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„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”

Peter Drucker

Wprowadzenie

Współczesna organizacja funkcjonuje w warunkach postępującej globali-

zacji i informatyzacji, otwierania się jednych krajów na drugie, wprowadzania 

nowoczesnych technologii i innowacji. W takich warunkach organizacja musi 

zwrócić szczególną uwagę na otaczającą rzeczywistość, kompleksowość po-

strzegania istniejących i pojawiających się problemów, kreatywność w postę-

powaniu i działaniu ukierunkowanym na przyszłość. Istotna przy tym wydaje 

się zmiana stosunku przedsiębiorstwa do człowieka, mentalność i nastawienie 

pracodawców oraz sposób ich postępowania i zarządzania fi rmą. Pociąga to za 

sobą konieczność kształtowania bardziej otwartych kultur organizacyjnych ini-

cjujących zmiany umożliwiające dostosowanie się i przetrwanie w turbulentnym 

otoczeniu. W artykule przedstawione zostaną wzajemne relacje pomiędzy kulturą 

organizacyjną a organizacją wirtualną ze wskazaniem na elementy kultury, które 

mają szczególne znaczenie dla organizacji wirtualnej ze względu na jej cechy 

charakterystyczne.
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1. Istota kultury organizacyjnej

Każde przedsiębiorstwo od momentu powstania styka się z problemami doty-
czącymi zarówno wewnętrznej integracji, jak i zewnętrznej adaptacji. W wyniku 
procesu uczenia się, w trakcie zdobywania codziennych doświadczeń i groma-
dzenia informacji, w efekcie wzajemnych relacji z otoczeniem powstaje określona 
kultura organizacyjna. Defi niuje się ją m.in. jako wytwór historii organizacji, 
walorów byłych i obecnych kierowników, wpływu środowiska, w którym istnieje, 
specyfi ki przemysłu i jego technologii. Te wszystkie elementy wykształcają system 
symboli, który umożliwia określoną interpretację rzeczywistości i nadawanie re-
alnego kształtu organizacji1. Kultura organizacyjna określa więc rodzaj powiązań 
istniejących pomiędzy ludźmi (pracownikami) w fi rmie, defi niuje ich role i zadania, 
ustanawia standardy zachowania. Każda organizacja posiada własną unikalną 
kulturę organizacyjną, rozwija charakterystyczny dla siebie system wartości i norm 
postępowania. Stanowi ona podstawę sukcesu lub porażki organizacji.

Kulturę w przedsiębiorstwie tworzą menedżerowie i podwładni, ale to me-
nedżerowie decydują o tym, kim chcą i będą kierować. Kultura organizacyjna 
staje się narzędziem w ich ręku, poprzez które oddziaływają oni na uczestników 
organizacji w taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie wytyczonych celów. Firmy 
dobierają sobie, począwszy już od procesów rekrutacyjnych, poprzez selekcję czy 
ocenę wyników pracy, ludzi o określonych cechach i predyspozycjach zawodowych. 
Z kolei menedżerowie, poprzez swoje działania i wypowiedzi, kształtują obraz 
świata organizacji w umysłach podwładnych, a to z kolei wpływa na zachowania 
i działania wewnątrz organizacji. To od ich kompetencji, sposobu, w jaki postrze-
gają strategię i cele organizacji oraz jakie stosują techniki zarządzania, zależeć 
będzie, czy kształtowana kultura będzie odpowiednia w warunkach burzliwego 
i turbulentnego otoczenia. Kultura organizacyjna jest zasobem wzmacniającym po-
zytywne wartości w organizacji. Kształtuje ona wizerunek wewnątrz organizacji, 
buduje świadomość jej celów wśród pracowników oraz wzbudza zaangażowanie 
w ich osiąganie.

