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Oblicza relacji pracownik-organizacja…

Wstêp
Panta rhei, powiedzia³ ok. 2500 lat temu grecki filozof Heraklit z Efezu. Przez ten czas zmiany, jako centralny element œwiata, sta³y siê nie tylko szybsze i g³êbsze, ale te¿ zaczê³y obejmowaæ kolejne aspekty ¿ycia prywatnego i zawodowego jednostki. Niezwykle bogata w tym zakresie
literatura przedmiotu wskazuje na Ÿród³a oraz obserwowane i przewidywane konsekwencje zachodz¹cych zmian. Niniejsze opracowanie wpisuje siê w ten nurt. Podjêto w nim próbê odpowiedzi na pytanie o to, jaki
charakter maj¹ obecnie relacje miêdzy pracownikiem a organizacj¹ w polskich przedsiêbiorstwach. W oparciu o przeprowadzone badania empiryczne wskazano sposób postrzegania tych relacji przez pracowników zatrudnionych w œrednich i du¿ych przedsiêbiorstwach.
Prezentowane w opracowaniu wyniki stanowi¹ element projektu
badawczego pt. „Wielowymiarowa Analiza Zachowañ Organizacyjnych
[WAZO] – metodyka i narzêdzie pomiaru”, realizowanego w Katedrze
Zarz¹dzania U£. Projekt zosta³ sfinansowany ze œrodków NCN (DEC-2013/09/B/HS4/02722).

1. Ewolucja zwi¹zku pracowników z firm¹
W dzisiejszych czasach rola organizacji w ¿yciu cz³owieka jest wiêksza ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Jesteœmy cz³onkami i klientami organizacji od chwili narodzin a¿ do œmierci [Giddens, 2004, s. 367]. Podjêcie
pracy oznacza zawarcie dwóch typów kontraktu. Formalnego, opracowanego w formie pisemnej, który precyzuje prawa i obowi¹zki ka¿dej ze
stron, oraz psychologicznego, który odnosi siê do wzajemnych oczekiwañ
[Wellin, 2010, s. 33]. Kontrakt, bez wzglêdu na jego formê, dotyczy co
najmniej dwóch stron, które rozpoczynaj¹c wspó³pracê, jednoczeœnie nawi¹zuj¹ relacjê. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak we wspó³czesnych organizacjach kszta³tuj¹ siê relacje miêdzy pracownikami a firm¹
wi¹¿e siê z analiz¹ stosunków i zale¿noœci miêdzy tymi podmiotami.
* Dr hab., Katedra Zarz¹dzania, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet £ódzki, ul. Matejki
22/26, 90-237 £ódŸ, swiatek@uni.lodz.pl
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Relacje te uwarunkowane s¹ wieloma zmiennymi charakteryzuj¹cymi
ka¿d¹ ze stron oraz rozwi¹zaniami stosowanymi w otoczeniu firmy [Antczak, Listwan, 2010, s. 34].
Miêdzy scharakteryzowanym przez W. Whyte’a w 1956 roku cz³owiekiem organizacji (Organization Man) a pracownikiem korporacji pocz¹tku
XXI wieku istnieje prawdziwa przepaœæ. „Whytowski cz³owiek organizacji mia³ œrednio 50–60-godzinny tydzieñ pracy, by³ bardziej zainteresowany prac¹ ni¿ w³asn¹ ¿on¹ i by³ zale¿ny od korporacji wa¿nej dla jego
prawdziwej to¿samoœci. ¯y³ pod siln¹ presj¹ wymuszaj¹c¹ jego spo³eczn¹
adaptacjê i konformizm” [Florida, 2002, s. 41]. Wspó³czesne firmy wystêpuj¹ z ofert¹ pracy, któr¹ pracownik mo¿e, ale nie musi, przyj¹æ. Otrzymuje on od firmy mo¿liwoœæ a nie obowi¹zek zatrudnienia i w ka¿dej
chwili mo¿e podj¹æ pracê w innej firmie, na nowych warunkach. Wspó³czesne firmy nie chc¹ (i nie mog¹) zobowi¹zywaæ siê wobec pracowników
do tradycyjnie rozumianego kontraktu zatrudnienia. Pracownicy tak¿e
maj¹ inne oczekiwania. Oferuj¹ oni pracodawcy ju¿ nie tylko swój czas,
potencja³ fizyczny, ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, potencja³ intelektualny [Czarnecki, 2011, s. 80–84]. Organizacje staj¹ siê zdominowane
przez „m¹drych pracowników, wykonuj¹cych m¹dre zadania”, co wymaga od zarz¹dzaj¹cych wiêkszej wra¿liwoœci ni¿ kierowanie dawnymi
fabrykami [Handy, 1998, s. 78]. Zachodz¹ce zmiany znajduj¹ swoje odzwierciedlenie tak¿e w sposobie kszta³towania relacji na linii organizacja–pracownik. Organizacje poszukuj¹ metod budowania nowej jakoœci
relacji z pracownikami, zw³aszcza z tymi, którzy s¹ w³aœcicielami najcenniejszego kapita³u – wiedzy1. Zmiany w relacjach pracownika z organizacj¹ zosta³y zaprezentowane w tablicy 1.
Tablica 1. Typy organizacji
Organizacja tradycyjna

