
Anna Lubrańska 
Klimat organizacyjny wobec obciążeń pracą  
w aspekcie wieku i płci pracownika

W opracowaniu podjęto zagadnienie znaczenia klimatu organizacyjnego (według 
koncepcji Kolba) dla doświadczenia uciążliwości pracy i psychologicznych kosz-
tów pracy. Problematykę zrealizowano w wymiarze teoretycznym i empirycznym. 
Zbadano 464 osoby. Materiał empiryczny poddano opracowaniu statystycznemu 
z wykorzystaniem analizy korelacji, jednoczynnikowej analizy wariancji. Otrzyma-
no wyniki, wskazujące, iż klimat organizacyjny stanowi znaczące uwarunkowanie 
intensywności uciążliwości pracy i psychologicznych kosztów pracy. Najwyższy 
poziom uciążliwości pracy i psychologicznych kosztów pracy charakteryzuje 
badanych pracujących w klimacie autokratycznym.

Słowa kluczowe: klimat organizacyjny (organizational climate), praca (work), uciążliwości pracy (one-
rousness of  work), psychologiczne koszty pracy (psychological costs of  work)

Cel pracy

Równie banalne, jak prawdziwe, jest stwierdzenie, że praca stanowi ważny element 
ludzkiego życia. Obok swego wymiaru ekonomicznego, jest podstawowym źró-
dłem doświadczeń społecznych, płaszczyzną rozwoju, kształtowania zaangażowa-
nia i zadowolenia, kryterium prestiżu i statusu jednostki. Drugie – mniej pozytywne 
oblicze pracy zawodowej – wiąże się z koniecznością doświadczania i radzenia so-
bie z licznymi obciążeniami wynikającymi z określonej roli zawodowej i przypisa-
nej do niej aktywności. Wśród czynników uciążliwych, obecnych na stanowiskach 
pracy w przedsiębiorstwach wszystkich typów (przemysł, usługi, biura), wymienia 
się: wymuszoną pozycję ciała, konieczność wykonywania powtarzających się czyn-
ności, monotonię, stres, złą organizację pracy, nieodpowiednie warunki fizyczne 
(mikroklimat, hałas, oświetlenie). Potwierdzeniem tej sytuacji jest również raport 
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Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, wskazujący, iż pracownicy 
skarżą się na obecność w pracy niekorzystnych i uciążliwych czynników (Konarska, 
2007). Badania pokazują (Rogozińska-Pawełczyk, Kołodziejczyk-Olczak, 2008), iż 
pracownicy są przeciążani pracą, skarżą się na trudne fizyczne warunki stanowiska 
pracy. Do szczególnie dokuczliwych niedogodności pracy zalicza się: źle zorgani-
zowaną współpracę między stanowiskami, zaskakiwanie bez uprzedzenia różnymi 
sprawami, decyzjami, problemy interpersonalne. Ocena pracy pod kątem jej uciąż-
liwości, nadmiaru obowiązków, doświadczania niesprawiedliwości jest m.in. miarą 
stresu w pracy (Czapiński, 2000).

Każda aktywność człowieka, obok zyskiwanych, oczekiwanych pozytywnych na-
stępstw, okupiona jest zwykle różnymi kosztami, pochłania energię, zasoby, wymaga 
nakładów. Powyższa zasada dotyczy również pracy zawodowej, która, jak każdy ob-
szar życia, stanowi potencjalne źródło kosztów psychologicznych1. W myśl definicji, 
koszty psychologiczne to negatywne odczucia związane z aktywnością człowieka 
(Ratajczak, 2007, s. 171–172), szerzej – to dyskomfort psychiczny wyrażany ne-
gatywnymi emocjami, spowodowany dezaprobatą ważnych dla podmiotu realiów 
sytuacyjnych, z jednoczesnym brakiem możliwości znacznego wpływania na nie  
i subiektywną koniecznością pozostawania w nich (Biegańska, 2008, s. 80). Koszty 
psychologiczne mają dwa zasadnicze źródła: wynikają wprost z poznawczej oceny 
stanów rzeczy, których jednostka nie akceptuje, oraz pośrednio – są pochodnymi 
innych kosztów, ponoszonych przez jednostkę (fizjologicznych, ekonomicznych, 
społecznych) (Ratajczak, 2007, s. 171–172). W pracy, przyczynami kosztów psycho-
logicznych mogą być: braki materialne, braki o charakterze informacyjno-poznaw-
czym, ograniczony czas na wykonanie zadania, antycypowanie zagrożeń i wyma-
gań wobec własnego „ja”, niepewność wyniku, przeciążenia, problemy decyzyjne 
(Biegańska, 2008, s. 80). W świetle badań (Biegańska, 2013) psychologiczne kosz-
ty pracy, przynosząc straty w sferze psychologicznego i fizycznego dobrostanu, są 
istotnymi predyktorami ogólnego stanu zdrowia osób pracujących.

