
Rozdział 6.
Mapa Drogowa zarządzania przez wartości

W firmach dużo się mówi o misji i wartościach,
zbyt często jednak na słowach się kończy. [...]

Spraw, by misja i wartości stały się rzeczywiste.
Jack Welch

Gdy następuje zjednoczenie wokół wspólnych wartości i wspólnych celów,
zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty.

Ken Blanchard

Teoria zarządzania przez wartości (ZPW) wzbudza coraz więcej zainte-
resowania, w miarę jak tradycyjne koncepcje okazują się współcześnie często
mniej skuteczne i mniej dostosowane do wyzwań nowoczesnego biznesu.

Zasadnicze wartości zostały dostrzeżone i wydobyte na światło dzienne
jako czynnik decydujący o długofalowym sukcesie najlepszych firm najpierw
przez Thomasa I. Petersa i Roberta H. Watermana (w 1982 roku). W ich
ślady poszli James C. Collins i Jerry I. Porras (w 1994 roku), których po-
święcone tej tematyce książki okazały się największymi bestsellerami
w historii literatury biznesowej. (Więcej na ten temat w rozdziale 5., na
s. 232– 233). Od tego czasu zasadnicze wartości stały się modne, weszły na
stałe do kanonu najlepszych praktyk firm dążących do doskonałości w swo-
jej dziedzinie i przywództwa w swojej kategorii. Wbrew pozorom ogólnie
nie zyskały jednak na znaczeniu w codziennej działalności firm, często po-
zostając pustosłowiem. Odnosiłem się już do tej sytuacji w poprzednich roz-
działach. W wielu firmach katalog, kodeks, zasady postępowania itp. – na-
zwy mogą być różne – pozostają martwym zapisem na kredowym papie-
rze, bo w rzeczywistości za tymi ogłoszonymi przy dźwiękach korporacyjnych
fanfar dokumentami nie stoją żadne działania odzwierciedlające przyjęte
przez firmę wartości, żadne sankcje czy nagrody. Wartości zasadnicze szyb-
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122 Opis wdrożenia i działania zarządzania przez wartości w mBanku został przedstawio-
ny w rozdziale 2.

ko ulegają zapomnieniu, wskrzesza się je od
czasu do czasu ad hoc, przy okazji akcji ma-
jących na celu podtrzymanie świadomości
istnienia wyższych celów, ale po chwili z po-
wrotem popadają w zapomnienie. Mimo iż
prawie 80 procent przedsiębiorstw w skali
międzynarodowej deklaruje, że posiada
zdefiniowane wartości zasadnicze, to w dzia-
łalności niewielu z nich zajmują one istot-
ne miejsce. I nie chodzi tu bynajmniej o ob-
łudę czy złą wolę – wartości zasadnicze sto-

sunkowo łatwo określić i komunikować, a nieporównywalnie trudniej
stosować w praktyce codziennego działania na wszystkich płaszczyznach ak-
tywności przedsiębiorstwa.

O ile znaczenie zasadniczych wartości w życiu firmy nie podlega dysku-
sji, a teoria ZPW zdobywa na znaczeniu jako atrakcyjna alternatywa dla tra-
dycyjnych koncepcji zarządzania, to daleko w tyle pozostaje wiedza na te-
mat skutecznych metod jej wdrożenia. Każdy przyczynek dotyczący tego
problemu stanowi krok naprzód, prowadzący do operacjonalizacji intelek-
tualnie przekonywającej teorii.

Ideę zarządzania przez wartości wykorzystałem do stworzenia autorskiej
koncepcji zarządzania przez wartości praktykowanej najpierw w mBanku
i w MultiBanku, a później w BRE Banku. Wartości zasadnicze zawarte
w akronimie DROGA (DOSKONAŁOŚĆ, REALIZACJA, ODPOWIE-
DZIALNOŚĆ, GOTOWOŚĆ, ANGAŻOWANIE SIĘ) zostały przenie-
sione na każdą płaszczyznę działalności i odzwierciedlały się w sposobie oce-
ny pracowników122. W rezultacie firma realizowała ponadprzeciętne zyski,
wartość akcji rosła, podobnie jak zadowolenie i lojalność klientów, pracow-
ników i menedżerów. Moje doświadczenia potwierdzają istnienie takiego
właśnie łańcucha przyczynowo-skutkowego. Rynek docenił nie tylko wy-
niki finansowe osiągane przez BRE Bank, ale w jeszcze większym stopniu
sposób działania. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w notowaniach gieł-

Wartości zasadnicze
stosunkowo łatwo określić
i komunikować,
a nieporównywalnie trudniej
stosować w praktyce
codziennego działania na
wszystkich płaszczyznach
aktywności przedsiębiorstwa.



dowych akcji spółki, które wzrastały szybciej niż notowania najgroźniejszych
konkurentów. W efekcie BRE Bank był wyceniany przez inwestorów z pre-
mią za swój sposób działania. Jego wartość mierzona popularnymi wskaź-
nikami wyceny: cena do wartości księgowej P/BV oraz cena do zysku
P/E, była w latach 2005–2008 wyższa o 25 procent od odpowiednich śred-
nich wskaźników dla grupy rówieśniczej banków notowanych na warszaw-
skiej giełdzie.