Organizacja wspó³czesna Organizacja przysz³oœci

Ludzie nie tylko pracuj¹
dla organizacji, ale do
niej nale¿¹

Firmy wystêpuj¹ z ofert¹ Pracownik jako „wolny
pracy, któr¹ pracownik najmita”
mo¿e, ale nie musi,
przyj¹æ

1
Koncepcja Employee Relationship Management jest przyk³adem dzia³añ podejmowanych przez organizacje zmierzaj¹ce do budowania d³ugookresowych relacji [Lipka, 2011,
s. 204–216].
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Organizacja tradycyjna
Pracodawca
z „koniecznoœci”
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Organizacja wspó³czesna Organizacja przysz³oœci
Pracodawca z „wyboru” Pracodawca partner

Relacja narzucona
(przestrzeganie zasad,
decyzje i kontrole)

Relacja wzajemna
(zaanga¿owanie,
uczestnictwo
i poœwiêcenie)

Wielu pracodawców
jednoczeœnie

Prymat wartoœci
organizacyjnych nad
wartoœciami jednostki

D¹¿enie do zbie¿noœci
systemu wartoœci
jednostki i organizacji

Kluczowa rola wartoœci
organizacyjnych

Organizacja roztacza
nad pracownikiem
rodzicielsk¹ opiekê

Organizacja i pracownik Organizacja i pracownik
s¹ wobec siebie
wymieniaj¹ korzyœci
partnerami

Wartoœæ i to¿samoœæ
pracowników jest
okreœlana przez
organizacjê

Wartoœæ i to¿samoœæ
pracowników jest
wynikiem wzajemnych
relacji

Wartoœæ i to¿samoœæ
pracowników jest
okreœlana przez nich
samych

Dobry, lojalny
pracownik nigdy nie
opuœci firmy

Odchodzenie
pracowników i nap³yw
nowych jest traktowane
jako zdrowe zjawisko

Tymczasowy zwi¹zek
z pracodawc¹ (czêsto
z kilkoma jednoczeœnie)

D³ugi sta¿ pracy,
kontrakt zatrudnienia.
Uczestnictwo wy³¹czne
i trwa³e

Pracownik w ka¿dej
chwili mo¿e podj¹æ
pracê w innej firmie, na
nowych warunkach
Przywi¹zanie do
zawodu, nie do
organizacji

Pracownik poszukuje
firmy z okreœlonym
systemem wartoœci

Kilkakrotna zmiana
profesji jako element
kariery zawodowej
Uczestnictwo
tymczasowe
i równoleg³e

