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Synopsis. Dokonano analizy modelu zarz¹dzania przez warto�ci w organizacji, podjêto próbê odpowiedzi na
pytanie jak nale¿y rozumieæ model zarz¹dzania przez warto�ci oraz w jaki sposób ustalane s¹ warto�ci w organi-
zacji i jak ³¹czy siê je z celami strategicznymi.

Wstêp
Koncepcjê zarz¹dzania przez warto�ci mo¿na uznaæ za stosunkowa m³od¹, ale podkre�liæ rów-

nie¿ nale¿y jej historyczne korzenie. Od dawna istnia³ aspekt warto�ci i ju¿ od czasów staro¿ytnych
podkre�lano wa¿no�æ warto�ci pozytywnych takich, jak: dobro, prawda, piêkno, uczciwo�æ oraz
dostrzegano warto�ci negatywne, jak brzydota, choroba i k³amstwo. Od dawien dawna podkre�la
siê, ¿e �wiat, w którym ¿yjemy to �wiat warto�ci. Mo¿na w nim wyró¿niæ warto�ci ekonomiczne,
estetyczne, moralne, prawne, poznawcze, religijne. Wszystkie one tworz¹ sieæ warto�ci a niektóre
z nich s¹ przez cz³owieka szczególnie wysoko cenione. Wyznaczaj¹ tym samym hierarchiê warto�ci
w ujêciu subiektywnym i obiektywnym. Nie sposób wiêc, bez odwo³ywania siê do warto�ci, ade-
kwatnie opisaæ ludzkie dzia³anie. Warto�ci nadaj¹ te¿ ludzkiemu ¿yciu kszta³t, g³êbszy sens. Okre-
�laj¹ styl ¿ycia, s¹ g³êbsze ni¿ opinie, pogl¹dy i postawy. Warto�ci odgrywaj¹  istotn¹ funkcjê w
procesie indywidualnego i spo³ecznego rozwoju cz³owieka � s¹ czym� idealnym, istniej¹ poza
czasem, budz¹ têsknotê, po¿¹danie, poci¹gaj¹ ku sobie i staj¹ siê celem.

Znaczenia nabiera równie¿ kwestia warto�ci w prowadzeniu ró¿nego rodzaju dzia³añ. Od warto-
�ci (zasad fair play) w uprawianiu sportu, warto�ci w  ¿yciu codziennym, rodzinnym a¿ do warto�ci
w prowadzeniu biznesu i dzia³añ gospodarczych, zarz¹dzaniu. Okazuje siê, ¿e równie¿ firmy, orga-
nizacje musz¹ zdawaæ sobie sprawê, po  co istniej¹, na jakich zasadach i warto�ciach funkcjonuj¹.
Warto�ci powinny byæ w centrum uwagi w kwestiach zwi¹zanych zarówno ze zmian¹ organiza-
cyjn¹, jak i z ca³¹ praktyk¹ zarz¹dzania. Zarz¹dzanie przez warto�ci (Managin by values MBV) jest
filozofi¹ zarz¹dzania, która mo¿e pomóc w spe³nieniu tego postulatu.

Celem artyku³u jest analiza potêgi warto�ci w funkcjonowaniu organizacji i ich wp³ywu na
realizacjê celu g³ównego przedsiêbiorstw jakim jest zysk.

Próba wyja�nienia zagadnienia zarz¹dzania przez warto�ci
Zarz¹dzanie przez warto�ci mo¿e byæ zdefiniowane jednocze�nie jako filozofia i praktyka w

�wiecie biznesu, zarz¹dzania, koncentruj¹ca siê na najwa¿niejszych warto�ciach organizacji i ich
zgodno�ci z celami. W tym przypadku warto�ci s¹ nie tylko filozoficznym celem, ale rekwizytem
niezbêdnym do jej w³asnego przetrwania.

