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Streszczenie: W obecnych, turbulentnych czasach firmy muszą sprostać rosnącym wymaga-
niom klientów. Powodzenie w tym wyzwaniu może zapewnić tylko stabilny i zmotywowany 
zespół pracowników. Pracodawcy, aby skutecznie przyciągnąć, rozwinąć, zatrzymać i zaan-
gażować wartościowych pracowników, którzy będę w stanie zaspokajać, a nawet wyprzedzać 
oczekiwania wymagającego konsumenta, dostrzegają potrzebę zmiany stylu zarządzania. 
Nowym, zyskującym na znaczeniu stylem zarządzania, jest „zarządzanie przez wartości”.
Efekty wdrożenia zarządzania przez wartości (jak i wielu innych zmian w organizacji) mogą 
być naprawdę wyjątkowe, gdy zmiany te dokonają się na drodze przemyślanego, sterowanego 
procesu. Artykuł prezentuje, jak może wyglądać proces wdrażania zarządzania przez wartości 
(które jest koncepcją nową zarówno dla naukowców, jak i praktyków), opatrzony jest przy tym 
autorskimi narzędziami i praktycznym przykładem wdrożenia realizowanym przez autorkę. 

Słowa kluczowe: zarządzanie przez wartości, rynek pracownika, proces wdrażania zarzą-
dzania przez wartości, motywacja pracowników, motywacja młodzieży 

Abstract: In contemporary turbulent times, companies must meet the growing demands of 
customers. Only a stable and motivated team of employees can ensure success in this chal-
lenge. Employers, in order to effectively attract, develop, keep and engage valuable employ-
ees who will be able to meet and even exceed the expectations of a demanding consumer, 
recognize the need to change management style. A new and increasingly important mana-
gement style is “management by values”. The effects of implementing management by values 
(as well as many other changes in an organization) may turn out to be really exceptional if 
the changes are made through a controlled, deliberate process. The article presents a possi-
ble process of implementing management by values (a new concept for both scientists and 
practitioners), accompanied by authorial tools and a practical example of implementation 
accomplished by the author. 

Keywords: management by values, employment market, implementation process of mana-
gement by values, employee motivation, youth motivation

Wstęp – warunki funkcjonowanie 
współczesnego przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwo XXI wieku działa w trudnych, zmiennych i nieprzewidywal-
nych czasach. W skali makroekonomicznej musi nadążać za galopującym postępem 
technicznym i globalizacją. W skali mikroekonomicznej natomiast z jednej strony 
musi spełniać oczekiwania bardzo wymagającego i określanego często jako „kapry-
śnego” klienta1, a z drugiej boryka się z niedostatkami w dostępności pracowników, 
szczególnie tych wykwalifikowanych, którzy tym oczekiwaniom mogliby sprostać. 
Szerzej kontekst funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa prezentuje rys. 1. 

1 Więcej na temat współczesnego klienta i jego oczekiwań w artykule:M. Bartczak, Konsument XXI wieku – 
jaki jest i jakie stawia wyzwania przed marketingiem?, [w:] E. Gąsiorowska, M. Burżacka, R. Dzik (red.), Eko-
nomia w dobie XXI wieku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów 2014, s. 39-48.
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Rysunek 1. Warunki funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa
Figure 1. Conditions for the functioning of a modern enterprise

Źródło: opracowanie własne. 

Nowy obraz pracownika i jego kluczowa rola w rozwoju organizacji sprawia, że 
przedstawione powyżej uwarunkowania konkurowania współczesnego przedsiębior-
stwa zostają poszerzone o jeszcze jeden, być może najważniejszy wymiar – konkuren-
cję o talenty. Firmy zaczynają toczyć wojny o wykwalifikowanych i utalentowanych 
pracowników (90% badanych dyrektorów naczelnych zadeklarowało, że przyciągnię-
cie i zatrzymanie utalentowanych jednostek to jeden z głównych priorytetów ich or-
ganizacji)2. Jednym z efektów tego obszaru konkurowania staje się tworzenie marek 
pracodawcy (employer branding). Aby przyciągnąć, rozwijać i utrzymać na lata uta-
lentowanych pracowników, a dodatkowo sprawić, aby stali się dobrymi i najbardziej 
wiarygodnymi ambasadorami marki własnego pracodawcy, konieczne staje się zaspo-
kojenie ich potrzeb, które w większości są związane z określoną hierarchią wartości 
firmowych, kulturą organizacji, relacjami międzyludzkimi i przywództwem.

