenia pracowników jakie budzi firma w odniesieniu do ważnych dla nich spraw 

społecznych419. Z drugiej strony istotniejszą nawet rolę odgrywa partycypacja pracownicza. 

Zaangażowanie pracowników w inicjatywy CSR pozwala im zaspokoić ich własne, unikalne 

potrzeby. Kiedy inicjatywy te zaspokajają potrzeby psychologiczne pracowników, zatrudnieni 

mają tendencję do głębszej identyfikacji z firmą420. 

Inicjatywy CSR najczęściej przyjmują formę programów wolontariatu pracowniczego, 

w których pracownicy poświęcają swój czas i umiejętności na rzecz społeczności lokalnej. 

Dowiedziono, że takie formy aktywnej działalności pozytywnie wpływają na nastawienie 

 
Science, 36(2), s. 271-277; S. Brammer, A. Millington, B. Rayton (2007), The contribution of corporate social 

responsibility to organizational commitment, International Journal of Human Resource Management, 18(10), s. 

1701-1719; P. Rodrigo, D. Arenas (2008), Do Employees Care About CSR Programs? A Typology of 

Employees According to their Attitudes, Journal of Business Ethics, 83(2), s. 265-283 
415 H.S. Albinger, S. Freeman (2000), Corporate social performance and attractiveness as an employer to 

different job seeking populations, Journal of Business Ethics, 28(3), s. 243-53 
416 D. Peterson (2004), The Relationship between perceptions of corporate citizenship and organizational 

commitment, Business and Society, 43(3), s. 296-319 
417 M. Kunasz, E. Mazur-Wierzbicka (2019), Odpowiedzialność środowiskowa przedsiębiorstwa – perspektywa 

potencjalnych pracowników, w E. Mazur-Wierzbicka, D. Janczewska (red.), Społeczna odpowiedzialność 

biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii, Studia i Monografie, 103, Wydawnictwo Społecznej Akademii 

Nauk, Łódź, s. 133-146 
418 P. Crifo, V.D. Forget (2015), The economics of corporate social responsibility: A firm-level perspective 

survey, Journal of Economic Surveys, 29(1), s. 112-130 
419 S. Valentine, G. Fleischman (2008), Ethics Programs, Perceived corporate social responsibility and job 

satisfaction, Journal of Business Ethics, 77(2), s. 159-172 
420 H.-R. Kim, M. Lee, H.-T. Lee, N.-M. Kim (2010), Corporate social responsibility and employee-company 

identification, Journal of Business Ethics, 95, s. 557-569 
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zatrudnionych do pracy421. Warto w tym miejscu wspomnieć o prestiżu firmy. Badacze odkryli, 

że stopień, w jakim pracownicy identyfikują się z firmą, opiera się na podziwie innych dla danej 

organizacji. Innymi słowy, prestiż związany z pracą w przedsiębiorstwie, może zaspokoić  czy 

też poprawić ich potrzebę poczucia własnej wartości, co wymaga, aby członkostwo w grupie 

było satysfakcjonujące. Pracownicy czują się dumni lub nagradzani za przynależność do 

cenionej społecznie firmy, a zatem wynikająca z tego samoocena spowoduje wysoki stopień 

identyfikacji422. 

Warto mieć jednak na uwadze, że CSR może być skutecznym sposobem na zwiększenie 

przewagi konkurencyjnej firmy pod warunkiem, że koncepcja ta będzie postrzegana we 

wszystkich jej wymiarach, tj. w kontekście działań ekonomicznych, moralnych, etycznych, 

prawnych i filantropijnych, a nie w wąskiej perspektywie przestrzegania obowiązujących norm 

i standardów423. Uważa się, że wdrożenie tej koncepcji jest najbardziej skuteczne we 

wzmacnianiu pozytywnych postaw wobec firmy oraz zmniejszaniu sceptycyzmu 

konsumentów. CSR działa również jako bufor przeciwko kryzysowi rynkowemu, jednocześnie 

pomagając wyjść danej organizacji z trudnej sytuacji424. Szczególnie istotny wydaje się fakt, że 

inicjatywy CSR w różnych formach stają się istotnymi kanałami budowania lojalności 

klientów. Przedsiębiorstwa są skłonne do generowania lojalności klientów przede wszystkim 

z powodów ekonomicznych. Wykazano mianowicie, że wzrost retencji klientów wpływa na 

znaczne zwiększenie bieżącej wartości zysków425. Ponadto, lojalność klienta ma zasadnicze 

znaczenie w generowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej i może prowadzić do oszczędności 

kosztów, częstszych referencji oraz lepszej znajomości marki426. Istotnym wydaje się być fakt, 

że długofalowe, bardziej kompleksowe podejście do CSR, ukierunkowane na różnych 

interesariuszy firmy, silniej oddziałuje na konsumentów i potwierdza, że pozytywne efekty 

poszczególnych elementów CSR, choć ukierunkowane na jedną grupę interesariuszy, mogą 

rozprzestrzeniać się i wpływać na inne grupy interesariuszy427. 

 
421 D.K Peterson (2004), Benefits of participation in corporate volunteer programs: employees’ perceptions, 

Personnel Review, 33(6), s. 615-627 
422 J.E. Dutton, J.M. Dukerich, C.V. Harquail (1994), Organizational Images and Member Identification, 

Administrative Science Quarterly, 39(2), s. 239-263 
423 A. Cierniak-Emerych, K. Zięba (2014), Working conditions as one of the areas for implementing the concept 

of corporate social responsibility, Management, 18(1), s. 21-33 
424 J. Pirsch, S. Gupta, S.L Grau (2007), A framework for understanding corporate social responsibility programs 

as a continuum: an exploratory study, Journal of Business Ethics, 70, s. 125-140 
425 F.F. Reichheld,  W. E. Sasser (1990), Zero defections: quality comes to services, Harvard Business Review, 

68, s. 105-111 
426 D.L. Duffy (2003), Internal and external factors which affect customer loyalty, Journal of Consumer 

Marketing,  20(5), s. 480-485 
427 M.E. Drumwright (1996), Company advertising with a social dimension: the role of non-economic criteria, 

Journal of Marketing, 60(4), s.71-87 



 126 

Strategie CSR mogą prowadzić do wzrostu wydajności, ponieważ przedsiębiorstwa 

stają się bardziej otwarte na alternatywne strategie produkcji oraz na inwestorów o większej 

wrażliwości na kwestie zrównoważonego rozwoju. Poprawa w zakresie działań CSR może 

prowadzić także do wzrostu dochodów – pośrednio poprzez poprawę wizerunku marki, lub 

bezpośrednio poprzez rozwój produktu lub rynku niszowego. Organizacja, która 

zaimplementowała CSR, zyskuje więc jednocześnie w aspekcie wizerunkowym jak 

i ekonomicznym428. Warto zwrócić także uwagę na pozytywny efekt wynikający z faktu, że 

CSR jest sposobem na zmniejszenie lub też umiejętne zarządzanie ryzykiem związanym ze 

społeczną odpowiedzialnością, takim jak unikanie negatywnych relacji w prasie429. 

Szerokie badania na temat wpływu CSR na produktywność organizacji zostały 

przeprowadzone na próbie ponad 5000 wietnamskich przedsiębiorstw. Oszacowano, że dodanie 

jednego dodatkowego działania do strategicznego portfela CSR przedsiębiorstwa, daje średnio 

określony wzrost wydajności pracy o 0,3 procent. Analizując dokładnie typy zaangażowania 

społecznego, zauważono dodatkowo, że szczególny wzrost wydajności pracy aż o 0,5-0,6% 

występuje w przypadku firm, które dodadzą jedną inicjatywę CSR na rzecz społeczności 

lokalnej. Co więcej, wyniki pokazały że pracownicy są skłonni zaakceptować niższy udział 

w dodatkowo generowanej wartości dodanej w zamian za pracę w firmie deklarującej "dobre" 

wartości korporacyjne, w szczególności te przynoszące korzyści społeczności lokalnej430. 

Większość naukowców skłania się do tezy, że wdrożenie działań społecznie 

odpowiedzialnych w organizacji przekłada się na lepsze rezultaty finansowe osiągane przez te 

przedsiębiorstwa. Wśród korzyści ekonomicznych E. Mazur-Wierzbicka wymienia: 

zwiększenie udziału w rynku, zmniejszenie kosztów, wzrost wartości marki, zmniejszenie 

ryzyka oraz wzrost obrotów431. Kilka metaanaliz wskazuje na pozytywny związek między CSR 

a zyskiem, chociaż wielkość tego efektu i związek przyczynowy są nadal przedmiotem wielu 

dyskusji432. Dla przykładu, w przeglądzie 30 lat badań empirycznych, M. Orlitzky, F.L. 

Schmidt oraz S.L. Rynes wykazali powszechny pozytywny związek w różnych branżach 

i różnych kontekstach badawczych, chociaż związek ten zmieniał się od wysoce pozytywnego 

 
428 E. Mazur-Wierzbicka (2013), Zrównoważony rozwój – wyzwania w ramach wymiaru środowiskowego, 

Handel Wewnętrzny, 6A, s. 223-232 
429 M. Kitzmueller, J. Shimshack (2012), Economic perspectives on corporate social responsibilities, Journal of 

Economic Literature, 50(1), s. 51-84 
430 C. Newman, J. Rand, F. Tarp, N. Trifkovic (2020), Corporate social responsibility in a competitive business 

environment, The Journal of Development Studies, 56(8), s. 1455-1472 
431 E. Mazur-Wierzbicka (2017), Przedsiębiorczość a społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorczość i 

Zarządzanie, XVIII, 12 cz. I, s. 119-132 
432 D.V. Moser, P.R. Martin (2012), A broader perspective on corporate social responsibility research in 

accounting, The Accounting Review, 87, s. 797-806 
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do umiarkowanie pozytywnego. Miało na to wpływ przeróżne uwarunkowania, np. reputacja 

organizacji, zastosowane miary finansowe czy stopień ujawniania działań  CSR przez badane 

przedsiębiorstwa433. Lepsze wyniki finansowe mogą być napędzane przez bardziej wydajnych 

i lojalnych pracowników; rozwój bardziej opłacalnych procesów organizacyjnych, takich jak 

alternatywne źródła energii i techniki recyklingu; bardziej innowacyjne produkty i usługi 

zaspokajające potrzeby społeczne oraz potencjalne oszczędności, które w przeciwnym razie 

mogłyby wynikać ze społecznie "nieodpowiedzialnego" zachowania, takie jak kary za szkody 

wyrządzone środowisku naturalnemu434. Redukcja kosztów następuje także w konsekwencji 

oszczędności materiałów i energii a także racjonalniejszej gospodarki surowcami, co 

w konsekwencji wpływa na zyskowność organizacji435. 

Dowody na wystepowanie istotnego związku pomiędzy zaangażowaniem w CSR 

a wynikami finansowymi znaleźli C. Beck, G. Frost oraz S. Jones, którzy zbadali 

i udokumentowali praktyki 116 dużych spółek notowanych na giełdach w Londynie, 

Hongkongu i Australii. Chociaż istnieje znaczne zróżnicowanie w zakresie ogólnych praktyk 

raportowania CSR w poszczególnych krajach, grupach branżowych i wielkościach organizacji, 

całkowite zaangażowanie w CSR jest pozytywnie i znacząco skorelowane z wynikami 

finansowymi, nawet po uwzględnieniu zmiennych takich jak, wielkości firmy, efektów stałych 

na poziomie branży, ryzyka finansowego i rodzaju ubezpieczyciela436. W odróżnieniu od tych 

badaczy,  J.D. Margolis i H.A. Elfenbein stwierdzili bardziej ograniczoną zależność, dochodząc 

mianowicie do wniosku, że związek ten może być silniejszy, gdy wyniki finansowe są 

modelowane w celu przewidywania przyszłych działań w zakresie CSR, a nie gdy działania 

w zakresie CSR są wykorzystywane do przewidywania wyników finansowych437. Pozytywny, 

bezpośredni wpływ działań społecznie odpowiedzialnych na wyniki finansowe, został 

w pewnym stopniu podważony także poprzez badania przeprowadzone przez E. Nelling oraz 

E. Webb. Naukowcy dowiedli, podobnie jak Margolis i Elfenbein, że to dobre wyniki 

finansowe prowadzą do większych inwestycji firm w aspekty CSR związane z relacjami 

 
433 M. Orlitzky, F.L. Schmidt, S.L. Rynes (2003), Corporate social and financial performance: a meta-analysis, 

Organization Studies, 24, s. 403-441 
434 P.M. Clarkson, M.B. Overell, L. Chapple (2011), Environmental reporting and its relation to corporate 

environmental performance, Abacus, 47, s. 27-60 
435 E. Mazur-Wierzbicka (2013), Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach CSR – korzyści dla 

przedsiębiorców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 288, s. 106-114 
436 C. Beck, G. Frost, S. Jones (2018), CSR disclosure and financial performance revisited: A cross- country 

analysis, Australian Journal of Management, 43(4), s. 517-537 
437 J.D. Margolis, H.A. Elfenbein HA (2008), Do well by doing good? Don’t count on it, Harvard Business 

Review, 86, s. 19-20 
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z pracownikami, ale działania CSR nie wpływają na wyniki finansowe. Czyli zależność ta, 

pomimo silnej korelacji, jest dokładnie odwrotna niż w tradycyjnych założeniach438. 

Ciekawe badanie 61 polskich firm należących do Rankingu Odpowiedzialnych Firm 

przeprowadziła w roku 2019 E. Jastrzębska. Celem było określenie jakimi wartościami kierują 

się firmy – liderzy społecznej odpowiedzialności w Polsce. Zważając uwagę na fakt, że CSR 

opiera się na etyczności, przejrzystości i wiarygodności, a także budowaniu trwałych relacji 

z interesariuszami, wyniki były dość przewidywalne. Potwierdziły natomiast, że koncepcja ta 

wywodzi się z zarządzania przez wartości. Zdecydowanie najczęściej wymienianą wartością 

w tych spółkach była odpowiedzialność. Na dalszych miejscach znalazły się uczciwość, 

współpraca, szacunek, klient oraz otwartość. Porównując te badania do omówionych 

w poprzednim podrozdziale dotyczącym ZPW, należy zauważyć że po upływie kilku lat 

kluczową wartością stała się odpowiedzialność, natomiast straciła na znaczeniu jakość. Wśród 

rodzin wartości, przedsiębiorstwa deklarują przede wszystkim wartości behawioralne439. 

Podejmując próbę porównania koncepcji zarządzania przez wartości oraz społecznej 

odpowiedzialności biznesu, należy dojść do wniosku, że są one nieodłącznie ze sobą związane, 

wykazując znacznie więcej podobieństw niż różnic. W tabeli 1.11 zestawiono podobieństwa 

i różnice obu koncepcji. 

 

Tabela 1.11 Porównanie zarządzania przez wartości oraz społecznej odpowiedzialności biznesu 

Element porównywany zarządzanie przez wartości społeczna odpowiedzialność biznesu 

Idea oparcie procesu zarządzania na 

wartościach  

oparcie procesu zarządzania na 

uwzględnieniu nie tylko interesów 

firmy i wymogów prawa, ale  także 

obligatoryjnie dobra społecznego, w 

tym środowiskowego 

Perspektywa czasowa długoterminowa, ale raczej 

ograniczona do danego pokolenia  

długoterminowa, ale raczej ograniczona 

do danego pokolenia, choć częściej 

przyjmująca znacznie dłuższą 

perspektywę w aspekcie ochrony 

środowiska 

Dbałość o środowisko  możliwe jako jedna z wartości  możliwe jako jedna z wartości, 

występuje częściej niż w ZPW 

Problematyka społeczna 

wychodząca poza zagadnienia 

pracownicze 

możliwa jako jedna z wartości  obowiązkowo podejmuje 

problematykę społeczną 

Interesariusze  obejmuje klientów, pracowników, 

właścicieli oraz istotne inne grupy 

jak dostawcy czy konkurencja  

obejmuje klientów, pracowników, 

właścicieli oraz istotne inne grupy jak 

dostawcy czy konkurencja 

 
438 E. Nelling, E. Webb (2009), Corporate social responsibility and financial performance: the “virtuous circle” 

revisited, Review of Quantitative Finance and Accounting, 32(2), s. 197-209 
439 E. Jastrzębska (2020), Wartości organizacyjne wybranych firm w Polsce, Studia Ecologiae et Bioethicae, 

18(2), s. 43-55 
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Zwiększenie zaangażowania 

pracowników 

tak tak 

Promowanie osobistej 

odpowiedzialności 

może występować tak, istotna wartość 

Etyczne postępowanie tak występuje obligatoryjnie 

Dbałość o pracowników  tak tak 

Przyczynianie się do dobrobytu 

społecznego 

tak występuje obligatoryjnie 

Współudział pracowników w 

podejmowaniu decyzji  

tak tak 

Rozwój pracowników  zdecydowanie tak zdecydowanie tak 

Wolontariat pracowniczy występuje sporadycznie występuje bardzo często 

Odpowiedzialność tak występuje obligatoryjnie 

Partycypacja pracownicza może występować  występuje niemalże we wszystkich 

przypadkach 

Równość i sprawiedliwość  zdecydowanie tak zdecydowanie tak 

Lepsze postrzeganie firmy na 

rynku pracy 

zdecydowanie tak zdecydowanie tak 

Pozytywny wpływ na 

długoterminowe wyniki 

finansowe 

tak, istotny wpływ tak, istotny wpływ 

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu: A.B Carroll (1999), Corporate social responsibility, evolution 

of a definitional construct, Business & Society, 38(3), s. 268-295; A. Cierniak-Emerych, K. Zięba (2016), Kultura 

organizacyjna przedsiębiorstwa zorientowanego na odpowiedzialność społeczną : studium przypadku, Marketing 

i Rynek, 3, s. 81-91; M. Friedman (1970), The social responsibility of business is to increase its profits, The New 

York Times, 33, s. 122-126; A. Paliwoda-Matiolańska (2014), Odpowiedzialność społeczna w procesie 

zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa; S. Wartick, P. Cochran (1985), The 

evolution of the corporate social performance model, Academy of Management Review, 10(4), s. 758-769; E. 

Freeman (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pittman-Ballinger, Boston; T.M. Jones (1980), 

Corporate social responsibility revisited, redefined, California Management Review, Spring, s. 59-60; L. 

Mierzwińska (2013), Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat etyczny i ekonomiczny we 

współczesnej organizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 34, s. 339-347; WBCSD (1998), 

Stakeholder dialogue on CSR, The World Business Council for Sustainable Development, Holandia, wrzesień 6-

8; J. Adamczyk (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa; S. Brammer, A. Millington, B. Rayton (2007), The contribution of corporate social responsibility to 
organizational commitment, International Journal of Human Resource Management, 18(10), s. 1701-1719; A. 

Cierniak-Emerych, K. Zięba (2014), Working conditions as one of the areas for implementing the concept of 

corporate social responsibility, Management, 18(1), s. 21-33; D.V. Moser, P.R. Martin (2012), A broader 

perspective on corporate social responsibility research in accounting, The Accounting Review, 87, s. 797-806; M. 

Orlitzky, F.L. Schmidt, S.L. Rynes (2003), Corporate social and financial performance: a meta-analysis, 

Organization Studies, 24, s. 403-441 

 

Analizując powyższe zestawienie, należy dojść do wniosku, że charakterystyką 

wyróżniającą CSR jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na dobro społeczne, w tym 

uwzględnienie kwestii środowiskowej. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły tę koncepcję, 

obowiązkowo podejmują problematykę społeczną a także cechują się odpowiedzialnością. 

Innym ważnym elementem, który jest brany pod uwagę w przypadku CSR jest powszechnie 

występujący wolontariat pracowniczy oraz etyczne postępowanie. Pozostałe 

z porównywalnych elementów z reguły występują w obu koncepcjach, jednakże z różnym 

nasileniem. Przykładowo zarówno w zarządzaniu przez wartości jak i społecznej 
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odpowiedzialności biznesu występują te same grupy interesariuszy, jednakże w CSR zwraca 

uwagę większy nacisk kładziony na interesariuszy zewnętrznych440. Warte uwagi jest również 

to, że żaden z porównywanych aspektów nie pojawia się tylko i wyłącznie w jednej 

z analizowanych strategii, sugerując bliskość koncepcyjną oraz powiązania obu koncepcji. 

W ostatnim czasie, w bardzo szerokim kontekście, zyskuje na znaczeniu pojęcie 

zrównoważonego rozwoju. Ponieważ jest to bardzo silny trend – niekiedy wprost utożsamiany 

z CSR441 – uznano, że warto się mu bliżej przyjrzeć. Ponadto idea zrównoważonego rozwoju 

została zaimportowana do domeny zarządzania zasobami ludzkimi w postaci powołania 

koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. Ta ostatnia zostanie szerzej 

omówiona w kolejnym punkcie pracy. 

 

1.2.4.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi 

Idea zrównoważonego zarządzania jest opisywana jako proces łączący obszary 

gospodarczo-społeczne, biorąc jednocześnie pod uwagę równowagę ekologiczną i ochronę 

środowiska. Powstała już w latach sześćdziesiątych jako odpowiedź na zwiększającą się 

gwałtownie liczbę ludności oraz związane z tym zagrożenia, takie jak: nadmierne zużycie 

zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska, wysokie bezrobocie, niedożywienie czy 

też niszczenie powierzchni Ziemi, a szczególnie lasów. Dyskusję nad problemem 

środowiskowym na skalę światową zapoczątkował raport „Granice wzrostu”, wydany przez 

powstały w 1968 roku Klub Rzymski, który przedstawiał pesymistyczną wizję Ziemi442. 

Koncepcja zyskała na popularności, gdy Komisja Brundtland’a w roku 1987 zdefiniowała 

zrównoważony rozwój jako „rozwój spełniający potrzeby obecnego pokolenia, jednakże nie 

zmniejszający szans zaspokojenia potrzeb przyszłych generacji”443. Przyjęto holistyczne 

podejście do zrównoważonego rozwoju, ujmując zagadnienia globalnie, w długoterminowej 

perspektywie, biorąc pod uwagę wielu interesariuszy dodając społeczny wymiar do 

ekologicznych i ekonomicznych444. Takie zintegrowane podejście determinuje, zarówno na 

 
440 A. Paliwoda-Matiolańska (2014), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa; S. Wartick, P. Cochran (1985), The evolution of the corporate social 

performance model, Academy of Management Review, 10(4), s. 758-769 
441 N. Schönherr, F. Findler, A. Martinuzzi (2017), Exploring the interface of CSR and the Sustainable 

Development Goals, Transnational Corporations, 24(3), s. 33-47; I. Ehnert, W. Harry, K.J. Zink (red.)(2014), 

Sustainability and human resource management: developing sustainable business organizations, Springer, 

Berlin/Heidelberg 
442 A. Antkowicz, S. Dyrdoń (2019), Idea zrównoważonego rozwoju, pobrano 18.11.2019 z 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Idea_zr%C3%B3wnowa%C5%BConego_rozwoju 
443 World Commission on Environment and Development (1987), Report: Our Common Future, pobrano 

23.11.2019 z www.un-documents.net/our-common-future.pdf 
444 B. Mazur (2017), Sustainable human resource management and its models, International Journal of 

Contemporary Management, 16(3), s. 211-223 
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poziomie operacyjnym jak i strategicznym, że wszytskie trzy wymiany stanowią immanantny 

element funkcjonowania organizacji445. 

Idea zrównoważonego rozwoju w ostatnim czasie została także przeniesiona na pole 

zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualnie ZZL musi być na bieżąco z zapotrzebowaniem 

biznesu skierowanym coraz bardziej na działania proekologiczne. W związku z tym, 

przedsiębiorstwa często zatrudniają fachowców z branży ochrony środowiska w celu wsparcia 

rozwoju strategii firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Proces ten wydaje się być 

nieodwracalny ze względu na dwa zjawiska. Pierwszym z nich są postępujące regulacje 

środowiskowe, które są coraz częściej i w szerszym zakresie wprowadzane w wielu krajach 

(jak np. ograniczanie zużycia plastiku w Unii Europejskiej). Drugi polega na tym, że korporacje 

wymagają od swoich dostawców dostarczenia danych w zakresie ochrony środowiska jako 

warunku podjęcia i kontynuowania współpracy (np. Microsoft oczekuje od swoich dostawców 

regularnych i szczegółowych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju)446. 

Tzw. zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi jako termin występuje już od 

ponad dziesięciu lat, jednakże nie znajdziemy precyzyjnej, jednorodnej definicji. 

Kompleksową próbę zdefiniowania podjął się R. Kramar, który uważa, że zrównoważone ZZL 

„może być zdefiniowane jako wzorzec planowanych lub wypracowywanych strategii i praktyk 

HR, które mają umożliwić osiągnięcie celów finansowych, społecznych i ekologicznych przy 

jednoczesnej reprodukcji bazy zasobów ludzkich w długim okresie czasu. Dąży on do 

zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz na ludzi i społeczności, 

a także uznaje krytyczną rolę prezesów, menedżerów średniego i wyższego szczebla, 

specjalistów ZZL i pracowników w dostarczaniu komunikatów, które są charakterystyczne, 

spójne i odzwierciedlają konsensus wśród decydentów”447. Definicja te ze względu na swoją 

złożoność i adekwatność została przyjęta w niniejszej dysertacji jako obowiązująca, tym 

niemniej warto przytoczyć kilka alternatywnych prób definicyjnych. 

W podobny sposób pojęcie zrównoważonego ZZL jest definiowane między innymi jako 

„dostosowanie w dłuższym horyzoncie czasowym strategii i praktyk zarządzania zasobami 

ludzkimi, które umożliwiają osiągnięcie finansowych, społecznych oraz ekologicznych celów 

wraz z ich wpływem na przedsiębiorstwo oraz jego otoczenie, przy jednoczesnej kontroli 

 
445 K. Walecka-Jankowska, A. Zgrzywa-Ziemak, (2017), Innowacje zorientowane na zrównoważony rozwój: 

zdefiniowanie problemu, w: P. Kubiński P., Innowacje w biznesie: nowe modele i nowe praktyki, Exante, 

Wrocław, s. 47-61 
446 E. Cohen, S. Taylor, M. Muller-Camen (2010), HRM’s role in corporate social and environmental 

sustainability, SHRM Foundation’s Effective Practice Guidelines Series, Alexandria, VA 
447 R. Kramar (2013), Beyond strategic human resource management: is sustainable human resource 

management the next approach?, The International Journal of Human Resource Management, 25(8), s.16 



 132 

niezamierzonych skutków ubocznych i negatywnego sprzężenia zwrotnego”448. I. Ehnert jako 

zrównoważone ZZL definiuje „wzorzec zaplanowanych lub powstających strategii i praktyk 

w zakresie zasobów ludzkich, które mają umożliwić osiągnięcie celów organizacyjnych przy 

jednoczesnej odbudowie bazy kadrowej w długim okresie czasowym i kontrolowaniu 

wywołanych przez systemy HR efektów ubocznych i zwrotnych dla bazy kadrowej, a tym 

samym dla samej firmy”449. W definicji tej widzimy więc skupienie się na zrównoważonym 

rozwoju w aspekcie kadrowym. Z kolei wśród polskich naukowców zajmujących się omawianą 

problematyką, warto wspomnieć o podejściu A. Pabiana, dla którego istota tej koncepcji to 

„planowanie i pozyskiwanie pracowników oraz takie oddziaływanie na nich, aby zrealizowali 

cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w przedsiębiorstwie, przyczyniając się tym samym 

do równoważenia potrzeb międzypokoleniowych”450. 

W literaturze prezentowane są cechy wyróżniające koncepcję zrównoważonego ZZL. 

Przede wszystkim zwraca się uwagę na długoterminową perspektywę. Należy wziąć pod uwagę 

dostępność zasobów ludzkich w przyszłości, ich potrzeb, z jednoczesnym wyeliminowaniem 

podejścia z góry zakładającego krótkoterminowe zatrudnianie pracowników. Istotą jest 

integracja przyszłości z teraźniejszością – zarządzanie dziś powinno mieć pozytywne działanie 

na przyszłość451. Tym bardziej na znaczeniu zyskuje rekrutacja właściwego personelu. Wybór 

pracowników powinien bazować na osobach, które przyczynią się do długoterminowego 

rozwoju firmy, ale także wesprą ją w okresie zmian czy kryzysów gospodarczych452. 

Ponieważ w centrum troski zrównoważonego rozwoju znajduje się człowiek, nie dziwi 

także fakt, że dbałość o zdrowotny potencjał pracownika jest kolejnym wyróżnikiem 

omawianej idei. Przedsiębiorstwa powinny zapewnić utrzymanie zdrowej i produktywnej siły 

 
448 I. Ehnert, S. Parsa, I. Roper, M. Wagner, M. Muller-Camen (2016), Reporting on sustainability and HRM: A 

comparative study of sustainability reporting practices by the world’s largest companies, International Journal 

of Human Resource Management, 27(1), s. 88-108 
449 I. Ehnert (2009), Sustainable human resource management. A conceptual and exploratory analysis from a 

paradox perspective, Physica-Verlag Berlin Heidelberg, s. 74 
450 A. Pabian (2015), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi – zarys problematyki, Zeszyty Naukowe 

Politechniki Częstochowskiej, 17, s. 8-9 (7-16) 
451 R.J. Zaugg, A. Blum, N. Thom (2001), Sustainability in Human Resource Management: Evaluation Report, 

Survey in European Companies and Institutions, opracowany przez Institute for Organization and Human 

Resource Management, European Association of Personnel Management, Uniwersytet Berno; E. Cohen, S. 

Taylor, M. Muller-Camen (2010), HRM’s role in corporate social and environmental sustainability, SHRM 

Foundation’s Effective Practice Guidelines Series, Alexandria, VA; I. Ehnert, S. Parsa, I. Roper, M. Wagner, M. 

Muller-Camen (2016), Reporting on sustainability and HRM: A comparative study of sustainability reporting 

practices by the world’s largest companies, International Journal of Human Resource Management, 27(1), s. 88-

108 
452 W. Harry (2014), The relevance of the vision of sustainability to HRM practice, w I. Ehnert, W. Harry, K.J. 

Zink, Sustainability and human resource management: developing sustainable business organizations, s. 401-

419, Springer, Berlin/Heidelberg; M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako reakcja 

firm na rosnące wymagania rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89 
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roboczej. W tym celu należy zwrócić uwagę na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

obciążenie pracą czy też work-life balance453. Zwiększanie zdolności do zatrudnienia ma 

szczególne znaczenie dla osób młodych oraz niepełnosprawnych, ponieważ postępująca 

automatyzacja wraz ze sztuczną inteligencją zmniejszają zapotrzebowanie na ich pracę. 

Zapewnienie wartościowych stanowisk a także równy podział pracy w społeczeństwie nabrały 

na znaczeniu. Tworzenie nowych miejsc pracy na rynku lokalnym może być nawet powodem 

powstania przedsiębiorstwa. Tak było w przypadku austriackiego producenta herbaty i ziół 

Sonnentor. Jego kultura organizacyjna opiera się na: godności człowieka, współpracy, 

solidarności, demokracji, transparentności oraz ekologicznym zrównoważonym rozwoju. 

Mając u podstaw takie etyczne wartości nie dziwi fakt, że firma szczególnie chętnie zatrudnia 

pracowników, którzy przez długi czas pozostawali bezrobotnymi a także znacznie więcej osób 

niepełnosprawnych niż wymagają tego przepisy454. 

Uważa się, że dla przetrwania organizacji niezbędne jest traktowanie personelu w taki 

sposób, aby obecni oraz przyszli pracownicy posiadali: ochotę, aby pracować dla danej firmy, 

umiejętności wykonywania obowiązków w odpowiedni sposób dla danego biznesu a także 

możliwość wykonywania pracy przy zachowaniu zdrowia i work-life balance455. Dlatego też 

zrównoważone ZZL skupia się na demonstrowaniu szczerości wobec pracowników, 

zapewnieniu przyzwoitego otoczenia pracy, warunków do rozwoju a także dbaniu o dobre 

fizyczne i psychologiczne samopoczucie pracowników. Strategia ta ma przede wszystkim za 

zadanie zapewnienie przedsiębiorstwom trwałego dostępu do wykwalifikowanych zasobów. 

Promuje zwiększanie zatrudnialności pracowników, rozwój ich osobistej odpowiedzialności 

a także harmonijny work-life balance. Należy mieć na uwadze, że warunkiem koniecznym 

realizacji zrównoważonego rozwoju przez całe przedsiębiorstwo jest zintegrowanie 

zarządzania zasobami ludzkimi już na etapie planowania strategicznego456. 

Cechą charakterystyczną zrównoważonego ZZL jest naturalnie także dbałość 

o środowisko. Coraz bardziej świadoma i proekologiczna młodzież wymusza na 

przedsiębiorstwach działania zgodne ze zrównoważonym rozwojem. W walce o młode talenty 

powstają nawet działania employer brandingowe skupione na odpowiedzialności 

 
453 J.F. Ybema, T. van Vuuren, K. van Dam (2017), HR practices for enhancing sustainable employability: 

implementation, use, and outcomes, The International Journal of Human Resource Management, s. 1-22 
454 I. Aust, B. Matthews, M. Muller-Camen (2019), Common Good HRM: A paradigm shift in sustainable 

HRM?, Human Resources Management Review, 3(30), 100705, s. 1-11 
455 Z. Stankeviciute, A. Savaneviciene (2018), Designing sustainable HRM: the core characteristics of emerging 

field, Sustainability, 10, 4798, s. 1-23 
456 A. Lopez-Cabrales, R. Valle-Cabrera (2019), Sustainable HRM strategies and employment relationships as 

drivers of the triple bottom line, Human Resources Management Review, January, 100689 
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środowiskowej organizacji. Przyciągnięcie kandydatów, którzy cenią sobie zrównoważony 

rozwój organizacji jest łatwiejsze, ponieważ chętniej aplikują a jednocześnie zwiększa się 

prawdopodobieństwo, że będą chcieli zostać w firmie długoterminowo. Dlatego też niektóre 

firmy promują ochronę środowiska już na etapie rekrutacji, aby celowo zwrócić uwagę na swoje 

wartości. Przykładem jest producent odzieży outdoorowej – firma Patagonia, która prosi swoich 

kandydatów aby byli odpowiedzialni środowiskowo podczas przygotowywania materiałów 

aplikacyjnych457. Zwraca się także uwagę na potrzebę jednoczesnego edukowania już 

zatrudnionych pracowników w danej organizacji, w zakresie rozwijania ich kompetencji 

ekologicznych458. 

Pracodawcy zaczęli także z jednej strony nagradzać pracowników za działania 

sprzyjające ochronie środowiska, z drugiej samodzielnie podejmować takie działania jak: 

oszczędność energii, druk dokumentów w uzasadnionych przypadkach, przenoszenie procesów 

do chmur obliczeniowych czy sortowanie śmieci. Z kolei firmy zaniedbujące środowisko, czy 

też ze względu na charakter produkcyjny, wpływające negatywnie na planetę, będą miały coraz 

większe kłopoty z pozyskaniem wartościowych pracowników. Podczas gdy wzrasta poziom 

troski o środowisko pracownicy chcą być z organizacjami, które są rozwiązaniem problemu 

a nie jego przyczyną459. 

Ważnym aspektem jest partycypacja pracownicza, stwarzająca warunki do owocnego 

dialogu społecznego pomiędzy pracodawcą, pracownikiem i ewentualnie związkami 

zawodowymi. Dzięki uczestniczeniu w życiu firmy i podejmowanych decyzjach, zatrudnieni 

zaczynają być traktowani podmiotowo a nie przedmiotowo. Otwarta, dwustronna komunikacja 

jest integralną częścią zrównoważonego ZZL460. W odróżnieniu od ograniczonych, 

patriarchalnych modeli zarządzania, demokratyczne współdecydowanie pozytywnie wpływa 

na poczucie wartości pracownika, jego godność oraz chęć wymiany informacji. Szczególnym 

przypadkiem może być tutaj firma, która nie posiada szczebla zarządczego, jak jeden 

z największych przetwórców pomidorów – The Morning Star Company. Obowiązuje w niej 

 
457 E. Cohen, S. Taylor, M. Muller-Camen (2010), HRM’s role in corporate social and environmental 

sustainability, SHRM Foundation’s Effective Practice Guidelines Series, Alexandria, VA 
458 E. Mazur-Wierzbicka, M. Kunasz (2019), Podejście pracowników do problematyki prośrodowiskowej – 

wybrane aspekty, w E. Mazur-Wierzbicka, D. Janczewska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu – 

perspektywa zarządzania i ekonomii, Studia i Monografie, 103, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 

Łódź, s. 187-199 
459 A.W. Savitz, K. Weber (2013), Talent, transformation, and the triple bottom line: how companies can 

leverage human resources to achieve sustainable growth, Jossey-Bass, San Francisco 
460 Z. Stankeviciute, A. Savaneviciene (2018), Designing sustainable HRM: The core characteristics of emerging 

field, Sustainability, 10, 4798, s. 1-23 
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system, w którym każdy z pracowników corocznie negocjuje swój zakres odpowiedzialności 

z własnym teamem i dobrowolnie podejmuje zobowiązania461. 

Rozwój kompetencji pracownika w świetle tej teorii oznacza, że należy skupić się nie 

tylko na obecnie potrzebnych umiejętnościach, ale raczej na takich zestawach kompetencji, 

które pracownik będzie potrzebował w przyszłości. Oznacza to traktowanie pracownika jako 

najważniejszego zasobu w organizacji a inwestycję w niego jako najlepszą z możliwych462. 

W perspektywie długofalowej zyskuje zarówno pracownik jak i pracodawca – ten pierwszy 

zwiększa kompetencje spełniając swoje ambicje, a drugi utrzymując kompetentnych 

pracowników odnosi sukces i zyski. Jednocześnie firma oferująca wiele szkoleń i ciągły rozwój 

pracowniczy jest w stanie przyciągnąć do siebie najlepsze talenty. Daje w ten sposób jasny 

sygnał, że jest zainteresowana tylko współpracą długoterminową, ponieważ inwestowanie 

w pracowników którzy z założenia mieliby opuścić w niedługim czasie organizację byłoby 

pozbawione sensu. 

Strategia zrównoważonego ZZL kładzie duży nacisk na elastyczność. Nabiera ona 

szczególnego znaczenia w czasach, gdy przedsiębiorstwa muszą odpowiedzieć na niekorzystne 

zmiany zachodzące w otoczeniu. Posiadanie pracowników o szerokich kwalifikacjach, którzy 

potrafią się dostosować oraz są mobilni wewnątrz struktury firmy nabiera szczególnie na 

znaczeniu463. Dzięki takiemu personelowi, organizacje minimalizują również koszty, ponieważ 

w miarę potrzeb mogą angażować większe lub mniejsze zasoby do kluczowych zadań opierając 

się tylko na wewnętrznych pracownikach. Elastyczność to także spełnianie potrzeb i oczekiwań 

zatrudnionych. Doceniane są elastyczne godziny pracy, praca w home office, dodatkowe dni 

wolne od pracy czy wydłużenie urlopu. 

Dwie ostatnie cechy charakterystyczne w strategii personalnej uwzględniającej 

zrównoważony rozwój to współpraca pomiędzy pracownikami oraz równość i sprawiedliwość. 

Firma powinna wewnętrznie być jednym zespołem. Zwraca się tutaj uwagę na potrzebę 

intensyfikacji procesów uczenia kolektywnego, dzięki któremu zatrudnieni tworzą nową 

wiedzę, jednocześnie ją weryfikując. Proces ten wpływa zarówno na otwartość jak 

i zaangażowanie członków danej organizacji464. Dzięki kooperacji w postaci wymiany 

 
461 I. Aust, B. Matthews, M. Muller-Camen (2019), Common good HRM: a paradigm shift in sustainable HRM?, 

Human Resources Management Review, 3(30), 100705, s.1-11 
462 W. Becker (2011), Are you leading a socially responsible and sustainable human resource function?, People 

& Strategy, 34 (1), s. 18-23 
463 A. Carvalho, C. Cabral-Cardoso (2008), Flexibility through HRM in management consulting firms, Personnel 

Review, 37 (3), s. 332-349 
464 A. Zgrzywa-Ziemak, K. Walecka-Jankowska (2020), The relationship between organizational learning and 

sustainable performance: an empirical examination, Journal of Workplace Learning, 33(3), s. 155-179 
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informacji i najlepszych praktyk, zaufaniu czy szacunku, zwiększa się jakość pracy oraz jej 

produktywność. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku przedsiębiorstw posiadających 

wiele oddziałów, w tym zagranicznych, i działających na wysoce konkurencyjnych rynkach465. 

Jednocześnie należy mieć na uwadze że wartości, prawa i odpowiedzialności powinny być 

dokładnie takie same dla wszystkich pracowników w organizacji466. 

Równość i sprawiedliwość to także coraz częstsza partycypacja firm w walce o prawa 

człowieka. Ciekawym przykładem jest tutaj wspomniany wcześniej producent odzieży 

outdoorowej i sportowej – zatrudniająca ponad dwa tysiące osób firma Patagonia. 

Przedsiębiorstwo rozwinęło wiele narzędzi związanych z HR, aby zapewnić wprowadzenie 

u dostawców praktyk broniących praw człowieka. Tytułem przykładu, zasady postepowania 

obowiązujące wszystkich dostawców mówią, że nie mogą oni w rekrutacji wykorzystywać ani 

handlu ludźmi ani współczesnego niewolnictwa467. 

Analizując występowanie w bazie Scopus pozycji naukowych zawierających pojęcie 

sustainable HRM należy stwierdzić, że zainteresowanie tą tematyką w ostatnich latach uległo 

znacznemu wzrostowi. Liczbę publikacji określono przez użycie angielskiego odpowiednika 

pojęcia zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi oraz skrótu w postaci „sustainable 

HRM”. W poniższej analizie uwzględniono wszystkie kategorie a obszarem poszukiwań były 

tytuły, słowa kluczowe a także abstrakty. Wyniki analizy występowania pojęcia sustainable 

HRM przedstawia wykres 1.6. 

Pierwsze kilka pozycji z analizowanej tematyki pojawiło się w roku 2009 i przez sześć 

następnych lat poziom publikacji utrzymywał się na podobnym poziomie. Od roku 2016 

notujemy zwiększone i ciągle wzrastające zainteresowanie tym obszarem. W roku 2020 

opublikowano 32 pozycje. Badania w zakresie zrównoważonego ZZL mają miejsce głównie w 

Wielkiej Brytanii, Belgii, Australii, Indiach i Stanach Zjednoczonych. Na terenie Polski 

zaindeksowano w bazie Scopus dotychczas sześć pozycji. 

 

 
465 G. Hong, E. Kim (2019) How to attract talented expatriates: the key role of sustainable HRM, Sustainability, 

11(19), 5373, s. 1-13 
466 Z. Stankeviciute, A. Savaneviciene (2018), Designing sustainable HRM: the core characteristics of emerging 

field, Sustainability, 10, 4798, s. 1-23 
467 I. Aust, B. Matthews, M. Muller-Camen (2019), Common good HRM: a paradigm shift in sustainable HRM?, 

Human Resources Management Review, 3(30), 100705, s. 1-11 
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Wykres 1.6 Liczba publikacji zawierających termin „zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi” w bazie 

Scopus 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Scopus (stan na 31.03.2021) 

 

W literaturze prezentowana jest także tzw. holistyczny model zrównoważonego ZZL, 

który opiera się na czterech perspektywach, mianowicie468: 

1. podejście socjologiczne – łączące pracownika, pracodawcę oraz społeczeństwo, 

poprzez takie działania jak ochrona zdrowia czy podejście prorodzinne, 

2. podejście psychologiczne – skupione na pracowniku i jego potrzebach, szczególnie 

jego samorozwoju, work-life balance oraz autonomii, 

3. perspektywa strategiczna – zwraca uwagę na to jaki wpływ ma zrównoważone 

podejście na tradycyjny HR: rekrutację, selekcję, rotację i systemy motywacyjne, 

4. perspektywa ekologiczna – zwraca uwagę na środowiskowe aspekty działania 

organizacji, sugerując proekologiczne podejście w employer brandingu. 

Porównując strategię zarządzania przez wartości oraz zrównoważone ZZL, nie ulega 

wątpliwości, że obie metody wzajemnie się przenikają. Zarządzanie przez wartości umożliwia 

wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju a także zrównoważonego ZZL469. Już w 2006 roku 

Porter i Kramer zauważyli, że aby wyzwolić kolejną falę innowacyjności i wzrostu, organizacje 

muszą zredefiniować kapitalizm poprzez model „wspólnych wartości”, który weźmie pod 

uwagę społeczne i ekologiczne wyzwania społeczeństwa470. W tabeli 1.12 zestawiono 

najważniejsze cechy obu koncepcji. 

 
468 B. Mazur (2017), Sustainable human resource management and its models, International Journal of 

Contemporary Management, 16(3), s. 211-223 
469 A. Herman, D. Konopka (2013), Zarządzanie przez wartości drogą do zrównoważonego i społecznie 

odpowiedzialnego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin, 786, Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (1), s. 33-40 
470 M.E. Porter, M.R. Kramer (2006), Strategy and society: the link between competitive advantage and 

corporate social responsibility, Harvard Business Review On Point, s. 2-15 
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Tabela 1.12 Porównanie koncepcji zarządzania przez wartości oraz zrównoważonego ZZL 

Element porównywany Zarządzanie przez wartości Zrównoważone ZZL 

Idea 
oparcie procesu zarządzania na 

wartościach 

oparcie procesu zarządzania ludźmi na 

osiąganiu finansowych, społecznych 

oraz ekologicznych celów przy 

kontroli skutków ubocznych 

Perspektywa czasowa 

długoterminowa, ale raczej 

ograniczona do danego 

pokolenia 

długoterminowa, obejmująca obecne 

i  przyszłe pokolenia 

Dbałość o środowisko możliwe jako jedna z wartości występuje obligatoryjnie 

Interesariusze 

obejmuje klientów, 

pracowników, właścicieli oraz 

istotne inne grupy jak dostawcy 

czy konkurencja 

Obejmuje głównie pracowników, 

natomiast poprzez ich działania 

wpływa właściwie wszystkich 

mieszkańców Ziemi 

Osiągnięcie trwałego dostępu do 

wykwalifikowanej siły roboczej 
tak tak, jedno z podstawowych założeń 

Zapewnienie harmonijnego work-life 

balance 
tak, nabiera na znaczeniu występuje obligatoryjnie 

Promowanie osobistej 

odpowiedzialności 
tak, nabiera na znaczeniu występuje obligatoryjnie 

Zwiększanie zdolności do 

zatrudnienia 
raczej nie 

tak, znacznie szersza perspektywa 

społeczna 

Dbałość o pracowników tak występuje obligatoryjnie 

Współudział pracowników 

w  podejmowaniu decyzji 
tak, nabiera na znaczeniu występuje obligatoryjnie 

Rozwój pracowników zdecydowanie tak zdecydowanie tak 

Elastyczność pracy tak, nabiera na znaczeniu występuje obligatoryjnie 

Praca zespołowa zdecydowanie tak zdecydowanie tak 

Równość i sprawiedliwość zdecydowanie tak zdecydowanie tak 

Postrzeganie firmy na rynku pracy zdecydowanie tak zdecydowanie tak 

Pozytywny wpływ na 

długoterminowe wyniki finansowe 
tak, w perspektywie pokolenia tak, w perspektywie wielu pokoleń 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem następujących pozycji: K. Blanchard, M. O’Connor (2015), 

Zarządzanie przez wartości, MT Biznes, Warszawa; I. Ehnert, S. Parsa, I. Roper, M. Wagner, M. Muller-Camen 

(2016), Reporting on sustainability and HRM: A comparative study of sustainability reporting practices by the 

world’s largest companies, International Journal of Human Resource Management, 27(1), s. 88-108; Z. 

Stankeviciute, A. Savaneviciene (2018), Designing sustainable HRM: the core characteristics of emerging field, 

Sustainability, 10, 4798, s. 1-23; W. Harry (2014), The relevance of the vision of sustainability to HRM practice, 

w I. Ehnert, W. Harry, K.J. Zink (red.), Sustainability and human resource management: developing sustainable 

business organizations, s. 401-419, Springer, Berlin/Heidelberg; J.F. Ybema, T. van Vuuren, K. van Dam (2017), 

HR practices for enhancing sustainable employability: implementation, use, and outcomes, The International 

Journal of Human Resource Management, s. 1-22; A.W. Savitz, K. Weber (2013), Talent, transformation, and the 

triple bottom line: how companies can leverage human resources to achieve sustainable growth, Jossey-Bass, San 

Francisco; G. Hong, E. Kim (2019), How to attract talented expatriates: the key role of sustainable HRM, 
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Sustainability, 11(19), 5373, s. 1-13; B. Mazur (2017), Sustainable human resource management and its models, 

International Journal of Contemporary Management, 16(3), s. 211-223. 

 

Jak wynika z informacji przedstawionych w powyższej tabeli, charakterystyką 

wyróżniającą zrównoważone ZZL jest przede wszystkim szersze podejście do interesariuszy. 

Podczas gdy w  ZPW mamy wymienione cztery grupy interesariuszy, zrównoważone ZZL, 

poprzez działania pracowników, wpływa właściwie na całą ludzkość. W związku z tym 

organizacje tworząc i wdrażając strategię biorą pod uwagę szczerszy wpływ skutków ich 

działań. Drugim ważnym elementem, który jest brany pod uwagę w przypadku strategii 

proekologicznej jest długoterminowa perspektywa czasowa. Skupia się na tym jak nasze 

dzisiejsze działania wpłyną na życie przyszłych generacji a nie tylko obecnego pokolenia. Ma 

to także odzwierciedlenie w wielogeneracyjnym pozytywnym wpływie działań na wyniki 

finansowe przedsiębiorstw. 

Pozostałe elementy mogą występować zarówno w ZPW jak i Zrównoważonym ZZL, 

jednakże z różnym nasileniem. I tak, jak przedstawiono w wielu przykładach, dbanie 

o  środowisko może być jedną z wartości przestrzeganych przez firmy; w przypadku strategii 

zrównoważonego rozwoju jest to jednak element obligatoryjny. Podobnie ma się sytuacja 

z  zapewnieniem work-life balance, promowaniem osobistej odpowiedzialności, dbałością 

o  pracowników oraz ich uczestnictwem w podejmowaniu decyzji czy elastycznością pracy. 

Żaden z aspektów nie pojawia się tylko i wyłącznie w jednej z analizowanych koncepcji, co 

potwierdza na ile są one do siebie zbliżone. 

Podsumowując czynniki wyróżniające zrównoważone ZZL należy stwierdzić, że 

implementacja tej koncepcji z całą pewnością przyczynia się do rozwoju kapitału ludzkiego 

oraz społecznego wewnątrz organizacji a w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa na 

konkurencyjność przedsiębiorstwa. Wprowadzenie w życie tej idei pomaga stworzyć bardziej 

produktywny i zaangażowany zespół, który w rezultacie przyczynia się do sukcesu 

organizacji471. Firma potencjalnie zyskuje na reputacji, produktywności, możliwości 

pozyskania najlepszych talentów z rynku pracy, zmniejsza rotację pracowników zwiększając 

ich zaangażowanie jednocześnie wpływając na oszczędność kosztową czy dostęp do 

kapitału472. 

 
471 J. Wirtenberg, J. Harmon, W. Russell, K.D Fairfield (2007), HR's role in building a sustainable enterprise: 

insights from some of the world's best companies, Human Resource Planning, 30(1), s. 10-20 
472 E. Cohen, S. Taylor, M. Muller-Camen (2010), HRM’s role in corporate social and environmental 

sustainability, SHRM Foundation’s Effective Practice Guidelines Series, Alexandria, VA 
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Powyższe charakterystyki wskazują na pokrewieństwo koncepcji zarządzania przez 

wartości zarówno ze społeczną odpowiedzialnością biznesu jak i zrównoważonym 

zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dzięki nim metoda ZPW, bazująca pierwotnie na  

zarządzaniu przez kulturę organizacyjną, rozwija się dynamicznie uwzględniając zmiany 

zachodzące w gospodarce, środowisku oraz społeczeństwie. 

 

Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy literatury naukowej w zakresie wartości 

a następnie koncepcji zarządzania przez wartości oraz koncepcji pokrewnych bazujących na 

wartościach takich jak CSR oraz sustainable HRM, można stwierdzić, że CSR i zrównoważone 

ZZL doprecyzowuje w pewnym stopniu ZPW, wyznaczając bardziej konkretne kierunki 

kształtowania wartości. Jednocześnie przeprowadzone dotąd rozważania wskazują na lukę 

literaturową przede wszystkim w postaci braku kompleksowego ujęcia ZPW. Wiele pozycji 

literaturowych ma charakter postulatywny, nie jest opartych na badaniach empirycznych. 