Zdając sobie sprawę z trudności wyzwania, jakim jest niewątpliwie pró-
ba stworzenia Mapy Drogowej, wdrożenia koncepcji zarządzania przez war-
tości, zaprosiłem do współpracy ludzi, którzy wspólnie ze mną przenosili
wartości na każdą płaszczyznę działań mBanku, MultiBanku i BRE Ban-
ku. Alina Strycharz i Renata Tadeusiak były świadkami narodzenia się idei
ZPW i przez kilka lat, jako kluczowe pracownice działu HR, odpowiada-
ły za przekładanie wartości (DOSKONAŁOŚĆ, REALIZACJA, ODPO-
WIEDZIALNOŚĆ, GOTOWOŚĆ, ANGAŻOWANIE SIĘ) na konkret-
ne działania w zakresie: rekrutacji właściwych pracowników, szkolenia i edu-
kacji wewnętrznej, okresowej oceny pracowniczej, strategii wynagrodzeń
i motywacji. Wartości w przedsiębiorstwie mają przede wszystkim wymiar
międzyludzkich relacji, wewnętrznych i zewnętrznych. Dla szefa współcze-
snego przedsiębiorstwa zarządzanie ludźmi i kształtowanie kultury organiza-
cyjnej jest „oczkiem w głowie”, najważniejszym, oprócz planowania strate-
gicznego, obszarem osobistego zaangażowania. Alina i Renata mają unikalne
doświadczenia, szeroką wiedzę, a także niezachwianą wiarę, że zarządzanie
przez wartości jest czymś znacznie więcej niż zwykłym narzędziem zarzą-
dzania. Bez ich współpracy nie byłbym w stanie podjąć się napisania Ma-
py Drogowej wdrożenia koncepcji ZPW. Toteż ten rozdział jest rezultatem
naszej wspólnej pracy.

Zostanie w nim zaprezentowana metodyka wdrożenia koncepcji zarzą-
dzania przez wartości, oparta na doświadczeniach autorów w różnych te-
go typu projektach – mBanku, MultiBanku, BRE Banku oraz innych pra-
cach o charakterze konsultingowym. Próba przedstawienia zarysu Mapy
Drogowej dla tych, którzy są przekonani o przydatności teorii zarządzania
przez wartości i zechcą podjąć trud jej wdrożenia w swoim przedsiębiorstwie,
aczkolwiek niedoskonała, może być pomocnym przewodnikiem w podró-
ży ku nowej rzeczywistości. Z własnego doświadczenia wiem, że warto pod-
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jąć ryzyko i duży wysiłek, bo rezultaty
znacznie przekraczają oczekiwania wszyst-
kich zainteresowanych.

Decyzja określenia zasadniczych warto-
ści firmy ma doniosłe znaczenie i nie może
być kierowana dostosowaniem do obowią-
zujących trendów mody w zarządzaniu –
„inni już to mają, więc i my powinniśmy”,
lub akceptacją norm poprawności politycz-

nej – „tak wypada, to jest dobrze widziane”. Jeśli rola wartości zasadniczych
w firmie miałaby się ograniczyć tylko do definicji kilku ważnych pojęć, któ-
re mają charakter wartości w znaczeniu teoretycznym i co najwyżej życze-
niowym, to lepiej w ogóle nie podejmować trudu, ponieważ istnieje poważ-
ne zagrożenie, że tak sformułowane wartości staną się kontrproduktywne.
Ich działanie obróci się przeciwko pierwotnemu celowi, gdy okaże się,
że w codziennej działalności firma i ludzie kierują się zupełnie innymi za-
sadami niż deklarowane górnolotne idee. Jak już pisałem wcześniej nigdzie
nie jest powiedziane, że firma nieposiadająca zdefiniowanych wartości nie
może osiągnąć sukcesu. Można natomiast stwierdzić, że prawdopodobień-
stwo sukcesu firm posiadających te wartości istotnie się zwiększa, przy za-
łożeniu, że przekładają się one realnie na działalność przedsiębiorstwa. Zatem
decyzja o poszukiwaniu i określeniu wartości zasadniczych firmy ma wy-
jątkowe znaczenie zarówno dla teraźniejszości, jak i dla przyszłości firmy.
To niezwykle ważny i odważny krok, pociągający za sobą kolejne.

