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KULTURA ORGANIZACYJNA WSPIERAJĄCA
INNOWACYJNOĝû W MAàYCH I ĝREDNICH
PRZEDSIĉBIORSTWACH
Joanna Olga Paliszkiewicz1
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Celem artykuáu jest dokonanie przeglądu literatury dotyczącego pojĊcia
kultury organizacyjnej oraz zaprezentowanie wyników badaĔ przeprowadzonych w maáych
i Ğrednich przedsiĊbiorstwach z województwa Ğląskiego. Badania dotyczyáy oceny kultury
organizacyjnej wspierającej innowacyjnoĞü, zostaáy przeprowadzone w pierwszej poáowie
2006 roku. Przedstawione narzĊdzie do badania kultury organizacyjnej moĪna wykorzystaü
w rozmaitych celach: do monitorowania i oceniania zmian, rozpoznawania kultur zespoáów
osiągających najlepsze wyniki oraz usprawniania przebiegu fuzji i przejĊü. PrzedsiĊbiorstwa
zmierzające do innowacyjnoĞci powinny skoncentrowaü siĊ na powyĪszych czynnikach,
tak, aby ich kombinacja stworzyáa Ğrodowisko, w którym wiedza bĊdzie faktycznie tworzona,
rozpowszechniana i uĪytkowana.
Sáowa kluczowe: kultura organizacyjna, maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa, woj. Ğląskie

WSTĉP
Kultura organizacyjna przejawia siĊ w zachowaniach, sposobach wydawania poleceĔ, metodach organizowania pracy, technikach sprawowania wáadzy, gustach i strojach.
Kultura organizacyjna speánia w przedsiĊbiorstwie wiele funkcji, w tym m.in.: wyznacza
granice przedsiĊbiorstwa, to znaczy stwarza róĪnice miĊdzy poszczególnymi przedsiĊbiorstwami, zapewnia czáonkom organizacji poczucie toĪsamoĞci, uáatwia poszczególnym
osobom angaĪowanie siĊ w coĞ wiĊcej niĪ tylko w interes wáasny, uáatwia utrzymanie
zwartoĞci organizacji dziĊki normom okreĞlającym, co pracownicy powinni mówiü i co
robiü, sáuĪy jako mechanizm wyjaĞniający i kontrolny, ksztaátujący postawy oraz zachowania pracowników, a takĪe jako mechanizm kierujący nimi. Wszystkie te elementy
sprawiają, Īe kultura organizacyjna odgrywa znaczącą rolĊ w rozwoju i innowacyjnoĞci
przedsiĊbiorstwa.
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W artykule zaprezentowano wyniki badaĔ dotyczących oceny poziomu kultury organizacyjnej wspierającej innowacyjnoĞü w maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstwach.

POJĉCIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
Jednym z antropologów, którzy wywarli ogromny wpáyw na badania nad kulturą,
jest C. Geertz i jego interpretacyjna teoria kultury. Badacz przyjmuje semiotyczny punkt
widzenia i aby odkryü, co ludzie uwaĪają za istotne w spoiwie organizacyjnym, czyli
sytuacjach spoáecznych powstających w wyniku kontaktów miĊdzyludzkich, koncentruje
siĊ na jĊzyku i symbolach. Badacze kultury przyjĊli z antropologii takĪe teorie interakcji symbolicznej oraz krytyczny stosunek do wartoĞci i zachowaĔ typowych dla spoáeczeĔstw Zachodu. Istotną rolĊ w zgáĊbieniu zagadnienia kultury organizacyjnej odegraáa
równieĪ socjologia, badająca rzeczywistoĞü spoáeczną z perspektywy róĪnych spoáecznie
tworzonych elementów rzeczywistoĞci, takich jak: mity, rytuaáy, symbole, normy i wieloznacznoĞü [Jashapara 2006].
Interesujący wkáad w rozwój badaĔ nad kulturą wnieĞli zwolennicy postmodernizmu
i teorii krytycznej. Ich zdaniem, kultura nie tkwi tylko w ludzkich umysáach, lecz takĪe
w interakcjach i przedmiotach materialnych, które stanowią publiczną manifestacjĊ symboli i znaczeĔ [Alvesson 2002].
Istnieje wiele definicji pojĊcia kultury organizacyjnej. Wedáug G. Hofstede, kultura
organizacyjna jest zbiorowym programowaniem pamiĊci, które odróĪnia czáonków jednej
organizacji od innej. Wedáug tego autora, kultura organizacyjna jest: holistyczna (tzn.
odnosi siĊ do caáoĞci, która jest czymĞ wiĊcej niĪ sumą czĊĞci tworzących ową caáoĞü),
historycznie zdeterminowana (tzn. odzwierciedla historiĊ organizacji), spokrewniona
z rzeczami badanymi przez antropologów (tzn., Īe w jej skáad wchodzą rytuaáy i symbole),
spoáecznie konstruowana (tzn. jest kreowana i utrzymywana przez grupĊ ludzi tworzących organizacjĊ, trudna do zmiany) [Hofstede 1997].
Biorąc pod uwagĊ inne definicje moĪna dodaü, Īe to, co bywa zaliczane do kultury
organizacyjnej, zaleĪy od sposobu rozumienia i opisu samej kultury. Zwolennicy tzw. adaptacyjnego ujĊcia kultury zwracają przede wszystkim uwagĊ na to, co jest bezpoĞrednio
obserwowalne przez czáonków organizacji. Przedmiotem zainteresowania są wzory zachowaĔ, mowa i sposób uĪywania przedmiotów materialnych. Przeciwne temu jest ujĊcie
nawiązujące do tzw. ideacyjnego ujĊcia kultury, które preferuje to, co jest przeĪywane
jako wspólne przez czáonków organizacji.
Ciekawą definicjĊ áączącą wymienione aspekty prezentuje D.R. Denison [Denison
1996]: „kultura organizacyjna odnosi siĊ do gáĊboko ukrytej struktury organizacyjnej, opartej na wartoĞciach, przekonaniach i zaáoĪeniach reprezentowanych przez pracowników.
Znaczenia ustala siĊ poprzez socjalizacjĊ w ramach grup o róĪnej toĪsamoĞci, które wspóáistnieją w miejscu pracy. Poprzez interakcje buduje siĊ Ğwiat symboli, który z jednej strony zapewnia kulturze duĪą stabilnoĞü, a z drugiej nadaje jej pewną kruchoĞü i chwiejnoĞü
wynikającą z zaleĪnoĞci systemu od jednostkowych zachowaĔ i procesów poznawczych”.
W trakcie prowadzonych rozwaĪaĔ na temat wpáywu kultury na zarządzanie wiedzą przez takich autorów, jak I. Nonaka i H. Takeuchi z Japonii, G. Probst, S. Raub,
K. Romhardt ze Szwajcarii oraz T.H. Davenport i L. Prusak ze Stanów Zjednoczonych
widoczna jest wyraĨna róĪnica pomiĊdzy podejĞciem reprezentowanym przez autorów
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japoĔskich oraz podejĞciem autorów „zachodnich”. W ujĊciu japoĔskim opierają siĊ one
w gáównej mierze na wspieraniu kultury organizacyjnej, m.in. poprzez zagwarantowanie
