
I Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

1880 AUTOBUSY 12/2016 
 

Katarzyna TOPOLSKA, Diana KIERZEK, Mariusz TOPOLSKI 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ASPEKCIE WPŁYWU SUBKULTUR  

NA POSTAWY PRACOWNIKÓW 

 

W artykule omówiony został temat subkultur działających w organizacjach, który jest aktualnym zagadniem w badaniach 

o zarządzaniu organizacjami. Między członkami poszczególnych grup pracowniczych panują określone relacje, pracownicy 

komunikują się między sobą. Głównym celem takiej komunikacji jest tworzenia ram kultury organizacyjnej. I to właśnie na 

bazie kultury organizacyjnej najczęściej tworzą się subkultury. W literaturze można znaleźć wiele informacji co warunkuje 

powstawanie subkultur, czy jak mogą one oddziaływać na pracowników. Zagadnienie związane ze zjawiskiem powstawania 

subkultur w organizacjach i ich wpływ na zachowania pracowników jest na tyle ciekawy, że warto mu się bliżej przyjrzeć. 

Artykuł przedstawia kulturę organizacyjną i pokazuje jej wpływ na działanie organizacji, wyjaśnia pojęcie subkultury w orga-

nizacji. Zostało również opisane co warunkuje ich powstawanie oraz w jaki sposób istnienie poszczególnych subkultur może 

wpływać na całą organizację. Została przeprowadzona analiza studium przypadku, a także wykorzystano narzędzie badawcze. 

 

WSTĘP  

Kultura organizacji jest powszechnie uznanym przez członków 
danej organizacji zespołem norm i wartości, które pomagają jej 
członkom zrozumieć, jakie wartości dana organizacja wyznaje, co 
uważa za ważne, jak pracuje, za czym się opowiada [1, s. 117]. Jest 
również zespołem wytworów materialnych określających specyficz-
ne postawy i przekonania oraz zachowania członków organizacji [2, 
s. 42]. Kultura zazwyczaj rozwija się powoli i długo.  Najczęściej jej 
prekursorem jest założyciel danej organizacji i to on wyznacza 
priorytety, na które w późniejszym okresie kładziony jest nacisk. 

Warto zaznaczyć, że kultura jest pojęciem niematerialnym, któ-
re nie może być jednoznacznie określone ani nie jest mierzalne. 
Jednak każdy dobry menadżer powinien zrozumieć jaka kultura 
panuje aktualnie w organizacji i w zależności od tego podejmować 
stosowne działania w kierunku jej zmiany albo utrzymania. W razie 
niezadowolenia z aktualnej kultury organizacji dobry menadżer 
może podjąć działania mające na celu jej zmianę. Jednak już na 
samym początku, podczas wprowadzania tych zmian powinien mieć 
jasne i klarowne wyobrażenie o tym co chce stworzyć. Kulturę 
można próbować zmieniać małymi krokami, np. zrywanie z tradycją 
i wprowadzanie nowych rozwiązań, działań, rytuałów. Kolejnym 
dobrym sposobem na odświeżenie organizacji jest wprowadzenie 
do organizacji tzw. świeżej krwi.  

Trzeba pamiętać o tym, że kultura organizacji może być różna 
w poszczególnych działach firmy. Czyli np. pracowników działu 
finansowego cechuje inny zbór zachowań niż pracowników produk-
cji (może to być np. sposób ubierania się czy głoszone hasła). 
Warto jednak pamiętać, że kultura organizacyjna ma niezwykłe 
znaczenie dla ogólnego funkcjonowania organizacji. Często jest tak, 
że firmom, które posiadają silną kulturę organizacyjną w dłuższej 
perspektywie czasowej częściej udaje się osiągnąć sukces, są 
bardziej stabilne na rynku. 

1. PODZIAŁ KULTURY – MODEL KLINICZNY EDGARA 
SCHEINA 

Najbardziej znanym i najszerzej opisującym zagadnienia doty-
czące kultury organizacji 

jest tzw. model kliniczny E. Scheina. Według autora aby tak 
naprawdę poznać reguły panujące w organizacji musimy zagłębić 
się w jej strukturach wchodząc w nie dalej niż powierzchowne po-
znanie technologii, wewnętrznych statutów czy regulaminów. Bo tak 
naprawdę kultura organizacyjna to „osobowość” konkretnego przed-
siębiorstwa, urzędu czy firmy. Dopiero obserwując zachowanie i 
działanie poszczególnych jednostek czy działów firmy, jesteśmy w 
stanie powiedzieć coś o organizacji [2, s.372]. 

