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Zarządzanie załogą na statku – badania 
jakościowe wśród marynarzy
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W artykule podejmowany jest problem zmieniających się warunków pracy na 
morzu. Autorzy dokonują rekapitulacji głównych aspektów środowiska pracy na 
statku dalekomorskim, wykorzystując analizy przeprowadzone na gruncie socjolo-
gii morskiej dotyczących polskich przedsiębiorstw gospodarki morskiej w czasach 
PRL. Następnie, na bazie badań jakościowych przeprowadzonych przez autorów, 
wyłoniono siedem głównych zagadnień jako podstawowych obszarów problemo-
wych związanych z zarządzaniem załogami marynarzy na statku dalekomorskim. 
Analizie poddano cztery z nich: różnice kulturowe i zarządzanie różnorodnością, 
sfera publiczna, ekonomizacja funkcji personalnej, etos marynarza. Na zakończe-
nie zaprezentowano praktyczne wskazówki dla zarządzających zasobami ludzkimi.

Słowa kluczowe: socjologia morska (maritime sociology), zarządzanie różnorodnością (diversity 
management), zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management), załoga statku 
dalekomorskiego (deep-sea vessel crew)

Wstęp – problemy ludzi morza i problemy zarządzania w socjologii 
morskiej

Badanie ludzi morza, ich specyficznej pracy, wypoczynku, długotrwałej izolacji, było od 
kilku dekad i nadal jest interesujące dla badacza rzeczywistości społecznej, a w szczegól-
ności dla zajmującego się organizacją, pracą i zarządzaniem. Taka perspektywa przyświe-
cała twórcom socjologii morskiej i ich kontynuatorom1.

1 Po okresie zapaści badań w obrębie socjologii morskiej w czasie wczesnej transformacji 
ustrojowej następuje ponowne nimi zainteresowanie połączone z umiędzynarodowieniem tej 
tematyki, czego dowodem są dwie sesje Maritime Sociology w czasie konferencji European 
Sociological Association (europejskie zjazdy socjologiczne) w Lizbonie (2009) i Genewie (2011). 
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Socjologiczne analizy sektora gospodarki morskiej nie są oczywiście niczym nowym 
[por. Janiszewski, 1967 i 1969, a także artykuł o historii dyscypliny i perspektywach roz-
woju socjologii morskiej Bryniewicz, Kołodziej-Durnaś, Stasieniuk, 2010]. Nie oznacza 
to jednak, iż omawiany przedmiot został badawczo w pełni wyeksploatowany. Dzisiejsza 
sytuacja związana z pracą na morzu jest bowiem zupełnie inna niż ta sprzed kilkudzie-
sięciu czy nawet dziesięciu lat. Zmianom uległa struktura zatrudnienia (liczebność po-
szczególnych kategorii ludzi morza2), prestiż zawodów morskich, ekonomiczny wymiar 
statusu tych profesji (praca na morzu nie jest już tak atrakcyjna materialnie jak w czasach 
PRL-u), sposób organizacji pracy (zmniejszenie liczebności załogi statku, długość rej-
su), rola kapitana (dzisiaj w znacznej części sprowadzona do biurokracji), skład załogi 
(obecnie często są to załogi wielonarodowe), dostęp do nowych technologii (a co za tym 
idzie, możliwość utrzymywania kontaktu z bliskimi [por. Heikell, 2010] oraz dostęp do 
informacji) i wiele innych elementów tworzących świat społeczny na statku.

Motywem przewodnim spajającym badania nad społecznymi aspektami procesów 
pracy i zarządzania na statku dalekomorskim może być socjologiczna koncepcja więzi. 
Na dalekomorskim statku rybackim ludzie wykonywali pracę w dużej mierze zespołowo. 
Czynności ich były podobne lub zazębiały się. Motywacją do tworzenia zgranej, harmo-
nijnej załogi była w dużej mierze perspektywa większego zarobku, a więzi osobowe i rze-
czowe zdawały się wzajemnie wzmacniać. Wśród socjologów zajmujących się morzem 
zaistniał ciekawy spór nawiązujący do Goffmanowskiej koncepcji instytucji totalnej [por. 
stanowisko Janiszewskiego versus stanowisko Walkowiaka za Bryniewicz, 2004, s. 94]. 
W pracach socjologów zajmujących się tematyką morską pojawiało się wiele odniesień 
do zagadnień socjologii pracy, socjologii organizacji i zarządzania, w szczególności na-
wiązujące do specyfiki wyizolowanego i niebezpiecznego środowiska pracy, które jedno-
cześnie musiało być miejscem wypoczynku.

Zdaniem Ludwika Janiszewskiego [1969, s. 32], ogromne znaczenie dla wydajności 
(połowowej) statku miały czynniki psychospołeczne: zamiłowanie załóg do wykonywanej 
pracy, stopień identyfikacji z zawodem i statkiem, stosunki międzyludzkie [badania na 
statku przy pomocy obserwacji uczestniczącej niejawnej, por. klasyczne studium: Dok-
tór, 1964]. Dziś sytuacja się zmieniła – wprowadzone kwoty na połów poszczególnych 
gatunków ryb ograniczają znacznie możliwości zwiększania zarobków dzięki szczegól-
nemu zgraniu załogi [por. Coelho, Filipe, Ferreira, 2010]. Praca była dawniej rytualnym 
tańcem [Sennett, 2006], procesem, w którym więzi rzeczowe splatały się z osobowymi. 
Współcześnie przekształcenia w dziedzinie pracy powodują, że zanika poczucie solidar-

2 Tradycja badawcza do ludzi morza zaliczała: marynarzy, rybaków, portowców i stoczniow-
ców.
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ności, wspólnoty, wzajemnej odpowiedzialności w zespołach roboczych, ta „korozja cha-
rakteru” utrudnia harmonijną współpracę.

Cel pracy

Celem badań była identyfikacja problemów zarządzania załogą statku dalekomorskie-
go – porównanie współczesnych obszarów problemowych z wcześniejszymi wynikami 
badań oraz wyłonienie nowych zagadnień, które nie były jeszcze eksplorowane, a które 
mają istotne znaczenie dla współczesnych problemów zarządzania na statku.

Tradycja badań nad ludźmi morza we wskazanym zakresie tematycznym jest sto-
sunkowo długa. Podejmowane wcześniej tematy obejmują organizację i  klimat pracy, 
znaczenie stosunków międzyludzkich (więzi z  kolegami), atrakcyjności zawodu [por. 
Stasieniuk, 2009, s. 61-113] oraz inne problemy pracy i organizacji na statku daleko-
morskim [por. Nikołajew, 1991; Durka, 1995]. Wśród nowych zagadnień pojawiły się 
kwestie wielokulturowości [por. Cocco, 2010], a także zarządzania różnorodnością [por. 
np. Arredondo, 1996; Kołodziej-Durnaś, 2009] wynikające z pojawienia się kobiet na 
pokładzie, czy coraz większego kulturowego różnicowania się składu załóg (obecność 
marynarzy o odmiennym pochodzeniu etnicznym pociąga za sobą wielość kultur naro-
dowych czy wyznań).