Kontynuując problematykę obciążających warunków pracy, uwagę skierowano 
na klimat organizacyjny, który zaznacza się widocznie we współczesnej rzeczywi-
stości organizacyjnej. Badania dowodzą (Lipińska-Grobelny, 2007, 2010, 2014; Lu-

1 Bliskim zagadnieniem omawianej problematyki jest pojęcie psychicznego obciążenia 
pracą i przeciążenia pracą. Psychiczne obciążenie pracą (mental-work-load), jako zjawisko wielo-
wymiarowe, może się wyrażać liczbą wymaganych zadań, subiektywnie odczuwanego stanu czy 
obiektywnych konsekwencji, zakresem uwagi wymaganej przez zadanie, odnosić się do presji czy 
deficytu czasu, wymaganej przez podmiot większej liczby informacji o zadaniu (Bańka, 2000,  
s. 306). Obciążenie pracą przeciwstawia się pojęciu „przeciążenia pracą” (work-overload), które jest 
„objawem przekroczenia możliwości adaptacyjnych organizmu, poza którym nie ma dla jednost-
ki już żadnych pozytywnych następstw, wyłącznie skutki patologiczne” (Bańka, 2000, s. 306).
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brańska, 2011, 2014; Świętochowski, 2008), iż klimat organizacyjny to ważny czyn-
nik funkcjonowania zawodowego jednostek, firm, istotne uwarunkowanie zjawisk 
organizacyjnych; wymienia się (Andysz, Merecz, 2010) jako czynnik łagodzący ne-
gatywne następstwa niedopasowania jednostki do pracy. Rezultaty badań dowodzą, 
że jeśli pracownik doświadcza silnego wsparcia ze strony organizacji, to intensyw-
ność dopasowania (lub niedopasowania do pracy) traci na ważności w wyznaczaniu 
satysfakcji zawodowej i zaangażowania.

Klimat organizacyjny to „zestaw spostrzeganych cech organizacji lub jej pod-
systemów w odniesieniu do sposobu, w jaki organizacja lub jej podsystemy traktują 
swoich członków albo swoje środowisko pracy” (Bańka, 2000, s. 323), to „sposób, 
w jaki środowisko organizacji jest spostrzegane i interpretowane przez pracowni-
ków” (Baka, 2013, s. 425). Podobne stanowisko prezentuje D. Kolb, którego poglą-
dy wykorzystano dla potrzeb prezentowanych badań. Według autora, klimat orga-
nizacyjny jest „spostrzeganą przez pracowników sytuacją organizacyjną, wynikającą 
z procesu interakcji zachodzącej między nimi a organizacją” (Chełpa, 1993, s. 379). 
Kolb wymienia poszczególne składowe klimatu organizacyjnego: odpowiedzial-
ność, wymagania, nagrody, zorganizowanie (działań zespołu), poczucie ciepła i po-
parcia, kierowanie. Określona konfiguracja wymienionych czynników pozwala wy-
różnić dwa główne typy klimatu organizacyjnego: wspierający (pracownik realizuje 
ambitne, stymulujące zadania, ponosi osobistą odpowiedzialność za ich realizację, 
jest merytorycznie i emocjonalnie wspierany przez przełożonego, współpracow-
ników) i autokratyczny (w ocenie pracowników charakteryzuje się mało sprecyzo-
wanymi, nie wyzwalającymi poczucia odpowiedzialności wymaganiami, pracownicy 
doświadczają brak zaufania i wzajemnego wsparcia, wobec przełożonych są nieufni, 
nieakceptujący, nieprzychylni). Trzeci, według Kolba, typ klimatu organizacyjnego 
to typ mieszany, forma pośrednia między klimatem autokratycznym a wspierającym, 
charakteryzujący się brakiem jednoznacznych reguł postępowania (Chełpa, 1993).