Z kolei w innych brakuje wskazówek narzędziowych a także nie podjęto badań wpływu ZPW 

na strategię czy wyniki finansowe przedsiębiorstw473. W niektórych przypadkach autorzy oparli 

swoje rozważania na podstawie teoretycznego przypadku firmy a praca przybiera charakter 

koncepcyjny474. Większość pozycji, powstała przed co najmniej dekadą, w związku z tym nie 

zawiera wielu najnowszych, istotnych wyników badań naukowych przeprowadzonych zarówno 

 
473 Np. N. Jerome (2013), Empirical Investigation of the Impact of Organizational Culture on Human Resource 

Management, International Journal of Business and Social Science, 4(5), s. 84-93; M. Juchnowicz, Ł. 

Sienkiewicz (2016), Kultura organizacyjna kreatorem kapitału ludzkiego, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, 422, s. 61-71; I. Khan, A. Usoro, G. Majewski (201), An Organisational Culture 

Model for Comparative Studies: A Conceptual View, International Journal of Global Business, 3(1), s. 53-82; 

M. Morawski (2013), Narodowe style zarządzania – pojęcie, przesłanki i kierunki badań, Zarządzanie i Finanse, 

11(4 cz.2), s. 251-259; A. Starosta, M. Czarnecki (2013), Kształtowanie kultury organizacyjnej w warunkach 

niepewności, Acta Universitatis Lodziensis, 282, s. 235-243; W. Machel (2011), Paradoks kultury organizacyjnej 

jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej, Strategie sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4(3), s.119-128; M. Rybak (2004), Kultura zarządzania w kierunku 

przedsiębiorczości, w M. Juchnowicz(red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, 

Warszawa, s. 101-110; A. Wojtowicz (2009), Zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej, Zeszyty 

Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(12), s. 273-292; K. Stachova, Z. Stacho, G. 

Bartáková (2015), Influencing organisational culture by means of employee remuneration, Business: Theory and 

Practice, 16(3), s. 264-270; Cz. Sikorski (2002), Dysonanse kulturowe w organizacji, Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimi, 3-4, s. 35-46; A. Starosta (2014), Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie jej identyfikacji i 

zmiany jako warunek osiągnięcia doskonałości organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, 359, s. 286-295; Ł. Sułkowski (2002), Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji?, 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, s. 9-20 ; M. Line (1999), Types of organisational culture, Library 

Management, 20(2), s.73-75; M. Wronka-Pośpiech, A. Frączkiewicz-Wronka (2016), Strategic Orientation and 

Organisational Culture in Polish Public Organisations: Insights from the Miles and Snow Typology, 

Management, Sciendo, 20(1), s. 126-141; Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski (red.)(2014), Metody zarządzania kulturą 

organizacyjną, Difin, Warszawa; Ł. Srokowski (2011), Zmienić myślenie o firmie. Zarządzanie kulturą 

organizacyjną w Polsce, Poltext, Warszawa; Ł. Sułkowski (2020), Kultura organizacyjna od podstaw, 

Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 
474 np. K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, MT Biznes, Warszawa 
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w kraju jak i za granicą. W związku z tym, niektóre z przedstawionych badań uległy 

dezaktualizacji, ponieważ okoliczności funkcjonowania organizacji zmieniają się dynamicznie, 

co rezultacie z czasem przyczynia się do zmiany także i samych wartości. W analizowanych 

pracach nie podjęto próby analizy koncepcji CSR oraz zrównoważonego ZZL, które bazując 

na wartościach, są istotnym rozwinięciem ZPW; nie zanalizowano istotności wartości w życiu 

człowieka oraz nie zidentyfikowano szczegółowo potencjalnych barier implementacyjnych 

metody475. W wielu pozycjach brak jest zaplecza teoretycznego, z jednoczesnym niedostatkiem 

wyników badań zza granicy476. Przedstawione braki a także niedostatki narzędziowe zostaną 

dopełnione w niniejszej dysertacji. 

Dla wypełnienia wskazanych powyżej niedostatków, dotyczących braku aktualnych 

badań empirycznych zarówno samych wartości jak i metody ZPW, potrzeby opracowania 

wskazówek narzędziowych, weryfikacji wpływu metody na strategię oraz identyfikacji barier 

implementacyjnych,  autor przeprowadził badania własne. Pozostałe luki zostały wypełnione 

w postaci kompleksowej analizy i syntezy literatury przedmiotu, która została przedstawiona 

w rozdziale pierwszym pracy. Ze względu na charakterystykę tematu podejmowanego 

w niniejszej dysertacji, podjęto decyzję o wdrożeniu badań jakościowych w postaci analizy 

longitudinalnego case study oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. Założenia 

metodyczne do przeprowadzanych badań a także wyniki samych badań zostaną szczegółowo 

omówione w kolejnym rozdziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
475 np. S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka; A. Stachowicz-

Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice 
476 np. A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
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Rozdział 2. Badania własne nad praktyką zarządzania przez wartości 

2.1. Założenia metodyczne prowadzonych badań empirycznych 

2.1.1. Proces badawczy – jego kształt, paradygmaty, strategia i zakres czasowy  
Badacz wykorzystując techniki lub metody badawcze, zawsze musi zastosować 

określony proces badawczy. Proces ten, składający się z wielu elementów, powinien zostać 

starannie zaplanowany z troską o rzetelność i wiarygodność wyników badań. Jak skonstatował 

J. Sztumski „jak każdy proces poznania, (proces badawczy) jest świadomą, celową 

i zamierzoną czynnością poznającego przedmiotu, sterowaną metodycznie za pomocą 

określonych reguł i wskazań determinujących i kontrolujących postępowanie człowieka”477. 

Proces badawczy jest paradygmatem naukowych dociekań, całościowym schematem 

określonych działań, podejmowanych w celu wypracowania wiedzy478. W podobnym tonie 

wypowiada się S. Nowosielski, charakteryzując to pojęcie jako „powiązane ze sobą 

i następujące po sobie czynności, zgodnie z określoną̨ logiką, stanowiące zamkniętą całość, 

w wyniku których powstają efekty (rezultaty) zorientowane na określonego odbiorcę̨ (jego cele 

i wymagania)”479. 

Celem badania, którego wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w kolejnym 

podrozdziale, była eksploracja praktyki związanej z implementacją zarządzania przez wartości. 

Jak wskazano we wstępie, w procesie empirycznym skupiono się na zebraniu materiału 

pozwalającego na udzielenie odpowiedzi na dwa pytania badawcze: 

• jakie niedostatki występują w przedsiębiorstwach w procesie implementacji procesu 

zarządzania przez wartości, rozumianym jako: dbanie o wartości, nieustanne 

doskonalenie oraz aktualizowanie wartości? 

• jakie są przyszłe wyzwania dla organizacji w kontekście występujących barier 

i problemów z zarządzaniem przez wartości? 

Przebieg procesu badawczego zastosowanego w niniejszej pracy został przedstawiony na 

rysunku 2.1. Aby udzielić odpowiedzi na postawione pytania, należy zaplanować sposób 

zbierania i analizowania materiałów, tj. stworzyć projekt badawczy. Projekt ten dotyczy 

właściwie wszystkich aspektów badania, poczynając od najdrobniejszych detali sposobu 

zbierania danych po konkretny wybór technik ich analizy480. Konstruując projekt badawczy 

 
477 J. Sztumski (1984), Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa, s. 46 
478 C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk 

i S-ka, Poznań 
479 S. Nowosielski (2016), Cele w badaniach naukowych z zakresu zarządzania. Aspekty metodologiczne, Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 421, s. 476-477 
480 C. Ragin (1994), Constructing Social Research, Pine Forge Press, Thousand Oaks 
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należy uwzględnić jego trzy składniki, mianowicie: paradygmaty badawcze, strategię badawczą 

(podejście badawcze) odpowiadającą tym poglądom oraz konkretne metody, których zadaniem 

jest realizacja praktyczna ujęć teoretycznych. 

 

Rys. 2.1 Przebieg procesu badawczego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Bogdaniecko (1983), Podstawy badań naukowych, Szkoła Główna 

Planowania i Statystyki, Warszawa; E. Babbie (2013), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa; K. Czernek (2015), Wprowadzenie do badań jakościowych w naukach o zarządzaniu, w W. 

Czakon (red.) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna, Warszawa, s. 167-188; J.W. 

Creswell (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
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Według Słownika wyrazów obcych, słowo paradygmat pochodzi z greckiego 

pará - deigma i oznacza „wzorzec”, „model”. Jest to przyjęty sposób widzenia rzeczywistości, 

uprawiania nauki481. Paradygmat to inaczej światopogląd, będący agregatem przekonań, które 

kierują postępowaniem. E. Babbie zdefiniował paradygmaty jako „fundamentalne modele czy 

układy odniesienia, których używamy, by uporządkować nasze obserwacje i rozumowanie”482. 

Nazywane są także epistemologiami czy ontologiami; to także szeroko pojmowana 

metodologia badań naukowych483. Według Ł. Sułkowskiego jest to zespół teorii i pojęć, 

zaakceptowanych przez środowisko naukowe specjalistów z danej dziedziny484. Z kolei 

T. Kuhn uważa, że naukowcy funkcjonują w ramach paradygmatu, tzn. w ustalonych ramach 

oraz społecznie zaakceptowanych poglądów, sposobów dochodzenia do rozwiązań problemów 

naukowych, uprawomocnionych i kultywowanych zasad, a także reguł wykonywania badań 

naukowych. Jego zdaniem pewne wzory praktyki naukowej tworzą model, z którego powstaje 

zwarta i szczególna tradycja badań naukowych485. Z przedstawionych definicji wynika, że 

paradygmaty oferują nam różne perspektywy, poprzez uwzględnianie pewnych aspektów życia 

społecznego, które są nieobecne w pozostałych. 

Według E. Babbie’go każdy paradygmat zawiera pewne założenia co do natury 

rzeczywistości społecznej486. Paradygmaty są szczegółowo omawiane w literaturze, 

szczególnie z zakresu badań społecznych. W tabeli 2.1 zostały wymienione najważniejsze 

z  nich wraz z ich charakterystyką. 

 

Tabela 2.1 Paradygmaty i ich cechy charakterystyczne 

Paradygmat Cechy charakterystyczne 

wczesny pozytywizm  

Jego prekursor, A. Comte uważał społeczeństwo za zjawisko, które można 

zgłębiać naukowo. Oddzielił on badania od religii, która wcześniej stanowiła 

podstawę wyjaśnień dotyczących różnic rodzajów społeczeństw czy ich zmian 

w czasie. Doszedł do wniosku, że zjawiska społeczne można badać w sposób 

logiczny i racjonalny. Zakłada istnienie obiektywnego, zewnętrznego wobec 

badacza świata. Naukowiec skupia się na poszukiwaniu w nim reguł, 

powtarzalnych wzorców działań i praw wyodrębnionych z nieistotnego kontekstu 

zdarzeń. 

 
481 Słowik wyrazów obcych on-line Edupedia, Paradygmat, pobrano dnia 21.06.2020 z 

http://www.edupedia.pl/words/index/show/279851_slownik_wyrazow_obcych-paradygmat.html 
482 E. Babbie (2013), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 48 
483 J.W. Creswell (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
484 Ł. Sułkowski (2013), Paradygmaty nauk o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie, 2, s. 17-26 
485 T. Kuhn (2001), Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 
486 E. Babbie (2013), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
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postpozytywizm 

Jest uznawany za metodę nauk ścisłych, specyficzną dla badań ilościowych. 

Tymczasem w badaniach postępowań i zachowań człowieka słuszność twierdzeń 

nauki jest niepewna, podważając w ten sposób tradycyjne przekonania 

o bezwarunkowej prawdzie wiedzy naukowej. W tym poglądzie badane 

zagadnienia obligują do zidentyfikowania i oceny przyczyn prowadzących do 

określonych skutków lub wyników. Idea jest sprowadzana do podstawowych 

części składowych, które są weryfikowane np. w pytaniach badawczych czy 

hipotezach. Wiedza powstaje na bazie dogłębnych obserwacji i pomiarów 

obiektywnej rzeczywistości. Postpozytywizm przyjmuje istnienie praw czy też 

teorii, wymagających weryfikacji na podstawie zgromadzonych danych. 

Przyjmuje się, że dowody uzyskane z badań są niedoskonałe a wiedzę tworzą 

udokumentowane własne obserwacje lub informacje z pomiarów 

przeprowadzonych na uczestnikach badania. 

paradygmat konfliktu  

Pojęcie wprowadzone przez K. Marksa, który sugerował, że społeczeństwo stale 

dąży do konfliktu, w którym dochodzi do próby dominacji nad innymi 

i jednoczesnego uniknięcia cudzej dominacji. Jak wspomniano w pierwszym 

rozdziale, autor ten interesował się w szczególności walką pomiędzy klasami 

ekonomicznymi, dlatego badał w jaki sposób kapitalizm prowadzi do ucisku 

robotników. Paradygmat ten powinien być stosowany zawsze, gdy różne grupy 

mają przeciwstawne interesy. 

symboliczny 

interakcjonizm  

Skupia się na tym, jak jednostki wchodzą we wzajemne interakcje, np. na 

poziomie rodziny czy przyjaciół. Podkreśla wagę wyobrażenia sobie, co czują inni 

i jak mogliby się zachować w pewnych okolicznościach. 

etnometodologia  

Uznaje tymczasowość rzeczywistości, zakładając że ludzie nieustannie starają się 

zrozumieć życie, które doświadczają. Badania często skupiają się na komunikacji, 

wykorzystując takie techniki jak np. łamanie reguł. 

funkcjonalizm 

strukturalny  

Zakłada, że system społeczny składa się z elementów, które przyczyniają się do 

funkcjonowania całości, tworząc jeden organizm. 

racjonalna obiektywność  

Poddaje w wątpliwość, czy życie społeczne kieruje się w ogóle racjonalnymi 

zasadami, np. ze względu na fakt, że wszystkie nasze doświadczenia są 

subiektywne. Obiektywność może wystąpić tylko w przypadku wykroczenia poza 

nasze indywidualne poglądy. 

aktywizm 

To inaczej współuczestnictwo oraz osobiste zaangażowanie, uwzględniające 

związek badań naukowych z polityką. Jest utożsamiany w większym stopniu 

z badaniami jakościowymi, choć występuje także w badaniach ilościowych. W 

centrum uwagi znajdują się jednostki pozbawione przysługujących im praw, 

osoby marginalizowane, a także potrzeby grup domagających się sprawiedliwości 

społecznej. Badacz, zaangażowany osobiście, konstruując wnioski z badania, 

poszukuje programu działań w celu wprowadzenia zmian w praktyce. Badanie 

przeprowadza się z innymi, czyli uczestnicy stają się współpracownikami 
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naukowca. Jest to ujęcie emancypacyjne, które często porusza takie tematy jak 

niepełnosprawność, równość ras czy feminizm. 

pragmatyzm 

Jest charakterystyczną podbudową metod mieszanych, wykorzystujących 

założenia zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Pozwalają one na lepsze 

wyjaśnienie badanego zagadnienia. Pragmatyzm nie skupia się na przyjętych 

teoriach czy założeniach, lecz na praktycznej skuteczności i rozwiązywaniu 

problemów. Charakterystyczna jest swoboda wyboru procedur, technik i metod 

badawczych, adekwatnych do danych potrzeb. 

konstruktywizm 

społeczny 

To światopogląd typowo ujmujący badania jakościowe. Według tej orientacji, 

człowiek, aby zrozumieć świat, w którym pracuje i żyje, nadaje swoim 

doświadczeniom subiektywne znaczenia. Prowadzący badanie oraz respondent są 

zawsze aktywnie zaangażowani w proces konstruowania znaczeń. Badacz zamiast 

kategoryzować poglądy, skupia się nad ich złożonością poprzez zadawanie 

szerokich i ogólnych pytań, które umożliwiają wzięcie pod uwagę poglądów 

uczestników badania. Stosując bardziej otwarte i pogłębiane pytania, naukowiec 

uzyskuje lepsze jakościowo wyniki. Konstruktywiści badając interakcje pomiędzy 

jednostkami, zwracają uwagę na konteksty, w jakich ludzie pracują i żyją, w celu 

szczegółowego zrozumienia uwarunkowań kulturowych respondentów. Badacze 

indukcyjnie rozwijają teorię, interpretując wyobrażenia, jakie inni mają o świecie. 

Ponieważ interpretacje te są kształtowane przez środowisko, przyjmują oni 

perspektywę poszukującą ich źródła w doświadczeniach historycznych, 

osobistych oraz kulturowych. Konstruktywiści zakładają, że człowiek dokonując 

interpretacji konstruuje znaczenia, dlatego w badaniach respondenci mogą się 

dzielić swoimi poglądami. Uczestnicy badań jakościowych podlegają 

uwarunkowaniom narzucanym przez kulturę, dlatego też zawsze generowanie 

podstawowych znaczeń ma charakter społeczny. 

teoria krytyczna 

Zwana jest także historycznym realizmem. Charakteryzuje ją założenie, że 

rzeczywistość podlega kształtowaniu poprzez wartości kulturowe, polityczne, 

społeczne, etniczne, płciowo-kulturowe oraz ekonomiczne. Zakłada realność 

bytów i istnienie obiektywnej prawdy, uznając jednakże istotność zakorzenionych 

społeczno-kulturowo działań ludzkich. 

paradygmat 

neopozytywistyczno-

funkcjonalistyczno-

systemowy 

Jego charakterystycznym celem jest tworzenie zintegrowanych systemów 

a prawda jest z reguły weryfikowana przez metody ilościowe. Zakłada 

matematyczne modelowanie wyników badań oraz możliwość uogólnień. 

Tworzone teorie to uporządkowanie zmiennych, które są powiązane 

przyczynowo. Cechuje się podejściem do wiedzy w sposób uniwersalny 

i obiektywny. 
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paradygmat 

interpretatywno-

symboliczny 

Bazuje na naukach społecznych oraz humanistycznych, w tym socjologii, naukach 

politycznych, antropologii kulturowej oraz psychologii. Tworzone teorie 

charakteryzują się opisywaniem współzależności w złożonych strukturach 

organizacyjnych i społecznych. Szczególnie istotne jest zrozumienie a także 

uchwycenie sensu z punktu widzenia członka organizacji lub obserwatora. Opiera 

się na nim wiele teorii zarządzania, związanych z zarządzaniem zasobami 

ludzkimi, kulturą organizacyjną czy procesami kierowania oraz zarządzania 

zmianami. 

radykalny strukturalizm  

Zakłada istnienie obiektywnej rzeczywistości społecznej, wymagającej jednakże 

dogłębnej przebudowy. Nazywany również nurtem krytycznym. Stosowane 

badania mają charakter jakościowy, bazując na metodach zaangażowanych. 

Opiera się na założeniu występowania nierówności i uprzywilejowania jednych 

grup w stosunku do innych w organizacjach. W związku z tym zadaniem tego 

światopoglądu jest wykrycie niesprawiedliwości oraz opresyjności, które mogą 

doprowadzić do emancypacji członków grup defaworyzowanych. 

postmodernizm 

Zwany jest również radykalnym humanizmem. Jest stosunkowo niespójny, 

w związku z tym nazywanie go paradygmatem bywa kwestionowane. Krytykuje 

zarządzanie, zwracając uwagę na procesy społeczne i problematykę poznania. 

Wykazuje się nieufnością wobec nauki oraz niejako programowo niejednorodnym 

podejściem poznawczym. Oznacza się z jednej strony subiektywizmem, z drugiej 

orientacją społeczną zorientowaną na radykalną zmianę 

paradygmat uczestniczący 

Opierając sią na współpracy, zakłada, że rzeczywistość jest zawsze subiektywna, 

ze względu na fakt, że jest ona dostępna w pewnej charakterystycznej formie, 

takiej jak przedstawia ją umysł ludzki. Poznawanie ma charakter praktyczny, 

a badacz musi posiadać kompetencje emocjonalne oraz demokratyczną 

osobowość a jednocześnie być zaangażowanym w daną rzeczywistość 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Babbie (2013), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa; Ł. Sułkowski (2015), Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu, w W. Czakon 

(red.) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna, Warszawa, s. 424-446; B. Sławecki (2012), 

Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, w D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i 

teorie. Tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 57-87; J.W. Creswell (2013), Projektowanie badań 

naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków; D. 

Silverman (2012), Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; K. Czernek 

(2015), Wprowadzenie do badań jakościowych w naukach o zarządzaniu, w W. Czakon (red.) Podstawy 

metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna, Warszawa, s. 167-188 

 

Ze względu na analizę w niniejszej pracy badawczej zależności pomiędzy wartościami 

osobistymi, organizacyjnymi i ich wpływem na funkcjonowanie poszczególnych 

przedsiębiorstw, badanie bazuje na paradygmacie funkcjonalizmu strukturalnego. Także 

paradygmat konstruktywistyczny oraz interpretatywno-symboliczny stanowią zaplecze 

teoretyczne dla badania przeprowadzonego przez autora niniejszej pracy. Niniejsza dysertacja, 

badająca tematykę zarządzania przez wartości, stawia sobie za cel zrozumienie funkcjonowania 
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tej metody zarządzania w poszczególnych przedsiębiorstwach. Temat ten, bazując na 

kompetencjach psychospołecznych, determinuje skupienie się na subiektywnych znaczeniach 

nadawanym przez poszczególnych respondentów wartościom oraz ich funkcjonowania 

w  praktyce w kontekście konfrontacji z narzuconymi wartościami organizacyjnymi. 

W związku z powyższym optymalnym podejściem badawczym analizującym to zjawisko 

w  praktyce będzie badanie jakościowe. 

Według Ł. Sułkowskiego wybór paradygmatu odgrywa ważną rolę 

w badaniach, ponieważ „determinuje podejście do teoretyzowania, problematykę badań, 

preferowaną metodykę, a także orientację aksjologiczną”487. W konsekwencji, badacze 

decydując o sposobach realizacji wybranej metody badawczej, wybierają odpowiednie strategie 

badawcze, zwane też metodologią badawczą lub ujęciem badawczym. Są to określone modele 

czy też schematy badań ilościowych, jakościowych i mieszanych, nadające określony kierunek 

procedurom, które miały zastosowanie w projekcie badawczym. Do strategii ilościowej 

J.W. Creswell zaliczył modele eksperymentalne (których zadaniem jest potwierdzenie czy 

działanie generuje określony skutek ) oraz modele nieeksperymentalne (przykładowo badania 

sondażowe, które są badaniami przekrojowymi i dynamicznymi, dostarczającymi danych 

ilościowych488. Wśród strategii jakościowych badacze społeczni wyróżniają natomiast osiem 

głównych ujęć, mianowicie489: 

• etnografię, w której proces badawczy jest elastyczny, ponieważ rozwija się reagując 

na bieżące okoliczności warunków badania. Wywodzi się z tradycji naturalizmu, 

zakładającej że badacz powinien obserwować i opisywać rzeczywistość społeczną 

naturalnie, czyli taką jaką jest naprawdę. Opiera się na obserwacji i wywiadach, 

dzięki którym następuje długoterminowe gromadzenie danych. Badania te nie 

skupiają się na wyjaśnianiu, lecz dążeniu do uzyskania szczegółowego i dokładnego 

opisu, 

• antropologię organizacji, zwaną również etnologią organizacji, która czerpie wzorce 

z antropologii kulturowej wskazując na możliwości zastosowania metod 

uczestniczących oraz zaangażowanych. Przykładami technik stosowanych w tym 

 
487 Ł. Sułkowski (2013), Paradygmaty nauk o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie, 2, s. 24 
488 J.W. Creswell (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
489 Ł. Sułkowski (2015), Metodologia zarządzania – od fundamentalizmu do pluralizmu, w W. Czakon 

(red.)Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna, Warszawa, s. 28-48; E. Babbie (2013), 

Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; J.W. Creswell (2013), Projektowanie 

badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków; D. Jemielniak (red.)(2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Tom I, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 
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ujęciu są: wywiady pogłębione, techniki obserwacji uczestniczącej, analizy tekstu 

oraz inne jakościowe badania terenowe, 

• teorię ugruntowaną, która powstała z połączenia pozytywizmu i interakcjonizmu. 

Na podstawie poglądów badanych, analizuje wspólne kategorie, wzorce i tematy, 

tworząc ogólną teorię procesu, interakcji lub działania. Umożliwia stawianie pytań 

dotyczących różnic oraz podobieństw pomiędzy opracowanymi przez badacza 

koncepcjami a innymi teoriami dotyczącymi danej dziedziny. Przystępując do badań 

w teorii ugruntowanej, powinno się podejść w sposób otwarty, nie należy więc 

przyjmować wstępnej hipotezy. Zakłada się prowizoryczność konstrukcji 

teoretycznych, brak prekoncepcji oraz autorefleksyjność badacza, 

• badania narracyjne, których celem jest stworzenie spójnej narracji z życia jednostek, 

które opowiadają o swoich doświadczeniach biograficznych, 

• etnografię instytucjonalną – która jest stosowana w celu lepszego zrozumienia 

codziennych doświadczeń podmiotów uciskanych. Dążą do ujawnienia form ucisku, 

które przeważnie zostają niezauważone w bardziej tradycyjnych typach badań, 

• badania uczestniczące – skupiają się również na grupach upośledzonych. Badacz 

niejako służy badanym jako środek skutecznego działania w ich własnym interesie, 

pomagając realizować cele grup dyskryminowanych. Ingeruje w otoczenie dążąc do 

identyfikacji problemu występującego w danej grupie, poznania możliwości jego 

rozwiązania a następnie wspólnie wdraża pomysły. Mamy więc do czynienia 

z całkowitym odejściem od obiektywizmu a także dystansu naukowca w celu 

pełnego zaangażowania w polepszenie warunków danej grupy, 

• fenomenologię oraz wywodzącą się z tej tradycji filozoficznej etnometodologię – 

która skupia się na zrozumieniu żywych doświadczeń. Jest strategią rozpoznawania 

istoty ludzkich doświadczeń wobec jakiegoś zjawiska, któremu uczestnicy badania 

nadają sens. Badacze kwestionują sposób, w jaki ludzie opisują doświadczenia 

związane z rzeczywistością, twierdząc że opisują oni świat takim, jakie oni nadają 

mu znacznie. Chcąc odtworzyć rzeczywistość społeczną, nie można więc polegać 

na opowieściach badanych. W celu zidentyfikowania zależności i wzorców, 

stosunkowo niedużą grupę podmiotów poddaje się ekstensywnym badaniom, 

• studium przypadków – to strategia badawcza, w której naukowiec dogłębnie bada 

zdarzenia, czynności, procesy, programy, osoby lub grup osób. Jako przypadek 

może być też badany określony okres czasu, w związku z tym podstawową cechą 
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studium przypadku jest ograniczenie uwagi do konkretnego przykładu. Ważne jest, 

aby badacz znał literaturę i konkluzje innych badaczy przed podjęciem badań. 

Biorąc pod uwagę istotność tej strategii, w niniejszej pracy skupiono się na 

szczegółowej analizie przypadku przedsiębiorstwa z branży rekrutacyjnej, która 

zostanie dogłębnie przedstawiona w następnym podrozdziale, 

• analizę dyskursu i metody metaforyczne – wywodzą się z semiotyki 

i językoznawstwa. Poprzez krytyczną i refleksyjną analizę tekstu badacz dochodzi 

do odkrycia zupełnie nowych interpretacji. 

Badania jakościowe, przedstawione w kolejnym podrozdziale, są przykładem badania 

fenomenologicznego oraz antropologii organizacji. Koncentrują się na zrozumieniu 

doświadczeń respondentów w zakresie wdrożenia i funkcjonowaniu wartości organizacyjnych 

oraz barier i skutków implementacji metody zarządzania opartej o wartości. 

Strategie mieszane w praktyce są zdecydowanie mniej popularne niż ilościowe 

i jakościowe. Są szczególnie pomocne w przypadku poszukiwań zbieżności obu metod, 

jednocześnie neutralizując ich błędy; sposób taki został nazwany triangulacją danych 

źródłowych. Trzy główne strategie badań mieszanych to: procedury sekwencyjne (dzięki 

którym stosując daną metodę można uporządkować lub uogólnić wyniki z innej metody), 

procedury równoległe (łączenie danych ilościowych i jakościowych w celu przeprowadzenia 

wszechstronnej analizy problemu badawczego) oraz procedury transformatywne (tworzące 

strukturę ramową poprzez przyjęcie określonego nastawienia teoretycznego). 

Według J. Apanowicza metodę badawczą można zdefiniować jako „sposób pracy 

badawczej charakteryzujący się zarówno określonymi czynnościami postępowania (procedurą 

badawczą), jak i zastosowaniem odpowiednich narzędzi badawczych. Istota metody badawczej 

powinna zmierzać do skoordynowania sposobu postępowania z zakładanym celem badań”490. 

Podobnie scharakteryzował to pojęcie M. Łobocki, który przez metodę badawczą rozumie 

„system reguł, to jest szereg operacji poznawczych i praktycznych, kolejności ich 

zastosowania, jak również specjalnych środków i działań skierowanych z góry na założony cel 

badawczy”491. Autorzy zwracają więc uwagę na określone czynności czy operacje, które 

wdrożone w odpowiedniej kolejności, zmierzają do realizacji ustalonego celu badań. 

W odróżnieniu od innych dyscyplin nauk, mających właściwe sobie i zróżnicowane 

metody badawcze, pozwalające na zdiagnozowanie danego problemu badawczego, 

metodologia zarządzania nie ma uniwersalnego oraz trwałego charakteru. W związku z tym 

 
490 J. Apanowicz (2002), Metodologia ogólna, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia, s. 60 
491 M. Łobocki (1982), Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa, s. 115 
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wykorzystuje się w niej metody typowe dla innych nauk, w tym dla ekonomii, ekonometrii, 

statystyki, socjologii czy – szczególnie ważnego dla zarządzania zasobami ludzkimi – obszaru 

psychologii. Ze względu na wdrażanie nowych metod w zarządzaniu, charakteryzujących się 

zróżnicowaną efektywnością, mamy jednocześnie do czynienia ze stałym rozwojem 

instrumentów diagnostycznych – uwzględniających także zmiany nieustannie zachodzące 

w środowisku492. 

Metody jakościowe powstały jako alternatywa do badań ilościowych, które były 

krytykowane szczególnie w latach 60. I 70. XX wieku. Jednakże naukowcy datują początek 

zainteresowania tymi metodami na lata 30-te ubiegłego wieku493. Badanie jakościowe, zostało 

scharakteryzowane przez J.W. Creswella jako „analizowanie i interpretowanie znaczeń, jakie 

jednostki lub grupy przypisują problemom z zakresu nauk społecznych i nauk o człowieku. 

Proces badawczy obejmuje wyłanianie nowych pytań i procedur w toku badania, gromadzenie 

danych w warunkach współuczestnictwa, indukcyjną analizę danych od szczegółu do ogółu, 

oraz interpretację znaczenia danych”494. W tym ujęciu badacze raczej wyprowadzają wnioski, 

skupiając się na indywidualnych interpretacjach ze względu na złożoność sytuacji. Raport 

z badań cechuje się elastyczną strukturą. 

Szeroką, i w opinii autora, najbardziej kompletną definicję badania jakościowego 

przedstawili N. Denzin i Y. Lincoln, ujmując je w następujący sposób: „  …jest usytuowaną 

aktywnością, która umieszcza obserwatora w świecie. Składa się z zespołu interpretatywnych, 

materialnych praktyk, które czynią świat widzialnym. Praktyki te przekształcają świat. 

Przeobrażają go w serie reprezentacji, takich jak notatki terenowe, wywiady, rozmowy, 

fotografie, nagrania i własne uwagi. Na tym poziomie badania jakościowe to interpretatywne, 

naturalistyczne podejście do świata. Oznacza to, że badacze jakościowi badają rzeczy w ich 

naturalnym środowisku, próbując nadać sens lub interpretować zjawiska przy użyciu terminów, 

którymi posługują się badani ludzie”495. Ponieważ opierają się one na wnioskowaniu 

indukcyjnym, nie formułuje się hipotez, tylko problem badawczy w postaci pytań badawczych, 

które podlegają dogłębnej eksploracji496. 

 
492 H. Dźwigoł (2015), Założenia do budowy metodyki badawczej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 

Organizacja i Zarządzanie, 78, nr kol.1928, s. 99-116 
493 M. Nicińska (2000), Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza 

porównawcza, Ask, 8, s. 39-50 
494 J.W. Creswell (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 30 
495 N. Denzin, Y. Lincoln (2009), Metody badań jakościowych Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, s. 23 
496 T. Piecuch, A. Moltner (2014), Metody jakościowe w badaniu przedsiębiorczości, Problemy Zarządzania 

12/3, s. 248-268 
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Po wyborze metody, w celu umożliwienia sformułowania twierdzeń, należy przystąpić 

do doboru próby badania. Na tym etapie niezbędne jest podjęcie decyzji o właściwych grupach, 

przypadkach czy materiałach, które wybierzemy z szerokiej gamy możliwości. Dobór próby 

w badaniach jakościowych jest zawsze celowy i podporządkowany celom badania. 

Respondentów należy dobrać w taki sposób, aby dowiedzieć się od nich jak najwięcej, 

a jednocześnie uzyskać jak najbardziej wartościowe dane. Wynika to z założenia, że celem 

badań jakościowych jest zrozumienie i poznanie problemu poprzez jego pogłębienie497. 

Naukowiec, po etapach związanych z konceptualizacją i operacjonalizacją badania, a także 

doborem próby, przechodzi do konkretnych obserwacji. Dla celów niniejszej dysertacji, autor 

przeprowadził badania w postaci wywiadu pogłębionego oraz analizy studium przypadków 

firmy z branży rekrutacyjnej.  Metody te zostaną szczegółowe przedstawione w  kolejnym 

podrozdziale. 

Badania empiryczne w postaci wywiadów pogłębionych były realizowane w okresie 

05.03.2020 – 04.05.2020 przy wsparciu i współpracy z firmą AT Research, która specjalizuje 

się m.in. w konstruowaniu, organizowaniu, analizowaniu, kodowaniu oraz interpretacji badań, 

w tym wywiadów pogłębionych. Z powodu wybuchu pandemii koronawirusa Covid-19 

w trakcie trwania procesu badania, około połowa wywiadów została przeprowadzona 

bezpośrednio, druga część natomiast odbyła się w formie telefonicznej. Wywiady te objęły 

stosunkowo niewielką liczbę pytań, niemalże wyłącznie otwartych, ponieważ miały służyć 

poznaniu poglądów i opinii uczestników. Informacje z wywiadów zostały w pełni 

zarejestrowane poprzez nagrania dźwiękowe – za pełną zgodą rozmówców. Scenariusz badania 

został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej dysertacji. Po pierwszym etapie procedury 

uzyskano dane surowe, które następnie zostały uporządkowane, poprzez ich podział na grupy 

wypowiedzi dotyczące danego zagadnienia. W kolejnym etapie sporządzono notatki, w celu 

zwrócenia uwagi na najważniejsze treści. Kodowanie danych polegało na organizowaniu ich 

w tematy główne oraz szczególne a następnie w kategorie tematyczne. Po opisie tematów 

określono sposób prezentacji wyróżnionych zakresów tematycznych a na ostatnim etapie 

dokonano interpretacji danych i zakończono procedurę, poprzez wskazanie a także wyjaśnienie 

czy uzyskane wyniki są porównywalne do informacji zawartych w literaturze oraz 

analogicznych badań zagranicznych. 

 

 
497 D. Maison (2010), Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
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Rys. 2.2 Procedura analizy zebranych danych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J.W. Creswell (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody 

jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

 

Z kolei zbieranie materiałów w ramach case study miało miejsce w okresie od 

października 2019 do kwietnia 2021 a w swoim zakresie objęło ponad dziewięć lat 

funkcjonowania firmy. 

Proces badawczy kończy się wykorzystaniem przeprowadzonych badań poprzez 

wyciągnięcie wniosków z nich płynących, a także wskazanie praktycznych implikacji498.  

 

2.1.2. Charakterystyka zastosowanych metod, technik oraz obiektów badań 

W poprzednim punkcie pracy została przybliżona definicja metody badawczej. 

Technika badawcza może z kolei zostać zdefiniowana jako sposób zbierania materiału, który 

jest weryfikowany w różnych dziedzinach nauk i pozwala na uzyskanie optymalnie 

sprawdzonych informacji a także opinii lub faktów499. W praktyce rozróżnienie pomiędzy 

 
498 E. Babbie (2013), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
499 A. Kamiński (1970), Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 
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metodą a techniką nie jest oczywiste. Można przyjąć ogólnie, że są to działania, których celem 

jest rozwiązanie danego problemu badawczego. M. Łobocki twierdzi, że metody to ogólne 

sposoby rozwiązywania problemów naukowych, natomiast techniki odnoszą się do 

uszczegółowionych sposobów postępowania badawczego. Jego zdaniem „techniki badawcze 

zaś są bliżej skonkretyzowanymi sposobami postępowania badawczego. Podporządkowane są 

metodom badawczym, pełniąc niejako wobec nich wyraźnie służebną rolę”500. 

W celu zbadania funkcjonowania zarządzania przez wartości w organizacjach, 

niezbędne jest zebranie opinii jej pracowników poprzez zadawanie pytań otwartych a następnie 

ich pogłębianie, w celu jeszcze lepszego poznania opinii respondentów. W związku z tym 

w dysertacji tej wykorzystano technikę wywiadu. Dodatkowo przeprowadzono longitudinalne 

studium przypadku łączące kilka powyższych technik, w tym obserwację, badanie 

dokumentów, analizę treści oraz wywiad. Dlatego też case study nazywane jest częściej metodą 

lub wręcz procedurą. 

Zastosowany w niniejszej pracy wywiad pozwala poznać zależności pomiędzy 

zjawiskami. Jest jedną z najczęściej używanych technik w badaniach jakościowych501. Jego 

celem jest eksploracja osobistych punktów widzenia, uczuć, perspektyw, opinii, postaw, faktów 

czy też stosunku do problemu danej zbiorowości, poprzez przeprowadzenie rozmowy 

z respondentem lub respondentami502. S. Kvale sformułował definicję wywiadu, określając go 

jako „specyficzną formę rozmowy, w trakcie której wiedzę tworzy się w toku interakcji między 

osobą prowadzącą wywiad a respondentem”503. Jest to metoda jakościowa bardzo często 

wykorzystywana np. w badaniu procesu przedsiębiorczości504. 

W celu uzyskania najwyższej jakości badania opartego na wywiadzie, zalecane jest 

wdrożenie rozwiązania bazującego na połączeniu ankiety, która daje ogólny obraz sytuacji, 

z indywidualnym wywiadem pogłębionym, który umożliwia uzyskanie dokładniejszej 

informacji na dany temat505. Indywidualne wywiady pogłębione, mają charakter wnikliwej 

rozmowy prowadzonej przez doświadczonego moderatora, który korzystając ze scenariusza 

 
500 M. Łobocki (2003), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków, s. 27 
501 S. Gudkova (2012), Wywiad w badaniach jakościowych, w D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody 

i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 111-129 
502 R. Miński (2017), Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach 

ewaluacyjnych, Przegląd Socjologii Jakościowej, 3, s. 30-51 
503 S. Kvale (2010), Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 19-20 
504 T. Piecuch, A. Moltner (2014), Metody jakościowe w badaniu przedsiębiorczości, Problemy Zarządzania 

12/3, s. 248-268 
505 D. Maison (2011), Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowe metody badań marketingowych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 



 155 

określającego szczegółowo wątki wywiadu uzyskuje od respondenta informacje pozwalające 

na dogłębne poznanie interesujących zagadnień. 

Wywiad IDI to swobodna rozmowa, co sprawia, że respondent nie jest ograniczony listą 

gotowych pytań i odpowiedzi z jaką mamy do czynienia w badaniach ilościowych. Aby 

prowadzić taki wywiad należy posiadać odpowiednie umiejętności  oraz doświadczenie506. 

Wynika to z potrzeby reagowania na odpowiedzi badanej osoby, poprzez wyjaśnianie 

niejasnych kwestii a także zadawanie dodatkowych pytań507. Wybór tej metody umożliwia 

dokładne poznanie motywów działań i decyzji podejmowanych przez respondentów 

w obszarach będących tematami badania. W porównaniu z technikami wystandaryzowanymi, 

dostarcza bardziej wszechstronną informację, w postaci opinii rozmówców508. Wywiad 

jakościowy, w odróżnieniu np. od sondażu, polega na interakcji ankietera z respondentem. 

Prowadzący wywiad ma wprawdzie ogólny zarys badania, nie jest to jednakże szczegółowy 

zakres pytań, które koniecznie należy zadać w określonej kolejności czy przy użyciu tych 

samych konkretnych słów. W celu zapewnienia naturalnego przebiegu wywiadu, zalecane jest, 

aby badacz znał dokładnie całość pytań, które będzie zamierzał zadać. Tego typu badanie 

charakteryzuje się prowadzeniem rozmowy, podczas której badacz nadaje jej kierunek, kładąc 

nacisk na najważniejsze tematy, które go interesują. Należy przy tym zwrócić uwagę, że 

zalecane jest aby co najmniej 95% rozmowy stanowiły wypowiedzi respondenta509. 

Wywiady pogłębione charakteryzują się sześcioma cechami, mianowicie510: 

• zawierają pytania otwarte – są przeważnie tak sformułowane, aby respondent mógł 

odpowiedzieć własnymi słowami, dlatego często zaczyniają się sformułowaniami 

„dlaczego” oraz „jak”, 

• są ustrukturyzowane, ale tylko częściowo – ważny jest plan wstępnych pytań, 

jednakże część z pytań powinna wynikać z poprzednich odpowiedzi, 

• celem jest poszukiwanie zrozumienia i/lub interpretacji – istotną rolę odgrywa 

aktywne słuchanie respondenta, aby móc wyciągnąć wnioski z wywiadu, 

• rozmowy są nagrywane – dzięki temu możliwe jest robienie notatek, 

 
506 D. Maison (2010), Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
507 M. Nicińska (2000), Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza 

porównawcza, Ask, 8, s. 39-50 
508 R. Miński (2017), Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach 

ewaluacyjnych, Przegląd Socjologii Jakościowej, 3, s. 30-51 
509 E. Babbie (2013), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
510 L. Guion, D. Diehl, D. McDonald (2001), Conducting an In-depth Interview, IFAS Extension, FCS6012, 

University of Florida, Gainesville; R. Miński (2017), Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości 

wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych, Przegląd Socjologii Jakościowej, 3, s. 30-51 
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• między badaczem a respondentem występuje bezpośredni kontakt, 

• występuje styl konwersacyjny. 

Pełne zrozumienie i poznanie postawy respondenta to główna zaleta opisywanej 

techniki511. Możliwe jest to poprzez dotarcie do motywów zachowania a także odkrycie emocji 

i poglądów związanych z badanym tematem. Co ważne, uzyskane informacje nie są obciążone 

interakcją z innymi osobami, ponieważ dzięki indywidualnemu charakterowi tej techniki 

wyeliminowany zostaje wpływ członków grupy. Ma to szczególne znacznie w przypadku 

badania wartości czy norm społecznych, ponieważ zwiększa się prawdopodobieństwo 

uzyskania niezależnej, szczerej i wartościowej opinii, która czasami może być niezgodna 

z poglądami czy preferencjami innych członków grupy512. 

Ta technika badawcza obarczona jest także potencjalnymi wadami. Przede wszystkim 

wymaga dokładnego przeszkolenia osób, które zajmują się przeprowadzeniem wywiadu. 

Badacz musi mieć również pewność, że stosuje skuteczne techniki prowadzenia rozmów, takie 

jak unikanie pytań typu "tak/nie", używanie odpowiedniej mowy ciała oraz kontrolowanie 

swoich osobistych opinii513. Dużo trudniejszy jest także dobór respondentów, w skrajnych 

przypadkach uniemożliwiający przeprowadzenie badania. W związku z tym badania takie są 

dość czasochłonne oraz kapitałochłonne. Ze względu na stosunkowo małą liczbą 

respondentów, nie dają podstaw do generalizacji czy uogólnień514. 

W związku z szeregiem wymienionych zalet wywiadu pogłębionego, umożliwiających 

w szczególności uzyskanie wysokiej jakości informacji, zdecydowano się na jego 

wykorzystanie w  niniejszej dysertacji. Tak jak wskazywane jest w literaturze, wywiad oparty 

był na scenariuszu, który przewidywał najważniejsze tematy do poruszenia. Obiektami badań 

były przedsiębiorstwa zrzeszone w Polsko-Niemieckim Kole Gospodarczym (DWK Poznań). 

Badaniami objęto 10 przedsiębiorstw. Wywiady zostały przeprowadzone 

z kierownikami/dyrektorami działów HR badanych przedsiębiorstw. W tym przypadku 

zastosowanie metody indywidualnych wywiadów pogłębionych podyktowane było również 

faktem, iż badana populacja firm – członków DWK, jest stosunkowo nieliczna. 

 
511 E. Thomas, G. Brashear, P.C. Motta (2012), A structural guide to in-depth interviewing in business and 

industrial marketing research, Journal of Business & Industrial Marketing, 27 (7), s. 547-553 
512 M. Nicińska (2000), Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza 

porównawcza, Ask, 8, s. 39-50 
513 C. Boyce, P. Neale (2006), Conducting in-depth interviews: A Guide for Designing and Conducting In-Depth 

Interviews for Evaluation Input,. Monitoring and Evaluation – 2, Pathfinder International Tool Series, 

Watertown    
514 R. Miński (2017), Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach 

ewaluacyjnych, Przegląd Socjologii Jakościowej, 3, s. 30-51 
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Zasadniczym celem badania przeprowadzonego wśród członków DWK było poznanie 

opinii respondentów w zakresie wartości, zarówno tych deklarowanych jak i operacyjnych, 

poziomu potencjalnej implementacji zarządzania przez wartości w ich przedsiębiorstwach 

a także jego wpływu na funkcjonowanie oraz efektywność organizacji. Dzięki celom 

szczegółowym, badanie pozwoliło na ustalenie: 

• jakimi wartościami deklaratywnymi kierują się badane podmioty? 

• czy obserwowane jest różne podejście do wartości przez pracowników różnych 

pokoleń, płci, narodowości? 

• sposobu określenia wartości, jakimi kierują się firmy uczestniczące w badaniu, 

• czy i w jaki sposób wartości komunikowane są pracownikom? 

• czy przedsiębiorstwa są w praktyce zarządzane przez wartości? 

• działań związanych z zarządzaniem przez wartości wdrożonych w firmie, 

• w jakim stopniu wartości funkcjonują w praktyce? 

• na jakie problemy/ bariery natrafia przedsiębiorstwo przy wdrożeniu zarządzania 

przez wartości? 

• czy przestrzeganie wartości oraz implementacja ZPW ma pozytywny wpływ na 

efektywności firmy? 

Według E. Babbie w badaniach naukowych populacją jest zazwyczaj grupa ludzi, na 

temat której zamierzamy sformułować wnioski515. Wyróżnia się dwa typy doboru próby: 

probabilistyczny oraz nieprobabilistyczny. Probabilistyczny dobór próby jest podstawową 

metodą dobierania dużych reprezentatywnych prób do badań społecznych, opartą na rachunku 

prawdopodobieństwa. W tym procesie dobiera się próbę losową, mającą odzwierciedlać całość 

lub badaną część społeczeństwa. Stosowana jest badaniach ilościowych jak sondaże wyborcze. 

Jednakże w niektórych przypadkach nie jest możliwe odpowiednie dobranie prób 

probabilistycznych lub tego typu metoda byłaby niewłaściwa, ze względu na specyfikę sytuacji. 

Następuje wtedy dobór nieprobabilistyczny, w którym można wyróżnić cztery podstawowe 

rodzaje516: 

• dobór oparty na dostępności badanych, nie dopuszczający kontroli nad 

reprezentatywnością próby, w związku z tym dość ryzykowny, 

• dobór celowy lub arbitralny – ma zastosowanie, gdy dobiera się próbę na podstawie 

wiedzy o celu badania oraz badanej populacji. W przeprowadzonym przez autora 

 
515 E. Babbie (2013), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
516 Tamże 
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badaniu zastosowano dobór celowy, ze względu znajomość specjalistycznej wiedzy 

respondentów jak i stosunkowo trudnego do uchwycenia celu badania, 

• metoda kuli śnieżnej, opierająca się na doborze przypadkowym, właściwym 

w populacjach, w których ciężko odszukać ich członków, np. badając bezdomnych. 

Każda badana osoba podaje dane kolejnych osób, powstaje w ten sposób efekt kuli 

śnieżnej, 

• dobór kwotowy, w którym punktem wyjścia jest tabela procentowo opisująca cechy 

danej populacji. 

U. Flick wyróżnił z kolei podział doboru próby w metodach jakościowych na 

sformalizowane oraz celowe. W pierwszym przypadku liczba respondentów jest ustalana z góry 

biorąc pod uwagę rozkład pewnych cech, np. wiek, płeć czy zawód. Są charakterystyczne dla 

projektów ścisłych, stawiających pytania badawcze wąsko i jednoznacznie oraz przy śledzeniu 

określonych związków w już rozpoznanych kontekstach. Metody celowe, będące bardziej 

elastycznymi, często polegają na niesformalizowanym wyborze próby w trakcie badania, 

uwzględniając wyniki bieżącej analizy. Sprawdzają się dobrze w badaniach nierozpoznanych 

jeszcze obszarów, gdy konstrukty teoretyczne nie są jeszcze zbyt dopracowane517. Jak 

wspomniano wcześniej, dobór próby do badania na potrzeby niniejszej pracy był celowy. 

Autor, dobierając próbę do wywiadów pogłębionych, kierował się następującymi 

przesłankami: 

• kryterium dogodności – dostępność badanej, 

• kryterium przypadków kluczowych – skupienie na organizacjach zatrudniających 

kierowników oraz dyrektorów HR z szeroką wiedzą o badanym obszarze,  

• kryterium reprezentatywności, zapewniające różnorodność analizowanych 

organizacji oraz odzwierciedlenie cech badanej populacji przedsiębiorstw. 

Dostęp do grupy był możliwy dzięki aktywnej działalności autora niniejszej dysertacji 

w stowarzyszeniu, tj. Polsko-Niemieckim Kole Gospodarczym w Poznaniu, które działa od 

początku lat dziewięćdziesiątych. Jego celem jest wymiana kontaktów handlowych oraz 

doświadczeń związanych z życiem gospodarczym, wspieranie rozwoju gospodarczego, 

wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. 

Z założenia w spotkaniach tego gremium mogą uczestniczyć osoby zarządzające 

przedsiębiorstwami a także przedstawiciele lokalnych urzędów i instytucji z terenu 

Wielkopolski. Pełni ono rolę łącznika pomiędzy polskimi i niemieckimi inwestorami oraz ich 

 
517 U. Flick (2010), Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
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partnerami w regionie. Realizując cele ekonomiczne, kulturowe i społeczne, reprezentuje 

wspólnotę polskich i niemieckich organizacji. Działalność Koła została objęta patronatem 

Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu. Zrzesza aktualnie około 50 przedsiębiorstw, 

głównie z terenu Wielkopolski518. Przedsiębiorstwo autora pełni funkcję koordynatora spotkań 

wydzielonej w ramach tej organizacji grupy kierowników działów personalnych. 

Przyjmując kryterium przypadków kluczowych, założono że najtrafniejszym doborem 

respondentów dotyczącym omawianej tematyki, związanej z zarządzaniem przez wartości, 

będą przedsiębiorstwa, które zatrudniają w swoich szeregach osoby najbardziej znające 

poruszany temat, tj. kierowników oraz dyrektorów działów HR. Ich wysokie kompetencje 

i wiedza w badanym zakresie, związanym bezpośrednio z HR, zapewnia uzyskanie wysokiej 

jakości badania, ponieważ respondenci posiadają odpowiednie doświadczenie, istotne ze 

względu na cel badania, oraz są realnie zaangażowani życiowo w  badane zjawisko. 