2. Idea organizacji wirtualnej

Istota organizacji wirtualnej jest wynikiem prób dostosowywania struktur 
organizacyjnych do istotnych zmian, jakie zachodzą we współczesnej gospodar-

ce. Należą do nich m.in. wzrost potrzeb klientów, krótkie cykle życia wyrobów, 

1  W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997, s. 271.
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rozproszenie geografi czne podmiotów gospodarczych oraz rozwój technologii 

informatycznej. Organizacja wirtualna to sieć niezależnych podmiotów (instytu-

cji, organizacji lub ekspertów) współpracujących ze sobą w spontaniczny sposób 

z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych w celu osiągnięcia przewagi 

konkurencyjnej2. Organizację wirtualną można zdefi niować także jako zbiór 

jednostek organizacyjnych przestrzennie rozproszonych, realizujących wspólne 

przedsięwzięcia, dobieranych dynamicznie do realizacji określonych zadań. Or-

ganizacja wirtualna charakteryzuje się następującymi cechami i funkcjami:

Tymczasowość – organizacja wirtualna istnieje tak długo, jak długo nie 1. 

zostanie zrealizowany cel, dla którego została powołana.

Koncentracja na klienta – organizacja wirtualna dąży do jak najlepszego 2. 

zaspokojenia potrzeb klientów; jej celem jest dostarczenie produktu o od-

powiednim poziomie jakości przy minimalnych kosztach i w jak najkrót-

szym czasie. Organizacja wirtualna stawia klienta w centrum, czyniąc 

z niego głównego uczestnika całego łańcucha wartości. Dzięki temu od-

biorca może aktywnie uczestniczyć i wpływać na proces projektowania 

produktów i planowania produkcji3.

Rozproszenie geografi czne – organizacja wirtualna charakteryzuje się roz-3. 

proszeniem w czasie i miejscu; nie zna ona granic.

Zaufanie – w organizacji wirtualnej, w której brak jest uregulowań praw-4. 

nych, a organizacje rozproszone są przestrzennie geografi cznie, dla realiza-

cji wspólnego celu ważne jest zaufanie między partnerami. W takim oto-

czeniu ludzie wierzą, że ich wkład w pracę jest i będzie doceniony, wierzą, 

że warto inwestować w fi rmę, ponieważ przyniesie to wymierne korzyści 

wszystkim członkom organizacji. Od atmosfery zaufania zależy, czy pra-

cownicy będą gotowi do większych poświęceń dla organizacji („zaufanie 

jest czymś, co rodzi się z poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia i wzajem-

nego głębokiego poznania pracodawcy i pracownika”)4.
Użycie nowoczesnych technik komunikacji – organizacja wirtualna wyko-5. 

rzystuje narzędzia oparte na technologii informacyjnej ułatwiające komu-

nikację pomiędzy partnerami niezależnie od ich lokalizacji.

2  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difi n, Warsza-
wa 2004, s. 189.

3  M. Adamczyk, Charakterystyka organizacji wirtualnej, Gazeta IT, 9/2005.
4  A. Błaszczuk, J.J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawluczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich przed-

siębiorstwach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 
2005, s. 78.
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Równorzędność uczestników – każdy z uczestników odgrywa swoją rolę 6. 

w łańcuchu wartości całej organizacji; jest odpowiedzialny za ulepszanie 

i optymalizację swojego wycinka działalności; ma do spełnienia określone 

zadania, a ponadto stanowi łącze między uczestnikami organizacji. Taka 

równorzędność członków organizacji wirtualnej przyczynia się do prze-

kształcania dawnej kultury organizacyjnej, opierającej się na ścisłej kon-

troli, w kulturę opierającą się na współdzieleniu się umiejętnościami i in-

formacjami, ale także możliwością wystąpienia ryzyka5.