Metody

Rozpoczęte przez nas badania jakościowe były prowadzone z myślą o zidentyfikowaniu 
tych zjawisk, które mogą stać się podstawą wyjaśnienia problemów ludzi morza przez 
pryzmat problemów zarządzania załogą statku dalekomorskiego. Po przeprowadzeniu 
(od lutego do sierpnia 2011 roku) dziesięciu wywiadów swobodnych wspieranych przez 
techniki projekcyjne (trwających zwykle około dwóch godzin) z marynarzami3 zatrudnio-
nymi na różnych stanowiskach (reprezentowany był każdy z trzech działów: pokładowy, 
maszynowy i hotelowy) udało się zidentyfikować siedem obszarów problemowych zwią-
zanych z pracą w tym specyficznym środowisku:
1.  przyjmowane przez marynarzy strategie towarzyskie – i ich znaczenie dla pracy ze-

społu;

3 Badaniami zostali objęci marynarze, a więc aktywni zawodowo członkowie statków mor-
skich, różnych typów statków, na różnych stanowiskach (począwszy od kapitana, a na załodze 
szeregowej skończywszy). Byli to zarówno marynarze kontraktowi (pływający u zagranicznych 
armatorów), jak i ci, którzy zatrudnieni są w PŻM-ie. Wywiady prowadzone były jedynie z mary-
narzami pochodzenia polskiego, pływającymi w rejsach trwających nie krócej niż miesiąc.
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2.  rola dostępu do nowoczesnych technologii na statku, a  relacje międzyludzkie na 
pokładzie;

3.  struktura formalna i relacje pozazawodowe – postrzeganie struktury formalnej, oce-
na zasadności jej obowiązywania, jak i jej wpływ na relacje pozazawodowe na statku;

4.  znaczenie różnic kulturowych i sposobów zarządzania różnorodnością;
5.  uboga sfera publiczna – badania pozwoliły zidentyfikować ograniczenie znaczenia 

sfery publicznej; życie społeczno-polityczne przestaje być elementem świata spo-
łecznego ludzi morza;

6.  ekonomizacja funkcji personalnej – kolejne dekady przynoszą w  teorii zarządza-
nia odmienne podejścia do realizacji funkcji personalnej; stałą domeną wskazanych 
praktyk jest próba podnoszenia różnie rozumianej efektywności i ograniczania kosz-
tów niezbędnych do realizacji określonych zadań; tendencja ta dynamizowana jest 
jeszcze przez zjawisko kryzysu gospodarczego; składową tych dążeń jest ogranicza-
nie kosztów związanych z zatrudnieniem, co ma bezpośredni wpływ na relacje mię-
dzyludzkie na statku;

7.  etos marynarza – praca na morzu kojarzy się zwykle z pracą specyficzną, wymagającą 
określonych predyspozycji i kształtujących określone zachowania tak, że w sposób 
istotny odróżnia marynarza od pozostałych kategorii zawodowych; w  takim rozu-
mieniu etos musi być postrzegany jako coś łączącego, jako element więziotwórczy; 
wstępne badania nie zidentyfikowały jednak wskaźników potwierdzających funkcjo-
nowanie etosu marynarza.
W niniejszym artykule zostanie omówiona druga część powyższej listy, a zatem za-

gadnienia od 4 do 7. Podsumowując wyniki badań ukierunkowanych na pierwsze trzy 
bloki tematyczne, należałoby w ramach wprowadzenia do niniejszego tekstu stwierdzić 
(w najbardziej skrótowej formie), iż więź społeczna na statku ulega wyraźnemu roz-
kładowi, determinowanemu zarówno przez wymiar strukturalny (3), technologiczny (2) 
jak i „strategiczny” (1). Rozkład, ten przejawiający się w zmniejszaniu liczby styczności 
osobistych na statku, uwarunkowany i opisany jest także przez pozostałe z wyszczegól-
nionych wyżej obszarów problemowych (problemy od 4 do 7).

Wyniki badań i analiz

Różnice kulturowe i zarządzanie różnorodnością

Zróżnicowanie w  obrębie organizacji to interdyscyplinarne zagadnienie cieszące się 
wśród teoretyków i badaczy sporym zainteresowaniem. Wszyscy zgodzimy się z tym, iż 
problematyka ta będzie coraz bardziej istotna. Szereg czynników, jak chociażby: globali-
zacja, dynamika zmian struktury społecznej, wydłużanie wieku emerytalnego, otwieranie 
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się „męskich” zawodów także dla kobiet, sprawia bowiem, iż zespoły pracownicze stają 
się coraz bardziej różnorodne. Różnorodność ta jest oczywiście wyzwaniem zarówno dla 
poszukujących efektywnych narzędzi menedżerów, jak i pośrednio dla badaczy starają-
cych się sprostać temu zapotrzebowaniu.

Ocena przedstawionego wyżej faktu (wzrastającej różnorodności w obrębie orga-
nizacji) nie jest jednak już tak jednorodna. Dobrym przykładem zróżnicowania w oma-
wianym wartościującym zakresie będzie zestawienie dwóch pojęć, a mianowicie kultury 
organizacyjnej i zarządzania różnorodnością [por. Kołodziej, 2011]. Myśląc o kulturze 
organizacyjnej, mamy zwykle na celu wskazywanie dróg do budowania silnej kultury. 
Silna kultura to kultura jednorodna, w  której sfera aksjonormatywna jest podzielana 
(wspólna). W  takim też ujęciu zróżnicowanie kulturowe musi być postrzegane raczej 
jako wyzwanie niż szansa. Co do naukowych rozważań nad zarządzaniem różnorodno-
ścią, brak wspólnej kulturowej bazy rozpatrywany jest natomiast raczej w kategoriach 
szansy niż zagrożenia. Ze zróżnicowania, z punktu widzenia menedżera, należy zatem 
(w tym ujęciu) skorzystać, a nie nastawiać się na unikanie problemów z nim związanych. 
Niezależnie od ujęcia (oceny) zjawisko zróżnicowania w organizacji jest zmienną istotną, 
wobec której, w nowoczesnym zarządzaniu, nie można przejść obojętnie.

Znaczenie wskazanego obszaru, w kontekście zarządzania załogą statku, podnosi 
jeszcze fakt, iż pracujący w jednym zespole marynarze stanowią często wielonarodowy 
zespół. Zróżnicowanie etniczne członków załogi jest raczej zjawiskiem typowym. Ponad-
to sami badani wskazują, iż kwestia relacji międzyludzkich (w którą wpisany jest pro-
blem zróżnicowania) jest czynnikiem, który stanowi w trakcie rejsu największe wyzwa-
nie. Jeśli więc, zgodnie z przyjmowaną często metodologią badań [Domański, Sawiński, 
Słomczyński, 2007], wyszczególnimy trzy komponenty określające poziom złożoności 
pracy (praca z człowiekiem, praca z urządzeniami, praca z symbolem), to najważniejszy 
z nich będzie czynnik ludzki. Tak zarysowaną międzyludzką złożoność pracy jeden z re-
spondentów przedstawia w sposób następujący:

„Z ludźmi jest najbardziej niebezpiecznie – bo nawet jak coś się stanie [w maszynowni A.K.] 
– to przecież ja tutaj cudów nie zrobię, ja się mogę napracować, jestem zmęczony, jak mi się 
uda, to jestem zadowolony, a ludzie potrafią tak dokuczyć… […]. Z ludźmi to trzeba bardzo 
uważać, dlatego że szczególnie Azjaci, jak się z nimi pływa – oni tam mają kupę swoich inte-
resów także tu… czy tak samo będzie w Afryce – jak ktoś przyjdzie, kto w Afryce pracował… 
bo wiadomo Afryka to jest czarna dzika Afryka…”

Kwestia poprawnych relacji międzyludzkich jest tu zatem ważniejsza od problemów 
natury technicznej.