Lojalnoœæ jako wyraz
pos³uszeñstwa
(podporz¹dkowania siê
organizacji) i trwania
w organizacji Lojalnoœæ
pracownika jako
warunek pracy
w organizacji

Lojalnoœæ
i zaanga¿owanie jako
element wymiany

Atrofia tradycyjnej
lojalnoœci pracowniczej

Pos³uszni pracownicy
maj¹ zapewnion¹ pracê
do emerytury

D³ugi sta¿ pracy
w jednej firmie jest
niemo¿liwy – nale¿y siê
nastawiæ na zmiany
miejsc zatrudnienia

Elastyczne formy
zatrudnienia

Wzrost znaczenia innych
Pracownik ma wnosiæ do sk³adowych lojalnoœci
organizacji wartoœæ
(zaanga¿owanie,
dodan¹, a nie „trwaæ”
identyfikacja, zaufanie)
w firmie
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Organizacja wspó³czesna Organizacja przysz³oœci

Ograniczone, œciœle
Wiele ról
zdefiniowane obowi¹zki organizacyjnych
s³u¿bowe

Czêsta zmiana ról
organizacyjnych –
„sztafetowe” role
organizacyjne

Nacisk na awans
pionowy

Kariera bez granic

Nacisk na poziomy
rozwój kariery

Awans jest podstawow¹ Rozwój nastêpuje
drog¹ rozwoju
w wyniku osobistych
osi¹gniêæ
Organizacja dba
o rozwój pracownika

Przeniesienie
odpowiedzialnoœci za
rozwój na pracownika

ród³o: [Kissler, 1994, s. 335–352; Hiltrop, 1995, s. 286–294; Œwi¹tek-Barylska, 2012,
s. 56–57].

Zaprezentowany w tablicy opis zosta³ opracowany na podstawie
analizy literatury. Ka¿dy z typów organizacji charakteryzuje siê specyficznym zwi¹zkiem miêdzy pracownikiem a firm¹, stosowanymi rozwi¹zaniami organizacyjnymi oraz zachowaniami pracowników. Wyniki
badañ empirycznych prezentowanych w dalszej czêœci tego artyku³u stanowi¹ próbê odpowiedzi na pytanie, jaki charakter maj¹ relacje ³¹cz¹ce
pracowników i organizacje w polskiej rzeczywistoœci gospodarczej.

2. Metodyka badañ
Badanie prowadzone by³o w dwóch etapach2. W etapie 1 punktem
wyjœcia prowadzonych prac badawczych by³a identyfikacja trzech modelowych typów organizacji okreœlonych jako: tradycyjne (T), wspó³czesne
(W) i przysz³oœci (P) (tablica 1). W pierwszym etapie badañ wy³oniono
takie organizacje. W badaniu wziê³o udzia³ 297 œrednich i du¿ych przedsiêbiorstw (zatrudnienie od 50 do 250 oraz powy¿ej 250 osób). W etapie 2
kolejno podjêto próbê zidentyfikowania relacji pracownik–organizacja
w badanych przedsiêbiorstwach. Populacjê w etapie 2 stanowili pracownicy firm objêtych badaniem w etapie 1. Prezentowane w artykule wyniki
pochodz¹ z etapu 2, w którym wziê³o udzia³ 2274 pracowników z 40 organizacji. Materia³ zbierany by³ z perspektywy pracowniczej. Procedura doboru zak³ada³a dotarcie i zaproszenie do badania ka¿dego pracownika.
2

Badanie zosta³o zrealizowane przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinie na podstawie metodyki opracowanej przez zespó³ badaczy Katedry Zarz¹dzania U£, w oparciu
o kwestionariusz WAZO.
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Dobór próby na poziomie przedsiêbiorstwa by³ wyczerpuj¹cy. Warunkiem zakwalifikowania firmy do próby by³o dostarczenie ankiet od minimum 20% pracowników firmy. Pracownicy wype³niali kwestionariusz za
pomoc¹ jednej z dwóch metod: samowype³nialnej ankiety internetowej
oraz samowype³nialnej ankiety papierowej. W badaniu zastosowano
Kwestionariusz WAZO, przeznaczony do badania rozwi¹zañ i zachowañ
organizacyjnych3.