3. Kultura organizacyjna organizacji wirtualnej

Specyfi ka organizacji wirtualnej stanowi o szczególnym znaczeniu kultury 

organizacyjnej dla jej funkcjonowania. W literaturze przedmiotu wyodrębnia się 

określone narzędzia6, poprzez które można aktywnie wpływać na postać kultury 

organizacyjnej istniejącej w organizacji:

Jasna misja i wspólna wizja przyszłej organizacji. Członkowie organiza-1. 

cji wirtualnej, określanej jako sieć współdziałających ze sobą podmiotów, 

często rozproszonych geografi cznie, powiązanych ze sobą w celu realizacji 

wspólnego celu, muszą znać i rozumieć misję, wizję i cele fi rmy, w której 

pracują; muszą być zaznajomieni z jej strategią. Dopiero wówczas, kiedy to 

utożsamiają się z nią, kiedy widzą sens wykonywanych przez siebie obo-

wiązków, są bardziej skłonni zaangażować się w realizację wspólnych za-

mierzeń. „Formułowanie wizji jest procesem otwierającym nowe wartości, 

nowe perspektywy, nowe kierunki, nowe horyzonty dla egzystencji przed-

siębiorstwa w przyszłości. Wizja jest wspaniałym wyobrażeniem funkcjo-

nowania fi rmy z sukcesem, ku zadowoleniu pracowników, obrazem przed-

siębiorstwa, który koncentruje myśli i wysiłki dla jego realizacji”7.

Zaangażowanie w proces zmian. Zaangażowaniu w proces zachodzących 2. 

zmian sprzyja udział pracowników w podejmowaniu decyzji. Poprzez takie 

działanie podwładni odczuwają większą odpowiedzialność, bardziej inte-

grują się z celami organizacji, wykazują mocniejszą chęć budowania kli-

matu współpracy. Uczestnicy organizacji wirtualnej wzajemnie się wspie-

5  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą..., s. 11.
6  Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, praca zbiorowa pod red. R. Krup-

skiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 280-283.
7  I.D. Antoszkiewicz, Metody skutecznego zarządzania, Orgmasz, Warszawa 1996, s. 53.
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rają, dążąc do realizacji wspólnego celu, nawet w sytuacji potrzeby zmiany 

profi lu funkcjonowania fi rmy.

Odpowiedni system komunikacji między uczestnikami procesu innowa-3. 

cyjnego. Właściwa komunikacja odgrywa ważną rolę zarówno wewnątrz 

pojedynczej organizacji wchodzącej w skład organizacji wirtualnej (po-

między pracownikami, pomiędzy pracownikami a pracodawcą); pomiędzy 

organizacjami tworzącymi organizację wirtualną oraz w relacjach z oto-

czeniem, zwłaszcza z klientami. Efektywna komunikacja sprzyja tworze-

niu więzi pomiędzy pracownikami opartej na wzajemnym zrozumieniu, 

zaufaniu i zaangażowaniu; umożliwia uczestnikom organizacji wirtualnej 

szybką i sprawną reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz podjęcie 

stosownych decyzji.

Uzasadnienie, zrozumienie i akceptacja zmian kulturowych. Członkowie 4. 

organizacji wirtualnej powinni posiadać zdolność rozpoznawania i ukazy-

wania faktycznych zagrożeń uzasadniających potrzebę zmiany istniejącej 

kultury; powinni dążyć do wprowadzenia nowych rytuałów, które pomogą 

ludziom zmienić dawne nawyki i przekonania, oraz wprowadzić pracow-

ników w świat nowych idei i wartości. Zakorzenione w kulturze organi-

zacji zwyczaje i legendy podkreślają zazwyczaj, co w danej kulturze jest 

akceptowane, a czego nie można tolerować; mogą one także prowadzić do 

posługiwania się stereotypami (gotowe nastawienia, z jakimi przystępuje 

się do postrzegania osób – zwłaszcza nowych pracowników, zjawisk lub 

sytuacji), co uniemożliwia następnie posiadanie własnego zdania na dany 

temat i zakłóca sprawność funkcjonowania organizacji.

Wsparcie personelu odpowiednią strategią zarządzania kadrami. Istota or-5. 

ganizacji wirtualnej polega na włączeniu osób z różnych grup i środowisk; 

osób posiadających indywidualne kompetencje, doświadczenia i wiedzę. 