powszechnoĞci wiedzy na temat intencji i strategii organizacji, zagwarantowanie dostatecznej autonomii i twórczej atmosfery. Z góry zakáada siĊ tu pozytywne nastawienie
czáonków organizacji do angaĪowania siĊ w proces tworzenia i dzielenia siĊ wiedzą
z innymi. W ujĊciu zachodnim kwestia ta wygląda inaczej. WyraĨnie podkreĞlana jest np.
koniecznoĞü stworzenia w organizacji warunków, w których jej uczestnicy bĊdą dostrzegali indywidualną korzyĞü z dzielenia siĊ wiedzą z innym uczestnikami (tego rodzaju jest
idea „rynku wiedzy” T.H. Davenporta i L. Prusaka).
BADANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
Nie ma obecnie zgodnoĞci wĞród badaczy co do istoty kultury organizacyjnej i jej
róĪnych skáadników. Dlatego powstaáa caáa gama narzĊdzi pomiarowych, w rozmaitym
stopniu nawiązujących do istniejących teorii. Badania zmierzające do okreĞlenia charakteru
kultury w danej organizacji moĪna podzieliü na dwie kategorie [Ashkanasy, Wilderom,
Peterson 2000]:
 badania klasyfikujące – mają na celu przyporządkowanie organizacji wedáug wybranej typologii. Poprzez analizĊ zachowaĔ i wartoĞci pozwalają okreĞliü, jaki typ kultury
jest najbliĪszy danej organizacji. W ten sposób ukazują kierownictwu aktualny stan
rzeczy i umoĪliwiają ustalenie poĪądanych zmian kulturowych;
 badania profilujące – sáuĪą skonstruowaniu profilu organizacji z wykorzystaniem szerokiej palety norm, zachowaĔ i wartoĞci. Dzieli siĊ je na trzy rodzaje: efektywnoĞciowe,
opisowe i spójnoĞciowe. Badania efektywnoĞciowe koncentrują siĊ na wartoĞciach
warunkujących sukcesy firmy. Badania opisowe mierzą organizacyjne wartoĞci. Badania spójnoĞciowe okreĞlają poziom dopasowania jednostki do organizacji.
Wadą badania klasyfikującego jest zaáoĪenie, Īe organizacja pasując dokáadnie do
jednego z precyzyjnie zdefiniowanych modeli, w rzeczywistoĞci moĪe áączyü w sobie
elementy róĪnych modeli, co decyduje o jej odrĊbnoĞci, ale nie oznacza, Īe miĊdzy poszczególnymi typologiami istnieje jakakolwiek ciągáoĞü, dlatego badania profilujące wykorzystujące szersze spojrzenie są lepsze.
Wedáug C.A. O’Reilly’ego, J. Chapmana i D.F. Caldwella [O’Reilly, Chapman, Caldwell
1991], istnieje siedem podstawowych cech stanowiących o istocie kultury organizacji: innowacja i podejmowanie ryzyka, zwracanie uwagi na szczegóáy, nastawienie na wyniki,
nastawienie na ludzi, nastawienie na zespoáy, agresywnoĞü, stabilnoĞü. KaĪda z tych cech
wystĊpuje w skali ciągáej, od wartoĞci najniĪszej do najwyĪszej. Wedáug tych autorów,
ocena organizacji pod tymi siedmioma wzglĊdami przedstawia záoĪony ukáad kultury
organizacji.
KULTURA ORGANIZACYJNA SPRZYJAJĄCA INNOWACYJNOĝCI
– WYNIKI BADAē
Badania zostaáy przyprowadzone w 368 maáych i 143 Ğrednich przedsiĊbiorstwach
z terenu województwa Ğląskiego w 2006 roku. Kwestionariusz ankietowy skierowano
do kadry kierowniczej. Badania dotyczyáy kultury organizacyjnej wspierającej innowaOeconomia 6 (1) 2007
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cyjnoĞü przedsiĊbiorstw. Ankietowani odpowiadali w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczaáo
odpowiedĨ negatywną, a 5 pozytywną. Wedáug autora, kulturĊ organizacyjną sprzyjającą
innowacyjnoĞci i generowaniu nowej wiedzy moĪna budowaü poprzez wypeánianie
warunków opisanych poniĪej. Wyniki badaĔ zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Analiza kultury organizacyjnej w maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstwach
Table 1. Analysis of organizational culture in small and medium enterprises
Lp.
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15