W modelu Edgara Scheina kultura organizacyjna została 
przedstawiona jako zbiór pewnych elementów, tworzących spójną 
całość [2, s.372-376]. Poszczególne poziomy piramidy różnią się 
między sobą trwałością i widocznością dla przeciętnego obserwato-
ra. 

Zestawienie poziomów kultury w ujęciu E. Scheina zobrazowa-
no na rysunku nr 1. 

 
Rys. 1 Model kliniczny kultury organizacyjnej według E. Scheina,  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Koźmiński A., Piotrowski 
W. „ Zarządzanie teoria i praktyka”. 
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Według przedstawionego wyżej modelu najbardziej widocznym 
czy to dla pracownika danej organizacji, czy też dla postronnego 
obserwatora jest poziom kultury zwany artefaktami. Są to tzw. 
sztuczne twory kultury, czyli coś, co zostało wytworzone w czasie 
procesu tworzenia i funkcjonowania danej organizacji. Mogą to być 
artefakty fizyczne (np. rzeczy materialne), behawioralne (rytuały, 
zwyczaje, itp.), czy językowe (język używany w przedsiębiorstwie, 
legendy, opowieści) [2, s. 593-594].  

Kolejnym z poziomów modelu Scheinea są normy i wartości. 
Możemy je podzielić na te deklarowane i te przestrzegane. Na ogół 
ten stopień modelu jest częściowo uświadamialny i widoczny dla 
przeciętnego obserwatora. Warto jednak zauważyć, że ważne jest 
tu rozgraniczenie norm deklarowanych od tych przestrzeganych, 
ponieważ często występują rozbieżności między tym o co pracowni-
cy głoszą, a tym co robią. W takim wypadku, aby naprawdę poznać 
jakie wartości i normy są tymi przestrzeganymi, dobrze jest spróbo-
wać wdrożyć się w szeregi organizacji i posłuchać nieformalnych 
rozmów czy też podjąć próbę rozmowy z pracownikiem [2, s.374-
375].  

Trzecim i zarazem ostatnim poziomem modelu kultury organi-
zacyjnej jest poziom założeń. To tak naprawdę na tym poziomie 
opiera się cała kultura organizacyjna, jednak jest on niewidoczny dla 
obserwatora. Dopiero po głębokiej i wnikliwej analizie można spró-
bować dotrzeć do fundamentalnych założeń. Mogą one dotyczyć 
samej organizacji, natury człowieka, czy relacji organizacji z otocze-
niem. Jedną ze skutecznych metod do zbadania poziomu założeń 
jest próba przeprowadzenia wnikliwych, szczegółowych testów [2, s. 
374-375]. 

2. FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ 

Schein w swoim modelu klinicznym wyodrębnił dwie grupy 
funkcji kultury organizacyjnej [2, s.376]. Mianowicie są to problemy 
związane z funkcjonowaniem wewnętrznym organizacji oraz funkcje 
dotyczące problemów z dostosowaniem zewnętrznym. W pierw-
szym przypadku możemy mówić o wspólnym języku i aparacie 
pojęciowym.  Jasne jest, że pracownicy mogą osiągnąć porozumie-
nie jedynie w przypadku, gdy używają tego samego, jasnego i zro-
zumiałego dla wszystkich języka. W procesie komunikacji nieu-
zgodnienie wspólnego, zrozumiałego dla wszystkich języka może 
stworzyć niemożliwą do pokonania barierę komunikacyjną. Organi-
zacja, aby móc poprawnie funkcjonować powinna też wyrobić sobie 
kryteria przyjęcia czy wyrzucenia z grupy. Również stworzenie 
zrozumiałej definicji grupy jest niezbędne do sprawnego działania 
organizacji. Bo, aby móc w czymś funkcjonować, pracownik powi-
nien wiedzieć w czym tak naprawdę ma pracować. Trzeba jednak 
pamiętać, że granice te powinny być kształtowane racjonalnie i być 
optymalne dla poszczególnych członków organizacji. 