Kryterium reprezentatywności w tym przypadku nie dotyczy reprezentacji 

statystycznej. Autorowi zależało raczej na tym, aby były reprezentowanie przez badane 

przypadki różnorodności poglądów oraz doświadczeń, jakie badane zjawisko ma 

w świadomości i praktyce życiowej respondentów. Z tego względu w badaniu uczestniczyli 

reprezentanci zarówno niedużych organizacji, w których została wydzielona tylko jedna osoba 

do prowadzenia działu personalnego, jak i przedstawiciele dużych korporacji, w których 

funkcjonują rozwinięte działy HR. W badaniu zapewniono udział respondentów reprezentujący 

zróżnicowane branże, takie jak: energetyczna, usługi finansowe w zakresie ubezpieczeń, 

logistyka, produkcja wyrobów elektrycznych dla przemysłu, skup, przetwórstwo, dystrybucja 

surowców pochodzenia roślinnego, budownictwo i przemysł meblowy, usługi prawne, handel 

hurtowy systemami instalacyjnymi, produkcja chemiczna oraz instalacje do pojazdów 

użytkowych. 

W procesie badawczym zapewniono, by w wywiadach uczestniczyły osoby najbardziej 

poinformowane w kwestii badanego zagadnienia, jednocześnie reprezentujące zróżnicowane 

punkty widzenia. W niektórych przypadkach respondenci w celu wzięcia udziału w badaniu 

musieli uzyskać zezwolenia zarządów firm, co zostało zapewnione. Wszyscy badani wyrazili 

świadomą zgodę i jednocześnie zostali poinformowani o poufności badania. Dobierając próbę, 

zostały odrzucone przypadki skrajne. Z jednej strony nie uwzględniono firm członkowskich, 

będących małymi organizacjami kilkuosobowymi, w których nie ma pracowników typowo 

odpowiedzialnych za kwestie HR. Z drugiej strony nie wzięto pod uwagę największych 

 
518 Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu (2020), DWK, pobrano dnia 20.06.2020 z https://dwk-

poznan.pl/pl# 
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organizacji mogących zniekształcić obraz. Podjęto więc próbę zebrania ściśle określonej grupy 

przypadków, jednakże różnorodnych, umożliwiających uchwycenie zakresu zmienności 

w obrębie pola badawczego. W związku z tym w próbie badawczej znalazły się organizacje 

zatrudniające bardzo różną liczbę pracowników, mianowicie: 

• 3 średniej wielkości firmy, zatrudniające po maksymalnie kilkadziesiąt osób,  

• 4 firmy duże, zatrudniające po kilkaset osób,  

• 3 korporacje międzynarodowe, zatrudniające powyżej 1000 osób. 

Do udziału w badaniu poproszono przedstawicieli 18 organizacji, z czego 10 wyraziło 

zgodę i z tą grupą ostatecznie zostały przeprowadzone wywiady pogłębione. Odsetek osób 

wyrażających zgodę na badanie wyniósł więc 56%. Dodatkowo, co warte nadmienienia, jedna 

z respondentek reprezentowała dwie firmy, w związku z tym badanie całościowo objęło 

jedenaście przedsiębiorstw, ale jedno z nich zostało wykluczone z analiz, gdyż powielało 

praktyki stosowane w innej firmie. Ze względu na specyfikę związaną z pracą w działach 

personalnych, 100% respondentów stanowiły kobiety. 

Przeważająca liczba badanych przedsiębiorstw posiadała ca najmniej większościowy 

kapitał zagraniczny, najczęściej niemiecki. Spółki te w dziewięciu przypadkach działały jako 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a dwie pozostałe w formie spółki komandytowej. 

Niemalże wszystkie firmy posiadały wydzielone działy HR, zatrudniające od jednego do 

jedenastu pracowników. W pozostałych przypadkach obowiązki te były realizowane poprzez 

wspólników przy wsparciu firm zewnętrznych. 

Jako uzupełnienie badań opartych na wywiadach pogłębionych, autor przeprowadził 

także analizę case study przedsiębiorstwa z branży rekrutacyjnej, które zostanie także 

szczegółowo omówione w kolejnym podrozdziale. Metoda studium przypadku implikuje 

całościową i pogłębioną analizę określonego przypadku, łącznie z kontekstem jego 

funkcjonowania. Dany przypadek jest zazwyczaj przykładem jakiegoś zjawiska społecznego, 

w związku z tym zakłada się, że jego dokładny opis wraz z analizą, powinien pomóc 

w sformułowaniu wniosków dotyczących badanego zjawiska, którego przypadek miał być 

przykładem519. 

W. Czakon definiuje przypadek jako „pojedynczy obiekt badawczy, rozpoznawany ze 

względu na określony cel, usytuowany w konkretnym czasie i miejscu, z uwzględnieniem 

właściwych mu okoliczności, badany z wykorzystaniem wielu technik gromadzenia i analizy 

 
519 M. Strumińska-Kutra, I. Koładkiewicz (2012), Studium przypadku, w D. Jemielniak (red.), Badania 

jakościowe. Metody i narzędzia. Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 1-40 
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danych”520. Z założenia jest więc każdy przypadek wyjątkowy, ponieważ osadzony jest 

w unikalnych okolicznościach – instytucjonalnych, kulturowych, demograficznych czy 

geograficznych. Celem studium przypadków jest przede wszystkim całościowy opis, jego 

zrozumienie, odniesienie do szerszej kategorii podobnych zjawisk jak i próba dostarczenia 

praktycznych rozwiązań określonego rodzaju problemu. W tym konkretnym przypadku autor 

badał w głównej mierze odniesienia do przeszkód związkach z implementacją metody 

zarządzania przez wartości w przedsiębiorstwach oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Biorąc 

pod uwagę kryterium przydatności danego przypadku pod względem jego zawartości 

informacyjnej, B. Flyvbjerg zaproponował następującą typologię studiów przypadku521: 

• przypadki skrajne, nazywane dewiacyjnymi, 

• przypadki maksymalnie zróżnicowane, 

• przypadki krytyczne, 

• przypadki paradygmatyczne. 

Szczegółowo omówiony w kolejnym podrozdziale przypadek przedsiębiorstwa z branży 

rekrutacyjnej jest typowym przypadkiem krytycznym. Pozwala on na pozyskanie informacji, 

które determinują logiczną dedukcję, opierającą się na założeniu, że jeżeli w danej organizacji 

zjawisko występuje i się sprawdza, to może mieć ono zastosowanie do wszystkich przypadków. 

Przyjmując natomiast jako punkt wyjścia kryterium celu badań, R. Yin podzielił 

studium przypadku na: eksploracyjne, opisowe oraz eksplanacyjne522. Biorąc pod uwagę 

kryterium liczby przypadków, naukowcy wyróżniają pojedyncze oraz wielokrotne przypadki. 

R. Yin doszedł do wniosku, że pojedynczy przypadek powinien być analizowany, 

w szczególności gdy: jest przykładem  krytycznego studium, które jest nowatorskie i badane 

w dłuższej perspektywie czasowej a jednocześnie przykładem rzadkich bądź unikalnych 

uwarunkowań523. Przypadek analizowany w niniejszej dysertacji spełnia wszystkie kryteria, 

ponieważ jednocześnie opisuje zjawisko w sposób kompleksowy, uwzględniając kontekst jego 

występowania, jak i pełni rolę eksplanacyjną, ze względu na analizę przyczyn oraz efektów 

występujących zjawisk. 

W klasyfikacji W. Czakona wyróżnia się studia przypadków teoriotwórcze, służące 

testowaniu teorii oraz aplikacyjne (executive research). Realizacja executive research pozwala 

 
520 W. Czakon (2015), Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, w W. Czakon (red.) 

Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna, Warszawa, s. 190 
521 B. Flyvbjerg (2006), Five misunderstandings about case-study research, Qualitative Inquiry, 12 (2), s. 219-

245 
522 R. Yin (2003), Case Study Research. Design and methods, Sage Publications, Thousand Oaks 
523 Tamże 
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liderom na wybór własnej drogi poprzez lepsze zrozumienie rzeczywistości i sposobu 

podejmowania decyzji przez menedżerów innych organizacji w konkretnych okolicznościach. 

Takie studia przypadku mają z jednej strony zainspirować a z drugiej zilustrować działania, 

pełniąc niejako rolę szkoleniową524, co wpisuje się w realizację celu koncepcyjnego 

(postulatywnego) niniejszej pracy. 

 

2.2. Wyniki badań  

2.2.1. ZPW w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Polsko-Niemieckim Kole Gospodarczym 

w Poznaniu 

2.2.1.1. Świadomość wartości organizacyjnych i ZPW w badanych podmiotach 

Przeprowadzenie badania jakościowego w postaci pogłębionych wywiadów 

indywidualnych, z jednej strony miało na celu poznanie opinii dyrektorów i kierowników 

działów HR na temat wartości organizacyjnych jak i ZPW, z drugiej strony krytyczną 

weryfikację wyników z przeanalizowaną teoretyczną i empiryczną bazą piśmiennictwa 

naukowego. Jak wskazano w rozdziale pierwszym, samo pojęcie wartości może być 

niezmiernie szeroko definiowane i interpretowane. W związku z powyższym, na wstępie 

wywiadu respondenci poproszeni zostali o wskazanie czym są dla nich wartości. Bardzo 

zgodnie uczestnicy badania stwierdzili, że w ich opinii wartości to: „zasady/ przekonania, 

jakimi kierujemy się w życiu”. Jak mówiono: „są to reguły na tyle ważne, że nigdy się z nich 

nie rezygnuje”, „jest to fundament naszego postępowania w życiu codziennym”, „kręgosłup 

moralny człowieka”, „kompas etycznego postępowania”. Często wartości utożsamiane były 

z szacunkiem wobec drugiego człowieka i tolerancją. Nie zauważono różnic wypowiedzi 

w zależności od wielkości pytanego przedsiębiorstwa. 

W ten sposób sformułowane próby określenia czym są wartości nawiązują do 

niektórych z analizowanych definicji pojęcia, omówionych w początkowym rozdziale 

niniejszej pracy doktorskiej. Przede wszystkim należy zauważyć analogię do dyscypliny 

filozofii, która określa wartości jako wszystko co cenne ale i godne pożądania, jednocześnie 

stanowiące cel ludzkich dążeń525. Podobnie, w ramach dyscypliny pedagogiki znajdziemy 

definicję mówiącą o elementach godnych pożądania lub odrzucenia wynikających 

z wartościowania opierającego się na normach i zasadach526. Mowa jest także o wartościach 

 
524 W. Czakon (2015), Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, w W. Czakon (red.) 

Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna, Warszawa, s. 189-210 
525 Encyklopedia PWN, Hasło: wartość, pobrano dnia 10.04.2020 z 

https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/warto%C5%9B%C4%87.html 
526 W. Wiśniewski (1985), Władza, dobrobyt i wykształcenie w systemie wartości społeczeństwa polskiego, 

Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Socjologicznych. Warszawa, s. 530-531 
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jako wszystkim co cenne i ważne, jednocześnie stanowiąc cel ludzkich dążeń. I w końcu 

zaobserwowano podobieństwo do dyscypliny nauk o zarzadzaniu i jakości, w której wspomina 

się o pożądanych społecznie lub indywidualnie rezultatach końcowych527. 

Jak wykazano w poprzednim rozdziale, proces implementacji zarządzania przez 

wartości jest poprzedzony działaniami inicjującymi, po których następuje identyfikacja 

wartości organizacyjnych. Wobec tego poproszono uczestników badania o wskazanie w jaki 

sposób wartości obowiązujące w firmie zostały określone/ doprecyzowane. Jasno 

sprecyzowane wartości odnotowano w niespełna połowie badanych firm. Konkretnie dotyczyło 

to czterech firm spośród których dwie to firmy średnie, a pozostałe dwie to firmy duże. 

W związku z tym można zaryzykować stwierdzenie, że do formalizacji zapisów dotyczących 

wartości rzadziej dochodzi w firmach małych. Wynik ten wypadł nieco gorzej niż w przypadku 

innych badań przeprowadzonych w tym zakresie w Polsce przez A. Hermana, T. Oleksyna 

i I. Stańczyk. W analizie przeprowadzonej przez tych badaczy 65,4% przedsiębiorstw miało 

wyodrębnione wspólne wartości528. 

Co ciekawe, w przeprowadzonym badaniu, wartości organizacyjne były w każdym 

przypadku określone centralnie, dla całej międzynarodowej organizacji zwykle bardzo dawno 

temu, a wpływ polskich zespołów HR jest na nie bardzo ograniczony. Jak mówili respondenci: 

„Wartości są wytyczone centralnie i obowiązują w całym koncernie”, 

„Wartości stworzył dawno temu właściciel firmy. One są generalnie niezmienne przez lata – 

mogły być tylko modyfikowane i dostosowywane do bieżących realiów”, 

„Jak przyszłam do pracy to one już były. Wymyślił je ktoś kiedyś dawno dla całej organizacji 

i obowiązują w całej naszej grupie”, 

„Kierujemy się wartościami wymyślonymi przez ojców założycieli firmy dawno temu 

w Ameryce – my ostatnio tylko trochę poprawiliśmy tłumaczenie, ale generalnie wartości są 

niezmienne”. 

W związku z tym, z perspektywy polskich pracowników zatrudnionych w tych 

organizacjach, proces konkretyzowania wartości nie przebiegł według etapów 

zaproponowanych przez K. Blancharda i M. O’Connora czy też zgodnie z jednym z trzech 

możliwych podejść przy wyłanianiu wartości, zaproponowanych przez D. Tenetę-Skwiercz 

 
527 K. Mueller, T. Straatmann (2014) Organizational Values. w: A.C. Michalos (red.) Encyclopedia of Quality of 

Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht 
528 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
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a omówionych w podrozdziale opisującym implementację ZPW529. Wartości w przypadkach 

tych przedsiębiorstw zostały narzucone, podobnie jak w przeanalizowanych w niniejszej 

dysertacji case study firm Capgemini, Scania czy Delphi Poland. Rozwiązanie takie wydaje się 

być charakterystyczne dla zagranicznych firm międzynarodowych, które powstały stosunkowo 

dawno, a po pewnym czasie zdecydowały się na ekspansję zagraniczną. 

Zwracając uwagę na wielkość przedsiębiorstwa, należy zauważyć, że jasno 

sprecyzowane/ spisane wartości wystąpiły w czterech badanych firmach – dwóch średnich 

i dwóch dużych. W firmach małych nie obserwujemy jednego podejścia do zarządzania przez 

wartości. W jednej z firm w ogóle nie ma sprecyzowanych wartości, w innej podejmowane były 

próby, ale nic z nich nie wyszło („mieliśmy bum na wartości w firmie …, ale to trwało pół roku, 

a później się rozmyło”), a w ostatniej funkcjonuje hasło wymyślone kiedyś przez właściciela 

(„Państwa sukces jest naszym celem”) i ono jest „drogowskazem dla pracowników”. W dwóch 

pozostałych firmach średnich (po odjęciu tych, które mają jasno sprecyzowane/ spisane 

wartości) wartości, jak deklarowali respondenci, nie zostały spisane, ale w jakiś sposób zdają 

się w organizacji funkcjonować. Jedna z respondentek opisała wieloetapowy proces 

zapoczątkowany przez zarząd, który doprowadził do określenia wartości, ale nie zostały one 

spisane. Z kolei druga z respondentek mówiła, że wprawdzie wartości nie są spisane, jednakże 

są komunikowane podczas spotkań z pracownikami („kładzie się nacisk na rozwój 

pracowników, szacunek dla klientów oraz przejrzystość/ transparentność prowadzonego 

biznesu”). Jak zostały określone tego nie wiedziała. 

W ostatniej z firm dużych wartości nie funkcjonują: „Nie mamy czegoś takiego, nie 

chcemy tego mieć – uważam, że formalizowanie wszystkiego w firmie powoduje 

nagromadzenie zasad, konstytucji, regulaminów, w których pracownicy się gubią”. 

W powyższych opisach nie sposób doszukać się jakiegoś wspólnego modelu określania 

wartości zależnego od wielkości firmy. 

Następnie uczestników badania poproszono o wymienienie konkretnych wartości, jakie 

zostały sformułowane oraz zadeklarowane w ich firmach. Przykłady wypowiedzi 

respondentów z DWK wyglądały następująco: 

„Mamy konkretne zapisy: podejmuj decyzje; włączaj innych; angażuj innych do pracy”, 

„Mamy trzy wartości: zaufanie, niezawodność, innowacja”, 

 
529 K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, MT Biznes, Warszawa; D. Teneta-Skwiercz 

(2016), Zarządzanie przez wartości jako nowy nurt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w J. Rymaniak (red.), 

Współczesne domeny zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 44, s. 99-114 
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„Wyróżniamy cztery kluczowe obszary. Nasze działania mają być wiarygodne  

i kompetentne, zorientowane na współpracę i skuteczne, trwałe i uczciwe  

oraz osobiste i entuzjastyczne”, 

„Kierujemy się wartościami wymyślonymi przez ojców założycieli firmy dawno temu 

w Ameryce: ludzie, wspólnota, klienci, zysk. Dwie wartości nastawione są na społeczeństwo 

i pokazują jak traktujemy pracowników, współpracowników i  lokalne społeczności. Dwie 

kolejne nastawione są na biznes. To ludzie tworzą firmę („Our people are the company”) 

i tworzą ją dla zysku, czyli zapewnienia bytu swoim rodzinom – tak to się spina od pierwszego 

do ostatniego słowa”. 

Pozostali respondenci również wskazywali wartości, jakimi kieruje się firma, ale można 

odnieść wrażenie, że jest to zbiór luźnych słów, które nie mają charakteru sformalizowanego. 

Jeden respondent powiedział nawet wprost: „kiedyś mieliśmy bardzo dużo szkoleń w tym 

zakresie i nawet spisaliśmy wartości, ale to było takie pitu-pitu”. Ewidentnie należałoby w tym 

miejscu wskazać na błędy implementacyjne w tej organizacji, skutkujące niefunkcjonowaniem 

koncepcji zarządzania przez wartości w praktyce. 

Uczestnicy badania wymieniali wiele różnych wartości, które można pogrupować na 

główne obszary, skupiające się na dwóch grupach interesariuszy: 

• pracownicy – wartości z tego obszaru były wymieniane najczęściej. Mówiono 

o tym, że dla firmy ważny jest szacunek do pracowników, ich rozwój i wsłuchiwanie 

się w  ich potrzeby. Pracowników zachęca się do współpracy, słuchania się 

nawzajem, niekrytykowania się, otwierania się na argumenty. Ważne dla organizacji 

jest budowanie dobrych relacji między pracownikami, transparentność wszystkich 

procesów wewnętrznych oraz jasność wydawanych komunikatów, 

• klienci – wartości z tego obszaru były wymieniane podobnie często jak te 

pracownicze. W tym obszarze kluczowy jest szacunek do klienta, jego „długofalowe 

postrzeganie” oraz nastawienie na zrozumienie potrzeb/ oczekiwań. Bardzo ważna 

jest transparentność prowadzenia biznesu. 

Stosunkowo często wystąpiły także wartości ogólne niewskazujące konkretnych interesariuszy, 

choć także dotyczące zarówno pracowników jak i klientów. Respondenci wspominali 

o uczciwości, prostolinijności, przyzwoitości, rzetelności, prawdomówności i otwartości. Jeden 

z uczestników badania wspominał ponadto o nastawieniu firmy na dbałość o środowisko. 

Po przeanalizowaniu wypowiedzi respondentów jednoznacznie należy stwierdzić, że 

nie występuje zależność pomiędzy wielkością firmy, a wymienianymi wartościami, którymi się 
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ona kieruje. Wydaje się, że wartości pogrupowane w obszary wskazane powyżej są na tyle 

uniwersalne, że naturalnym jest, iż wielkość firmy nie ma na nie wpływu. 

Porównując wyniki odpowiedzi na to pytanie z badaniami, które przedstawiono 

w podrozdziale 1.2.3, zwraca uwagę największe podobieństwo z tymi przeprowadzonymi dwa 

lata wcześniej przez P. Kaczmarczyka530. Wartości takie jak współpraca, uczciwość i szacunek, 

które wystąpiły najczęściej w porównywanym badaniu pojawiają się równie często wśród 

analizowanych firm z DWK. Wymienione na kolejnych miejscach odpowiedzialność, zaufanie 

i etyka wprawdzie nie wystąpiły w badaniu własnym dokładnie w takim sformułowaniu, 

jednakże należy przyjąć, że wystąpiły w wartościach bliskoznacznych takich jak: 

transparentność prowadzenia biznesu, uczciwość, przyzwoitość, rzetelność oraz 

prawdomówność. W obu badaniach zwrócono także uwagę na rozwój, innowacyjność oraz 

zrozumienie potrzeb klienta. 

Porównując z kolei wyniki odpowiedzi na to pytanie z badaniem A. Hermana, 

T. Oleksyna i I. Stańczyk należy stwierdzić, że w obszarze pracownika, wartości takie jak 

współpraca, odpowiedzialność, praca zespołowa, lojalność pokrywają się w obu badaniach531. 

Zwraca uwagę brak wskazań we wcześniejszych badaniach takich wartości jak szacunek, 

rozwój, wsłuchiwanie się w potrzeby pracownika, budowanie dobrych relacji i transparentność. 

W obszarze klienta, w porównywanym badaniu, nie wystąpiły takie wartości jak szacunek, 

długoterminowa współpraca, zrozumienie potrzeb czy transparentność. Wartości te mieściły 

się natomiast pośrednio w takich wskazaniach jak profesjonalizm, szeroko rozumiana jakość, 

kreatywność czy też orientacja biznesowa. W obszarze wartości ogólnych wyniki wydają się 

być najbardziej zbliżone, przy czym w badaniu autora niniejszej dysertacji uczciwość 

występowała jako jedna z pierwszych wymienianych, podczas gdy w tym przeprowadzonym 

siedem lat wcześniej, znalazła się dopiero na ósmym miejscu. Warto również wspomnieć, że 

w porównywanym badaniu efektywność i zysk pojawiły na pierwszym miejscu, podczas gdy 

w aktualnej pracy nie wystąpiły zupełnie. Z jednej strony może być to związane ze specyfiką 

firm niemieckich, nastawionych na długoterminowe tworzenie wartości, w wyniku której 

niejako automatycznie pojawiają się wyniki finansowe. Z drugiej strony upływ czasu pomiędzy 

oboma badaniami mógł również wpłynąć na przewartościowanie wartości ekonomicznych jako 

tych najważniejszych w funkcjonowaniu organizacji. 

 
530 P. Kaczmarczyk (2018), Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, 

Modern Management Review, 25(1), s. 61-81 
531 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
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Uczestników badania zapytano, czy widzą inne podejście do wartości u pracowników 

różnych grup. Uczestnicy badania zgodnie stwierdzili, że nie dostrzegają innego podejścia do 

wartości u pracowników różnej płci, bez względu na wielkość firmy, którą reprezentowali. 

Badani nie byli natomiast zgodni czy występuje inne podejście do wartości u pracowników 

różnej narodowości. Dwie spośród trzech osób dostrzegających różnice w podejściu do 

wartości wskazywały na większe nastawienie Niemców na komunikowanie się ze 

współpracownikami: 

„szef, Niemiec, ma zakorzenioną otwartość komunikacji, jasno mówi nad czym pracuje, co się 

w firmie dzieje – taka totalna przejrzystość. Nam Polakom trudniej to przychodzi. Mam 

wrażenie, że pracownicy woleliby pewnych rzeczy nie wiedzieć. U nas dominuje podejście 

marudzące i takie wieczne niezadowolenie – zawsze się znajdzie powód, żeby narzekać. Niemcy 

tego nie mają” 

„u Niemców jest większa transparentność, jasna komunikacja od samego początku – Polakom 

to trudniej przychodzi, gdyż my nie wszystko powiemy od razu”. 

Z kolei trzecia osoba wskazywała na większą kreatywność Polaków względem Niemców: 

„Niemcy są bardziej zasadniczy co ich ogranicza – Polacy są bardziej kreatywni”. Należy 

w  tym miejscu zauważyć, że niemal połowa respondentów nie miała kontaktu z pracownikami 

niemieckimi, dlatego nie była w stanie porównać ich podejścia do wartości w stosunku do 

podejścia Polaków. Jak pokazują przedstawione dane, różnice w podejściu do wartości 

pomiędzy Polakami a Niemcami dostrzegało trzech respondentów. Dwie z tych osób 

wskazywały na większe nastawienie Niemców na komunikowanie się ze współpracownikami, 

a trzecia wskazywała na większą kreatywność Polaków względem Niemców. Co ważne każda 

z tych osób reprezentowała firmę z innej grupy (małą, średnią i dużą). W związku z tym nie 

możemy powiedzieć, że wielkość firmy ma jakiś wpływ na rozbieżne podejście pracowników 

różnej narodowości do wartości. 

Wypowiedzi respondentów potwierdzają opisane w rozdziale pierwszym 

a zaobserwowane już przez G. Hofstede odmienne wartości wynikające z różnic kulturowych 

pomiędzy pracownikami odrębnych narodowości532. Otwartość w komunikacji i większą 

transparentność Niemców należy zapewne upatrywać w ich niskim dystansie do władzy, co 

w wielu aspektach wpływa na efektywniejszy przepływ informacji. 

Uczestników badania poproszono o wskazanie, czy w ich ocenie firma, w której pracują 

jest zarządzana przez wartości. Analizy pokazały, że deklaracje badanych rozłożyły się dość 

 
532 S.A. Wasti (2003), The Influence of Cultural Values on Antecedents of Organizational Commitment: An 

Individual-Level Analysis, Applied Psychology: an International Review, 52 (4), s. 533-554 
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równomiernie. Ważne jest jednak to, że część firm, które w opinii respondentów dziś nie 

zasługują jeszcze na określenie „zarządzana przez wartości” jednak zmierza w tym kierunku. 

Poniżej przedstawiono przykładowe wypowidzi: 

„myślę, że tak można powiedzieć: jesteśmy uczciwi wobec klientów, staramy się ich obsłużyć 

najlepiej jak potrafimy, dać im usługę na najwyższym poziomie – to są nasze wartości, nimi się 

kierujemy to chyba oznacza, że firma jest zarządzana przez wartości”, 

„myślę, że tak – nasze podejście do klientów jest przykładem działania zgodnie z  wartościami”, 

„bardzo się staramy, żeby tak było”, 

„chcielibyśmy, aby tak było – te wartości towarzyszą nam na każdym kroku i  wydaje mi się, że 

można powiedzieć, że firma jest zarządzana w ich myśl”, 

„nie wiem, czy tak to można określić – pracujemy na sukces klienta najlepiej jak umiemy – czy 

to jest zarządzanie przez wartości? Wydaje mi się, że tak – zatem firma jest zarządzana przez 

wartości”, 

„zdecydowanie tak – wszystko co robimy kierując się naszymi wartościami”. 

Odnosząc się do rozważań teoretycznych zawartych w rozdziale pierwszym niniejszej 

pracy, należy dojść do wniosku, że w tych organizacjach wartości są wykorzystane 

w zarządzaniu intencjonalnie i strategicznie. Przedsiębiorstwa te osiągnęły etap inspirujący, 

w którym to wartości są skoncentrowane zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji 

oraz są celowo wykorzystywane jako narzędzie komunikacji, aby zaangażować i zainspirować 

interesariuszy do realizacji wspólnych celów. W badaniu pojawiły się jednakże 

przedsiębiorstwa, które znajdują się obecnie na etapie instytucjonalnym, w którym wartości są 

wprawdzie osadzone w całym systemie i widoczne w politykach, praktykach i procedurach, 

jednakże skoncentrowane są do wewnątrz organizacji. Osoby, pracujące w takich firmach, 

które aspirują do określenia „zarządzana przez wartości” wskazywały, że: 

„dziś firma chyba jeszcze nie do końca jest zarządzana przez wartości, ale staramy się robić co 

możemy, żeby powoli do tego dochodzić”, 

„jeszcze bym nie powiedziała, że jesteśmy zarządzani przez wartości, gdyż mamy jeszcze trochę 

do zrobienia – wydaje mi się, że to dobrze funkcjonuje na szczeblu kierownictwa, ale musimy 

bardziej zejść z tym niżej i zaopatrzyć w odpowiednie narzędzia, wiedzę i przekonanie 

wszystkich pracowników”. 

Tylko dwie osoby kategorycznie stwierdziły, że firma nie jest zarządzana przez 

wartości; w opinii jednej osoby „w zarządzaniu firmą kluczowe są inne aspekty – wartości są 

jedynie uzupełnieniem, ale nie są najważniejsze. Myślę, że w związku z tym można powiedzieć, 

że nasza firma jest zarządzana z uwzględnieniem wartości, ale nie przez wartości”, z kolei 
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zdaniem drugiej „w firmie zupełnie nie ma takiego ducha”. Są to więc przedsiębiorstwa, które 

nie wykorzystują strategicznie wartości w zarządzaniu organizacją. Jest to etap nieaktywny, 

charakteryzujący się uśpieniem wartości, które nie są używane. 

Analizując deklaracje badanych na etapie pisania raportu wyodrębniono trzy grupy 

organizacji: 6 firm, w których zadeklarowano, że są zarządzane przez wartości, 2 firmy 

aspirujące do miana zarządzanych przez wartości oraz 2 firmy, w których jasno powiedziano, 

że nie są zarządzane przez wartości. Badając aspekt ich wielkości należy zwrócić uwagę, że 

wśród przedsiębiorstw zarządzanych przez wartości odnotowujemy po 2 firmy każdej 

wielkości (małe, średnie, duże), wśród firm aspirujących mamy 2 firmy średnie, a wśród firmy 

niezarządzanych przez wartości firmę małą i dużą. Przy takim układzie deklaracji trudno 

doszukiwać się zależności „samooceny” firmy od liczby zatrudnionych. 

W związku z powyższym tak sformułowane wypowiedzi wskazują na istotność wartości 

w funkcjonowaniu pracowników w organizacji bez względu na jej rozmiar, która została 

opisana także w rozdziale pierwszym niniejszej dysertacji. Występują one powszechnie, są 

pewnym kierunkowskazem ułatwiającymi funkcjonowanie w danym przedsiębiorstwie. 

 

2.2.1.2. Zakres implementacji ZPW 

Jak omówiono w części teoretycznej pracy, istotnym elementem związanym 

z implementacją wartości w organizacji jest ich odpowiednie sformalizowanie a następnie 

komunikacja. Jednakże w większości firm objętych badaniem, zdają się nie funkcjonować 

sformalizowane dokumenty, w których zebrane byłyby wartości, którymi kierują się firmy. Jak 

mówiono: 

„Nie mamy zeszytu wartości, w którym byłoby to zapisane – nasz właściciel jak zakładał firmę 

wymyślił hasło „Państwa sukces jest naszym celem” i w jego myśl działamy do dziś”, 

„Kiedyś, około 4 lata temu, mieliśmy bum na wartości w firmie i wtedy były one spisywane, 

opisywane, sformalizowane, ale trwało to pół roku i się rozmyło. Chyba nie miał kto tego 

dopilnować”, 

„Wybieraliśmy wartości w wieloetapowym procesie zapoczątkowanym przez zarząd i w kilku 

krokach zeszliśmy z nim, aż do szczebla pracowniczego, gdzie przeprowadziliśmy ankietę, 

w której pracownicy określili nam co jest dla nich ważne – nie spisaliśmy tego, ale staramy się 

przestrzegać w codziennej działalności”. 

W większości zanalizowanych przedsiębiorstw wystąpił zatem błąd implementacyjny 

polegający na niespisaniu kluczowych wartości a następnie ich doprecyzowaniu i interpretacji, 

optymalnie popartej praktycznymi przykładami. Jak zauważyli opisani wcześniej I. Martín-
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Rubio, J. Nogueira-Goriba oraz J. Llach-Pagès, istotnym jest zdefiniowanie wartości w celu 

zrozumienia przez wszystkich interesariuszy co dana wartość oznacza dla konkretnego 

przedsiębiorstwa533. Jeżeli to nie nastąpi, każdy może definiować czy interpretować wartości 

we własny sposób. 

W rozdziale pierwszym niniejszej dysertacji była mowa o istotności procesu 

komunikacji wartości w przedsiębiorstwach. W związku z tym uczestników badania 

poproszono o wskazanie, czy i ewentualnie w jaki sposób wartości, którymi kieruje się firma 

są komunikowane pracownikom. Z deklaracji badanych wynika, że w zdecydowanej 

większości firm wartości są komunikowane pracownikom. Zdaniem autora jest to bardzo 

interesujący wynik – mianowicie pomimo braku jasnego sformułowania i sprecyzowania 

wartości w większości z tych organizacji, właściwie nie dość że każda z nich jednak pewne 

wartości posiada to dodatkowo komunikuje je swoim zatrudnionym, co potwierdza ich 

istotność w funkcjonowaniu badanych firm. Sposoby komunikowania tych wartości możemy 

podzielić na trzy główne typy, które wskazywane były podobnie często: 

• komunikowanie kandydatom podczas rekrutacji oraz nowym pracownikom podczas 

szkoleń wstępnych: „zaczyna się od rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie osoba 

rekrutująca mówi czego się od pracownika oczekuje i jak funkcjonuje firma, w tym 

również jakie wartości jej przyświecają”, „podczas programu wprowadzającego 

mówi się o wartościach podczas prezentacji firmy nowym pracownikom, żeby 

rozumieli co dla firmy jest ważne i czym się kieruje”, 

• komunikowanie pracownikom podczas spotkań wewnętrznych/ warsztatów/ 

szkoleń: „są podkreślane podczas różnych spotkań z pracownikami – najczęściej 

podczas spotkań okresowych kwartalnych, czy rocznych”, „rozmawiamy o nich na 

warsztatach/ szkoleniach”, „oczywiście, że wartości są komunikowane – to, że nie 

mamy ich spisanych, nie znaczy, że o nich nie mówimy. Na każdym kroku w wielu 

rozmowach pracownicy mają podkreślaną filozofię funkcjonowania firmy, zatem 

wiedzą jak chcemy działać – nie muszą się jednak uczyć na pamięć regułek z tablicy 

ogłoszeń”, 

• komunikowanie za pomocą materiałów graficznych: „są plakaty, które wiszą 

w firmie i przypominają o wartościach”, „jak przyszłam do pracy to odkryłam, iż 

mimo, że wartości są dla firmy bardzo ważne to nie wszyscy je znają, dlatego 

 
533 I. Martín-Rubio, J. Nogueira-Goriba, J. Llach-Pagès (2013), Open innovation: Leadership and values, Dyna, 

88(6), s. 679-684 
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wymyśliłam pasaż wartości – mamy je wyeksponowane na ścianie, którą codziennie 

mijają wszyscy pracownicy w drodze do szatni i na stołówkę oraz wszyscy klienci, 

współpracownicy i dostawcy. Kiedyś to był biały korytarz, a teraz są na nim 

wymienione nasze wartości – różnica jest kolosalna. Dodatkowo każdy pracownik 

ma wartości wypisane na smyczach – teraz już wszyscy znają wartości, nawet jeżeli 

nie na pamięć to wiedzą gdzie ich szukać. Zajęło nam to około 1,5 roku”. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć stanowisko prezentowane przez dwie osoby, które możemy 

określić jako komunikowanie przez przykład zachowań: „nie mówimy pracownikom, że mamy 

takie to a takie wartości – pokazujemy im jak pracujemy z klientami i jeżeli podzielają takie 

podejście to jest pierwszy krok do tego, żeby z nami zostali na dłużej. Zawsze kładziemy nacisk 

na relacje z klientem i tego uczymy nowych pracowników i wymagamy od tych już 

zatrudnionych”; „jesteśmy ze sobą cały czas i wzajemnie widzimy jak pracujemy – to jest ta 

nasza otwartość/ transparentność”. Z kolei tylko jedna respondentka kategorycznie 

stwierdziła, że w ich firmie nie komunikuje się wartości pracownikom, gdyż „nigdy tego nie 

robiono – nie mamy takiego zwyczaju”. Wydaje się, że ta postawa może być tożsama z opisaną 

wyżej postawą komunikowania przez przykład zachowań. 

 Odnosząc się do zaleceń implementacyjnych występujących w literaturze naukowej 

poruszającej tematykę ZPW, należy dojść do wniosku że wiele z nich funkcjonuje w praktyce 

także w firmach zrzeszonych w DWK. I tak na poziomie firmy oraz jej działów – wartości 

występują jako jeden z wiodących tematów podczas spotkań wewnętrznych w firmie, w tym 

szkoleń czy uroczystości. Co istotne wykorzystuje się komunikację poprzez przykłady 

zachowań kadry managerskiej, tak istotne dla sukcesu implementacyjnego. Zastosowano 

materiały propagandowe takie jak plakaty, tablice czy pasaż wartości. Nie wykorzystano jednak 

w praktyce przewodnika podejmowania decyzji w  oparciu o wartości. Elementy graficzne 

reprezentujące poszczególne wartości mogłyby wzmocnić sygnał przekazu, szczególnie dla 

wzrokowców. Nie wykorzystano filmów marketingowych przedstawiających wartości 

organizacyjne czy to na stronie firmy czy w mediach społecznościowych. 

W kolejnym pytaniu uczestników badania poproszono o podanie przykładowych 

działań z wiązanych z zarządzeniem przez wartości, jakie są podejmowane w ich firmach. 

Okazuje się, że przytoczenie konkretnych działań przychodziło badanym bardzo trudno. 

Wskazanie podjętych aktywności w celu zestrajania codziennych praktyk oraz działań 

z wartościami udało się tylko kilku osobom – działania te sprowadzały się przede wszystkim 

do budowania relacji z pracownikami. Jak mówiono: 
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„nie tolerujemy pewnych zachowań, reagujemy na zachowania, które są niezgodne 

z wartościami”, 

„wszystkie nasze codzienne działania są nacechowane wartościami. Dzielimy się 

z  pracownikami informacjami o bieżącej sytuacji firmy, o jej kondycji, opowiadamy o relacjach 

z poszczególnymi klientami, dzielimy się z pracownikami zyskami. Organizowane są 

comiesięczne spotkania z pracownikami podczas których szczegółowo omawiamy sytuację”, 

„każdy pracownik powinien wiedzieć, jak wygląda sytuacja firmy, na czym polegają i do czego 

prowadzą podejmowane działania – jak wie to się bardziej utożsamia z  firmą”, 

„chcemy, aby między kierownictwem, a pracownikami budować zaufanie, ale jeżeli są jakieś 

problemy to pracownik ma możliwość skorzystania ze ścieżki pomijającej drogę służbową – 

może przyjść i porozmawiać omijając swojego przełożonego”, 

„jesteśmy uczciwi wobec klientów w naszej codziennej działalności. Dzięki temu, że dbamy 

o ich interesy oni są z nami przez wiele lat – są wobec nas lojalni”, 

„staramy się budować nieformalne relacje z naszymi klientami – budujemy podczas spotkań 

przyjazną atmosferę”, 

„wspieramy działania podejmowane przez lokalną społeczność – sponsorujemy wydarzenia dla 

okolicznych mieszkańców”, 

Powyższe wypowiedzi sugerują potrzebę opracowania konkretnych narzędzi 

implementacyjnych dla tego typu organizacji, dzięki którym wartości będą mogły 

funkcjonować w firmie nie tylko na poziomie deklaratywnym ale i operacyjnym. Jest to ważne, 

ponieważ jak wspomniano wcześniej, to właśnie działania na poziomie operacyjnym są 

uważane za serce i duszę całego procesu zarządzania przez wartości. Na tym etapie jest także 

niezbędna informacja zwrotna, pomysły i sugestie pracowników do kierownictwa, które 

zweryfikują czy wartości funkcjonują w praktyce. 

Jak wskazano za S. Lachowskim w części teoretycznej niniejszej dysertacji, wartości 

muszą się przejawiać we wszystkich obszarach działalności organizacji, to znaczy zarówno 

w zarządzaniu zasobami ludzkimi jak i w zarządzaniu produktami, sprzedażą oraz wynikiem534. 

Wobec powyższego respondentów poproszono o wskazanie znaczenia wartości w różnych 

płaszczyznach funkcjonowania firmy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje 

z pracownikami i klientami. Pierwsze z pytań dotyczyło znaczenia wartości podczas procesu 

rekrutacji do firmy. Wyniki badania wykazały, że wartości odgrywają kluczową rolę w tym 

 
534 S. Lachowski (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa 
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procesie dla około połowy respondentów. Przykładowe wypowiedzi prezentowały się 

następująco: 

„przy każdej rozmowie opowiadamy o firmie i jej wartościach. Szukając pracowników 

zwracamy również uwagę na postawę/ wartości jakie są tej osobie bliskie – kompetencje twarde 

ma wiele osób, ale nie wszystkie pasują do nas mentalnie”, 

„jesteśmy małą firmą i muszę mieć ludzi, którzy będą podzielali moje podejście do świata 

i biznesu. Spraw zawodowych to ja mogę człowieka nauczyć, ale myśleć go nie nauczę”, 

„to jest najważniejszy moment – zawsze szukamy ludzi, którzy będą podzielali takie same 

wartości jak my. Osób z odpowiednimi kompetencjami jest wiele, dlatego przy wyborze 

pracownika ważne stają się aspekty miękkie, czyli wartości i postawy życiowe. Nową wiedzę 

merytoryczną zawsze można przyswoić, ale charakter zmienia się trudniej”, 

„kompetencje są ważne, ale przy rekrutacji ważna jest osobowość – człowiek musi pasować do 

zespołu”, 

Dla części badanych wartości w tym procesie były ważne, ale nie najważniejsze, co 

potwierdzają przykłady wypowiedzi: 

„w przypadku kilku kandydatów o podobnych kompetencjach cechy miękkie związane 

z wartościami będą decydowały, ale ważniejsze są chyba kompetencje”, 

„opowiadamy o firmie i pytamy, czy kandydat chciałby  

z nami pracować. Oczywiście większość odpowie, że tak, ale my na podstawie doświadczenia, 

ze stylu rozmowy już wiele widzimy. Jeżeli nawet czujemy, że kandydat nie do końca wierzy w 

nasze wartości to go do końca nie przekreśla – jeżeli zdecydujemy się na współpracę to ma 

trochę czasu na dostosowanie”. 

Z kolei dla części badanych wartości odgrywały mało ważną rolę w procesie rekrutacji 

lub były zupełnie nieważne. Respondenci deklarowali: „zupełnie o tym nie mówimy. Dla nas 

liczą się przede wszystkim kompetencje i doświadczenie” oraz „raczej informuję kandydata, 

jakimi wartościami się kierujemy i czego będziemy od niego oczekiwali, ale nie jestem w stanie 

sprawdzić, czy on będzie je podzielał. Dopiero po jakimś czasie okazuje się jak taka osoba się 

u nas odnajduje”. 

Zgodnie z zaleceniami literaturowymi, wiele z organizacji zrzeszonych w DWK, uważa 

że w praktyce zarządczej to często wartości są istotniejsze niż kompetencje twarde. W związku 

z tym stosuje się wywiad behawioralny, który ma na celu weryfikację czy kandydat wykazuje 

pożądane zachowania. Zadawane są pytania związane z wartościami, przedstawia się 

kandydatom przykłady, w jaki sposób firma faktycznie żyje zgodnie ze swoimi podstawowymi 
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wartościami. Firmy te nie stosują jednak profilu kompetencyjnego, który miałby jednoznacznie 

określić pożądane cechy i postawy pracowników. 

Analizując szczegółowo deklaracje badanych w zależności od ich wielkości, można 

wyodrębnić trzy grupy organizacji: 6 firm, dla których wartości w procesie rekrutacji były 

kluczowe, 2 firmy, dla których wartości w procesie rekrutacji były ważne ale nie najważniejsze 

oraz 2 firmy, dla których wartości w procesie rekrutacji były mało ważne lub zupełnie 

nieważne. Wśród przedsiębiorstw, dla których wartości w procesie rekrutacji były kluczowe 

odnotowujemy 1 firmę małą, 3 średnie i 2 duże, wśród firm, dla których wartości w procesie 

rekrutacji były ważne ale nie najważniejsze – 1 firmę małą i 1 dużą, natomiast wśród firm, dla 

których wartości w procesie rekrutacji nie były istotne – 1 firmę małą i 1 średnią. Przy takim 

układzie deklaracji trudno jednoznacznie stwierdzić, że wielkość firmy wpływa na sposób 

patrzenia na wartości w procesie rekrutacji. 

Porównując odpowiedzi na to pytanie z badaniami przeprowadzonymi w latach 2013-

2014 przez zespół Szkoły Głównej Handlowej, uzyskujemy pełną zgodność. W obu pracach, 

zdecydowana większość osób decyzyjnych w zakresie rekrutacji pracowników, uwzględniała 

wartości przy wyborze konkretnego kandydata535. Potwierdza to ich istotność 

w funkcjonowaniu organizacji w Polsce. 

Następnie zbadano czy wartości są komunikowane podczas on-boardingu 

pracowników. Wyniki pokazały, że w większości firm są one komunikowane w tym ważnym 

procesie. Przykładowe wypowiedzi potwierdzające te wyniki brzmiały następująco: 

„to jest jeden z podstawowych wymiarów szkolenia wprowadzającego”, 

„prezentujemy firmę, czyli również nasze wartości”, 

„mamy ulotki, e-szkolenia dużo mówimy pracownikom o kulturze naszej firmy”, 

„pracownik jest szczegółowo informowany o naszej filozofii pracy”, 

„spotkanie wprowadzające to niejako opowieść o firmie i jej filozofii, pokazanie plakatów z 

wartościami – takie po prostu szkolenie wstępne” 

W części firm nie ma jednakże takiego zwyczaju. Respondenci odpowiadali: 

„po rozmowie rekrutacyjnej znam już człowieka i nie muszę mu wszystkiego powtarzać 

ponownie – tu raczej skupiamy się na kwestiach czysto biznesowych”, 

„to powinien robić miękki HR, ale oni zajmują się tylko szkoleniami, a nie opowieściami o 

wartościach”, 

 
535 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
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„wdrożenie nowego pracownika leży po stronie bezpośredniego przełożonego, który poza 

wymaganiami związanymi z zajmowanym stanowiskiem przekazuje również oczekiwania 

dotyczące funkcjonowania w firmie, ale to niejako przy okazji i z czasem”. 

Ponieważ właściwy on-boarding odgrywa stabilizującą rolę w zatrudnieniu pracownika, 

często decyduje o dalszym powodzeniu zrekrutowanej osoby w danym przedsiębiorstwie. 

Dlatego należałoby zalecić wszystkim organizacjom dokładne wdrażanie pracownika w realia 

panujące w firmie. 

Kolejnym ważnym czynnikiem związanym z zakresem implementacji zarządzania 

przez wartości jest branie ich pod uwagę podczas oceny okresowej pracowników. W przypadku 

badanych organizacji, w zdecydowanej większości, jest to wprawdzie czynnik uwzględniany, 

jednakże nie mający większego znaczenia. Opisując sposób oceny okresowej swoich 

pracowników respondenci przytoczyli następujące argumenty: 

„rozmawiamy o tym co nam się podobało, a co nie i efektem jest premia/ podwyżka, jej skala 

lub całkowity brak”, 

„mówimy o tym, ale jest tu jeszcze trochę do zrobienia – chciałabym, aby wpływ wartości na 

ocenę okresową był większy niż jest obecnie”, 

„omawiamy wartości w części dotyczącej oceny indywidualnej, ale nie jest to główny punkt”, 

„jest to jeden z elementów całego systemu oceny”. 

W pojedynczych przypadkach w badanych firmach stwierdzono, że nie wdrożono takich ocen. 

Uznano je za zbędne – widzimy się na co dzień i nie musimy jeszcze specjalnie się spotykać, 

żeby się oceniać. 

Powyższe odpowiedzi są zbieżne z danymi z badań omówionych w podrozdziale 1.2.3. 

niniejszej pracy. Wprawdzie we wcześniejszych polskich badaniach mniejszy odsetek firm 

zadeklarował uwzględnianie wartości w ocenach pracowniczych, jednakże pokrywa się to 

z aktualną oceną ich małego znaczenia w ocenie okresowej zatrudnionych pracowników. 

Wynika to między innymi z faktu, że w wielu firmach oceny pracownicze nie zostały jeszcze 

wdrożone lub dla zarządzających istotniejsze wydają się kryteria efektywnościowe. 

Dla celów niniejszej pracy ważnym było zbadanie czy przestrzeganie wartości ma 

znaczenie przy podejmowaniu decyzji o awansach. Wyniki potwierdziły, że w zdecydowanej 

większości firm czynnik ten ma istotne znaczenie. Respondenci argumentowali: 

„awansu nie dostaje przypadkowa osoba tylko ktoś, kto w największym stopniu uosabia filozofię 

firmy – oczywiście musi się charakteryzować odpowiednim poziomem kompetencji, ale postawa 

i wartości są bardzo ważne”, 
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„osoba awansowana musi się wykazywać umiejętnościami implementacji wartości do swojego 

zespołu”, 

„jeżeli jest kilku kandydatów do awansu o podobnych kompetencjach to zyskuje ten który lepiej 

wpisuje się w filozofię firmy”, 

„wartości są brane pod uwagę tak jak wiele innych aspektów”, 

„jeżeli ktoś nie żyje wartościami organizacji to nie ma szans na awans”. 

W pojedynczych przypadkach nie była to kwestia brana pod uwagę. Respondenci 

uważali, że najważniejsze są kwestie merytoryczne czy też stwierdzali właściwie brak 

możliwości awansowania, ze względu na płaską strukturę przedsiębiorstwa. 

Porównując te odpowiedzi do wcześniejszych badań przeprowadzonych przez 

naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej, które zostały omówione w części teoretycznej, 

należy stwierdzić, że przedsiębiorstwa – członkowie DWK, znacznie częściej uwzględniają 

wartości przy podejmowaniu decyzji o awansach536. Wprawdzie z odpowiedzi należy 

wyciągnąć wniosek, że w większości przypadków, podobnie jak w porównywanym badaniu, 

nie zaimplementowano odpowiedniego podejścia systemowego, jednakże istotność wartości 

w tym aspekcie jest zdecydowanie większa. Autor przypuszcza, że wynika to 

z długoterminowego podejścia przedsiębiorstw niemieckich do zarządzania, czego wynikiem 

jest promowanie tych osób, których wartości są spójne z organizacyjnymi. Tym niemniej cenne 

byłoby opracowanie konkretnych narzędzi umożliwiających usystematyzowanie tego procesu. 

Testując zakres implementacji ZPW, autor pracy chciał także sprawdzić czy wartości są 

ujęte w systemie premiowym firmy. Okazało się, że w większości organizacji w pewnym 

stopniu wartości są brane pod uwagę, natomiast w zdecydowanej większości nie mają one 

kluczowego znaczenia. Dla przykładu badani odpowiadali: 

„tak, ale w niewielkim stopniu – tu ważniejsze są inne kwestie”, 

„choć nie wprost – można powiedzieć, że część uznaniowa jest oparta o wartości”, 

„jeżeli ktoś dobrze wchodzi w naszą organizację to może liczyć na premię”, 

W niemal połowie firm system premiowy opiera się na realizacji celów „twardych”; jak 

zauważył jeden z respondentów u nas są tabelki, a premia uzależniona jest od wyników pracy. 

W żadnej z firm nie został także wdrożony system motywacyjny pracowników 

premiujący przestrzeganie wartości. Respondenci uważali m.in.: 

 
536 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
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„nie uważam, żeby ludziom trzeba było płacić ekstra za to, że przestrzegają zasad, których 

wszyscy przestrzegamy – nie mamy tego w systemie motywacyjnym, ale uważam, że nie jest to 

niedopatrzenie tylko celowy zabieg”, 

„jesteśmy małą firmą i nie jesteśmy sformalizowani – wszyscy widzimy się na co dzień”. 

Konsekwencją negatywnych wyników ocen pracowniczych mogą być zwolnienia 

pracowników. W tym kontekście zapytano respondentów czy nieprzestrzeganie wartości jest 

częstym powodem zwolnień pracowników. Okazuje się, że w żadnej z firm nie było to częstym 

powodem zwolnień. Argumentacja była zróżnicowana: 

„nie pamiętam, żeby za moich czasów ktoś stracił pracę w związku z nieprzestrzeganiem 

naszych wartości”, 

”prowadzimy bardzo długo rekrutację i wtedy nie ma konieczności zwalniania pracowników, 

gdyż są dobrze dobrani”, 

„mamy małą rotację, raczej nie zwalniamy pracowników – jeżeli odchodzą to z własnej 

inicjatywy, ale to też rzadko”, 

„przy zwolnieniu musiałyby być jeszcze inne przesłanki”, 

 „takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko”. 