Mierniki/Measures
W przedsiĊbiorstwie zachĊca siĊ pracowników do innowacyjnoĞci
i podejmowania ryzyka
W przedsiĊbiorstwie ludzie nie są agresywni i nastawieni na rywalizacjĊ
Pracownicy są usatysfakcjonowani stopniem wspóápracy
Pracownicy wspierają siĊ wzajemnie
Pracownicy zdają sobie sprawĊ z odpowiedzialnoĞci za pomyáki
W przedsiĊbiorstwie panuje atmosfera sprzyjająca nauce, którą
cechuje pozytywne myĞlenie
W przedsiĊbiorstwie panuje atmosfera, którą cechuje poczucie
wáasnej wartoĞci
W przedsiĊbiorstwie panuje atmosfera, którą cechuje wzajemne
zaufanie
W przedsiĊbiorstwie panuje atmosfera, którą cechuje gotowoĞü do
dziaáaĔ zapobiegawczych i podejmowania odpowiedzialnoĞci za
wyniki organizacji
DziaáalnoĞü przedsiĊbiorstwa zmierza bardziej do rozwoju niĪ do
utrzymania status quo
W przedsiĊbiorstwie kierownicy zachĊcają pracowników do ciągáego analizowania sposobu, w jaki pracują i do modyfikowania go
w razie potrzeby
W przedsiĊbiorstwie kierownicy oczekują od pracowników precyzji,
analitycznego podejĞcia i zwracania uwagi na szczegóáy
W przedsiĊbiorstwie kierownictwo skupia uwagĊ raczej na wynikach
niĪ na metodach oraz procesach stosowanych do ich uzyskania
W przedsiĊbiorstwie kierownictwo w podejmowaniu decyzji
uwzglĊdnia wpáyw wyników na ludzi w organizacji
W przedsiĊbiorstwie kierownictwo organizuje pracĊ raczej wokóá
zespoáów niĪ wokóá poszczególnych ludzi
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3