Kolejnym warunkiem, który decyduje o sprawnym funkcjono-
waniu organizacji jest konieczność wyznaczenia władzy oraz okre-
ślić co i dla kogo jest autorytetem. Powinno być określone w jaki 
sposób można osiągnąć autorytet, następnie utrzymać i wykorzy-
stać [2, s.377]. 

Jasne zasady panujące w organizacji sprzyjają zaspokojeniu 
niezwykle istotnej potrzeby bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że 
potrzeba ta jest jedną z najważniejszych potrzeb zawartych w hie-
rarchii potrzeb Maslowa. Stabilne środowisko psychiczne i emocjo-
nalne w miejscu pracy sprzyja zwiększaniu wydajności pracy ludzi 
oraz wpływa korzystnie na działanie całej organizacji.  

Koniecznością jest również wypracowanie systemu nagród i 
kar. Dzięki temu każdy pracownik wie, co w organizacji powszech-
nie uznawane jest za dobre a co za złe. Zespół wie, że w zależności 
od sytuacji za wykonaną pracę czeka ich nagroda lub kara. Wresz-

cie warto wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie istnienia każdej 
organizacji. A mianowicie kultura organizacji kreuje pewną ideolo-
gię. Dzięki temu pracownik czuje się bezpieczny w miejscu pracy. 
Jednocześnie w pewien sposób kultura organizacyjna pomaga 
interpretować fakty czy zdarzenie.  

Natomiast w zakresie problemów związanych z dostosowaniem 
zewnętrznym kultura organizacyjna spełnia kilka funkcji. Przede 
wszystkim dzięki kulturze organizacyjnej możliwe jest zidentyfiko-
wanie celu, misji oraz strategii [2, s. 376]. Dzięki jasno określonym 
zasadom pracownicy lub grupy SA w stanie zgodzić się lub nie czy 
założenia i cele zostały zrealizowane, czy też nie. Jasno postawiony 
cel zwiększa również zaangażowanie uczestników . warto również 
wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej funkcji zewnętrznej 
kultury organizacyjnej.  

Mianowicie w razie konieczności wprowadzenia zmian umożli-
wia przeformułowanie celów i ulepszenie środków. Dzięki kulturze 
uczestnicy są w stanie wypracować strategię zmiany oraz sposoby i 
kierunki doskonalenia organizacji [2, s. 376].  

3. SUBKULTURA JAKO CZĘŚĆ SKŁADOWA KULTURY 
ORGANIZACJI 

Według definicji amerykańskich badaczy J. Mooreno i S. Bor-
leya mianem subkultury określamy członków jakiejś organizacji, 
pomiędzy którymi cały czas zachodzą jakieś wzajemne wymiany. 
Jednocześnie osoby te maja wspólne wzorce, postawy, cele charak-
terystyczne dla tej grupy. Główna różnica jaką możemy dostrzec 
pomiędzy subkulturą a kulturą organizacji jest to, że subkultura to 
wiele małych, różnorodnych kultur istniejących w jednej organizacji. 
W przeciwieństwie do kultury, która jest jednolita , jednorodna cało-
ścią.     

Na powstawanie subkultur w organizacjach wpływa wiele czyn-
ników. Najczęściej subkultury tworzą się pomiędzy podobnymi 
osobami. Tzn. mogą to być osoby podobne do siebie w danej orga-
nizacji np. zawodem bądź stanowiskiem. Podobieństwa takie sprzy-
jają wzajemnym interakcjom i nawiązywaniu bezpośrednich kontak-
tów. Powstawaniu takich interakcji sprzyjać mogą, tak wydawać by 
się mogło proste rzeczy, jak np. wspólna odpowiedzialność za coś, 
wspólne urządzenie czy układ stanowisk pracy ułatwiający kontakty. 
W organizacjach często zachodzi również podział na różne działy. 
Pracownicy poszczególnych działów mogą różnić się między sobą 
zachowaniami, przyjętymi normami itp. W tym wypadku można już 
wyodrębnić pojedyncze subkultury. 

Warto jednak pamiętać, że istnienie w jednej organizacji kilku 
subkultur może powodować problemy. Przykłady takiego konfliktu 
zostały opisane w książce G.J Hofsted’a  

„Kultury i organizacje” [3]. W organizacji zostały przeprowadzo-
ne odpowiednie badania, które jasno pokazały istnienie w niej 
trzech subkultur: administracyjną, związaną z obsługą klientów i 
profesjonalną. Ponieważ każda z tych subkultur posiadała swoje 
jasno określone cechy po jakimś czasie w organizacji doszło do 
konfliktów. Wynikały one z niezrozumienia się subkultur profesjo-
nalnej i związanej z obsługa klientów oraz administracyjnej z profe-
sjonalną.  