Jak wspomniano wcześniej w literaturze przedmiotu, niezmiernie ważnym jest 

przestrzeganie wartości przez kadrę zarządzającą. W związku z powyższym zadano pytanie czy 

kadra zarządzająca w pełni przestrzega ustalonych wartości. Niemal we wszystkich 

organizacjach odpowiedź była pozytywna. Wypowiedzi potwierdzające te wyniki były 

następujące: 

„działania są spójne z tym co sobie wyznaczyliśmy”, 

„awansowały osoby, które najlepiej wpisywały się w sposób działania firmy”, 

„teraz już tak – ci, którzy nie przestrzegali zostali jakiś czas temu zostali wymienieni”, 

„tak przestrzegamy – nie powiem złego słowa o koleżankach i kolegach”. 

W pojedynczych przypadkach odpowiedź była jednakże negatywna albo ze względu na fakt, 

że nie wszystko jest dobrze opisane i nie wszyscy potrafią poruszać się po tym gruncie, lub 

z  powodu faktu, że firma nie ma ustalonych wartości, w związku z czym kadra zarządzająca 

nie ma czego przestrzegać. 

Istotnym celem badania było także sprawdzenie czy zarządzanie przez wartości 

przejawia się w kontaktach z klientami. W tym aspekcie respondenci byli w pełni zgodni 

i pozytywnie odpowiedzieli na zadanie pytanie, argumentując w następujący sposób: 

„zdecydowanie tak – klient jest u nas w centrum wszystkich działań”, 
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„wszystkie te wartości zostały pomyślane właśnie dlatego, żeby obsługa klientów była na 

najwyższym poziomie”, 

„stawiamy na dobrą obsługę i długofalowe relacje z klientami. Znaczna część naszych klientów 

to firmy, z którymi pracujemy ponad 10 lat”, 

„dbamy o naszych klientów, ale również nasi klienci muszą podzielać nasze wartości – zdarza 

się, że nie nawiązujemy współpracy z jakąś firmą jeżeli widzimy, że jej podejście do biznesu nie 

licuje z naszymi wartościami”. 

Wydaje się więc, że firmy mające kapitał niemiecki czy też ściśle powiązane z rynkiem 

niemieckim, podchodzą długofalowo do relacji z kontrahentami, doceniając wspólne wartości. 

Na uwagę zwraca tutaj podejście jednej z firm, która przy wyborze klienta kieruje się 

wartościami i potrafi nawet zrezygnować ze współpracy w przypadku ich rozbieżności. 

Zgodnie z wcześniej zaprezentowanymi analizami przeprowadzonymi przez Cz. Zająca, 

upowszechnianie pożądanych wartości w relacjach z klientami, prowadzi do budowy silnej 

przewagi konkurencyjnej537. Wzrasta lojalność klientów, możliwe jest wyprzedzenie potrzeb 

konsumenta, pojawiają się rekomendacje oraz wynikające z tych czynników niższe nakłady na 

reklamę. 

Następnie zapytano kierowników oraz dyrektorów działów HR czy ZPW ma wpływ na 

organizację. Uzyskano zdecydowanie pozytywne informacje zwrotne w zakresie strategii oraz 

wyników ekonomicznych. Niemal wszyscy respondenci potwierdzili, że wartości wpływają na 

strategię ich organizacji. Przykładowe wypowiedzi przedstawiały się następująco: 

„mamy nową strategię, która była budowana oddolnie. Wszystkie impulsy wychodziły od 

pracowników i poprzez kierownictwo docierały do zarządu, który zebrał to razem w jeden 

dokument. Pracownicy chcieli mieć informacje zwrotne, chcieli przekierować firmę na myślenie 

w kierunku klienta i tak zrobiliśmy”, 

„strategia jest bardzo długofalowa i nasze wartości też są długofalowe – nie nastawiamy się 

na szybki zysk, ale na pracę z klientami przez lata. Nie chcemy i nie obsługujemy klientów, co 

do których mamy podejrzenie, że działają nie do końca uczciwie, nie do końca transparentnie”, 

„mamy coroczne sesje strategiczne, gdzie przygotowujemy plany długofalowe 

i krótkoterminowe, ale zawsze robimy to patrząc na nasze wartości”, 

„my w jednym worku mamy cztery drogowskazy firmy – misję, wizję, strategię i wartości – i jak 

podejmujemy konkretne decyzje biznesowe to zawsze muszą one być zgodne z tymi czterema 

drogowskazami”, 

 
537 Cz. Zając (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 
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„wartości są wkomponowywane w cele pracowników, a z celów indywidualnych zbudowana 

jest cała strategia – jeżeli pracownicy mają być innowacyjni, kreatywni, mają wdrażać nowe 

pomysły to i cała firma taka jest”, 

„przez pryzmat naszych wartości patrzymy na naszych dostawców – większe szanse mają ci, 

którzy podzielają nasz spojrzenie na biznes”. 

Tylko jedna z respondentek miała odmienne zdanie: „szefowie pewnie by chcieli, żeby 

wpływały, ale w mojej ocenie tak nie jest, gdyż my do tego nie podeszliśmy na poważnie i to 

nam się wszystko rozmyło”. Wypowiedź ta sugeruje niewłaściwą implementację zarządzania 

przez wartości w tej organizacji i niefunkcjonowanie na poziomie operacyjnym. 

Powyższe wypowiedzi potwierdzają zarówno opinię E. Stawickiej mówiącą 

o wartościach jako niezbędnym składniku procesu realizacji strategii danej organizacji jak 

i wnioski K. Krzakiewicza sugerujące, że system zarządzania przez wartości powinien być 

zgodny z obraną strategią organizacji538. 

Ważnym aspektem funkcjonowania każdej organizacji jest jej efektywność 

ekonomiczna. W związku z tym poproszono o wskazanie czy przestrzeganie i uzewnętrznianie 

wartości ma pozytywny wpływ na rezultaty finansowe badanych przedsiębiorstw. Niemal 

wszyscy respondenci potwierdzili pozytywnie, że zdecydowanie mają one wpływ na wyniki 

ich organizacji. Należałoby tu przytoczyć następujące przykłady wypowiedzi: 

„nastawienie pro-klienckie to, że klient jest najważniejszy to wpływa na naszą efektywność”, 

„nasi klienci wiedzą, że my ich nie naciągniemy, bo chcemy szybko zarobić – oni wiedzą, że 

nam zależy na długotrwałych relacjach. Jeżeli klient ma takie przekonanie to nam się łatwiej 

z nim pracuje i efektywność rośnie”, 

„pracownik zaangażowany w życie firmy jest bardziej efektywny, bo mu bardziej na firmie 

zależy”, 

„pracownicy wiedzą, jak funkcjonuje firma, jakie ma cele długofalowe, a więc wiedzą czego 

się mogą spodziewać, zatem czują się bezpiecznie i mogą być bardziej efektywni”, 

„chcemy być wiarygodni dla naszych pracowników i jeżeli oni mają przekonanie, że faktycznie 

tak jest to są bardziej efektywni, gdyby nie wiedzieli na czym stoją, gdybyśmy ich choć raz 

zawiedli i zrobili nie tak jak im obiecaliśmy to byśmy to wszystko zburzyli i ludzie by nam nie 

wierzyli, a jak przestaną wierzyć to będą mniej skupieni na pracy i wtedy straci efektywność”, 

 
538 E. Stawicka (2010), Zarządzanie przez wartości, Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu, 12(1), s. 202-205; K. Krzakiewicz (2012), Management by Values – a strategic dimension, 

Management, 16(2), s. 7-15 
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„klient, który decyduje się na skorzystanie z naszych usług wie z kim ma do czynienia, gdyż my 

jasno komunikujemy kim jesteśmy i jak działamy. Mamy taką a nie inną opinię na rynku, a więc 

jak ktoś szuka usług podobnych do naszych i trafia do firmy to już wie na co może liczyć, a na 

co nie – to znacznie ułatwia rozmowy”, 

Tylko jedna z respondentek miała odmienne zdanie: „robimy swoje i pewnie jakieś 

wartości się za tym kryją, ale się nad tym nie zastanawiamy”. 

Wypowiedzi w zakresie wpływu ZPW na wynik finansowy w pełni potwierdzają 

wcześniejsze rezultaty badań przedstawionych w podrozdziale 1.2.3. a przeprowadzonych 

m.in. przez A. Hermana, T. Oleksyna, I.  Stańczyk, Cz. Zająca, Y. Zhanga, Ch. Albrechta, J.C. 

Collinsa, J.I. Porrasa, T. Petersa, R.H. Watermana czy J.P. Kottera wraz z J.L. Heskettem539. 

Nie ulega wątpliwości, że zarządzanie przez wartości oddziałuje zdecydowanie pozytywnie na 

wyniki funkcjonowania organizacji, m.in. poprzez wzmocnienie potencjału konkurencyjnego, 

wzrost zaangażowania czy lepszą jakość, co w rezultacie prowadzi do sukcesów rynkowych 

oraz osiągania znacznie lepszych wskaźników ekonomicznych niż konkurencja, która nie 

kładzie nacisku na wartości organizacyjne. 

 

2.2.1.3. Bariery i wyzwania związane z wdrażaniem ZPW 

Zważywszy na chęć zidentyfikowania barier związanych z implementacją zarządzania 

przez wartości, poproszono uczestników badania o wskazanie problemów, na jakie natrafiają 

przy wprowadzaniu w życie procesu związanego z internalizacją wartości. Różnego typu 

utrudnienia wystąpiły w około połowie badanych przedsiębiorstw. Co znamienne, połowa 

z nich dotyczyła aspektu ludzkiego. Respondenci podnosili następujące kwestie: 

„nie wszyscy pracownicy dostosowują się tak samo szybko – z niektórymi trzeba dłużej 

pracować i lepiej im tłumaczyć”, 

 „u nas nigdy tego nie było i gdybyśmy chcieli to wprowadzić to byłaby rewolucja, bo 

dotychczas nikt tak nie myślał. U nas liczą się tylko cyferki, dlatego się na to nie decydujemy”, 

 

 
539 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa; Cz. 

Zając (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa; Y. Zhang, Ch. Albrecht (2010), The role of cultural values on a firm’s strategic human resource 

management development: a comparative case study of Spanish firms in China, The International Journal of 

Human Resource Management, 21(11), s. 1911-1930; J.C. Collins, J.I. Porras (2019), Wizjonerskie organizacje. 

Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, MT Biznes, Warszawa; T.J. Peters, R.H. Waterman (1982), In 

Search of Excellence: Lessons from America’s Best-run Companies, Harper & Row, New York; J.P. Kotter, J.L. 

Heskett (1992), Corporate culture and performance, The Free Press, New York 
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„niektórzy dyrektorzy jak są od zawsze dyrektorami to wydaje im się, że wiedza, która mają 

daje im władzę, a u nas jest przekonanie, że tą wiedzą trzeba się dzielić i ona musi spływać 

niżej – nie zawsze wszyscy to rozumieją”, 

„z wdrożeniem zarządzania przez wartości jak jest w życiu – spotyka się różnych ludzi w życiu 

tak i różnych ludzi spotyka się w pracy – problemem jest czasami mentalność człowieka, którą 

trudno zmienić”, 

„niektóre osoby, szczególnie ze sprzedaży, nie doceniają wagi wartości i często przedkładają 

biznes nad wartości – wtedy musimy im to tłumaczyć, ale oni mają kontrargument, że przede 

wszystkim muszą sprzedawać i nie mają czasu na wartości”, 

„największa trudność to dotarcie do pracowników i przekonanie ich, że dzięki wartościom 

osiągniemy cele firmy, a jak je osiągniemy to nam wszystkim będzie lepiej nie tylko w wymiarze 

sympatyczniejszej pracy, ale również w aspekcie finansowym”. 

Co wymaga zwrócenia uwagi, analizując aspekt zależności barier i wielkości 

organizacji dostrzegamy pewną zależność. Mianowicie barier nie zgłosiła żadna firma mała, co 

może świadczyć, że w nich łatwiej wprowadza się różnego typu zmiany (w tym również 

zarządzanie przez wartości), niż w organizacjach średnich i dużych. 

Z punktu widzenia uczestników badania, istotną barierą wydaje się być inne podejście 

do wartości w przypadku pracowników pochodzących z różnych pokoleń. Zdecydowana 

większość respondentów dostrzega takowe różnice. Najczęstsze opinie wskazywały na różnice 

w zaangażowaniu: 

„pracownicy starsi podchodzą do pracy z większym szacunkiem, są bardziej lojalni 

i zaangażowani niż młodsi – młodsi dziś są tu, a jutro będą tam i nie utożsamiają się z firmą”, 

„starsi są bardziej przywiązani do firmy. Dla nich firma to jak rodzina. Młodsi tak nie mają – 

liczy się kasa” 

„starsi się bardziej angażują niż młodsi. Pokolenie lat 70-tych potrzebowało kolegów, żeby się 

czegokolwiek dowiedzieć, dlatego ich relacje międzyludzkie są bardziej trwałe. Pokolenie lat 

90-tych jest samowystarczalne – technologia zastępuje im ludzi. Oni nie muszą nikogo pytać 

o cokolwiek – sami sobie znajdą to czego potrzebują”. 

Istotne wydaje się być również doświadczenie życiowe: 

„mam wrażenie, że młodsze pokolenie nie zastanawia się nad sensem wartości – starsi jakby 

mieli większe doświadczenie życiowe i potrafią pewne rzeczy bardziej docenić” 

„żeby docenić wartości to trzeba trochę lat przeżyć”. 

Pracownicy młodsi są bardziej egocentryczni: 
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„młodzi są bardziej nastawieni na siebie, a mniej na klientów, a starsi bardziej na klientów, 

a mniej na siebie” 

„u pracowników tego nie mam bo nie zatrudniam takich, którzy mają nieodpowiednie 

podejście, ale nonszalancję i mniejszy respekt widzę u młodych osób, które przychodzą na 

rozmowę o pracę”. 

Ciekawe spostrzeżenie miała jedna z respondentek pracujących w firmie z bardzo długą 

tradycją: „w naszej firmie możemy wyróżnić trzy pokolenia pracowników, czyli tych, którzy 

zaczynali pracę jeszcze w latach 80, tych zaczynających pracę już po przełomie systemów 

i  nowych pracujących kilka lat. Widzimy między nimi znaczne różnice. Najstarszym, wartości 

kojarzą się z tabliczkami na ścianach znanymi z komunistycznych fabryk (ich wartości śmieszą), 

średnia grupa jest bardzo dobrze nastawiona do wartości i traktuje je poważnie oni są z firmą 

najbardziej związani, natomiast najmłodsza grupa jest generalnie na NIE”. 

Bazując na analizie naukowej ZPW, autor niniejszej dysertacji doszedł do wniosku, że 

formułowane w powyższy sposób stwierdzenia ewidentnie świadczą o braku lub też 

niewłaściwej implementacji metody ZPW. Przy czym szczególnie należy zwrócić tu uwagę na 

etap rekrutacji oraz selekcji odpowiednich kandydatów do pracy. Jak zostało wyraźnie 

wskazane w części teoretycznej pracy, to właśnie młodzi kandydaci szukają organizacji 

żyjących według wyznawanych przez nich wartości, w związku z tym to wartości są 

kluczowym elementem wykorzystywanym do budowy employer brandingu. Z wcześniejszych 

badań wynika, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy większą chęcią pracy w organizacjach 

przez przedstawicieli pokolenia Y a spójnością wartości organizacyjnych z wartościami 

przyjmowanymi przez nich w życiu codziennym540. Przede wszystkim należałoby tu zwrócić 

uwagę na wchodzące na rynek pracy pokolenie Z, dla którego życie prywatne i zawodowe 

stanowi całość, w związku z tym spójność wartości odgrywa kluczową rolę541. Istotna wydaje 

się być także wzrastająca świadomość proekologiczna młodzieży, która wpływa na działania 

employer brandingowe skupione na odpowiedzialności środowiskowej organizacji. Niektórzy 

kandydaci potrafią ocenić pro-ekologiczne wartości jako ważniejsze niż zarobki czy inne 

benefity542. Konkludując, należałoby stwierdzić, że czym precyzyjniej i jaśniej 

 
540 W. Muszyńska (2021), Stosunek przedstawicieli pokolenia Y do kultur organizacyjnych z modelu K.S. 

Camerona i R.E. Quinna, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 42, s. 34-44 
541 M. Domagalska-Grędys (2017), Wartości w pracy młodych pokoleń Y i Z, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(2), s. 40-45 
542 E. Cohen, S. Taylor, M. Muller-Camen (2010), HRM’s role in corporate social and environmental 

sustainability, SHRM Foundation’s Effective Practice Guidelines Series, Alexandria, VA 
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przedsiębiorstwa będą kreowały markę pracodawcy informując o wartościach firmowych, tym 

wartość kandydatów pasujących do organizacji będzie wyższa. 

W związku z powyższymi opiniami, ważnymi wyzwaniami na przyszłość będzie m.in. 

zaproponowanie rozwiązań narzędziowych, które przyczynią się do większego zaangażowania 

pracowników przy implementacji procesu ZPW, które wpłynie na przyśpieszenie internalizacji 

wartości w organizacji. Istotnym czynnikiem wydaje się także być umiejętność dzielenia się 

wiedzą przez kadrę zarządzającą, co może wpłynąć na przyśpieszenie internalizacji wartości 

w przedsiębiorstwach. Proces informowania, ale i przekonywania o ważności tej koncepcji 

zarządzania wymaga ulepszenia. W niektórych organizacjach brakuje zrozumienia celowości 

wdrożenia koncepcji zarządzania przez wartości przez samą kadrę zarządzającą. Niezbędne 

wydają się zatem działania edukacyjne w tym obszarze. I w końcu zarządzanie przez wartości 

musi być traktowane nie jak zamknięty projekt zarządu, który chce mieć dobrze brzmiące 

wartości na ścianach, ale jako ciągły proces, polegający na nieustannym utrwalaniu, 

usprawnianiu i zestrajaniu działań operacyjnych z przyjętymi wartościami organizacyjnymi. 

Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły na uzupełnienie wniosków płynących z analizy 

literatury naukowej przedstawionej w rozdziale pierwszym, stanowiąc drugą część odpowiedzi 

na pytania badawcze postawione w niniejszej dysertacji. 

Porównując przeprowadzone badania z przyjętą w części teoretycznej definicją 

zarządzania przez wartości, obserwujemy pewne zależności występowania elementów 

definicyjnych opisujących ten proces, które zostały przedstawione w tabeli 2.2 

 

Tabela 2.2 Zależności występowania elementów definicyjnych opisujących proces ZPW w badanych 

organizacjach 

uporządkowany 

systematycznie 

realizowany proces 

z przeprowadzonych badań należy wyciągnąć konkluzję, że w żadnej z analizowanych 

firm, ZPW nie zostało zaimplementowane w uporządkowanym i systematycznym 

procesie 

identyfikacja 

wartości 

ten element definicyjny wystąpił w postaci konkretnego wyartykułowania wartości 

organizacyjnych w niespełna połowie badanych firm. W innych przedsiębiorstwach były 

podejmowane takie próby, jednakże z niepowodzeniem lub wprawdzie rozpoczęto proces 

definicyjny, określając pewne wartości funkcjonujące na poziomie operacyjnym, 

jednakże nie sformułowano ich expressis verbis. Tylko w zdecydowanej mniejszości 

organizacji wartości zdają się zupełnie nie odgrywać żadnej roli. 

implementacja 

wartości 

analizując ten etap należy dojść do wniosku, że większość organizacji nie sformalizowała 

swoich wartości, nie zostały one doprecyzowane oraz odpowiednio zinterpretowane. 

Jednakże pomimo to zdecydowana większość przedsiębiorstw komunikuje swoje 

wartości, szczególnie pracownikom wewnętrznym, co potwierdza ich istotność. W dwóch 

z 10 badanych firm nie komunikowano wartości w żaden sposób, ponieważ nie zostały 

one w ogóle zdefiniowane 

zestrajanie 

wartości  

dbanie o spójność oraz zestrajanie codziennych praktyk jest świadomie wdrożone tylko w 

niektórych firmach, głównie w obszarze budowania relacji z pracownikami. 
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utrwalanie 

wartości  
obserwacja wartości, ich ocena oraz udoskonalanie procesu 

wartości łączą 

różnych 

interesariuszy  

praktycznie we wszystkich badanych organizacjach zwrócono uwagę na istotność 

pracowników oraz klientów. Tylko w niektórych uwzględniono pozostałych 

interesariuszy  

praktykowanie 

ZPW we 

wszystkich 

obszarach 

funkcjonowania 

przedsiębiorstwa 

na podstawie zebranego materiału badawczego należy dojść do wiosku, że żadna z 

badanych firm nie praktykuje zarządzania przez wartości we wszystkich obszarach 

zastosowano 

narzędzia w 

ramach procesu 

ZZL 

dla większości organizacji wartości są wykorzystane w procesie rekrutacji oraz on-

boarding’u i odgrywają ważną bądź kluczową rolę. W zakresie ocen okresowych wartości 

są wprawdzie uwzględniane ale nie odgrywają istotnej roli. Zdecydowana mniejszość 

firm zadeklarowała, że wartości zupełnie nie mają znaczenia w ZZL. 

Źródło: opracowanie własne na podstawienie przeprowadzonych badań 

 

Podsumowując najważniejsze wnioski z przeprowadzonego badania, należy zauważyć, 

że respondenci najczęściej wymieniali wartości związane z obszarami pracownika (szacunek, 

rozwój, słuchanie potrzeb, współpraca, transparentność) oraz klientów (szacunek, 

długoterminowa perspektywa, zrozumienie potrzeb, transparentność). Co niezmiernie istotne, 

niemal wszyscy respondenci potwierdzili, że wartości wpływają na efektywność ich 

przedsiębiorstw, m.in. poprzez: nastawienie pro-klienckie, podejście zakładające, że bardziej 

skuteczny w działaniu na rzecz przedsiębiorstwa jest pracownik zaangażowany w wartości oraz 

wiarygodność firmy (konsekwencja w ZPW), która wpływa na motywację a tym samym na 

efekty osiągane przez pracowników. 

Z kolei największe problemy z implementacją metody ZPW dotyczyły: 

dostosowywania się do zmian, mentalności pracowników, niedoceniania wagi wartości oraz 

traktowanie metody jako jednorazowego wydarzenia. 

Przeprowadzone badanie potwierdziło praktyczne zastosowania wielu praktyk 

implementacyjnych opisanych w pozycjach naukowych z zakresu ZPW. W szczególności 

zaimplementowano następujące rozwiązania: 

• komunikowanie wartości pracownikom (podczas rekrutacji, on-boarding’u, 

spotkań wewnętrznych/ warsztatów/ szkoleń, za pomocą materiałów graficznych, 

poprzez przykłady zachowań kadry zarządzającej), 

• odegranie kluczowej roli wartości w procesie rekrutacji, 

• okresowe rozmowy z pracownikami uwzględniające wartości, 

• wkomponowanie wartości w cele pracowników, 

• stosowanie wartości w działaniu jako istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji 

o awansach, 
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• dzielenie się zyskami z pracownikami, 

• preferowanie dostawców podzielających podobne wartości, 

• wspieranie działań podejmowanych przez lokalną społeczność. 

Badanie miało także istotną wartość ze względu na przedstawienie kilku unikalnych, 

praktycznych działań i narzędzi związanych ze stosowaniem metody zarządzania przez 

wartości, które nie zostały omówione w literaturze naukowej. Jednym z takich elementów jest 

informowanie o aktualnej sytuacji firmy i podejmowanych w związku z nią działaniach – co 

wpływa na utożsamianie się z organizacją a także pogłębia zakres internalizacji wartości 

w praktyce. Ciekawą formą budowania zaufania wśród podwładnych jest z kolei zastosowanie 

ścieżek pomijających drogę służbową. Świadczy to o rozwijaniu tak istotnego dla pracowników 

szacunku a także poczucia bezpieczeństwa w pracy. Z punktu widzenia partycypacji 

pracowników niezmiernie interesująca wydaje się propozycja zaangażowania ich w oddolne 

tworzenie strategii organizacji. Zatrudnieni mogą w ten sposób poczuć się docenieni a ich 

uczestniczenie w takich projektach niewątpliwie przyczyni się do skuteczniejszej realizacji 

opracowanej w ten sposób strategii. W obszarze relacji z klientami na uwagę zwraca budowanie 

nieformalnych relacji, które bazują właśnie na wspólnych wartościach. Działania takie mogą 

wpłynąć na lepszą współpracę długoterminową a w rezultacie zwiększenie zyskowności 

przedsięwzięcia. 

Celem uzupełnienia badania bazującego na wywiadach pogłębionych, przeprowadzono 

także szczegółową analizę case study firmy z branży rekrutacyjnej, która zostanie 

zaprezentowana w kolejnym podrozdziale. 

 

2.2.2. Studium przypadku przedsiębiorstwa z branży rekrutacyjnej 

Marka Mondi powstała w Niemczech w roku 2002, kiedy to Dieter Baumann założył 

spółkę Mondi GmbH jednocześnie w dwóch lokalizacjach, mianowicie w Esslingen 

i Offenburgu. Z biegiem lat firma otworzyła nowe oddziały na terenie Niemiec, początkowo na 

południu, gdzie jest skoncentrowany przemysł samochodowy, a z biegiem czasu także na 

terenie pozostałej części kraju. Aktualnie Mondi GmbH posiada 24 oddziały. W związku 

z rozwijającą się strukturą powstał holding bbm Baumann Beteiligung und Management GmbH 

& Co. KG (BBM). W jego skład wchodzą spółki zarówno zarządzające personelem, jak i te 

z obszaru innowacyjnych rozwiązań personalnych w medycynie, sferze socjalnej oraz edukacji. 

Właściciele firmy podjęli także kroki do ekspansji międzynarodowej. 

W jej wyniku firma-matka BBM w roku 2010 utworzyła przedsiębiorstwo Mondi 

Polska, którego działalność operacyjną rozpoczęto na początku kolejnego roku. Specjalizuje 
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się w rekrutacjach pracowników tymczasowych na rynki niemieckojęzyczne. Aktualnie 

organizacja zatrudnia wewnętrznie ponad czterdziestu specjalistów, świadczących usługi 

rekrutacyjne dla klientów zewnętrznych a także spółek zależnych – Mondi Pro, Pagus oraz 

Mondi Personal. Na projektach obsługiwanych przez organizację i powiązane spółki pracuje 

obecnie około 500 specjalistów z różnych branż. 

Firma - matka posiada własne wartości, sprecyzowane przez właścicieli, określane jako 

„wizja” czy też „7 zasad”, mianowicie: 

• pomysły każdego z nas otwierają nowe perspektywy na przyszłość, 

• człowiek stoi zawsze w centrum naszych działań, 

• wzajemne wsparcie i rozwój poszerzają nasze kompetencje, 

• osiągnięcia wszystkich pracowników przyczyniają się do sukcesu, 

• zdobyte doświadczenie jest podstawą naszych działań, 

• opracowujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów, 

• naszym celem jest najwyższa jakość. 

Powyższe wartości nie zostały narzucone przez niemiecką organizację jako 

obowiązujące w naszym kraju. Zespół Mondi Polska działa całkowicie niezależnie i wszelkie 

decyzje są podejmowane na szczeblu krajowym. Dotyczy to także procesu implementacji 

zarządzania przez wartości. 

 

2.2.2.1. Etapy realizacji procesu precyzowania oraz komunikowania misji i wartości organizacyjnych. 

Zgodnie z ujęciem literaturowym zaproponowanym m.in. przez K. Blancharda i M. 

O’Connora, pierwszą fazą wdrożenia ZPW jest konkretyzowanie wartości, a następnie ich 

propagowanie m.in. poprzez odpowiednią komunikację wszystkim interesariuszom. 

W związku z powyższym organizacja potraktowała tę fazę jako zamknięty projekt, mający swój 

początek niezwłocznie po działaniach inicjujących a kończący się po zakomunikowaniu 

zidentyfikowanych wartości.  Już na etapie tworzenia badanego przedsiębiorstwa, osoby 

zarządzające Mondi Polska miały jasne wyobrażenie dotyczące pożądanych cech kultury 

organizacyjnej. W pierwszych dniach funkcjonowania została sformułowana misja firmy, 

brzmiąca Spełniamy marzenia o idealnym partnerstwie ludzi i firm. 

Kluczowym słowem w misji przedsiębiorstwa jest „partnerstwo” oznaczające 

preferowany typ relacji. Mondi dąży do tego, by kandydaci odnaleźli idealnych szefów, 

a właściciele firm wymarzonych pracowników. Misja nakierowuje każdego pracownika firmy 

na odpowiednie działania i ułatwia podejmowanie trudnych decyzji. Gdy we współpracy 

zabraknie kluczowego dla Mondi partnerstwa, firma rezygnuje z dalszych relacji, nawet jeśli 
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oznacza to odstąpienie od intratnego kontraktu. Nie zawsze jest to łatwe, ale pomaga firmie 

funkcjonować w pełni w zgodzie z jej przekonaniami. 

Zarządzający przedsiębiorstwem od początku założyli, że czas spędzony w pracy 

powinien sprawiać przyjemność pracownikom. Dlatego też w pierwszych miesiącach 

funkcjonowania, firma przeprowadziła burzę mózgów, w której uczestniczył cały ówczesny 

zespół pracowników wewnętrznych wraz z prezesem zarządu. Jej celem było wyłonienie 

najważniejszych wartości, jakimi pracownicy kierują się w życiu. Uwzględniając wskazówki 

literaturowe z rozdziału pierwszego niniejszej dysertacji, należy ocenić, że badane 

przedsiębiorstwo sprecyzowało wartości, które są wewnętrznie spójne a jednocześnie 

zapewniono ich spójność z misją przedsiębiorstwa543. Ostatecznie wybrano 10 najważniejszych 

„drogowskazów”, które zostały przedstawione w tabeli 2.3. 

 

Tabela 2.3 Operacjonalizacja wartości przedsiębiorstwa Mondi Polska 

Wartość Rozwinięcie Przykład 

Szacunek 

Traktujemy innych tak, jak sami 

chcielibyśmy być traktowani. Bez 

względu na to, jak trudne stają 

przed nami zadania i jak trudne 

związane są z nimi emocje, mamy 

pewność zachowania wysokiej 

kultury komunikacji. W MONDI 

szanujemy siebie nawzajem. 

 

Załóżmy, że zrekrutowałaś pracownika, którego CV 

przemawiało za tym, że ma on duże doświadczenie 

w swojej dziedzinie. Jednak koordynatorka odrzuca 

jego kandydaturę, uznając, że nie poradzi sobie na 

proponowanym stanowisku. Naturalnym jest, że nie 

rozumiesz jej decyzji, może złościsz się, źle o niej 

myślisz. Czujesz negatywne emocje. Najlepszym 

rozwiązaniem jest pójść do niej, poprosić o rozmowę 

i w kulturalny sposób wyjaśnić sobie tę sytuację. 

Wspólny cel 

Każdy z nas jest inny i ma 

odmienne obowiązki, ale dążymy 

do wspólnego celu. Dbamy o to 

już na początku, gdy nowa osoba 

dołącza do zespołu. Pamiętamy o 

jasnej i ciągłej współpracy. 

Nie zawsze jest łatwo, ale staramy 

się, ponieważ współpraca jest 

kluczem do osiągnięcia 

wspólnego celu. 

 

Jednym z naszych wspólnych celów jest realizacja 

zamówień, tak aby obsługa klienta była najwyższej 

jakości. 

Każda ze Specjalistek ds. rekrutacji ma swoje 

indywidualne zadania: rekrutacja kandydatów, 

rozmowy rekrutacyjne, umawianie na testy 

manualne, umówienie pracowników na badania 

wstępne, przygotowanie umów oraz dopełnienie 

formalności związanych z zatrudnieniem 

pracownika. 

Wszystkie te zadania prowadzą do naszego 

wspólnego celu, którym jest satysfakcja klienta. 

 
543 R.G. Lord, D.J. Brown (2001), Leadership, values, and subordinate self-concepts, The Leadership Quarterly, 

12(2), s. 133-152; S. Williams (2002), Strategic planning and organizational values: Links to alignment, Human 

Resource Development International, 5(2), s. 217-233 
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Każda z nas skupia się na indywidualnych 

i własnych zadaniach, ale wie, jakie mamy 

priorytety, że jakość świadczonych usług musi być 

na wysokim poziomie, że musimy wiele spraw 

przewidywać, sprawnie i ciągle ze sobą 

współpracować, aby przepływ informacji przebiegał 

bez problemów. 

Sukces zespołu 

Sukces smakuje wyśmienicie, a 

jeszcze lepiej, gdy mamy go z kim 

dzielić i świętować. W MONDI 

pomagamy sobie, 

współpracujemy. Gramy przecież 

do jednej bramki. 

 

Latem 2015 r. realizowaliśmy duży projekt. Jednego 

dnia u naszego klienta w Niemczech miało 

rozpocząć pracę 25 osób. Konieczna była tu 

współpraca pomiędzy rekruterkami 

i koordynatorkami. Trzeba było dopilnować wielu 

aspektów, jak: podpisanie umów, załatwienie 

kwater, dojazd na miejsce, podzielenie 

pracowników wg działów itp. Mogłyśmy na sobie 

polegać, była to praca wspólna. Później cieszyłyśmy 

się sukcesem i byłyśmy dumne, że razem 

podołałyśmy trudnemu zadaniu. 

Lojalność 

W MONDI tworzymy zespół, 

którego fundamentem jest praca 

oparta na wzajemnym zaufaniu. 

Wierzmy, że lojalność jest 

kluczem do sukcesu. Mimo że 

każdy jest inny, podążamy w tym 

samym kierunku i wierzymy, że 

możemy na sobie polegać. Każda 

przeszkoda jest dla nas 

wyzwaniem 

Miałam obawy, co stanie się, gdy pójdę na urlop – 

co z pracownikami, którymi się zwykle opiekuję? 

Niepotrzebnie! Tu, w MONDI jest wszystko 

zorganizowane. Gdy idę na urlop, zawsze mam 

pewność, że każda z koleżanek, która przejmie moje 

obowiązki, zadba o ciągłość pracy. Nigdy się nie 

zdarzyło, że po powrocie z urlopu czekała na mnie 

sterta dokumentów i spraw niezałatwionych. 

Sprawna 

Komunikacja 

Można mówić, a nie być 

zrozumianym, można też słuchać, 

ale nie słyszeć. Dlatego w MONDI 

nieustannie ze sobą rozmawiamy, 

przez co lepiej się rozumiemy. 

Dzięki temu zawsze osiągamy 

wspólny sukces. 

 

Wymieniamy się na bieżąco informacjami, kto 

prowadzi który projekt i na jakim etapie 

zaawansowania on jest. Np. wiedząc, że koleżanka 

szuka handlowca na woj. mazowieckie wiem, że 

mogę do niej kierować kandydatów z tego rejonu, 

którzy zaaplikowali też na moją rekrutację. 

Komunikujemy o problemach, a nie pozostajemy 

sami ze sobą. Dzięki temu, że o nich rozmawiamy, 

możemy nawzajem sobie pomagać. 

Odpowiedzialność 

Jesteśmy odpowiedzialni, 

ponieważ stanowimy jedno 

ogniwo łańcucha, w którym 

Zdarzyło się tak, że nowa koleżanka naliczyła 

pracownikom do pensji za dużo dodatków. Błąd 

został w porę wychwycony, ale śmiałyśmy się, że 
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początek i koniec stanowią ludzie. 

Jesteśmy odpowiedzialni, dlatego 

klienci zlecają nam rekrutacje, bo 

wiedzą, że profesjonalnie 

wykonamy swoje zadanie. 

Pracownicy natomiast ufają nam, 

że się nimi zaopiekujemy. 

pracownicy na pewno byliby z tego zadowoleni, 

jednak jak tak dalej pójdzie, koleżanka będzie 

musiała oddać tę nadwyżkę z własnej pensji. 

Pomyłki się zdarzają, ale pamiętaj, że od naszych 

działań zależy praca i wynagrodzenie wielu osób. 

Wyciąganie 

wniosków 

Wszyscy ludzie popełniają błędy, 

my również. Nie boimy się ich, 

wręcz przeciwnie – z każdego 

błędu staramy się wyciągać 

wnioski, by nie popełniać ich 

ponownie. Dzięki błędom mamy 

okazję stać się lepsi. 

Na początku mojej pracy w MONDI rezerwowałam 

w hotelu w Niemczech nocleg dla pracowników. W 

piątek po południu pożegnałam roboczy tydzień 

pracy, witając weekend. Nie wzięłam z biura 

telefonu służbowego, ponieważ byłam jeszcze 

nowym pracownikiem, a opiekę nad pracownikami 

sprawowała bardziej doświadczona koleżanka. 

Jakież było moje zdziwienie, gdy w poniedziałek 

rano dowiedziałam się, że pracownicy nocowali 

w samochodzie. 

Jaki z tego wniosek? Potwierdzenie rezerwacji 

noclegu to nie wszystko. Potrzebna jest jeszcze 

gwarancja rezerwacji. To zdarzenie nauczyło mnie, 

że trzeba pamiętać o wszystkim. Z tej lekcji 

wyciągnęłam wnioski, a podobna sytuacja nigdy 

więcej nie miała miejsca. 

Konstruktywne 

rozwiązania 

Niezwykle istotne jest dla nas 

rozwijanie umiejętności 

stosowania konstruktywnych 

rozwiązań w codziennej pracy 

i wspólnej komunikacji. 

Tworzenie nowych, lepszych 

sposobów współpracy oraz 

alternatywnych metod działania 

pozwala nam spełniać potrzeby 

naszych klientów, kandydatów 

i nas samych. 

Ważne jest to, że ze sobą rozmawiamy, czyli jeśli 

ktoś z nas ma jakiekolwiek trudności z prowadzoną 

rekrutacją, wówczas robimy burzę mózgów, żeby 

wypracować wspólne rozwiązania. Wymieniamy 

poglądy i doświadczenia, dyskutujemy, szukamy 

odpowiedzi na pytania. 

 

Prawda 

Jesteśmy uczciwi i szczerzy 

zarówno wobec siebie, jak i wobec 

kandydatów oraz klientów. Nie 

wyobrażamy sobie, aby mogło być 

inaczej. W MONDI wszystkie 

relacje bazują bowiem na 

Na początku mojej pracy zdarzyła się taka sytuacja, 

że dwa razy opłaciłam ten sam rachunek. Bardzo 

bałam się przyznać do błędu, gdyż obawiałam się, że 

reszta zespołu uzna mnie za niekompetentną. Nic 

bardziej mylnego. Nie popełnia błędów tylko ten, 

kto nic nie robi. Oczywiście powiedziałam, co zaszło 
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szczerości i zaufaniu. Nie sposób 

przecież obdarzyć zaufaniem 

kogoś, kto nie jest z Tobą szczery. 

Współpraca nie będzie układała 

się dobrze, gdy nie przestrzegasz 

tej wartości, bo chcesz 

zaprezentować się 

w korzystniejszym świetle, niż 

wynikałoby to z danej sytuacji. 

Uważamy to za niedojrzałe, 

szkodzące innym zachowanie. 

i dobrze, że tak postąpiłam. Dzięki szybkiej reakcji 

dziewczyn z działu odzyskaliśmy pieniądze, 

omyłkowo podwójnie przeze mnie wpłacone. Ja 

przekonałam się natomiast, że warto być szczerym, 

bo tylko tak możesz uzyskać w porę pomoc i znaleźć 

właściwe rozwiązanie. 

Nasza firma 

Budowa marki MONDI w Polsce 

została zapoczątkowana przez 

ludzi, którzy od początku mieli 

jasną wizję i strategię działania 

opartą na silnych wartościach. 

Posiadali, i tak jest nadal, 

niekończący się optymizm i wiarę 

w to, że wszystko się uda, gdy 

tylko prawdziwie w to uwierzymy. 

Po kilku latach ciężkiej pracy, 

budowania firmy cegiełka po 

cegiełce, jak własnej, teraz 

możemy wspólnie cieszyć się 

i być dumni z tego kim jesteśmy 

i jacy jesteśmy. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Mondi Polska  

 

Poddając krytyce ten etap, należałoby zwrócić uwagę na dwa istotne aspekty. Po 

pierwsze, zgodnie z wcześniej zaprezentowanymi zaleceniami literaturowymi, ale także i samą 

ideą ZPW, w procesie wyłaniania wartości organizacyjnych należałoby uwzględnić wszystkich 

interesariuszy. Tymczasem badana organizacja podjęła decyzję wewnętrznie, nie biorąc pod 

uwagę zdania czy opinii właścicieli spółki, jej klientów, dostawców oraz pozostałych 

interesariuszy. Po drugie, przedsiębiorstwo deklarując aż 10 wartości wspólnych, 

zdecydowanie przekroczyło liczbę sugerowaną jako optymalną, która mieści się w przedziale 

pomiędzy trzema a sześcioma pozycjami544. Można pokusić się o stwierdzenie, że w rezultacie 

 
544 R. Speculand, R. Chaudhary (2008), Living organisational values: the bridges value inculcation model, 

Business Strategy Series, 9(6), s. 324-329 
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zapamiętanie tylu wartości może przyjść pracownikom z trudnością, co w rezultacie 

potencjalnie doprowadzi do ich słabszej internalizacji. 

W dalszym etapie projektu wdrożeniowego, w celu właściwego komunikowania 

wartości dla wszystkich obecnych oraz przyszłych pracowników, a także kontrahentów, jak 

i wszelkich innych interesariuszy, podjęto szereg działań. Przede wszystkim wartości zostały 

dokładnie zdefiniowane, zinterpretowane i poparte konkretnymi przykładami z codziennego 

życia, w celu lepszego ich zobrazowania i zrozumienia. Jak mawiał już Arystoteles, nasza 

percepcja zaczyna się od oka545, dlatego chcąc wzmocnić sygnał przekazu, opracowane zostały 

elementy graficzne, symbolizujące poszczególne wartości. Powstały plansze zawierające 

wszystkie wartości, które umieszczono w kluczowych miejscach, takich jak recepcja czy salki 

konferencyjne. Jednocześnie pojawiła się koncepcja powieszenia po jednej planszy 

prezentującej daną wartość w każdym z pomieszczeń. W ten sposób przemieszczając się po 

poszczególnych biurach można stopniowo poznawać drogowskazy firmy.  

Odpowiednie definiowanie i interpretowanie wartości tej organizacji należałoby ocenić 

bardzo pozytywnie, natomiast proces ich komunikacji mógłby przebiegać w znacznie szerszym 

zakresie. Zdecydowanie krytycznie powinno się ocenić brak komunikacji zadeklarowanych 

wartości do istotnych interesariuszy takich jak klienci czy dostawcy. Zostali oni wprawdzie 

ujęci w samych wartościach, natomiast nie otrzymali takiej informacji. Korzystając ze 

wskazówek implementacyjnych opisanych w rozdziale teoretycznym pracy, firma mogła także 

szerzej wykorzystać materiały propagandowe czy artefakty takie jak broszurki oraz ulotki, które 

mogłyby być umieszczone przy wejściu do biur, w salach konferencyjnych, na wizytówkach 

lub w wewnętrznych wydawnictwach. Organizacja ta nie podjęła także próby komunikacji 

wartości przez odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni w biurach. 

 

2.2.2.2. Działania w zakresie utrzymania spójności działań i doskonalenia ZPW 

Jak zostało wielokrotnie wspomniane w niniejszej pracy, zestrajanie codziennych 

praktyk z przyjętymi wartościami, odgrywa niezmiernie istotną rolę w zarządzaniu przez 

wartości. Jednym z najistotniejszych elementów wydaje się być proces rekrutacji. Zarząd 

Mondi jest przekonany, że wszelkich kompetencji z czasem można się nauczyć, w związku 

z tym organizacja jest w stanie odpowiednio wykształcić pracownika. Jednakże niezmiernie 

trudno jest zmienić przyjęte przez daną osobę wartości. Dlatego to właśnie one, jak przystało 

na firmę rekrutacyjną, stanowią główny czynnik przy selekcji kandydatów, rozwoju, ale 

 
545 Aristoteles (2016), De Anima, Clarendon Aristotle Series, red. L. Judson, Clarendon Press, Oxford 
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i podczas podejmowania decyzji o zakończeniu współpracy. Firma z doświadczenia wie, że 

wartości, o których kandydaci dowiadują się jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną są dla nich 

ważnym czynnikiem podczas wyboru przyszłego pracodawcy. Na zakończenie 

siedmioetapowego procesu selekcji kandydatów do pracy cały zespół uczestniczący w tym 

procesie omawia sylwetkę kandydata na podstawie informacji zebranych nie tylko przy użyciu 

takich metod jak rozmowa kwalifikacyjna, ale także z dnia próbnego oraz testu Insights 

Discovery. W procesie tym brakuje jednakże konkretnie wdrożonych narzędzi rekrutacyjnych, 

w szczególności jasno określających pożądane u kandydatów cechy i postawy w profilach 

kompetencyjnych oraz testów osobowościowych dla kandydatów, które określiłyby ich 

wartości, co z kolei umożliwiłoby dokładniejszą weryfikację ich spójności z wartościami 

organizacyjnymi. 

Po zatrudnieniu pracownika rozpoczyna się jego wdrożenie w funkcjonowanie firmy, 

często będące kluczowym czynnikiem decydującym o długoterminowym sukcesie. Pierwszego 

dnia pracy zatrudniony spotyka się w pierwszej kolejności z prezesem zarządu. Wprowadzenie 

zaczyna się od przedstawienia historii firmy, jej udziałowców, a także struktury całego holdingu 

z opisem specjalizacji poszczególnych spółek-sióstr. Jednakże najważniejszym elementem jest 

wyjaśnienie misji firmy a także funkcjonujących wartości. Każda z nich jest dokładnie 

analizowana i popierana konkretnymi przykładami z życia. Pracownik uzyskuje informacje 

o tym, że został zatrudniony właśnie na podstawie tych konkretnych wartości organizacyjnych. 

To one, a właściwie ich przestrzeganie, zdecydują także o jego rozwoju i awansach, a gdy nie 

będą przestrzegane staną się głównym powodem zwolnienia. 

Firma przygotowała Podręcznik Mondianina, w którym dokładnie opisany został 

sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa z położeniem szczególnego nacisku na jego misję 

i obowiązujące wartości. Na kolejnych etapach wdrożenia oraz już podczas codziennej pracy, 

drogowskazy firmy pozostają podstawowym wyznacznikiem właściwego postępowania. 

Zarząd Mondi Polska uważa, że odpowiednie zmotywowanie pracownika oraz uznanie jego 

wyjątkowego wkładu jest jednym z kluczowych elementów sukcesu firmy. W wielu badaniach 

podkreśla się, że uznanie indywidualne jest cenniejsze niż zespołowe i że poza docenieniem 

przez przełożonych zależy nam na dobrej opinii naszych współpracowników, w  tym także tych 

pracujących w innych działach546. Jednym z głównych motywatorów pracowników jest ich 

 
546 A. Knapp-Stefaniuk, W. Karna, E. Ambrozova (2018), Motywowanie Pracowników jako ważny element 

zarządzania zasobami ludzkimi – wyzwania dla współczesnej edukacji, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 

2(56), Warszawa, s. 186-202;  M. Mazur (2013), Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania 

organizacją, Nauki Społeczne, 2(8), s. 156-182 
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docenianie. W związku z tym przedsiębiorstwo stworzyło nowatorskie rozwiązanie, które 

wspiera tę potrzebę, a jednocześnie wzmacnia istotę obowiązujących wartości. Wszystkie te 

elementy zostały zawarte w wewnętrznym, grywalizacyjnym systemie motywacyjnym, 

o nazwie Program Rozwijający Obdarowywanie Pracowników Superlatywami – w skrócie 

P.R.O.P.S. Pracownicy oraz ich przełożeni mogą przyznawać pochwały w następujących 

formach: 

a) Mini-Propsik. Ma wartość 2 punktów, gdy jest przyznany w danym dziale oraz 

4 punkty, gdy jest przyznany poza nim, 

b) Mega-Props. Ma wartość 10 punktów, gdy jest przyznany w danym dziale oraz 20 

punktów, gdy jest przyznany poza nim. 

Mini-Propsik może być przyznany za wszelkie działania przybliżające firmę do 

osiągania strategicznego celu, przestrzeganie wartości a także pożądane zachowania, m.in.: 

wsparcie, szacunek, niezawodność, uprzejmość, odpowiedzialność, stawianie sukcesu zespołu 

ponad indywidualny, pasję, szczerość, wyjątkową komunikację, pomysłowość, zainspirowanie, 

punktualność́, rozwiązanie problemu, szczególne zaangażowanie, pomoc, innowacyjność, 

perfekcyjny feedback, zaangażowanie społeczne, poprawę nastroju czy też przejecie 

inicjatywy. Z kolei Mega-Props jest z kolei przyznawany za wyjątkowe osiągnięcia, 

w szczególności te znacząco przyczyniające się do osiągania celów firmy oraz za wyjątkową, 

pro-zespołową postawę. Wymaga indywidualnego uzasadnienia. Ilość miesięcznych punktów 

do przyznania przez każdego pracownika w tej kategorii jest znacząco ograniczona. 

System został wzmocniony o czynnik premiowy. Mianowicie po zebraniu 100 punktów, 

są konwertowane one na realne punkty pracownika, możliwe do wykorzystania w systemie 

kafeterii My Benefit. W ocenie zarządu rozwiązanie takie posiada wiele zalet w kontekście 

zarządzania przez wartości a w szczególności: 

• umożliwia natychmiastowe uznanie pracownika zarówno przez przełożonych, ale 

także przez współpracowników oraz podwładnych, 

• wpływa na znaczny wzrost motywacji, 

• umożliwia wspieranie konkretnych zachowań, na których szczególnie zależy firmie, 

• zawiera elementy grywalizacji, 

• pozytywnie wpływa na utrzymanie pracowników w firmie i zmniejsza rotację, 

• umożliwia wspieranie współpracy między zespołami poprzez odpowiednie 

przyznanie wagi punktów w dziale i poza nim, 

• zwiększa produktywność pracowników, 
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• daje atrakcyjną możliwość konwersji punktów, 

• wspiera podejmowanie decyzji w zakresie awansów – osoby z największą liczbą 

zdobytych Propsów są do tego naturalnie predysponowane. 

Poddając krytyce wdrożony system, należałoby szczególnie zwrócić uwagę na brak 

określenia typu użytkowników takiego systemu, co umożliwiłoby stworzenie scenariusza lepiej 

dostosowanego do motywatorów pracowników. Wprawdzie zastosowano przyznawanie różnej 

ilości oraz wartości punktów, natomiast dla niektórych zatrudnionych istotne są także statusy, 

w związku z tym warto by je także wprowadzić i w tym rozwiązaniu. Negatywnie należy także 

ocenić znaczne ograniczenie liczby dostępnych Mega-Propsów – może ono wpłynąć 

niekorzystnie na funkcjonowanie systemu, ponieważ w niektórych miesiącach może się 

zdarzyć, że pracownicy chcieliby docenić wiele ważnych osiągnięć współpracowników, 

jednakże nie będą mieli takiej możliwości. W konsekwencji taka pochwała nie zostanie 

przyznana w ogóle lub przyznana dopiero w kolejnym miesiącu, co z kolei będzie przeczyło 

idei natychmiastowej informacji zwrotnej będącej ważną cechą takich systemów. W związku 

z powyższymi ograniczeniami, autor niniejszej dysertacji zaproponował kompleksowe 

podejście do projektowania podobnych systemów w ostatnim rozdziale pracy. 

W celu rzeczywistej weryfikacji znajomości i funkcjonowania wartości w praktyce, 

Mondi Polska przeprowadza kwartalne, anonimowe ankiety satysfakcji pracowników. Kilka 

z pytań zawiera punkty dotyczące funkcjonowania wartości firmowych. Respondenci 

odpowiadają m.in. na pytania dotyczące rozumienia wartości, funkcjonowania ich w praktyce, 

przestrzegania wartości przez przełożonych oraz spójności wartości indywidualnych z tymi 

organizacyjnymi. Z ostatnich badań jednoznacznie wynika, że stopień zrozumienia wartości 

panujących w firmie a także ich spójność z tymi osobistymi są na bardzo wysokim poziomie 

osiągającym niemalże 100%. Przestrzeganie wartości w praktyce oceniane jest na przykładnym 

poziomie 70% a, co warte zaznaczenia, stosowanie się do nich przez przełożonych zostało 

ocenione na bardzo dobrym poziomie 80%. Potwierdza to założenie firmy, dotyczące 

promowania osób będących wzorem w poszanowaniu jej wartości. 

