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W artykule omówiono wyniki badania patologicznych zachowań w środowisku 
pracy. Badanie zrealizowano wśród osób pracujących (studentów). Badanie objęło 
takie zagadnienia, jak: pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing, a także poziom 
tolerancji respondentów dla wybranych przejawów zachowań patologicznych. 
Publikacja ma charakter doniesienia z badania i jest przyczynkiem do dalszych, 
pogłębionych badań i analiz.

Słowa kluczowe: pracownicy (employees), patologie w pracy (pathologies at work), pracoholizm (wor-
kaholism), mobbing (mobbing), wypalenie zawodowe (burnout)

Tytułem wstępu

Współcześnie patologiczne zachowania pracowników w organizacji nie należą wca-
le do zjawisk marginalnych, choć mogłoby się wydawać, że coraz większy rozwój 
cywilizacyjny zredukuje tendencje do zachowań dysfunkcjonalnych. Niestety dzieje 
się wręcz przeciwnie. Postęp uaktywnił bądź zintensyfikował wiele negatywnych 
zmian w społeczeństwie, takich jak: wywieranie presji na człowieka, na jego spraw-
ność i skuteczność działań, alienacja jednostki w otoczeniu (wywołująca często jej 
aspołeczność czy tendencje do zaniku empatii), brak czasu na odpoczynek, frustra-
cja etc.

Wszystko to powoduje, że przejawy zachowań patologicznych w miejscu pracy, 
które od wieków towarzyszyły człowiekowi1, są dziś coraz częstsze, a także coraz 
bardziej złożone, a przez to niejednoznaczne, co sprawia, że trudno je dostrzec czy 
właściwie ocenić. Co więcej, na niektóre z nich może istnieć ciche przyzwolenie 
otoczenia, wynikające z istniejących norm społecznych czy kultury organizacyjnej 
(np. pracoholizm, dyskryminacja ze względu na płeć).

Autor publikacji przez zachowania patologiczne w miejscu pracy rozumie ta-
kie zachowania, które naruszają powszechnie przyjęte w przedsiębiorstwie normy,  
 
 

1 Parafrazując H. Mintzberga (1985), organizacja była, jest i będzie „teatrem politycz-
nym”, gdzie silniejsi wygrywają ze słabszymi, a zwycięzcy biorą wszystko.

*            Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu.
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wartości, zasady i reguły, przy czym muszą one mieć charakter intencjonalny (świa-
domy, celowy, a nie przypadkowy, niezawiniony) oraz powtarzalny (występują czę-
ściej niż jeden raz). Mogą to być takie przejawy patologii, jak: kradzieże w miejscu 
pracy, nepotyzm, korupcja, niszczenie własności zakładowej, molestowanie seksu-
alne, agresja (werbalna, fizyczna) wobec współpracowników lub podwładnych, nie-
uzasadnione opuszczanie miejsca pracy czy spóźnianie się do niej, używanie sprzętu 
służbowego w celach prywatnych, plotkowanie, biurokracja, pracoholizm, syndrom 
wypalenia zawodowego, a także wiele innych.

Należy zauważyć, że istnieje znacząca luka w wiedzy empirycznej na temat pa-
tologicznych zachowań w miejscu pracy. Wiedza ta ogranicza się do szczątkowych 
relacji z badań różnych autorów, przy czym brak jest kompleksowego i aktualnego 
rozpoznania empirycznego tej problematyki. Pomimo swej aktualności, problema-
tyka zachowań dysfunkcjonalnych w miejscu pracy nie jest zbyt często podejmo-
wana przez autorów literatury w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Również niewielu 
autorów prac z psychologii organizacji podejmuje te kwestie. Do rzadkości należą 
też badania nad tym zjawiskiem, przy czym w Polsce obszar ten jest bardziej za-
niedbywany niż na Zachodzie (choć od kilku lat można obserwować pozytywne 
zmiany). 

Może to wynikać po części z charakteru nauk o zarządzaniu, gdzie dominującymi 
paradygmatami są funkcjonalizm i orientacja pozytywna (Vardi, Weitz, 2004, s. 9). 
Poza tym patologie w miejscu pracy należą do kwestii drażliwych, często ukrywa-
nych przez kierownictwo organizacji i jej pracowników, co stwarza dodatkowe trud-
ności badawcze. Tymczasem są to zjawiska, których skutki nie ograniczają się do 
samego przedsiębiorstwa, ale mają wymiar ogólnospołeczny, a dodatkowo generują 
co roku ogromne koszty, które tylko w Stanach Zjednoczonych szacowane są na 
15–25 mld dolarów rocznie (Parks, Mount, 2005, s. 11–16).

Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych wniosków z badania przeprowa-
dzonego w 2015 roku2 wśród pracujących studentów studiów stacjonarnych, nie-
stacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania (WNEiZ) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem po-
średnim jest także uzupełnienie luki w istniejącej wiedzy na temat skali i przejawów 
zachowań patologicznych pracowników w organizacji. Autor wyraża nadzieję, że 
publikacja wzbudzi zainteresowanie prezentowaną problematyką wśród praktyków 
i teoretyków zarządzania, a także będzie przyczynkiem do dalszej dyskusji oraz 
głębszych badań i refleksji.

2 Analogiczne badanie autor zrealizował w 2013 roku
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Metodyka badania i charakterystyka respondentów

Zastosowaną w badaniu metodą pomiarową była ankieta internetowa online3. Po-
miarem objęto wszystkich pracujących zawodowo studentów WNEiZ, którzy kon-
tynuowali edukację w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a także na studiach 
podyplomowych i doktoranckich w roku akademickim 2015/2016. 

W listopadzie 2015 roku link do kwestionariusza przesłano studentom za pośred-
nictwem wewnętrznej poczty uczelnianej (U-MAIL)4. Wiadomość z linkiem opatrzo-
no stosownym komentarzem, podkreślając m.in. takie elementy, jak: [1] cel badania 
(pomiar skali występowania wybranych zachowań patologicznych w organizacji na 
potrzeby pracy naukowo-badawczej autora), [2] skierowanie badania wyłącznie do 
tych osób, które były aktualnie zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia czy 
wymiar czasu pracy), [3] anonimowość badania, [4] zwięzłość kwestionariusza (sza-
cowany czas jego wypełnienia to około 10 minut) oraz [5] aktualność i ciekawość te-
matyki badania, a także jej silny związek z życiem każdego, kto pracuje zawodowo.

Zainteresowanie badaniem okazało się bardzo duże – między 5 a 21 listopada 
2015 roku napłynęło 207 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy. Ponad poło-
wa respondentów to studenci studiów stacjonarnych (60,9%), co stanowi 4,2% tej 
grupy studentów na WNEiZ. Studenci niestacjonarni stanowili 33,2% ankietowa-
nych, studenci studiów podyplomowych – 2,5%, a doktoranci – 3,5% (odpowied-
nio 11,3%, 4,9% oraz 10,9% tych grup studentów na WNEiZ); 5 osób nie podało 
rodzaju studiów – por. tabela 1.

Tabela 1. Respondenci ze względu na tryb studiów w roku akademickim 
2015/2016 [N=207]

Rodzaj studiów Liczba  
respondentów

% respondentów Liczba studen-
tów WNEiZ

Udział respon-
dentów w danej 
grupie studentów

Stacjonarne 123 59,4 2923 (w tym 
2023 kobiety)

  4,2%

Niestacjonarne   67 33,4 595 (429 kobiet) 11,3%
Doktoranckie     7   3,4   64 (42 kobiety) 10,9%
Podyplomowe     5   2,4 102 (71 kobiet)   4,9%
Brak odpowiedzi     5   2,4 - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania i danych dziekanatu WNEiZ

3 Kwestionariusz ankiety jest dostępny pod adresem: <https://docs.google.com/form-
s/d/1EEGwyHzA5I5kly5-yOQGj2wmAKIcZpGKqMJqif5OCHE/viewform>.
4 Szczególne podziękowania kieruję na ręce dziekana WNEiZ, prof. dr. hab. Józefa Sta-
wickiego za zgodę na przeprowadzenie badania wśród studentów naszego wydziału, a także na 
ręce pracowników administracji wydziału za pomoc w rozesłaniu kwestionariusza studentom.

ZZL(HRM)_2016_1(108)_Szostek_D_154-169



157Komunikaty z badań

Spośród respondentów, 160 osób (77,7%) stanowiły kobiety, natomiast 46 (22,3%) 
– mężczyźni. Z kolei najliczniej reprezentowaną grupą wiekową były osoby od  
19–25 lat (160 respondentów, 79,2%), co wydaje się być zrozumiałe z powodu naj-
większego udziału w badaniu studentów studiów stacjonarnych. Udział wszystkich 
grup wiekowych respondentów zaprezentowano na wykresie 1.

Wykres 1. Wiek respondentów [N=202]

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania

Na pytanie o rodzaj wykonywanej pracy, najwięcej osób wskazało stanowisko 
administracyjne/biurowe – 95 osób (46,8% respondentów) oraz wykonawcze 
(świadczenie usług, produkcja) – 86 osób (42,4%). Stanowiska kierownicze zaj-
mowały 22 osoby (10,8%). W zdecydowanej większości badani byli zatrudnieni  
w przedsiębiorstwach (159 os.; 80,7%), 33 z nich (16,8%) – w sektorze publicznym 
(np. urząd miasta, szkoła publiczna), w sektorze pozarządowym (np. fundacja, sto-
warzyszenie) – 3 osoby (1,5%), natomiast 2 osoby prowadziły własną działalność 
gospodarczą (1,0%).