Różnice kulturowe związane z międzynarodowym charakterem załóg statków to je-
den z istotniejszych problemów zarządzania marynarzami. Nie można go jednak spro-
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wadzać do podziału Polacy i inni. Poza tym podziałem istotne jest także szersze stricte 
kulturowe rozróżnienie.

„Co z tego, że nas na statku było 23, jak z tego było 15 Filipinów… to zupełnie inna kultura, 
z nimi się popracuje, ale nie gada, no jest tam pokój telewizyjny itd., no właściwie niby jest 
23 osoby, a tak naprawdę z naszego kręgu kulturowego… Polska niekoniecznie, bo Polacy 
są różni, jak wszędzie, no z tego kręgu kulturowego powiedzmy, nie? Anglicy, Amerykanie, 
Turcy nawet, z Turkami się już pogada, a Filipińczycy się nie… oni zresztą się sami ze sobą 
trzymają… oni są zamkniętą bardzo taką enklawą…”

Znaczenie narodowości dla realizacji zadań zawodowych i kontaktów towarzyskich 
na statku nie jest zwykle deklarowane w początkowej fazie wywiadu. Po dłuższej roz-
mowie różnice te są przez badanych zauważane i uznawane w obu obszarach (obszarze 
pracy i sferze kontaktów towarzyskich) za istotne.

„Nie – to absolutnie nie – mniej więcej wszyscy są tacy sami ... chociaż ja wiem... jakbym miał 
mieć jakieś preferencje to...trudno jest mi powiedzieć...niespecjalnie mam zaufanie np. do 
Anglików – nie uważam ich za ludzi takich – to tacy cwaniacy…”

„No tak, tak – są faktycznie tańsi [marynarze ze Wschodu A.K.] – ale z nimi ja bym wolał 
pływać niż np. z Anglikami – dlatego że oni są bardziej tacy – ja wiem – bardziej uczciwi – jak 
im coś nie pasuje, to powie, jest bardziej taki szczery czy otwarty – natomiast z Anglikiem 
nie – on się zawsze uśmiechnie, ale nóż zawsze wbije w plecy, kiedy się człowiek tego zupełnie 
nie spodziewa.”

Znaczenie różnic kulturowych jest na tyle duże, iż badani zauważają potrzebę wpro-
wadzenia szkoleń z zakresu kształcenia kompetencji międzykulturowych (treningu mię-
dzykulturowego). Umiejętności odnalezienia się w zróżnicowanym zespole są uznawane 
za istotne nie tylko przez samych pracowników, ale także przez armatorów. Dobierając 
załogę, armatorzy zwracają zatem uwagę na doświadczenie międzykulturowe pracow-
ników (kandydatów do pracy). Posiadanie doświadczenia współpracy z pracownikami 
danej narodowości uznawane jest oczywiście za cechę jak najbardziej pożądaną.

„Ja się nie spotkałem ze szkoleniami międzykulturowymi, zawsze pytają w trakcie rozmowy 
o pracę, czy ja mam doświadczenie… ostatnio właśnie z Indonezyjczykami… zawsze mówię, 
że mam doświadczenie – nie są w stanie mi udowodnić, że nie i nie miałem – powiedziałem, 
że mam z Indonezyjczykami.”

Kompetencje związane z pracą w międzynarodowym zespole uznawane są zatem za 
istotny element przygotowania zawodowego marynarza przez wszystkie wskazane strony. 
Niestety problem nabywania kompetencji międzykulturowych nie jest rozwiązywany na 
drodze szkoleń, kursów czy treningów. W rzeczywistości wskazane kompetencje zdoby-
wane są dopiero w trakcie rejsu, w wyniku bezpośrednich interakcji z odmienną kulturo-
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wo częścią załogi. Celowe przygotowanie do pracy z odmiennymi kulturowo załogantami 
statku jest niestety praktyką bardzo rzadką. Jak zatem marynarze definiują potrzebę 
szkoleń w zakresie wiedzy o  różnych kulturach, potrzebę przeszkolenia międzykultu-
rowego? Oficer pokładowy zatrudniony w Polsce odpowiada, że przede wszystkim po-
trzebne jest dokształcanie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w ogóle:

„Tak, to też, ale bardziej ogólnie jakby zarządzania ludźmi […] na wachcie się ma pięciu 
Filipinów i trzeba tak ustawić, żeby oni słuchali, trzeba o nich trochę wiedzieć, oni się łatwo 
obrażają […] bo to nie wiadomo, na jaką kulturę się trafi, są takie rzeczy… jest specyfika 
kulturowa, a są i takie ogólne rzeczy zarządzania. Na poziomie oficerskim to może być za-
rządzanie kulturowe, a na poziomie kapitańskim, chiefowskim to zarządzanie ludźmi, bo on 
musi umieć zarządzać tymi ludźmi, […], a często nie potrafią…”

Do wyjątków związanych z próbą uwrażliwienia na inne kultury zaliczyć możemy 
przygotowywane i rozprowadzane wśród pracowników o europejskim pochodzeniu bro-
szury o odmienności kulturowej Kiribati z praktycznymi wskazówkami, jak należy sobie 
z nią radzić. Polak nazwał to „instrukcją obsługi Kiribata”:

„Zaczęli brać Kiribatów, wtedy właśnie się pojawiły te broszury, jak, co pewne gesty oznaczają, 
jak on się zachowuje jakoś, to co to znaczy, jak się do niego mówi i on się uśmiecha, to znaczy 
[…] w każdym razie oni tam mieli pewne zasady, jak do gościa się coś mówiło… nie wolno 
było podniesionym głosem, bo to jest […] odbierane jako słabość, bo u nich tylko kobiety na 
facetów krzyczą, bo one mają takie prawo.”

Jednak polski chief mechanik uważa, że to uczenie się o różnicach kulturowych po-
winno się odbywać na zasadach równości i wzajemności. Istniejący stan rzeczy (koniecz-
ność dostosowania się Europejczyków do marynarzy pochodzących z państw Oceanii 
argumentuje tym, że są to całe zastępy siły roboczej, w którą niemieccy armatorzy bardzo 
dużo zainwestowali (szkoły na ich macierzystych wyspach i potem szkolenia w Niem-
czech przed rozpoczęciem służby oraz w trakcie samych rejsów). Tak więc zrozumienie 
odmienności kulturowej Kiribatów jest korzystne (i konieczne) z punktu widzenia ra-
chunku ekonomicznego.

„Jak ja to zobaczyłem, przeczytałem ze 2-3 zdania i zacząłem się śmiać… instrukcja obsługi 
Kiribata… Dla mnie pewne rzeczy były śmieszne… Dlaczego ja tak pewne rzeczy odebrałem 
– bo Niemcy nie mieli problemów z nami, nie, punktualnie co do minuty, na zegarek pokazy-
wał i takie jakieś tam tematy… jakoś oni instrukcji obsługi Polaka, gdzie mentalność Słowian 
jest kompletnie inna od Niemców, gdzie oni porządek itd., Oczywiście, ja przychodzę do 
niego pracować, to ja się muszę dostosować, ale … […] a tutaj ja muszę uważać na niego, 
a zaraz, zaraz, czy on może dostał taką samą broszurę na temat mój, no nie? On teraz też tu 
będzie pierwszy raz pracował z Polakami, co u mnie jest odbierane tak czy siak, gościu, ja go 
opierdzielam, a on się śmieje, normalnie Polak zareaguje: ja go opierdzielam, on się śmieje, 
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niepoważny, zaraz dostanie w gębę, i  tak się to skończy wręcz, a u nich odwrotnie, on się 
śmieje, bo on się czuje zakłopotany, wstydzi się.”