3. Relacje pracownik–organizacja – wyniki badañ
Zmiany, które zachodz¹ zarówno w otoczeniu organizacji, jak i ich
wnêtrzu, nie maj¹ charakteru rewolucyjnego. Oznacza to, ¿e na rynku
funkcjonuj¹ jednoczeœnie trzy typy firm (T, W, P), a zatrudnieni w nich
pracownicy mog¹ przejawiaæ zachowania w³aœciwe dla organizacji tradycyjnych, wspó³czesnych czy przysz³oœci. Jak pokazuj¹ wyniki badañ,
w relacjach pracowników z organizacj¹ przewa¿a typ zachowañ definiowanych jako wspó³czesne (39,6%), kolejno wskazano na zachowania
tradycyjne (25,2%), a najrzadziej na zachowania przysz³oœci (9%). Znaczny jest tak¿e udzia³ zachowañ mieszanych (29%)4, co mo¿na interpretowaæ jako wyraz przekszta³ceñ zachodz¹cych w opisywanych relacjach
oraz ich niejednoznacznoœci, ci¹g³ego kszta³towania siê i dostosowywania do zachodz¹cych procesów gospodarczych i spo³ecznych (rysunek 1).
Rysunek 1. Typy zachowañ pracowników w obszarze relacji
pracownik–organizacja

ród³o: Opracowanie w³asne.
3
Z uwagi na du¿¹ z³o¿onoœæ procedury badawczej wykorzystanej w projekcie szczegó³owe informacje na temat metodyki i narzêdzia badawczego WAZO zosta³y zawarte
w opracowaniu [Januszkiewicz i inni, 2016]. W dniu z³o¿enia niniejszego artyku³u przywo³ywana publikacja znajduje siê w trakcie procesu wydawniczego.
4
Kategoria mieszane zawiera zachowania, które zawieraj¹ elementy nale¿¹ce do pozosta³ych kategorii i ¿adna z tych kategorii nie ma na tyle istotnej przewagi, aby zdiagnozowane zachowania mo¿na by³o zaklasyfikowaæ jako T, W lub P.
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Interpretacja uzyskanych wyników wymaga analizy odpowiedzi respondentów na szczegó³owe pytania diagnostyczne. Zgodnie z przyjêt¹
metodyk¹ badania pracownikom zadano pytania dotycz¹ce zarówno ich
postaw, jak i zachowañ. Pytania te mo¿na podzieliæ na trzy grupy, tj.
pytania dotycz¹ce:
1. Powodów podjêcia i utrzymywania relacji z pracodawc¹ (rodzaju
uczestnictwa w organizacji).
2. Sposobów postrzegania i kszta³towania relacji.
3. Charakteru zwi¹zku z firm¹, planów i oczekiwañ.
Odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce rodzaju uczestnictwa w organizacji
wskazuj¹, ¿e badani pracownicy pozytywnie postrzegaj¹ zarówno swoj¹
pracê, jak i firmê, w której s¹ zatrudnieni (51%). Daje siê zaobserwowaæ
odchodzenie od tradycyjnego postrzegania organizacji jako miejsca,
w którym uczestnictwo ma charakter alienatywny. Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e inicjowanie oraz utrzymanie relacji z firm¹ jest, z perspektywy pracownika, dzia³aniem wynikaj¹cym nie
tyle z przymusu (17,9%) lub przyzwyczajenia (30,2%), ale opiera siê
g³ównie na pozytywnych doœwiadczeniach p³yn¹cych z pracy (tablica 2).
Tablica 2. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: „Kiedy myœlê o swojej pracy,
najczêœciej przychodzi mi do g³owy, ¿e…”
Odpowiedzi