Wykorzystany w pomiarze kwestionariusz ankietowy składał się z 6 odrębnych 
części5, w tym:

■ wprowadzenie, zawierające syntezę informacji podanych w treści rozsyłanego 
maila;

5 Przy projektowaniu kwestionariusza korzystałem z rozwiązań zaproponowanych przez 
autorów publikacji: (Kozak, 2009) oraz (CBOS, 2011).
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■ pracoholizm (10 pytań na bazie testu autodiagnozy pracoholizmu);
■ syndrom wypalenia zawodowego (15 pytań na bazie testu autodiagnozy tego 

syndromu);
■ mobbing (19 pytań na bazie testu autodiagnozy mobbingu w miejscu pracy);
■ tolerancja wobec wybranych przejawów zachowań dysfunkcjonalnych w pracy 

(15 pytań);
■ pytania końcowe, w tym 5 pytań o osobiste doświadczenia respondentów z za-

kresu patologii w pracy (w tym: spożywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych 
w miejscu pracy, kradzieże pracownicze, bycie obiektem przemocy werbalnej i fi-
zycznej ze strony przełożonych lub współpracowników) oraz 2 pytania dodatkowe 
(na temat satysfakcji z pracy i poczucia sprawiedliwości wynagrodzenia);

■ metryczka (5 pytań).
W kolejnej części prezentowanego doniesienia z badania zostaną omówione naj-

ważniejsze wyniki badania.

Pracoholizm

Pracoholizm to nic innego jak uzależnienie od pracy (obsesja na jej punkcie) po-
łączone z przepracowaniem oraz występowaniem długotrwałego stresu u osoby 
uzależnionej. Zjawisko to może powodować nawet tzw. śmierć z przepracowania 
(znaną w Japonii pod pojęciem karoshi). Uzależnienie od pracy, jego objawy i skutki 
są porównywalne z uzależnieniem od alkoholu czy substancji psychoaktywnych. 
Niestety, w społeczeństwie, które na ogół szanuje pracowitość, pracoholizm jest 
często patologią bagatelizowaną, a nawet docenianą6. 

Diagnozę skali występowania pracoholizmu wśród badanych studentów przepro-
wadzono metodą  skali opracowanej przez amerykańską grupę samopomocy „Ano-
nimowi Pracoholicy” (Kozak, 2009, s. 118–119). Skala zbudowana jest z 10 pytań7. 
Respondent proszony jest o ustosunkowanie się wobec każdego pytania poprzez 

6 Więcej informacji na temat tej i innych z opisywanych przez autora patologii czytelnicy 
mogą znaleźć w publikacji: (Kozak, 2009) oraz (Turek, 2012).
7 „1. Czy jesteś bardziej podekscytowany/a, myśląc o swojej pracy niż o rodzinie, dzie-
ciach, przyjaciołach, hobby, czy też innych pozazawodowych przyjemnościach?; 2. Czy przeży-
wasz momenty, w których potrafisz wykonywać swoją pracę błyskawicznie, a innym razem takie, 
w których nie możesz zrobić nic, choćbyś chciał/a?; 3. Czy pracujesz, leżąc w łóżku tuż przed 
snem, podczas weekendów, na wakacjach, w dni świąteczne?; 4. Czy praca jest tym rodzajem ak-
tywności, który lubisz najbardziej, i to o niej najchętniej opowiadasz?; 5. Czy bywasz zniecierpli-
wiony/a w stosunku do ludzi, którzy mają inne priorytety niż praca?; 6. Czy traktujesz wszystko, 
w tym zabawę, jako okazję do rywalizacji?; 7. Czy irytujesz się, kiedy inni proszą Cię, abyś przesta-
ł/a pracować i zajął/ęła się czymś innym?; 8. Czy Twój długi czas pracy odbija się niekorzystnie 
na Twojej rodzinie lub przyjaźniach?; 9. Czy myślisz o swojej pracy, kiedy zasypiasz, prowadzisz 
samochód lub gdy inni do Ciebie mówią?; 10. Czy pracujesz lub czytasz w czasie jedzenia?”
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udzielenie odpowiedzi „tak” lub „nie”. Następnie sumowane są odpowiedzi twier-
dzące, przy czym jeśli liczba tych odpowiedzi wynosi: 1–3 – oznacza to zdrowe po-
dejście do pracy; 4–6 – u osoby badanej występują tendencje do pracoholizmu i 7–10 
– mamy do czynienia z pracoholizmem, wymagającym pomocy psychologicznej.

W tabeli 2 zaprezentowano wyniki diagnozy respondentów pod kątem uzależ-
nienia od pracy. Pracoholizm zdiagnozowano u 19 osób (9,2%), przy czym tenden-
cje do niego aż u 88 badanych (42,5%). Zdiagnozowany pracoholizm rozkładał się 
proporcjonalnie wśród studentów trybu stacjonarnego, niestacjonarnego, studiów 
podyplomowych i doktoranckich pod względem udziału każdej z tych podgrup  
w grupie respondentów.