Przeprowadzone badania wskazują na to, iż marynarze dostrzegają szereg różnej 
wagi odmienności międzykulturowych, które rzutują na całokształt życia na statku. 
Część z nich może mieć nawet (dla efektywności pracy załogi) charakter funkcjonalny. 
Przykładem może być tu fakt zróżnicowania terminów świąt obchodzonych przez człon-
ków załogi. Jeśli święta nie są obchodzone w tym samym czasie, to w oczywisty sposób 
pojawia się możliwość takiej organizacji pracy, w  której świętująca część załogi może 
mieć więcej czasu wolnego (niezbędne obowiązki zawodowe wypełniają wtedy pozostali 
członkowie załogi).

Inne różnice mogą mieć konsekwencje, które daje się z powodzeniem rozwiązać 
dzięki właściwej organizacji pracy. Dla chińskiej i  europejskiej części załogi mogą go-
tować np. dwaj (pochodzenia chińskiego i europejskiego) kucharze. Większość różnic 
kulturowych należy jednak rozumieć w kategoriach wyzwania, które trudno jest „roz-
wiązać organizacyjnie”, a które może ograniczać efektywność załogi i generować szereg 
konfliktów. Do różnic takich zaliczyć możemy między innymi: różny poziom umiejęt-
ności, znaczenie formalnej i nieformalnej struktury, sposoby spędzania czasu wolnego, 
zasób kodów kulturowych, poziom wspólnotowości, interpretację przepisów i skłonność 
do ich przestrzegania.

Brak właściwych szkoleń generuje konieczność rozpoznawania wskazanych powy-
żej różnic na drodze bezpośredniego, zawodowego doświadczenia. Taka droga „uczenia 
różnorodności” może być zarówno konfliktogenna, jak i niebezpieczna.

„Ale pięć razy wykonają dobrze [marynarze ciemnoskórzy A.K.] a trzeci kompletnie skopią 
i potem okazuje się, że on robi to jak automat – on w ogóle tego nie pamięta, ani nie rozumie; 
także można to tłumaczyć 10 razy i każdemu się wydaje, że on wszystko rozumie, a on nic nie 
rozumie. On zasuwa jak automat. On zapamiętał – tu trzeba nacisnąć…”

Badani doświadczali „niezrozumiałej inności”, gdy zachowania odmiennego kul-
turowo członka załogi były niespodziewane lub irracjonalne. Dostrzegane różnice nie 
wynikały jedynie z  innej interpretacji (nadawania innych znaczeń, posiadania innych 
wartości czy norm), ale także z różnych „kompetencji intelektualnych”, uniemożliwia-
jących np. zrozumienie czy zapamiętanie określonych czynności technicznych. Opisy-
wane sytuacje (brak zrozumienia) mogły mieć często, dla realizacji zadań zawodowych, 
negatywne skutki. Skutki te można było ograniczyć poprzez właściwe przygotowanie 
międzykulturowe marynarzy.

Respondenci bardzo różnie wypowiadają się o Polakach na pokładzie, choć trzeba 
przyznać, że często są to wypowiedzi negatywne. Zaletami rodaków w ich opinii są: ten 

HRM(ZZL) 6-2012pl_Kolodziej_A_Kolodziej-Durnas_A_53-71



Komunikaty z badań 61

sam język i ta sama kultura narodowa (ułatwiająca wzajemne zrozumienie), zdolność do 
działań prowizorycznych w  sytuacjach awaryjnych, innowacyjność, zawodowa wszech-
stronność. Wadami – często plotkarstwo, skłonność do intryg, lenistwo, nieznajomość 
języka angielskiego.

Nowe aspekty pracy marynarzy związane są między innymi z pojawieniem się kobiet 
na statku. Respondenci wskazywali dwa obszary problemowe ograniczające możliwości 
pracy kobiet na statku. Pierwszy z nich wiązał się z ograniczeniem listy stanowisk „od-
powiednich” dla kobiet do stanowisk oficerskich. Stanowiska szeregowe (marynarskie), 
zdaniem respondentów, wymagają siły fizycznej i dlatego respondenci uznali je za typo-
wo męskie. Drugim problemem jest długotrwała rozłąka z rodziną (dziećmi). Zdaniem 
respondentów, kobiety decydujące się na pracę na morzu muszą zrezygnować z życia 
rodzinnego.

Kobiety mogą prezentować odmienne rozwiązania problemów pojawiających się na 
pokładzie, jednak zapewne muszą się znacznie wykazać, by zyskać powszechne uznanie. 
Zalety obecności kobiet na pokładzie sprowadzane są raczej do łagodzenia obyczajów 
– co może objawiać się na przykład tym, że mężczyźni w ich towarzystwie mniej przekli-
nają. Z drugiej strony może ona też wywoływać napięcia, kiedy przełożeni, chcąc chronić 
kobietę (np. ze względu na ich mniejszą siłę fizyczną), obarczają ich pracą męską część 
załogi. Zmienną decydującą o jakości i wydajności pracy kobiety na pokładzie może być 
skład kulturowy załogi. Polacy często nie respektują poleceń kobiet-oficerów. Natomiast 
załoga złożona z Filipińczyków podporządkuje się.

Sfera publiczna

Badania wykazały, iż praca na statku (specyfika pracy) ogranicza zainteresowanie sferą 
publiczną. O kwestiach politycznych czy makroekonomicznych rozmawia się rzadko lub 
wcale. Po części może to być wynikiem braku (ograniczenia) ilości informacji z  lądu. 
Nie jest to jednak jedyny powód. Praca na morzu (u zagranicznego armatora) sprawia, 
iż związek z państwem zostaje znacznie zredukowany. Pracodawca nie odprowadza pie-
niędzy do ZUS-u. Marynarz zatem albo sam się ubezpiecza (w kontekście składek eme-
rytalnych), albo, jak ma to miejsce u osób młodszych, w ogóle nie odkłada na emeryturę. 
Marynarze zatrudnieni poza krajem nie płacą także w Polsce podatków. System zależno-
ści ekonomicznych (marynarz-państwo) dynamizujący zwykle zainteresowanie sprawami 
publicznymi (płacę podatki, więc wymagam od państwa racjonalnych decyzji czy wprost 
wsparcia) jest tu zatem znacznie osłabiony.

Niebagatelny wpływ na wytworzenie się powyższego zjawiska ma także okres prze-
bywania poza krajem. Długa nieobecność sprawia, iż marynarze stają się (określenie 
respondenta) „obywatelami drugiej kategorii”, dla których sytuacja ekonomiczno-poli-
tyczna nie jest kwestią interesującą.
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Ponowne zainteresowanie sferą publiczną pojawia się dopiero po dłuższym pobycie 
na lądzie. Fakt ten, w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego, musi być 
oczywiście uznawany za mało korzystny. Wielu respondentów potwierdza to, iż w czasie 
rejsów zainteresowanie marynarzy życiem społecznym, publicznym, politycznym swoje-
go kraju, regionu etc. jest bardzo niskie. Można to roboczo nazwać „eksterytorialnością 
publiczną/obywatelską”. To czas, w którym związek z krajem zostaje niejako zawieszony.