Wykorzystując charakterystyki typów klimatu organizacyjnego, poddano empi-
rycznej ocenie związek atmosfery pracy z oceną warunków pracy, miarą których jest 
subiektywnie postrzegana uciążliwość pracy i psychologiczne koszty pracy. Akcep-
tując pogląd, iż obecne w pracy czynniki fizyczne (m.in. hałas, wibracje, substancje 
chemiczne), czynniki społeczne, czynniki psychologiczne mogą być źródłem uciąż-
liwości (Dudek, 2000), ocenie poddano rolę klimatu organizacyjnego w kształtowa-
niu się subiektywnie doświadczanych obciążeń pracą. Wobec powyższego problemu 
postawiono następujące pytania badawcze: Jakie są relacje klimatu organizacyjnego 
z obciążeniami pracą odczuwanymi przez jednostkę? Czy typ klimatu organizacyjne-
go różnicuje badane osoby w doświadczaniu obciążenia pracą? Powyższy problem 
zweryfikowano z wykorzystaniem kryterium płci i wieku uczestników badania.
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Materiał i metody 

Badaną grupę tworzyły 464 osoby pracujące. Liczebność obu płci była porówny-
walna (237 kobiet, 51,1%, 227 mężczyzn, 48,9%). Wiek badanych wynosił 21–66 lat 
(M=37,63, SD=11,76), staż pracy 1–51 lat (M=15,17, SD=11,56). Dobór osób 
do grupy miał charakter losowy. Respondenci pochodzili z terenu województwa 
łódzkiego.

W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego Kolba,  
w adaptacji Chełpy (1993), narzędzie przeznaczone do diagnozy klimatu organiza-
cyjnego. Struktura kwestionariusza obejmuje sześć pozycji testowych (odpowiedzial-
ność, wymagania, nagrody, zorganizowanie, poczucie ciepła i poparcia, kierowanie). 
Osoba badana, posługując się 10-punktową skalą (1 – minimalne natężenie poszcze-
gólnych warunków pracy, 10 – ich maksymalne natężenie), ocenia swoje miejsce 
pracy w zakresie poszczególnych składowych klimatu organizacyjnego. Kwestio-
nariusz jest narzędziem jednowymiarowym, wystandaryzowanym, znormalizowa-
nym (steny). Wyniki najniższe (1–4 sten) wskazują na klimat autokratyczny, wyniki  
w przedziale 5–6 sten – opisują klimat pośredni, a wyniki z przedziału 7–10 sten okre-
ślają klimat wspierający. Kwestionariusz charakteryzują satysfakcjonujące własności 
psychometryczne. Trafność oszacowano na podstawie analizy czynnikowej, uzyska-
no jednoczynnikową strukturę, ładunki czynnikowe 0,63–0,79 wyjaśniają 48,3% wa-
riancji. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0,61 (Chełpa, 1993).