Ważne jest więc opracowanie odpowiednich kryteriów wyboru poszcze-

gólnych uczestników organizacji wirtualnej, którzy, wykazując zaufanie 

pomiędzy sobą, będą mieli „poczucie wspólnego przeznaczenia”, czyli tego, 

że losy każdego z nich będą zależeć od pozostałych8, będą wykazywać go-

towość do współpracy celem realizacji określonego zadania.

Kultura organizacyjna staje się kluczem w ręku przełożonych, którzy poprzez 

odpowiednią politykę personalną mogą oddziaływać na pracowników w taki spo-

8  J. Penc, Menedżer w uczącej się organizacji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika 
Łódzka, Łódź 2000, s. 31.
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sób, aby zostały osiągnięte cele organizacji. Sposób (styl) kierowania jest z jednej 

strony wytworem kultury organizacyjnej panującej w fi rmie, a z drugiej strony 

kształtuje tę kulturę i wpływa na jej charakter. Kultura organizacyjna to nie 

tylko założenia, wymagania, normy i zasady, których uczą się współpracownicy, 

ale również prawidłowo funkcjonująca polityka personalna (rekrutacja, selekcja, 

wynagrodzenia, motywowanie), struktura organizacyjna sprzyjająca powstawaniu 

pożądanych zachowań oraz właściwe przywództwo.

Kulturę organizacyjną w organizacji wirtualnej możemy rozpatrywać z punktu 

widzenia każdej pojedynczej organizacji wchodzącej w skład OW lub z perspek-

tywy OW jako całości. Każda bowiem pojedyncza organizacja rozwija charak-

terystyczną dla siebie kulturę, tworzy samodzielną wspólnotę kulturową. Jeżeli 

prezentowane przez nią wartości, potrzeby i cele nie będą spójne z pogląda-

mi pozostałych uczestników organizacji wirtualnej, mogą pojawić się problemy 

w rozwoju wzajemnego zaufania. Istotne jest więc opracowanie takich powiązań 

pomiędzy organizacjami, ustanowienie standardów postępowań, norm i idei, które 

umożliwią rozwój i sprawne funkcjonowanie organizacji wirtualnej. Właściwa 

bowiem kultura organizacyjna może stać się czynnikiem sukcesu OW, nadać jej 

odpowiedni charakter i tożsamość; w konsekwencji doprowadzić do realizacji 

zamierzonych celów.

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się określone aspekty kultury orga-

nizacyjnej, które wpływają na zachowania i sposób postępowania ludzi w fi rmie 

oraz wobec otoczenia (wobec współpracujących ze sobą organizacji; klientów, 

dostawców); decydują o specyfi cznym „klimacie” i „duchu organizacji” oraz o tym, 

czy jest to miejsce sprzyjające pożądanym kierunkom działania.

Można zatem zauważyć, że źródła kultury organizacyjnej tkwią zarówno 

w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz organizacji (w ludziach ją tworzących). 

Ponieważ elementy kultury organizacyjnej są wspólne dla pracowników danej 

organizacji (a przynajmniej dla zdecydowanej większości), pozwala to na utrzy-

manie organizacji jako pewnej zintegrowanej całości (co jest szczególnie istotne 

w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej, którą tworzą jednostki organizacyjne 

często rozproszone przestrzennie).

Kultura organizacyjna, tworzona i przenoszona przez ludzi, spełnia wiele 

bardzo istotnych funkcji. Przede wszystkim umożliwia ona realizację dwóch 

zasadniczych grup zadań: dotyczących problemów związanych z dostosowa-

niem zewnętrznym fi rmy oraz problemów integracji wewnętrznej. W pierwszym 

przypadku kultura organizacyjna wpływa na zrozumienie misji i strategii orga-
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nizacji, sprzyja integracji pracowników (organizacji) wokół celów strategicznych 

wyznaczonych do realizacji oraz przyspiesza podjęcie decyzji dotyczących sposobu 

i środków osiągnięcia zadań. Druga grupa funkcji obejmuje swoim zakresem 

współdziałanie pracowników (pojedynczych organizacji wchodzących w skład 

organizacji wirtualnej) i ich wewnętrzną integrację wpływającą na realizację 

strategii.