Du¿o organizacji i przedsiêbiorstw nie potrafi³o przetrwaæ problemów, zawirowañ lub konkurencji i
podda³o siê zbyt wcze�nie. Istniej¹ jednak organizacje, które �wietnie prosperuj¹ i rozwijaj¹ siê, np.
ko�cio³y, uniwersytety lub przedsiêbiorstwa, takie jak: Sony, HP, Johnson & Johnson, American Express,
Walt Disney i inne, które odkry³y swój w³asny sposób na przetrwanie. Okazuje siê równie¿, ¿e ten �z³oty
�rodek� przekazywany jest bardzo czêsto z pokolenia na pokolenie, a sk³adaj¹ siê na niego g³ówne
warto�ci firmy � sta³e, szczerze wyznawane i akceptowane przez wszystkich interesariuszy zasady i
warto�ci � warto�ci, które s¹ nie tylko deklarowane, ale równie¿ przestrzegane w praktyce. W tych
organizacjach warto�ci  stanowi¹ trzon kultury przedsiêbiorstwa i s¹ �ród³em ich sukcesu.
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Koncepcja zarz¹dzania przez warto�ci (ZPW) bazuje na zasadach katolickiej my�li spo³ecznej i
zwi¹zana jest ze swoimi pocz¹tkowymi warto�ciami, zw³aszcza z tworzeniem dobrobytu spo³eczne-
go, dziêki koncentracji na ludziach i na produkcji. Ludzie nie chc¹ odk³adaæ na odleg³¹ przysz³o�æ
marzeñ o pracy wykonywanej z pasj¹, wewnêtrznym przekonaniem i sumienno�ci¹.

Warto�ci zwi¹zane z emocjami i rozwojem s¹ krytycznymi elementami przyci¹gania i zatrzymy-
wania specjalistów najwy¿szej klasy. Pracownicy s¹ dzi� lepiej wykszta³ceni, bardziej mobilni i
wymagaj¹ natychmiastowej satysfakcji. Jednak warto�ci w organizacji nie mog¹ byæ narzucone,
musz¹ byæ wspólne dla pracowników i  kadry zarz¹dzaj¹cej, w przeciwnym razie mo¿e wytworzyæ siê
silna egocentryczna kultura hamuj¹c¹ inicjatywy oraz innowacje. Organizacje bazuj¹ce na warto-
�ciach musz¹ byæ przekonane, ¿e g³ówne warto�ci to nie co�, co mo¿na kupiæ lub zapo¿yczyæ, ale s¹
wewnêtrznym elementem przedsiêbiorstwa i  s¹ to te warto�ci, które s¹ najg³êbiej i najmocniej wyzna-
wane i podzielane przez pracowników. Po drugie, g³ówne warto�ci s¹ trzonem  kultury przedsiêbior-
stwa [Stachowicz-Stanusch 2007].

Jednocze�nie firmy s¹ poddawane presji ze strony interesariuszy (rz¹du, zwi¹zków zawodo-
wych, pracowników, klientów i udzia³owców) musz¹ podkre�laæ etyczn¹ i finansow¹ odpowiedzial-
no�æ. Polityka powszechnego stosowania corporate governance, to ostatnio gor¹cy temat na
�wiecie, a firmy walcz¹, aby znale�æ formu³ê usatysfakcjonowania interesariuszy, którzy wymagaj¹
etycznej kultury organizacyjnej, przestrzegania warto�ci uniwersalnych takich, jak: uczciwo�æ,
odpowiedzialno�æ i zaufanie. Innym krytycznym wska�nikiem zmian w zarz¹dzaniu organizacjami
to fakt, ¿e ludzka godno�æ sta³a siê najwa¿niejsz¹ warto�ci¹ w wymiarze etycznym. Ciê¿ar spoczy-
wa na mened¿erach, którzy musz¹ rozwijaæ kulturê organizacyjn¹, z uwzglêdnieniem wymagañ
dotycz¹cych warto�ci i zachowañ etycznych. Firmy i organizacje powinny równie¿ w³a�ciwie za-
rz¹dzaæ wewn¹trz organizacji, aby zatrzymaæ ludzi utalentowanych.

Trudno jest zdefiniowaæ model zarz¹dzania przez warto�ci jedn¹ definicj¹, mo¿na jednak okre-
�liæ, ¿e jest to proces przekazywania g³ównych warto�ci organizacji z pokolenia na pokolenie przez
przejmowanie obowi¹zków, wynikaj¹cych z g³ównych warto�ci oraz ochrony ich w imieniu oraz dla
korzy�ci organizacji i jej uczestników przez ich instytucjonalizacjê.