Określenie wartości zasadniczych, aczkolwiek wcale niełatwe, to dopie-
ro początek, po którym konieczne jest podjęcie znacznie trudniejszych dzia-
łań przekładających wartości na wszystkie płaszczyzny i poziomy aktywno-
ści firmy – jest to zwykle długotrwały proces, wymagający determinacji, kon-
sekwencji i cierpliwości. Proces przekładania wartości na działania firmy
dotyczy wszystkich pracowników i przebiega kompleksowo w całej firmie.
Aby wartości stały się wyróżnikiem firmy, podstawą jej trwałej przewagi kon-
kurencyjnej, muszą przeniknąć do każdej sfery działalności, stać się jej ko-
dem genetycznym, firmowym DNA, którego nikt nie potrafi skopiować ani
podrobić. Wszystko to może wydawać się proste, ale faktycznie jest bardzo
trudne do urzeczywistnienia.

Decyzja o poszukiwaniu
i określeniu wartości
zasadniczych firmy
ma wyjątkowe znaczenie
zarówno dla teraźniejszości,
jak i dla przyszłości firmy.
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Wartości zasadnicze firmy mają przede
wszystkim wymiar ludzki, odnoszą się do
postaw i zachowań pracowników oraz me-
nedżerów we wzajemnych relacjach, a tak-
że w relacjach z klientami, akcjonariuszami,
dostawcami i szeroko rozumianym otocze-
niem. Ale mają także wymiar formalny
i przedmiotowy. Dotyczą procesów, procedur i oferowanych produktów. Jeśli
na przykład firma mówi o partnerskich relacjach czy innowacyjnych pro-
duktach zaspokajających rzeczywiste potrzeby klientów, to musi się wystrze-
gać wykorzystywania dominującej pozycji w stosunku do klientów i dostaw-
ców, musi być przyjazna i sprawiedliwa, a oferowane produkty i usługi po-
winny kreować rzeczywistą wartość dla odbiorców. Wartości zasadnicze firmy
muszą odzwierciedlać się w produktach i usługach oraz codziennych rela-
cjach z klientami.

Wartości staną się znakiem rozpoznawczym, DNA firmy, które stworzy
trwałą przewagę strategiczną, a także efektywnym narzędziem zarządzania,
gdy sprawimy, że będą obecne we wszystkich płaszczyznach decydujących
o kulturze organizacji. Przeniesienie wartości na poziom codziennych dzia-
łań odbywa się na płaszczyźnie relacji międzyludzkich, formalnych proce-
dur, kontaktów z otoczeniem, a wreszcie przejawiać się powinno w jakości
produktów i usług oferowanych klientom.

Wartości w zarządzaniu zasobami ludzkimi:
– rekrutacja pracowników według wartości;
– szkolenie i system edukacji wewnętrznej;
– system oceny pracowniczej oparty na wartościach;
– system wynagrodzeń i motywacji.
Wartości w zarządzaniu produktami, sprzedażą i wynikiem finansowym:
– produkty zaspokajają rzeczywiste potrzeby klientów;
– zasady obsługi i relacje z klientami oparte na wartościach firmy;
– system zarządzania sprzedażą i wynikiem finansowym uwzględnia-

jący powiązanie kryterium ilościowego i oceny według wartości.

Wartości zasadnicze firmy
muszą odzwierciedlać się
w produktach i usługach oraz
codziennych relacjach
z klientami.



Mapa Drogowa ZPW składa się z kilku podstawowych elementów, któ-
re stanowią kolejne etapy wdrożenia:

1. Określenie zasadniczych wartości firmy.
2. Komunikacja zasadniczych wartości wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
3. Zarządzanie przez wartości – przełożenie zasadniczych wartości na

działania przedsiębiorstwa na wszystkich płaszczyznach jego
aktywności.

Wartości zasadnicze firmy, podobnie jak wartości człowieka, powinny
odzwierciedlać jej tożsamość, czyli to, co jest absolutnie najważniejsze w dzia-
łalności, względnie stałe, niezależne od zmian wizji i strategii. W czasach
gdy jedynym stałym elementem rzeczywistości jest ciągła zmiana, wartości
są jak kompas, bez którego nie można wybrać się w podróż w nieznane.

Identyfikacja wartości
– opis procesu dla małych i dużych firm

W firmie naprawdę zarządzanej w zgodzie z wartościami jedynym szefem
są wartości wyznawane przez firmę.