Tabela 2. Diagnoza badanych osób pod kątem występowania pracoholizmu 
(N=207)

Diagnoza % respondentów

Zdrowe podejście do pracy 48,3
Tendencje do pracoholizmu 42,5
Pracoholizm wymagający pomocy psychologicznej   9,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania

Na wykresie 2 zaprezentowano rozkład liczby respondentów ze względu na licz-
bę odpowiedzi twierdzących na pytania związane z diagnozą pracoholizmu. 

Wykres 2. Rozkład liczby respondentów ze względu na liczbę twierdzących 
odpowiedzi [N=207]

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania
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Syndrom wypalenia zawodowego

Według Ch. Maslach (2004), „wypalenie zawodowe” (burnout) to „stan zmęczenia lub 
frustracji wynikający z poświęcania się jakiejś sprawie, sposobowi życia lub związ-
kowi, co nie przyniosło oczekiwanej nagrody”. Jest ono najczęściej konsekwencją 
przeciążenia w pracy (zmęczenia, przepracowania), braku autonomii zawodowej, 
braku poczucia sprawiedliwości otrzymywanego wynagrodzenia, występowania 
długotrwałego stresu, frustracji. Może być także skutkiem traumy, niekoniecznie 
związanej z pracą.

Pomiar występowania wśród respondentów tego syndromu został przeprowa-
dzony z wykorzystaniem skali diagnostycznej (Kozak, 2009, s. 162–163), zawierają-
cej listę 15 stwierdzeń8 (potencjalnych zmian w życiu zawodowym). Każda z osób 
była proszona, by na 6-stopniowej skali (0–5) odpowiedzieć, czy w ciągu minionych 
10 miesięcy wskazana zmiana zaszła w jej życiu, przy czym „0” oznaczało brak 
zmian, natomiast 5 – duże zmiany. 

Następnie dla każdego respondenta dokonano zsumowania poszczególnych 
ocen odnośnie do wszystkich stwierdzeń oraz przyporządkowano każdą z osób do 
odpowiedniej kategorii na skali „wypalenia zawodowego”, gdzie: [1] – brak syn-
dromu wypalenia zawodowego (0–25 pkt), [2] – należy zwrócić uwagę na niektó-
re aspekty życia zawodowego (sygnały ostrzegawcze) (26–35 pkt), [3] – sympto-
my wypalenia zawodowego (36–50 pkt), [4] – osoba w trakcie procesu wypalenia 
zawodowego (51–65 pkt), [5] – punkt krytyczny (zagrożone zdrowie psychiczne  
i fizyczne) (66–75 pkt).

U 131 respondentów nie odnotowano żadnych niepokojących objawów (63,3%). 
28 osób (13,5%) powinno zwrócić uwagę na niepokojące symptomy, które mogą 
być związane z tym syndromem. Troskę budzi jednak to, że aż u ponad 1/5 z nich 
(21,7%) występował syndrom wypalenia zawodowego bądź jego objawy (suma dla 

8 „1. Łatwiej się męczysz. Jesteś wyczerpany/a, bez energii; 2. Irytują Cię ci, którzy mó-
wią, że nie wyglądasz najlepiej; 3. Pracujesz coraz częściej, ale Twoja wydajność (sprawność) 
maleje; 4. Obserwujesz u siebie coraz więcej cynizmu i czujesz się pozbawiony/a złudzeń;  
5. Odczuwasz często melancholię (przygnębienie, którego nie potrafisz wyjaśnić); 6. Zapominasz 
czasem o spotkaniach, rozrachunkach, sprawach osobistych; 7. Jesteś bardziej poirytowany/a  
i reagujesz w sposób wybuchowy wobec swojego otoczenia; 8. Coraz rzadziej widujesz się  
z rodziną i serdecznymi przyjaciółmi; 9. Jesteś zbyt zajęty/a, aby regularnie zajmować się np. 
czytaniem sprawozdań, odpowiadaniem na telefony czy wysyłaniem kartek z życzeniami;  
10. Cierpisz na dolegliwości fizyczne (ból głowy, katar); 11. Czujesz się zagubiony/a (przegra-
ny/a), kiedy kończy się dzień pracy; 12. Masz wrażenie, że opuściły Cię takie nastroje, jak weso-
łość czy radość; 13. Jesteś niezdolny/a do zaakceptowania kawałów (dowcipów) na swój temat;  
14. Aktywność seksualna wydaje Ci się raczej zbędnym wysiłkiem czy obowiązkiem niż źródłem 
przyjemności; 15. Odkrywasz, że nie masz nic do powiedzenia innym ludziom.”
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kategorii [3] – 31 osób oraz [4] – 14 osób). Co więcej, trzy osoby (1,4%) przypo-
rządkowano do kategorii [5], tj. „punkt krytyczny (zagrożone zdrowie psychiczne  
i fizyczne)” (por. wykres 3).