1. Motywacja pracowników w Polsce

Pracodawcy w  Polsce już dostrzegają konieczność stymulowania pracowników 
do działania. Jak wykazują badania, pracodawcy dążą obecnie do zmniejszenia ro-
tacji w  kadrach i  zatrzymania pracowników na dłużej. Poszukują więc ludzi wy-
kształconych, zdecydowanych, mających jasną wizję swojej przyszłości zawodowej, 
potrafiących zdefiniować swoje oczekiwania wobec pracodawcy i  określić źródła 

2 K. Robinson, Oblicza umysłu – ucząc się kreatywności, Wydawnictwo Element, Kraków 2010, s. 32-35.
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motywacji3. Aby realizować to wyzwanie, pracodawcy diagnozują potrzeby swoich 
pracowników. Z badań „Barometru Motywacji”, w którym wzięło udział ponad 4000 
Polaków z blisko 300 firm i instytucji, wynika, że czynniki finansowe są jednak na-
dal istotnym elementem motywacji pracowników (spośród 30 zidentyfikowanych 
czynników motywacji pracowników pensja znalazła się na miejscu trzecim w ran-
kingu najważniejszych motywatorów, a premie na jedenastym). Jednakże badanie to 
również dowodzi, że dobre relacje z kolegami, dobra atmosfera w pracy to elementy 
ważniejsze dla przeciętnego Polaka niż wysokość zarobków4.

Inne badania motywacji pracowników w Polsce (próba 1572 osób z 61 przedsię-
biorstw) wykazują, co najbardziej skłania pracowników do większego zaangażowa-
nia. Tymi motywatorami są: 

1. docenianie zaangażowania i sukcesów;
2. dobra atmosfera w miejscu pracy;
3. jasno i konkretnie określone cele i zadania;
4. pewność zatrudnienia;
5. delegowanie zadań, w których pracownik może pełniej wykorzystać swoją wiedzę;
6. podnoszenie kwalifikacji – np. szkolenia, studia;
7. rozszerzenie kompetencji (decyzyjności);
8. rozliczanie z osiąganych wyników, a nie z wypełniania narzuconych limitów;
9. umożliwienie udziału w planowaniu celów i zadań (nienarzucanie ich);
10. jasno wytyczona ścieżka kariery5.
Interesujące i istotne badania na temat rozbieżności między tym, co oferuje firma 

pracownikom, a tym, czego oni oczekują, przeprowadził również K. Kovach6. Stworzył 
on listę 10 czynników motywacji, a następnie poprosił badanych pracowników i  ich 
przełożonych o uszeregowanie ich od najważniejszych do najmniej istotnych. Wyniki 
badania pokazały znaczne rozbieżności w zakresie ważności motywatorów w ocenie 
pracowników i pracodawców. Trzy najwyżej cenione motywatory wśród pracowników, 
jakimi były: interesująca praca, szacunek do pracy oraz poczucie uczestnictwa, u pra-
codawców znalazły się odpowiednio na pozycjach: 5, 8 i 10, a z kolei wymieniane jako 
pierwsze wśród pracodawców: dobre wynagrodzenie, bezpieczeństwo zatrudnienia 
oraz możliwość rozwoju wśród ocen pracowników znalazły się na pozycjach: 5, 4 i 6. 