Ken Blanchard

Wartości małych i średnich firm często odzwierciedlają wartości swoich
założycieli, właścicieli, którzy jednocześnie są zarządzającymi działalnością
operacyjną. Jest to poniekąd oczywiste, zważywszy na piętno, jakie odciska
osobowość lidera, który ma właścicielski mandat. W tego rodzaju firmach
wartości są widoczne i natychmiast rozpoznawalne, bowiem przejawiają się
wyraźnie w działaniu, nawet wówczas, gdy nie zostały jasno zdefiniowane
i publicznie artykułowane. Czy więc w takich przypadkach istnieje potrzeba
wyraźnego ich określenia i artykułowania? Odpowiedź brzmi: tak. Okre-
ślenie wartości zasadniczych – nawet jeśli można o nich wnioskować na pod-
stawie objawów zewnętrznych działalności firmy, a także charakteru i oso-
bowości właściciela – jest konieczne, by stworzyć przejrzysty i niepozosta-
wiający interpretacyjnych wątpliwości obraz tożsamości firmy, który określa
fundamentalne zasady i kryteria oceny działalności, a także postaw i zacho-
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wań pracowników. W tym przypadku lider, będący najczęściej właścicielem
i zarządzającym w jednej osobie, narzuca odgórnie swój system wartości fir-
mie i pracownikom. Proces ten nie ma nic wspólnego z demokracją, ma au-
torytarny charakter, ale tym bardziej wymaga prawidłowej artykulacji
(nazwania) i umiejętnego sposobu komunikacji wartości, które ex defini-
tione mają obowiązywać pozostałych. Przy tym, by zwiększyć wiarygodność
i efektywność procesu oraz uniknąć prostych błędów, właściciel może ko-
rzystać z pomocy swoich najbliższych bądź zaufanych kluczowych współ-
pracowników, a także zewnętrznych konsultantów.

W dużych prywatnych firmach, które często charakteryzują się złożo-
ną strukturą własności, a także w firmach publicznych i państwowych, okre-
ślenie wartości firmy jest procesem daleko bardziej skomplikowanym i wy-
maga zachowania kilku podstawowych reguł. Wybór drogi poszukiwania
wartości nie jest wcale jednoznaczny, ale zasadniczo istnieją dwie bieguno-
wo odmienne opcje:

a) autokratyczne określenie wartości przez charyzmatycznego lidera lub
silny zarząd;

b) demokratyczne poszukiwanie odpowiednich wartości, które odzwier-
ciedlają preferencje głównych grup pracowniczych.

Trudno uznać, który z tych dwóch sposobów określania wartości zasad-
niczych firmy jest lepszy, bowiem w dużym stopniu zależy to od specyfiki
organizacji, jakości kadry zarządzającej, struktury własności, a także od oso-
bowości lidera i stylu zarządzania. Firmy posiadające strategicznie dominu-
jącego właściciela branżowego w zasadzie nie mają wyboru, muszą się pod-
porządkować jego systemowi wartości. Wyjątkiem jest przypadek, kiedy wła-
ściciel nie określił wartości zasadniczych firmy, a inicjatywa wychodzi od
firmy-córki. Jednakże wówczas mamy do czynienia z problemami polity-
ki korporacyjnej i skomplikowanym procesem wewnętrznych uzgodnień.

Uwzględniając różnorodność firm pod względem wielkości, struktury
własności i stylu zarządzania, można wyróżnić trzy sposoby określania war-
tości zasadniczych:

1. Małe i średnie firmy rodzinne, a także duże firmy posiadające inwe-
stora strategicznego – wartości określane przez właściciela w sposób
autorytarny.
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2. Duże firmy, najczęściej o rozproszonym akcjonariacie, zarządzane
przez charyzmatycznego lidera lub silny zarząd – wartości zasadni-
cze narzucane autokratycznie przez liderów z niewielkim udziałem
kadry menedżerskiej.

3. Duże firmy prywatne, publiczne i państwowe – wartości określane
w demokratycznym procesie z udziałem przedstawicieli wielu grup
pracowniczych.

Motywy czy sytuacje skłaniające właściciela-menedżera do zastanowie-
nia się nad potrzebą wdrożenia wartości mogą być różne. Najważniejszy jest
jednak moment decyzji – decyzja bowiem to początek wielkiej pracy nad
doskonaleniem organizacji. Początek wyzwań, które stawia sobie zarówno
podejmujący decyzję, jak i wyzwań, które za chwilę będą dotyczyły jego me-
nedżerów, podwładnych, a często również dostawców i klientów.

Czy dotyczy to zdolnego młodego studenta, który otwiera własną fir-
mę, czy znużonego pracą w korporacji menedżera, który postanowił „iść na
swoje”, warto, aby każdy zastanowił się, co dla niego osobiście będzie waż-
ne podczas realizacji biznesu, z czego absolutnie nie zrezygnuje, na co się
nie zgodzi, nawet gdy przed oczami będzie miał ryzyko utraty kolejnego zle-
cenia. Wartości mogą być wsparciem w trudnych decyzjach, w rozmowach
z najbliższymi, w znalezieniu dystansu do zmian, jakie będą dokonywać się
w firmie i jej otoczeniu.