Wykres 3. Występowanie wśród respondentów syndromu wypalenia zawodowego 
[N=207]

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania

Na wykresie 3 zaprezentowano rozkład liczby respondentów ze względu na licz-
bę uzyskanych punktów (0–75). Przy okazji warto podkreślić, że nie zauważono, aby 
zjawisko syndromu wypalenia zawodowego było pozytywnie skorelowane z wystę-
powaniem jednej z groźniejszych patologii w środowisku pracy, którą jest mobbing. 
Odnotowano natomiast, że problem ten dotyczył osób, które najczęściej uważały 
otrzymywane wynagrodzenie za niesprawiedliwe.

Mobbing

Pojęcie mobbingu pochodzi z języka angielskiego od słowa „mob (szykanować). 
Oznacza ono „celowe, systematycznie powtarzające się (przez dłuższy czas) za-
chowanie naruszające godność osobistą pracownika” (Kozak, 2009, s. 171) i jest 
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to zarówno przemoc fizyczna, werbalna, jak i psychiczna. Oczywiście na co dzień  
w miejscu pracy dochodzi do wielu napięć pomiędzy pracownikami, jednak od 
zwykłych konfliktów, nie mających charakteru patologii, mobbing wyróżniają cele 
takiego zachowania, którymi najczęściej są: poniżenie/wyśmianie, zastraszenie, ob-
niżenie poczucia wartości drugiej osoby, jej wyeliminowanie lub odizolowanie.

Do diagnozy mobbingu zastosowano skalę zawierającą 19 hipotetycznych sytu-
acji9 (Kozak, 2009, s. 183–184). Respondenci byli proszeni o ustosunkowanie się do 
każdej z nich pod kątem częstotliwości jej doświadczania w swoim miejscu pracy: 
[A] – nie zdarza się/zdarzyło się raz, wyjątkowo, [B] – rzadko się zdarza, [C] – czę-
sto się zdarza.

Następnie, na bazie udzielonych odpowiedzi, dokonano przyporządkowania 
każdej z osób do 1 z 6 kategorii pod kątem występowania mobbingu w środowisku 
pracy respondenta:

[1] – mobbing nie występuje, natomiast praca zdaje się być interesująca i dobrze 
płatna (żadna z sytuacji nie zdarza się często: liczba wskazań typu [C] = 0, nato-
miast zdecydowana większość sytuacji nie zdarza się lub zdarzyła się raz, wyjątkowo:  
[A] = zdecydowana większość);

[2] – poważne symptomy mobbingu; choć występuje rzadko, to przejawy są róż-
norakie i jest ich wiele ([C] = 0 oraz [B] = zdecydowana większość);

9 „1. Jesteś obiektem złośliwych uwag, docinków, niewybrednych żartów ze strony szefa; 
2. Dostajesz od szefa niezrozumiałe, sprzeczne lub bezsensowne polecenia, których wykonanie 
nie przynosi ani Tobie ani firmie żadnych korzyści; 3. Jesteś publicznie – w obecności kolegów/
koleżanek, klientów, podwładnych – krytykowany/a, poniżany/a, ośmieszany/a; 4. Jesteś ob-
ciążany/a pracą w o wiele większym stopniu niż inni pracownicy lub przeciwnie – nie powierza 
Ci się praktycznie żadnych istotnych zadań; 5. W imię lojalności wobec firmy lub przełożonych 
zmuszano Cię do donoszenia na kolegów/koleżanki; 6. Jesteś izolowany/a od kolegów/koleża-
nek – np. Twoje biurko jest ulokowane w osobnym pomieszczeniu lub w sposób utrudniający 
kontakty ze współpracownikami; 7. Wyznaczane Ci są nierealnie krótkie terminy wykonania za-
dań, znacznie krótsze niż w przypadku zadań o podobnej trudności i pracochłonności zlecanych 
pozostałym pracownikom; 8. Jesteś zmuszany/a do zostawania po godzinach, mimo że nie masz 
żadnej pilnej pracy; 9. Powierza Ci się zadania szczególnie trudne lub niebezpieczne, choć nie 
jesteś jedyną osobą, która potrafiłaby je wykonać; 10. Szef  lub koledzy/koleżanki reagują złością 
na prawie wszystkie uwagi, które do nich kierujesz; 11. Twoi koledzy/koleżanki z inspiracji szefa 
izolują się od Ciebie, unikają kontaktów, rozmów, odzywają się do Ciebie tylko wtedy, gdy sytuacja 
ich do tego zmusi; 12. Bez uzasadnienia pozbawiono Cię nagrody lub premii, na którą zasłuży-
łeś/aś; 13. Bez uzasadnionego powodu straszono Cię zwolnieniem z pracy; 14. Ostrzegano Cię 
przed składaniem skarg na kolegów/koleżanki lub przełożonych, grożąc, że wtedy Twoja sytu-
acja w pracy jeszcze się pogorszy; 15. Szef  odmawia Ci urlopu, nie pozwala na żadne zwolnienia, 
choć inni nie mają takich kłopotów; 16. Naruszano Twoją prywatność – przeszukiwano biurko, 
szafkę na ubrania, czytano osobiste dokumenty lub notatki itp.; 17. Po wyjściu z pracy czujesz się 
psychicznie rozbity/a, roztrzęsiony/a, wyczerpany/a znacznie bardziej panującą w niej atmosfe-
rą niż wykonywanymi zadaniami; 18. Mówiono Ci, że jesteś osobą o trudnym, konfliktowym cha-
rakterze lub wręcz patologicznej, zaburzonej osobowości, psychice itp.; 19. Dawano Ci wprost 
do zrozumienia, że jesteś niekompetentny/a, głupi/a, tępy/a, leniwy/a, że niczego nie potrafisz, 
chociaż nie było ku temu żadnych obiektywnych powodów.”
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[3] – duże zagrożenie mobbingiem (0 < [C] ≤ 3 oraz [B] ≥ 6);
[4] – małe zagrożenie mobbingiem (0 < [C] ≤ 3 oraz [B] < 6);
[5] – zdiagnozowany mobbing (sytuacja poważna, obciążająca psychikę, wyma-