Prawd¹ jest jednak, ¿e firma opieraj¹ca siê na warto�ciach to organizacja, która ma zdefiniowane
cele, wewnêtrzne warto�ci oraz demonstruje te warto�ci w codziennych kontaktach ze �wiatem i
opiera siê na czterech filarach CEOS (customers, employees, owners, significant others):
� customers, czyli klienci a z tym zwi¹zana jako�æ us³ug �wiadczonych klientom. Klienci powinni

byæ zadowoleni z us³ug tak, aby chêtnie korzystali z us³ug danej firmy,
� employes czyli pracownicy � zmotywowani i traktowani jako �ród³o najcenniejsze, przez w³a-

�ciw¹ atmosferê i przestrzeganie warto�ci g³êboko zaanga¿owani w ¿ycie organizacji,
� owners, czyli uczciwi i etycznie postêpuj¹cy, zachowuj¹cy te zasady w stosunku do zdobywa-

nia zysku i jego podzia³u,
� inni wa¿ni, czyli: kredytodawcy, dostawcy, odbiorcy, dystrybutorzy, spo³eczno�æ, klienci, któ-

rzy �wiadomie buduj¹ wzajemne zaufanie i odpowiedzialno�æ. Wszystkich interesariuszy orga-
nizacji i firm zarz¹dzanych przez warto�ci ³¹cz¹ wspólne, jasne i trwa³e warto�ci, które s¹ stoso-
wane przy podejmowaniu strategicznych decyzji, jak i w dzia³aniach dnia codziennego.
W procesie ZPW licz¹ siê nie tylko osi¹gniêcia, ale równie¿ du¿e znaczenie maj¹ zwi¹zki z

innymi lud�mi i integracja, chêæ uwierzenia w warto�ci nadrzêdne i bezustanna pilno�æ w ich
wdra¿aniu w dzia³anie. Zarz¹dzanie przez warto�ci dzia³a nie dziêki firmie, ale dziêki ludziom, ponie-
wa¿ wspólne warto�ci ³¹cz¹ ludzi.

W kierunku poszukiwania modelu zarz¹dzania
Szybkie zmiany w �rodowisku przedsiêbiorstw i organizacji powoduj¹, ¿e kadra zarz¹dzaj¹ca