Analiza powstawania kodeksu wartości w firmach zakładanych przez wła-
ścicieli pokazuje, że najczęściej założyciel ma ze sobą pewien pomysł i spo-
sób jego realizacji. Jego wartości stają się w sposób naturalny wartościami
firmy. Dobierając współpracowników, często nieświadomie rekrutuje ich we-
dług spójnego „klucza”, który czasem nazywany jest chemią, a często oznacza
podobny styl działania, podobne motywatory i podejście do świata. Nawet
jeśli właściciel/założyciel nie nazywa swoich wartości, to często podczas spo-
tkań z pracownikami mówi, co jest dla niego ważne w relacjach z klienta-
mi, partnerami biznesowymi, dostawcami i oczywiście pracownikami.

Jednak z biegiem lat, gdy organizacja się rozrasta, pojawia się potrzeba
nazwania tych wartości. Szczególnie doświadcza tego właściciel, który za-
czyna zdawać sobie sprawę, że „nie ogrania już własnego biznesu”. Koniecz-
ność kontroli, naturalna u kogoś, kto od początku tworzył daną firmę, roz-
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wijał się razem z nią, przekształca się więc w takie rozwiązania, jak kodeks
etyczny, standardy obsługi klienta lub zasady compliance. Zawsze mają one
charakter norm, które ważne są dla założyciela i ten założyciel chciałby, aby
według nich działała cała organizacja.

Wielu menedżerów/założycieli nie decyduje się na formalny proces na-
zywania i wdrażania wartości – wydaje im się, że „to, co mają w sercu i na
dłoni” jest jasne i oczywiste, sama ich obecność w firmie i dawanie świa-
dectwa wartościom wydają im się wystarczające. I wielokrotnie tak właśnie
jest. Należy jednak pamiętać, że organizacja żyje własnym życiem – warto-
ści, choć nienazwane, stają się trwałym elementem kultury organizacyjnej
i mogą wpływać na uzyskiwane w firmie rezultaty, niezależnie od właści-
cielskich intencji. Lepiej zatem świadomie przejąć kontrolę nad tym pro-
cesem i odważnie, wprost, bez niepotrzebnych skrupułów określić istotne
wartości. Jeżeli właściciel jest gotów, aby nazwać to, co dla niego w firmie
najcenniejsze, co chciałby zachować, co pozostanie tożsame, niezależnie od
zmian strategii organizacji, z tym, co uznawał za najważniejsze w momen-
cie zakładania firmy – to dobry czas na wdrożenie wartości. Ważne, aby mieć
świadomość, że to dopiero początek trudnej drogi, że gdy mówi się A, trze-
ba również powiedzieć B i zgodzić się na konsekwentne zarządzanie war-
tościami we wszystkich obszarach życia organizacji.

W dużych firmach z rozproszonym akcjonariatem, silnym zarządem i sil-
nym nadzorem właścicielskim sytuacja wygląda inaczej. Decyzja o postę-
powaniu podczas wdrażania wartości zależy od kilku, kluczowych dla po-
wodzenia przedsięwzięcia, elementów. Istotne są odpowiedzi na następu-
jące pytania:

1. Czy prezes ma przyzwolenie właścicieli firmy/rady nadzorczej/akcjo-
nariuszy na to, by wykorzystać wartości do zarządzania organizacją?

2. Czy firma nie miała już wcześniej doświadczeń związanych z iden-
tyfikacją lub wdrażaniem wartości? A jeśli tak, to czy były to dobre,
czy złe doświadczenia?

3. Czy w gronie podwładnych menedżerów znajdują się osoby, które mo-
gą być wsparciem podczas wdrażania wartości w organizacji?

4. Czy organizacja ma dojrzałego menedżera HR, który pomoże prze-
prowadzić cały proces i dopasować wszystkie procesy personalne tak,
aby były one podporządkowane nazwanym wartościom?
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Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedź brzmi NIE, należy przedys-
kutować pomysł z niezależnym ekspertem. Podejmując decyzję o wdroże-
niu wartości, a potem zarzucając ten proces, można tylko zaszkodzić firmie,
którą się zarządza.

Jeżeli jednak ocena sytuacji pozwala na podjęcie wyzwania, jakim jest
wdrożenie wartości, można tego dokonać trzema sposobami:

1. Dyrektywnym – wartości wypracowywane są przez jedną lub kilka
osób z najwyższego kierownictwa, odpowiadają potrzebom i wizjom
zarządu, narzucone są całej organizacji.

2. Partycypacyjnym – włączeni zostają wszyscy pracownicy, wartości od-
powiadają ich wizji.

3. Mieszanym – włączonych zostaje wielu pracowników, wartości od-
powiadają potrzebom wielu interesariuszy, pracownicy angażują się
w proces wdrożenia wartości.