„Takie dziwne wrażenie jest, bo człowiek wyjeżdża, zostawia wszystko, powiedzmy jest 21 
marca 2011 wsiadam na statek, notabene jest właśnie 6. rocznica, jak wsiadałem na jeden ze 
statków, 6 lat temu byłem dokładnie w samolocie i jest jakaś sytuacja geopolityczna, rodzina 
wszyscy zdrowi, i przez ten czas człowiek, odcięty od tego, ma wizję taką, jaką zostawił, wy-
jeżdżając, wiadomo, czas tutaj leci, choroby, śmierć, kryzysy, paliwo po 5 złotych, […] no nie 
wiem, po prostu różne tego typu rzeczy, które są nie do przewidzenia, ale tego się nie widzi, 
tego się nie zauważa, bo człowiek jest w innym świecie, przeniesiony z walizką tam…”

Brak takiego zainteresowania przekłada się na interakcje na statku w  trakcie rej-
su. Tematy związane z polityką czy ekonomią nie są raczej poruszane. Dominującymi 
tematami rozmów są natomiast zagadnienia związane z życiem codziennym (także na 
lądzie) lub tematy związane z bieżącą pracą – aktualna sytuacja w  środowisku pracy. 
Nieobecność rozmów na tematy polityczne, które szczególnie w ostatnich latach mocno 
polaryzują społeczeństwo polskie, może mieć także, w kontekście budowania prawidło-
wych relacji, wymiar funkcjonalny – brak dysput politycznych eliminuje potencjalne pole 
konfliktu między marynarzami.

W przeciwieństwie do świadomego budowania pozytywnych relacji (strategii kształ-
towania pozytywnych kontaktów towarzyskich) wspomniany, funkcjonalny wymiar nie 
jest raczej uświadomiony.

„Gospodarka… to chyba się nikt nie zna. Polityka, to chyba się nikomu nie chce, to jest takie 
niesmaczne… nie spotkałem takich dysput politycznych… Dlaczego nie? No ja nie wiem, 
szczerze mówiąc. Nie rozmawiałem na ten temat za bardzo… może to zależy od tego, czy jest 
dostępna jakaś bieżąca polityka, jak jest prasa, to coś tam może pogadają, ale jak trzy miesiące 
był poza domem, nie miał styczności z Polską…”

Wskaźnikiem zainteresowania sprawami ważnymi dla kraju byłoby zapewne głoso-
wanie na statkach w  dniu wyborów parlamentarnych, prezydenckich czy samorządo-
wych. Zjawisko to było przecież wcześniej bardzo wykorzystywane przez propagandę 
partyjną w okresie PRL-u. Jednak jak mówi jeden z oficerów biorących udział w bada-
niu, obecnie się tego nie spotyka, chyba przede wszystkim dlatego (poza technicznymi 
trudnościami i kosztami), że nie ma takiego zapotrzebowania.

„Statków pod polską banderą nie ma, na żadnym obcym statku nikt nie będzie organizował 
komisji, nikogo to nie interesuje… Bardzo często tak jest, że święta się inne obchodzi, jak 
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niemiecki armator, to niemieckie święta się obchodzi – trzeciego maja do roboty, a siódmego 
czy któregoś oni mają święto i nikogo nie interesują jakieś tam wybory, chyba że w porcie 
jakimś komisja, a tak to nikogo to nie interesuje.”

Część z nich również w czasie pobytu w domu nie interesuje się sprawami publicz-
nymi, jednak część przyznaje, że zainteresowanie to powraca. Czasami jest to znaczące 
zaangażowanie, także na poziomie stowarzyszeń wspierających rozwój lokalny, popula-
ryzujących historię regionu. Tak więc także ci, u których potencjał zaangażowania oby-
watelskiego jest wysoki, w czasie rejsów nie interesują się sprawami publicznymi. Jeden 
z respondentów opisuje, jak nieistotne były konflikty zbrojne w rejonie, w którym akurat 
przebywał statek, w porównaniu z codziennymi niedogodnościami funkcjonowania na 
pokładzie.

„Pod tym właśnie względem politycznym stresów nie ma, względem tego, co się dzieje na 
świecie – nie ma. Byłem w strefach wojny, naprawdę człowieka to nie interesowało; słyszałem 
codziennie wieczorem strzały, bo ONZ nas eskortował, z pomocą humanitarną jeździliśmy. 
Człowiek tak się nie interesował, co to za wojna, kto kogo, po co, za ile, który raz. Myśmy się 
akurat martwili, że siadła nam klimatyzacja i czekaliśmy na nową dostawę tego klimatyzatora, 
bo w kabinach było 50 stopni, no i to były takie problemy.”

Podsumowując ten blok tematyczny, należy pokreślić raz jeszcze, iż brak zaintere-
sowania sferą publiczną nie jest związany z określonym typem osobowości (aktywności, 
zainteresowań), a ze specyfiką wykonywanej pracy. To właśnie powrót na ląd jest tym 
czynnikiem, który to zainteresowanie przywraca. Natężenie tego zainteresowania jest 
tym wyższe, im dłuższy jest czas spędzony poza statkiem. Do sfery publicznej wraca się 
powoli; proces ten wymaga czasu.

W świadomości marynarzy, z powodu konieczności długiego funkcjonowania w od-
izolowanym środowisku pracy, życie publiczne odchodzi na plan dalszy, dlatego też są oni 
szczególnie wyczuleni na to, co dzieje się na statku i w przedsiębiorstwie; stąd szczególna 
może być rola zarządzających załogami w kształtowaniu klimatu i kultury organizacji.

Ekonomizacja funkcji personalnej

Poza nowymi technologiami niebagatelne znaczenie dla organizacji pracy na morzu 
i sposobów spędzania czasu wolnego mają próby podnoszenia efektywności pracy ma-
rynarzy (ograniczania kosztów rejsu). Zmiany w obszarze filozofii zarządzania maryna-
rzami ograniczyły znacznie ilość czasu wolnego. Często podawanym przez marynarzy 
przykładem jest okres postoju statku w porcie, który przeciętnie z kilku dni (kilkanaście 
lat temu) zmniejszył się obecnie do kilku godzin. Zmniejszyła się także liczebność załogi, 
co oczywiście również ogranicza pole towarzyskich interakcji.
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„Generalnie kryzys na całym świecie – czyli tutaj też jest parcie – zresztą zawsze było, żeby 
ludzie jak najwięcej robili za jak najmniejsze pieniądze; żeby jeszcze byli jak najmłodsi, zdro-
wi i tutaj mówię pracodawca już z zasady się nie liczy z pracownikiem i raczej tego samego 
wymaga się od managementu na statku. Czyli tutaj nie można mieć za dobrego serca – takie 
są niepisane zasady pracy na morzu – takie jest moje osobiste odczucie – bo to się oficjalnie 
nic nie mówi, ale wiadomo.”

„Raczej tak… teraz tak się zrobiło… bo kiedyś było ciekawsze pływanie teraz jest monotonia. 
Kiedyś było ciekawsze, bo dłużej się w portach siedziało, można było coś zobaczyć, teraz teo-
retycznie tego nie ma – tylko wchodzi się, wychodzi – mało jest tego czasu dla marynarza. Nie 
ma takiego czegoś, jak kiedyś było, że jest ta organizacja… wycieczki czy coś takiego… nie ma 
takiego czegoś. A kiedyś było – to było musowe że 3 miesiące się było na rybakach – jak byłem 
– za 3 miesiące przepływane należało się tam tyle i tyle dni wolnego dla ciebie… żebyś mógł 
coś zobaczyć. Np. jak byliśmy w RPA – to stary (kapitan A.K.) takie safari zorganizował – pół 
załogi pojechało na safari, żeby zobaczyć te zwierzęta. Tam się samochodem jeździło, tam są 
bardzo duże obszary winnic, w winnicach byliśmy, coś człowiek zobaczył.”