Rys. 1. Aspekty kultury organizacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Siewierski, Kultura organizacyjna fi rmy, 
www.nowoczesnafi rma.wp.pl, 10.04.2008 r.

Ponadto wyodrębnia się inny podział funkcji kultury organizacyjnej, których 

znaczenie dla organizacji wirtualnej przedstawia się następująco:

Funkcja integracyjna przejawia się akceptowaniem wspólnych celów, war-1. 

tości, zasad postępowania, poglądów i przekonań; sprzyja ona scalaniu luź-

nej struktury organizacyjnej organizacji wirtualnej, zapewnia jednoznacz-

ność języka, umożliwia szybką komunikację oraz łączy jednostki, które 

wykazują zróżnicowane wartości kulturowe.

Funkcja percepcyjna dotyczy sposobu postrzegania rzeczywistości, otocze-2. 

nia, samej organizacji i własnej osoby przez uczestników organizacji poprzez 

pryzmat kultury organizacyjnej. Takie postrzeganie otoczenia jest poddane 

wpływowi kultury szczególnie w przypadkach, kiedy rzeczywista struktura 

organizacyjna jest zmienna, krótkotrwała, rozmyta i trudno uchwytna dla 

ASPEKTY KULTURY ORGANIZACYJNEJ

NIEFORMALNE (ukryte)

- cele, misja i plan działania firmy     - wiedza, umiejętności, doświadczenie 

- struktura organizacyjna     - przekonania 

- regulamin organizacyjny     - percepcja 

- uprawnienia i odpowiedzialność    - wartości i postawy 

- metody pracy        - język

- polityka personalna

- technologia

O T O C Z E N I E
(kultura narodowa, konwencje przyjęte w danej branży)

FORMALNE (jawne)
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pracowników. Ponadto funkcja percepcyjna eksponuje nieformalne więzy – 

istotne w procesach komunikacji i podejmowania decyzji.

Funkcja adaptacyjna – jest ona ważna przede wszystkim ze względu na to, 3. 

iż organizacja wirtualna funkcjonuje w środowisku szybkich zmian. Stanowi 

ona mechanizm stabilizujący, wyjaśnia cele działania i niezbędne do ich 

osiągnięcia środki. Umożliwia wypracowanie schematów zachowania (po-

stępowania w określonych sytuacjach); zmniejsza obszar niepewności i na-

daje sens rzeczywistości; poprzez uzgodnienie m.in. misji, celów i strategii 

organizacji umożliwia ona przystosowanie się do zmieniającego otoczenia9.

Nadawanie tożsamości związane z budowaniem spójnego wizerunku or-4. 

ganizacji i poczucia wspólnoty jej uczestników.

Funkcja kultury jako katalizatora zmian redukującego niepewność, i to za-5. 

równo tę związaną z rozwiązywaniem wewnętrznych problemów organi-

zacji, jak i zewnętrzną, wynikającą z funkcjonowania w zmiennym otocze-

niu i konieczności podejmowania działań adaptacyjnych10.

Kultura organizacyjna stanowi spoiwo wytwarzające wśród pracowników 

(uczestników organizacji wirtualnej) poczucie wspólnoty i dające im zarazem pod-

stawę do komunikowania się i wzajemnego zrozumienia. Kultura organizacyjna 

oparta na szczerości i uczciwości oraz na ciągłym dialogu jako na podstawowych 

wartościach oddziałuje na poziom zaufania w fi rmie. Zwiększa ona tym samym 

przewidywalność zachowań pracowników. A to z kolei wpływa na to, iż kultura 

organizacyjna umożliwia kierowanie uczestnikami organizacji bez konieczności 

nadmiernego uciekania się do instrumentów kontrolnych, których substytutami 

stają się zaufanie i współdziałanie. Równorzędność partnerów w OW przyczynia 

się więc do przekształcania dawnej kultury organizacyjnej opierającej się na ścisłej 

kontroli w kulturę, której podstawą jest współdziałanie, współdzielenie się infor-

macjami, doświadczeniami, wiedzą. Kultura organizacyjna w widoczny i trwały 

sposób kształtuje rzeczywistość organizacyjną. O sile i kierunku jej rozwoju 

(kultury) decydują trzy czynniki:

wyrazistość, czyli jednoznaczność i czytelność wzorców, norm i symboli;a) 

stopień upowszechnienia, czyli akceptacja i przestrzeganie w praktyce b) 

wzorców kulturowych przez członków organizacji;