Stawiając na rozwój pracowników, firma organizuje szkolenia, zwracając szczególną 

uwagę na dopasowanie programu do potrzeb Mondi i uwzględnienie panujących w organizacji 

wartości. Każdorazowo prowadzący szkolenie są informowani o wartościach obowiązujących               

w firmie i proszeni o uwzględnienie ich w swoim wystąpieniu. Wartości często są także 

leitmotivem wyjazdów integracyjnych. Najczęściej idea wyjazdu opiera się na rozwiązywaniu 

zadań ruchowo-logicznych, za wykonanie których grupy uzyskują np. części kodu czy też 

hasła. Na zakończenie o sukcesie zadecyduje zaangażowanie całego zespołu, ponieważ tylko 
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zdobycie i połączenie wszystkich elementów hasła prowadzi team do wspólnego rozwiązania, 

którymi są dla przykładu nazwy wartości. 

Kolejnym przejawem funkcjonowania wartości w Mondi jest comiesięczny, 

wewnętrzny newsletter. Aby podkreślić jego rolę został nazwany Dobre Relacje. Zostają w nim 

przedstawione rocznice pracy poszczególnych pracowników, relacje z integracji, szkoleń, 

a także działań marketingowych. 

Przedstawiciele Mondi nie zapominają o wartościach również w przypadku kontaktu 

z klientami firmy. Podejście do współpracy zawsze ma charakter długoterminowy. Wartość 

Sukces zespołu jest pojmowana szerzej, przez co organizacja dąży do zawierania relacji z takimi 

klientami, z którymi możliwe jest osiągnięcie wspólnego sukcesu, tak aby wszystkie strony 

zaangażowane we współpracę były zadowolone w dłuższej perspektywie. Sprawna 

komunikacja pozostaje często jednym z ważnych aspektów decydujących o pozytywnych 

rezultatach. Kluczowym elementem, szczególnie we współpracy z wymagającym klientem 

niemieckim, jest nauka na błędach. Kontrahentom zależy na ciągłym podnoszeniu jakości usług 

świadczonych przez Mondi, w związku z tym odbywają się cykliczne spotkania, podczas 

których klienci identyfikują potencjalne obszary wymagające poprawy. Firma, realizując je 

zgodnie z ustaleniami, gwarantuje sobie długoterminowe partnerstwo. 

Odnosząc badany przypadek do analizy literatury naukowej przedmiotu, która została 

omówiona w pierwszym rozdziale niniejszej dysertacji, zwrócono uwagę na występowanie 

kilku aspektów, które należy poddać krytyce. Na tym etapie dbania o spójność wartości poprzez 

zestrajanie codziennych praktyk, zabrakło przede wszystkim powiązania systemu 

wynagradzania pracowników z przestrzeganiem przez nich wartości. Nie są one także 

uwzględnione w ścieżkach rozwoju a przedsiębiorstwo nie buduje rezerw kadrowych, które 

opierałyby się na głównych wartościach. W spółce brak jest programów dla kadry kierowniczej, 

które objęłyby działania ukierunkowane na rozwój świadomości siły zarządzania przez 

wartości. W końcu wynik finansowy nie jest oceniany przez pryzmat kluczowych wartości. 

Proces ZPW jest w badanej organizacji stale utrwalany oraz udoskonalany. Pod koniec 

roku 2019 przedsiębiorstwo to pragnąć podejść szerzej do idei zarządzania przez wartości, 

wdrożyło wewnętrzny projekt „Mondility”, obejmujący szeroko pojęte działania z zakresu 

zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. Miano projektu powstało z połączenia 

nazwy Mondi i angielskiego odpowiednika zrównoważonego rozwoju sustainability. 

Organizacja ta jest świadoma wpływu jej działań na otoczenie. W związku z tym dążąc do 

wyznaczonych celów, prowadzi równocześnie szereg długofalowych działań, mających na celu 

zarówno zwiększenie pozytywnych, jak i ograniczenie negatywnych oddziaływań na 
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zrównoważony rozwój. Są to przede wszystkim dobre praktyki obejmujące m.in. ochronę 

środowiska, wspieranie lokalnej społeczności, realny wpływ wewnętrznych pracowników na 

funkcjonowanie organizacji, a także umożliwianie im rozwoju, dbałość o ich well‑being oraz 

work-life balance. Internalizacja tej idei odbywa się w sześciu obszarach. Pierwszym z nich jest 

podejście ekologiczne, które przejawia się m.in poprzez: 

• segregację odpadów oraz materiały edukacyjne w tym zakresie dla pracowników, 

• w celu ograniczenia zużycia plastiku rezygnacja z dystrybutorów wody 

i zamontowanie wysokiej jakości filtrów mineralizujących do bieżącej wody, 

• ograniczanie drukowania oraz zużycie papieru, informatyzację, 

• pracownicy starają się przyjeżdżać do pracy rowerem, piechotą lub komunikacją 

miejską zamiast samochodem, 

• firma prowadzi akcje sezonowe, takie jak zbiórki odzieży czy sadzenie drzew, 

• auta służbowe są zakupywane z alternatywnymi napędami. 

Kolejnym obszarem jest wspieranie lokalnych talentów. Organizacja realizuje program 

Mondi Wspiera Talenty, w ramach którego pomaga w rozwoju dzieciom wykazującym 

szczególne zdolności, a także ponadprzeciętną ambicję oraz motywację. Firma wie, że sport to 

zdrowie w związki z tym promuje aktywny tryb życia wśród swoich pracowników, poprzez 

wspólne spędzanie czasu np. na rowerach czy na wrotkach oraz poprzez uczestnictwo 

w inicjatywach, takich jak Business Run. 

Przedsiębiorstwo dba o swoich pracowników poprzez szereg inicjatyw, wśród których 

należałoby wymienić: 

• regularnie wsłuchiwanie się w potrzeby, pomysły i opinie pracowników poprzez 

liczne ankiety anonimowe oraz podczas zespołowych burz mózgów. Pracownicy 

mają poczucie wpływu na funkcjonowanie organizacji, 

• dbanie o rozbudowany pakiet benefitów, w którego zakres wchodzą: prywatna 

opieka medyczna, kafeteria benefitów, soki oraz świeże owoce, 

• prowadzenie rozmaitych działań z zakresu Employer Brandingu, które pozwalają na 

spójniejsze funkcjonowanie zespołu zgodnie z kluczowymi wartościami, 

Mondi Polska angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności. W ramach akcji 

specjalnych wspiera państwowe i rodzinne domy dziecka np. organizując zbiórki świąteczne. 

Niejednokrotnie wspierała także – zarówno materialnie, jak i edukacyjnie – placówkę 

socjoterapeutyczną „Świetlica Borówki” w Poznaniu. 
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W firmie jest także wielu miłośników zwierząt, w związku z tym ostatni obszar 

sustainable HRM jest związany z akcją „kochamy zwierzęta”. Organizowane są 

wewnątrzfirmowe zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w okolicznych schroniskach. 

Pracownicy angażują się także w akcje, takie jak wyprowadzanie przebywających w schronisku 

psów, wspierając tym samym lokalne zaangażowanie, będące jednym z założeń Sustainable 

HRM. 

W rozdziale pierwszym niniejszej pracy, przedstawiono rozważania teoretyczne 

dotyczące wykorzystania wartości w zarządzaniu. Odnosząc się do zaproponowanego 

wcześniej podziału należy dojść do wniosku, że w badanym przedsiębiorstwie wartości są 

wykorzystane w zarówno intencjonalnie jak i strategicznie. Organizacja ta osiągnęła etap 

inspirujący, w którym to wartości są skoncentrowane zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz 

organizacji oraz są celowo wykorzystywane jako narzędzie komunikacji, tak aby zaangażować 

i zainspirować interesariuszy do realizacji wspólnych celów. 

Bardzo ważnym okresem w historii Mondi Polska był okres pandemii związanej 

z wirusem Covid-19, który rozpoczął się w marcu 2020. Był to czas, kiedy pojawiły się 

nadzwyczajne okoliczności rynkowe, które w pełni mogły zweryfikować funkcjonowanie 

kluczowych wartości w praktyce. Sytuacja ta potwierdziła, że wartości odgrywają niezmiernie 

ważną rolę w czasie kryzysu. To one pomagają zespołowi się zjednoczyć w trudnym czasie 

i niezwłocznie dostosować się do bieżącej sytuacji. Branża pracy tymczasowej, w której działa 

Mondi Polska, jest narażona na wszelkie kryzysy gospodarcze, ponieważ tego typu usługi są 

wykorzystywane przez klientów między innymi w celu uzyskania elastyczności. Dlatego, gdy 

przychodzi załamanie w gospodarce, przedsiębiorcy rezygnują w pierwszej kolejności właśnie 

z pracowników tymczasowych. Dokładnie takiej sytuacji musiała firma stawić czoła w marcu 

2020 roku. W konsekwencji, w kwietniu 2020 przedsiębiorstwo zanotowało najwyższą 

miesięczną stratę w swojej historii. Firma, jednocząc się wokół kluczowych wartości – 

„wspólny cel” oraz „sukces zespołu” – w odpowiedzi na zaistniałe okoliczności, podjęła 

mnóstwo działań dostosowawczych. Dzięki nim, od czerwca zaczęła się rozwijać, w rezultacie 

czego znów zaczęła generować zyski, które sukcesywnie wzrastały. Listopad przyniósł z kolei 

historycznie najwyższy miesięczny zysk oraz liczbę pracowników tymczasowych pracujących 

na niemieckich projektach. 

W dniu 2 listopada 2020, w firmie została przeprowadzona burza mózgów obejmująca 

wszystkich pracowników wewnętrznych. Miała ona za zadanie identyfikację przez team 

przyczyn wzorowego poradzenia sobie z sytuacją kryzysową a także osiągnięcia historycznych, 
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pozytywnych wyników, tak aby na bieżąco uczyć się z cennych doświadczeń. W wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pojawiły się powody, które można podzielić na następujące grupy: 

• współpraca zespołu, wyjątkowa, spójna międzydziałowa komunikacja, wielka 

mobilizacja, poczucie jedności oraz odpowiedzialności za cel każdego z osobna, 

• nowi klienci z dużym potencjałem, 

• wychodzenie naprzeciw problemom, szukanie rozwiązań, elastyczność we 

wszystkich realizowanych zagadnieniach, w tym w podejściu do klienta, 

• zrekrutowanie nowych, wartościowych pracowników wewnętrznych, 

• umiejętność wykorzystywania pojawiających się okazji i możliwości, 

• pozytywna energia – żadna przeszkoda nie zatrzymała firmy, a wręcz paradoksalnie 

napędzała do wytężonego działania i szukaniu okazji do jej wykorzystania. 

Aby zbadać wpływ wartości na funkcjonowanie firmy w tym okresie, w dniach 9 - 

10.12.2020 przeprowadzono także anonimową ankietę wśród pracowników wewnętrznych. 

Pracownicy w 86,4% potwierdzili funkcjonowanie wartości w praktyce. Zaledwie 13,6% 

zaznaczyło odpowiedź neutralną, nie było żadnych negatywnych odpowiedzi. Także spójność 

wartości organizacyjnych z indywidualnymi została oceniona  na bardzo wysokim poziomie – 

średnia odpowiedź wyniosła 4,9/5 przy czym aż 90,9% osób odpowiedziało 5/5. Podobnie 

wysokie wartości uzyskuje się przy pytaniu dotyczącym przestrzeganiu wartości przez 

przełożonych. Średnia ocena wyniosła 4,6/5. Kluczowym było zweryfikowanie w jakim 

stopniu, zdaniem pracowników, wartości Mondi odegrały ważną rolę przy przezwyciężaniu 

kryzysu związanego z pandemią Covid-19. 72,7% pytanych stwierdziło, że odegrały ważną lub 

zdecydowanie ważną rolę a jedynie 27,3% zaznaczyło wartość neutralną. Ciekawym było także 

sprawdzenie, czy gdyby organizacja nie miała zdefiniowanych wartości, to czy odniosłaby 

podobny rezultat. 59,1% stwierdziło, że nie osiągnięto by go bez wspólnych wartości. 

Spytano, czy wartości wpłynęły na współpracę zespołu w tym trudnym okresie. 22,7% 

pracowników stwierdziło, że wpływ ten był neutralny, 50% – pozytywny a 27,4% – 

zdecydowanie pozytywny. Zauważalny jest także wpływ pandemii na komunikację w zespole 

– uzyskano średnią odpowiedzi na poziomie 3,7/5, przy 54% głosów z wartościami 4/5 lub 5/5. 

Odpowiedzi na powyższe pytania jednoznacznie potwierdzają istotność kluczowych wartości 

w funkcjonowaniu firmy, szczególnie w okresie kryzysu. Zbadano także jakie wartości w tym 

trudnym czasie były szczególnie ważne. Na pierwszym miejscu zdecydowanie pojawił się 

wspólny cel, który zaznaczyło aż 81,8% pracowników. Na kolejnych miejscach znalazły się 

konstruktywne rozwiązania (59,1%), sukces zespołu (59,1%), sprawna komunikacja (54,5%) 



 

 

199 

oraz wyciąganie wniosków (45,5%). Zaobserwowano znaczny wzrost postrzeganej wartości 

klientów i dostawców w tym okresie, mianowicie aż 77,3% badanych potwierdziło wzrost 

istotności tych interesariuszy ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontrahentów. 

Podsumowując case study Mondi Polska, należałoby stwierdzić, że spółka od początku 

swojego istnienia działa według ściśle określonych wartości a także całego systemu zarządzania 

wartościami, które w trakcie kryzysu związanego z pandemią, umożliwiło organizacji 

skupienie się wokół wspólnego celu oraz najistotniejszych kwestii. Dzięki wdrożonym 

kompleksowym działaniom opierającym się głęboko na wspólnych wartościach, firma 

osiągnęła w najtrudniejszym roku działalności historycznie najwyższy miesięczny zysk oraz 

najwyższą liczbę zatrudnionych pracowników tymczasowych na niemieckich projektach. 

Dziesiątki przemyślanych i szybko zaimplementowanych działań przyniosły zamierzony 

rezultat. 

Porównując przeanalizowany przypadek do wskazówek implementacyjnych opisanych 

w literaturze naukowej, które zostały zaprezentowane w podrozdziale 1.2.3, należy zwrócić 

uwagę na świadomość kadry managerskiej w zakresie wartości oraz kultury organizacyjnej już 

od początku funkcjonowania organizacji. Istotną rolę odegrało zaangażowanie zespołu 

w definiowanie wartości. Dzięki partycypacji pracownicy żyją zgodnie z obranymi wartościami 

a uczestnicząc bezpośrednio lub pośrednio w procesie rekrutacji wewnętrznych decydują się na 

współpracowników podzielających te same wartości. Analiza badanego przypadku podnosi 

wartość naukową dysertacji ze względu na zastosowane w nim oryginalne rozwiązania 

narzędziowe, które zostaną wykorzystane w rozdziale postulatywnym pracy. 

Podczas on-boardingu na uwagę zwraca jego rozpoczęcie od rozmowy z prezesem 

zarządu, który osobiście angażuje się w wyjaśnienie wartości i misji organizacji z każdym 

z nowozatrudnionych. To nieszablonowe rozwiązanie, nieopisane w literaturze naukowej, które 

naturalnie nie jest w pełnym zakresie możliwe do realizacji w praktyce w dużych koncernach, 

jest niezmiernie cenne. Należałoby zalecić takie działania w firmach mniejszych lub średnich, 

natomiast w przypadku organizacji zatrudniających większe ilości pracowników wewnętrznych 

można by zasugerować rozmowy inicjujące z prezesem tylko do pewnego szczebla zarządczego 

(dyrektorskiego, managerskiego, kierowniczego, liderskiego) w zależności od rozmiaru 

przedsiębiorstwa i związanych z tym pragmatycznych możliwości. 

Rewolucyjne wydaje się być wdrożenie systemu motywacyjnego P.R.O.P.S., który 

wykazuje szereg wymienionych wcześniej zalet, z których najważniejsze wydają się być 

zmniejszenie rotacji oraz lepsza współpraca pomiędzy działami, które wpływają na większą 

produktywność pracowników. Oryginalny jest także system kontroli funkcjonowania wartości 
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na poziomie operacyjnym poprzez regularne, anonimowe ankiety pracownicze. Pozwalają one 

kadrze zarządzającej na bieżąco monitorować sytuację i odpowiednio uspójniać oraz 

doskonalić działania w ramach zarządzania przez wartości. W końcu pionierskim jest 

zaimplementowanie szerszego podejścia do ZPW w postaci zrównoważonego zarządzania 

zasobami ludzkimi, czyli zwrócenie uwagi na szerszy kontekst funkcjonowania organizacji. 

Poddając krytyce zaprezentowane longitudinalne studium przypadku należałoby 

szczególnie zwrócić uwagę na ilość wartości, które sformułowała ta organizacja. Jak 

wspomniano w rozdziale 1.2.3., wprawdzie literatura naukowa nie podaje jednoznacznej, 

optymalnej ilości kluczowych wartości, to zaleca pomiędzy trzy a sześć pozycji. Posiadanie 

przez Mondi aż 10 wartości może powodować trudności z ich zapamiętaniem i interpretacją 

a co za tym idzie skutkować trudniejszym zachowaniem ich spójności. Przedsiębiorstwo 

wprawdzie zwraca w istotnym stopniu na wartości w procesie rekrutacji, jednakże brakuje 

wykorzystania konkretnych narzędzi w tym zakresie. Warto by także w obszarze relacji 

z klientami zastosować rozwiązanie zasugerowane już w badaniu firm z DWK, mianowicie 

budowanie nieformalnych relacji, które bazują właśnie na wspólnych wartościach, co może 

pozytywnie wpłynąć na współpracę z niemieckimi kontrahentami. Ponadto przedsiębiorstwo to 

powinno rozważyć szersze działania z zakresu employer brandingu, w celu promocji swoich 

wartości, dzięki czemu będzie mogło pozyskać więcej cennych kandydatów do swoich 

wewnętrznych struktur. 

 

Na podstawie pierwszego rozdziału niniejszej dysertacji, mającego charakter 

teoretyczny oraz rozdziału drugiego przedstawiającego bazę metodologiczną do prowadzonych 

badań a także i samych badań jakościowych, w końcowym – trzecim – rozdziale autor podejmie 

próbę wypracowania praktycznych wskazówek dotyczących inicjacji i realizacji projektu 

wdrożenia ZPW a następnie dbania o spójność systemu ZPW, utrwalania skutecznych praktyk 

oraz doskonalenia zarządzania przez wartości w przedsiębiorstwach. Zostaną jednocześnie 

zaproponowane kierunki profesjonalizacji warstwy narzędziowej zarządzania przez wartości, 

uwzględniające zmiany pokoleniowe zachodzące na rynku pracy, które zostały 

zidentyfikowane w procesie badawczym jako istotne wyzwania dla praktyki gospodarczej. 
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Rozdział 3. Wytyczne na rzecz skutecznej realizacji założeń ZPW 

w kontekście zidentyfikowanych wyzwań  

3.1. Modelowy schemat postępowania w procesie implementacji metody zarządzania 

przez wartości. 

Analizując literaturę naukową, poruszającą temat zarządzania przez wartości, która 

została szczegółowo omówiona w rozdziale pierwszym dysertacji, należy dojść do wniosku, że 

w ramach implementacji prezentowane są różnorodne podejścia. Z kolei jak wynika 

z przeprowadzonych badań empirycznych, których wyniki zaprezentowano w podrozdziale 

2.2., brakuje spójności w działaniach przedsiębiorstw oraz metodycznego podejścia do 

wdrażania ZPW. W związku z powyższym zidentyfikowano potrzebę opracowania 

kompleksowych założeń formuły wdrożenia procesu ZPW. Najczęściej przytaczanym 

i analizowanym w literaturze przedmiotu schematem zarządzania przez wartości jest koncepcja 

zaproponowana przez Blanchard i O’Connor’a547. Stanowiła ona także zasadniczą bazę do 

zaproponowania bardziej kompleksowego modelu postępowania. 

Szczegółowa analiza prezentowanych w literaturze schematów wdrożeń zarządzania 

przez wartości pozwoliła na wyodrębnienie czterech typowych etapów występujących 

w metodzie. Jednakże – jak wskazywano wielokrotnie w pracy – biorąc pod uwagę zmieniające 

się otoczenie biznesowe oraz konieczność nieustannego dostosowywania się do niego, wydaje 

się być uzasadnione podejście do ZPW nie jako do zamkniętego projektu, ale jak do ciągłego 

procesu. Z tego powodu, na potrzeby niniejszej dysertacji przyjęto, zgodnie z definicją 

wprowadzoną przez autora w rozdziale pierwszym, że implementacja ZPW jest niekończącym 

się procesem, na który składają się takie elementy jak: inicjacja i realizacja projektu 

definiowania wartości organizacyjnych, realizacja projektów wdrożeniowych, dbanie 

o spójność, utrwalanie oraz doskonalenie procesów w ramach ZPW a także doskonalenie 

warstwy narzędziowej. 

Wyłonione w drodze krytycznej analizy porównawczej etapy zostały poddane dalszym 

procesom koncepcyjnym. Posłużyły one do opracowania kompleksowego, modelowego 

schematu zarządzania przez wartości, stanowiącego odpowiedź na problem naukowy podjęty 

w niniejszej dysertacji, tj. skuteczną implementację koncepcji zarządzania przez wartości 

w praktyce gospodarczej. Efekty przeprowadzonych prac zostały przedstawione na rysunku 

3.1, który prezentuje poszczególne kroki projektu wdrożeniowego związanego z procesem 

implementacji ZPW. Tabela 3.1 stanowi natomiast uzupełnienie schematu, i zawiera 

 
547 K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, MT Biznes, Warszawa 
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szczegółowy spis wszystkich działań i czynności związanych z ZPW, podzielonych na 

poszczególne etapy. 

 

Rys. 3.1 Implementacja procesu ZPW 

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu: K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, 

MT Biznes, Warszawa; D. Marginson (2009), Value systems as a mechanism for organizational change, Journal 

of Accounting & Organizational Change, 5(1), s. 7-34; A. Chuda, B. Kardasz, M. K. Wyrwicka (2018), 

Identyfikacja wartości i ocena zastosowania koncepcji zarządzania przez wartości w wybranych 

przedsiębiorstwach skandynawskich w Polsce, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 1, s. 115-132; A. Stachowicz-

Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice; G. Jacobs, 

R. MacFarlane (1990), The Vital Corporation. How American businesses large and small double profits in two 

years or less, Prentice-Hall, Englewood Cliffs; M. Krajewska-Nieckarz (2013), Rola wartości w zarządzaniu 

organizacją, Zarządzanie i Finanse, 11(1, cz.3), s. 213-228; D. Teneta-Skwiercz (2016), Zarządzanie przez 

wartości jako nowy nurt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w J. Rymaniak (red.), Współczesne domeny 

zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 44, s. 99-114; S. Lachowski (2012), Droga 

ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa; D. Ambroziak (2012), Jak diagnozować 

zarządzanie przez wartości w organizacji? Dwa poziomy diagnozy prowadzące do jednego celu, Kolegium Nauk 

o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa, w ramach badania statutowego KNoP, „Zarządzanie przez wartości”, 

pobrano 08.09.2020 z https://www.researchgate.net/publication/283727652_Jak_diagnozowac_ 

zarzadzanie_przez_wartosci_w_organizacji_Dwa_poziomy_diagnozy_prowadzace_do_jednego_celu; J. Bernais, 

J. Ingram, T. Kraśnicka (2010), ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach, Katowice; M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako 

reakcja firm na rosnące wymagania rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-

89 
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Tabela 3.1 Zestawienie działań i czynności w procesie ZPW z podziałem na etapy 

 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 

 

Realizacja projektu 

definiowania 

wartości 

organizacyjnych 

Projekty wdrożeniowe 

ZPW dotyczące 

wszystkich obszarów 

funkcjonalnych 

przedsiębiorstwa 

Dbanie o 

spójność 

wewnętrzną 

pomiędzy 

narzędziami i 

funkcjami 

Utrwalenie i 

doskonalenie 

procesów w 

ramach ZPW 

zaangażowanie 

właścicieli/ rady 

nadzorczej 

x x x x 

zaangażowanie kadry 

managerskiej 
x x x x 

zaangażowanie 

pracowników liniowych 
x x x x 

zaangażowanie 

pozostałych 

interesariuszy 

x     x 

identyfikowanie wartości 

organizacyjnych 
x     x 

zapewnienie spójności z 

misją organizacji 
x     x 

zapewnienie spójności ze 

strategią organizacji 
x     x 

wybór optymalnej liczby 

wartości 
x     x 

doprecyzowanie 

wartości 
x     x 

interpretacja wartości x     x 

stworzenie przykładów 

pożądanych zachowań 
x     x 

zastosowanie "matrycy 

definiowania wartości" 
x     x 

opracowanie formy 

graficznej wartości 
x     x 

komunikacja wartości 

organizacyjnych  
x x x x 

dawanie przykładu przez 

kadrę zarządzającą  
x x x x 

organizacja 

wewnętrznych spotkań 

informacyjnych 

x     x 

przygotowanie 

materiałów 

popularyzacyjnych 

x     x 

opracowanie 

podręcznika 

podejmowania decyzji w 

oparciu o wartości 

x       

ekspozycja wartości na 

ścianach budynku lub 

korytarzach 

x x x x 

employer branding   x     

pozyskanie kandydatów 

do pracy 
  x     

selekcja kandydatów do 

pracy 
  x     
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stworzenie profilu 

kompetencyjnego 

pracownika 

  x     

przeprowadzenie 

wywiadu 

behawioralnego z 

kandydatami do pracy 

  x     

wykorzystanie dnia 

próbnego w procesie 

selekcji kandydatów 

  x     

wdrożenie testów 

weryfikujących wartości 

kandydata 

  x     

projekt on-boarding'u 

poprzez wartości 
  x     

szkolenia bazujące na 

wartościach  
  x     

oceny okresowe 

pracowników 

zawierające w kryteriach 

przestrzeganie wartości 

  x     

planowanie ścieżek 

kariery opierając się na 

wartościach 

  x     

projekt budowania 

relacji z klientami i 

dostawcami 

  x     

projekt działań CSR   x     

kontrola spójności 

wewnętrznej pomiędzy 

narzędziami i funkcjami 

    x   

obserwacja 

funkcjonowania 

organizacji w kontekście 

wartości 

    x   

ocena wartości 

operacyjnych 
    x   

wdrożenie systemu 

motywacyjnego 

wzmacniającego 

przestrzeganie wartości 

    x x 

diagnoza przywództwa 

przez wartości 
      x 

przeprowadzanie ankiet 

wśród pracowników 

weryfikujących 

funkcjonowanie wartości  

      x 

weryfikacja poziomu 

identyfikacji z 

organizacją 

      x 

doskonalenie narzędzi 

uprzednio wdrożonych 
      x 

wdrożenie ciągłych 

działań 

optymalizacyjnych 

      x 

redefinicja wartości       x 

doskonalenie warstwy 

narzędziowej 
      x 
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Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu: K. Blanchard, M. O’Connor (2015), Zarządzanie przez wartości, 

MT Biznes, Warszawa; D. Marginson (2009), Value systems as a mechanism for organizational change, Journal 

of Accounting & Organizational Change, 5(1), s. 7-34; A. Chuda, B. Kardasz, M. K. Wyrwicka (2018), 

Identyfikacja wartości i ocena zastosowania koncepcji zarządzania przez wartości w wybranych 

przedsiębiorstwach skandynawskich w Polsce, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 1, s. 115-132; A. Stachowicz-

Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice; G. Jacobs, 

R. MacFarlane (1990), The Vital Corporation. How American businesses large and small double profits in two 

years or less, Prentice-Hall, Englewood Cliffs; M. Krajewska-Nieckarz (2013), Rola wartości w zarządzaniu 

organizacją, Zarządzanie i Finanse, 11(1, cz.3), s. 213-228; D. Teneta-Skwiercz (2016), Zarządzanie przez 

wartości jako nowy nurt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w J. Rymaniak (red.), Współczesne domeny 

zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 44, s. 99-114; S. Lachowski (2012), Droga 

ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio Emka, Warszawa; D. Ambroziak (2012), Jak diagnozować 

zarządzanie przez wartości w organizacji? Dwa poziomy diagnozy prowadzące do jednego celu, Kolegium Nauk 

o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa, w ramach badania statutowego KNoP, „Zarządzanie przez wartości”, 

pobrano 08.09.2020 z https://www.researchgate.net/publication/283727652_Jak_diagnozowac_zarzadzanie 

_przez_wartosci_w_organizacji_Dwa_poziomy_diagnozy_prowadzace_do_jednego_celu; J. Bernais, J. Ingram, 

T. Kraśnicka (2010), ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

w Katowicach, Katowice; M. Bartczak (2020), Proces wdrażania zarządzania przez wartości jako reakcja firm na 

rosnące wymagania rynku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, s. 77-89 

 

Jak wynika z zaproponowanego schematu, ZPW rozpoczyna się działaniami 

inicjującymi proces, które mogą zostać podjęte poprzez zarówno kadrę zarządzającą, 

właścicieli, radę nadzorczą, jak i świadomych pracowników działów HR. W przypadku działań 

oddolnych, niezbędnym będzie uzyskanie zgody przedstawicieli udziałowców 

przedsiębiorstwa. Warto zdać sobie sprawę z faktu, że sukces wdrożenia w znacznym stopniu 

będzie uzależniony od pełnego wsparcia władz danej organizacji. Po zakończeniu działań 

inicjujących, należy przejść do realizacji kluczowego projektu związanego z definiowaniem 

wartości organizacyjnych. Jak przedstawiono w rozdziale pierwszym dysertacji, istnieje kilka 

możliwych podejść do identyfikacji wartości organizacyjnych548. Odnosząc się do tych opcji 

należałoby stwierdzić, że nie powinno się odgórnie narzucać wartości organizacyjnych przez 

osoby zarządzające czy właścicieli firmy, ponieważ istnieje zbyt wysokie ryzyko, że 

pracownicy nie będą się z nimi identyfikowali. W związku z tym, autor zdecydowanie zaleca 

zaangażowanie zarówno wszystkich pracowników, kadry zarządzającej/ właścicieli ale także 

pozostałych interesariuszy firmy, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Jeżeli weźmiemy 

pod uwagę omówione w rozdziale pierwszym w tabeli 1.5 wyniki badań przeprowadzonych 

m.in. przez Ecco International Communications Network oraz Fortune 100 Best Companies to 

Work For, które wskazują że jakość, satysfakcja klienta czy innowacyjność są najczęściej 

występującymi wartościami organizacyjnymi to w tym kontekście szczególnie istotnym wydaje 

się zaangażowanie klientów firmy. 

 
548 D. Teneta-Skwiercz (2016), Zarządzanie przez wartości jako nowy nurt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w 

J. Rymaniak (red.), Współczesne domeny zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 

44, s. 99-114 
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Wspólnie określenie wartości spowoduje ich znacznie łatwiejszą internalizację 

w organizacji a także pozytywną identyfikację przez szerokie grono zainteresowanych osób. 

Jak wynika z badań omawianych w części teoretycznej pracy a przeprowadzonych przez 

P. Karczmarczyka, około połowa przedsiębiorstw w Polsce ma formalnie przyjęte główne 

wartości. Wśród polskich firm definiujących swoje wartości, zaledwie 25% angażuje w proces 

szeregowych pracowników a 7% pozostałych interesariuszy549. Stosowanie się do 

przedstawionych zaleceń spowoduje więc postrzeganie firmy jako wyjątkowej organizacji, 

uwzględniającej w swojej działalności interesy wielu grup, co potencjalnie może zwiększyć 

przewagę konkurencyjną danego przedsiębiorstwa. 

Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na to, aby obranie główne wartości były zgodne 

zarówno z misją jak i strategią firmy550. Jak słusznie zauważył K. Krzakiewicz, w zależności 

od obranej strategii, system zarządzania przez wartości powinien być adekwatnie 

dostosowany551. W celu ułatwienia dalszej komunikacji, spójności i internalizacji wartości, 

zaleca się aby ich ilość oscylowała wokół kilku, optymalnie trzech do sześciu pozycji552. Ze 

względu na istotność zagadnienia w sukcesie procesu ZPW, autor niniejszej dysertacji podjął 

próbę opracowania kompleksowego projektu identyfikacji wartości organizacyjnych, który 

zostanie szczegółowo zaprezentowany w kolejnym podrozdziale. 

Po opracowaniu wartości, należy przejść do fazy doprecyzowania i interpretacji, 

polegającej na określeniu, co dokładnie oznaczają dane wartości i jak należy je rozumieć. 

Dzięki właściwej interpretacji wartości stają się wykonalnymi553. Aby wdrożyć wartości 

w politykę firmy, spółka powinna je dokładnie zdefiniować; warto również podać przykłady 

pożądanych zachowań w stosunku do wszystkich interesariuszy554. Ta faza powinna zakończyć 

się wykorzystaniem narzędzia „matryca definiowania wartości”, która doprecyzowuje także 

ścieżki dalszego wdrożenia. W zakresie każdej kluczowej wartości, zespół powinien 

odpowiedzieć na następujące pytania: 

 
549 P. Kaczmarczyk (2018), Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, 

Modern Management Review, 25(1), s. 61-81 
550 R.G. Lord, D.J. Brown (2001), Leadership, values, and subordinate self-concepts, The Leadership Quarterly, 

12(2), s. 133-152; S. Williams (2002), Strategic planning and organizational values: Links to alignment, Human 

Resource Development International, 5(2), s. 217-233 
551 K. Krzakiewicz (2012), Management by Values – a strategic dimension, Management, 16(2), s. 7-15 
552 R. Speculand, R. Chaudhary (2008), Living organisational values: the bridges value inculcation model, 

Business Strategy Series, 9(6), s. 324-329 
553 D. Marginson (2009), Value systems as a mechanism for organizational change, Journal of Accounting & 

Organizational Change, 5(1), s. 7-34; A. Chuda, B. Kardasz, M. K. Wyrwicka (2018), Identyfikacja wartości i 

ocena zastosowania koncepcji zarządzania przez wartości w wybranych przedsiębiorstwach skandynawskich w 

Polsce, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 1, s. 115-132 
554 A. Stachowicz-Stanusch (2007),  Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice 
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1. co oznacza dla mnie w firmie? 

2. co oznacza dla moich relacji w zespole?  

3. co oznacza dla moich relacji z partnerami zewnętrznymi? 

4. co oznacza dla moich relacji z przełożonym?  

5. jak możemy ją pokazać naszym klientom lub partnerom? 

Znając już dokładne znacznie głównych wartości, autor proponuje dodatkowo 

opracowanie ich formy graficznej, która stanowiłaby ciekawe uzupełnienie a jednocześnie 

wzmocniłyby sygnał przekazu. Jasno zdefiniowane wartości, doprecyzowane oraz 

zinterpretowane, wraz ze ścieżkami ich wdrożenia stanowią gotowy brief dla agencji 

marketingowej lub wewnętrznie opracowanych grafik. Takie piktogramy mogą w niektórych 

przypadkach być łatwiejsze do zapamiętania niż same wartości, szczególnie dla wzrokowców. 

Kolejną fazą projektu definiowania wartości organizacyjnych jest ich właściwa 

komunikacja. Należy ją rozpocząć od komunikacji wewnętrznej, ponieważ to właśnie 

pracownicy są nośnikami wartości. Korzystając z wcześniejszej analizy literatury 

zaprezentowanej w rozdziale pierwszym oraz badań empirycznych, przedstawionych w drugim 

rozdziale, pomocne będzie zastosowanie następujących działań i narzędzi: 

• bezwzględnie najważniejszy będzie przykład dawany z góry – bez przestrzegania 

wartości przez zarządzających przedsiębiorstwem, organizacja nie będzie w stanie 

optymalnie funkcjonować, 

• następnym krokiem będzie zorganizowanie oficjalnych spotkań, na których zostanie 

przedstawiona istota obranych wartości, 

• przygotowanie materiałów popularyzacyjnych w co najmniej kilku postaciach 

z następujących możliwości: plansze, tablice lub plakaty informacyjne, ramki na 

biurka, broszurki oraz ulotki informacyjne, gadżety firmowe, prezentujące słownie 

lub graficznie wartości, 

• opracowanie podręcznika podejmowania decyzji w oparciu o wartości, 

• odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni w firmie, 

• zamieszczenie wartości w oficjalnych formach przekazu występujących w danym 

przedsiębiorstwie, jak newsletter, raporty czy strony intranetowe, 

• przekazanie informacji w formie mniej oficjalnej jak SMS/MMS czy e-mail 

• ekspozycja wartości na ścianach budynku lub korytarzach. 

Następnie wartości należy zakomunikować na zewnątrz. W tym celu można 

wykorzystać następujące działania: 
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• zorganizowanie spotkań osobistych z klientami, dostawcami i innymi 

interesariuszami, 

• przesłanie materiałów marketingowych w postaci drukowanej, 

• umieszczenie wartości na wizytówkach firmowych, 

• opracowanie filmów marketingowych, których celem będzie przedstawienie 

wartości, 

• wykorzystanie wydawnictw przedsiębiorstwa,  

• przygotowanie materiałów w postaci plików graficznych lub prezentacji i rozesłanie 

w formie poczty elektronicznej, 

• wykorzystanie ulotki przy wejściu do budynków firmy, 

• zastosowanie wartości lub ich piktogramów na prezentach dla klientów. 

Istotnym jest komunikowanie głównych wartości nie tylko bezpośrednio po ich 

zdefiniowaniu. Powinien to być ciągły, niekończący się proces. Poniżej zawarto kilka 

propozycji takich działań: 

• wartości mogą stanowić stały element działań PR zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz organizacji, 

• wartości jako istotny element przy wdrożeniu do pracy nowych pracowników, 

• stały akcent podczas szkoleń – prowadzący mogą być poinformowani o głównych 

wartościach i poproszeni o odniesienie się do nich podczas szkoleń zamkniętych, 

• wkomponowanie wartości w materiały firmowe zarówno wewnętrzne jak 

i zewnętrzne, np. w podręczniku on-borarding’owym dla nowozatrudnionych, 

• powoływanie się na wartości jako element spotkań firmowych. 

 

Etap drugi implementacji ZPW to wprowadzenie w życie szeregu projektów 

wdrożeniowych, we wszystkich obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Polega on na 

uwzględnieniu czy nawet uznaniu wartości organizacyjnych za kluczowe w takich procesach 

jak rekrutacja, ścieżki karier, okresowe oceny pracownicze, motywowanie, budowanie relacji 

z klientami i dostawcami czy też działania CSR. Wprowadzenie do zarządzania projektem, jego 

istota oraz poszczególne etapy zostaną omówione w kolejnym podrozdziale. 

Ponieważ pracownicy stanowią najcenniejszy zasób przedsiębiorstw, a ich 

zaangażowanie odgrywa istotną rolę, dobór nowych oraz weryfikacja tych obecnych będą 

decydowały o sukcesie organizacji. W celu zapewnienia sobie odpowiednich kadr, organizacja 

powinna wdrożyć projekt rekrutacji poprzez wartości. Składa się on z następujących faz: 
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employer branding, pozyskanie kandydatów oraz ich selekcja. Konsekwentne budowanie 

employer brandingu opartego na wartościach, jest jednym z istotnych warunków pozyskania 

odpowiednich kandydatów. Budując markę pracodawcy, to wartości powinny być 

kierunkowskazem. Należy przyjąć, że czym lepiej firma poinformuje rynek pracy o swoich 

wartościach, tym trafniejszy wybór kandydatów dopasowanych do danej organizacji. W celu 

rekrutacji cennych dla organizacji pracowników, należy w ogłoszeniach o pracę zawrzeć 

informacje o wartościach organizacyjnych. Pomoże to w zwróceniu na firmę uwagi osób 

podzielających podobne wartości. 

 Pozyskanych kandydatów należy umiejętnie poddać selekcji. Jak wskazano w rozdziale 

pierwszym dysertacji, metodyka weryfikowania wartości u potencjalnych pracowników jest 

wykorzystywana zaledwie w 23% organizacji555. W związku z powyższym, autor zaleca 

wykorzystanie następujących narzędzi: 

1. profil kompetencyjny – mający za zadanie określić jakie cechy i postawy firma 

poszukuje wśród kandydatów, 

2. wywiad behawioralny – ukazujący zachowanie się potencjalnych pracowników 

w przykładowych sytuacjach życiowych. Należy zastosować pytania, które 

zweryfikują w jaki sposób kandydat wykazał swoje wartości w poprzednich 

działaniach. Jako uzupełnienie warto przekazać kandydatowi konkretne przykłady 

postępowania pracowników danej organizacji, które pokażą co reprezentuje dane 

przedsiębiorstwo i jak jego wartości funkcjonują w praktyce, 

3. zastosowanie kilku etapów rozmów – pozwoli na poznanie kandydata z wielu stron. 

Dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie rozmowy przez managera na wyższym 

stanowisku a następnie przez rekrutera na niższym. Kandydat, po rozmowie 

z managerem może mieć już przekonanie, że jest zatrudniony i starając się mniej 

podczas kolejnej rozmowy, potencjalnie odkryje słabsze strony swojej osoby, 

4. wykorzystanie „dnia próbnego” w zespole – ma za zadanie z jednej strony poznanie 

przez kandydata specyfiki pracy na danym stanowisku, z drugiej strony 

umożliwienie obserwacji aplikanta przez zespół współpracowników. W związku 

z tym autor proponuje zlecać wykonywanie realnych zadań, z którymi w przyszłości 

będzie się zajmował pracownik, tak aby jak najbardziej odzwierciedlić rzeczywiste 

warunki pracy. Przyszły zespół współpracowników powinien następnie ocenić 

funkcjonowanie w takich okolicznościach kandydata, 

 
555 A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (2016), Zarządzanie respektujące wartości, Difin SA, Warszawa 
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5. testy weryfikujące wartości kandydata – ich rolą jest weryfikacja spójności wartości 

kandydata z wartościami organizacyjnymi. To bardzo rzadko wykorzystywane 

narządzie, zasługuje jednak na większą uwagę. Dzięki takim testom organizacja 

może dodatkowo zweryfikować wartości, jakimi kandydat kieruje się w życiu. 

W tabeli 3.1 przedstawiono zestawienie dostępnych aktualnie testów w wersji 

polskiej jak i angielskiej. 

 

Tabela 3.1 Zestawienie testów weryfikujących wartości pracowników 

  Test Liczba pytań Czas trwania Koszt 

1 Kwestionariusz MVPI 200 15-20 minut 

Raport 6-8 stron - 891 zł 

Raport 15 stron - 998 zł 

Raport 17-18 stron - 1480 zł 

2 Test wartości pracy 56 10 minut Bezpłatny 

3 Test Moje Wartości 40 5-10 minut Bezpłatny 

4 Test Kotwice Scheina 40 10-15 minut Bezpłatny 

5 Skala wartości Rokeacha 36 20 minut 390 zł netto 

6 Test wartości - M. Seroka 3 rozszerzone 15 minut Bezpłatny 

7 Personal Value Test ok. 35 10 minut 

Bezpłatny 

Pełny raport - 10$ 

8 Test Wartości Ludzkich (IDR-HVT) 40 10-15 minut Bezpłatny 

9 

Schwartz Personal Values 

Questionnaire (SPVQ) 

21 lub 40 10-15 minut Brak informacji 

10 123 test – work values test 140 15-20 minut Bezpłatny 

11 Personal Values Assessment 57 10 minut 

Bezpłatny 

Pełny raport - 22,99 $ 

12 Psychology today - Values Profile 202 50 minut 

Bezpłatny 

Pełny raport - 6,95 $ 

13 Personal Values Assessment 1 5-10 minut Bezpłatny 

14 Valued Living Questionnaire (VLQ) 20 5-10 minut Bezpłatny 

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu: Kwestionariusz Motywów Hogana, Wartości i Preferencji, 

pobrano dnia 12.10.2021 z https://www.homocreatore.pl/?s=hogan; Pracownia Testów, Test Wartości Pracy, 

pobrano dnia 12.10.2021 z https://www.pracowniatestow.com/testy/fill-out,wartosci-pracy-8.html; Test Moje 
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Wartości, pobrano dnia 12.10.2021 z http://www.ckzkk.pl/gallery/file/Arkusz-wartosci-zawodowych-

AKTYWNY.pdf; Test Kotwice Scheina, pobrano dnia 13.10.2021 z 

http://www.ckzkk.pl/gallery/file/TEST_KOTWICE_SCHEINA-AKTYWNY-pdf.pdf; J. Kościuch (1983), 

Kwestionariusz Wartości Miltona Rokeacha, Studia Philosophiae Christianae, 19(1), s. 224-231; RVS Skala 

Wartości Rokeacha, pobrano dnia 13.10.2021 z https://manka-academy.com/testy-badajace-wartosci/; M. 

Seroka, Test Wartości, pobrano dnia 13.10.2021 z http://www.magdalenaseroka.pl/test-wartosci/; Personal Value 

Test, pobrano dnia 13.10.2021 z https://personalvalu.es/personal-values-test; Human Values Test, pobrano dnia 

14.10.2021 z https://www.idrlabs.com/human-values/test.php; Schwartz Personal Values Questionnaire (SPVQ), 

pobrano dnia 14.10.2021 z https://sacsconsult.com.au/psychometric-testing/values-assessment/; 123 test – work 

values test, pobrano dnia 14.10.2021 z https://www.123test.com/work-values-test/; Personal Values Assessment, 

pobrano dnia 14.10.2021 z  https://free.assessment.discoveryourvalues.com/; Psychology Today, Values Profile, 

pobrano dnia 14.10.2021 z https://www.psychologytoday.com/ca/tests/personality/values-profile; Barrett Values 

Center, Personal Values Assessment, pobrano dnia 14.10.2021 z https://www.valuescentre.com/tools-

assessments/pva/; K. Wilson, J. Groom, Valued Living Questionnaire (VLQ), pobrano dnia 14.10.2021 z 

https://www.div12.org/wp-content/uploads/2015/06/Valued-Living-Questionnaire.pdf 

 

Poniżej zaprezentowano krótką charakterystykę poszczególnych testów wartości. 

Pierwszy z nich, „Kwestionariusz Motives, Values and Preferences Inventory” sprawdza 

podstawowe wartości, cele oraz zainteresowania danej osoby. Uzyskane wyniki wykazują, jaki 

typ stanowiska, pracy i środowiska będzie najbardziej motywujący dla pracownika oraz, 

w jakich okolicznościach będzie on czuł się najbardziej usatysfakcjonowany. Sam test oraz 

raporty dostępne są w 43 językach. MVPI pozwala również ocenić dopasowanie pomiędzy 

wartościami osoby a kulturą organizacyjną. Skale mierzone przez kwestionariusz MVPI to: 

rozpoznawalność, władza, hedonizm, altruizm, przynależność, tradycja, bezpieczeństwo, 

finanse, estetyka oraz nauka556. 

 „Test Wartości Pracy” został opracowany w oparciu o koncepcję kotwic kariery Edgara 

Scheina. Schein zidentyfikował 8 czynników (specjalizacja zawodowa, przywództwo, 

autonomia, stabilność i bezpieczeństwo, kreatywna przedsiębiorczość, pryncypialność, 

wyzwania, zrównoważona kariera) nadających priorytety wyborom zawodowym. Według tego 

badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi 

przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości 

a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem 

produktywności. Wybór kariery zgodny z posiadanymi preferencjami, wartościami pracy, 

powinien skutkować większym zadowoleniem z pracy i pełniejszą realizacją zawodową. Jako 

wynik osoba wypełniająca test uzyskuje informacje, które z wartości pracy są dla niej 

najbardziej istotne a tym samym na co powinna zwrócić uwagę przy planowaniu kariery 

i wyborze odpowiedniej dla siebie pracy557. 

 
556 Kwestionariusz Motywów Hogana, Wartości i Preferencji, pobrano dnia 12.10.2021 z 

https://www.homocreatore.pl/?s=hogan 
557 Pracownia Testów, Test Wartości Pracy, pobrano dnia 12.10.2021 z 

https://www.pracowniatestow.com/testy/fill-out,wartosci-pracy-8.html 
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 Test „Moje Wartości” polega z kolei na zaznaczaniu określeń w odniesieniu do 

poszczególnych wartości, które najbardziej dotyczą danej osoby. Pod każdą grupą wpisuje się 

liczbę zaznaczeń tak, aby otrzymać 3 główne grupy wartości z 8 podanych obszarów – rozwój, 

inicjatywa, autonomia, styl życia, wyzwania, stabilizacja, wiara – pomoc oraz kreacja. Każdy 

z obszarów opisany jest w odniesieniu do tego jakimi wartościami najczęściej kierują się osoby 

z podanych grup558. 

 Test „Kotwice Scheina” składa się z trzech kroków. W pierwszym przypisuje się 

najwyższą rangę tym zdaniom, które najlepiej opisują badanego, a niską rangi tym zdaniom, 

które do niej w ogóle nie pasują. Następnie należy jeszcze raz przejrzeć swoje odpowiedzi 

i zwrócić uwagę na te, które pojawiły się najwyżej. Trzeba wybrać z nich trzy, które 

najdokładniej opisują osobę i do przyznanych im rang dodać jeszcze po cztery punkty. 

W ostatnim kroku przenosi się wyniki wpisane w kolumnach do tablicy według klucza, w celu 

obliczenia liczby punktów przypisanych poszczególnym ośmiu kotwicom kariery 

(profesjonalizm, przywództwo, autonomia i niezależność, bezpieczeństwo i stabilizacja, 

kreatywność i przedsiębiorczość, usługi i poświęcenie dla innych, wyzwanie, styl życia). Każdy 

z obszarów, „kotwic kariery”, jest opisany w odniesieniu do tego jakimi wartościami 

najczęściej kierują się osoby z podanych grup559. 

 Istnieje kilka wersji kwestionariusza „Skali wartości Rokeacha”, ale najczęściej 

wykorzystywana skala składa się z listy 18 wartości ostatecznych i 18 wartości 

instrumentalnych. Zadanie badanego polega na uszeregowaniu wartości ze względu na ich 

ważność, dokonuje się  tego oddzielnie dla listy wartości ostatecznych i instrumentalnych. Test 

ten bada m.in. system wartości i potrzeby danej osoby, pomaga w szeregowaniu wartości, jest 

pomocny w określaniu celów i sposobów ich realizacji a także w badaniu samooceny, postaw 

i zachowań społecznych560. 

 Test wartości zaproponowany przez Magdalenę Serokę jest bezpłatny i składa się 

z trzech etapów. Na początku następuje wybór maksymalnie 10 wartości spośród 64 podanych, 

wokół których skupia się swoje cele/działanie/decyzje. Jeśli jakiejś wartości brakuje można 

uzupełnić puste pole i dodać własną wartość. W kolejnym kroku kontekstowo doprecyzowuje 

się wybrane wartości poprzez odpowiedź na pytania otwarte. W ostatnim kroku ocenia się jak 

 
558 Test Moje Wartości, pobrano dnia 12.10.2021 z http://www.ckzkk.pl/gallery/file/Arkusz-wartosci-

zawodowych-AKTYWNY.pdf 
559 Test Kotwice Scheina, pobrano dnia 13.10.2021 z 

http://www.ckzkk.pl/gallery/file/TEST_KOTWICE_SCHEINA-AKTYWNY-pdf.pdf 
560 J. Kościuch (1983), Kwestionariusz Wartości Miltona Rokeacha, Studia Philosophiae Christianae, 19(1), s. 

224-231; RVS Skala Wartości Rokeacha, pobrano dnia 13.10.2021 z https://manka-academy.com/testy-

badajace-wartosci/ 
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dokładnie każda z wybranych wartości opisuje osobę w odniesieniu do 13 szczegółowych 

stwierdzeń. Jako wynik badania otrzymuje się dwie kategorie wartości: twoje życiowe oraz 

pozostałe, które są ważne561. 

 „Personal Values Test” na pierwszym etapie wymaga wyboru spośród 62 wartości 

przynajmniej 10, które są zgodne z badanym. Następnie łączy się wybrane wartości w pary 

w różnych konfiguracjach i wybiera się tą, która jest najistotniejsza. Jako wynik testu uzyskuje 

się listę pięciu najważniejszych wartości. Test jest bezpłatny, ale dodatkowo można wykupić 

dostęp do mapy opisującej zależność pomiędzy tymi wartościami. Pozwala ona określić siłę 

związku pomiędzy wszystkimi wartościami danego kandydata. Można uzyskać również 

informację, dlaczego dana wartość jest dla kogoś dominująca i jak wpływa na pozostałe 

wartości z jego listy562. 