4

5

7,1 14,5 28,0

33,1

17,4

2,4
2,4
1,0
0,6

9,2
7,2
2,7
3,1
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50,9
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39,1
16,6
28,4
49,7

2,5
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1,6

5,1
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1,2

4,5
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1,0

5,5

18,0
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34,6

3,9 11,4

19,8

25,6

39,3

2,5

7,8

18,6

39,3

31,7

1,6

3,9

9,2

38,2

47,2

6,3

9,6

24,5

38,2

21,5

3,7

6,7

25,6

47,2

16,8

9,6 14,1 21,5

38,4

16,4

ħródáo: Opracowanie na podstawie wyników badaĔ wáasnych.
Source: Author’s research.

W przedsiĊbiorstwie naleĪy zachĊcaü pracowników do innowacyjnoĞci, tworzyü wewnĊtrzny rynek dla kreowania pomysáów. DziĊki takiemu podejĞciu wzroĞnie zmobilizowanie, zaangaĪowanie i zainteresowanie pracowników tworzeniem nowych pomysáów.
JeĞli pracownik poczuje siĊ waĪny i doceniany, to áatwiej bĊdzie siĊ godziá na pewne wyrzeczenia związane z rozwojem przedsiĊbiorstwa, w tym przypadku z kosztami tworzenia nowego pomysáu (tzn. poddanie siĊ krytyce, zastanowienie siĊ). W 17,2% badanych
przedsiĊbiorstw zawsze zachĊca siĊ pracowników do innowacyjnoĞci i podejmowania
ryzyka, w 33,1% dziaáania takie odbywają siĊ czĊsto, w 28,0% czasami, w 14,5% sporadycznie, a w 7,1% nigdy.
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Atmosfera w pracy powinna byü przyjazna, ludzie nie powinni byü nastawieni na
agresjĊ i rywalizacjĊ. Ten aspekt jest w duĪej mierze zaleĪny od stosowanych systemów
motywowania. W 39,1% badanych przedsiĊbiorstw ludzie nie są agresywni i nastawieni
na rywalizacjĊ. W pozostaáych przedsiĊbiorstwach moĪna obserwowaü przeciwne zachowania z róĪną czĊstotliwoĞcią.
Pracownicy powinni byü zadowoleni ze wspóápracy w przedsiĊbiorstwie. Kultura organizacyjna powinna gwarantowaü pracownikom bezpieczeĔstwo oraz umacniaü w nich
poczucie wáasnej wartoĞci, mimo báĊdów, które czasami im siĊ przydarzają. Na pierwszym
miejscu powinien byü czáowiek, a nie zadanie. W 16,6% jednostek pracownicy są w peáni
usatysfakcjonowani ze stopnia wspóápracy wewnątrz organizacji, w 50,9% czasami,
w pozostaáych przedsiĊbiorstwach zadowolenie jest na niĪszym poziomie.
Pracownicy powinni wspieraü siĊ wzajemnie. W 28,4% badanych przedsiĊbiorstw
pracownicy wspierają siĊ wzajemnie, w 49,5% czasami, w 18,4% od czasu do czasu,
w 2,7% rzadko, w 1,0% nigdy.
Pracownicy powinni zdawaü sobie sprawĊ z odpowiedzialnoĞci za pomyáki i uczyü siĊ
wzajemnie na wáasnych báĊdach. W badanych podmiotach w 49,7% zawsze są odpowiedzialni, w 37,2% czasami, w 9,4% od czasu do czasu, w 3,1% sporadycznie, a w 0,6% nigdy.
Poprzez ciągáe szkolenie i stwarzanie szansy na podnoszenie kwalifikacji przez pracowników moĪna utworzyü kulturĊ organizacji, w której generowanie pomysáów bĊdzie
postrzegane jako kolejna okazja do zdobycia doĞwiadczenia. W 31,1% przedsiĊbiorstw
panuje atmosfera sprzyjająca nauce, w 42,7% taka atmosfera panuje czasami, w 16,4%
od czasu do czasu, w 7,2% sporadycznie, a w 2,5% nigdy.
W przedsiĊbiorstwie powinna panowaü atmosfera, którą cechowaáoby poczucie wáasnej wartoĞci. W 32,5% przedsiĊbiorstw panuje atmosfera, którą cechuje poczucie wáasnej
wartoĞci, w 45,0% taka atmosfera panuje czasami, w 15,9% od czasu do czasu, w 5,1%
sporadycznie, a w 1,6% nigdy.
W przedsiĊbiorstwie atmosfera powinna byü oparta na wzajemnym zaufaniu. ZaáoĪenie to jest moĪliwe do zrealizowania tylko w warunkach, gdy nie ma zagroĪenia utraty
pracy lub stanowiska. W 37,0% przedsiĊbiorstw panuje atmosfera, którą cechuje wzajemne
zaufanie, w 41,9% taka atmosfera panuje czasami, w 15,5% od czasu do czasu, w 4,5%
sporadycznie, a w 1,2% nigdy.
W przedsiĊbiorstwie naleĪy budowaü atmosferĊ, którą cechowaü bĊdzie gotowoĞü
do dziaáaĔ zapobiegawczych i podejmowania odpowiedzialnoĞci za wyniki organizacji.
W 34,6% przedsiĊbiorstw stale panuje taka atmosfera, w 40,9% czasami, w 18,0% od
czasu do czasu, w 5,5% sporadycznie, a w 1,0% nigdy.
DziaáalnoĞü przedsiĊbiorstwa powinna zmierzaü bardziej do rozwoju niĪ do utrzymania status quo, 39,3% badanych podmiotów zmierza do rozwoju.
W przedsiĊbiorstwie kierownicy powinni zachĊcaü pracowników do ciągáego analizowania sposobu, w jaki pracują, i do modyfikowania go w razie potrzeby. Poprzez
wspieranie ludzi w ich wysiákach mających na celu zdiagnozowanie problemów organizacji oraz okreĞlenie tego, co moĪna i naleĪy poprawiü, kierownicy mobilizują swoich
podwáadnych i ksztaátują ich zaangaĪowanie w procesie zmian. W 31,7% przedsiĊbiorstw
kierownicy zachĊcają pracowników do ciągáego analizowania sposobu, w jaki pracują,
w 39,3% takie dziaáania podejmowane są czasami, w 18,6% od czasu do czasu, w 7,8%
sporadycznie, a w 2,5% nigdy.
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Kierownicy powinni oczekiwaü od pracowników precyzji, analitycznego podejĞcia
i zwracania uwagi na szczegóáy. W 47,2% przedsiĊbiorstw podejmowane są takie dziaáania, w 38,2% czasami, w 9,2% od czasu do czasu, w 3,9% rzadko a w 1,6% nigdy.
Kierownictwo powinno skupiaü uwagĊ raczej na wynikach niĪ na metodach oraz procesach stosowanych do ich uzyskania. Pracownicy muszą czuü, co dzieje siĊ w organizacji i w jakim kierunku organizacja zmierza. DziĊki szybkim i peánym kanaáom informacyjnym kultura organizacyjna musi umoĪliwiaü ludziom zrozumienie strategicznych
dziaáaĔ organizacji. W 21,5% przedsiĊbiorstw kierownictwo skupia uwagĊ na wynikach,
w 38,2% czasami, w 24,5% od czasu do czasu, w 9,6% rzadko, a w 6,3% nigdy.
Przy podejmowaniu decyzji kierownictwo powinno uwzglĊdniaü wpáyw wyników na
ludzi w organizacji. W 16,8% badanych podmiotów taka zasada jest stosowana, w 47,2%
czasami, w 25,6% od czasu do czasu, w 6,7% rzadko, a w 3,7% nigdy.
Kierownictwo powinno organizowaü pracĊ raczej wokóá zespoáów niĪ wokóá poszczególnych ludzi. W 16,4% przedsiĊbiorstw stawia siĊ na pracĊ zespoáową, w 38,4%
czasami korzysta siĊ z pracy zespoáowej, w 21,5% od czasu do czasu, w 14,1% rzadko,
a 9,6% nigdy.
W kolejnym etapie badaĔ zsumowano ich wyniki w kaĪdym przedsiĊbiorstwie i podzielono badane jednostki na 4 grupy, biorąc pod uwagĊ okreĞlone przedziaáy. Do grupy
A zaliczono przedsiĊbiorstwa, które znalazáy siĊ w przedziale od 61 do 75, do grupy B
od 46 do 60, do grupy C od 31 do 45 i do grupy D od 15 do 30. Wyniki obliczeĔ przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Podziaá przedsiĊbiorstw na cztery grupy wedáug wielkoĞci badanego podmiotu
Table 2. Division of enterprises for four groups according to their size
Odpowiedzi/Answers