Czêstoœæ

Procent

Pracujê tutaj, bo muszê i nie mam innego wyjœcia

402

17,9

Pracujê tutaj trochê z przyzwyczajenia (bo jest to
dobre miejsce np. z uwagi na warunki finansowe,
warunki socjalne, atmosferê itp.). Nie ma sensu
zmieniaæ na coœ innego, nieznanego

686

30,5

Pracujê tutaj, bo chcê, podoba mi siê moja praca
i firma

1160

51,6

Ogó³em

2248

100

ród³o: Opracowanie w³asne.

Pytania dotycz¹ce postrzegania i kszta³towania relacji z organizacj¹
obejmuj¹ zagadania identyfikowania siê z firm¹ oraz zale¿noœci miêdzy
celami pracownika a celami organizacji. Pracownicy pytani o postrzeganie swojego miejsca w firmie udzielili odpowiedzi, które roz³o¿y³y siê
stosunkowo równomierne pomiêdzy postrzeganiem siebie jako najemnika (33,5%), przez mieszankê bycia czêœci¹ firmy vs œwiadczenie us³ug jak
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najemnik (32%), po identyfikacjê z organizacj¹ i poczucie bycia czêœci¹
firmy (32,8%) (tablica 3).
Tablica 3. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: „Kiedy jestem w pracy to czujê,
¿e:”
Odpowiedzi

Czêstoœæ

Procent

Czujê siê jak najemnik. Firma to miejsce,
w którym œwiadczê pracê, otrzymuj¹c coœ
w zamian

795

35,2

Czasami czujê w pracy, ¿e jestem czêœci¹ firmy,
a czasami czujê siê jak najemnik

721

32

Czujê siê czêœci¹ firmy, odpowiadam za ni¹

739

32,8

2255

100

Ogó³em
ród³o: Opracowanie w³asne.

Z kolei relacja miêdzy celami firmy a celami pracownika ma jednoznacznie charakter tradycyjny – 60% badanych stwierdzi³o, ¿e w swoich
dzia³aniach zawodowych kieruje siê dobrem firmy. Odwo³uj¹c siê do
opisanej przez Cz. Sikorskiego typologii relacji celów organizacyjnych
i pracowniczych [Sikorski, 2004, s. 44–45] ten wysoki procent odpowiedzi
mo¿e budziæ niepokój. Relacja, w której cele jednej ze stron podporz¹dkowane zostaj¹ celom drugiej strony, tzn. cele pracowników podporz¹dkowane zostaj¹ celom organizacji, uznawana jest za relacjê o charakterze
paso¿ytniczym, opart¹ na przymusie i prowadz¹c¹ do patologii organizacyjnych. Bior¹c pod uwagê tak¿e inne uzyskane wyniki, mo¿na przypuszczaæ, ¿e udzielone odpowiedzi mog¹ byæ obarczone b³êdem subiektywizmu i d¹¿eniem do przedstawienia w³asnych dzia³añ w jak
najlepszym œwietle. Tym samym niewielu pracowników zdecydowa³o siê
na udzielenie odpowiedzi wskazuj¹cej na dominacjê w³asnych celów nad
celami organizacyjnymi (2,4%). Stosunkowo wysoki udzia³ wskazañ na
d¹¿enie do realizacji celów obu stron pokazuje, ¿e relacje te ewoluuj¹
w kierunku „uczciwej” wymiany (tablica 4).
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Tablica 4. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: „Na co dzieñ, bêd¹c w pracy…”
Odpowiedzi
Kierujê siê dobrem firmy, cele firmy s¹ na
pierwszym miejscu
Staram siê w pracy ³¹czyæ cele w³asne i cele
firmowe, tak aby ¿adna ze stron nie by³a stratna
W swoich dzia³aniach kierujê siê przede wszystkim
realizacj¹ w³asnych celów
Ogó³em

Czêstoœæ

Procent

1353

60

846

37,5

55

2,4

2254

100

ród³o: Opracowanie w³asne.