Poprzez ignorowanie wszystkich różnic występujących pomię-
dzy subkulturami, firma przestała być wydajna i zaczęła przynosić 
straty. Kierownictwo tej firmy powinno o wiele wcześniej wychwycić 
te różnice i próbować zapobiec konfliktom. Przykład ten obrazuje jak 
ważne w firmie jest zrozumienie różnic i poszczególnych subkultur. 
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4. SUBKULTURY W ORGANIZACJI I ICH WPŁYW NA 
POSTAWY PRACOWNIKÓW – ANALIZA STUDNIUM 
PRZYPADKU, PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ. 

Zatem analizując możliwe zjawiska można stwierdzić, że struk-
tury w organizacjach mają bardzo duży wpływ na postawy pracow-
ników. Dobrym przykładem do pokazania takich zależności może 
być subkultura więźniów i subkultura strażników więziennych. Obie 
subkultury funkcjonują w jednej organizacji, istnieją między nimi 
wzajemne relacje, a mimo to można zauważyć jak wielka przepaść 
istnieje między nimi. 

Celem badań było stwierdzenie jak subkultury w organizacji 
może wpływać na postawy pracowników. Działanie subkultury 
więźniów i subkultury strażników więziennych opiszę na przykładzie 
własnych obserwacji. Obie istniejące w więziennictwie subkultury-
strażników i więźniów można bardzo szczegółowo opisać posługu-
jąc się modelem E. Scheina opisującym poszczególne modele 
kultury. Poniżej zostały opisane charakterystyczne dla obu subkultur 
artefakty, normy i wartości oraz założenia. 

4.1. Subkultura więźniów 

Osadzeni posiadają swój system wartości, norm, wzorców, za-
chowań oraz ról wytworzonych przez więzienną społeczność. Jest 
to rodzaj subkultury zamkniętej na inne kultury (w szczególności na 
strażników), w dodatku takiej, która zrodziła się na bazie podkultury 
przestępczej. Istnienie tego rodzaju subkultury więźniowie wyrażają 
na różne sposoby. Zazwyczaj istnienie tych rodzajów zachowań nie 
sprzyja procesowi resocjalizacji. Warto dodać, że istnienie tych grup 
zazwyczaj ma miejsce niezależnie od woli dyrektora zakładu. Jed-
nak wiedza na temat zasad działania tej subkultury jest potrzebna 
dla grupy funkcjonariuszy. W praktyce zdarza się tak, że czasami 
kierownictwo zakładu, aby zapewnić w jednostce spokój oraz po-
prawić bezpieczeństwo godzi się na funkcjonowanie tych grup. 
Takie nieoficjalne przyzwolenie na funkcjonowanie takich grup 
pozwala np. lepiej chronić grupy słabe (niegrypsujących) przed 
silniejszymi (grypsujących).  

4.2. Subkultura strażników 

Strukturą przeciwstawną do opisywanej przed chwilą subkultu-
ry więziennej jest subkultura strażników więziennych. W swojej 
pracy, aby móc skutecznie realizować zadania również wytworzyli 
pewien wzorzec norm, zachowań, artefaktów.  Najbardziej widoczne 
dla odbiorców ( w tym także subkultury więźniów ) jest sposób 
ubierania funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych. Funkcjonariu-
sze zobligowani są do noszenia mundurów.  W Służbie Więziennej 
występuje wysoka hierarchizacja i podział na stanowiska. Występu-
je autorytet formalny i władza legalna (tzn. władza nadana w akcie 
mianowania). Stosunki między grupą funkcjonariuszy a więźniami 
układają się różnie. Formalnie stosunki wynikające z zależności 
służbowych oraz reguł panujących w zakładzie wyraźnie nakazują, 
aby funkcjonariusze byli dla osadzonych autorytetem formalnym. I 
tutaj mogą pojawić się nieścisłości. Otóż autorytet może być uznany 
tylko „na pokaz”, bo tego wymaga się od osadzonych. może być 
również tak, że osadzeni szanują kogoś ze względu na jego cechy, 
predyspozycje czy umiejętności, a nie nadany stopień czy stanowi-
sko. Wtedy możemy mówić o autorytecie nieformalnym. Przykładem 
mogą tu być doświadczeni tzw. „starzy” funkcjonariusze. Są to 
ludzie pełniący służbę od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Spraw-
dzili się w wielu sytuacjach, ich wiedza na temat reguł panujących w 
zakładzie reguł i możliwości zachowań osadzonych jest ogromna. 
Dlatego dla młodszych kolegów są oni skarbnicą cennych informacji 
i często uznawani są za autorytet nieformalny.  