gająca podjęcia środków zaradczych, a także podjęcia konsultacji z rodziną i/lub 
osobami znajomymi) (3 < [C] < 9);

[6] – zdiagnozowany mobbing (sytuacja dramatyczna, wymagająca natychmia-
stowej interwencji) ([C] ≥ 9).

Około 2/3 respondentów nie odnotowało mobbingu w środowisku pracy  
(139 os.; 67,1%), natomiast 35 z nich (16,9%) zgłosiło małe zagrożenie mobbin-
giem. Duże zagrożenie bądź poważne symptomy odnotowano u 17 osób (8,2%), 
natomiast u 16 zdiagnozowano występowanie zjawiska w stopniu poważnym (7,7%) 
– por. wykres 4.

Wykres 4. Występowanie mobbingu w środowisku pracy respondentów 
[N=207]

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania

Na pytanie o występowanie w miejscu pracy agresji werbalnej ze strony prze-
łożonych lub współpracowników, 56 osób (27,1%) odpowiedziało twierdząco, na-
tomiast 150 osób (72,5%) zaprzeczyło. Problem ten dotyczył w większym stopniu 
mężczyzn niż kobiet (32,6% vs 25,6%)

Z kolei agresji fizycznej doświadczyło 6 osób (2,9% respondentów, 3 mężczyzn  
i 3 kobiety), natomiast 198 osób nie było ofiarą takiej formy przemocy (95,5%). 
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Tolerancja wobec patologii w pracy

Patologie w środowisku pracy to nie tylko mobbing, molestowanie seksualne bądź 
pracoholizm, ale także wiele innych zachowań, czasami bagatelizowanych przez 
otoczenie ze względu na ich postrzeganą „małą szkodliwość”. Do zachowań czę-
sto lekceważonych należą chociażby plotkowanie na temat szefa bądź współpra-
cowników, spóźnianie się do pracy, załatwianie osobistych spraw w czasie pracy, 
korzystanie z internetu bądź telefonu służbowego do celów prywatnych czy też 
okłamywanie przełożonego.

Tymczasem „niewierność” w drobnych sprawach w bardzo łatwy sposób pocią-
ga za sobą „niewierność” w sprawach o większej wadze. Tolerancja dla mało zna-
czących przejawów zachowań dysfunkcjonalnych wśród pracowników może zatem 
bardzo szybko przyczynić się do powstania patologicznej kultury organizacyjnej,  
w której będą miały miejsce także poważniejsze dysfunkcje10.

Respondenci spośród 15 wybranych przejawów zachowań patologicznych, naj-
większy poziom tolerancji wykazali wobec „dorabiania” w godzinach pracy (41,2% 
osób – suma dla poziomu akceptacji 4 i 511), załatwiania w tym czasie prywatnych 
spraw (37,6%) oraz wykorzystywania służbowego sprzętu czy materiałów do celów 
prywatnych (33,0%). Znaczący poziom akceptacji odnotowano także w przypadku 
oczerniania firmy, „załatwiania” zwolnienia lekarskiego z pracy pomimo dobrego 
stanu zdrowia, wręczania lub przyjmowania prezentów za sprawniejsze załatwie-
nie danej sprawy bądź spóźniania się do pracy (odpowiednio 18,7%, 14,8%, 14,4%  
i 14,2% respondentów).

Z kolei najbardziej potępianymi przejawami patologii w pracy były: przycho-
dzenie do pracy pod wpływem substancji psychoaktywnych (95,0% respondentów 
– suma dla poziomu akceptacji 1 i 2) lub alkoholu (93,6%), mszczenie się (87,9%), 
kradzież własności firmowej (86,2%), nepotyzm (78,7%) oraz ingracjacja (wkrada-
nie się w cudze łaski – 74,9%). Zbiorcze zestawienie poziomu akceptacji dla danego 
przejawu zachowania patologicznego zaprezentowano w tabeli 3.