Trzeci blok pytañ dotyczy charakteru zwi¹zku pracownika z firm¹,
jego planów i oczekiwañ (tablice 5–8). Z przeprowadzonych badañ wynika jednoznacznie (tablica 5), ¿e w badanych firmach dominuje wy³¹czne
uczestnictwo pracowników w organizacji (85,1%). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e badania prowadzone by³y w œrednich i du¿ych organizacjach wœród
pracowników zatrudnionych w firmie co najmniej rok. W œwietle upowszechniania siê w literaturze opisów wskazuj¹cych na korzyœci p³yn¹ce
z uczestnictwa równoleg³ego wynik te wydaje siê byæ bardzo wysoki
[Sikorski, 2000, s. 56–65]. Równoleg³e uczestnictwo w organizacji, nazywane niekiedy multilojalnoœci¹, sprzyja rozwojowi pracownika, gromadzeniu wiedzy i zró¿nicowanych doœwiadczeñ, a tym samym zwiêksza
jego atrakcyjnoœæ na rynku pracy. Organizacji pozwala natomiast na dobór do zespo³ów projektowych specjalistów bez ponoszenia kosztów
zatrudniania ich na d³u¿sze okresy [Œwi¹tek-Barylska, 2013, s. 182,
233–234].
Tablica 5. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: „Pracuj¹c w tej firmie…”
Odpowiedzi
Nie podejmujê dodatkowych prac na rzecz innych
firm
Czasami œwiadczê dodatkowe prace na rzecz
innych firm
Wspó³pracujê z wieloma firmami jednoczeœnie,
œwiadcz¹c dla nich pracê
Ogó³em
ród³o: Opracowanie w³asne.

Czêstoœæ

Procent

1918

85,1

279

12,3

58

2,6

2255

100
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Uzupe³nieniem powy¿szego obrazu, tradycyjnego charakteru zwi¹zku pracowników z organizacj¹, s¹ deklaracje respondentów w zakresie
planów pozostania w firmie (tablica 6). Tradycyjne uczestnictwo w organizacji ma z definicji charakter wy³¹czny i trwa³y. Ponad po³owa badanych wskaza³a, ¿e nie planuje zmiany pracy w ci¹gu 3 lat, nawet jeœli ktoœ
zaoferuje lepsze warunki zatrudnienia (51,35%), a jedynie niewielki odsetek pracowników(5,1%) planuje zmianê pracodawcy w poszukiwaniu
lepszych warunków zatrudnienia.
Tablica 6. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: „Myœl¹c o mojej przysz³oœci
zawodowej …”
Odpowiedzi
Nie planujê zmiany pracy w ci¹gu 3 lat, nawet
jeœli ktoœ zaoferuje mi lepsze warunki
zatrudnienia

Czêstoœæ

Procent

1157

51,3

Jeœli ktoœ zaoferuje mi lepsze warunki zatrudnienia,
jestem gotowy/a do zmiany pracy nawet w ci¹gu
najbli¿szych kilku tygodni

985

43,6

Chcê zmieniæ pracodawcê, poszukujê lepszych
warunków zatrudnienia, nie stanowi to dla mnie
problemu

114

5,1

2256

100

Ogó³em
ród³o: Opracowanie w³asne.