 IDRlabs opracował „Test Wartości Ludzkich” (IDR-HVT), który opiera się o pracę dr 

Shaloma Schwartza, twórcy Kwestionariusza Wartości Portretowych (PVQ). Test jest 

bezpłatny, składa się z 40 założeń, w których należy zaznaczyć na ile badany zgadza się 

z danym stwierdzeniem. 10 wartości ludzkich mierzonych przez test to: dobroczynność, 

uniwersalność, bezpieczeństwo, osiągnięcia, hedonizm, stymulacja, władza, samokierowanie, 

tradycja i konformizm. Jako wynik testu otrzymuje się wykres kołowy, który wskazuje w jakim 

stopniu kandydat kieruje się wartościami oraz które z tych 10 są przypadku najsilniejsze563. 

 „Schwartz Personal Values Questionnaire” (SPVQ) mierzy 10 indywidualnych wartości 

w oparciu o badania profesora Schwartza, który odkrył, że w różnych kulturach można 

zidentyfikować 10 dominujących wartości indywidualnych. Wartości mierzone 

kwestionariuszem to: bezpieczeństwo, władza, osiągnięcia, hedonizm, stymulacja, kierowanie 

sobą, uniwersalizm, życzliwość, tradycja oraz przystosowanie. Wartości w tej skali jest 

zorganizowanych w cztery domeny: samokierowania, wartości uniwersalnych, wartości 

tradycyjnych oraz wartości władzy. Ocena zawiera kilka stwierdzeń dotyczących tego, co 

myślimy o sobie i innych. Wyniki wyjaśniają, która z czterech domen odgrywa dominującą rolę 

w życiu danej osoby, a także podpowiadają, jak ją w pełni wykorzystać564. 

 „Work values” test mierzy wartości zawodowe podobne do tych z teorii dr Edgara 

Scheina oraz teorii dr Shaloma H. Schwartza. Zidentyfikowano czternaście wartości kariery 

zawodowej: autonomia, kreatywność, różnorodność, struktura, samorozwój, wpływ, 

 
561 M. Seroka, Test Wartości, pobrano dnia 13.10.2021 z http://www.magdalenaseroka.pl/test-wartosci/ 
562 Personal Value Test, pobrano dnia 13.10.2021 z https://personalvalu.es/personal-values-test 
563 Human Values Test, pobrano dnia 14.10.2021 z https://www.idrlabs.com/human-values/test.php 
564 Schwartz Personal Values Questionnaire (SPVQ), pobrano dnia 14.10.2021 z 

https://sacsconsult.com.au/psychometric-testing/values-assessment/ 
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równowaga między pracą a życiem prywatnym, wynagrodzenie finansowe, bezpieczeństwo, 

prestiż, wydajność, warunki pracy, relacje w pracy i altruizm. Test jest bezpłatny i polega na 

ocenie w jakim stopniu  wymienione w nim elementy są ważne lub cenne dla kandydata 

w wymarzonej pracy; w sumie jest ich 140. Raport z badania wskazuje, jak ważna jest według 

aplikanta każda z 14 wartości w porównaniu z grupą referencyjną565. 

 „Free Personal Values Assessment” udostępniony przez Discover Your Values składa 

się z 57 pytań w odniesieniu do tego jak ważna i wiodąca w życiu kandydata jest każda podana 

w danym pytaniu wartość. Jako wynik organizacja uzyskuje  podstawowy raport, który 

przedstawia profil kategorii wartości i uwzględnia 10 wiodących. Istnieje możliwość 

wykupienia pełnego raportu, który zawiera rozszerzoną ocenę wartości osobistych566. 

 „Test Values Profile” składa się z 202 pytań. Kandydat wybiera odpowiedzi, które 

odzwierciedlają to, jak zazwyczaj czuje się lub zachowuje – które najdokładniej opisują jego 

ogólne uczucia lub zachowania. Po zakończeniu tego testu otrzymuje się bezpłatny raport 

z podsumowaniem i wykresem, ale jest też możliwość zakupienia pełnych wyników567. 

„Personal Values Assessment” oferowany przez Barrett Values Centre polega na 

wybraniu spośród 52 podanych wartości/zachowań dziesięciu, które najtrafniej odzwierciedlają 

to kim aplikant jest obecnie. Test uświadamia, jakie są podstawowe wartości kandydata 

i dlaczego działa lub reaguje zgodnie z nimi. Zapewnia ocenę tego, w jakim stopniu dana osoba 

jest obecnie zgodna z jej wewnętrznymi wartościami568. 

Ostatnim z analizowanych testów jest „Valued Living Questionnaire” (VLQ). To 

instrument, który wykorzystuje 10 cenionych domen życia, na których opierają się nasze 

wartości. Domeny te to: rodzina, małżeństwo/związki, rodzicielstwo, przyjaźń, praca, edukacja, 

rekreacja, duchowość, obywatelstwo i opieka nad sobą. W pierwszym etapie badania 

respondent ocenia znaczenie tych 10 obszarów życia w skali od 1 do 10, wskazując poziom ich 

ważności. W drugim etapie ocenia na ile jego działania były spójne z każdą z tych wartości 

w ostatnim czasie. Na koniec uzyskuje się wskazówki dotyczące interpretacji wyników569. 

Na koniec procesu selekcji należy omówić wszystkie powyższe narzędzia przez zespół, 

który uczestniczył w tym procesie i podjąć ostateczną decyzję w zakresie zatrudnienia.  

 
565 123 test – work values test, pobrano dnia 14.10.2021 z https://www.123test.com/work-values-test/ 
566 Personal Values Assessment, pobrano dnia 14.10.2021 z  https://free.assessment.discoveryourvalues.com/ 
567 Psychology Today, Values Profile, pobrano dnia 14.10.2021 z 

https://www.psychologytoday.com/ca/tests/personality/values-profile 
568 Barrett Values Center, Personal Values Assessment, pobrano dnia 14.10.2021 z 

https://www.valuescentre.com/tools-assessments/pva/ 
569 K. Wilson, J. Groom, Valued Living Questionnaire (VLQ), pobrano dnia 14.10.2021 z 

https://www.div12.org/wp-content/uploads/2015/06/Valued-Living-Questionnaire.pdf 
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Pracownicy posiadający wartości spójne z organizacją, powinni zostać zatrzymani 

w niej długofalowo. W tym celu należy m.in. odpowiednio motywować zatrudnionych. 

Ukierunkowanie motywacji rozpoczyna się już podczas projektu on-boarding’u pracownika. 

Przy wdrożeniu pracownika warto zastosować się do następujących zaleceń: 

• wartości powinny być podstawowym wymiarem szkolenia wprowadzającego, 

• już pierwszego dnia pracy, rozmowa rozpoczynająca powinna zostać 

przeprowadzona przez osobę na możliwie najwyższym stanowisku hierarchii 

organizacji. Osobiste zaangażowanie wysokiego szczebla kierowniczego nadając im 

odpowiednio wysoką rangę, 

• pracownik powinien otrzymać podręcznik on-borarding’owy, zawierający 

szczegółową interpretację wartości, optymalnie z przykładami konkretnych sytuacji 

obrazujących funkcjonowanie wartości w praktyce, 

• dla nowozatrudnionego można przygotować „welcome pack”, który zawiera 

gadżety kojarzące się z przyjętymi w danej organizacji wartościami, które będąc 

miłym akcentem pierwszego dnia, jednocześnie wzmocnią przekaz. Przykładowo 

wartości „wspólny cel” mógłby odpowiadać wskaźnik laserowy do prezentacji, 

„sprawnej komunikacji” – pendrive a „nauce na błędach” – długopis zmazywalny, 

• współpracownicy wdrażający nowego pracownika powinni być wzorem 

w przestrzeganiu wartości. Dawanie odpowiedniego przykładu zachowań będzie 

najsilniejszym sygnałem w komunikowaniu. 

Po rekrutacji i on-boarding’u pracownika przechodzimy do etapu rozwoju pracownika 

poprzez wartości. Składają się na niego szkolenia, oceny okresowe, planowanie ścieżek kariery, 

powiązanie wynagrodzeń z wynikami firmy a także motywowanie zatrudnionych. Wartości 

należy wpleść w temat wszystkich szkoleń wewnętrznych. W przypadku prowadzenia ich przez 

wykładowców spoza organizacji, powinno się im wytłumaczyć jakimi wartościami kieruje się 

przedsiębiorstwo, tak aby zostały one uwzględnione w wystąpieniach, optymalnie poprzez 

odpowiednią modyfikację swojego materiału. Wartości należy także podkreślać podczas 

różnych periodycznych spotkań z pracownikami – przykładowo kwartalnych czy rocznych. 

Wartości powinno się umieścić na pierwszym miejscu w ocenie okresowej danego 

pracownika, i od nich rozpocząć cały proces, nadając mu odpowiednią rangę. Pracownik, 

którego ocena rozpoczyna się od omówienia jego funkcjonowania w kontekście wartości nie 

będzie miał wątpliwości co do ich istotności. W ocenie okresowej pomocny będzie omówiony 

w dalszej części pracy system motywacyjny oparty na grywalizacji. Da on nam dobry obraz 
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tego jak dana osoba jest oceniana przez cały zespół w kontekście przestrzegania wartości. 

Fundamentem oceny, podobnie jak w przedstawionych we wcześniejszej części pracy 

przykładach, może być samoocena pracownika, która później jest konfrontowana przez 

przełożonego. Instrumentarium pomocnym w ocenie mogą być na tym etapie testy 

weryfikujące wartości kandydata, wyniki grywalizacji opartej na wartościach, ocena 360 stopni 

oraz opinie przełożonych. Konsekwencją negatywnych ocen w zakresie przestrzegania 

wartości, powinno być ostrzeżenie a w ostateczności nawet zwolnienie pracownika. 

Dobrą praktyką będzie dzielenie się zyskiem z pracownikami oraz wdrożenie systemu 

premiowego, który choć w pewnym stopniu będzie uzależniał wysokość bonusu od 

przestrzegania wartości organizacyjnych czy stopnia zaangażowania w ich implementację. 

Planowanie ścieżek kariery, w tym programy sukcesji powinny, przynajmniej 

w pewnym stopniu, bazować na wartościach, jakie reprezentuje dana organizacja. Awanse 

należałoby uzależnić od stopnia utożsamiania się managera czy też pracownika mającego 

szansę na awans poziomy, z wartościami oraz sposobem ich przestrzegania. Jak wspomniano 

wcześniej w podrozdziale 1.2.3, bez zaangażowania kadry kierowniczej i dawania przez nich 

przykładu, ZPW jest praktycznie niemożliwe. Awans powinny otrzymywać osoby, które 

w największym stopniu utożsamiają się z filozofią i kulturą organizacyjną spółki. 

Jednym ze sposobów motywacji, szczególnie pracowników z pokolenia Y oraz Z, może 

być grywalizacja. Narzędzie to jest ciekawą propozycją odpowiedzi na barierę wdrożenia ZPW, 

omówioną w podrozdziale 2.2.1.3, w którym zostały przedstawione wyniki badania 

empirycznego. Mianowicie, z punktu widzenia uczestników badania, jako istotną barierę 

wskazano inne podejście do wartości w przypadku pracowników pochodzących z młodszych 

pokoleń. Szczegółowy przykład, mający na celu wzmacnianie oraz premiowanie przestrzegania 

wartości organizacyjnych poprzez prezentowanie właściwych postaw oraz zachowań, zostanie 

przedstawiony w kolejnym podrozdziale. 

Wartości należy także uwzględnić w projekcie budowania relacji z klientami 

i dostawcami – kluczowym wydaje się w tym projekcie dobór klientów, którzy mają zgodne 

wartości w tymi obowiązującymi w danej organizacji. W przypadku rozbieżności należy 

zrezygnować ze współpracy. Będzie niezmiernie trudno stworzyć długotrwałe relacje 

partnerskie z firmami, które kierują się zupełnie innymi wartościami. Z kolei oparcie relacji 

o wspólne wartości prowadzi do budowania silnej pozycji konkurencyjnej. W zależności od 

przyjętych wartości organizacyjnych zmieni się akcent stawiany na poszczególne działania. 

I tak firma, która jako jedną ze swoich wartości przyjęła „zaufanie”, może podjąć decyzję, 

podobnie jak omówiona w podrozdziale 1.2.3 organizacja Scania, aby nie weryfikować 



 

 

217 

wszystkich części przy przyjmowaniu dostaw, obniżając jednocześnie koszty i budując 

zaufanie. 

Kolejny z projektów w procesie ZPW dotyczy działań CSR – opiera się w znacznej 

mierze na finansowaniu, ale i także aktywnym uczestnictwie pracowników w działaniach na 

rzecz społeczności, głównie lokalnej. W celu podniesienia rangi wartości, można właśnie wokół 

nich organizować wydarzenia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Istotnym 

jest natomiast unikanie nadużywania wartości dla celów wizerunkowych. Tytułem przykładu, 

jeżeli przedsiębiorstwo wśród swoich wartości posiada „zrównoważony rozwój”, to działania 

takie jak sadzenie drzew powinno wynikać z potrzeby tworzenia czegoś dobrego dla 

środowiska a nie zapłacenia za działanie PR, które przedstawi firmę w pozytywnym świetle.  

 

W etapie trzecim implementacji ZPW, organizacja ma za zadanie zadbać o spójność 

wewnętrzną pomiędzy narzędziami i funkcjami. Wyznacznikami w tym procesie powinny być 

misja oraz wartości firmy. Warunkiem koniecznym sukcesu będzie zaangażowanie oraz 

bezwzględne przestrzeganie wartości przez właścicieli, zarząd i kadrę managerską. Również 

i na tym etapie partycypacja pracowników jest niezmiernie ważna. W przypadku niezgodności 

funkcjonowania wartości w praktyce, dzięki informacji zwrotnej uzyskanych od pracowników, 

kierownictwo  przedsiębiorstwa może podjąć działania korygujące. Przydatne może się okazać 

wdrożenie takich narzędzi jak : pytanie pracowników o dzielenie się pomysłami i sugestiami 

usprawnień, burze mózgów oraz nietolerowanie zachowań, które są niezgodne z wartościami, 

w tym zwalnianie pracowników nieposiadających wartości spójnych z organizacją, tak aby 

mogli realizować swój potencjał w spółkach, które posiadają podobne im wartości. 

Autor niniejszej dysertacji, poprzez dbanie o spójność wewnętrzną rozumie także 

działania polegające na: 

• obserwacji funkcjonowania organizacji, 

• ocenie wartości operacyjnych, 

• zwróceniu uwagi na ewentualne rozbieżności implementacyjne wartości we 

wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Pierwsze trzy etapy wdrożenia mają za zadanie osiągnięcie przez spółkę, omawianego 

w rozdziale pierwszym, inspirującego poziomu w strategicznym wykorzystaniu wartości 

w zarządzaniu organizacją. Polega on na skoncentrowaniu wartości zarówno do wewnątrz jak 

i do zewnątrz przedsiębiorstwa. Wartości na tym etapie są wykorzystywane jako strategiczne 
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narzędzie komunikacji, tak aby realizować wspólne cele poprzez zaangażowanie i inspirację 

wszystkich interesariuszy570. 

Ostatni, czwarty etap implementacji zarządzania przez wartości to diagnoza, mająca na 

celu określenie funkcjonowania wartości i zachowań w przedsiębiorstwach oraz ocenę 

zbieżności z wartościami proklamowanymi. Szczególnie należy zweryfikować czy 

przywództwo przez wartości funkcjonuje nie tylko na poziomie strategicznym ale 

i operacyjnym. Odpowiednia diagnoza określi zgodność pomiędzy oboma poziomami. Aby 

zweryfikować, w jakim stopniu kierownictwo działa w praktyce zgodnie z wartościami, można 

zastosować następujące narzędzia: 

• regularne anonimowe ankiety wśród pracowników wewnętrznych – które pomogą 

skontrolować przestrzeganie wartości zarówno przez managerów jak i pozostałych 

pracowników. W ankietach należy także ocenić w jakim stopniu wartości są 

zrozumiałe dla ogółu zatrudnionych, jak są przestrzegane w praktyce oraz jaki jest 

stopień spójności wartości indywidualnych z tymi organizacyjnymi, 

• weryfikacja poziomu identyfikacji z organizacją, 

• zbadanie, czy występuje nieformalna struktura wspierająca komunikację, 

• wykorzystanie systemu opartego na grywalizacji, który zostanie omówiony 

w kolejnym podrozdziale, również dla kadry zarządzającej. 

Zewnętrzny zespół powinien także periodycznie określać jak wartości funkcjonują 

w całej organizacji. W tym celu zaleca się zastosowanie kilku narzędzi jednocześnie, tak aby 

uzyskać rzetelny a jednocześnie kompletny obraz. W tym celu można wykorzystać: 

• wizję lokalną w przedsiębiorstwie, 

• analizę dokumentacji firmowej, 

• uczestnictwo w zebraniach grup zarządzających poszczególnymi działami, 

• badania ilościowe /lub jakościowe, 

• badanie “Great Places to Work Trust Index”, 

• narzędzie “Multi Focus Model”. 

Na tym etapie powinno się także podejmować działania mające na celu zestrajanie 

wartości poprzez m.in. doskonalenie narzędzi uprzednio wdrożonych. To doskonalenie skupia 

się na przyszłości i polega na wdrażaniu nieustających działań optymalizujących. 

 
570 D. Bell-Laroche, J. MacLean, L. Thibault, R. Wolfe (2014), Leader perceptions of management by values 

within Canadian national sport organizations, Journal of Sport Management, 28, s. 68-80 
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Po zakończonej diagnozie, należy ocenić czy wartości powinny ulec aktualizacji czy też 

należy doskonalić warstwę narzędziową. W pierwszym przypadku, jeżeli zostały spełnione 

odpowiednie warunki, kluczowe wartości powinny ulec dostosowaniu do obranej strategii571. 

Jak zaznaczono wcześniej w podrozdziale 1.2.3, sygnałami sugerującymi konieczność 

redefinicji wartości mogą być: brak realizacji strategicznych celów, brak efektywności 

działania, stagnacja, koncentracja na utrzymaniu pozycji rynkowej, pesymizm co do 

przyszłości firmy, pojawiający się brak zaufania w wyniku pogorszenia komunikacji pomiędzy 

pracownikami a kadrą managerską oraz problemy z zaangażowaniem i entuzjazmem wśród 

pracowników572. Organizacja, aby pozostać konkurencyjną, musi uwzględnić zmieniające się 

w czasie oczekiwania pracowników, rynku czy biznesu573. Aktualizacja wartości polega 

w znacznym stopniu na kontroli ich znaczenia. Pozostają one co do zasady niezmienne, 

natomiast ich opis, użyte określenia czy pożądane zachowania muszą z czasem ulegać zmianie, 

tak aby odpowiadały realiom biznesu. Redefinicja wartości jest przeprowadzana w niemalże 

analogiczny sposób do procesu ich definiowania, co zostanie szczegółowo omówione 

w kolejnym podrozdziale niniejszej dysertacji. 

W drugim przypadku, firma powinna kontynuować proces doskonalenia warstwy 

narzędziowej, wracając do etapu drugiego całego procesu, następnie zapewnić spójność 

nowych narzędzi z tymi już wdrożonymi, utrwalać je, doskonalić, następnie diagnozować, tak 

aby periodycznie podejmować decyzję o ewentualnej aktualizacji wartości lub dalszej pracy 

nad doskonaleniem warstwy narzędziowej. 

Porównanie postulowanego schematu implementacji zarządzania przez wartości do 

ramowego rozwiązania zaproponowanego przez Blancharda i O’Connora, uwidacznia istotne 

elementy występujące w praktyce, które zostały pominięte w założeniach teoretycznych. 

Znamienne jest potraktowanie przez autorów całego procesu jako zamkniętego projektu, który 

trwa do trzech lat. Ich zdaniem, zestrajanie codziennych praktyk oraz działań z misją 

i wartościami kończy proces, podczas gdy, zdaniem autora niniejszej pracy, ZPW to 

niekończący się proces. Brakuje także istotnego etapu utrwalania i doskonalenia procesu, 

którego niezbędnym elementem jest ciągła diagnoza ZPW. Pionierzy zarządzania przez 

wartości nie uwzględnili także kluczowego elementu procesu, mianowicie sprzężenia 

zwrotnego, którego ideą jest  redefinicja wartości tudzież doskonalenie warstwy narzędziowej. 

 
571 K. Krzakiewicz (2012), Management by Values – a strategic dimension, Management, 16(2), s. 7-15 
572 A. Malphrus (2004), Values-Driven Leadership: Discovering and Developing Your Core Values for Ministry, 

2. Edition, Baker Publishing Group, Grand Rapids 
573 P. Dominick, D. Iordanoglou , G. Prastacos , R. Reilly (2020), Espoused Values of the “Fortune 100 Best 

Companies to Work For”: Essential Themes and Implementation Practices, Journal of Business Ethics, s. 1-20 



 

 

220 

Przedstawiony w pracy schemat ZPW został zbudowany na podstawie gruntownych 

badań piśmiennictwa z zakresu omawianej tematyki, założeń teoretycznych w nim 

przedstawionych, przeprowadzonych badań w formie case study oraz doświadczeń autora. 

Badania własne umożliwiły zweryfikowanie zakresu poszczególnych działań z koncepcji 

teoretycznych i określenie ich praktycznego zastosowania, co skutkowało potrzebą stworzenia 

kompleksowej struktury implementacji zarządzania przez wartości. W związku z powyższym, 

można uznać, iż opracowany schemat zarządzania przez wartości zwraca uwagę na niezbadane 

dotąd aspekty, prezentuje inżynierskie podejście bogate we wskazówki praktyczne, będąc 

jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem, wobec czego stanowi oryginalny wkład do teorii 

zarządzania. Dzięki temu może pozytywnie przyczynić się do wyników przedsiębiorstw we 

wdrażaniu analizowanej koncepcji i poprawy stanu wynikającego z przeprowadzonych badań 

empirycznych w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Polsko-Niemieckim Kole Gospodarczym 

w Poznaniu. Aby jeszcze bardziej ułatwić osobom zarządzającym przedsiębiorstwami 

wdrażanie ZPW, zdecydowano się na wykorzystanie podejścia projektowego. Projekty są 

powszechnie wykorzystywane jako uporządkowane podejście do wprowadzania zmian574, 

dlatego też warto podejście projektowe zastosować także w obszarze ZPW.  

 

3.2. Przykłady projektów implementacji narzędzi służących zarządzaniu przez 

wartości 

W literaturze samo pojęcie projektu jest definiowane na wiele różnych sposobów. Na 

potrzeby niniejszego dysertacji przyjęto, że projekt to „jednorazowe, tymczasowe 

przedsięwzięcie realizowane w warunkach niepewności, wykorzystujące zasoby, mające  

na celu osiągnięcie unikalnych rezultatów zgodnie z ustalonymi terminem wykonania, 

budżetem, zakresem i jakością w celu uzyskania korzystnej zmiany dla beneficjenta 

projektu”575. W każdym projekcie wyróżnia się kilka faz, obejmujących wszystkie procesy 

zachodzące w jego ramach, począwszy od rozpoczęcia aż do zakończenia, całościowo 

tworzących tzw. cykl życia projektu, który został przedstawiony na rys. 3.2 

Finalna liczba oraz sposób podziału projektu na konkretne fazy uzależnione są od jego 

tematyki, a także zakresu576. Najczęściej wyróżnia się cztery główne fazy projektu577: 

 
574 K. Piwowar-Sulej (2016), Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty, praca 

habilitacyjna, Difin SA, Warszawa 
575 R. Walczak (2019), Sukces projektu, Wydawnictwo CeDEWu, Warszawa, s. 15 
576 P. Pietras, M. Szmit (2003), Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-

Wydawnicza „Horyzont”, Łódź 
577 P. Pietras, M. Szczepańczyk, A. Pietras, D. Klimek, A. Stankiewicz-Mróz, J. Lendzion, I. Penc-Pietrzak 

(2021), Zarządzanie projektem. Podręcznik przyszłego Pma, Wydawnictwo CeDEWu, Warszawa 



 

 

221 

 

Rys. 3.2 Cykl życia projektu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Pietras, M. Szmit (2003), Zarządzanie projektami. Wybrane metody 

i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza „Horyzont”, Łódź; P. Pietras, M. Szczepańczyk, A. Pietras, D. 

Klimek, A. Stankiewicz-Mróz, J. Lendzion, I. Penc-Pietrzak (2021), Zarządzanie projektem. Podręcznik 

przyszłego Pma, Wydawnictwo CeDEWu, Warszawa 

 

• I faza – uruchomienie, które polega na „rozpoznaniu możliwości i potrzeby 

realizacji danego projektu oraz podjęciu odpowiednich decyzji, nadających 

projektowi bieg”578, 

• II faza – planowanie, w którego ramach następuje zdefiniowanie celów projektu, 

oczekiwanych rezultatów, a także analiza niezbędnych do jego realizacji zasobów, 

• III faza – obejmuje realizację projektu, a co za tym idzie skoncentrowana jest na 

koordynacji prac zespołu projektowego oraz bieżącym monitorowaniu zgodności 

postępu prowadzonych prac z założeniami (harmonogram, budżet, zasoby), 

• IV faza – zamykanie projektu, to czas wdrażania osiągniętych w wyniku realizacji 

projektu celów, formalnego przekazania wyników, podsumowań oraz zakończenia 

wszystkich procesów projektowych. 

Nieodłącznym elementem faz od II do IV jest równoległe monitorowanie zgodności 

prowadzonych prac z założeniami projektowymi. W nawiązaniu do opisanego powyżej cyklu 

życia projektu, na potrzeby niniejszej pracy przyjmuje się, że proces zarządzania projektem 

obejmuje opisane etapy przedstawione w tabeli 3.2 

 

Tabela 3.2 Etapy zarządzania projektem 

Przygotowanie projektu: 

1. Identyfikacja i analiza powodów podjęcia projektu (uzasadnienie biznesowe), 

2. Definiowanie celów projektu, 

3. Analiza ryzyka projektu, 

4. Definiowanie oczekiwanych efektów projektu: 

     a. Korzyści z realizacji projektu, 

     b. Znaczenie projektu dla organizacji, 

5. Zespół projektowy oraz określenie pozostałych uczestników projektu. 

Planowanie projektu: 1. Struktura podziału prac projektowych, 

 
578 P. Pietras, M. Szmit (2003), Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-

Wydawnicza „Horyzont”, Łódź, s. 14 
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2. Czas realizacji projektu (harmonogram), 

3. Planowanie kosztów i innych zasobów do realizacji projektu. 

Realizacja projektu 
1. Koordynacja i kontrola realizacji projektu, 

2. Elementy wspierające realizację projektu. 

Zamknięcie projektu 

1. Przekazanie wyników projektu, 

2. Przygotowanie raportu końcowego podsumowującego projekt, 

3. Rozwiązanie zespołu projektowego, 

4. Kapitalizacja wiedzy w organizacji.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Pietras, M. Szczepańczyk, A. Pietras, D. Klimek, A. Stankiewicz-

Mróz, J. Lendzion, I. Penc-Pietrzak (2021), Zarządzanie projektem. Podręcznik przyszłego Pma, Wydawnictwo 

CeDEWu, Warszawa; R. Walczak (2019), Sukces projektu, Wydawnictwo CeDEWu, Warszawa; P. Pietras, M. 

Szmit (2003), Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza „Horyzont”, 

Łódź 

 

3.2.1. Projekt definiowania wartości organizacyjnych 

Autor niniejszej pracy proponuje przeprowadzenie ujętego na rysunku 3.1 etapu 

definiowania wartości organizacyjnych w firmie w formie projektowej, którą cechuje: 

• jednorazowość i tymczasowość – prace w ramach procesu zdefiniowania wartości 

będą miały swój wyraźnie określony początek oraz koniec, a sam „tymczasowy 

charakter projektu odnosi się jedynie do jego trwania, a nie rezultatów/wyników579, 

• celowość i unikalność – w wyniku przeprowadzonych prac dostarczony zostanie 

konkretny produkt (gotowy, wyróżniający firmę zbiór wartości organizacyjnych), 

• wykorzystanie określonych zasobów zgodnie z ustalonymi terminem, budżetem, 

zakresem i jakością – zdefiniowanie wartości organizacyjnych wymaga 

zaangażowania zróżnicowanych zasobów a uzyskane rezultaty będą miały 

korzystny wpływ i istotne znaczenie dla beneficjentów,580, 

• złożoność – opracowanie definicji wartości organizacyjnych obejmuje kilka 

procesów, które łącznie tworzą zbiór stanowiący projekt. 

W niniejszym podrozdziale opisano, jak krok po kroku przygotować oraz 

przeprowadzić w firmie projekt zdefiniowania wartości organizacyjnych. Celem tego 

opracowania jest dostarczenie gotowego narzędzia, przydatnego zarówno dla organizacji, które 

takich wartości nie zdefiniowały, jak również dla firm, które planują zredefiniowanie już 

funkcjonujących wartości organizacyjnych. Dla projektu zdefiniowania wartości 

organizacyjnych, autor proponuje przyjęcie schematu całego procesu, uwzględniającego 

elementy składowe projektu, który został zaproponowany na rysunku 3.4 

 
579 A. Lipka, A. Gieszterowicz (2019), Projekty wspierania wielopokoleniowych zespołów, Wydawnictwo 

CeDeWu, Warszawa, s. 13 
580 R. Atkinson (1999), Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, it’s 

time to accept other success criteria, International Journal of Project Management, 17(6), s. 337-342 
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Rys. 3.3 Etapy projektu zdefiniowania wartości organizacyjnych 

Źródło: opracowanie własne 
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Założenia projektu zdefiniowania wartości organizacyjnych zostały zebrane w formie 

karty projektu zaprojektowanej przez autora. W dokumencie tym opisano założenia oraz plan 

pracy nad projektem „Zdefiniowanie wartości organizacyjnych”. Jest to gotowe narzędzie  

w formie szablonu służącego zorganizowaniu, a także usystematyzowaniu prac projektowych. 

Należy podkreślić, że założenia opisane w zamieszczonej poniżej karcie projektu (tabela 3.3) 

mają charakter przykładowy. Zaleca się, aby każda organizacja we własnym zakresie 

przeprowadziła zaproponowany przez autora cykl projektu, równocześnie uwzględniając 

specyficzne dla danej firmy potrzeby, preferencje, cele strategiczne, zasoby itp.  

 

Tabela 3.3 Karta projektu 

KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Zdefiniowanie wartości organizacyjnych 

Data opracowania  

Opracował  

Zatwierdził  

Powody podjęcia 

projektu 
• potrzeba opisania norm i standardów, na których podstawie realizowana 

będzie strategia firmy w krótko- oraz długoterminowej perspektywie, 

• budowanie kompleksowej kultury organizacyjnej firmy opartej na misji  

i wartościach organizacyjnych, 

• potrzeba wdrożenia narzędzia kształtowania oczekiwanych postaw  

i zachowań pracowniczych (zestaw drogowskazów w codziennej pracy), 

• potrzeba pozyskiwania talentów w procesie rekrutacyjnym, którego 

fundamentalnym kryterium będzie dopasowanie kandydata do wartości 

organizacyjnych firmy, 

• utrzymanie w długofalowej perspektywie zespołu odzwierciedlającego 

swoją postawą oraz osiąganymi rezultatami pracy oczekiwane normy, 

standardy, wzorce, 

• wyróżnienie się na tle konkurencji – wartości organizacyjne jako element 

tworzący przewagę konkurencyjną, świadczący o wyjątkowości oraz 

unikalności firmy dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, 

• potrzeba docenienia dotychczasowej współpracy z partnerami 

zewnętrznymi oraz oparcia jej na konkretnym, istotnym dla obu stron 

zestawie norm i standardów. 

Cele projektu Cel główny:  

stworzenie zbioru zdefiniowanych wartości organizacyjnych jako integralnej 

składowej kultury organizacyjnej, przez których pryzmat zarządzana będzie firma.  

Cele szczegółowe: 

• ustalenie uczestników projektu, 

• opracowanie planu projektu, 

• zdefiniowanie wartości organizacyjnych przez pracowników firmy, 

• zdefiniowanie wartości organizacyjnych przez kadrę zarządzającą, 

• stworzenie zbioru zdefiniowanych wartości organizacyjnych łączącego 

perspektywy pracowników oraz kadry zarządzającej, 

• skonsultowanie wypracowanego zbioru wartości organizacyjnych z 

partnerami zewnętrznymi, 
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• stworzenie zbioru zdefiniowanych wartości organizacyjnych łączącego 

perspektywę wewnętrzną (pracownicy oraz kadra zarządzająca) oraz 

zewnętrzną (partnerzy firmy), 

• przedstawienie zarządowi firmy gotowego zbioru zdefiniowanych wartości  

do zaopiniowania. 

Szczegółowe zestawienie celów projektu oraz uzyskiwanych w wyniku ich realizacji 

rezultatów przedstawiono poniżej w tabeli 3.3. 

Produkty projektu Dokument zawierający zbiór wartości organizacyjnych gotowych  

do zaimplementowania do procesu zarządczego firmy. 

Główne ryzyka projektu • kolizja czasowa z innymi prowadzonymi w firmie projektami (nowe 

zlecenia lub opóźnienia w realizacji już trwających), co będzie wymagało 

zaangażowania w nie członków zespołu projektowego dedykowanego do 

zdefiniowania wartości organizacyjnych, 

• niedobory w obszarze zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji projektu 

– niewystarczająca ilość dobrowolnych zgłoszeń uczestnictwa w projekcie, 

odmowa udziału w projekcie przez część pracowników, 

• brak możliwości zaangażowania się w proces definiowania wartości 

wszystkich lub części kluczowych interesariuszy zewnętrznych (brak chęci, 

czasu, otwartości na współudział w projekcie itp.), 

• znaczna rozbieżność i/lub wykluczające się perspektywy poszczególnych 

interesariuszy, utrudniające lub uniemożliwiające ich konsolidację w spójne 

definicje wartości. 

Korzyści projektu • zacieśnienie oraz utrwalenie relacji z interesariuszami wewnętrznymi oraz 

zewnętrznymi - efektywniejsza i bardziej satysfakcjonująca współpraca 

oparta na wspólnie wypracowanych fundamentach, 

• employer branding – wzmocnienie pozycji, reputacji i prestiżu firmy, 

poprawa i/lub wzrost ilości pozytywnych opinii o firmie na rynku, 

• polecenia firmy, a w konsekwencji rozwój portfela klientów oraz 

pozyskanie nowych talentów do organizacji, 

• wzrost lojalności, zaangażowania oraz rezultatów osiąganych przez 

pracowników – wartości jako element integrujący z przedsiębiorstwem, 

• poczucie dumy z pracy w organizacji, 

• wzrost efektywności firmy w długofalowej perspektywie, 

• promowanie pożądanych postaw pracowniczych, 

• ograniczenie rotacji w zespole poprzez lepsze dopasowanie kandydata do 

firmy (rekrutacja oparta na wartościach), 

• stworzenie dziedzictwa kulturowego firmy, 

• fundament firmy w czasie zmian, kryzysów gospodarczych lub 

ekonomicznych. 

Uczestnicy projektu • zarząd firmy, 

• kierownik projektu, 

• zespół projektowy – reprezentanci kadry zarządzającej poszczególnymi 

działami, reprezentanci pracowników poszczególnych działów, 

• pozostali pracownicy, 

• partnerzy zewnętrzni (pozostali interesariusze). 

Podział prac, zakresy 

odpowiedzialności oraz 

harmonogram projektu 

Prace projektowe obejmują 16 zadań głównych, podzielonych na zadania cząstkowe. 

Każdemu z zadań przypisano odpowiedzialnych za nie uczestników. 

Zadania realizowane będą zgodnie z harmonogramem obejmującym przedziały 

czasowe określane poprzez tygodnie kalendarzowe. 

Szczegółowy podział prac, zakresy odpowiedzialności oraz harmonogram 

przedstawiono poniżej w tabeli 3.4. 

 

Zasoby • zasoby ludzkie – zarząd firmy, pracownicy, interesariusze zewnętrzni, 

• zasoby materiałowe – materiały papiernicze/biurowe, flipchart, 
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• zasoby techniczne – sale konferencyjne do organizacji spotkań 

projektowych, sprzęt komputerowy, drukarki, telefony, standardowe 

oprogramowanie biurowe, 

• podwykonawstwo – zewnętrzni graficy komputerowi. 

Koszty • koszt roboczogodzin przeznaczonych na projekt przez interesariuszy 

wewnętrznych, 

• koszt materiałów biurowych i sprzętu komputerowego, 

• koszty połączeń telefonicznych, 

• koszt wynajmu sali konferencyjnej, 

• koszt zlecenia opracowania graficznego materiałów firmie zewnętrznej. 

Metody monitorowania 

postępów projektu 
• kamienie milowe, 

• regularne raportowanie na linii zespół projektowy – kierownik projektu – 

zarząd, 

• spotkania zespołu projektowego. 

Źródło: opracowanie własne 

 

W pierwszym etapie, przygotowania projektu zdefiniowania wartości organizacyjnych, 

należy rozpocząć od przeprowadzenia kompleksowej analizy powodów jego podjęcia. 

Uzyskane wyniki będą miały decydujący wpływ na podjęcie przez wnioskodawcę (najczęściej 

zarząd firmy, często w ścisłej współpracy z działem HR) decyzji o uruchomieniu projektu, 

przesłanką do akceptacji którego jest opracowanie i przedstawienie jego wyczerpującego 

biznesowego uzasadnienia581. Koncepcja projektu powinna być spójna z obranym kierunkiem 

dalszego rozwoju firmy, a tym samym spełniać możliwie najwięcej spośród poniższych, 

kluczowych przesłanek, stanowiących uzasadnienie, uwzględniające perspektywę interesów 

organizacji582: 

• spójność ze strategią oraz celami biznesowymi firmy, 

• rozwój najistotniejszych dla organizacji kompetencji, 

• wykorzystanie szans pojawiających się w otoczeniu rynkowym, 

• wzrost konkurencyjności, 

• operowanie silnymi stronami organizacji, skutkujące ograniczaniem istniejących  

w firmie słabości, 

• rozwój wiedzy pracowników oraz całej firmy („uczenie się organizacji”), 

• adekwatność do potrzeb i oczekiwań interesariuszy, 

• budowanie oraz wzmacnianie zaangażowania pracowników, 

• wzrost zyskowności przedsiębiorstwa, 

• kreowanie wartości dla klientów firmy. 

 
581 P. Pietras, M. Szczepańczyk, A. Pietras, D. Klimek, A. Stankiewicz-Mróz, J. Lendzion, I. Penc-Pietrzak 

(2021), Zarządzanie projektem. Podręcznik przyszłego Pma, Wydawnictwo CeDEWu, Warszawa 
582 tamże 
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Warto na tym etapie rozważyć różnicę w zakresie możliwych powodów podjęcia 

projektu zdefiniowania wartości oraz projektu ich zredefiniowania. W przypadku organizacji 

nieposiadającej wartości firmowych kluczowe przyczyny opisano w karcie projektu, 

zaprezentowanej w tabeli 3.3. Z kolei dla organizacji już posiadającej zdefiniowane, zwykle 

funkcjonujące na przestrzeni kilku, a nawet kilkudziesięciu lat wartości, przyczynkiem do 

uruchomienia projektu ich zredefiniowania mogą być: 

• zmiana strategii oraz kluczowych celów biznesowych firmy na przestrzeni lat, 

• zmiany personalne w zespole, w tym zwiększenie jego liczebności, dołączanie 

pracowników reprezentujących nowe generacje, ewoluujące potrzeby oraz 

oczekiwania pracowników, 

• sukcesywnie rozwijane portfolio klientów, 

• chęć uwzględnienia w definicjach wartości szerszej perspektywy, obejmującej 

zarówno pracowników firmy jak i interesariuszy biznesowych, 

• potrzeba uporządkowania dotychczasowych i wyłonienia kluczowych, 

wyróżniających firmę wartości, 

• potrzeba uwzględnienia w zbiorze wartości nowych aspektów, istotnych dla 

wszystkich interesariuszy. 

Precyzyjne definiowanie celów projektu należy do kluczowych elementów I etapu prac 

projektowych, jakim jest budowanie założeń. Projekt zdefiniowania wartości organizacyjnych, 

zgodnie z uprzednio przedstawioną klasyfikacją zaproponowaną przez Lock’a, należy do grupy 

tzw. projektów procesowych, dla których określenie celu jest ściśle powiązane z poprzedzającą  

je analizą problemów oraz powodów podjęcia projektu. Prawidłowo zdefiniowany cel projektu 

powinien spełniać cztery kluczowe przesłanki, jakimi są osiągalność, jawność, zrozumiałość 

oraz udokumentowanie. Prace związane z określaniem celów dla projektu zdefiniowania 

wartości organizacyjnych zaleca się podzielić na dwa etapy: zdefiniowanie głównego celu 

projektu a następnie dekompozycję celu głównego na cele cząstkowe, nazywane również 

szczegółowymi583. 

Celem głównym omawianego projektu jest stworzenie zbioru zdefiniowanych wartości 

organizacyjnych, które stanowić będą integralny element kultury organizacyjnej firmy, a także 

fundament do zaimplementowania w przedsiębiorstwie modelu zarządzania przez pryzmat 

wartości. Cele szczegółowe projektu obejmować zaś będą m.in. zdefiniowanie wartości 

 
583 P. Pietras, M. Szmit (2003), Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-

Wydawnicza „Horyzont”, Łódź 



 

 

228 

organizacyjnych z uwzględnieniem poszczególnych interesariuszy wewnętrznych oraz 

zewnętrznych, dzięki czemu rezultaty projektu będą obejmować szeroką perspektywę oraz 

korespondować z interesami, potrzebami, oczekiwaniami, jak również korzyściami dla 

wszystkich kluczowych z punktu widzenia organizacji stron. Warto w tym miejscu również 

przyjrzeć się całościowemu znaczeniu projektu dla organizacji, co opisano szerzej w karcie 

projektu, opisanej szczegółowo w tabeli 3.3. Uzupełnienie jej zapisów może stanowić tabela 

3.4, w której zestawiono cele projektu, zakładane czasy realizacji oraz uzyskane efekty. 

 

Tabela 3.4 Zestawienie celów, planowanego czasu realizacji oraz efektów projektowych 

 

Zakres 

Planowany 

czas 

realizacji 

 

Oczekiwany efekt 

C
el

 g
łó

w
n
y

 Stworzenie zbioru zdefiniowanych 

wartości organizacyjnych do 

zaimplementowania w procesie 

zarządczym. 

5 miesięcy Dokument zawierający zbiór wartości 

organizacyjnych. 

C
el

e 
sz

cz
eg

ó
ło

w
e 

Ustalenie uczestników projektu. 2 tygodnie Dokument zawierający zestawienie 

wszystkich uczestników wewnętrznych 

oraz zewnętrznych projektu. 

Opracowanie planu projektu. 2 tygodnie Plan projektu zaakceptowany przez 

zarząd firmy. 

Zdefiniowanie wartości przez 

pracowników firmy. 

3 tygodnie Dokument zawierający propozycję 

zdefiniowanych wartości według 

pracowników. 

Zdefiniowanie wartości przez kadrę 

zarządzającą firmy. 

3 tygodnie Dokument zawierający propozycję 

zdefiniowanych wartości według kadry 

zarządzającej. 

Stworzenie wspólnych definicji wartości 

łączących perspektywy pracowników 

oraz kadry zarządzającej firmy. 

2 tygodnie Dokument zawierający propozycję 

zdefiniowanych wartości według 

pracowników oraz kadry zarządzającej. 

Skonsultowanie zdefiniowanych w 

wewnętrznych strukturach firmy wartości 

z interesariuszami zewnętrznymi. 

 

2-3 tygodni Tabela z wykazem spostrzeżeń oraz opinii  

na temat zaprezentowanej propozycji 

zdefiniowanych wartości ze strony 

interesariuszy zewnętrznych. 

Konsolidacja zdefiniowanych przez  

pracowników oraz kadrę zarządzającą 

wartości z perspektywą interesariuszy 

zewnętrznych. 

2-3 tygodni Dokument zawierający propozycję 

zdefiniowanych wartości uwzględniający 

perspektywę wewnętrzną oraz 

zewnętrzną firmy. 

Konsolidacja zdefiniowanych wartości, 

uwzględniających perspektywę 

wewnętrzną oraz zewnętrzną z 

wytycznymi zarządu.  

Stworzenie finalnych definicji wartości 

organizacyjnych oraz wdrożenie do 

procesu zarządczego. 

2-3 tygodni Dokument zawierający finalną wersję 

zdefiniowanych wartości 

organizacyjnych, stanowiący podstawę 

do wdrożenia modelu zarządzania przez 

pryzmat wartości  

Źródło: opracowanie własne 

 



 

 

229 

Kolejnym etapem przygotowania i budowania założeń projektu zdefiniowania wartości 

organizacyjnych jest analiza ryzyka, zagrożeń oraz trudności, jakie potencjalnie mogą wystąpić 

w trakcie realizacji projektu584. Ryzyko definiowane jest jako „możliwość przebiegu projektu 

w taki sposób, że nie zostaną dotrzymane terminy, budżety i/lub specyfikacje projektu, lub gdy 

odstępstwa te będą trudno bądź w ogóle nieakceptowalne przez interesariuszy projektu”585. 

Innymi słowy ryzyko projektu wynika z niepewności co do jego przebiegu. Analizując ryzyko 

projektu należy mieć również na uwadze, że w przypadku projektów procesowych, a do takich 

właśnie zalicza się projekt zdefiniowania wartości organizacyjnych, korzyści projektu ujęte są 

zwykle w długofalowej perspektywie. Z uwagi na fakt, że projekt zdefiniowania wartości 

organizacyjnych w przeważającej mierze wiąże się z wynikami prac zespołowych, 

realizowanych przez pracowników firmy, nie wymaga on istotnego zaangażowania 

zewnętrznych dostawców, a tym samym nie generuje znacznych kosztów, można go określić 

jako mało ryzykowny. 

 

Ostatnią fazą pierwszego etapu przygotowania projektu jest określenie zespołu 

projektowego oraz ewentualnych innych uczestników. Za zespół przyjmuje się grupę, która 

„ma wspólny cel, uzupełniające się umiejętności, a członkowie czują się odpowiedzialni za 

rezultaty wspólnej pracy”586. Projekt zdefiniowania wartości organizacyjnych oparty jest na 

pracy interdyscyplinarnego zespołu projektowego, co zapewnia szeroką perspektywę, 

dynamikę działań oraz zróżnicowanie umiejętności, charakterów/osobowości czy przekonań. 

Dzięki zespołowej pracy nad projektem uwalniamy również większe pokłady kreatywności, 

a także włączamy aspekt dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem pomiędzy członkami grupy 

czy wzajemnego motywowania się do działania. Autor niniejszej dysertacji proponuje strukturę 

zespołu projektowego, zaprezentowaną na rysunku 3.3. 

Kierownik projektu to osoba całościowo odpowiedzialna za planowanie, organizację 

pracy oraz osiągnięcie celu projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Do jego kluczowych 

zadań należą: ustalanie priorytetów prac, prowadzenie komunikacji w projekcie, delegowanie 

zadań poszczególnym członkom zespołu, koordynowanie prac, monitorowanie ich postępu oraz 

 
584 M. Majeed (2021), Risk management: an important part of project management, pobrano dnia 19.10.2021 z 

https://project-management.com/risk-management-an-important-part-of-project-management/ 
585 P. Pietras, M. Szczepańczyk, A. Pietras, D. Klimek, A. Stankiewicz-Mróz, J. Lendzion, I. Penc-Pietrzak 

(2021), Zarządzanie projektem. Podręcznik przyszłego Pma, Wydawnictwo CeDEWu, Warszawa, s.48 
586 tamże, s. 63 
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reagowanie w sytuacji odstępstw od założonego planu, wsparcie dla zespołu oraz regularne 

raportowanie do wnioskodawcy projektu (w rozważanym przypadku do zarządu firmy)587. 

 

Rys. 3.4 Struktura zespołu projektowego 

Źródło: opracowanie własne 
 

Kierownik projektu zostaje powoływany spośród pracowników przez zarząd firmy. 

Z uwagi na charakter projektu zdefiniowania wartości organizacyjnych proponuje się 

rozważenie do objęcia wspomnianej roli kandydatury osoby odpowiedzialnej lub 

współodpowiedzialnej za politykę personalną w firmie (np. HR Manager, HR Business Partner, 

Kierownik działu personalnego/HR). W dużej mierze bowiem to właśnie dział  

HR w przyszłości będzie krzewić wartości organizacyjne wśród pracowników, rekrutować  

w oparciu o nie nowe talenty, a także kreować i realizować wspartą wartościami 

organizacyjnymi strategię HR. W podzespole kadry zarządzającej znaleźć powinno się po 

jednym kierowniku, managerze lub liderze z każdego działu. 

Wyłonienie reprezentantów pracowników firmy (optymalnie po jednej osobie z każdego 

działu) nastąpić może poprzez powołanie przez kierownika projektu lub w oparciu  

o dobrowolne zgłoszenia pracowników poszczególnych działów w porozumieniu z ich 

 
587 P. Pietras, M. Szmit (2003), Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-

Wydawnicza „Horyzont”, Łódź 
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pozostałymi członkami. Każda z opisanych form wyłonienia reprezentantów pracowników 

firmy ma swoje zalety oraz wady. Atutem wyboru dokonanego przez kierownika projektu może 

być bardziej precyzyjne dopasowanie danego reprezentanta do celów i potrzeb projektu pod 

kątem posiadanych kompetencji oraz predyspozycji czy też potencjalnie większa szansa  

na sprawną komunikację  oraz ograniczenie ryzyka konfliktu na linii kierownik – reprezentant. 

Z kolei w przypadku rekomendowanej przez autora metody dobrowolnych zgłoszeń 

reprezentantów, dokonywanych w porozumieniu z działami, rośnie możliwość efektywnej 

współpracy reprezentanta z działem. Pracownicy w działach również w praktyce najlepiej znają 

wzajemnie swoje silne i słabe strony, a także indywidualne preferencje, w tym również stopień 

otwartości na udział w firmowych projektach czy zainteresowanie charakterem planowanych 

prac. Korzyści płynące z włączenia w projekt zmotywowanej oraz czerpiącej satysfakcję 

z partycypacji w nim osoby, to kolejne mocne argumenty przemawiające w opinii autora za 

wyborem tejże opcji. Zagrożeniem w przypadku obu rozwiązań jest subiektywizm oceny oraz 

niebezpieczeństwo kierowania się prywatnymi sympatiami przy aprobowaniu kandydatur.  

Uczestnikami projektu, poza zespołem projektowym są również zarząd firmy jako organ 

inicjujący oraz finalnie opiniujący efekty prac, jak również pozostali pracownicy firmy,  

z którymi będą ściśle współpracowali reprezentanci działów. Pragnąc uzyskać szeroką 

perspektywę w tworzeniu zbioru wartości organizacyjnych, proponuje się zaproszenie do 

podzielenia się opinią także interesariuszy zewnętrznych, którzy wyrażą gotowość do 

partycypowania w projekcie. W zależności od wielkości firmy, stażu rynkowego oraz 

posiadanego portfela klientów oraz innych interesariuszy zewnętrznych, mogą  

to być wybrani usługodawcy oraz wszyscy lub tylko kluczowi klienci. 

W wyniku prac przeprowadzonych w ramach powyższych punktów zakończona zostaje 

faza uruchomienia projektu. Na podstawie uzyskanych w jej wyniku informacji wnioskodawca 

projektu, podejmuje decyzję o kontynuacji dalszych działań lub ich wstrzymaniu. W przypadku 

decyzji pozytywnej, rozpoczyna się II faza projektu, czyli planowanie. W pierwszej kolejności 

tworzy się szczegółową strukturę podziału prac, co zaprezentowano w tabeli 3.5. 

 

Tabela 3.5 Struktura podziału prac projektowych 

Lp. Zadanie Uczestnicy Harmonogram 

1. Inicjacja procesu - zgoda na podjęcie projektu oraz 

docelowe wdrożenie w firmie modelu zarządzania przez 

wartości. (*) 

Zarząd firmy Tydzień 1. 

2. Powołanie kierownika projektu. Zarząd firmy Tydzień 1. 

3. Wyłonienie reprezentantów działów.  Pracownicy każdego 

działu 

Tydzień 1. 
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Zbudowanie 

zespołu 

projektowego. 

Wyłonienie reprezentantów kadry 

zarządzającej. 

Zarząd firmy w 

porozumieniu z 

kierownikiem projektu 

Tydzień 1. 

Finalna akceptacja składu zespołu 

projektowego.  

Zarząd firmy w 

porozumieniu z 

kierownikiem projektu 

Tydzień 2. 

4. Przekazanie kierownikowi projektu wytycznych oraz 

wskazówek dotyczących projektu przez zarząd. 