3 K. Niezgoda, Rynek pracy w Polsce, https://www.forbes.pl/kariera/rynek-pracy-w-polsce-w-2018-ro-
ku/mtk [dostęp: 16.01.2019].
4 Barometr Motywacji 2013, portal HRmapa.pl;https://barometrzaangazowania.com/index.php [do-
stęp: 16.01.2019]. 
5 A. Niemczyk, J. Niemczyk, J. Mądry, Motywacja pod lupą, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2009, s. 84.
6 I. Bessel, B. Dics, A. Wysocki, K. Kepner, Understanding motivation: an effective tool for managers, 
University of Florida, HR017 2002, s. 116.
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2. Młode pokolenie i jego motywacja do pracy zawodowej

Na rynek pracy weszło nowe pokolenie zwane Milenium, pokoleniem Y lub po-
koleniem sieci. Do pokolenia Y zalicza się urodzonych w latach 80., aż do późnych 
lat 90. XX wieku7. Pokolenie to reprezentują osoby charakteryzujące się wysoką sa-
mooceną i pewnością siebie. To ludzie wykształceni, ambitni, tolerancyjni, świetnie 
obeznani z nowoczesnymi technologiami oraz świadomi problemów społecznych8. 

Młodsi pracownicy chcą przede wszystkim pracodawcy, który zapewni im in-
spirujące obowiązki zawodowe oraz zrozumie ich potrzebę stałego rozwoju osobi-
stego. Wybierają ponadto firmy szanujące podział na życie prywatne i zawodowe9. 
Z jednej strony oczekują od pracodawców wyznaczenia kierunków rozwoju i celów, 
a z drugiej ogromnie ważna jest dla nich niezależność, brak ograniczeń i barier. Od 
potencjalnego pracodawcy oczekują elastycznego czasu pracy i otwartości na dys-
kusję. Ludzie z tego pokolenia chcą, aby oceniano ich na podstawie wyników, które 
osiągnęli, a nie czasu spędzonego w pracy10.

Młodzi ludzie wychowywani w atmosferze dbałości o poczucie własnej wartości 
są nastawieni na sukces i trudno jest im pogodzić się z porażką. Chcą też mieć wpływ 
na rzeczywistość i zmieniać świat na lepsze, a przy tym otrzymać wysokie wynagro-
dzenie. W przeciwieństwie do starszych kolegów nie boją się zmiany pracy11. Raport 
z badań nt. zachowań młodych ludzi na rynku pracy wykazuje, że młodzi, będąc świa-
domi własnej wartości, gotowi są zrezygnować ze współpracy, jeśli pracodawca nie za-
spokoi ich wymagań. W wielu przypadkach młodzi ludzie najpierw rezygnują z obec-
nej pracy, a dopiero potem szukają nowego zatrudnienia. Jeśli zatrudnienie oferowane 
w kraju nie spełni ich oczekiwań, gotowi są rozpocząć poszukiwania za granicą12.

Świadomość tak głębokich zmian na rynku po stronie pracownika pozwala wnio-
skować, że przedsiębiorstwa dobrego pracownika już nie „kupią”, że rozwój orga-
nizacji zapewnić może zbudowanie odpowiednich warunków jej funkcjonowania. 
Do zbudowania owych odpowiednich warunków przyczynić się może zarządzanie 
przez wartości. 

7 M. McQueen, Pokolenie Y. Współistnienie czy współdziałanie. Nowe zasady komunikacji międzypoko-
leniowej, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2006, s. 19.
8 A. Kałwa-Rojczyk, Kompetencje managerskie w kontekście zarządzania pracownikami pokolenia Y, 
[w:] A. Kosieradzka, D. Rojek (red.), Od tradycji do współczesności. Współczesne kontynuacje dorobku 
Karola Adamieckiego, Wydział Zarządzania. Politechnika Warszawska, Warszawa 2018,s. 183-186.
9 Nastał rynek pracownika w Polsce, https://www.forbes.pl/kariera/rynek-pracy-w-polsce-w-2018-ro-
ku[dostęp: 12.10.2018].
10 D. Topscott, R. Bernard, Talent 2,0: The Net Generation and the World of Work, Syndicated Research 
Project, Genera 2006, s. 57.
11 Czego spodziewać się po pokoleniu Y?, https://rynekpracy.pl/artykuly/czego-spodziewac-sie-po-po-
koleniu-y [dostęp: 9.03.2019].
12 Raport: Pierwsze kroki na rynku pracy 2018 | Polska, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/hu-
man-capital/articles/hr-pierwsze-kroki-na-rynku-placy-2018-kadry.html [dostęp: 9.03.2019].
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3. Zarządzanie przez wartości odpowiedzią 
na potrzeby współczesnego rynku pracy