Kolejne zastosowane narzędzia to skale do pomiaru uciążliwości pracy: Ska-
la Percepcji Uciążliwości Pracy i Skala Psychologicznych Kosztów Pracy (Biegań-
ska, 2008, 2013). 16 twierdzeń dotyczy m.in. pracy pod presją czasu, liczby zadań 
(czynności) w pracy, konieczności podejmowania decyzji, ryzyka niepowodzenia, 
zagrożenia dla życia, zdrowia. Badany ocenia kolejne pozycje przy pomocy skali: 
0 (nigdy) – 6 (zawsze). Dodatkowo badany ustosunkowuje się do każdego twier-
dzenia z wykorzystaniem określenia: „Przeszkadza, mi to w stopniu”, na skali:  
0 (nie przeszkadza) – 6 (trudno to wytrzymać). Wyniki analizy czynnikowej dowio-
dły istnienia dwóch niezależnych czynników: skali percepcji uciążliwości pracy i ska-
li psychologicznych kosztów pracy. Stosując skale uciążliwości pracy, otrzymuje się 
dane będące efektem percepcji warunków i wymogów pracy) oraz dane o subiek-
tywnej uciążliwości pracy, wielkość psychologicznych kosztów pracy ponoszonych 
przez badanego. Rzetelność obu skal jest zadowalająca: alfa-Cronbacha dla skali 
percepcji uciążliwości pracy wynosi 0,87, rzetelność połówkowa 0,84; alfa-Cronba-
cha dla skali psychologicznych kosztów pracy wynosi 0,94, rzetelność połówkowa 
0,91 (Biegańska, 2008, 2013).
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Wyniki badań i analiz

W pierwszej kolejności zaprezentowano statystyki opisowe dla zmiennych: klimat 
organizacyjny (jego składowe i wynik ogólny) i koszty pracy (tab. 1).

Tabela 1. Statystyki opisowe dla zmiennych (n=464)

Minimum Maksimum M SD
Odpowiedzialność 1 10 7,465 2,109
Wymagania 1 10 7,069 2,074
Nagrody 1 10 6,147 2,215
Zorganizowanie 1 10 6,913 2,139
Poczucie ciepła i poparcia 1 10 6,924 2,239
Kierowanie 1 10 6,452 2,166
Klimat organizacyjny – wynik ogólny 12 60 40,883 9,097
Uciążliwości pracy 13 97 44,413 10,590
Psychologiczne koszty pracy 1 101 30,765 13,561

M – średnia, SD – odchylenie standardowe

Źródło: badania własne

Następnie określono siłę związku między klimatem organizacyjnym a uciążliwo-
ściami pracy i jej psychologicznymi kosztami. W kolejnych tabelach (2–4) przedsta-
wiono otrzymane dane.

Tabela 2. Współczynniki korelacji między klimatem organizacyjnym  
a uciążliwościami pracy i psychologicznymi kosztami pracy (n=464)

Klimat organizacyjny  
i jego wymiary

Uciążliwości pracy Psychologiczne koszty 
pracy

Odpowiedzialność 0,012 -0,179**
Wymagania 0,032 -0,135*
Nagrody -0,165** -0,259**
Zorganizowanie -0,101* -0,232**
Poczucie ciepła i poparcia -0,119* -0,249**
Kierowanie -0,049 -0,182**
Klimat organizacyjny – wynik ogólny -0,093* -0,289**

* korelacja istotna na poziomie 0,05, ** korelacja istotna na poziomie 0,01

Źródło: badania własne
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Zaprezentowane wyniki analizy korelacji wskazują, iż postrzegane uciążliwości 
pracy i jej psychologiczne koszty ujemnie korelują z wynikiem ogólnym i poszcze-
gólnymi wymiarami klimatu organizacyjnego. Widocznie silniejszy efekt uzyskano 
dla psychologicznych kosztów pracy (wszystkie wartości współczynników korelacji 
są istotne statystycznie). Analizując układ i siłę związków, można zauważyć, iż na-
grody, zorganizowanie oraz poczucie ciepła i poparcia to istotne korelaty dla per-
cepcji uciążliwości pracy i psychologicznych kosztów pracy.