Charakter zwi¹zku pracowników z organizacj¹ znajduje odzwierciedlenie tak¿e w deklarowanych reakcjach na zwolnienie z pracy (tablica 7).
Wiêkszoœæ respondentów twierdzi, ¿e utrata pracy by³aby dla nich sytuacj¹ trudn¹, ale wierzy, ¿e poradzi³aby sobie z tym problemem. (66,2%). Interesuj¹cy jest fakt, ¿e jedynie 10,4% badanych przyznaje, ¿e zwolnienie
z pracy postrzega jako dramat i nie widzi wyjœcia z takiej sytuacji. Stosunkowo liczna jest grupa osób, która akceptuje mo¿liwoœæ utraty pracy
i traktuje to jako naturalny element ¿ycia zawodowego (23,4%). Powy¿sze
odpowiedzi œwiadcz¹ o pojawianiu siê postaw i zachowañ pracowników,
które mog¹ skutkowaæ równoleg³ym i tymczasowym uczestnictwem
w organizacji.
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Tablica 7. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: „Gdybym zosta³ zwolniony
z pracy, to by³by to dla mnie …”
Odpowiedzi
Dramat. Nie wiem, co bym zrobi³ w takiej sytuacji

Czêstoœæ

Procent

233

10,4

Trudna sytuacja, ale wierzê, ¿e poradzi³bym sobie

1488

66,2

Jestem przygotowany do zmiany pracy. Traktujê to
jako naturalny element ¿ycia zawodowego

528

23,4

2249

100

Ogó³em
ród³o: Opracowanie w³asne.

Wiêkszoœæ pracowników oczekuje (67,8%), ¿e w zamian za œwiadczon¹ pracê uzyskaj¹ wynagrodzenie, a troska o wzajemne relacje nale¿y
do obu stron (tablica 8). Relacje te maj¹ mieæ charakter wymiany korzystnej dla obu partnerów. Stosunkowo rzadko (12%) pracownicy otwarcie przyznaj¹, ¿e postrzegaj¹ firmê jako tymczasowe miejsce, w którym
œwiadcz¹ pracê, uzyskuj¹c tym samym mo¿liwoœæ rozwoju. Taka charakterystyka, typowa dla organizacji opartych na wiedzy, nie stanowi jeszcze
istotnego sk³adnika relacji pracownik–organizacja.
Tablica 8. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: „Oczekujê od firmy…”
Odpowiedzi
Wymiany: lojalnoœæ za wieloletnie zatrudnienie

Czêstoœæ

Procent

451

20,2

Wymiany: praca za wynagrodzenie, relacji, któr¹
obie strony staraj¹ siê wzmacniaæ i rozwijaæ

1518

67,8

Wymiany: praca za mo¿liwoœæ rozwoju, która
zakoñczy siê, gdy któraœ ze stron (lub obydwie)
przestan¹ byæ ni¹ zainteresowane

268

12

2237

100

Ogó³em
ród³o: Opracowanie w³asne.

Zamkniêcie zaprezentowanych wyników stanowi ogólna ocena relacji miêdzy pracownikiem a organizacj¹ (tablica 9). Wiêkszoœæ badanych
wskazuje, ¿e s¹ to relacje, które mo¿na opisaæ jako relacje typu P (przysz³oœci), w których obie strony zyskuj¹ (58,9%). Wynik ten jest nieco
w opozycji do prezentowanego przez media obrazu, w którym pracownik
jest wyraŸnie s³absz¹ stron¹ w relacji z organizacj¹. Ten rodzaj relacji
wskazywany by³ przez respondentów relatywnie najrzadziej (10,5%).
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Tablica 9. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie „Uwa¿am, ¿e moje relacje z firm¹
maj¹ charakter…”
Odpowiedzi

Czêstoœæ

Procent

Wygrany–przegrany, tj. jedna ze stron wygrywa
a druga przegrywa lub przegrany–przegrany, tj.
obie strony przegrywaj¹

239

10,7

Mieszany, tzn. czasami wygrywa firma – czasami ja

660

29,5

Wygrany–wygrany, tzn. obie strony zyskuj¹

1339

59,8

Ogó³em

2238

100

ród³o: Opracowanie w³asne.