Najbardziej angażujący pracowników i budujący ich lojalność jest mo-
del mieszany.

Sprzyja utożsamianiu się z firmą i kształtowaniu poczucia współtworze-
nia wartości. Uwzględnia różne perspektywy, również ekspercką weryfika-
cję opisów pożądanych zachowań poprzez odniesienie się do danych histo-
rycznych firmy i doświadczeń wszystkich interesariuszy.

Ważne, aby pamiętać, że decyzja o wejściu na drogę wartości jest kry-
tyczna. Nie ma sensu wdrażać systemu zarządzania poprzez wartości „na pół
gwizdka”. Jeśli pojawiają się wątpliwości czy przesłanki, że zrealizowanie ca-
łego procesu może okazać się trudne, a fakty wskazują, że firma nie jest jesz-
cze gotowa na podjęcie trudu – nie należy go rozpoczynać. Trzeba pamię-
tać, że ludzie raz zaproszeni do procesu identyfikacji i wdrożenia wartości
po raz drugi już nie zaufają, będą też nieufnie podchodzić do organizacji,
które mają wartości. Raz doświadczone niepowodzenie utrwala myślenie,
że nie może się udać, i wzmacnia przekonanie wielu osób, iż „firmy zarzą-
dzane poprzez wartości nie istnieją”.

Czynnikiem determinującym powodzenie przedsięwzięcia jest postawa
liderów organizacji wobec perspektywy zarządzania poprzez wartości. War-
tości będą obecne w organizacji na poziomie operacyjnym, jeśli liderzy – nie
tylko liderzy formalni, ale wszystkie osoby posiadające autorytet wśród pra-



cowników, formalny lub nieformalny –
uwierzą w sens kierowania się w swoim dzia-
łaniu fundamentalnymi zasadami, które bę-
dą nadawać sens ich pracy. Liderzy na każ-
dym szczeblu organizacji swoim codziennym
działaniem w naturalny sposób wskazują,
czym kierują się w swoich decyzjach i spo-
sobie postępowania. Trudno o mocniejsze narzędzie wywierania wpływu na
innych. Dlatego tak ważne jest pozyskanie do bezpośredniej współpracy ka-
dry kierowniczej. Z kadrą przede wszystkim należy podejmować dialog o tym,
co chcemy cenić w stylu pracy. I nie można żałować na to czasu.

Na przykład w Multibanku i mBanku liderzy już podczas pierwszego
kontaktu z organizacją, w procesie rekrutacji, sami przekonywali się, co ce-
ni firma, jakie wartości uznawane są za credo działalności, jakie postawy są
szczególnie doceniane. Jednakże najcenniejsze dla nich było uczestniczenie
w programach rozwojowych, które, poza treścią merytoryczną, stwarzały wa-
runki do zdobywania osobistego doświadczenia i przekonania się, jak zgod-
ność z wartościami wpływa na ich własne zaangażowanie, buduje poczu-
cie pewności siebie w roli szefa i zwiększa poczucie własnej wartości.

Dziś wielu uczestników naszych programów liderskich jest dojrzałymi
menedżerami na wysokich stanowiskach w znaczących organizacjach. Nie-
zależnie od uwarunkowań zewnętrznych z sukcesem realizują misję szefow-
ską, z powodzeniem zmieniając rzeczywistość i zaszczepiając kolejnym ze-
społom podwładnych znaczenie wartości w mierzeniu się z wyzwaniami
w codziennej pracy.

Komunikacja wartości wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Powtórzmy to jeszcze raz – identyfikacja wartości przedsiębiorstwa jest
dopiero początkiem drogi. Jeśli zostanie dobrze zaplanowana, może mieć
istotny pozytywny wpływ na całą organizację. Proces komunikacji warto-
ści powinien być zaprojektowany tak, aby mógł osiągnąć wszystkie istotne
cele, które przed nim stoją.

Czy przyjęte przez firmę wartości należy komunikować na zewnątrz?
W odpowiedzi na to pytanie pomocny będzie raport Corporate Purpose
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powodzenie przedsięwzięcia jest
postawa liderów organizacji
wobec perspektywy zarządzania
poprzez wartości.



Impact Study 2010123, opublikowany przez Agencję Burson-Marsteller, spo-
rządzony na podstawie badania przeprowadzonego wśród największych firm
działających w Europie. Najważniejszy wniosek płynący z badania pokazu-
je, że komunikowanie przez firmy swojej filozofii działania buduje dobre
relacje z interesariuszami i ma pozytywny wpływ na osiągane wyniki. Do-
bra reputacja organizacji przekłada się na lepsze efekty jej działalności. Fir-
my, które postępują zgodnie z deklarowanymi wartościami i skutecznie ten
fakt komunikują, osiągają wyniki finansowe nawet o 17 procent lepsze niż
przeciętna dla rynku. Z kolei organizacje postępujące etycznie mają wyni-
ki nawet o 8 procent lepsze w stosunku do konkurentów działających w tej
samej branży.