Zarząd firmy, kierownik 

projektu 

Tydzień 2. 

5. Przygotowanie planu projektu, podziału prac, 

harmonogramu, wykazu zasobów, zestawienia kosztów. 

Kierownik projektu Tydzień 2-3. 

6. Wyłonienie interesariuszy zewnętrznych, którzy zostaną 

zaproszeni do projektu. 

Zarząd firmy w 

porozumieniu z 

kierownikiem projektu  

Tydzień 3. 

7. Akceptacja planu projektu (punkt 5.) oraz listy partnerów 

zewnętrznych (punkt 6.). (*) 

Zarząd firmy Tydzień 4. 

8. Przeprowadzenie spotkania organizacyjnego z zespołem 

projektowym (przekazanie planu projektu, podziału prac, 

harmonogramu). 

Kierownik projektu, 

reprezentanci działów 

oraz kadry kierowniczej 

Tydzień 4. 

9. Prace związane z 

przygotowaniem 

propozycji 

zdefiniowanych 

wartości w 

poszczególnych 

działach  

Odrębne spotkania organizacyjne w 

każdym dziale (przekazanie przez 

reprezentanta idei projektu oraz 

terminu spotkania działu celem 

wypracowania definicji wartości).  

Reprezentanci działów, 

pozostali pracownicy 

działów 

Tydzień 5. 

Spotkania projektowe w działach – 

wypracowanie definicji wartości. 

Reprezentanci działów, 

pozostali pracownicy 

działów 

Tydzień 6. 

Spisanie wypracowanych przez działy 

definicji wartości w formie odrębnych 

dla każdego działu dokumentów oraz 

przekazanie kierownikowi projektu. 

Reprezentanci działów Tydzień 7. 

10. Prace związane z 

przygotowaniem 

propozycji 

zdefiniowanych 

wartości przez 

reprezentantów 

kadry 

zarządzającej. 

Ustalenie terminu spotkania  

reprezentantów kadry zarządzającej 

celem wypracowania definicji 

wartości. 

Wszyscy reprezentanci 

kadry zarządzającej 

Tydzień 5. 

Spotkanie projektowe kadry 

zarządzającej – wypracowanie 

definicji wartości. 

Wszyscy reprezentanci 

kadry zarządzającej 

Tydzień 6. 

Spisanie wypracowanych przez kadrę 

zarządzającą definicji wartości w 

formie dokumentu oraz przekazanie 

kierownikowi projektu.  

Wyznaczona osoba z 

kadry zarządzającej 

(dobrowolne zgłoszenie 

lub wyznaczenie przez 

kierownika projektu) 

Tydzień 7. 

11. Skonsolidowanie 

przygotowanych 

przez 

poszczególne 

działy definicji 

wartości 

(wspólna 

perspektywa 

działów firmy). 

Analiza otrzymanych dokumentów z 

definicjami wartości z poszczególnych 

działów. 

Kierownik projektu oraz 

indywidualnie każdy z 

reprezentantów działów 

Tydzień 8. 

Ustalenie terminu spotkania z 

reprezentantami działów, zaproszenie 

uczestników. 

Kierownik projektu Tydzień 8. 

Spotkanie z reprezentantami działów 

celem wypracowania wspólnych 

definicji wartości. 

Kierownik projektu, 

reprezentanci działów 

Tydzień 9. 

Spisanie wypracowanych definicji w 

formie dokumentu. 

Kierownik projektu Tydzień 9. 

12. Skonsolidowanie 

wspólnej 

perspektywy 

działów firmy 

oraz definicji 

przygotowanych 

Ustalenie terminu spotkania, 

zaproszenie uczestników, przesłanie 

finalnych efektów prac z punktu 11. do 

analizy przed spotkaniem. 

Kierownik projektu oraz 

indywidualnie każdy z 

reprezentantów kadry 

zarządzającej 

Tydzień 10. 

Spotkanie z reprezentantami kadry 

zarządzającej celem wypracowania 

Kierownik projektu, 

kadra zarządzająca 

Tydzień 10. 
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przez kadrę 

zarządzającą 

(wspólna 

perspektywa 

wszystkich 

pracowników 

firmy). 

definicji wartości łączącej 

perspektywę pracowników oraz kadry 

zarządzającej. 

Spisanie w formie dokumentu 

wypracowanej wspólnej definicji 

wartości łączącej perspektywy 

pracowników oraz kadry 

zarządzającej. (*) 

Kierownik projektu Tydzień 11. 

13. Konsultacja 

definicji wartości 

(perspektywa 

wewnętrzna) z 

interesariuszami 

zewnętrznymi w 

ramach rozmów 

telefonicznych. 

Przygotowanie zestawu pytań do 

omówienia w trakcie indywidualnych 

rozmów z interesariuszami oraz 

ustandaryzowanego pliku do zbierania 

odpowiedzi. Opracowanie 

i przekazanie materiałów 

wspierających rozmowę partnerom 

zewnętrznym – zlecenie obróbki 

graficznej do działu marketingu lub 

bezpośrednio do zewnętrznego grafika 

komputerowego. 

Kierownik projektu Tydzień 12-

13.  

Obróbka graficzna materiałów dla 

interesariuszy zewnętrznych. 

Dział marketingu i/lub 

grafik zewnętrzny. 

Skoordynowanie 

działań – kierownik 

projektu. 

I rozmowa z interesariuszami 

zewnętrznymi – przedstawienie  idei 

oraz celu projektu, uzyskanie zgód na 

partycypowanie w nim, ustalenie 

dogodnych dla interesariuszy 

terminów pogłębionych rozmów 

telefonicznych. 

Pracownicy działu 

obsługi klienta/ 

sprzedaży, 

odpowiadający za 

współpracę z danym 

interesariuszem 

(np. Key Account 

Manager, Opiekun 

klienta) 

Przesłanie interesariuszom 

zewnętrznym wiadomości e-mail z 

definicjami wartości oraz zestawem 

pytań do omówienia w trakcie II 

rozmowy. 

Pracownicy działu 

obsługi klienta/ 

sprzedaży 

II rozmowa z interesariuszami 

zewnętrznymi – telefoniczna 

konsultacja definicji wartości.  

Pracownicy działu 

obsługi klienta/ 

sprzedaży 

Spisanie w formie tabelarycznej  

i przekazanie do kierownika projektu 

podsumowania informacji po 

rozmowach z interesariuszami 

zewnętrznymi. (*) 

Pracownicy działu 

obsługi klienta/ 

sprzedaży 

14. Konsolidacja 

definicji wartości 

z informacjami 

od interesariuszy 

zewnętrznych. 

Spisanie wypracowanej definicji w 

formie dokumentu. 

Kierownik projektu Tydzień 14. 

Przedstawienie wyników projektu 

zarządowi firmy. (*) 

Zarząd firmy, kierownik 

projektu 

15. Konsolidacja 

definicji wartości 

uwzględniającej 

perspektywę 

wewnętrzną oraz 

zewnętrzną z 

Analiza otrzymanych dokumentów z 

definicjami wartości. 

Zarząd firmy Tydzień 15-

16. 

Zaopiniowanie definicji wartości. 

Przekazanie uwag oraz zmian 

kierownikowi projektu. 

Zarząd firmy 
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wytycznymi 

przygotowanymi 

przez zarząd 

firmy. 

Skorygowanie definicji wartości 

zgodnie z otrzymanymi uwagami. 

Przygotowanie pełnej dokumentacji 

oraz podsumowanie kosztów projektu. 

Przekazanie kompletu dokumentów 

zarządowi firmy. 

Kierownik projektu 

16. Podsumowanie  i 

zamknięcie 

projektu 

Spotkanie podsumowujące projekt z 

Zarządem firmy. Omówienie wyników 

projektu, w tym poziomu realizacji 

celów oraz założeń projektu, 

zestawienia kosztów wraz z pełną 

dokumentacją projektową. 

Zarząd firmy, kierownik 

projektu 

Tydzień 17-

18. 

Finalna akceptacja definicji wartości 

oraz ich wdrożenie do procesu 

zarządczego. (*) 

Zarząd firmy 

Zlecenie opracowania graficznego 

wartości organizacyjnych. 

Kierownik Projektu, 

Dział marketingu i/lub 

grafik zewnętrzny 

Spotkanie podsumowujące z zespołem 

projektowym. Przekazanie finalnych 

definicji wartości. Zebranie i 

usystematyzowanie wiedzy uzyskanej 

w trakcie realizacji projektu 

(stworzenie raportu lub prezentacji na 

przyszłe potrzeby firmy). Rozwiązanie 

zespołu projektowego. 

Kierownik projektu, 

cały zespół projektowy 

(reprezentanci działów 

oraz kadry 

zarządzającej) 

Spotkanie ogólnofirmowe - 

zaprezentowanie finalnych definicji 

wartości. Podziękowania dla 

wszystkich zaangażowanych w projekt 

pracowników oraz kadry 

zarządzającej.  

Zarząd firmy, wszyscy 

pracownicy oraz kadra 

zarządzająca 

Spotkania z interesariuszami 

zewnętrznymi partycypującymi w 

projekcie celem zaprezentowania 

finalnych definicji wartości oraz 

przekazania podziękowań. 

Pracownicy działu 

obsługi klienta/ 

sprzedaży. W 

przypadku kluczowych/ 

strategicznych 

partnerów również 

zarząd firmy. 

Tydzień 19.-

20. 

(*) kamień milowy projektu 

Źródło: opracowanie własne 

 

W kolejnej fazie etapu planowania realizacja projektu zdefiniowania wartości 

organizacyjnych wymaga określenia niezbędnych zasobów w celu jego realizacji. 

Zaangażowane będą w szczególności następujące zasoby: zasoby ludzkie, materiałowe 

(materiały papiernicze, biurowe, flipchart), techniczne (sprzęt komputerowy, drukarki, 

telefony, standardowe oprogramowanie biurowe, sale konferencyjne do organizacji spotkań 

projektowych) oraz podwykonawcy – zewnętrzni graficy komputerowi.  

 

Realizacja projektu to trzeci etap, który polega na wykonaniu uprzednio opracowanego 

planu, co z kolei wymaga odpowiednio dopasowanego procesu zarządzania jego przebiegiem. 

Jego kluczowymi elementami są: eliminacja odstępstw od zaplanowanego planu prac, 
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raportowanie, działania prewencyjne (przewidywanie możliwych trudności oraz zjawisk 

negatywnie oddziałujących na przebieg projektu oraz zapobieganie ich wystąpieniu), 

koordynacja oraz zapewnienie efektywnych procesów komunikacyjnych w projekcie, wsparcie 

uczestników w realizacji zadań, bieżąca analiza zasobów oraz kosztów, korygowanie planu 

w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz procedury kontrolne588. Niezależnie od 

poziomu skomplikowania projektu, nieodłącznym elementem procesu jego realizacji jest 

kontrola oraz monitorowanie postępów. Bieżąca kontrola projektu umożliwia szybkie wykrycie 

oraz zareagowanie na ewentualne zmiany czy odstępstwa od planu. Na potrzeby monitorowania 

oraz kontroli projektu zdefiniowania wartości organizacyjnych wybrano poniższe narzędzia589: 

• metodę kamieni milowych – wyznaczenie punktów kontrolnych, stanowiących 

kluczowe wydarzenia w projekcie, zdefiniowane w określonym czasie.  

Dla rozważanego projektu związanego z wartościami organizacyjnymi kamienie 

milowe oznaczono symbolem (*), 

• regularne raportowanie wyników na linii zespół projektowy – kierownik projektu – 

zarząd firmy w oparciu o funkcjonujący w organizacji mechanizm raportowania, 

• cykliczne spotkania zespołu projektowego – ich celem jest zapewnienie bieżącego 

przepływu informacji, aktualizacja oraz ewentualne korekty w planie prac. Mają 

również walor edukacyjny a także wspierają utrzymanie motywacji zespołu oraz 

zapobiegają konfliktom. 

Jednym z kluczowych zadań kierownika projektu, poza koordynowaniem oraz kontrolowaniem 

realizacji projektu, jest wsparcie jego uczestników na każdym etapie prac. Oprócz zapewnienia 

sprawnej komunikacji, wdrożenia narzędzi raportowania czy organizacji regularnych spotkań 

z zespołem projektowym, kierownik projektu zdefiniowania wartości organizacyjnych może 

przygotować zestawy pytań pomocniczych dla zespołu projektowego. Ich celem jest 

pobudzenie członków zespołu projektowego do refleksji nad wartościami istotnymi dla nich 

zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, dzięki czemu wzrasta szansa przyszłego 

utożsamienia się poszczególnych pracowników z wypracowanym zestawem wartości 

organizacyjnych. Przykładowy zestaw pytań pomocniczych dla zespołu realizującego projekt 

definiowania wartości organizacyjnych przedstawiono poniżej: 

 
588 P. Pietras, M. Szmit (2003), Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-

Wydawnicza „Horyzont”, Łódź, s. 48 
589 P. Pietras, M. Szczepańczyk, A. Pietras, D. Klimek, A. Stankiewicz-Mróz, J. Lendzion, I. Penc-Pietrzak 

(2021), Zarządzanie projektem. Podręcznik przyszłego Pma, Wydawnictwo CeDEWu, Warszawa; P. Pietras, M. 

Szmit (2003), Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza 

„Horyzont”, Łódź 
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• co jest ważne w Twoim życiu? 

• co jest ważne dla Ciebie w pracy? 

• czego brak skłoniłoby Cię do zmiany pracy? 

• co jest dla Ciebie ważne na tyle, że przy konkurencyjnej ofercie pracy, nie byłbyś 

gotowy do zmiany? 

• czego Ci brakuje w relacjach z innymi w codziennym życiu? 

• czego Ci brakuje w relacjach z innymi w pracy? 

• co może wyróżnić tę pracę od innych? 

• jakie wartości chcielibyśmy uczynić naszym firmowym znakiem rozpoznawczym? 

Z kolei w przypadku realizacji projektu redefiniowania istniejących już wartości 

organizacyjnych, powyższy zestaw pytań można z powodzeniem uzupełnić o poniższe 

propozycje: 

• jak dana wartość jest rozumiana w Twoim dziale? (stworzenie definicji) 

• jak dana wartość funkcjonuje w praktyce oraz jaki ma wpływ na pracę 

indywidualną, w Twoim dziale, w całej firmie, we współpracy z zewnętrznymi 

interesariuszami? (w oparciu o konkretne przykłady) 

• w jaki sposób dana wartość wpływa na osiągane wyniki indywidualne, firmowe? 

• jakich wartości brakuje według Ciebie w naszym katalogu? 

• na jakie grupy/ sekcje można byłoby według Ciebie podzielić nasze wartości? Jakie 

wartości przyporządkował/abyś do poszczególnych grup/ sekcji? 

Analogicznie, również na etapie przygotowań do konsultacji dotyczących wartości 

organizacyjnych z interesariuszami zewnętrznymi, zaleca się stworzenie ujednoliconego 

katalogu pytań, co umożliwi późniejsze precyzyjne porównanie uzyskanych wyników oraz 

wyciągnięcie wniosków. Autor niniejszej pracy przygotował propozycję takiego zestawu 

pytań: 

• w jakim stopniu przedstawione wartości funkcjonują według Pani/Pana w praktyce  

w ramach codziennej współpracy z naszą firmą?, 

• proszę wskazać te spośród przedstawionych wartości, których funkcjonowanie  

w codziennej współpracy z naszą firmą ocenia Pani/Pan najwyżej, 

• proszę wskazać te spośród przedstawionych wartości, których funkcjonowanie  

w codziennej współpracy z naszą firmą ocenia Pani/Pan najniżej, 

• które spośród przedstawionych wartości według Pani/Pana w największym stopniu 

przyczyniają się do efektywnej współpracy z naszą firmą?, 
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• jakich elementów, które mogłyby przyczynić się w Pani/Pana opinii do wzrostu 

efektywności współpracy, brakuje w wartościach naszej firmy? 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje od poszczególnych partnerów zewnętrznych 

powyższy zestaw pytań proponuje się wzbogacić o pytania pomocnicze takie jak: 

• co zadecydowało o przyznaniu przez Panią/Pana takiej oceny? Czy 

mogłaby/mógłby Pani/Pan krótko ją uzasadnić? 

• w jakich sytuacjach w Pani/Pana opinii nasze wartości funkcjonują najsprawniej,  

a w jakich najmniej? Czy mogłaby/mógłby Pani/Pan podać przykłady? 

• które wartości w Państwa opinii wyróżniają naszą firmę na tle pozostałych 

partnerów biznesowych, z którymi Państwo współpracujecie? Dlaczego? 

• w jakim stopniu według Pani/Pana kultura organizacyjna naszej firmy oparta  

na wartościach ma wpływ na jakość i efektywność współpracy z Pani/Pana firmą? 

• co według Pani/Pana moglibyśmy jeszcze zrobić, aby wszystkie nasze wartości 

funkcjonowały sprawnie w relacjach z Pani/Pana firmą? 

Czwartym, ostatnim etapem zarządzania projektu jest jego zamknięcie, za które uznaje 

się formalne zakończenie prowadzonych prac, zwieńczone podsumowaniem osiągniętych 

wyników, a także zebranie zdobytej w trakcie realizacji projektu wiedzy, z której będą mogły 

czerpać przyszłe zespoły projektowe w organizacji. Zamknięcie projektu obejmuje: 

opracowanie raportów końcowych oraz pełnej dokumentacji, zawierających podsumowanie 

wyników oraz zdobytej wiedzy, przekazanie wyników projektu oraz dokumentacji do zarządu 

firmy celem uzyskania finalnej akceptacji, przeprowadzenie spotkań podsumowujących projekt 

z zarządem firmy, a także odrębnie z zespołem projektowym (wyciągnięcie wniosków, 

zebranie opinii uczestników), formalne rozwiązanie zespołu projektowego, zlecenie 

opracowania graficznego wypracowanego zbioru wartości, przedstawienie finalnego zbioru 

wartości organizacyjnych w trakcie ogólnofirmowego spotkania oraz indywidualnych spotkań 

z partycypującymi w projekcie interesariuszami, przekazanie podziękowań wszystkim 

zaangażowanym w przedsięwzięcie interesariuszom oraz wdrożenie modelu zarządzania przez 

pryzmat wartości w organizacji. 

Zaprezentowane podejście różni się od schematu zdefiniowania wartości 

proponowanego przez K. Blancharda oraz M. O’Connora omówionego w rozdziale pierwszym 

niniejszej dysertacji. Do atutów podejścia przestawionego przez autora niniejszej pracy należą: 

• partycypacja w projekcie nie tylko przedstawicieli grup pracowniczych, ale 

wszystkich pracowników firmy, co gwarantuje szerszą perspektywę w procesie 
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zdefiniowania wartości organizacyjnych, a także stanowi solidny fundament pod 

przyszłe ich respektowanie w praktyce, 

• integracja pracowników w działach – zjednoczenie wokół wspólnego celu 

projektowego, 

• poczucie wpływu każdego pracownika poprzez zaangażowanie w prace projektowe, 

• prace prowadzone w działach, a następnie w gronie reprezentantów działów, bez 

udziału bezpośrednich przełożonych – zwiększony komfort pracy, swoboda, 

otwartość w komunikowaniu pomysłów oraz dzieleniu się spostrzeżeniami, 

• przekazanie przez zarząd firmy na etapie uruchomienia projektu wytycznych oraz 

wskazówek dotyczących zdefiniowania wartości, a nie gotowych propozycji 

definicji, dzięki czemu organizacja zyskuje realny obraz pracowniczej perspektywy 

wartości. 

Poza wymienionymi powyżej atutami omawianej koncepcji, a także przedstawionymi 

w karcie projektu, opisanej w tabeli 3.3, licznymi korzyściami z wdrożenia wartości 

organizacyjnych, podejście zaproponowane przez autora nie jest oczywiście wolne od 

możliwych słabych stron oraz zagrożeń, do których zaliczają się m.in.: 

• niechęć pracowników i/lub interesariuszy zewnętrznych do partycypowania 

w projekcie definiowania wartości, a następnie współpracy w oparciu o nie, 

• brak lub w wysokim stopniu ograniczone możliwości zdefiniowania wartości 

organizacyjnych w oparciu o szeroką perspektywę wszystkich interesariuszy, 

• w przypadku małych firm, start up’ów, przedsiębiorstw z krótkim stażem rynkowym 

– koncentracja na fazie budowania zespołu oraz portfolio klientów, a nie 

czasochłonnych, niegenerujących bezpośredniego zysku „miękkich” projektach, 

• w przypadku dużych przedsiębiorstw, często o zasięgu globalnym – trudność 

wynikająca z operowania na rozproszonych, rozbudowanych pod względem 

liczebności oraz struktur organizacyjnych zespołach, wielokulturowość, bardzo 

szerokie portfolio globalnych interesariuszy zewnętrznych, 

• brak zaangażowania i/lub czasu pracowników firmy, co w negatywny sposób może 

wpłynąć na aspekt jakościowy projektu, 

• brak zrozumienia i poczucia ważności projektu przez jego uczestników, 

• zamiast oczekiwanej współpracy, ryzyko rywalizacji pomiędzy reprezentantami 

działów, a także na poziomie pracownicy – kadra zarządzająca, szczególnie 

w przypadku występowania w organizacji napięć, konfliktów, wzajemnej niechęci, 
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• subiektywne oraz oparte na prywatnych sympatiach aprobaty dla zgłaszających się 

reprezentantów działów, 

• negatywne nastawienie przełożonych do samodzielnych, pozbawionych kontroli 

zarządczej prac w działach i wiążącego się z tym ryzyka niższej efektywności, 

• czasochłonność projektu oraz konieczność zaangażowania, w zależności od etapu 

procesu definiowania wartości organizacyjnych, nawet całej zatrudnionej kadry,  

co z kolei wpływa negatywnie na poziom realizacji celów biznesowych firmy, 

• brak wymiernej korzyści finansowej w krótkoterminowej perspektywie. 

 

3.2.2. Projekt motywowania poprzez grywalizację   

Jedną z barier, która została podkreślona przez respondentów, jest bariera pokoleniowa, 

która – jak wynika z przeprowadzonych badań opisanych w podrozdziale 2.2.1.3 – może 

prowadzić do niższego zaangażowania młodszych pracowników, szczególnie tych 

reprezentujących pokolenia Y i Z. Jednakże, jak wspomniano w podrozdziale 1.2.3, to właśnie 

młodszym pokoleniom szczególnie zależy na wartościach, w związku z tym istotna jest 

właściwa implementacja ZPW. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na proces rekrutacji 

a następnie motywowania zatrudnionych. Odpowiedni dobór pracowników nabiera jeszcze 

większego znaczenia w związku z aktualną sytuacją na rynku pracy, tj. istnieniem rynku 

pracownika.  

Istotnym problemem jest także niskie zaangażowanie pracowników. Według raportu  

firmy AON na świecie zaangażowanych jest 65% zatrudnionych, w Europie 60%, podczas gdy 

w Polsce zaledwie 50%590. Dotyczy to szczególnie młodszych pokoleń, dla których praca nie 

stanowi największej wartości. Stanowi to spore wyzwanie dla obecnych przedsiębiorców, 

ponieważ, zgodnie z opinią M. Juchnowicz, to właśnie pełen werwy, kreatywny oraz 

energiczny pracownik wpływa w głównej mierze na budowanie wartości organizacji. Zdaniem 

autorki, zaangażowany pracownik powinien jednocześnie cechować się: pragnieniem 

przynależności do organizacji, umiejętnością podejmowania niestandardowych działań, ale 

i utożsamieniem się zarówno z celami jak i wartościami firmy591. Uważa się, że motywacja 

i zaangażowanie zatrudnionych, szczególnie w sektorze usługowym, będzie decydującym 

 
590 AON plc (2017), 2018 Trends in Global Employee Engagement. Global Employee Engagement Rebounds to 

Match Its All-Time High, pobrano dnia 02.10.2021 z 

http://fnope.org.pl/dokumenty/2018/12/Aon_2018_Trends_In_Global_Employee_Engagement.pdf 
591 M. Juchnowicz (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 
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czynnikiem wpływającym na powodzenie działań podejmowanych przez daną organizację592. 

Zmiana postawy pracowników niezaangażowanych wydaje się w związku z tym istotna dla 

sukcesu firmy. Aby zmotywować pracowników należy zadbać o poziom ich satysfakcji593. 

Jednym z możliwych rozwiązań jest wykorzystanie w obszarze personalnym grywalizacji 

(gamifikacji, gryfikacji, playifikacji)594. 

Pomimo, że w literaturze naukowej przedmiotu brakuje konsensusu co do samej 

definicji tego pojęcia, na potrzeby niniejszej pracy autor przyjął jako najbardziej trafne 

następuje określenie zaproponowane przez A. Witoszek „grywalizację (można określić) jako 

zestaw cech, technik i elementów gry zastosowanych w rzeczywistym świecie, które 

zwiększają motywację i zaangażowanie pozwalające na realizację danego celu”595. 

Wykorzystuje więc takie mechanizmy jak szybka informacja zwrotna, współpraca ale 

i rywalizacja, które służą rozwiązywaniu różnych problemów. Jako istotne elementy wymienia 

się także: cele krótkoterminowe, dzięki którym możliwe jest bieżące śledzenie postępów, 

transparentność, umożliwiająca porównanie z innymi pracownikami (które zaspokaja potrzebę 

samopoznania, a także zdobycia i utrzymania wysokiej samooceny), wskaźniki umiejętności 

oraz praca zespołowa, której rolą jest m.in. wymiana doświadczeń i wiedzy596. 

Według R. Dolecińskiego, projektując system grywalizacji w celu maksymalnego 

zwiększenia motywacji pracowników należy uwzględnić następujące wskazówki 

implementacyjne: osiągając następne cele lub poziomy gracze powinni odczuwać pozytywne 

emocje, cel powinien być możliwy do osiągnięcia ale tylko w określonych okolicznościach, 

gracze powinni być na bieżąco informowani o postępie, w celu zwiększania zaangażowania 

wysokość nagrody musi rosnąć stopniowo a gratyfikacja powinna być natychmiastowa oraz 

tym większa im mniej uczestników gry ukończyło dane zadanie i/lub czym więcej trudności 

w grze przezwyciężono597. Grywalizacja jest wykorzystywana aktualnie we wszystkich 

 
592 Ł. Sienkiewicz (2014), Human resource management in knowledge-intensive services, Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimi, 6(101), s. 33-49 
593 M. Juchnowicz (2013), Troska o satysfakcję pracowników – nowy paradygmat czy nowy pragmatyzm?, 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4(92-93), s. 51-60 
594 E. Bombiak, M. Cisek (2019), Grywalizacja jako innowacja w obszarze funkcji personalnej, w: B. 

Domańska-Szaruga, E. Bombiak (red.),Współczesne wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce, s. 29-48 
595 A. Witoszek (2019), Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników, 

Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance (17, 1/1), s. 36 
596 I. Czerska (2017), Grywalizacja miejsca pracy jako innowacyjne podejście w motywowaniu personelu, 

Marketing i Zarządzanie, 1(47), s. 253-260; P. Ziemiański, P. Wrotkowska (2020), Postawy przedstawicieli 

pokoleń X i Y wobec wykorzystania w organizacjach oddziaływań opartych na grywalizacji, Zeszyty Naukowe 

Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 81, s. 277-290 
597 R. Doleciński (2019), Intensyfikacja motywacji pracowników poprzez implementację grywalizacji w MŚP, 

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 4.1, s. 281-291 
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domenach gospodarki, w tym w edukacji, zarządzaniu projektami, sprzedaży czy marketingu 

jak i w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Umożliwia ona naukę przez zabawę, jest więc 

elementem tzw. edutainment, czyli działań łączących w sobie rozrywkę z edukacją598. 

Obszarem, w którym grywalizację wykorzystuje się najczęściej jest HR i jego funkcje: 

rekrutacja, szkolenia oraz budowanie zaangażowania599. Ostatnia z nich będzie ważnym 

elementem projektu motywacyjnego opracowanego poniżej. 

Celem gamifikacji jest rozwijanie zachowań w kontekście społecznym, tzn. 

rozwiązywanie problemów czy też nabywanie pewnych umiejętności a następnie ich 

utrwalanie. Bazuje ona na zwiększaniu zaangażowania graczy, jednocześnie pozytywnie 

wpływając na motywację. Aby grywalizacja rzeczywiście wpływała na realizację celów 

przedsiębiorstw, spełniając pokładaną w niej rolę, niezbędne będzie odpowiednie zaplanowanie 

systemu gry600. Modelem, który wykorzystując mechanizmy i myślenie z gier 

w rozwiązywaniu problemów niezwiązanych z grami jest model grywalizacyjny (z ang. 

Gamification Model Canvas Method), składający się z następujących elementów601: 

• platformy, służącej do opisania i zaimplementowania mechanizmu gry, 

• mechaniki, opisującej zasady gry wraz z komponentami do tworzenia dynamicznej 

gry, które odpowiednio dobrane wpływają na sterowanie zachowaniem gracza, 

• komponentu, określającego elementy lub cechy gry w celu stworzenia mechaniki 

lub przekazania informacji zwrotnej graczowi. Mogą to być punkty, odznaki, 

osiągnięcia, wyzwania, liderzy, poziomy czy nagrody, 

• dynamiki, która opisuje zachowanie mechaniki działającej na gracza w czasie. 

Przykładem dynamiki może być progresja, nagroda oraz kreatywność, 

• estetyki, wpływającej na pożądane reakcje emocjonalne wywołane u gracza, jak 

narracja, wyzwanie, ekspresja i uległość, 

• zachowania, opisujące zachowania konieczne do podjęcia przez gracza, aby uzyskać 

zwrot z projektu, 

• gracza, 

 
598 A. Winnicka-Wejs (2015), Motywowanie do rozwoju z zastosowaniem grywalizacji, Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimi, 3-4, s. 57-80 
599 J. Woźniak (2015), Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(103), s. 11-33 
600 M. Litwin (2014), Pojęcie grywalizacji wobec zjawisk związanych z rynkiem pracy, Homo Ludens, 1(6), s. 

75-85 
601 N. Rahman, J. Jaafar, F. Kadir, S. Shamsuddin, S.I. Saany (2018), Cloud based gamification model canvas for 

school information management, International Journal of Engineering & Technology, (7, 2.14), s. 28-31; K. 

Gibek (2018), Grywalizacja jako narzędzie motywowania i angażowania pracowników, Państwo i 

Społeczeństwo, 1, s. 115-126 
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• kosztów, określających główne koszty lub inwestycje związane z rozwojem gry, 

• przychodów, które z kolei opisują ekonomiczny lub społeczny zwrot z rozwiązania 

z wprowadzeniem grywalizacji. 

W celu optymalnego zaplanowania gamifikacji istotną będzie dokładna znajomość 

odbiorcy. W odróżnieniu bowiem od tradycyjnych gier, grywalizacja jest opracowywana dla 

znanej i specyficznej grupy, przy czym ich lepsza znajomość determinuje większy sukces 

w postaci zwiększenia zaangażowania i motywacji. Chcąc poznać naturę graczy, R. Bartle 

przeprowadził badania, które wyłoniły typowe preferencje gry, przedstawione na rysunku 3.6. 

 

Rys. 3.5 Typy graczy wg R. Bartle 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Bartle (1996), Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit 

MUDs, Journal of MUD research, 1(1), pobrano dnia 12.10.2021 z 

https://www.researchgate.net/publication/247190693_Hearts_clubs_diamonds_spades_Players_who_suit_MUDs 

 

Wskazany wyżej autor zidentyfikował cztery typy graczy, tj.602: 

• zabójców – których celem jest pokonywanie przeciwników oraz wywieranie 

wpływu na innych graczy, uwielbiają narzucać się innym, 

• zdobywców – skupionych na zdobywaniu w grze największej ilości punktów 

i osiąganiu kolejnych poziomów, wszystko jest podporządkowane temu celowi, 

• społeczników – dla których istotna jest interakcja oraz możliwość współdziałania 

z innymi graczami. Gra jest tylko tłem, wspólną płaszczyzną, na której dzieją się 

rzeczy dla graczy. 

• odkrywców – lubiących odkrywać świat, czerpią przyjemność z tego, że gra 

odsłania przed nimi swoje wewnętrzne mechanizmy. Próbują coraz bardziej 

 
602 R. Bartle (1996), Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs, Journal of MUD research, 1(1), 

pobrano dnia 12.10.2021 z 

https://www.researchgate.net/publication/247190693_Hearts_clubs_diamonds_spades_Players_who_suit_MUDs 
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nieszablonowych działań, szukając interesujących cech (np. błędów) i dowiadując 

się, jak to wszystko działa. 

Na podstawie powyższych badań, A. Marczewski podjął się próby przeprowadzenia 

podobnego podziału, jednakże typowo dla systemów grywalizacyjnych. Jego model, na 

poziomie podstawowym, oparty jest na sześciu typach użytkowników, którzy zostali 

scharakteryzowani w tabeli 3.6 

 

Tabela 3.6 Typy użytkowników gamifikacji wg A. Marczewskiego 

Rodzaj użytkownika Sposób motywacji Charakterystyka 

Społecznicy 
Poczucie przynależności, 

powiązania społeczne 

Chcą wchodzić w interakcje z innymi i tworzyć więzi 

społeczne. Lubią być połączeni z innymi. 

Wolne Duchy Autonomia i autoekspresja 

Chcą tworzyć i odkrywać, ale i mieć wpływ. Istnieją 

dwa podstawowe podtypy: Twórcy i Odkrywcy. 

Odkrywcy nie chcą być ograniczani w tym, jak badają 

system. Prawdopodobnie znajdą oni również w nim 

najwięcej dziur. Twórcy z kolei chcą budować nowe 

rzeczy, będą tworzyć najbardziej osobistą zawartość. 

Zdobywcy Mistrzostwo 

Chcą się uczyć nowych rzeczy i doskonalić się. 

Potrzebują wyzwań, którym muszą sprostać. Chcą być 

najlepsi w różnych rzeczach. System zapewnia im 

odpowiednią platformę, a inni gracze są tylko rzeczami, 

które trzeba pokonać i opanować. 

Filantropi Cel i znaczenie 

Ta grupa jest altruistyczna, chce dawać innym ludziom i 

wzbogacać ich życie w jakiś sposób, nie oczekując 

nagrody. Chcą czuć, że są częścią czegoś większego. To 

oni będą odpowiadać na niekończące się pytania na 

forach, tylko dlatego, że lubią czuć, że pomagają. 

Gracze Nagroda 

Zrobią to, co jest od nich wymagane, aby odebrać 

nagrody z systemu. Sztuką jest spróbować przekształcić 

ich z użytkowników zorientowanych na nagrody w 

użytkowników zmotywowanych wewnętrznie. 

Buntownicy Zmiana 

chcą zakłócić działanie systemu, albo bezpośrednio, 

albo poprzez innych użytkowników, aby wymusić 

pozytywne lub negatywne zmiany. Może być złożonym 

typem i chociaż stanowią oni bardzo mały procent całej 

grupy użytkowników, mogą być bardzo potężni. 

Traktowani poprawnie mogą pomóc ulepszyć system, 

traktowani źle mogą go zniszczyć 

Źródło: opracowanie własne na postawie A. Marczewski (2015), Even ninja monkeys like to play: gamification, 

game thinking and motivational design, CreateSpace Independent Publishing Platform 

 

Niezbędnym jest zastosowanie odmiennych technik przebiegu oraz elementów 

grywalizacji w zależności od różnych typów graczy. Należy pamiętać o każdym z tych typów, 

tak aby wszyscy użytkownicy mogli swobodnie odnaleźć swoje miejsce w danej grze603. W celu 

rozpoznania typów uczestników można przykładowo zastosować User Type Test, 

 
603 M. Sikorska (2018) Grywalizacja jako metoda zarządzania zasobami ludzkimi w realizacji projektów, w: T. 

Kusio, M. Sołtysik, W. Kowalik (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów, Project 

Management Review, 1, s. 14-20 
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zaproponowany przez A. Marczewskiego604. Wykorzystując powyższe narzędzia, twórcy 

gamifikacji mogą określić czynniki, które najtrafniej zmotywują pracowników, dla których jest 

ona projektowana. Zasadnym wydaje się jednak pytanie jak stworzyć system, który będzie 

zrównoważony dla wszystkich typów użytkowników. Nie jest to proste i zależy od celu, dla 

którego powstał dany system. 

Przede wszystkim należy przygotować scenariusz, który odwołuje się do czterech 

podstawowych wewnętrznych motywacji i typów użytkowników (Społecznicy, Wolne Duchy, 

Zdobywcy, Filantropi). Powinien być co najmniej w pewnym stopniu społecznym, z nadaniem 

mu znaczenia i przekazaniem pracownikom przynajmniej częściowej wolności w działaniu. 

Następnie wdrożyć należy dobrze przemyślany system nagród (punkty, statusy itp.). W ten 

sposób pozyskuje się ludzi wewnętrznie zmotywowanych, natomiast ci, którzy są tam dla 

nagród, są także zaspokajani. Wewnętrznie zmotywowani użytkownicy będą najbardziej 

wartościowi – Filantropi i Zdobywcy mogą pomóc systemowi rozwijać się. Z kolei Wolne 

Duchy mają tendencję do oddawania bardzo niewiele ludziom, jeśli wszystko, na co pozwala 

im system, to eksploracja. Gdy będzie ich wielu to społeczny aspekt systemu ma duże szanse 

nie zadziałać. Społecznicy są świetni do promowania systemu i przyciągania większej ilości 

użytkowników, jednakże nie dodają oni zawartości do systemu tak bardzo jak inne typy. 

W przypadku zbyt dużej ich ilości system będzie tylko siecią społecznościową. Buntownicy są 

generalnie nieuniknieni – będą chcieli zmienić system i znajdą sposób, jeśli tylko będą mogli. 

W związku z tym należy się upewnić, że stworzono solidne zasady, które mogą być 

egzekwowane. Należy jednak pamiętać, że mogą oni działać zarówno jako ulepszacze jak 

i niszczyciele – więc nie wszyscy są źli a niektórzy mogą nawet pomóc w ulepszeniu systemu. 

Jeśli w systemie będzie zbyt dużo użytkowników nazwanych „Graczami”, mogą oni 

zdewaluować ideę grywalizacji. Istnieje ryzyko, że będą oni generować wiele 

bezwartościowych treści czy działać tylko dla nagrody. Utrzymanie ich zaangażowania 

w kontrolowany sposób może być czasochłonne i kosztowne, w związku z tym należy tworzyć 

system, który przekształci ich w wewnętrznie zmotywowanych użytkowników605. 

Należy przyjąć założenie, że użytkownicy będą się od siebie różnili także w zależności 

od kohorty pokoleniowej, z której pochodzą. Jak stwierdzono powyżej, gamifikacja sprzyja 

zwłaszcza motywowaniu młodszych pokoleń, co dodatkowo potwierdza słuszność wdrożenia 

 
604 A. Marczewski (b.d.), User Type Test, dostępny on-line na: https://gamified.uk/UserTypeTest2016/user-type-

test.php?lid=#.YWZps3kwhQI 
605 A. Marczewski (2015), Even ninja monkeys like to play: gamification, game thinking and motivational 

design, CreateSpace Independent Publishing Platform 
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takiego systemu, w przedsiębiorstwach twierdzących, że ich pracownicy z pokolenia Y i Z nie 

szanują wartości organizacyjnych. Pokolenia te są znacznie bardziej obyte z grami, to one 

właśnie potrzebują natychmiastowej informacji zwrotnej, nagród za wykonanie kolejnego 

poziomu zadań a także różnorodności i częstej stymulacji, w celu utrzymania odpowiedniego 

poziomu zaangażowania. Warto zwrócić również uwagę na wyniki badań empirycznych, które 

potwierdzają, że respondenci reprezentujący pokolenie Y wykazują silniejsze przekonanie 

o skuteczności działań opartych na grywalizacji niż respondenci z pokolenia X606. Dlatego 

przedstawiciele tych młodszych pokoleń będą się charakteryzowali większą akceptacją 

proponowanego projektu działań grywalizacyjnych opartych na wartościach. 

Podsumowując najważniejsze zalety gamifikacji należałoby wymienić następujące 

elementy607: 

• zwiększenie motywacji pracowników,  

• wzrost zaangażowania osób uczestniczących w grze, 

• skuteczniejsze rozwiązywanie problemów, 

• ułatwienie pracy zespołowej, 

• poprawa komunikacji wewnętrznej, 

• zaspokojenie potrzeby szacunku, poprzez określenie status pracownika w grupie, 

• danie możliwości nauki na błędach, 

• zapewnienie natychmiastowej informacji zwrotnej, 

• maksymalizowanie potencjału pracowników, 

• rozwijanie umiejętności strategicznego myślenia, 

• ułatwianie pokonywania własnych ograniczeń, 

• zachęcenie do realizacji nowych i innowacyjnych projektów, 

 
606 P. Ziemiański, P. Wrotkowska (2020), Postawy przedstawicieli pokoleń X i Y wobec wykorzystania w 

organizacjach oddziaływań opartych na grywalizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i 

Zarządzanie, 81, s. 277-290 
607 A. Kłonczyński (2016), Zalety i ograniczenia gamifikacji jako metody kształcenia w naukach 

humanistycznych. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, 3, s. 60-69; A. Witoszek (2019), 

Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników, Zarządzanie i Finanse 

Journal of Management and Finance (17, 1/1), s. 36; N. Rahman, J. Jaafar, F. Kadir, I. Czerska (2017), 

Grywalizacja miejsca pracy jako innowacyjne podejście w motywowaniu personelu, Marketing i Zarządzanie, 

1(47), s. 253-260; S. Shamsuddin, S.I. Saany (2018), Cloud based gamification model canvas for school 

information management, International Journal of Engineering & Technology, (7, 2.14), s. 28-31; E. Bombiak, 

M. Cisek (2019), Grywalizacja jako innowacja w obszarze funkcji personalnej, w: B. Domańska-Szaruga, E. 

Bombiak (red.),Współczesne wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce, s. 29-48, K. Gibek (2018), Grywalizacja jako narzędzie 

motywowania i angażowania pracowników, Państwo i Społeczeństwo, 1, s.115-126; M. Sikorska (2018) 

Grywalizacja jako metoda zarządzania zasobami ludzkimi w realizacji projektów, w: T. Kusio, M. Sołtysik, W. 

Kowalik (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów, Project Management Review, 1, s. 14-20 
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• uatrakcyjnienie procesu nauki, czyniąc ją przyjemniejszą i ciekawszą, 

• umożliwienie uczenia poprzez działanie, 

• podnoszenie poziomu realizacji celów biznesowych, 

• obniżanie kosztów szkoleń, 

• zaspokajanie potrzeby pracowników z zakresie wyzwań i rywalizacji, 

• posiadanie uniwersalnego charakteru, 

• zwiększanie atrakcyjności miejsca pracy poprzez budowanie marki pracodawcy, 

• inspirowanie pracowników do zmiany zachowań, 

• wpływ na potencjalny wzrost wartości firmy. 

Jak każdy projekt, także i gamifikacja posiada potencjalne wady, które w zależności od 

okoliczności mogą znacząco wpłynąć na sukces realizacji. Wśród nich znajdują się608: 

• krótkotrwałe zaangażowanie oraz działania oparte na motywatorach zewnętrznych, 

• sprowadzanie grywalizacji do wprowadzania punktów i rankingów jako jedynych 

elementów gier, potencjalnie prowadzi do wzrostu niezdrowej rywalizacji, w tym 

agresji pomiędzy użytkownikami, jednocześnie powodując rosnącą falę krytyki 

wobec rozwiązań opartych o mechanizmy gier w środowisku biznesowym, 

• złożoność systemu związana z opracowaniem narracji na poszczególnych 

poziomach gry oraz administrowanie, wpływające na czasochłonność oraz koszty, 

• ryzyko koncentracji pracowników na rywalizacji zamiast zdobywaniu umiejętności 

czy wiedzy, 

• nieumiejętna implementacja może przynieść odmienny do założonego skutek, 

• posiada ograniczone zastosowanie, ponieważ nie ma możliwości angażowania 

pracowników do wszystkich zadań realizowanych przez przedsiębiorstwo, 

• część pracowników może nie być zainteresowana taką formą działania. 

Bazując na powyższych rozważaniach teoretycznych oraz systemie grywalizacyjnym 

zaimplementowanym w analizowanym w rozdziale drugim longitudinalnym studium 

przypadku, z jednoczesnym wykorzystaniem praktycznego narzędzia w postaci karty projektu, 

 
608 A. Kłonczyński (2016), Zalety i ograniczenia gamifikacji jako metody kształcenia w naukach 

humanistycznych. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, 3, s. 60-69; R.W. Spencer (2013), 

Work is not a game, Research-Technology Management, 6, s. 59-60; A. Witoszek (2019), Dobór mechanizmów 

gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników, Zarządzanie i Finanse Journal of Management 

and Finance (17, 1/1), s. 36; N. Rahman, J. Jaafar, F. Kadir, S. Shamsuddin, S.I. Saany (2018), Cloud based 

gamification model canvas for school information management, International Journal of Engineering & 

Technology, (7, 2.14), s. 28-31; A. Marczewski (2015), Even ninja monkeys like to play: gamification, game 

thinking and motivational design, CreateSpace Independent Publishing Platform; J. Woźniak (2015), 

Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(103), s. 11-33 
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zaproponowanego w poprzedzającym podpunkcie dysertacji, podjęto się próby opracowania 

projektu gamifikacji, mającego na celu motywowanie do przestrzegania wartości 

organizacyjnych, wzrost zaangażowania a także nagradzanie właściwych postaw. Propozycja 

karty takiego projektu została przedstawiona w tabeli 3.7. Zestawienie celów, planowanego 

czasu realizacji oraz efektów zaprezentowano w tabeli 3.8, natomiast strukturę podziału prac 

projektowych projektu zestawiono w tabeli 3.9. 

 

Tabela 3.7 Karta projektu - system motywowania pracowników poprzez grywalizację 

KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu System motywowania pracowników poprzez grywalizację 

Data opracowania  

Opracował  

Zatwierdził  

Powody podjęcia 

projektu 

• Potrzeba stworzenia uniwersalnego narzędzia, służącego stałemu motywowaniu 

oraz zwiększaniu zaangażowania wszystkich pracowników poprzez 

grywalizację, 

• Budowanie i wzmacnianie kultury feedbacku w organizacji – pozytywna 

informacja zwrotna/ docenienie/ pochwała jako stałe narzędzie komunikacji 

oraz motywowania, 

• Potrzeba wzajemnego doceniania przestrzegania wartości w codziennej pracy, 

osiąganych wyników oraz postaw, zarówno przez pracowników, jak i przez 

przełożonych. Podkreślenie i adekwatne docenienie nie tylko mniejszych, ale 

również większych/ wyjątkowych/ wyróżniających się rezultatów oraz 

ponadprzeciętnych postaw pracowniczych, 

• Wzmacnianie pożądanych postaw i osiągnięć oraz motywowanie  

do kontynuowania pracy w danych obszarach poprzez pozytywny feedback 

(docenienie, pochwała), 

• Chęć rozszerzenia pakietu benefitów pozapłacowych w firmie o niestandardowy 

element, 

• Wzmacnianie współpracy pomiędzy działami w organizacji, 

• Wyróżnienie się na tle konkurencji poprzez unikalny system motywowania 

pracowników z elementami grywalizacji, 

• Potrzeba kreowania pozytywnego, motywacyjnego środowiska pracy, 

sprzyjającego rozwojowi indywidualnemu oraz zespołowemu, 

• Zaktywizowanie i zaciekawienie pracowników systemem poprzez formułę 

grywalizacji. 

Cele projektu • Cel główny:  

Stworzenie uniwersalnego narzędzia służącego motywowaniu pracowników 

poprzez grywalizację, w ramach którego w formie pochwał doceniane będą 

pożądane postawy oraz wyniki pracowników firmy. 

• Cele szczegółowe: 

▪ ustalenie uczestników projektu, 

▪ opracowanie planu projektu, 

▪ stworzenie założeń funkcjonowania systemu, 

▪ konsultacje z reprezentantami poszczególnych działów oraz kadry 

zarządzającej, 

▪ konsolidacja założeń systemu z propozycjami reprezentantów kadry 

zarządzającej, 

▪ analiza finansowa systemu, 

▪ stworzenie regulaminu systemu, 
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▪ przygotowanie systemu w formie plików MS Excel/ aplikacji, 

▪ przedstawienie gotowego systemu oraz regulaminu do zaopiniowania 

Zarządowi firmy. 

Szczegółowe zestawienie celów projektu oraz uzyskiwanych w wyniku ich realizacji 

rezultatów przedstawiono w tabeli 3.7 

Produkty projektu • Narzędzie motywowania pracowników poprzez grywalizację w formie pliku 

MS Excel. 

• Regulamin systemu. 

Główne ryzyka 

projektu 

• Kolizja czasowa z innymi prowadzonymi w firmie projektami (nowe zlecenia 

lub opóźnienia w realizacji już trwających), co będzie wymagało zaangażowania 

w nie członków zespołu projektowego dedykowanego do opracowania systemu 

motywacyjnego poprzez grywalizację, 

• Niechęć części pracowników do korzystania z systemu motywacyjnego 

opartego na grywalizacji, np. pracowników: 

o o osobowości introwertycznej, 

o zajmujących samodzielne stanowiska, w ograniczonym stopniu 

wymagających współpracy z innymi pracownikami firmy, 

o obawiających się negatywnych konsekwencji wynikających  

z uzyskania zbyt małej ilości punktów i niskiej noty w 

ogólnofirmowym rankingu pracowniczym. 

• Niedopasowanie założeń systemu motywacyjnego do potrzeb pracowników – 

nieodpowiednia ilość pochwał do przyznania w skali miesiąca, 

• Niefunkcjonalność lub inne niedoskonałości techniczne systemu wynikające  

z niskobudżetowej formy zaprojektowania go w programie MS Excel. 

Korzyści projektu • Wzrost motywacji oraz zaangażowania pracowników, przekładający się na 

przestrzeganie wartości organizacyjnych, osiągane rezultaty indywidualne, 

zespołowe oraz firmowe, 

• Promowanie pożądanych postaw oraz osiągnięć pracowniczych, 

• Włączenie do codziennej pracy elementu „zdrowej rywalizacji”  

o ilość otrzymanych pochwał pomiędzy pracownikami, 

• Zwiększenie aktywności oraz rozbudzenie ciekawości u pracowników poprzez 

oparcie systemu na grywalizacji, 

• Wzmocnienie kultury feedbacku w organizacji, 

• Wzrost satysfakcji pracowników w zakresie otrzymywanego feedbacku, 

• Rozwój pracowników poprzez wzmacnianie świadomości posiadanych 

indywidualnych talentów (tzw. mocnych stron), 

• Budowanie poczucia wartości pracowników, 

• Komunikowanie małych i dużych sukcesów w firmie, 

• Wzmocnienie oraz wzrost satysfakcji z pracy zespołowej w wyniku doceniania 

różnych aspektów efektywnej współpracy oraz pożądanych postaw 

pracowniczych, 

• Wdrożenie innowacyjnego, wyróżniającego firmę systemu motywacyjnego, 

stanowiącego unikalny na rynku benefit pozapłacowy (Employer Branding, 

wsparcie procesów rekrutacji - element przyciągający do organizacji nowe 

talenty), 

• Zacieśnienie oraz utrwalenie relacji w organizacji, 

• Ograniczenie rotacji w zespole poprzez wzrost satysfakcji z pracy, 

• Wdrożenie narzędzia wspierającego komunikowanie w firmie 

ponadprzeciętnych, wyróżniających rezultatów oraz prozespołowych postaw 

pracowniczych (inspirujące wzorce do naśladowania). 