5. WNIOSKI DLA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI  
W SKALI BADAWCZEJ. 

W badaniu udział wzięło 100 respondentów, 89% stanowili 
mężczyźni o wykształceniu głównie wyższym (63%). Większość z 
nich mieszka w mieście (93% wszystkich respondentów).  

 
Tab. 1 Istnienie subkultur w środowisku więziennym  

Istnienie subkultur w 
środowisku więziennym  

Ilość odpowiedzi  Ilość % 

Subkultury istnieją 99 99% 

Subkultury nie istnieją 1 1% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Respondenci jednoznacznie wskazali, że w środowisku wię-

ziennym występują subkultury, które oddziałują na całokształt sto-
sunków. Wyróżniają je specyficzne cechy. Każde ze środowisk różni 
się sposobem funkcjonowania. Członkowie grup pełnią wybrane 
role.  

Subkultury dostrzega 99% badanych. Jest to zjawisko popular-
ne, wpływające na relacje pomiędzy strażnikami i więźniami. Wyni-
ka ono z wielu czynników, zostaną one poniżej opisane na podsta-
wie wyników badań.  

Subkultury wpływają na występowanie konfliktów różnego ro-
dzaju. W zakładach karnych konflikty posiadają charakter trwały, są 
one przypisane do antagonistycznych grup: strażnicy i więźniowie.  

 
Tab. 2 Elementy decydujące o odmienności subkultur  

Elementy decydujące 
o odmienności sub-
kultur 

Ilość odpowiedzi  Ilość % 

Kody 13 13% 

Znaki 15 15% 

Gwara 25 25% 

Sposób zachowania 30 30% 

Cele 12 12% 

Zadania 5 5% 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Wartości przeważające wśród więźniów to: 
– negatywny stosunek do prawa, instytucji reprezentujących 

prawo – 59% 
– solidarność przestępcza – 20% 
– solidarność grupowa – 11% 
– solidarność bytowa – 10% 

Więźniowie są solidarni do członków własnej grupy, niechętnie 
odnoszą się do pozostałych osób, a w szczególności strażników. 
Każda z grup posiada własne wartości i cele. Ukierunkowane są 
często na bunt przeciw prawu i instytucjom je reprezentującym. 

Z badań wynika, iż  relacji strażnicy – więźniowie występują 
przejawy nienawiści. Relacje są najczęściej długotrwałe, osadzeni 
spędzają w zakładach karnych wiele lat. Oznacza to tym samym, że 
za punkt honoru stawiają sobie utrudnianie relacji na linii strażnicy – 
więźniowie. Przejawy nienawiści tworzone są w wyniku długotrwałej 
relacji, wielu doświadczeń.  

Przejawy nienawiści dostrzega 85% badanych, oznacza to tym 
samym, że w zakładach karnych występuje niewłaściwa atmosfera, 
którą jednak trudno jest zmienić.  

Strażnicy mają za zadanie zapewniać porządek w zakładach 
karnych, co wiąże się ze stosowaniem różnego rodzaju sankcji – to 
zaś nie jest pozytywnie postrzegane przez więźniów, najczęściej 
stawiają opór względem prób ich podporządkowania. Wiele z po-
wtarzających się sytuacji zwiększa poczucie nienawiści.  
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Strażnicy w odróżnieniu od więźniów nie są na stale umiesz-
czeni w zakładzie, realizowane funkcje odbywają się w ramach 
wykonywanej pracy.  