Projektując proces komunikacji, warto więc od początku założyć, że war-
tości będą komunikowane zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. War-
to przy tym komunikować prosto i jasno, tak, aby wartości kojarzyły się
z czymś oczywistym i praktykowanym na co dzień, a nie od święta.

Komunikacja wartości powinna koncentrować się nie tylko na pokazy-
waniu wartości samych w sobie, ale również, a może przede wszystkim na
wskazywaniu przejawów ich funkcjonowania w firmie.

Kluczowymi elementami warunkującymi sukces w komunikacji war-
tości są:

• Zaangażowanie kadry zarządzającej w działania komunikacyjne wo-
kół wartości.

• Wykorzystanie maksymalnej ilości kanałów komunikacji:
– publikacje wewnętrzne;
– intranet;
– kampanie internal branding;
– spotkania bezpośrednie;
– wideo i telekonferencje;
– gadżety i prezenty.

• Włączenie planu komunikacji wartości, jako jednego z elementów,
do całości działań PR wewnętrznego i zewnętrznego.
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123 Do badania zaproszono 213 firm europejskich z 10 branż, decydowała wielkość obro-
tów (sprzedaży). Badanie oparto na analizach jakościowych wszystkich tych 213 firm i na
pogłębionych wywiadach z przedstawicielami 27 spośród nich.



Na etapie komunikowania wartości ważne jest zachowanie kaskadowo-
ści przepływu informacji. Dobre praktyki wskazują, że w kolejnych krokach
sprawdzają się:

1. Wczesna komunikacja planu wdrożenia określonych wartości kluczo-
wej kadrze menedżerskiej.

2. Wysłanie przez głównych decydentów komunikatu do całej organi-
zacji, informującego o przyjęciu wartości.

3. Spotkania przełożonych z pracownikami, których celem jest nada-
nie znaczenia procesowi zarządzania wartościami w organizacji i oso-
biste odniesienie się do nich.

4. Wspólna analiza wpływu wybranych wartości na codzienną pracę ze-
społów pracowniczych.

„Wszystko zaczyna się od oka” – twierdził Arystoteles. Warto przypo-
mnieć sobie te słowa, tworząc plan komunikacji wartości w firmie. Bada-
nia psychologiczne dowodzą, iż ludzie mają dużą wrażliwość na obrazy –
w procesie zapamiętywania odgrywają one ważniejszą rolę niż słowa i dłu-
żej pozostają w pamięci. Wizualne elementy kojarzone z wartościami są do-
skonałym narzędziem utrwalania wartości w firmie. Powinny być jednoli-
te i spójne, tak aby obraz organizacji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
był jednakowy i budował te same wyobrażenia oraz skojarzenia u odbior-
ców. Nazwy wartości mogą pojawiać się na kartach identyfikacyjnych pra-
cowników, na ich wizytówkach, na ścianach w gabinetach kadry menedżer-
skiej. Należy jednak uważać, aby komunikacja wartości w firmie nie stała
się „natarczywą indoktrynacją”. Jeśli pracownicy w kontakcie z dostawca-
mi wyraźnie komunikują, że piękne, ogromne tablice z wypisanymi war-
tościami, są nic nieznaczącym pomnikiem czegoś, co może było, ale już „nie
pamiętamy, kiedy umarło”, jest to wyraźny sygnał, że nie należy kontynu-
ować tego rodzaju komunikacji – zapraszamy bowiem ludzi do codzienne-
go kontaktu z fikcją, a wartości nie są obecne w codziennych działaniach
organizacji.

Doskonałym przykładem jest tutaj nasze doświadczenie konsultingowe
w pracy z dużą organizacją, której dział personalny wyszedł z ideą wdroże-
nia wartości. Została ona entuzjastycznie przyjęta przez zarząd firmy i roz-
poczęto wdrożenie. Pracownicy działu personalnego przeprowadzili proces
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identyfikacji wspólnych wartości i razem z działem marketingu włożyli wie-
le trudu, aby były one komunikowane na zewnątrz organizacji – najpierw
w oficjalnym przekazie PR, w kontaktach ze środkami masowego przeka-
zu, a następnie przygotowali wiele wystąpień dotyczących wartości, które
prezentowali na konferencjach i seminariach branżowych. Opracowano na-
wet materiały intranetowe i przeprowadzono spotkania informacyjne z naj-
wyższą kadrą menedżerską na temat znaczenia wartości w firmie. I na tym
etapie wdrażanie się zakończyło. Komunikacja wartości nie dotarła do
wszystkich pracowników, nie zostały podjęte dalsze kroki procesu, który po-
lega na przekładaniu wartości na działania. Trudno się dziwić, że uzyska-
ny efekt okazał się odwrotny do oczekiwanego. Wdrażanie wartości było do-
skonałym pomysłem z dziedziny public relations, który zainteresował oto-
czenie, budując początkowo pozytywny wizerunek firmy w grupie
ekspertów. Niestety, ani pracownicy, ani tym bardziej klienci w swoich do-
świadczeniach z firmą nie rozpoznawali wartości w jej działaniach. Lepiej
było nie podejmować wysiłku, który poszedł na marne, a w następnym okre-
sie nawet zaszkodził wizerunkowi firmy.