9  A. Łotko, Kultura organizacyjna organizacji wirtualnej, „Ekonomika i Organizacja Przed-
siębiorstwa”, 12/2007, s. 22.

10  E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 115-116.
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głębokość zakorzenienia, czyli zakres przyswojenia przez członków orga-c) 

nizacji jej wzorców oraz symboli i długotrwałość ich stosowania11.

Kultura organizacyjna ma bardzo duży wpływ na postawy i zachowania człon-

ków organizacji. Jest ona narzędziem wspierającym realizację strategii i kształ-

towania wizerunku fi rmy na rynku. Obejmuje swoim zakresem zbiór wartości, 

przekonań, wiedzy, norm etycznych, tradycji i zwyczajów. Wartości są tym, co 

ludzie cenią: „(...) wartością jest wszystko to, co budzi ludzkie emocje w ich pozy-

tywnym zabarwieniu, a więc to, z czym ludzie się identyfi kują, szanują, o co chcą 

walczyć i co ich jednoczy”12. Kultura organizacyjna określa „specyfi czny klimat” 

i sposób zarządzania właściwy dla danej organizacji.

Analizując cechy charakterystyczne organizacji wirtualnej, można wyod-

rębnić zbiór elementów kultury organizacyjnej (artefaktów, norm i wartości oraz 

podstawowych założeń), które są dla niej szczególnie pożądane. Istotne przy tym 

jest także to, aby uczestnikom organizacji wirtualnej wpajać te elementy kultury 

organizacyjnej, promować je i rozwijać dla uczynienia zadość specyfi cznym wy-

mogom strukturalnym, procesowym i technologicznym organizacji wirtualnej 

oraz jej otoczenia.

Tabela 1. Elementy kultury organizacyjnej uwzględniające specyfi kę 
organizacji wirtualnej

Specyfi ka organizacji 

wirtualnej
Elementy kultury organizacyjnej

orientacja na klienta

– zaspokojenie potrzeb klienta jako nadrzędny cel
– kompleksowe działanie
– szybka reakcja na potrzeby klienta i ich realizacja
– przejście od „zachowania się jak sprzedawca” do „myślenia jak klient”
– nastawienie na jakość i kreowanie określonej marki
–  dbałość o zachowanie kultury obsługi bezpośredniej (uprzejmość, 

zaangażowanie, kwalifi kacje)

rozproszenie 
geografi czne

– uniezależnienie od odległości geografi cznych i stref czasowych
– wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych
– tolerancja dla reprezentantów odmiennych kultur
– kosmopolityzm

11  Podstawy organizacji i zarządzania, praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej, Warszawa 
2001, Difi n, s. 124.

12  G. Aniszewska, J. Gielnicka, Firma to ja, fi rma to my, czyli jak tworzyć kulturę organizacyjną, 
„Personel” 9-10/2007.
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ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Specyfi ka organizacji 

wirtualnej
Elementy kultury organizacyjnej

zaufanie

–  wzajemne zaufanie pomiędzy pracownikami organizacji 
oraz zaufanie do pozostałych uczestników organizacji wirtualnej

–  wzajemna współpraca jako fundament efektywnego 
funkcjonowania organizacji

– współdzielenie się umiejętnościami i informacjami

użycie nowoczesnych 
technik komunikacji

– traktowanie technologii jako podstawy funkcjonowania organizacji
– intensywna edukacja teleinformatyczna pracowników
–  elementy kultury bezpieczeństwa dot. rozwiązań 

telekomunikacyjnych i informatycznych

równorzędność 
uczestników

–  znajomość zakresu swoich obowiązków i roli w łańcuchu wartości 
całej organizacji wirtualnej