Tabela 3. Współczynniki korelacji między klimatem organizacyjnym  
a uciążliwościami pracy i psychologicznymi kosztami pracy w grupie  
kobiet i mężczyzn

Klimat organizacyjny i jego 
wymiary

Uciążliwości pracy Psychologiczne koszty 
pracy

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Odpowiedzialność 0,077 0,027 -0,195** -0,167*
Wymagania -0,022 0,098 -0,201** -0,075
Nagrody -0,244** -0,093 -0,322** -0,189**
Zorganizowanie -0,098 -0,096 -0,263** -0,204**
Poczucie ciepła i poparcia -0,096 -0,132* -0,297** -0,221**
Kierowanie -0,049 -0,043 -0,263** -0,098
Klimat organizacyjny – wynik ogólny -0,107 -0,070 -0,358** -0,226**

* korelacja istotna na poziomie 0,05, ** korelacja istotna na poziomie 0,01

Źródło: badania własne

Podobnie jak w przypadku całej grupy, ujawniono związek o charakterze ujem-
nym między subiektywną percepcją obciążeń pracą i psychologicznymi kosztami 
pracy a klimatem organizacyjnym. Silniej obciążone psychologicznymi kosztami 
pracy są kobiety – wyższe, istotne statystycznie współczynniki korelacji uzyskano  
w zakresie wszystkich składowych klimatu organizacyjnego i wyniku ogólnego.

Na podstawie średniego wyniku dla zmiennej wiek (M = 37,63) wyróżniono 
dwie grupy wiekowe: osoby młodsze (do 38 lat, n = 261) i osoby starsze (powyżej 
38 lat, n = 203). Współczynniki korelacji między klimatem organizacyjnym a uciąż-
liwościami pracy i jej psychologicznymi kosztami obliczono niezależnie w dwóch 
grupach wiekowych (tab. 4).
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Tabela 4. Współczynniki korelacji między klimatem organizacyjnym  
a uciążliwościami pracy i psychologicznymi kosztami pracy wśród 
pracowników młodszych i starszych

Klimat organizacyjny i jego 
wymiary

Uciążliwości pracy Psychologiczne koszty 
pracy

Młodsi Starsi Młodsi Starsi
Odpowiedzialność -0,043 0,070 -0,178** -0,182**
Wymagania 0,018 0,058 -0,144* -0,123
Nagrody -0,251** -0,127 -0,261** -0,262**
Zorganizowanie -0,162** -0,070 -0,287** -0,181**
Poczucie ciepła i poparcia -0,150* -0,078 -0,288** -0,199**
Kierowanie -0,090 -0,004 -0,210** -0,148*
Klimat organizacyjny – wynik ogólny -0,157* -0,034 -0,345** -0,229**

* korelacja istotna na poziomie 0,05, ** korelacja istotna na poziomie 0,01

Źródło: badania własne

Dane zawarte w tabeli 4 wskazują, iż subiektywnie niższej ocenie warunków 
pracy i doświadczaniu psychologicznych kosztów pracy towarzyszy niższa ocena 
klimatu organizacyjnego (w kierunku jego autokratycznego charakteru). Istotność 
tej relacji jest większa dla młodszych pracowników, dla których silniej zaznaczył się 
ten związek (wyższa wartość i większa liczba istotnych statystycznie współczynni-
ków korelacji). To ciekawy wynik. Sugeruje, iż starsi, w przeciwieństwie do młod-
szej grupy badanych,oceniają swoje miejsce jako mniej obciążające. Wyjaśnień tego 
pozornego paradoksu dostarcza psychologia rozwojowa człowieka dorosłego. Silną 
prawidłowością, która zaznacza się w okresie średniej dorosłości, jest rozwój wie-
dzy eksperckiej, mądrości, wysoko rozwiniętej wiedzy deklaratywnej i proceduralnej, 
osądu, nabywanych przez lata drogą doświadczenia (Warr, 2003, s. 441–457). W tym 
wieku dorośli zyskują większą specjalizację poznawczą, automatyzację zachowań, 
doskonalą umiejętność korzystania z utrwalonych struktur wiedzy (Trempała, 2002; 
Warr, 2003). Człowiek dorosły, mimo postępującego biologicznego starzenia się, 
przez całe życie dysponuje znacznym potencjałem rozwoju i uczenia się (Karney, 
2007; Łaguna, 2004), a możliwości intelektualne pozostają zasadniczo niezmien-
ne przez większość okresu dorosłości. Te mocne zasoby podmiotowe pozwalają 
sprawnie radzić sobie z wymaganiami (także zawodowymi), adaptować do zmien-
nych, wymagających warunków pracy.
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W celu weryfikacji przyjętych założeń zastosowano jednoczynnikową analizę 
wariancji. Istotność różnic między średnimi określono za pomocą testu NIR. Uzy-
skane wyniki zaprezentowano w tabeli 5.