Systemy wartości wyznaczają ogólny kierunek działania zarówno jednostkom, jak 
i grupom społecznym, ponieważ kształtują osobowość człowieka. Poszukiwanie ich 
i dążenie do nich czyni egzystencję człowieka lepszą, a w codziennym życiu stano-
wi kryterium podejmowania decyzji, przez co determinuje zachowania. W obliczu 
turbulentnych czasów wartości cenione w  organizacji mogą, niczym latarnia mor-
ska, ułatwiać określenie misji, wizji i celów organizacji, umożliwić stworzenie i pielę-
gnowanie wyjątkowej kultury organizacyjnej, stanowić drogowskaz w obliczu zmian 
i tym samym ułatwić zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i podejmowanie trud-
nych decyzji biznesowych. 

Pierwsze z podejść do zarządzania MBI (Management by Instructions), czyli zarzą-
dzanie przez instrukcje, wykorzystywane było w latach dwudziestych XX wieku, kie-
dy to dominował przemysł nad usługami i praca w nim była relatywnie prosta i wy-
magała jedynie dobrego wykonywania powtarzalnych czynności. Wraz z rozwojem 
organizacji, rozwojem usług i wzrostem ich znaczenia w gospodarce, czyli w latach 
sześćdziesiątych XX w., nastąpił rozwój koncepcji MBO (Management by Objectives), 
czyli zarządzania przez cele. W podejściu tym przełożeni określają jedynie cele, a każ-
dy z pracowników zarządzany w ten sposób sam obiera drogę do ich realizacji, co 
wiąże menedżerów z celami organizacji, daje dużo satysfakcji, oraz poczucia spraw-
czości wśród zespołu. Wtedy też nastąpiła zmiana w podejściu do oczekiwań wobec 
pracownika i obietnic pracodawcy za ich spełnienie. Dotychczas pracownicy oczeki-
wali jedynie bezpieczeństwa zatrudnienia, a w zamian za to firma oczekiwała od nich 
posłuszeństwa i pracowitości. Z czasem pojawił się nowy układ, w którym pracownik 
gotowy był wykazywać inicjatywę w  działaniu w  zamian za możliwości rozwoju13. 
Jednakże z początkiem XXI wieku okazało się, że zarządzanie w szybkim i zglobalizo-
wanym świecie sprawia, że menedżerowie nie osiągali wyznaczonych celów i pomi-
mo podjętych wysiłków nie byli nawet w stanie jasno określić, co zrobili dobrze, a co 
źle, ponieważ między rozpoczęciem a zakończeniem działań nastąpił szereg zmian, 
których nie byli w stanie przewidzieć. To z kolei zaczynało rodzić frustrację i próby 
poszukiwania teorii pozwalających lepiej zrozumieć zachowania. Odpowiedzią na te 
poszukiwania jest MBV (Management by Values), czyli zarządzanie przez wartości. 
W myśl tego podejścia ludzie pracują najbardziej efektywnie i są zdolni do ogromne-
go zaangażowania i uruchamiania zasobów kreatywności, gdy praca, którą wykonują, 
pozwala im realizować osobiście cenione wartości i zaspokaja potrzeby. 

13 F. Hesselbein, M. Goldshmith, R. Beckhard, Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 
1998, s. 43-44.
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4. Proces wdrożenia zarządzania przez wartości 

Zarządzanie przez wartości to podejście, które wdrożone do organizacji, zmienia 
wewnętrzne zasady jej funkcjonowania oraz wizerunek w otoczeniu biznesowym. Jed-
nakże powyższe efekty są możliwe po przeprowadzeniu całego procesu zmian oraz 
wymagają konsekwencji wdrożeniowej. Najważniejszym wymogiem skutecznego prze-
prowadzenia procesu zarządzania przez wartości jest zaangażowanie pracowników. 
Włączenie pracowników w proces zmian (empowerment) daje możliwość wykorzysta-
nia najlepszej wiedzy i potencjału drzemiącego wśród zatrudnionych, a pracownikom 
daje poczucie współdecydowania, które sprzyja zaangażowaniu, wyzwala samodziel-
ność i kreatywność, buduje poczucie przynależności, wzrost wydajności oraz poprawę 
relacji w zespole. Etapy procesu zarządzania przez wartości prezentuje rys. 2.