A
75–61

B
60–46

C
45–31

D
30–15

Razem/Total

Maáe przedsiĊbiorstwa

44,6%

49,2%

5,7%

0,5%

100,00

ĝrednie przedsiĊbiorstwa

33,6%

57,3%

8,4%

0,7%

100,00

ħródáo: Opracowanie na podstawie wyników badaĔ wáasnych.
Source: Author’s research.

JeĪeli przedsiĊbiorstwo mieĞci siĊ w przedziale A, to kultura organizacyjna odgrywa
znaczącą rolĊ i przedsiĊbiorstwa dbają o odpowiednie jej ksztaátowanie. Analizując wyniki obliczeĔ moĪna stwierdziü, Īe tylko 44,6% maáych przedsiĊbiorstw i 33,6% Ğrednich
przedsiĊbiorstw w sposób odpowiedni wykorzystuje kulturĊ organizacyjną do wspierania
i rozwijania innowacyjnoĞci (grupa A).
JeĪeli przedsiĊbiorstwo znalazáo siĊ w grupie B, oznacza to, Īe proces kreowania
kultury organizacyjnej przebiega dobrze. Po przeanalizowaniu wyników da siĊ wyodrĊbniü sáabe punkty, które moĪna poprawiü w celu usprawnienia badanych procesów. W tej
grupie znalazáo siĊ 49,2% maáych oraz 57,3% Ğrednich przedsiĊbiorstw.
Miejsce w grupie C oznacza, Īe choü w przedsiĊbiorstwie są jakieĞ przejawy tworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej, to istnieje potrzeba rozwijania metod wspierających to tworzenie. Do tej grupy zaklasyfikowano siĊ 5,7% maáych i 8,4% Ğrednich
przedsiĊbiorstw.
Acta Sci. Pol.

