STRESZCZENIE
W pracy podjęto następujący problem badawczy: „Jak liderzy (menedżerowie) powinni zarządzać
zmianą kulturową w organizacjach przejętych przez kapitał zagraniczny?”. W związku z tym za cel
główny pracy uznano zidentyfikowanie czynników, które wywierają istotny wpływ w procesie
wdrażania zmian kultury organizacji; zbadanie stanu kultury organizacji wśród polskich
przedsiębiorstw z branży montażu autobusów przejętych przez kapitał zagraniczny; ukazanie
sposobów przekształcania kultury organizacji na podstawie studium przypadków oraz
zbudowanie koncepcji modelu przekształcania kultury organizacji.
Celowi głównemu przypisano cele szczegółowe i funkcje: celem diagnostycznym jest ocena
praktyki zarządzania kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwach z rodowodem w gospodarce
centralnie planowanej przejętych przez kapitał zagraniczny dokonana na podstawie badań oraz
umiejscowienie tych praktyk w kontekście międzynarodowego zarządzania kulturą
organizacyjną. Celem eksplikacyjnym jest wyjaśnienie, dlaczego istnieją zaobserwowane
prawidłowości w zakresie zachowań ludzkich na zmiany, a w szczególności na zmiany kulturowe.
Cel aplikacyjny odnosi się do możliwości zastosowania uzyskanych rezultatów badań do
usprawnienia działań w zakresie zorganizowanego zarządzania kulturą organizacyjną poprzez
zaproponowanie autorskiego modelu opartego na cyklu działania zorganizowanego H. Le
Chatelier’a. Celem prognostycznym jest określenie tendencji w zakresie rozwoju kultury
organizacyjnej i sposobów zarządzania zmianą kulturową, w tym wskazanie na nowe, tworzące
się zjawiska w obszarze kultury organizacyjnej wynikające ze zmian zachodzących w otoczeniu
zewnętrznym i wewnętrznym przedsiębiorstw.
W pracy zebrano i usystematyzowano wiedzę w zakresie relacji pomiędzy kulturami narodowymi
i kulturami organizacyjnymi, wpływu kultur narodowych na zarządzanie, metod zarządzania
zmiana organizacyjną. Równocześnie opisano kultury narodowe takich krajów jak Polska,
Szwecja, Niemcy, Włochy, USA i Japonia. Przegląd badań naukowych w Polsce i na świecie,
pozwolił na zidentyfikowanie luki w obszarze zarządzania zmianą kulturową w organizacjach
przejętych przez kapitał zagraniczny. Badania literaturowe wzbogacono o trzy studia
przypadków, w których wykorzystano metody ilościowe - zdiagnozowano kultury organizacyjne
badanych organizacji wykorzystując do tego model wartości konkurujących Camerona-Quinna.
Zweryfikowano statystycznie czy zmiana kulturowa w badanych organizacjach miała charakter
statystycznie istotny. W wyniku badań wskazano przesłanki warunkujące powodzenie wdrożenia
zmiany kulturowej w organizacjach oraz wskazano rozmaitość uwarunkowań i zależności
prowadzących do uszczegółowienia modelu zarządzania zmianą Kurta-Lewina. Przedstawiono
projekt modelu zarządzania zmianą kulturową w organizacjach w oparciu o cykl działania
zorganizowanego H. Le Chatelier.

SUMMARY
The research addressed the following problem: "How should leaders (managers) manage cultural change
in organizations that were taken over by foreign capital?". The main goal of the research was to identify
the factors that have a significant impact on the process of implementing changes in organizational
culture; examining the state of the organizational culture among Polish bus producers that were taken
over by foreign capital; showing how to transform the organizational culture based on case studies and
building the concept of an organizational culture change management model.
The main objective has been assigned specific objectives and functions: the diagnostic objective is to
assess the practice of managing organizational culture in enterprises that have their roots in a centrally
planned economy that were further taken over by foreign capital, and the placement of these practices
in the context of international management of organizational culture. The exploratory purpose is to
explain why there are observed regularities in human behavior for change, and in particular for cultural
change. The application objective refers to the possibility of applying the obtained research results to
improve the activities in the field of organizational culture change management by proposing an original
model based on the organizing cycle of H. Le Chatelier. The prognostic goal is to identify trends in the
development of organizational culture and ways of managing cultural change, including the identification
of new, emerging phenomena in the area of organizational culture resulting from changes in the external
and internal environment of companies.
The work gathered and systematized knowledge in the following areas: relations between national
cultures and organizational cultures, national cultures and management practices, change management
methods. At the same time, the national cultures of such countries as Poland, Sweden, Germany, Italy,
USA and Japan were studied. A review of scientific research in Poland and around the world has identified
a gap in the area of cultural change management in organizations that were taken over by foreign capital
(especially the ones that had its roots in a centrally planned economy). Literature research was enriched
with three case studies in which quantitative methods were used and organizational cultures of the
surveyed organizations were diagnosed using Cameron-Quinn's competing values model. It was formally
verified whether the cultural change in the analyzed organizations was statistically significant. As a result
of the research, the reasons for the successful implementation of cultural change in organizations were
indicated and a variety of conditions and dependencies leading to the specification of the Kurt-Lewin
change management model were specified. A concept of an organizational culture change management
model based on H. Le Chatelier organizing cycle was proposed.