Rysunek 2. Proces wdrażania zarządzania przez wartości 
Figure 2. The process of implementing value management

Źródło: opracowanie własne. 

Etapy tego procesu, opisane poniżej, zostały wzbogacone autorskimi narzędziami 
oraz praktycznym przykładem wdrożenia realizowanym przez autorkę w firmie Ma-
nufaktura Goplana. Manufaktura Goplana to spółka córka wyłoniona w ramach naj-
większej polskiej firmy słodyczowej Colian Sp. z o.o. Colian Sp. z o.o. to firma z ponad 
25-letnią tradycją, a wybrane marki w jej portfelu mają tradycję ponad 100-letnią. To 
firma posiadająca wyłącznie polski kapitał, zatrudniająca obecnie około 2500 osób i po-
siadająca w portfelu między innymi takie marki, jak: Grześki, Familijne, Hellena, Ap-
petita, Goplana, Jeżyki i inne, i eksportująca swoje wyroby do ponad 60 krajów świata 

Spółka córka Manufaktura Goplana wyłoniona została w celu rozwoju nowych 
biznesów. Na zasadzie dywersyfikacji podtrzymującej korzysta ona z dobrodziejstw 
spółki matki, a  równocześnie, omijając jej słabości, wnosi nową wartość w postaci 
alternatywnych projektów: rozwoju placówek handlowych (sklepy handlowe pod 
patronatem wybranych marek), uruchamiania nowych punktów handlowych i do-
świadczania marki (pijalnia czekolady Solidarność, sklep show-room Grześki i inne). 

Autorka od niemal dziesięciu lat jest menedżerem w firmie Colian, a od powsta-
nia spółki Manufaktura Goplana pełni funkcję dyrektora strategicznego i rozwoju 
nowego biznesu.

Proces wdrażania zarządzania przez wartości inicjuje diagnoza potrzeby zmia-
ny podejścia do zarzadzania. W niektórych przedsiębiorstwach jest to wewnętrzna 
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potrzeba właściciela lub menedżera, w innych jest wynikiem porównań rynkowych 
i chęci nadążania za konkurencją, a w jeszcze innych stanowi wynik niedomagań 
rynkowych, frustracji i poczucia konieczności modyfikacji stosowanych rozwiązań. 
W Manufakturze Goplana diagnoza potrzeby była czymś niemal naturalnym i poja-
wiła się już na etapie wstępnych rozmów z prezesem uruchamiającym nowy biznes.

Kolejnym krokiem jest jednak konieczność zidentyfikowania całego spectrum war-
tości i wybór kluczowych z nich (przy czym bardzo ważnym zastrzeżeniem na tym etapie 
jest to, że pod pojęciem wartości kryje się wszystko to, co jest dla uczestników procesu 
ważne – niekoniecznie zgodne ze znanymi klasyfikacje wartości i wpisującymi się w nie). 

Wybór kluczowych wartości może zostać ułatwiony przez próbę odpowiedzi 
na szereg pytań, które zostały przybliżone na narzędziu opracowanym i stosowa-
nym przez autorkę, a zaprezentowanym na rys. 3.

 
Rysunek 3. Leje wyboru kluczowych wartości w organizacji 
Figure 3. Funnel selection of key values in the organization

Źródło: M. Bartczak, Rozwój oparty na wartościach, „Harvard Business Review Polska”, gru-
dzień 2018 – styczeń 2019, s. 42.