Kultura organizacyjna wspierająca innowacyjnoĞü...

49

W przedsiĊbiorstwach z grupy D dziaáania związane z tworzeniem kultury organizacyjnej wspierającej innowacyjnoĞü nie wystĊpują. Do tej grupy naleĪy 0,5% maáych oraz
0,7% Ğrednich przedsiĊbiorstw.
PODSUMOWANIE
Przedstawione aspekty mogą zostaü uĪyte jako narzĊdzie do badania kultury organizacyjnej, moĪna to wykorzystaü w rozmaitych celach: do monitorowania i oceniania
zmian, rozpoznawania kultur zespoáów osiągających najlepsze wyniki oraz usprawniania przebiegu fuzji i przejĊü. PrzedsiĊbiorstwo zmierzające do innowacyjnoĞci powinno
skoncentrowaü siĊ na powyĪszych czynnikach, tak aby ich kombinacja stworzyáa Ğrodowisko w organizacji, w którym wiedza bĊdzie faktycznie tworzona, rozpowszechniana
i uĪytkowana.
Kluczową rolĊ w tworzeniu kultury organizacyjnej odgrywają postawy, normy i zachowania podzielane przez kadrĊ kierowniczą, która powinna na pierwszym miejscu stawiaü
zawsze czáowieka i wykorzystanie jego moĪliwoĞci i umiejĊtnoĞci. Kadra kierownicza
powinna stworzyü wáaĞciwe warunki fizyczne i spoáeczne, takie, aby pracownik nie tylko
musiaá, ale i chciaá twórczo i efektywnie pracowaü. Kultura organizacyjna powinna takĪe
stwarzaü moĪliwoĞü samorealizacji pracowników, czyli „robienie tego, co siĊ lubi i do
czego ma siĊ wyraĨne predyspozycje” [Hammer i Woáoszyn 1999].
Najlepszym sposobem na zwiĊkszanie poziomu innowacyjnoĞci byáoby stworzenie
kultury organizacji, która ceni i wynagradza: dzielenie siĊ wiedzą, zdobywanie nowej
wiedzy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, rozszerzanie zdobytej wiedzy,
pracĊ zespoáową oraz twórcze rozwiązywanie problemów i zapobieganie im. W takich
organizacjach nie powinno siĊ nagradzaü: pasywnoĞci, wewnĊtrznej konkurencji, biurokracji i kontrolowanych zachowaĔ, chĊci wáadzy i walki o nią. Tworzenie takich nowych,
prorozwojowych kultur organizacyjnych wymaga nowych kwalifikacji kadr kierowniczych i ich wieloletniej wspóápracy z pracownikami.
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ORGANIZATIONAL CULTURE SUPPORTING INNOVATION PROCESS
IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Abstract. The paper presents aspects connected with organizational culture. The research
which was made in small and medium enterprises in Silesian province has been presented.
The research was connected with estimation of organizational culture which supports
innovation process. It was done in 2006. Presented model, which enable estimation of
organizational culture, can be used in different ways: to monitor and estimate changes,
to describe culture of teams, and to improve process of fusion and acquisition of new
knowledge. The enterprises which tend to be innovative should concentrate on described
factors to create culture, which enable localization, development, transfer and sharing of
knowledge. The workers should be responsible for processes connected with knowledge
management and processes connected with innovation.
Key words: organizational culture, small and medium enterprises, Silesia
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