Zakoñczenie
Zaprezentowane w artykule oblicza relacji pracownik–organizacja
nie daj¹ jednoznacznego wyniku. S¹ odzwierciedleniem przemian zachodz¹cych na wielu p³aszczyznach, m.in.: ekonomicznej, spo³ecznej czy
technologicznej. Ogólny wynik, zgodnie z przyjêt¹ w badaniu metodyk¹,
wskazuje na dominacjê w polskich organizacjach relacji okreœlanych jako
wspó³czesne (37%). Charakteryzuj¹ siê one partnerskimi stosunkami miêdzy stronami, co znajduje odzwierciedlenie we wzajemnym poszanowaniu wartoœci i celów. Zwi¹zek ten ma charakter uczestnictwa równoleg³ego i tymczasowego. Pracownik w ka¿dej chwili mo¿e podj¹æ pracê
w innej firmie, na nowych warunkach. Ma on wnosiæ do organizacji wartoœæ dodan¹, a nie „trwaæ” w firmie. Jak pokazuj¹ uzyskane wyniki,
w polskich firmach nie wszystkie elementy tego obrazu wystêpuj¹ z jednakow¹ czêstoœci¹. Z punktu widzenia inicjowania i podtrzymywania
relacji oraz oceny uzyskiwanych rezultatów polscy pracownicy postrzegaj¹ relacje z pracodawcami w sposób charakterystyczny dla organizacji
wspó³czesnych lub organizacji przysz³oœci. Przestrzeñ zwi¹zana z elastycznoœci¹ i podporz¹dkowaniem firmie ma charakter typowy dla organizacji tradycyjnych. Jest to element, który z pewnoœci¹ bêdzie musia³ ulec
zmianie jako warunek konieczny dla funkcjonowania firm w turbulentnym otoczeniu. Firm zatrudniaj¹cych coraz lepiej wykszta³conych pracowników, którzy przestaj¹ byæ zwi¹zani z organizacj¹, a zaczynaj¹ byæ
przywi¹zani do wykonywanego zawodu.
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Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty relacji pracownika z organizacj¹ charakterystyczne dla przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w Polsce. Punktem wyjœcia prowadzonych prac badawczych by³a identyfikacja trzech modelowych typów organizacji okreœlonych jako: tradycyjne (T), wspó³czesne (W)
i przysz³oœci (P). Ka¿dy z tych typów charakteryzuje siê specyficznym zwi¹zkiem
miêdzy pracownikiem a firm¹, stosowanymi rozwi¹zaniami organizacyjnymi
oraz zachowaniami pracowników. Kolejno podjêto próbê zidentyfikowania, jakiego rodzaju zachowania w badanym obszarze przejawiaj¹ pracownicy polskich przedsiêbiorstw. Badania pozwoli³y na okreœlenie dominuj¹cego typu relacji jako wspó³czesne. Szczegó³owe aspekty relacji sk³adaj¹ce siê na ten wynik nie
s¹ jednoznaczne. Mo¿na wœród nich spotkaæ zarówno te, które okreœlono w publikacji jako tradycyjne, jak i takie, które zas³uguj¹ na miano rozwi¹zañ przysz³oœci.

S³owa kluczowe
pracownik, relacje, zachowania organizacyjne, typy organizacji

Images of employee–organization relations – the results of empirical
research (Summary)
The paper presents some aspects of the relationship between employee and
organization which are characteristic for the companies operating in Poland. The
starting point of the research was identification of three model types of organizations: traditional (T), contemporary (W) and future (P). Each of these types has
a specific relationship between the employee and the company, applied organizational solutions and employees’ behavior. Sequentially attempt was made to
identify what kind of behavior represent employees in Polish companies. The research allowed to define the dominant type of relationship as contemporary. Specific aspects of relationships that make up this result is not clear. Among them you
meet both those identified in the publication as traditional and those that deserve
to be called solutions to the future.
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