Próba podnoszenia efektywności rzutuje także na rozwój biurokracji na statku. 
Zmiana ta (kolejne obowiązki związane z wypełnianiem dokumentów) dodatkowo ogra-
nicza ilość czasu wolnego (głównie oficerów), a co za tym idzie, także skalę kontaktów 
towarzyskich na statku.

„Prowadzący wywiad, czyli organizacja pracy plus ta elektronika (nowoczesne technologie), 
to te dwie rzeczy jeszcze się wspierają w tym procesie odizolowania jednostki?

Marynarz – tak… no bo jak pan skalkuluje czas to to jest tak wyżyłowane w tej chwili, że… 
[…] zostanie tylko na spanie… bo przecież niektórzy papiery robią, to jest… tych papierów 
tej biurokracji weszło ogrom. Ja też uciekłem ze statku, bo to już schizofrenia jest. Zamiast 
pan siedzieć na mostku i obserwować, co się dzieje dookoła, to pan papiery musi wypełniać, 
że ten wszedł, tamten wyszedł. No kompletna… naprawdę ja nie wiem, jak to w tej chwili wy-
gląda, ale nie sądzę, żeby to ktoś eliminował – wręcz przeciwnie – tak że tych papierów… […] 
oni się zabezpieczają przed odszkodowaniem. Jak człowiek popełni błąd, to można wyegze-
kwować odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej i wtedy jak oni mają tyle tych papierów, 
to im podstawią i powiedzą proszę – my tutaj zrobiliśmy wszystko. Natomiast jeżeli armator 
popełni jakiś błąd systemowy, albo nie dopełni swoich obowiązków – no to wtedy żadne 
odszkodowanie nie przysługuje. To wtedy tylko za błąd ludzki. Także oni tymi papierami się 
wszyscy obstawiają. To jest kompletny idiotyzm.”

Sposób organizacji czasu wolnego (a co za tym idzie, atmosfera na statku) często 
wiązana jest przez marynarzy z rolą kapitana. Dobry kapitan to taki, który dba o relacje 
międzyludzkie. Niestety działania integrujące (inicjowane przez kapitana, np. wycieczka 
w trakcie postoju czy zorganizowanie uroczystej kolacji) to kolejny koszt dla armatorów.

„Dużo, mi się wydaje, zależy od statku, na jakim się jest, i od kapitana, bo jeżeli ... jak mówi-
my o oficjalnych [spotkaniach towarzyskich – A.K.] to jak najbardziej, to czasami się zdarza, 
że kapitan zarządzi – to się wiąże z jakimiś kosztami i musi tam coś postawić czy barbecue 
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zrobić czy tam .. czasami się zdarza to jest taka.. to dużo zależy właśnie od kapitana, no nie; 
jeżeli ma jakiś fundusz, na to jak najbardziej takie barbecue robi. Czasami się robi i nawet jak 
nie może być tego piwka na statku, to zrobi tak, że każdy butelkę dostanie – tam 0,33 to się 
nikomu nic nie stanie i ludzie się czują inaczej. To zależy dużo od firmy – dlatego też, że teraz 
jest duże parcie na to, żeby wszystko było tanio – jak najtaniej – statki nawet te offshore dużo 
stoją. Jak nie zarabiają, nie mają zleceń, to tutaj też nie można liczyć na jakieś określone przy-
wileje. Każdy patrzy, żeby pieniądz przyszedł do domu, żeby przysłali i tu już bym właśnie… – 
tak jak wszędzie marketing zarządzanie to rozkłada wszystkie warstwy moim zdaniem życia.”

„Kiedyś było więcej ludzi na statku – był tam jakiś ochmistrz, radiooficer – to wszystko zostało 
wyeliminowane ze względu na koszty. Poza tym cały ten… – tak jak kiedyś tam te statki cargo, 
które woziły tam jakieś worki itd. to teraz wszystko leci w kontenerach także to – nawet bar-
dzo duże jednostki, to stoją tam dobę – półtora. Ja kiedyś też pływałem na kontenerowcach, 
to stałem parę godzin – się wyładowuje – ładuje i jazda. Także de facto nie ma czasu na nic; 
ledwo się człowiek wysypia w tej chwili. Kiedyś można było z kimś pograć w szachy, poroz-
mawiać – teraz to po prostu wszyscy się mijają. To już to nie jest to, co było naprawdę, jak ja 
zaczynałem, chociaż to już się wtedy zmieniało.”

Wspomniane powyżej podnoszenie „efektywności” sprawia, iż praca staje się mniej 
ciekawa, wymagająca większego zaangażowania i przez to trudniejsza.

Oficer chwalący warunki pracy w polskim zakładzie zwraca uwagę na to, że jeszcze 
do Polski nie dotarł ten „efektywnościowy”, korporacyjny (w rozumieniu negatywnym) 
styl zarządzania na statkach. Praca w takich (polskich) warunkach nabiera pozytywnego 
wymiaru.

„Nie ma nic na zewnątrz, dookoła czarno, tylko widać jakieś światło z nabieżnika, panujecie 
nad wszystkim, oprócz tego nic się nie liczy, nie ma żadnej tęsknoty, żadnych nerwów, żad-
nych stresów, nie ma tutaj jakiegoś poganiania 140 procent normy, bo wskaźniki są nie takie 
i korporacja musi nadrabiać, nie ma tego, jak się jest na mostku, na statku, po prostu trzeba 
to zrobić i tyle, nie ma jakichś szalonych myśli, nie stresuje się.”

„To jest chyba jedyna firma, która… ludzie tam pracujący, nie pracują dla pieniędzy, tylko 
pracują dla firmy… i nie potrzebują prania mózgu, jak takie korporacyjne zabawy z piłeczką, 
co jest w ogóle bzdurą, pomińmy to, to jest firma, gdzie ludzie – no pasjonaci…”

Ekonomizacja objawia się także w  tym, że obecnie większość marynarzy nie jest 
zatrudniona na etacie (w takiej sytuacji dawniej otrzymywali wynagrodzenie nawet, gdy 
byli na lądzie). Zmiana ta została przeprowadzona często za ich zgodą, przechodzili na 
tryb kontraktowy, bo uważali, że swoboda wyboru pracodawcy jest ważniejsza od stabil-
ności zatrudnienia. Firmy kontraktujące rejsy znacznie obniżyły swoje koszty zatrudnie-
nia (składki ubezpieczeń), choć niektóre z nich przekazują marynarzom pieniądze na 
ubezpieczenie i zobowiązują ich do uiszczenia składek, jednak wielu z nich, szczególnie 
młodych, tego nie robi.
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Kryzys, ale też po prostu zwykłe rachunki i nacisk na efektywność sprawiły, że statki 
poruszają się nieco wolniej niż kiedyś – z optymalną prędkością, tak aby jak najmniej wy-
dać na paliwo. Oczywiście również (o czym wspomniano już wcześniej) jest to widoczne 
w zmniejszeniu się liczby członków załogi.