– znajomość działań i celów organizacji
–  efektywna komunikacja wewnątrz każdej pojedynczej organizacji 

wchodzącej w skład organizacji wirtualnej, jak i w całej organizacji
–  wzajemne poszanowanie wiedzy i kompetencji pracowników 

i uczestników organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Łotko, Kultura organizacyjna organizacji wirtualnej, 
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 12/2007, s. 24.

Aby kultura organizacyjna organizacji wirtualnej mogła właściwie się rozwijać, 

powinno się uwzględnić poszczególne funkcje kultury w jej strukturze organi-

zacyjnej. Również atrybut wirtualności (oznaczający m.in. bez granic, jako coś 

ruchomego, coś, co szybko się dopasowuje) stawia kulturze organizacyjnej szcze-

gólne wymagania. Takie powiązania przybierają postać zależności o charakterze 

sprzężenia. Kultura organizacyjna organizacji wirtualnej wymaga uwzględnienia 

potrzeb klienta i ich zaspokojenia, wielokulturowości podmiotów, szerokiej współ-

pracy, wykorzystania odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz samokontroli dzia-

łań. Z drugiej strony wymaga wysokiego poziomu zaufania. Nie sposób bowiem 

zbudować ścisłą współpracę pomiędzy oddzielnymi organizacjami, nie sposób 

dzielić się kluczowymi dla swej organizacji informacjami bez zbudowania solidnej 

bazy zaufania. Odpowiednim stylem zarządzania dla organizacji wirtualnej będzie 

podejście silnie zdecentralizowane, uwzględniające indywidualizm, geografi czne 

rozproszenie członków organizacji, interdyscyplinarność wiedzy i zróżnicowanie 

kulturowe poszczególnych uczestników.
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Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż kultura organiza-

cyjna stanowi „swoisty drogowskaz, który prowadzi do sukcesu”13. Jest to oczy-

wiście możliwe tylko w takiej sytuacji, w której zostanie wybrana odpowiednia 

droga. Wówczas można liczyć na jej samoczynny rozwój, jak i na łatwiejsze 

przezwyciężanie ewentualnych sytuacji kryzysowych i problemów, jakie mogą 

pojawić się podczas funkcjonowania organizacji. Kultura organizacyjna scala, 

jednoczy, stabilizuje i zmniejsza niepewność istnienia w turbulentnym otoczeniu; 

jest wspólnym widzeniem reagowania i zaspokajania potrzeb wszystkich pracow-

ników (uczestników fi rmy). Umożliwia dostosowanie się organizacji do otoczenia 

i zapewnia wewnętrzną integrację organizacji. Jest ona jej rdzeniem, z którego swój 

początek bierze większość posunięć strategicznych fi rmy. Istotne przy tym jest 

także to, aby kultura organizacyjna wraz z misją, celami i strategią oraz planami 

fi rmy pasowała do koncepcji projektu organizacji. Kultura niedostosowana do 

otoczenia i wyzwań, jakie stoją przed organizacją oraz nie uwzględniająca potrzeb 

i oczekiwań jej uczestników może stać się poważną barierą rozwoju organizacji.

BUILDING THE ORGANIZATIONAL CULTURE IN VIRTUAL ORGANIZATION

Summary

Trust between employers and employees, coworkers, and also between ordi-
nary people is part of our daily life, our economical life, which is often pretty 
complicated and incomprehensible. Th is article shows the trust’s role in the 
virtual organization functioning. It also describes the basic rules of how to 
build and maintain trust in such an organization. Moreover this article shows 
the areas in which trust works as well as the basic rules of managing trust in 
the virtual organization.

Translated by Anna Posmyk

13  J. Kisielnicki, Zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Ła-
zarskiego, Warszawa 2001, s. 225.