10 Autor poleca czytelnikom bardzo ciekawą publikację, w której opisano tzw. teorię roz-
bitych okien, wyjaśniającą, jak ważne w zarządzaniu każdą organizacją jest dbanie o wszelkie 
detale i jak wiele złego może spowodować ich bagatelizowanie – por. Levine, 2006.
11 Skala akceptacji: od 1 – całkowicie i zawsze potępiam do 5 – nie mam nic przeciwko.
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Tabela 3. Poziom akceptacji respondentów dla przejawów zachowań  
patologicznych w pracy [N=207]

Zachowania patologiczne 1 – cał-
kowicie 
i zawsze 
potępiam

2 3 4 5 – nie 
mam nic 
przeciwko

1. „Dorabianie” do pensji w godzinach 
pracy

30,9% 10,3% 18,6% 17,2% 23,0%

2. Załatwianie prywatnych spraw 19,8% 17,8% 31,7% 21,3%   9,4%
3. Korzystanie ze służbowego telefonu, 
faksu, papieru bądź innych materiałów  
w celach prywatnych (np. prywatne roz-
mowy na koszt firmy)

14,8% 18,2% 24,1% 23,2% 19,7%

4. „Załatwianie” zwolnienia lekarskiego  
z pracy pomimo dobrego stanu zdrowia

  4,9%   9,9% 15,8% 22,2% 47,3%

5. Przychodzenie do pracy po spożyciu 
alkoholu

  2,0%   1,5%   3,0%   4,4% 89,2%

6. Przychodzenie do pracy po spożyciu 
substancji psychoaktywnych (np. narkotyki)

  2,5%   1,0%   1,5%   2,0% 93,1%

7. Spóźnianie się do pracy   2,9% 11,3% 21,1% 38,7% 25,5%
8. Obmawianie innych pracowników, 
przełożonych

  2,9%   3,9% 26,0% 25,5% 41,2%

9. Mówienie źle o firmie, miejscu pracy   4,9% 13,8% 22,2% 33,0% 25,6%
10. Faworyzowanie znajomych, rodziny 
przez kierownictwo firmy przy obsadza-
niu stanowisk

  3,5%   8,4%   9,4% 23,8% 55,0%

11. Wkradanie się w łaski przełożonych, 
współpracowników (np. pochlebstwami)

  3,9%   4,4% 16,7% 23,2% 51,7%

12. Okłamywanie przełożonych, współ-
pracowników

  2,5%   4,5% 12,4% 27,7% 53,0%

13. Mszczenie się na pracodawcy lub 
współpracownikach

  2,5%   4,5%   5,0% 16,6% 71,4%

14. Wręczanie lub przyjmowanie prezentów 
za sprawniejsze załatwienie jakichś spraw

10,0%   4,5% 18,4% 20,4% 46,8%

15. Przywłaszczanie sobie własności firmy   3,4%   4,4%   5,9% 13,3% 72,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania

Zaprezentowane wnioski mają potwierdzenie w średnim poziomie akceptacji dla 
danego przejawu dysfunkcji w środowisku pracy (por. wykres 5).
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Wykres 5. Średni poziom akceptacji respondentów dla wybranych zachowań 
patologicznych (1 – całkowicie i zawsze potępiam; 5 – nie mam nic przeciwko) 
[N=207]

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania

Deklarowanemu poziomowi tolerancji takich zachowań wydają się odpowiadać 
faktyczne działania respondentów. Jedynie 18 z nich (8,7%) ujawniło, że zdarzy-
ło im się przyjść do pracy pod wpływem alkoholu. W przypadku substancji psy-
choaktywnych było to jeszcze mniej (3 osoby; 1,4%). Sytuacja wygląda poważniej  
w przypadku kradzieży dokonywanych przez pracowników w miejscu pracy. Prawie 
17% badanych przyznało się do tego, że zdarzyło im się przywłaszczyć sobie wła-
sność firmową (35 osób), co wydaje się nieco przeczyć deklarowanemu poziomowi 
akceptacji tego zjawiska (86,2% respondentów potępiło okradanie pracodawcy)12. 

12 Wyniki te są zbieżne z danymi Światowego Raportu o Kradzieży w Handlu Detalicz-
nym opracowanego przez firmę Euler Hermes przy współpracy z Pracodawcami RP. Według 
niego, pracownicy handlu detalicznego w Polsce dokonali w 2011 roku kradzieży za sumę 1,7 mld 
zł (Polska zajęła pod tym względem 3. miejsce w Europie). Problem ten dotyczył aż 78% tego 
typu przedsiębiorstw w Polsce (Światowy Raport …).
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Zadowolenie z pracy i z wynagrodzenia

Ostatnią z badanych kwestii było zadowolenie respondentów z obecnie wykonywa-
nej pracy, a także poczucie sprawiedliwości otrzymywanego przez nich wynagrodze-
nia. Obie zmienne respondenci mogli wyrazić w 5-stopniowej skali, gdzie 1 – bar-
dzo niezadowolony/a z pracy (bardzo niesprawiedliwe wynagrodzenie), natomiast 
5 – bardzo zadowolony/a z pracy (bardzo sprawiedliwe wynagrodzenie).