„Kiedyś to było w ogóle więcej, bo na maszynie, to każdy mechanik miał swojego motorzystę, 
dodatkowa jeszcze osoba, oprócz tego byli asystenci… 2-3 asystentów, jest jeszcze elektryk na 
statku, jeden, kiedyś to był elektryk jeden – pierwszy, drugi elektryk, jeszcze był elektromon-
ter, to było trzech, to może zamiast 22 to mogło być 30 osób, w kuchni był kucharz, później 
jeszcze taki, który się zajmował intendenturą, zaopatrzeniem, to był ochmistrz, teraz to robi 
kucharz i steward, kiedyś stewardzi to byli jacyś jarzynowi, „gaciowy” do prania, to było ich 
dwóch, teraz już nie ma…”

Choć statek płynie z „optymalną” prędkością, to samo życie na statku ulega zdecy-
dowanemu „przyśpieszeniu” (oficjalne oszczędności uzasadnione planem biznesowym 
przedsiębiorstwa). Źle pojęta „ekonomizacja” (tym razem określająca jednostkowe dzia-
łanie) może generować też rozwój patologii na statku.

„Pośpiech, część się śpieszy, tu musimy zaraz być, tu stoimy w porcie trzy godziny […] kiedyś 
nie było, z tego co wiem, to zależy też od rodzaju statku, kiedyś to jak się z opowieści słyszy, 
marynarz sobie świat pozwiedzał, to teraz marynarz był w świecie, ale sobie nie pozwiedzał. 
Jak w Rio byliśmy, to mieliśmy pięć godzin, z czego ja miałem wachtę przez cztery, …na co 
jeszcze to wpływa… no jak stary jest nieuczciwy, to kantuje na jedzeniu i wtedy jest już naj-
gorzej, jak może być.”

„No marketing – policzyli sobie, że wcale nie trzeba części wymieniać na statku, że on ma tyl-
ko pływać, nie musi być wcale w takim doskonałym stanie… Ja już dawno nie widziałem, żeby 
był porządny komplet części zamiennych na statku. To zawsze jest tak, że jak coś naprawdę 
trzeba zrobić, to się wtedy dzwoni i oni wolą to nawet za większe pieniądze coś na szybkiego 
zorganizować niż doinwestować w części.”

Ekonomizacja postępuje także w sferach, które są związane z więziami na statku 
(z  łagodzeniem skutków rozłąki i  izolacji), między innymi pieniądze dawniej przezna-
czane na wyposażenie recreation room (sprzęt dvd, karaoke etc.) zostały przejęte przez 
armatorów. Nie można jednak zapomnieć o tym, że to właśnie zgranie załogi może decy-
dować o funkcjonowaniu statku bez strat.

„Jeżeli coś się dzieje, to pracujemy wszyscy, awarie też są na statkach, to wtedy od naszego 
zgrania zależy, czy to się da szybko zrobić, czy w ogóle się zrobi, bo jeśli się nie uda, to trzeba 
postawić gdzieś ten statek w porcie, milionowe straty zaraz…”
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etos marynarza – marynarz zawód szczególny?

Jednym z ciekawszych wniosków płynących z przeprowadzonych badań jest zanik eto-
su związanego z  zawodem marynarza. Szczególny etos pracy marynarzy był w  Polsce 
związany z powojenną propagandą dotyczącą tzw. Ziem Odzyskanych. Obecnie coraz 
rzadziej ujawnia się u nich przywiązanie do polskiej firmy. Większość z nich zresztą po-
upadała. Tylko u niektórych respondentów można zauważyć smutek z tego powodu i żal 
do polityków, że polska gospodarka morska tak straciła na znaczeniu. Większość przyj-
muje to bez większych emocji, bądź w ogóle nie zauważa. Zawód marynarza przestaje 
być zawodem szczególnym. Marynarze nie tworzą ani wyjątkowej, ani spójnej zbioro-
wości. Tym samym kategorii tej nie odpowiadają szczególne wzorce zachowania, normy, 
szczególne ideały czy wartości; jednocześnie zauważono nostalgię za dawnymi czasami, 
kiedy etos był bardziej wyrazisty. Etos pomagał przetrwać długie okresy izolacji i rozłąki 
z  rodziną, a  także wzmacniał poczucie solidarności wśród przedstawicieli zawodu, co 
z kolei dawało szansę na łatwiejszą werbalizację i obronę interesów tej kategorii zawodo-
wej. Można się zastanawiać, czy również zarządzającym umożliwiało to skuteczniejsze 
stymulowanie pożądanej (np. proefektywnościowej) kultury organizacyjnej.

„Ja bardzo bym tak chciał myśleć właśnie, tak myśleć grupowo. Uważam, że tego bardzo bra-
kuje u nas, a ja akurat spotkałem się zupełnie z czymś innym. Tego już nie było, jak ja zaczy-
nałem pracować i potem też. Ja miałem zaproszenie do tego związku starszych mechaników, 
żeby przystąpić i chodzić na te spotkania, jakoś mnie to zupełnie nie pociągało, żeby jeszcze 
w czasie wolnym tam... A uważam, że szkoda, bo powinno tak być, powinni się ludzie właśnie 
jednoczyć, organizować…”

Statek, zdaniem marynarzy, można porównać do fabryki – to zwykłe miejsce pracy. 
W związku z tym marynarze nie mają szczególnych oczekiwań dotyczących ich kategorii 
zawodowej (tak jak ma to miejsce np. w górnictwie). Jest to praca wprawdzie inna, ale 
ani nie trudniejsza, ani nie wymagająca od marynarzy szczególnych cech.

„Jak jeszcze mówią ci starzy marynarze: kiedyś były statki drewniane, a ludzie z żelaza – teraz 
jest odwrotnie.”

„Ja się uczyłem jeszcze – tzn. jak chodziłem do podstawówki to, miałem takie przekonanie, 
że marynarstwo to takie – nie wiadomo jakie – ale też się człowiek dowiaduje, to nie jest tak, 
jak w książkach piszą, i może tak nigdy nie było…”.

Morze jako takie nie jest ani wyzwaniem, ani wartością samą w sobie. Marynarze 
pływają, ponieważ: nie mają innych pomysłów na życie, muszą utrzymać rodzinę, ewen-
tualnie (niegdyś) poszukiwali przygód. Marynarzy kochających morze, wolność, prze-
strzeń, a zatem takich, którzy mogliby na specyfice zawodu budować swoją tożsamość, 
jest, zdaniem badanych, niewielu.
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Zawód marynarza, zdaniem respondentów, nie jest obecnie dla młodych Polaków 
pożądany. Praca stała się mniej atrakcyjna zarówno pod względem finansowym, jak i „tu-
rystycznym”. Badani nie poleciliby tej pracy swoim dzieciom. Profesja ta posiada też 
pewne ograniczenia dotyczące możliwości rozwoju zawodowego. Trzydziestoletni mary-
narz może dojść do stanowiska oficerskiego ze świadomością braku możliwości dalszego 
awansu, dalszej ścieżki kariery.

Być może etos został zastąpiony przez inne, „nowoczesne” kompetencje – różnice 
w wieku/stażu to właśnie różnice kompetencji. Starsi marynarze, a szczególnie rybacy 
dalekomorscy, zapewne wykazywali się takimi cechami, jak: wytrwałość, odwaga, wytrzy-
małość fizyczna, i takie cechy cenili. Związane to było z małą automatyzacją na statkach 
i długością rejsów (wiele miesięcy). Młodsi zaś znają języki obce i częściej znają się na 
obsłudze specjalistycznych urządzeń na pokładzie.