Tak przeprowadzony proces zespołowej, warstwowej pracy przyczynił się do 
zdiagnozowania kluczowych wartości dla pracowników Manufaktura Goplana, któ-
rymi stały się:

−	 szacunek,
−	 szczerość i prostota, 
−	 kreatywność i rozwój, 
−	 wsparcie i humor.
Lata doświadczeń pokazują, że identyfikacja wartości bez ich interpretacji nie ma 

żadnego znaczenia praktycznego, ponieważ różnorodność rozumienia znaczenia wy-
branych wartości wśród członków zespołu prowadzi do bardzo różnorodnego (często 
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mało spójnego) ich wdrażania. Dlatego kolejnym krokiem w procesie wdrażania zarzą-
dzania przez wartości jest ich interpretacja w celu wspólnego i zgodnego ich rozumie-
nia. Praca nad interpretacją wartości zwykle stanowi etap pracy warsztatowej. Poniższy 
obraz prezentuje wyniki pracy warsztatowej poświęconej interpretowaniu wartości oraz 
przykład zinterpretowania jednej z wartości „szacunek” w firmie Manufaktura Goplana.

Rysunek 4. Interpretacja wartości – wynik pracy warsztatowej 
Figure 4. Interpretation of values – the result of workshop work

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 5. Interpretacja wartości „szacunek”
Figure 5. Interpretation of the value ‚estimate’

Źródło: opracowanie własne. 
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Tak zdefiniowane wartości wymagają doprecyzowania i zespołowego ustalenia 
ścieżek ich wdrażania. Również na tym etapie nie do przecenienia jest praca warsz-
tatowa, podczas której pracownicy sami identyfikują sposób implementacji każdej 
z wartości i ścieżki ich wdrożenia. W tym celu przydatne może być narzędzie „Ma-
tryca definiowania wartości” zaprezentowana na rys. 5, ułatwiająca opracowanie 
koncepcji wdrożenia zarządzania przez wartości. 

 
Rysunek 6. Matryca definiowania wartości i opracowania koncepcji wdrożenia 
Figure 6. Matrix of defining values and developing the implementation concept

Źródło: opracowanie własne. 

Wynikająca z  tego narzędzia ścieżka wdrożenia stanowi unikalną wartość fir-
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stanowiący namiastkę ustaleń materiał w formie plakatu doskonale oddaje klimat 
i oczekiwania każdej ze stron w stosunku do miejsca pracy i pracowników. 
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Rysunek 7. Plakat wartości Manufaktura Goplana
Figure 7. Poster of the Goplana Manufactory values

Źródło: opracowanie własne. 

Wprowadzone rozwiązania nie są stałymi i niezmiennie obowiązującymi narzę-
dziami zarządzania przez wartości – praca nad wartościami wymaga nieustannego 
zaangażowania, dawania własnego przykładu, wdrażania nowych pracowników do 
zbudowanej kultury organizacyjnej, stania na straży wartości w swoich zespołach 
i ich relacjach wewnętrznych i z partnerami zewnętrznymi itd. 

Podsumowanie 

Interpretacja, identyfikacja i wdrożenie wartości w organizacji może zaowoco-
wać stworzeniem unikalnego miejsca pracy, które będzie przyciągać najlepszych 
specjalistów i  angażować odważne zespoły do podejmowania wyzwań zawodo-
wych, a to będzie się przekładało na realizację coraz lepszych rozwiązań rynkowych 
i silniejszą pozycję firmy na rynku14.

Manufaktura Goplana, zarządzana w  taki właśnie sposób, to niewielka grupa 
osób (poza osobami pracującymi w  punktach handlowych licząca 8  osób), które 
w krótkim 2-letnim okresie przebudowały sklepy formowe Colian, uruchomiły cze-
koladziarnię „Czekoladowa Solidarność” w Lublinie, stworzyły i uruchomiły sklep 
– showroom marki Grześki, pracownię ręcznej produkcji czekolady w Poznaniu, 
warsztaty czekoladowe dla szkół i przedszkoli, sklep internetowy „polskie słodycze” 
oraz ofertę i kompleksową obsługę klienta biznesowego. Ta skuteczność i różnorod-

14  Więcej na temat korzyści dla organizacji w artykule: M. Bartczak, A. Śmiłowska, Values as a basis 
for the new aproach to Business Management, „Global Managemant Journal” 2016, nr 8, s. 30-39.
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ność działań może niezbicie świadczyć o tym, że stworzenie właściwych warunków 
pracy może przekładać się na kreatywne i efektywne funkcjonowanie firmy. 
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