Tabela 5. Jednoczynnikowa ANOVA dla zmiennych: uciążliwości pracy  
oraz psychologiczne koszty pracy w trzech typach klimatu organizacyjnego

Klimat organizacyjny F p

Autokratyczny Pośredni Wspierający
M SD M SD M SD

Uciążliwości pracy 46,444 11,352 44,090 9,648 43,329 10,538 3,310 0,037

Psychologiczne 
koszty pracy

36,316 13,955 30,958 12,073 27,116 12,959 18,559 0,000

M – średnia, SD – odchylenie standardowe

Wyniki testu NIR: Uciążliwości Pracy: Klimat Autokratyczny > Klimat Wspierający; Psy-
chologiczne Koszty Pracy: Klimat Autokratyczny > Klimat Pośredni, Klimat Autokratyczny 
> Klimat Wspierający, Klimat Pośredni > Klimat Wspierający

Zastosowana ANOVA ujawniła statystycznie istotny różnicujący udział typu 
klimatu organizacyjnego2 dla doświadczania uciążliwości pracy i psychologicznych 
kosztów pracy. Osoby pracujące w typie klimatu wspierającego ponoszą mniejsze 
koszty pracy (w wymiarze psychologicznym i doświadczanych uciążliwości) niż 
osoby, których miejsce pracy charakteryzuje klimat autokratyczny (dowodzą tego 
wyniki testu post hoc). Uzyskany efekt dla psychologicznych kosztów pracy jest zde-
cydowanie silniejszy niż dla uciążliwości pracy.

Podsumowanie i wnioski

Praca, obok swej charakterystyki obiektywnej (dokonywanej metodami niezależny-
mi od pracownika), posiada również swoją charakterystykę subiektywną. Tworzą 
ją sądy i odczucia pracownika; może mieć ona silniejszy wpływ na samopoczucie 
pracownika niż ocena obiektywna (Dudek, 2000). Korzystając z tego zróżnicowa-
nia, zbadano relacje między subiektywną oceną miejsca pracy (której miarą są skale 
uciążliwości pracy i psychologicznych kosztów pracy) a typem klimatu organiza-
cyjnego. Efekt, jaki zaobserwowano w prezentowanych badaniach, wskazuje, iż 

2 W badanej populacji określono procentowy udział poszczególnych typów klimatu or-
ganizacyjnego (autokratyczny 25,5%, mieszany 31,2%, wspierający 43,3%).
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związek ten jest istotny statystycznie, umiarkowany, silniejszy w obszarze psycholo-
gicznych kosztów pracy (tabele 2–4). Klimat organizacyjny, na co zwrócono uwagę  
w początkowych fragmentach niniejszego opracowania, jest zmienną znacząco wa-
runkującą doświadczenia osób pracujących, ich emocje, napięcia, stres, wypalenie 
zawodowe czy mobbing. W świetle prezentowanych wyników wyraźnie zaznacza 
się różnica w sile, z jaką typ klimatu organizacyjnego określa doświadczanie do-
kuczliwości pracy. Uciążliwość pracy, rozumiana jako odzwierciedlanie wymogów 
pracy w umyśle jednostki, i psychologiczny koszt pracy (uciążliwość odczuwana, 
spostrzegana) (Biegańska, 2008) ujawniły się z różną intensywnością. Zdecydowa-
nie mocniejszy efekt uzyskano dla psychologicznych kosztów pracy (F = 18,559,  
p = 0,000). To pokazuje, że negatywnie ocenione warunki pracy (uciążliwości pracy) 
„bardziej przeszkadzają”, jeśli „klimatyczne” warunki pracy są gorsze. To zrozu-
miałe. Jednostka, doświadczająca pracy w trudnych warunkach (pracy monotonnej, 
niebezpiecznej, obciążającej fizycznie, poznawczo, emocjonalnie), ale wykonująca 
swe obowiązki w sprzyjającej atmosferze, łatwiej zniesie spostrzegane niedogod-
ności. I odwrotnie, niska ocena warunków pracy, połączona z funkcjonowaniem 
w niekorzystnej atmosferze pracy, spotęguje te przykre doznania, uczyni warunki 
pracy bardziej obciążającymi, mocniej przeszkadzającymi (mało komfortowy klimat 
pracy będzie wówczas „dodatkowym” obciążeniem).