musi pod¹¿aæ za zmianami i modyfikowaæ swój sposób dzia³ania, aby sprostaæ potrzebom czasu.
Na pocz¹tku XX wieku zarz¹dzanie przez instrukcje (Management by Instruction � MBI) uznawa-
ne by³o za odpowiedni i adekwatny sposób prowadzenia organizacji. Kiedy zmiany globalne sta-
wa³y siê coraz szybsze, konieczna by³a wiêksza elastyczno�æ dzia³ania i wprowadzono w zwi¹zku z
tym zarz¹dzanie przez cele (MBO), które pozwoli³o mened¿erom na wybranie w³asnego kierunku i
strategii. Jednak gdy zmiany w otoczeniu sta³y siê jeszcze intensywniejsze (globalna konkurencja
i wp³yw technologii), MBO by³o niewystarczaj¹ce do zarz¹dzania w szybkim, zglobalizowanym
�wiecie. Obecnie organizacje, polegaj¹ce na MBO, staj¹ przed problemem, ¿e ich mened¿erowie nie
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osi¹gaj¹ wyznaczonych celów. Niestety pojawiaj¹ siê sytuacje stresowe, gdy mimo podjêtych
wysi³ków mened¿erowie nie s¹ w stanie okre�liæ, co zrobili �le. Na ogó³ cele wcale nie s¹ nierealistyczne,
ale pomiêdzy rozpoczêciem, a zakoñczeniem dzia³añ zachodzi wiele zmian, których nie da siê przewidzieæ
wcze�niej i które tworz¹ bariery w osi¹ganiu celów. Zapocz¹tkowa³o to badania, analizy i poszukiwania
teorii, aby lepiej zrozumieæ zachowania korporacyjne. Ju¿ od dawna organizacje zaczêto postrzegaæ jako
z³o¿one i dynamiczne systemy istniej¹ce w stanie ci¹g³ych zmian i interakcji ze �rodowiskiem. Zaczêto
dochodziæ do wniosku, ¿e kluczem do rozwi¹zania problemu sprawnego zarz¹dzania organizacj¹ jest
rozpoznanie, zrozumienie i zdefiniowanie warto�ci, które ka¿dy system w sobie zawiera. Systemy warto-
�ci w organizacjach to motywatory, które kszta³tuj¹ zachowania jednostek, organizacji i spo³eczeñstwa.
W prostych i nieo¿ywionych, stworzonych przez cz³owieka dobrach, takich, jak: maszyny, urz¹dzenia
czy konstrukcje � ruch (zachowanie) mo¿e byæ opisany przez si³y i proste atraktory, takie jak grawitacja.
Mo¿na, dziêki kilku równaniom matematycznym, przewidzieæ z du¿ym stopniem dok³adno�ci zachowa-
nie tych obiektów w ró¿nych �rodowiskach. Organizacje nie s¹ ju¿ traktowane jak systemy mechanicz-
ne, a jako z³o¿one i ¿yj¹ce systemy. Zgodnie z teori¹ chaosu, takie ¿yj¹ce systemy zawieraj¹ tzw. dziwne
atraktory, które pozwalaj¹ na pojawianie siê systemów dynamicznych [Dolan, Lingam, Richley, Garcia].
Liderzy i mened¿erowie musz¹ zrozumieæ nieod³¹czne nieznane czynniki w ich organizacji, aby pomóc
prowadziæ je pewn¹ rêk¹ w nieprzewidywalnym �rodowisku. Dlatego MBI i MBO nie s¹ ju¿ wystarcza-
j¹ce. Obecnie w organizacjach nale¿y pos³ugiwaæ siê atraktorami a w tym przypadku dziwnym atrakto-
rem s¹ warto�ci. Aby funkcjonowaæ efektywnie w niepewnym �rodowisku nale¿y zidentyfikowaæ war-
to�ci organizacji, nazwaæ je, zdefiniowaæ  i przekazywaæ komunikaty, emitowaæ te warto�ci  wewn¹trz i na
zewn¹trz organizacji, przedsiêbiorstwa, firmy. W obecnych czasach liderzy musz¹ radziæ sobie ze z³o¿o-
no�ci¹ zadañ i zarz¹dzania a to przejawia siê równie¿ umiejêtno�ci¹ zarz¹dzania warto�ciami na poziomie
indywidualnym i organizacyjnym. Ta ewolucja jest równie¿  konsekwencj¹ powstawania czterech tren-
dów organizacyjnych: potrzeb¹ polepszania jako�ci i zorientowania na klienta, potrzeb¹ zawodowej
autonomii i odpowiedzialno�ci, potrzeb¹ ewolucji z szefów na liderów, potrzeb¹ bardziej p³askiej i zwin-
nej struktury organizacyjnej [Managing by...2008]. Organizacje, które zarz¹dzaj¹ przez warto�ci i emituj¹
je na zewn¹trz wraz ze swoimi produktami i us³ugami mog¹ liczyæ równie¿ na: przyci¹ganie najlepszych
i najzdolniejszych pracowników, wzrost zyskowno�ci przedsiêbiorstwa, wzrost zaanga¿owania, lojalno-
�ci i identyfikacji pracowników z firm¹, upowszechnianie siê w organizacji etycznych zachowañ, wzrost
efektywno�ci i wdra¿ania innych praktyk zarz¹dzani,a takich jak: TQM i budowanie pozytywnego
wizerunku firmy [Stachowicz-Stanusch 2007].  W powstawaniu koncepcji ZPW nale¿y odpowiedzieæ
sobie na pytania: jakie warto�ci chcieliby�my uczyniæ naszym znakiem rozpoznawczym ? Jakimi uczu-
ciami chcieliby�my, aby darzyli nas klienci i pracownicy? Firmy, które zarz¹dzane s¹ przez warto�ci
deklaruj¹ przede wszystkim takie warto�ci jak: moralno�æ w postêpowaniu, odpowiedzialno�æ i zyski.
Tymi warto�ciami jednocz¹ ludzi. Wa¿ne jest, aby okre�liæ misjê, wizjê i strategiê przedsiêbiorstwa, która
opiera siê na warto�ciach i jest z nimi zgodna. Nastêpnie nale¿y postrzegaæ warto�ci jako  sposób na
polepszanie interesów firmy. W firmie zarz¹dzanej zgodnie z warto�ciami jedynym szefem s¹ warto�ci
wyznawane przez wszystkich w organizacji. Za Blanchardem [1998] mo¿na przeanalizowaæ proces precy-
zowania warto�ci w organizacji:
� zdobycie zgody w³a�ciciela na wprowadzenie procesu ZPW,
� okre�lenie przez dyrektora naczelnego swoich warto�ci,
� okre�lenie przez zarz¹d w³asnych warto�ci bez obecno�ci dyrektora,
� porównanie warto�ci wytypowanych przez dyrektora naczelnego i przez zarz¹d,
� okre�lenie przez przedstawicieli grup pracowniczych warto�ci dla nich wa¿nych,
� ustalenie warto�ci z klientami i innymi wa¿nymi stronami.
� synteza wszystkich propozycji i zaprezentowanie misji oraz warto�ci radzie nadzorczej lub