Porządek jest wymagany przez przełożonych na stanowisku pracy, natomiast młodzi 
ludzie coraz mniej się do tego stosują (co widać po ich kabinach), być może także dlate-
go, że kandydaci na studia w tej chwili są inni, znacznie obniżył się poziom (mała selek-
cja), co powoduje, że nie tylko nauczyciele akademiccy, ale i sami oficerowie z nostalgią 
wspominają wcześniejsze roczniki absolwentów.

Podsumowanie i wnioski

Filozofia realizacji funkcji personalnej ulega ciągłym zmianom. Dawniejsze ukierunko-
wanie menedżera na zarządzanie procesami wewnątrzfirmowymi zastępowane jest obec-
nie w dużej mierze monitorowaniem i reagowaniem na zmiany zachodzące w otoczeniu 
organizacji. Ta tendencja w zarządzaniu nie obejmuje jednak tego specyficznego środo-
wiska pracy, które związane jest z zawodem marynarza. Tu „klasyczne” (wewnętrzne) 
podejście menedżera, ukierunkowane na poprawną organizację pracy, na wytworzenie 
funkcjonalnych relacji międzyludzkich i  zbudowanie efektywnego zespołu, jest ciągle 
najbardziej pożądane. Wskazana różnica jest jednym z wielu przykładów uświadamiają-
cych nam wyraźną swoistość pracy na morzu. Aspekty tej pracy muszą być więc odrębnie 
badane, a formułowane wnioski praktyczne nie mogą być prostą kalką ustaleń wynikają-
cych z obserwacji pracy na lądzie.

Opisane w niniejszym artykule badania pozwalają sformułować kilka (wstępnych) 
wskazówek praktycznych dla osób związanych zawodowo z zarządzaniem załogami stat-
ków dalekomorskich:

 � wpływ procesów globalizacji na branże morskie skutkuje coraz częściej konieczno-
ścią pracy w zespole międzynarodowym [por. Koźmiński, 2000], a związana z tym wielo-
kulturowość rodzi w praktyce szereg problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na 
funkcjonowanie całego zespołu; marynarze widzą potrzebę szkoleń międzykulturowych; 
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wskazują na brak wiedzy z zakresu rozumienia „innych”; najbardziej racjonalne wydaje 
się tu wprowadzenie szkoleń ogólnokulturowych oraz (zgodnie z  zapotrzebowaniem) 
udostępnienie marynarzom broszur z praktycznymi wskazówkami na temat rozumienia 
konkretnych narodowości;

 � w ograniczeniu zainteresowania sferą publiczną należy dostrzegać dwa aspekty; brak 
zainteresowania tą sferą eliminuje jedno z możliwych pól konfliktów między marynarza-
mi; z drugiej jednak strony „odcięcie” od spraw życia na lądzie ma negatywne skutki dla 
samych marynarzy; zarządzający załogami statków dalekomorskich winni mieć złożo-
ność tego ważnego zjawiska na uwadze;

 � obniżanie kosztów pracy to naturalna, powszechna i  zrozumiała tendencja; skut-
kiem ubocznym wielu działań oszczędnościowych jest jednak pogorszenie warunków 
pracy szczególnie w jej społecznym (międzyludzkim) aspekcie; załoga statku przestaje 
być zespołem, co trudno uznać za zjawisko pozytywne; praca na morzu przestaje być 
także postrzegana jako zajęcie atrakcyjne, co przełoży się na zmniejszenie zaintereso-
wania kształceniem w zawodach morskich; już dzisiaj od studentów kształcących się na 
oficerów nie można wymagać tego, czego można było oczekiwać od nich jeszcze 10 lat 
temu; ważne jest, aby opisany proces powstrzymać i utrzymać (ograniczoną już znacz-
nie) atrakcyjność zawodów morskich;

 � podupadający etos zawodu marynarza powoduje konsekwencje dla zarządzających 
potencjałem społecznym, zwiększa się bowiem wtedy potrzeba kontroli, a z  drugiej 
strony intencjonalnego, planowego budowania i  stymulowania solidarności grupowej, 
niezbędnej do utrzymania gotowości pracy w zespole; ograniczona liczba oraz siła od-
działywania spontanicznie rodzących się norm i wartości związanych z zawodem mary-
narza podnoszą znaczenie kształtowania silnej kultury organizacyjnej w poszczególnych 
przedsiębiorstwach.
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Management of Deep-sea Vessel Crew – Qualitative Research Among Seamen

Summary
In the article the problem of changing conditions of work at sea is discussed. The au-
thors recapitulate main aspects of the labour milieu of the deep-sea vessel making use 
of analyses prepared in the field of maritime sociologists concerning Polish sea industry 
companies in communist times. Further, on the basis of the conducted qualitative study 
the authors present identified seven issues identified as major contemporary areas as-
sociated with management of seamen crew in a deep-sea vessel and elaborate on four of 
them: cultural differences and diversity management, public (civic) sphere, economiza-
tion of personal function and the seaman’s ethos. Finally some practical hints for human 
resources managers are presented.

Agnieszka Kołodzie j -Durnaś – doktor, adiunkt w  Instytucie Socjologii Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii 
organizacji i  zarządzania (szczególnie kultura organizacji, różnice kulturowe w bizne-
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sie), socjologii kultury, współczesnych teorii socjologicznych. W jej dorobku znajdują się 
m.in. redakcje: „Terenowe badania kultury organizacji” (2005), „Cultural Diversity as 
a Source of Integration and Alienation – Nations, Regions, Organizations” (2011, wraz 
z Oxaną Kozlovą).

Arkadiusz Kołodzie j – doktor, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, jego zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie zasobami ludzkimi, me-
todologię badań społecznych, teorię systemu społecznego (posiada kilkuletnie doświad-
czenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. HR).

Czesław Zając
Kulturowe i personalne problemy zarządzania 
zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach 
kapitałowych w świetle badań empirycznych

W opracowaniu dokonano analizy i oceny treści, charakteru oraz skutków kultu-
rowych i personalnych problemów towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzkimi 
w międzynarodowych grupach kapitałowych. Problemy te zostały zidentyfikowane 
w trakcie badań empirycznych, przeprowadzonych przez autora opracowania 
w podmiotach zależnych dużych korporacji globalnych, funkcjonujących w Polsce. 
Problemy, o których mowa, obejmują: problemy z asymilacją ekspatriantów, szok 
kulturowy, „cynizm korporacyjny”, zjawisko wielowładztwa, strach przed utratą 
pracy oraz stres menedżerów i pracowników wynikający także z wielokulturowego 
charakteru ich środowiska pracy. Przedstawione zostały także sposoby rozwiązywa-
nia analizowanych problemów, w ramach zarządzania zasobami ludzkimi badanych 
organizacji gospodarczych.

Słowa kluczowe: grupa kapitałowa (capital group), międzynarodowe zarządzanie zasobami 
ludzkimi (international human resource management), problemy kulturowe (cultural problems), 
problemy personalne (personnel problems), cynizm korporacyjny (corporate cynicism), szok 
kulturowy (culture shock), wielowładztwo (polyarchy), ekspatriant (ekspatriant)

Wstęp

Zarządzanie zasobami ludzkimi w  podmiotach gospodarczych, prowadzących działal-
ność biznesową w wymiarze ponadnarodowym, przyjmuje międzynarodowy charakter. 
Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i ich zgrupowań (grupy kapitałowe). Między-
narodowe zarządzanie zasobami ludzkimi różni się zasadniczo od zarządzania zasobami 
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