 
Tab. 3 Postawy agresywne więźniów wywołujące agresję wśród 

strażników  
Postawy agresywne 
więźniów wywołujące 
agresję wśród strażni-
ków 

Ilość odpowiedzi  Ilość % 

Wywołują  99 99% 

Nie wywołują 1 1% 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Postawy agresywne więźniów wpływają na agresję strażników 
– 99%. Nie bez powodu uznaje się, że „agresja rodzi agresję”. Tak 
też dzieje się w zakładach karnych, wpływa to na stosunki i relacje 
pomiędzy grupami.  

Role strażników i więźniów odróżniają min, czynniki: 
– obowiązki i prawa – 36% 
– aspekt posłuszeństwa i władzy – 20% 

Strażnicy w odróżnieniu od więźniów posiadają władczą rolę, 
zdarza się, że wykorzystują własne przywileje do zaspokajania 
potrzeb kierowania, dyktatury. Opór więźniów jest systematycznie 
tłumiony różnymi sposobami.  

 

 
Rys. 1. Wyróżniki ról (strażnicy – więźniowie) 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Odmienne role wśród strażników i więźniów wpływają na rela-

cje między nimi. Utracone poczucie bezpieczeństwa u więźniów, 
złość i agresja ukierunkowane są na strażników, zaostrzając kon-
flikt.  

Na relacje wpływa ponadto konieczność podporządkowania się 
zasadom organizacji. Więźniowie bez wzglądu na własne potrzeby i 
chęci są zmuszeni do pozostawania w zakładzie karnym. Przeciw-
stawiają się temu, a agresję ukierunkowują na strażników i innych 
więźniów. Zakres oddziaływań jest ograniczony. 

Podporządkowanie się jako czynnik oddziałujący na relacje 
wskazuje 99% badanych. Więźniowie w odróżnieniu od strażników 
muszą pogodzić się z koniecznością przebywania w zakładzie 
karnym. Jest to przymuszone, co wywołuje poczucie agresji, często 
ukierunkowane na strażników i system prawa.  

Kształcenie i pobudzanie aktywności twórczej jest jednym z 
elementów procesu readaptacji skazanego do życia w społeczeń-
stwie. Ustawodawca polski zobligował system penitencjarny do 
zapewnienia w trakcie odbywania kary odpowiedniego wypełnienia 
skazanym czasu wolnego, w szczególności poprzez organizowanie 
zajęć kulturalno-oświatowych,  wychowania fizycznego oraz zajęć 
sportowych. Dla skazanych powinny być udostępnione biblioteki 
oraz urządzenia audio-wizualne.  Jest to forma oddziaływania na 
psychikę pensjonariuszy zakładów karnych, w szczególności po-
przez zachowanie higieny psychicznej. Warto podkreślić, że w 

zakładach typu półotwartego i otwartego organizowanie wymienio-
nych zajęć możliwe jest poza obrębem zakładu karnego, co wpływa 
korzystnie na proces resocjalizacyjny. Przepisy wprowadzają rów-
nież możliwość tworzenia przez skazanych zespołów prowadzących 
działalność kulturalno-oświatową, społeczną lub sportową. Istnieje 
także możliwość zapewnienia skazanym kontaktu z wybranymi 
instytucjami zewnętrznymi dla realizacji przez skazanych wspo-
mnianych aktywności.   

PODSUMOWANIE 

Analiza problemu badawczego została przeprowadzona na 
przykładzie dwóch występujących w środowisku więziennym subkul-
tur – strażników więziennych i więźniów. Analizując zebrane mate-
riały można jednoznacznie stwierdzić, że istnienie subkultur ma 
niebagatelny wpływ na zachowania członków danej organizacji.  

Reasumując powyższe stwierdzenia pewne jest, że istnienie 
subkultur w organizacjach może w znaczący sposób wpływać na 
postawy pracowników. 
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management organization in terms of impact  
on the attitudes of employees subcultures 

The article was discussed about subcultures active in or-

ganizations, which is a current issue in studies of managing 

organizations. Among the members of the various groups of 

employees prevail defined relationships, employees com-

municate with each other. The main purpose of this commu-

nication is to create a framework of organizational culture. 

And it is based on organizational culture usually formed 

subculture. In the literature you can find a lot of information 

which determines the formation of subcultures, or how they 

may affect the workers. The issue related to the phenomenon 

of formation of subcultures in organizations and their impact 

on employee behavior is so interesting that it is worth a clos-

er look. The article presents the organizational culture and 

shows its impact on the operation of the organization, ex-

plains the concept of subcultures in the organization. 
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