Inny przykład, tym razem pozytywny, to nasza praca z dużą firmą pro-
dukcyjną posiadającą wiele zakładów w Europie, w tym jeden z nich w Pol-
sce. Zarząd firmy wypracował długookresową strategię działania, a następ-
nie w wąskim gronie ekspertów, wspólnie z szefem HR i firmą konsulta-
cyjną, określono wartości oraz wzorce zachowania liderów, które są kluczowe
do realizacji tych wartości. Firma uruchomiła proces komunikacji warto-
ści i kształtowania wiedzy wsparty szkoleniami pomagającymi pracownikom
i menedżerom doskonalić te kluczowe zachowania i postawy odpowiada-
jące przyjętym wartościom, które wspierały realizację strategii. Równolegle
poproszono pracowników poszczególnych zakładów o wybór kilku istotnych
inicjatyw, które pozwolą przenieść wartości na codzienne funkcjonowanie
fabryk. Jedną z wartości była „Transparentność” – w efekcie podjętych
działań w wielu miejscach w fabryce, gdzie przecinają się ciągi komunika-
cyjne (na przykład w kuchni) zostały zainstalowane tablice informacyjne,
a nawet monitory plazmowe, na których wyświetlane są bieżące wyniki re-
alizacji planów produkcyjnych na poszczególnych liniach. Każdy pracow-
nik może zobaczyć, jak wygląda poziom realizacji jego celów operacyjnych
i budżetów, a także innych zespołów i działów firmy; może więc sprawdzić,
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czy ma szansę otrzymać w danym miesiącu premię i w jakiej wysokości.
„Transparentność” uzyskała praktyczny, namacalny dla każdego wymiar przy-
jaznego przekazu istotnych informacji, ilustrujących realizację celów bizne-
sowych.

Zachęcamy na podstawie naszych doświadczeń, aby proces komunika-
cji wartości wewnątrz firmy prowadzić dyskretnie, włączając komunikację
w codzienne działania, wykorzystać do komunikacji wartości wyznawane
przez samych pracowników, którzy mogą pełnić rolę ich ambasadorów na
różnych szczeblach organizacji. Wypowiedzi pracowników poparte własnym
przykładem mają większe znaczenie niż najlepsza prezentacja poglądowa spe-
cjalistów od PR. Istotny jest tutaj nie rozmach i wielkość, ale konsekwen-
cja. Nasze doświadczenia pokazują też, że sprawdza się konsekwentne wpla-
tanie nazw wartości w tytuły programów szkoleniowych, konkursów pra-
cowniczych, spotkań firmowych czy innych ważnych inicjatyw. Takie
działania wywołują pozytywne skojarzenia w odniesieniu do wartości.

Zarządzanie przez wartości – przekładanie zasadniczych
wartości na działania we wszystkich płaszczyznach

Prawdziwy sukces nie bierze się z głoszenia naszych wartości,
lecz z konsekwentnego wdrażania ich w codzienne działania.

Ken Blanchard

Wartości zasadnicze mają przede wszystkim wymiar ludzki, gdyż same
w sobie nie mogą istnieć – stają się pustosłowiem. Nabierają znaczenia do-
piero wówczas, gdy zinternalizowane przejawiają się w codziennych zacho-
waniach ludzi. Kluczowa rola w procesie przełożenia zdefiniowanego wcze-
śniej systemu wartości na działania, przypada obszarowi zarządzania zaso-
bami ludzkimi. Dział HR i dział zarządzania zasobami ludzkimi zyskują
znaczenie strategiczne. Wybrane wartości wpisują się w działalność same-
go działu personalnego i wszystkie procesy decyzyjne najważniejszych ob-
szarów HR. Stają się kompasem wskazującym, jakich ludzi organizacja po-
trzebuje, punktem odniesienia w kierowaniu ich rozwojem i ważnym kry-
terium oceny uzyskiwanych rezultatów. Oznacza to jednak odejście od
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