w³a�cicielom w celu uzyskania ostatecznej akceptacji [Blanchard 1998].
Kolejnym elementem, po sprecyzowaniu warto�ci jest propagowanie ich, a nastêpnie dostoso-

wanie codziennych dzia³añ do warto�ci organizacji i sta³e doskonalenie w ich wdra¿aniu.

Podsumowanie
Koncepcja zarz¹dzania przez warto�ci (ZPW) wi¹¿e siê z budowaniem przewagi konkurencyjnej

na warto�ciach, czyli elementach, które s¹ preferowane i szczególnie cenione przez ludzi w organi-
zacji. Pomimo zmienno�ci w hierarchii warto�ci ludzi, wystêpuj¹ warto�ci trwa³e, ogólnoludzkie i
ponadczasowe, takie które wywodz¹ siê z europejskiego krêgu kulturowego, warto�ci chrze�cijañ-
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skie. Wyros³y one  ze zrozumienia natury cz³owieka, a nie tylko z wiary. S¹ podstawowym stymula-
torem rozwoju kulturalnego, spo³ecznego i moralnego ludzko�ci. Ich akceptacja wp³ywa na popra-
wê funkcjonowania �wiata, ludzko�ci, ale tak¿e warto�ci te s¹ wyznacznikiem funkcjonowania
organizacji. Do podstawowych warto�ci uniwersalnych zalicza siê: prawo do ¿ycia, pokój, wol-
no�æ, prawdê, sprawiedliwo�æ i uczciwo�æ. G³ównym celem przedsiêbiorstw i organizacji jest zysk,
ale nowoczesne modele zarz¹dzania zwracaj¹ uwagê na realizacje celu g³ównego z uwzglêdnieniem
modelu zarz¹dzania przez warto�ci. Obecnie w organizacjach nale¿y zarz¹dzaæ u¿ywaj¹c dziwnych
atraktorów. W tym przypadku dziwnym atraktorem s¹ warto�ci. Aby funkcjonowaæ efektywnie w
niepewnym �rodowisku nale¿y  zidentyfikowaæ warto�ci organizacji, nazwaæ je, zdefiniowaæ  i
przekazywaæ komunikaty oraz emitowaæ te warto�ci  wewn¹trz i na zewn¹trz organizacji, przedsiê-
biorstwa i firmy. Badania przeprowadzone przez National Tooling & Machine Association dowio-
d³y, ¿e przedsiêbiorstwa skupione na podnoszeniu jako�ci przez dostosowanie swoich dzia³añ do
g³ównych warto�ci, tj. do solidno�ci, odpowiedzialno�ci i uczciwo�ci, osi¹gnê³y wiêksze zyski ni¿
te skupione jedynie na jako�ci [Stachowicz-Stanuch 2000].
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Summary
This article ains to analyze the aspects of management by value and describe the way how much more could

company be worth. Management by value emphasizing company culture changes aspects and focusing on
translating efforts for sustained profitability and positive share price movement.

Managing for value involves a systematic organizational focus on growing intrinsic value. It requires a fresh
look at what each business and function does to unlock new sources of value growth. It involves an integrative
perspective � joining strategic, organizational and economic disciplines.

Adres do korespondencji:

dr Ewa Stawicka
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa
e-mail: ewa_stawicka@sggw.pl