Otrzymane dane wywołują konkretne implikacje. Można zaryzykować tezę, iż 
klimat organizacyjny rzutuje na całość doświadczeń zawodowych, całokształt oce-
ny i uczuć, jakie rodzą się w umysłach i sercach pracownika. Jeśli pracownik na 
co dzień funkcjonuje w duchu klimatu autokratycznego, w którym zatrudnieni nie 
czerpią satysfakcji z wykonywanej pracy, mają do wykonania nisko angażujące za-
dania, ograniczoną samodzielność decydowania (a tym samym niską (lub brak) mo-
tywację do pracy), są częściej krytykowani lub karani niż wzmacniani pozytywnie, 
gdy ich otoczenie tworzą nielubiani współpracownicy, nieakceptowany przełożony, 
to trudno oczekiwać innej niż negatywnej oceny miejsca pracy. Realizowanie za-
dań zawodowych jest wówczas trudne, rosną psychologiczne koszty pracy i uciążli-
wość. Jednak te same obowiązki i warunki pracy mogą być oceniane i postrzegane 
jako mniej uciążliwe, mniej kosztorodne, gdy atmosfera miejsca pracy jest oceniana 
pozytywnie. Zaprezentowane wyniki pokazują, że właśnie tak się dzieje. Najniższe 
psychologiczne koszty pracy i jej uciążliwości doświadczają osoby poddane oddzia-
ływaniu klimatu wspierającego. Uzyskany rezultat wyraźnie określa rolę, jaką wobec 
efektywności pracy i dobrostanu jednostki (wysokie psychologiczne koszty pracy 
wiążą się bowiem z jego obniżeniem) pełni klimat organizacyjny. Stosownie do jego 
jakości, modyfikuje on ocenę, jaką podmiot wystawia warunkom i zadaniom pracy, 
determinuje ich subiektywną percepcję. Klimat organizacyjny „sam w sobie nie jest 
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czymś ani dobrym, ani złym. To, jaki jest, zależy od wywołanych przezeń skut-
ków” (Bańka, 2000, s. 324). Prezentowane badania dowodzą, że może być również 
istotnym uwarunkowaniem radzenia sobie z wymaganiami zawodowymi, wyznacz-
nikiem subiektywnego doświadczania ciężkości pracy i jej kosztów.
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Organizational Climate: Workloads in Terms  
of  Worker Age and Sex

Summary
The study deals with the importance of  organizational climate (as understood by 
the Kolb concept) in terms of  experiencing the nuisance factor and psychological 
costs of  work. This issue was looked at in both its theoretical and empirical dimen-
sions. A total of  464 persons were examined. The empirical material was analyzed 
statistically applying correlation analysis and one–way variance analysis.  Results 
indicate that organizational climate is a significant determinant of  intensity of  the 
nuisance factor and psychological costs of  work. The highest level of  the nuisance 
factor and psychological costs of  work is characteristic of  examined individuals 
who work in an autocratic climate.

______________________
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