Słabe strony/ 

zagrożenia projektu 

• Zbyt wysokie koszty wypłaty premii w systemie kafeteryjnym za osiągnięcie 

progów punktów, 

• Możliwa niechęć lub poczucie dyskomfortu w przyznawaniu przez 

pracowników pochwał swoim przełożonym (uznanie przez zespół za formę 

przypodobania się przez danego pracownika przełożonemu, negatywne reakcje 

zespołu, obniżenie nastrojów w firmie), 
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• Czasochłonność projektu oraz konieczność zaangażowania części pracowników 

i kadry zarządzającej, którzy w tym czasie nie realizują swoich codziennych 

zadań, przyczyniających się do osiągania przez firmę założonych celów 

biznesowych, 

• W przypadku mniejszych firm – brak przestrzeni oraz realnej potrzeby 

zbudowania systemu motywacyjnego poprzez grywalizację ze względu na 

konieczność pełnej koncentracji na rozwoju biznesu, aby początkowo 

utrzymać się, a następnie sukcesywnie budować pozycję na rynku (proces 

wieloletni, wysoce angażujący zasoby ludzkie oraz finansowe), 

• Docenianie w systemie wyłącznie najbliższych współpracowników 

(kierowanie się osobistymi sympatiami, brak obiektywizmu w przyznawaniu 

pochwał), 

• Nietrafne lub niewystarczające uzasadnienia przyznania pochwał dla 

poszczególnych pracowników, 

• Brak czasu lub zapominanie o możliwości korzystania z systemu, 

• Konieczność systematycznej obsługi plików MS Excel do przyznawania 

pochwał przez wyznaczonych pracowników (comiesięczne aktualizacje, 

dodawanie/ usuwanie z systemu użytkowników, generowanie raportów itp.), 

• Mało atrakcyjna forma systemu – pliki MS Excel zamiast nowoczesnej 

aplikacji mobilnej, 

• „Niezdrowa rywalizacja” w zespole, nieprzestrzeganie zasad „fair play”, 

konflikty między pracownikami, 

• Niesprawiedliwość systemu – mniejsza szansa na zbieranie punktów i zajęcie 

wysokiego miejsca w firmowym rankingu przez osoby zajmujące samodzielne, 

w niewielkim stopniu wymagające współpracy stanowiska, przez 

pracowników zdalnych, z krótkim stażem pracy w firmie itp., 

• Spadek motywacji u pracowników otrzymujących niewiele pochwał, długo 

zbierających punkty w systemie. 

Uczestnicy projektu • Zarząd firmy, 

• Kierownik projektu, 

• Zespół projektowy – wyznaczeni przez Zarząd firmy w porozumieniu z 

Kierownikiem projektu pracownicy reprezentujący każdy z działów firmy, 

• Reprezentanci kadry zarządzającej firmy (managerowie, kierownicy, liderzy 

działów) – rola konsultacyjna. 

Podział prac, 

zakresy 

odpowiedzialności 

oraz harmonogram 

projektu 

• Prace projektowe obejmują 16 zadań głównych, podzielonych na zadania 

cząstkowe, 

• Każdemu z zadań przypisano odpowiedzialnych za nie uczestników, 

• Zadania realizowane będą zgodnie z harmonogramem obejmującym przedziały 

czasowe określane poprzez tygodnie kalendarzowe, 

Szczegółowy podział prac, zakresy odpowiedzialności oraz harmonogram  

przedstawiono w tabeli 3.8. 

 

Zasoby • Zasoby ludzkie - zarząd firmy, pracownicy, 

• Zasoby materiałowe - materiały papiernicze/ biurowe, flipchart, 

• Zasoby techniczne - sale konferencyjne do organizacji spotkań projektowych, 

sprzęt komputerowy, drukarki, telefony, standardowe oprogramowanie biurowe  

(w szczególności MS Excel), 

• Podwykonawstwo – graficy komputerowi, firma IT. 

Koszty • Koszt roboczogodzin przeznaczonych na projekt przez zaangażowanych 

pracowników, 

• Koszt materiałów biurowych, sprzętu, 

• Koszt wynajmu sali konferencyjnej (w przypadku braku dostępu w biurze 

firmy), 

• Koszt zlecenia opracowania plików firmie IT (w przypadku braku możliwości 

przygotowania przez pracowników wewnętrznych), 
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• Koszt zlecenia opracowania graficznego materiałów komunikacyjnych firmie 

zewnętrznej (w przypadku braku możliwości przygotowania przez 

pracowników wewnętrznych). 

Metody 

monitorowania 

postępów projektu 

• Kamienie milowe, 

• Regularne raportowanie na linii zespół projektowy - kierownik projektu – 

zarząd, 

• Spotkania zespołu projektowego, 

• Regularne spotkania i/lub video-konferencje z podwykonawcą (firma IT). 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 3.8 Zestawienie celów, planowanego czasu realizacji oraz efektów projektowych 

 

Zakres 

Planowany 

czas 

realizacji 

 

Oczekiwany efekt 

C
el

 g
łó

w
n

y
 

Stworzenie dedykowanego wszystkim 

pracownikom firmy systemu 

motywacyjnego poprzez grywalizację, 

opartego na wartościach organizacyjnych, 

wzajemnym docenianiu osiągnięć oraz 

pożądanych postaw pracowniczych w 

formie pochwał. Pracownicy w ramach 

systemu zbierają punkty za każdą 

otrzymaną pochwałę. Uzyskanie 

określonego wyniku punktowego skutkuje 

otrzymaniem przez pracownika nagrody 

w formie dodatkowej premii w systemie 

kafeteryjnym. 

5 miesięcy Gotowe narzędzie – pliki MS Excel służące 

przyznawaniu pochwał pracowniczych wraz 

z regulaminem systemu. 

C
el

e 
sz

cz
eg

ó
ło

w
e
 

Ustalenie uczestników projektu. 2 tygodnie Dokument zawierający zestawienie 

wszystkich uczestników projektu. 

Opracowanie planu projektu. 2 tygodnie Plan projektu zaakceptowany przez zarząd 

firmy. 

Stworzenie założeń funkcjonowania 

systemu. 

 

4 tygodnie Dokument zawierający wypracowane 

założenia dotyczące funkcjonowania 

systemu.  

Konsultacje z reprezentantami kadry 

zarządzającej. 

2 tygodnie Tabela z wykazem propozycji zmian ze 

strony konsultantów. 

Konsolidacja założeń systemu z 

propozycjami reprezentantów kadry 

zarządzającej. 

1 tydzień Dokument zawierający skonsolidowane 

założenia dotyczące funkcjonowania 

systemu. 

Analiza finansowa systemu w oparciu o 

wypracowane założenia. 

2 tygodnie Dokument zawierający analizę finansową 

systemu motywacyjnego. 

Stworzenie regulaminu systemu. 2 tygodnie Dokument zawierający regulamin systemu. 

Przygotowanie systemu w formie plików 

MS Excel. 

4 tygodnie Gotowy system oparty plikach MS Excel. 

 

Przedstawienie gotowego systemu oraz 

regulaminu do zaopiniowania Zarządowi 

firmy. 

1 tydzień Finalna wersja systemu motywacyjnego 

poprzez grywalizację w formie plików  

MS Excel oraz regulaminu, przygotowania  

do zaimplementowania w organizacji. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3.9 Struktura podziału prac projektowych 

Lp. Zadanie Uczestnicy Harmonogram 

1. Inicjacja procesu - zgoda na podjęcie projektu 

stworzenia systemu motywacyjnego poprzez 

grywalizację dla pracowników firmy. (*) 

Zarząd firmy Tydzień 1. 

2. Powołanie kierownika projektu. Zarząd firmy Tydzień 1. 

3. Zbudowanie zespołu projektowego - powołanie  

po 1 reprezentancie z każdego działu. 
Zarząd firmy w 

porozumieniu z 

kierownikiem projektu 

Tydzień 1. 

4. Powołanie zespołu konsultantów – po 1 reprezentancie 

kadry zarządzającej z każdego działu. 

Zarząd firmy w 

porozumieniu z 

kierownikiem projektu 

Tydzień 1. 

5. Przekazanie kierownikowi projektu wytycznych oraz 

wskazówek dotyczących projektu przez zarząd. 

Zarząd firmy, kierownik 

projektu 

Tydzień 2. 

6. Przygotowanie planu projektu, podziału prac, 

harmonogramu, wykazu zasobów, zestawienia kosztów. 
Kierownik projektu Tydzień 2.-3. 

7. Akceptacja planu projektu. (*) Zarząd firmy Tydzień 4. 

8. Przeprowadzenie spotkania organizacyjnego z 

zespołem projektowym (przekazanie planu projektu, 

podziału prac, harmonogramu). 

Kierownik projektu, zespół 

projektowy oraz 

konsultanci 

Tydzień 4. 

9. Prace związane z 

przygotowaniem 

założeń systemu 

motywacyjnego 

poprzez 

grywalizację. 

Spotkania projektowe 1x/tydzień 

celem wypracowania: 

• Podziału oraz zdefiniowania 

poszczególnych rodzajów 

pochwał, 

• Kryteriów przyznawania 

pochwał, 

• Limitów pochwał do 

przyznania  

w skali miesiąca, 

• Limitów pochwał do 

przyznania  

w dziale i poza nim, dla 

pracowników oraz kadry 

zarządzającej, 

• Zasad przyznawania 

pochwał przez pracowników 

oraz przełożonych, 

• Punktacji za pochwały  

w zależności od rodzaju 

pochwały oraz działu, w 

którym pracuje jej adresat, 

• Zasad działania systemu w 

nietypowych sytuacjach (np. 

pracownik w trakcie okresu 

wypowiedzenia, 

niewykorzystanie w danym 

miesiącu wszystkich 

dostępnych pochwał), 

• Progu punktowego 

upoważniającego do 

otrzymania nagrody w 

formie dodatkowej premii w 

systemie kafeteryjnym, 
• Zasad obsługi i ewaluacji 

systemu. 

Kierownik projektu, zespół 

projektowy 
Tydzień 5.-8. 

Spisanie w formie dokumentu 

założeń systemu 

Kierownik projektu Tydzień 9. 
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motywacyjnego poprzez 

grywalizację wypracowanych 

przez zespół projektowy. (*) 
10. Konsultacje z 

reprezentantami 

kadry 

zarządzającej. 

Przekazanie reprezentantom 

kadry zarządzającej 

wypracowanych założeń systemu 

do indywidualnej analizy. 

Ustalenie terminu spotkania 

celem omówienia uwag. 

Kierownik projektu oraz 

indywidualnie każdy z 

reprezentantów kadry 

zarządzającej 

Tydzień 9. 

Spotkanie z reprezentantami 

kadry zarządzającej – konsultacja 

założeń systemu, zebranie uwag 

oraz propozycji zmian. 

Kierownik projektu, 

reprezentanci kadry 

zarządzającej 

Tydzień 10. 

Zebranie w formie tabeli 

wypracowanych w trakcie 

spotkania uwag oraz przekazanie 

Kierownikowi projektu. 

Wyznaczona osoba z kadry 

zarządzającej (dobrowolne 

zgłoszenie lub 

wyznaczenie przez 

kierownika projektu) 

Tydzień 10. 

11. Konsolidacja 

założeń systemu 

przygotowanych 

przez zespół 

projektowy z 

propozycjami 

reprezentantów 

kadry 

zarządzającej. 

Spisanie w formie dokumentu 

skonsolidowanych założeń 

systemu motywacyjnego 

poprzez grywalizację. (*) 

Kierownik projektu Tydzień 11. 

12. Analiza finansowa 

systemu 

motywacyjnego 

poprzez 

grywalizację  

w oparciu  

o wypracowane 

założenia. 

Przygotowanie oraz 

przekazanie kierownikowi 

projektu dokumentu 

zawierającego analizę 

finansową systemu. Uzyskanie 

akceptacji kosztów 

funkcjonowania systemu 

motywacyjnego poprzez 

grywalizację od zarządu firmy. 

(*) 

Kontroler finansowy lub 

inny wyznaczony 

pracownik działu 

finansowego, kierownik 

projektu oraz zarząd firmy 

– na etapie analizy 

wyników oraz akceptacji 

kosztów. 

Tydzień 12.-13. 

13. Przygotowanie 

regulaminu 

systemu. 

Spotkanie zespołu projektowego 

celem wypracowania regulaminu 

systemu motywacyjnego. 

Kierownik projektu, zespół 

projektowy 

Tydzień 14.  

Spisanie regulaminu systemu 

motywacyjnego. (*) 

Kierownik projektu Tydzień 14. 

14. Zaopiniowanie 

przez Zarząd firmy 

założeń oraz 

regulaminu 

systemu 

motywacyjnego 

poprzez 

grywalizację. 

Akceptacja założeń oraz 

regulaminu systemu 

motywacyjnego przez zarząd 

firmy. Wyrażenie zgody  

na zlecenie technicznego 

przygotowania systemu w 

formie plików MS Excel. (*) 

Zarząd firmy Tydzień 15. 

15. Techniczne 

przygotowanie 

systemu w formie 

plików MS Excel. 

Przygotowanie systemu w formie 

plików MS Excel (pliki 

indywidualne do przyznawania 

pochwał dla każdego pracownika 

powiązane z plikiem zbiorczym z 

podsumowaniem wszystkich 

przyznanych pochwał oraz 

rankingiem użytkowników). 

Wyznaczeni pracownicy 

działu finansowego i/lub IT 

lub zewnętrzna firma IT 

Tydzień 16.-18. 
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Testowanie systemu w formie 

plików MS Excel, zgłaszanie  

i nanoszenie poprawek. 

Kierownik projektu, zespół 

projektowy, wyznaczeni 

pracownicy działu 

finansowego i/lub IT lub 

zewnętrzna firma IT 

Odbiór systemu 

motywacyjnego poprzez 

grywalizację w formie plików 

MS Excel. (*) 

Kierownik projektu po 

uzyskaniu akceptacji 

zarządu firmy. 

Tydzień 19. 

16. Podsumowanie  

i zamknięcie 

projektu 

Spotkanie podsumowujące 

projekt  

z zarządem firmy. Omówienie 

wyników projektu, w tym 

poziomu realizacji celów oraz 

założeń projektu, zestawienia 

kosztów wraz z pełną 

dokumentacją projektową. 

Zarząd firmy, kierownik 

projektu 

Tydzień 20. 

Zlecenie opracowania 

materiałów komunikacyjnych 

oraz marketingowych 

prezentujących zasady systemu 

motywowania pracowników 

poprzez grywalizację. 

Kierownik Projektu, Dział 

marketingu i/lub grafik 

zewnętrzny 

Spotkanie podsumowujące z 

zespołem projektowym. 

Omówienie wyników projektu. 

Zebranie i usystematyzowanie 

wiedzy uzyskanej w trakcie 

realizacji projektu (stworzenie 

raportu lub prezentacji  

na przyszłe potrzeby firmy). 

Rozwiązanie zespołu 

projektowego. 

Kierownik projektu, zespół 

projektowy, reprezentanci 

kadry zarządzającej 

Spotkanie ogólnofirmowe, 

zaprezentowanie systemu 

motywacji pracowników poprzez 

grywalizację. Podziękowania dla 

wszystkich zaangażowanych w 

projekt pracowników oraz kadry 

zarządzającej.  

Zarząd firmy, wszyscy 

pracownicy oraz kadra 

zarządzająca 

(*) – kamień milowy projektu 

Źródło: opracowanie własne 

Postępując analogicznie jak w przypadku omówionego w poprzednim podpunkcie 

projektu definiowania wartości organizacyjnych, należy szczegółowo opisać wszystkie 

założenia zebrane w karcie projektu, jak również etapy realizacji oraz zamknięcia projektu. 

W zależności od wielkości firmy, rodzaju jej wartości oraz aktualnej spójności wartości 

organizacyjnych z tymi indywidualnymi, system będzie ulegał, czasami nawet dość znacznej, 

modyfikacji. Tym niemniej autor chciałby zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii: 

• przyznawanie pochwał powinno być natychmiastowe, tak aby jak najszybciej 

wzmacniać pozytywne sygnały. Czekanie np. do końca miesiąca kiedy i tak 

niewykorzystane punkty przepadną, będzie znacznie ograniczało działanie 

motywacyjne. Optymalnie będzie przekazywać pochwałę osobiście, w dalszej 
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kolejności telefonicznej a w ostateczności informując w wiadomości elektronicznej 

lub sms. Przyznanie punktów bez poinformowania osoby zainteresowanej nie 

powinno być akceptowane, 

• w celu ograniczenia „wymiany” punktów pomiędzy blisko współpracującymi 

osobami, warto ustalić maksymalny pułap pochwał przekazywanych jednej osobie 

lub działowi. Przy czym sterując odpowiednio punktacją można wpłynąć na 

współpracę międzydziałową czy międzyoddziałową, w zależności od okoliczności, 

• informacja o osiągniętej ilości punktów powinna być dostępna w rankingach, zaleca 

się także wprowadzenie odpowiednich różnych statusów po osiągnięciu 

konkretnego pułapu, 

• system może być także wykorzystany do promocji innych zachowań, 

niezwiązanych z wartościami firmy. Przykładowo można dodać eko-pochwałę, za 

działania proekologiczne, 

• wprowadzenie własnego nazewnictwa pochwał, bardzo charakterystycznego dla 

danej organizacji, uatrakcyjni zaimplementowane narzędzie, 

• alternatywnie, w zależności od możliwości technicznych i finansowych, system 

można opracować w aplikacji mobilnej, 

• opcjonalnie, w narzędziu tym można także wbudować negatywne punkty, które 

będą z kolei przyznawane za niewłaściwe postawy czy zachowania. W ten sposób 

grywalizacja będzie stanowić znacznie szerszą formę oceny pracownika. 

Podsumowując projekt grywalizacji oparty na wartościach, należy stwierdzić, że jest on 

dodatkowym a jednocześnie innowacyjnym bodźcem, który angażuje i motywuje pracowników 

do jeszcze lepszego przestrzegania wartości organizacyjnych w przedsiębiorstwie, do 

sugerowania propozycji działań wpisujących się w wartości czy też ewentualnego zgłaszania 

wykrytych przez nich nieprawidłowości. W rezultacie, poprzez odpowiednio dobrane 

mechanizmy i narzędzia z gier, pracodawca może weryfikować zachowania swoich 

pracowników w praktyce. Ich ocena dostarcza informacji zwrotnej i może być potencjalnie 

wykorzystana zarówno przy awansach jak i decyzji o zwolnieniu danego pracownika. 
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Zakończenie 

Problem naukowy podjęty w niniejszej pracy dotyczy skutecznej implementacji 

koncepcji zarządzania przez wartości w praktyce gospodarczej. Podjęto próbę rozwiązania 

postawionego problemu poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie niedostatki występują 

w przedsiębiorstwach w procesie implementacji procesu zarządzania przez wartości oraz jakie 

są przyszłe wyzwania dla organizacji w kontekście zarządzania przez wartości  (sprostania 

zidentyfikowanym problemom, barierom). W pracy przyjęto także cel o charakterze 

koncepcyjno-postulatywnym, w postaci opracowania wytycznych, które obejmują sposoby 

radzenia sobie ze zidentyfikowanymi niedostatkami praktyki oraz umożliwiają sprostanie 

wyzwaniom.  

Podjęte rozważania wskazały na wieloaspektowy i złożony charakter pojęcia wartości. 

Na podstawie kompleksowej analizy literatury światowej, obejmującej dyscypliny nauki 

począwszy od filozofii po nauki o zarządzaniu i jakości, dokonano charakterystyki istoty 

wartości. Posłużono się przy tym analizą porównawczą i opracowano zestawienia mające na 

celu zobrazowanie wielowymiarowości analizowanego pojęcia, co przyczyniło się do 

usystematyzowania aparatu pojęciowego. Istotne miejsce w dysertacji zajmują rozważania 

dotyczące roli wartości indywidualnych człowieka zarówno w sferze prywatnej jak 

i zawodowej. Wykazano, że wartości w życiu człowieka bez wątpienia istnieją, wpływając 

pośrednio lub bezpośrednio zarówno na nasze decyzje, myśli, wybory jak i postawy. 

W kontekście życia zawodowego istotne jest dopasowanie „człowiek – organizacja”.  

Analiza warstwy literaturowej pozwoliła także na wyodrębnienie czynników 

zmieniających podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w ostatnim czasie, które 

w rezultacie wywarły wpływ na odejście od modelu zarządzania przez cele.  Pozwoliło to na 

wyodrębnienie aktualnych trendów oddziałujących na złożoność działalności gospodarczej, 

które to utorowały drogę do szerszego spojrzenia na zarządzanie i pojawienie się koncepcji 

ZPW. Autor doszedł jednakże do wniosku, że nie zastępuje ona zarządzania przez cele; jej rolą 

jest raczej uzupełnienie a także ułatwienie realizacji zarządzania przez cele w praktyce, poprzez 

nadanie mu głębszego znaczenia. Rozważania prowadzone w rozprawie bazowały zarówno na 

ilościowej jak i jakościowej analizie piśmiennictwa naukowego z zakresu ZPW.  

Dysertacja przybliża nie tylko problematykę zarządzania przez wartości, ale chcąc 

przedstawić szerszy kontekst, wskazuje na zależności między ZPW a społeczną 

odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Autor uznał, 

że analizowane koncepcje – będące odpowiedzią na zmiany w otoczeniu i wewnątrz 



 

 

256 

przedsiębiorstw – wykorzystują podejście typowe dla ZPW, dookreślając jednocześnie 

wartości, o jakie powinny dbać organizacje (takie jak np. środowisko naturalne). 

W pracy sformułowano także definicje własne. Przyjęto m.in., że wartości 

organizacyjne, które to stanowiąc fundament kultury organizacyjnej, są deklarowanymi 

wspólnymi wartościami, cennymi dla danej grupy, które jednocześnie są wartościami 

operacyjnymi – czyli są akceptowanymi, podzielanymi i przestrzeganymi w danej organizacji. 

W celu klaryfikacji warstwy pojęciowej dokonano także dystynktywnego odróżnienia wartości 

organizacyjnych od norm i zasad. 

Sformułowany cel pracy wymagał jednoznacznego zdefiniowania pojęcia zarządzania 

przez wartości. Analiza występujących w literaturze światowej definicji ZPW pozwoliła na 

opracowanie własnej definicji, w której zwrócono uwagę na obligatoryjność występowania 

kilku elementów: 

• posiadania charakteru uporządkowanego, systematycznie realizowanego procesu, 

polegającego na identyfikacji, implementacji, zestrajaniu i utrwalaniu wartości 

w organizacji, 

• łączenia podstawowych wartości organizacji z jej strategicznymi celami, jednakże 

przy uwzględnieniu wartości uznanych za ważne przez pracowników, klientów, 

właścicieli i inne istotne grupy interesariuszy, 

• zestrajania w odniesieniu zarówno do wartości operacyjnych jak i tych 

deklarowanych, 

• obejmowania działań zarządczych nakierowanych na wartości, 

• konsekwentnego praktykowania we wszystkich obszarach funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. 

Zwrócono uwagę, że termin „koncepcja” powinien być używany w szczególności, gdy 

omawia się powstanie idei ZPW a rozważania podejmowane są na bardzo ogólnym poziomie. 

Przechodząc natomiast do omawiania szczegółowych sposobów implementacji ZPW, 

wprowadzając systematyczny proces postępowania, mający za zadanie osiągnięcie określonych 

celów, stosowniejszym będzie zastosowanie terminu „metoda”. Analiza literatury pozwoliła 

także na dokonanie porównania między ZPW i zarządzaniem przez kulturę organizacyjną 

(ZPKO). Uznano, że ZPW stanowi istotny składnik ZPKO, które to będąc szerszym 

a jednocześnie bardziej ogólnym podejściem, tworzy bazę teoretyczną oraz naukowy 

fundament dla zarządzania przez wartości. 



 

 

257 

W oparciu o przeprowadzoną analizę literaturową (ujęcia koncepcyjne ZPW, przykłady 

wdrożeń przedstawiane w publikacjach) wskazano, że implementacja ZPW jest często 

rozumiana w wąskim znaczeniu zamkniętego projektu. Autor, niejako w opozycji do tego 

stanowiska, zaproponował własne ujęcie implementacji jako ciągłego procesu, polegającego na 

dbaniu o wartości, który jednocześnie podlega nieustannemu doskonaleniu, a z upływem czasu, 

zmiany strategii lub warunków ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa, może także 

doprowadzić do zredefiniowania czy też aktualizacji wartości. Podkreślił także niedostatki 

przedstawianych w literaturze opisów przypadków wdrożeń. 

We wnioskach autor zauważył, że typowe wdrożenie ZPW przebiega jako ciąg kilku 

zdarzeń, mianowicie: zdefiniowanie wartości przez właściciela bądź zarząd, następnie ich 

komunikowanie jedynie wśród interesariuszy wewnętrznych oraz internalizacja wartości 

poprzez ich uwzględnienie w procesie rekrutacji. Przeanalizowane egzemplifikacje dały dobry, 

przekrojowy obraz barier implementacyjnych, na jakie napotykają organizacje. Przede 

wszystkim zidentyfikowano brak wdrożenia ZPW jako uporządkowanego, systematycznego 

procesu. Przyjęte wartości w niektórych przypadkach wprawdzie uwzględniły interesariuszy 

zewnętrznych, ale nie zostały z nimi uzgodnione. Sformułowano także wniosek, że ZPW nie 

jest praktykowane we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. 

W toku przeprowadzonych badań empirycznych w postaci wywiadów pogłębionych 

z dyrektorami i kierownikami działów HR organizacji zrzeszonych w DWK, ustalono, że jasno 

sprecyzowane wartości wystąpiły w niespełna połowie badanych firm a do formalizacji 

zapisów dotyczących wartości rzadziej dochodzi w firmach małych. Jednocześnie organizacje 

mające sformułowane wartości nie opracowały ich samodzielnie, ale zostały im narzucone. 

Autor doszedł do wniosku, że rozwiązanie takie wydaje się być charakterystycznym dla firm 

zagranicznych, które powstały stosunkowo dawno i podjęły  decyzję o ekspansji zagranicznej, 

której elementem było jednoczesne ustanawianie wartości organizacyjnych w spółkach-

córkach. 

Wyniki tego badania pozwoliły na wyodrębnienie dwóch grup interesariuszy, na 

których najczęściej skupiały się wartości organizacyjne. Pierwszą z nich byli pracownicy i to 

właśnie z tego obszaru wartości były wymieniane najczęściej. Badani zwrócili szczególnie 

uwagę na szacunek, rozwój, wsłuchiwanie się w potrzeby czy współpracę.  Drugą grupą 

stanowili klienci, a w tym obszarze kluczowy okazał się również szacunek, następnie 

długofalowe postrzeganie klienta, nastawienie na zrozumienie potrzeb oraz transparentność 

prowadzenia biznesu. 
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Na podstawie badań własnych zidentyfikowano zakres implementacji zarządzania przez 

wartości. Okazało się, że pomimo braku kompleksowości implementacji tej metody we 

wszystkich przedsiębiorstwach, sformułowane przez respondentów wypowiedzi wskazują na 

istotność wartości w funkcjonowaniu pracowników w organizacji bez względu na jej rozmiar. 

Są głównym kryterium dokonywania wyborów, występują powszechnie, są pewnym 

kierunkowskazem ułatwiającymi funkcjonowanie w danym przedsiębiorstwie a także 

warunkują ustalanie celów zarówno tych zawodowych jak i życiowych. Jednakże w większości 

zanalizowanych organizacji wystąpił błąd implementacyjny polegający na niespisaniu 

kluczowych wartości a co za tym idzie ich doprecyzowaniu oraz interpretacji, która powinna 

zostać poparta praktycznymi przykładami. Co niezmiernie ciekawe, weryfikując pytanie 

dotyczące komunikowania wartości, okazało się że pomimo braku ich jasnego sformułowania 

i sprecyzowania w większości z tych organizacji, właściwie nie dość że każda z firm jednak 

pewne wartości posiada to dodatkowo komunikuje je swoim zatrudnionym, co potwierdza ich 

istotność w funkcjonowaniu badanych przedsiębiorstw. 

W związku z tym, że zgodnie z zaleceniami literaturowymi, wartości muszą się 

przejawiać we wszystkich obszarach działalności organizacji, zbadano także ich znaczenie na 

różnych płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na relacje z pracownikami i klientami. Wyniki wykazały, że wprawdzie wartości odgrywają 

dość istotną rolę w procesie rekrutacji, jednakże organizacje nie stosują profilu 

kompetencyjnego, który szczegółowo określiłby pożądane cechy i postawy pracowników. 

W większości przypadków wartości są także komunikowane podczas on-boardingu 

pracowników, mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji o awansach, w pewnym stopniu są 

brane pod uwagę w systemie premiowym. Są wprawdzie uwzględniane podczas oceny 

okresowej pracowników, jednakże nie odgrywają w niej większego znaczenia. Uzyskano 

potwierdzenie, że kadra zarządzająca w pełni przestrzega ustalonych wartości. Na uwagę 

zasługuje fakt, że respondenci byli w zgodni w twierdzeniu, że ZPW przejawia się w ich 

kontaktach z klientami.  

Jak wykazano w części teoretycznej pracy, działania na poziomie operacyjnym są 

uważane za „serce” i „duszę” całego procesu zarządzania przez wartości. W procesie badań 

okazało się jednakże, że podanie praktycznych przykładów działań związanych z ZPW 

przychodziło respondentom bardzo trudno – na konkretne aktywności wskazało tylko kilka 

osób. W związku z powyższym zaistniała potrzeba opracowania narzędzi implementacyjnych, 

dzięki którym wartości będą mogły funkcjonować w firmie nie tylko na poziomie 

deklaratywnym ale i operacyjnym, by wartości można było uznać za „wartości organizacyjne”. 
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Podsumowujac powyższe rozważania i odnosząc się do pierwszgo pytania badawczego, 

zidentyfikowano następujące niedostatki w implementacji ZPW: 

• brak formalizacji zapisów dotyczących głównych wartości, szczególnie w małych 

firmach. Niespisanie wartości kluczowych wpływa na brak ich doprecyzowania oraz 

interpretacji, która to powinna zostać poparta praktycznymi przykładami, 

• nieuzgadnianie wartości organizacyjnych z interesariuszami zewnętrznymi, 

• brak wdrożenia ZPW jako uporządkowanego, systematycznego procesu, 

• rozumienie implementacji ZPW w wąskim znaczeniu zamkniętego projektu, 

którego wdrożenie przebiega zazwyczaj w trzech etapach: zdefiniowanie wartości 

przez właściciela bądź zarząd, komunikowanie wśród interesariuszy wewnętrznych 

oraz ich internalizacja wyłącznie w procesie rekrutacji (choć bez zastosowania 

profilu kompetencyjnego, który szczegółowo określiłby pożądane cechy i postawy 

pracowników), 

• niespójność funkcjonowania wartości na poziomie deklaratywnym i operacyjnym, 

• niepraktykowanie ZPW we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, 

• nieodgrywanie większego znaczenia wartości podczas oceny okresowej 

pracowników. 

Ważnym aspektem prowadzonych badań empirycznych – korespondującym z drugim 

pytaniem badawczym – było zidentyfikowanie barier i wyzwań związanych z wdrożeniem 

ZPW. Większość respondentów zgłosiło problem z innym podejściem do wartości przez 

przedstawicieli różnych pokoleń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pokolenia młodsze. 

Dostrzeżono bezpośredni wpływ podejścia do wartości na zaangażowanie pracowników. 

Wyzwaniem wydaje się być także dostosowywanie się do zmian, niedocenianie wagi wartości 

oraz traktowanie metody ZPW jako jednorazowego wydarzenia. Zaobserwowano 

występowanie pewnej zależności pomiędzy barierami implementacyjnymi a wielkością 

przedsiębiorstwa. Małe organizacje nie zgłosiły mianowicie żadnych barier. W nich łatwiej 

wprowadza się różnego typu zmiany organizacyjne. 

Dzięki zastosowaniu metody case study, w pracy szczegółowo przeanalizowano proces 

wdrożenia analizowanej metody a także jej udoskonalanie w czasie. Badanie pozwoliło 

rozpoznać uwarunkowania implementacji ZPW od początku funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Wartością dodaną zastosowania tej metody badawczej było zidentyfikowanie kilku 

oryginalnych narzędzi implementacyjnych.  
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Analiza literatury przedmiotu pozwoliła na wykazanie licznych korzyści 

z implementacji ZPW. W wielu badaniach potwierdzono, że przedsiębiorstwa, które 

zaimplementowały metodę, z jednej strony osiągnęły korzyści wpływające na obniżenie 

kosztów, takie jak: wzrost zaangażowania emocjonalnego pracowników, mniejsza rotacja, 

większa stabilność działania, rekomendacje czy też mniejsze koszty pozyskania nowych 

kontrahentów. Z drugiej strony, zwrócono uwagę na występowanie wielu korzyści 

wpływających bezpośrednio lub pośrednio na zwiększenie przychodów, przykładowo: większa 

efektywność działań, wzrost lojalności klientów, silniejsza pozycja konkurencyjna a także 

wzrost zaufania. Z powyższym korespondują odpowiedzi uzyskane od respondentów w trakcie 

wywiadów pogłębionych.  

W związku ze zidentyfikowanymi niedostatkami związanymi z implementacją ZPW – 

wynikającymi zarówno z analiz studiów przypadków prezentowanych w literaturze jak i badań 

własnych w formie wywiadów pogłębionych – w pracy zaproponowano rozwiązania, których 

rolą z jednej strony będzie przyczynienie się do postrzegania ZPW jako ciągłego procesu 

a z drugiej strony zwiększenia zaangażowania pracowników w ZPW. Świadczą one o realizacji 

celu koncepcyjno-postulatywnego pracy. 

Zaprezentowano kompleksowy schemat, zakładający, zgodnie z przyjętą w dysertacji 

definicją, że ZPW jest niekończącym się procesem, na który składają się: inicjacja i realizacja 

projektu definiowania wartości organizacyjnych, realizacja projektów wdrożeniowych, dbanie 

o spójność, utrwalanie oraz doskonalenie procesów w ramach ZPW. Ostatnim elementem 

procesu jest diagnoza, której zadaniem jest określenie czy należy doskonalić warstwę 

narzędziową czy też dokonać aktualizacji wartości. Omawiając praktyczne wskazówki 

implementacyjne zaprezentowano wiele rozwiązań, jak chociażby zalecenia w zakresie wyboru 

narzędzi dedykowanych do selekcji odpowiednich kandydatów, w tym zestawienie kilkunastu 

testów weryfikujących wartości reprezentowane przez pracowników. 

Przedstawiono przykład projektu definiowania wartości organizacyjnych. Opracowano 

narzędzie, pokazujące jak krok po kroku przygotować oraz przeprowadzić taki projekt 

w przedsiębiorstwie. Jego uniwersalny charakter wynika z faktu, że jest on przydatny zarówno 

dla organizacji, które takich wartości nie zdefiniowały oraz dla przedsiębiorstw, które planują 

zredefiniowanie już funkcjonujących wartości organizacyjnych. Z kolei mając na uwadze, jak 

ważne jest zaangażowanie i motywacja zatrudnionych pracowników, odpowiadając na 

wyzwania zidentyfikowane w pracy, autor podjął próbę opracowania założeń projektu 

motywowania poprzez grywalizację.  
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 Zaprezentowany schemat postępowania w przypadku implementacji metody ZPW jest 

próbą wyjścia naprzeciw wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw, mającą na celu 

usprawnienie działalności organizacji. Zdaniem autora, niniejsza dysertacja ma charakter 

poznawczy i stanowi obszerne kompendium wiedzy znacznie przybliżające pojęcie wartości, 

zarządzania przez wartości jak i koncepcji mających w nim swoje źródła. Wiedza ta może być 

podstawą programów szkoleniowych poświęconych zwiększaniu świadomości menedżerów 

dotyczącej ZPW. W niniejszej pracy wykazano bowiem, że jeżeli osoby zarządzające 

organizacją nie będą świadome ZPW, to ciężko będzie im wdrożyć także koncepcję CSR czy 

zrównoważone ZZL.  

 Prezentowane wyniki niewątpliwie nie są wolne od pewnych uproszczeń, jednocześnie 

posiadają ograniczenia oraz wady. Na przykład analizy bibliometryczne były prowadzone 

w konkretnym momencie i obejmują publikacje wydane na ten moment. Ponieważ wiedza 

naukowa przyrasta w dużym tempie, warto byłoby zaktualizować zaprezentowane w pracy 

wyniki. Przeprowadzone badania empiryczne były realizowane na stosunkowo małą skalę, 

w związku z tym jakiekolwiek próby uogólnień bazujące na nich powinny być daleko ostrożne. 

W celu weryfikacji pewnych założeń, warto by było uzupełnić je analizą z zastosowaniem 

metody ilościowej. 

Rozważając dalsze kierunki badań, przede wszystkim wskazane jest zwrócenie uwagi 

na zwiększanie świadomości i zaangażowania kadry zarządzającej. Ciekawym zagadnieniem 

badawczym byłaby próba odpowiedzi na pytanie, jakie programy dydaktyczne są aktualnie 

oferowane w instytucjach edukacyjnych, których zadaniem jest budowanie świadomości 

w zakresie ZPW. 

Wydaje się także, że szczególnie cenne byłyby wnioski z aktualizacji badań 

dotyczących wartości po stronie potencjalnych kandydatów, tak aby zestawić je z wartościami 

przedsiębiorstw na tym samym terenie i w tym samym czasie. Pozwoliłoby to na identyfikację 

potencjalnych niedopasowań występujących na rynku pracy. 

Jesteśmy świadkami stale zmieniającego się świata, co więcej, zmiany te nieustannie 

przyśpieszają. Interesującym aspektem wydaje się w związku z tym uwzględnienie nie tylko 

wpływu popularyzacji koncepcji CSR czy zrównoważonego rozwoju, ale też wpływu zmian 

technologicznych, w tym przede wszystkim implementacji sztucznej inteligencji, na wartości 

indywidualne, organizacyjne oraz w konsekwencji na ZPW. 
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Załącznik 2. Scenariusz wywiadu 

WPROWADZENIE (10-15 minut) 

PRZEDSTAWIENIE 

Dzień dobry. Nazywam się …………………………….Na wstępie chcieliśmy podziękować za poświęcenie czasu 

na rozmowę. Pani/Pana opinia jest niezmiernie cenna i zostanie wykorzystana w celach naukowych. 

 

WYJAŚNIENIE CELU BADANIA METODĄ WYWIADU POGŁĘBIONEGO 

Tak jak wspomnieliśmy podczas naszej rozmowy telefonicznej, niniejsze badanie pomoże w opracowywaniu 

pracy doktorskiej zatytułowanej „Implementacja zarządzania przez wartości w przedsiębiorstwach – stan obecny 

oraz kierunki zmian”. W chwili obecnej prowadzimy badanie dotyczące systemów zarządzania 

wykorzystywanych w firmach członkowskich DWK, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie przez 

wartości. (DWK = Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu).  

 

Celem badania jest pozyskanie informacji z firm członkowskich zrzeszonych w DWK z zakresu świadomości 

wartości, wdrożenia zarządzania przez wartości oraz poznanie barier i wyzwań związanych z implementacją 

zarządzania przez wartości. W celu zbadania funkcjonowania zarządzania przez wartości w organizacjach, 

niezbędne jest zebranie opinii poprzez zadawanie pytań otwartych a następnie ich pogłębianie, w celu jeszcze 

lepszego poznania opinii respondentów. W związku z tym w badaniu tym wykorzystujemy technikę wywiadu 

pogłębionego. 

 

Wywiady są przeprowadzane jedynie z dyrektorami oraz kierownikami działów HR. W związku z tym chciałbym 

się upewnić czy Pani/ Pan zajmuje aktualnie takie stanowisko w przedsiębiorstwie? 

 

Chciałbym pokrótce przedstawić na czym będzie polegało badanie. W celu skutecznego przeprowadzenia badania, 

niezbędnym będzie zebranie danych dotyczących: 

• znaczenia wartości, 

• zastosowanych sposobów identyfikacji wartości organizacyjnych, 

• przykładów wartości organizacyjnych,  

• odmiennego podejścia do wartości przez poszczególne grupy, 

• potwierdzenia czy organizacje są zarządzane przez wartości, 

• sposobów formalizacji wartości, 

• komunikowania wartości, 

• przykładów działań związanych z zarządzaniem przez wartości, 

• wpływu wartości na zarządzanie ZZL, w tym: proces rekrutacji, on-boarding’u, system premiowy, 

decyzje o awansach, okresowe oceny pracownicze, decyzje o zwolnieniu pracownika, 

• przestrzegania wartości organizacyjnych przez kadrę zarządzającą, 

• istotności wartości w kontaktach z klientami, 

• określenie wpływu wartości na organizację, 

• barier oraz wyzwań związanych z wdrożeniem zarządzania przez wartości. 

 

Syntetyczne wyniki tego badania zostaną zaprezentowane podczas jednego z kwartalnych spotkań kierowników 

działów personalnych DWK. Dzięki temu będzie miał/a Pan/Pani okazję zapoznać się z wnioskami, dokonać 

porównania w stosunku do innych firm członkowskich oraz uczestniczyć w otwartej dyskusji na badany temat. 

Czy w związku z powyższym byłby/ byłaby Pan(i) skłonny(a) poświęcić mi trochę czasu i odpowiedzieć na kilka 

pytań? 

 

Cały wywiad potrwa orientacyjnie pomiędzy 60 a 90 minut. Jeśli będzie Pan/ Pani potrzebować przerwy lub 

zatrzymania się w dowolnym momencie, proszę dać mi znać. W celu zapewnienia płynności wywiadu, 

oszczędności czasu oraz dokładnego ujęcia informacji wywiad będzie nagrywany. Czy mogę uzyskać Pani/ Pana 

zgodę na nagranie?  

Celem tej procedury jest umożliwienie mi poznania wszystkich szczegółów, a jednocześnie prowadzenia z 

Państwem uważnej rozmowy. Zapewniam, że wszystkie Państwa uwagi pozostaną poufne. 

Chciałbym jednocześnie zapewnić Pana/Panią, że gwarantuję pełną anonimowość osób uczestniczących  

w niniejszym badaniu, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz normami etycznymi 

obowiązującymi w badaniach opinii i rynku. Informacje uzyskane od Pana/Pani i innych osób opracowywane będą 

w sposób zbiorczy uniemożliwiający powiązanie poszczególnych odpowiedzi z konkretną osobą czy firmą. 

Proszę pamiętać, że nie ma złych odpowiedzi – to Pan/Pani jest tutaj ekspertem! Przeprowadzam wywiady takie 

jak ten, aby usłyszeć opinie z Państwa perspektywy. 
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WYWIAD ZASADNICZY (40-60 minut) 

I. PYTANIA Z ZAKRESU ŚWIADOMOŚCI WARTOŚCI ORGANIZACYJNYCH ORAZ 

ZARZĄDZANIA PRZEZ WARTOŚCI W BADANYCH PODMIOTACH 

Pytanie 1.1  Na początek proszę powiedzieć, czym są dla Pani/Pana wartości?  

Z czym są najczęściej utożsamiane wartości w Pani/ Pana życiu? 

Jak Pani/Pan rozumie pojęcie wartości? 

Pytanie 1.2 Proszę powiedzieć w jaki sposób wartości, którymi kieruje się Państwa firma zostały określone/ 

doprecyzowane?  

Jakie osoby/ komórki miały udział w określaniu wartości?  

DOPYTAĆ: kto jeszcze miał udział w określaniu wartości? 

W przypadku firm międzynarodowych: czy wartości zostały sformułowane w Polsce czy 

zagranicą? Jeżeli zagranicą to czy polscy pracownicy uczestniczyli w ich opracowywaniu? 

Pytanie 1.3 Jak wyglądał proces podczas którego te wartości były doprecyzowywane? Proszę o jego 

opisanie? 

DOPYTAĆ: czy jeszcze w jakiś sposób mógłby/ mogłaby Pan/ Pani opisać ten proces? Bardzo 

zależy mi na dokładnym opisie. 

Pytanie 1.4 Proszę o wymienienie konkretnych wartości jakimi kieruje się Państwa firma. 

Bardzo proszę o podanie wszystkich wartości istotnych dla Państwa organizacji. 

Jakimi jeszcze wartościami się kierujecie? 

UWAGA: przykładowe wartości to: szacunek, jakość, wspólny cel, klient jest najważniejszy, 

sprawna komunikacja, nauka na błędach, ucząca się organizacja, wyciąganie wniosków, 

odpowiedzialność, konstruktywne rozwiązania, zrównoważony rozwój  

Pytanie 1.5 Czy widzi Pan/ Pani inne podejście do wartości u pracowników różnych grup? 

DOPYTAĆ W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDZI: 

Czy widzi Pani inne podejście do wartości u pracowników różnych pokoleń? 

Jeżeli TAK to jakie? Czym się charakteryzuje? 

Czy widzi Pani inne podejście do wartości u pracowników w zależności od płci? 

Jeżeli TAK to w jaki konkretnie sposób? 

Czy zaobserwowała Pani inne podejście do wartości u Polaków i Niemców? 

Jeżeli TAK to na czym polega charaktetyka poszczególnych narodów w podejściu do wartości 

organizacyjnych? 

Pytanie 1.6 Czy uważa Pani/ Pan, że Wasza firma jest zarządzana przez wartości?  

Dlaczego TAK? Jakie działania pozwalają Pani/ Panu twierdzić, że firma jest zarządza przez 

wartości? 

Dlaczego NIE? Czego brakuje, żeby mógł/ mogła Pan/ Pani powiedzieć, że firma jest zarządzana 

przez wartości? 

 

II. PYTANIA Z ZAKRESU IMPLEMENTACJI ZARZĄDZANIA PRZEZ WARTOŚCI  

Pytanie 2.1 Czy wartości w Państwa organizacji zostały sformalizowane? 

JEŻELI TAK: proszę o podanie w jakiej konkretnie formie? 

DOPYTAĆ: czy wartości zostały spisane? Czy dokonano interpretacji i doprecyzowania 

wartości? Czy wartości poparto praktycznymi przykładami zachowań? 

JEŻELI NIE: proszę powiedzieć, dlaczego Pani/Pana zdaniem wartości nie zostały 

sformalizowane? 
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Pytanie 2.2 Czy wartości są komunikowane pracownikom? 

JEŻELI TAK: bardzo proszę o podanie konkretnych sposobów w jaki są one komunikowane 

pracownikom? 

JEŻELI NIE: proszę powiedzieć, dlaczego nie komunikujecie ich pracownikom? 

Pytanie 2.3 Proszę o podanie kilku przykładów działań związanych z zarządzaniem przez wartości 

wdrożonych w Państwa przedsiębiorstwie.  

DOPYTAĆ: jakie jeszcze działania mógłby/ mogłaby Pan/ Pani wymienić? 

W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem wartości funkcjonują w praktyce? 

Dlaczego Pan/ Pani tak to ocenia? 

Pytanie 2.4 Jaki jest wpływ Państwa wartości na proces rekrutacji?  

Bardzo proszę o podanie konkretnych przykładów 

W jaki sposób jest sprawdzane dopasowanie danego kandydata do wartości panujących w 

firmie? 

UWAGA: W firmie typowo zarządzanej przez wartości, są one głównym wyznacznikiem przy 

podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Z założenia pozostałe kwestie, takie jak wykształcenie, 

doświadczenie, znajomość języków obcych pozostają drugorzędne, ponieważ z czasem można się 

wszystkiego nauczyć. Wartości nie da się jednak zmienić. Dlatego to właśnie one, są głównym 

czynnikiem branym pod uwagę przy selekcji kandydatów, rozwoju, ale i podczas podejmowania 

decyzji o zakończeniu współpracy. 

Pytanie 2.5 Czy Państwa wartości organizacyjne są wyraźnie komunikowane podczas procesu on-

boarding’u? 

JEŻELI TAK: proszę o podanie w jaki konkretnie sposób  

JEŻELI NIE: Dlaczego Pani/Pana zdaniem wartości nie są komunikowane podczas tego 

procesu? 

Pytanie 2.6 Czy wartości mają wpływ na ustalanie okresowych ocen pracowniczych?  

JEŻELI TAK:  

Proszę powiedzieć jakie wartości i w jaki sposób są uwzględniane?  

Jakie wartości są w tym przypadku najważniejsze?  

Jaki jest ich udział w całym procesie ocen pracowników? Na ile wartości są ważne w relacji do 

innych parametrów – jaką mają wagę? 

JEŻELI NIE: Dlaczego wartości nie mają wpływu na ten obszar?  

Pytanie 2.7 Czy przestrzeganie wartości ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o awansach? 

JEŻELI TAK:  

Proszę powiedzieć jakie wartości i w jaki sposób są uwzględniane?  

Jakie wartości są w tym przypadku najważniejsze?  

Jaki jest ich udział w całym procesie decyzyjnym w zakresie awansowania? Na ile wartości są 

ważne w relacji do innych parametrów – jaką mają wagę? 

JEŻELI NIE: Dlaczego wartości nie mają wpływu na ten obszar?  

Pytanie 2.8 Czy wartości są ujęte w systemie premiowym Pani/Pana organizacji?  

JEŻELI TAK:  

Proszę powiedzieć jakie wartości i w jaki sposób są uwzględniane?  

Jakie wartości są w tym przypadku najważniejsze?  
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Jaki jest ich udział w całym procesie przyznawania premii? Na ile wartości są ważne w relacji 

do innych parametrów – jaką mają wagę? 

JEŻELI NIE: Dlaczego wartości nie mają wpływu na ten obszar?  

Pytanie 2.9 Czy nieprzestrzeganie wartości jest częstym powodem zwolnień Państwa pracowników?  

Dlaczego Pan/ Pani tak to ocenia? 

Pytanie 2.10 Czy Pani / Pana zdaniem kadra zarządzająca w pełni przestrzega ustalonych wartości 

organizacyjnych? 

Dlaczego Pan/ Pani tak to ocenia? 

Pytanie 2.11 Czy zarządzanie przez wartości przejawia się podczas kontaktów z klientami Państwa 

przedsiębiorstwa?  

JEŻELI TAK:  

Proszę powiedzieć w jaki konkretnie sposób?  

Jakie wartości są Pana/Pani zdaniem najważniejsze dla klientów?  

JEŻELI NIE: Dlaczego wartości nie są uwzględniane podczas kontaktu z klientami? 

Pytanie 2.12 Czy zarządzanie przez wartości ma wpływ na Pani/ Pana organizację? 

JEŻELI TAK:  

W jakim wymiarze? W jakim stopniu?  

Jakie działania podjęliście lub jakich nie podjęliście kierując się wartościami?  

JEŻELI NIE: Dlaczego uważa Pani/ Pan, że wartości nie mają wpływu na Państwa 

przedsiębiorstwo?  

DOPYTAĆ: Czy Pani / Pana zdaniem wartości wpływają na strategię Państwa firmy? 

Czy Pani / Pana zdaniem przestrzeganie i uzewnętrznianie wartości ma pozytywny wpływ na 

efektywność ekonomiczną firmy?  

Dlaczego TAK? 

Dlaczego NIE? 

Jakie wartości mają pozytywny wpływ na efektywność i dlaczego? 

Jakie wartości mają negatywny wpływ na efektywności i dlaczego? 

III. PYTANIA Z ZAKRESU BARIER I WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM 

ZARZĄDZANIA PRZEZ WARTOŚCI 

 

Pytanie 3.1 Na jakie bariery natrafili Państwo przy wdrożeniu zarządzania przez wartości? 

  Jak Państwo sobie z nimi poradziliście? 

Pytanie 3.2 Jakie problemy utrudniły Państwu skuteczną internalizację wartości? 

Pytanie 3.3 Jakich aspektów w szczególności dotyczyły napotkane problemy? 

ZAKOŃCZENIE WYWIADU (10-15 minut) 

Na koniec proszę po podanie kilku informacji o Państwa firmie: 

 W jakiej branży działacie? Czym się zajmujecie? 

 Ile osób zatrudniacie? 

 Jaka jest struktura kapitałowa Państwa firmy? 

a) 100% kapitału polskiego 

b) większość kapitału polskiego 

c) podobny udział kapitału polskiego i zagranicznego 

d) większość kapitału zagranicznego 
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e) 100% kapitału zagranicznego 

 Jaka jest forma organizacyjno-prawna Waszej firmy? 

 Jak liczny jest Wasz Dział HR? 

 Jakimi działaniami zajmuje się Dział HR? 

DOPYTAĆ: Czy Państwa Dział HR zajmuje się następującymi zagadnieniami: 

➢ Planowanie potencjału ludzkiego w firmie. 

➢ Monitorowanie i analizowanie rynku pracy.  

➢ Opracowanie opisów stanowisk. 

➢ Rekrutacja. 

➢ Wdrożenie pracownika (on-boarding). 

➢ Adaptacja i integracja pracownika. 

➢ Opracowanie i wdrożenie ocen okresowych. 

➢ Opracowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych płacowych i pozapłacowych. 

➢ Opracowanie i wdrożenie ścieżek rozwoju. 

➢ Wdrożenie szkoleń. 

➢ Kadry. 

➢ Zwolnienia pracowników. 

➢ Wykonywanie funkcji doradczej w zakresie HR dla kierownictwa firmy. 

➢ Wspólne kształtowanie polityki HR z zarządem 

➢ Odpowiadanie na potrzeby biznesu poprzez wspólne kształtowanie działań HR 

 

Dziękuję za rozmowę. To już wszystkie pytania. Życzę miłego dnia 
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