Ponad połowa respondentów wyraziła zadowolenie z aktualnie wykonywanej 
pracy (51,9% – suma dla ocen 4 i 5), natomiast 15,0% było przeciwnego zdania 
(suma dla ocen 1 i 2). Około 1/3 (33,0%) neutralnie oceniło swój poziom zadowo-
lenia z pracy.

Z kolei poczucie sprawiedliwości otrzymywanego wynagrodzenia zadeklarowała 
ponad 1/3 badanych (36,1% – suma dla ocen 4 i 5), zaś 34,6% respondentów uwa-
żało swoje wynagrodzenie za niesprawiedliwe (suma dla ocen 1 i 2). Ocenę neutral-
ną przyznało 29,3% osób.

Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane na wykresie 6, można (z dużą ostroż-
nością) stwierdzić, że obie zmienne mają podobny rozkład w badanej grupie osób 
i są ze sobą skorelowane, stąd poczucie sprawiedliwości wynagrodzenia może być 
istotną determinantą poziomu zadowolenia z pracy.

Wykres 6. Poziom zadowolenia respondentów z pracy oraz poczucie sprawie-
dliwości otrzymywanego wynagrodzenia (skala 1-5; 1 – bardzo niezadowolony-
/a z pracy/bardzo niesprawiedliwe wynagrodzenie, 5 – bardzo zadowolony/a 
z pracy/bardzo sprawiedliwe wynagrodzenie) [N=207]

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania
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Podsumowanie

Autor zdaje sobie sprawę z mankamentów zrealizowanego badania. Po pierwsze, 
badana grupa została zawężona do pracujących studentów WNEiZ. Co więcej, 
autor ograniczył się wyłącznie do pomiaru o charakterze ilościowym. Na pewno 
konieczne jest zrealizowanie kolejnych, szerzej zakrojonych oraz bardziej pogłębio-
nych badań, które w dokładniejszy sposób pozwolą spojrzeć na omawianą proble-
matykę, w tym także na inne formy zachowań patologicznych w organizacji.

Niemniej jednak, pomimo wskazanych mankamentów, zaprezentowane w ar-
tykule wyniki badania wydają się być interesującym przyczynkiem do dyskusji nad 
skalą oraz przejawami zachowań patologicznych w miejscu pracy w Polsce. Przede 
wszystkim pozwalają dostrzec, że patologie w środowisku pracy nie należą do rzad-
kości, ale są realnym problemem, z którym musi zmierzyć się coraz więcej organiza-
cji. Także skala ich występowania może niejednokrotnie zaskakiwać (np. opisanych 
w artykule zjawisk, jak: pracoholizm, syndrom wypalenia zawodowego, ale także 
mobbing i zagrożenie nim). Niepokojący wydaje się być także poziom akceptacji 
respondentów dla wielu zjawisk patologicznych powodujących erozję kultury or-
ganizacyjnej oraz wymierne straty dla samego przedsiębiorstwa (np. korzystanie ze 
sprzętu służbowego w celach prywatnych, spóźnianie się do pracy, „dorabianie”  
w godzinach pracy). Zawarte w artykule rozważania wydają się w wystarczający spo-
sób uzasadniać konieczność większego zainteresowania problematyką dysfunkcji  
w środowisku pracy ze strony teoretyków i praktyków zarządzania.
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Selected Manifestations of  Pathology in the Workplace – Report  
from Research Among Working Students of  the Faculty of  Economic Sciences 

and Management of  the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Summary

The article discusses the results of  research into pathological behavior in the work-
place. The study was conducted among working students. The research covered 
such issues as workaholism, burnout, mobbing, and the level of  tolerance to selec-
ted symptoms of  pathological behavior. The publication is a research report and  
a contribution to the further in–depth studies and analyses.

__________________

D a w i d  S z o s t e k – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Marketin-
gu i Handlu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.
Jego zainteresowania naukowe obejmują tematy: pracownik w organizacji, zachowa-
nia organizacyjne, zarządzanie marketingowe, badania opinii pracowników, marke-
ting personalny, patologie w miejscu pracy, badania marketingowe, wizerunek orga-
nizacji. Autor ponad 70 publikacji z zakresu badań opinii pracowników, marketingu, 
badań marketingowych, wizerunku organizacji i innych. Dwukrotny stypendysta 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia 
naukowe. Uczestnik staży zawodowych w przedsiębiorstwach oraz realizator kil-
ku projektów badawczych dla przedsiębiorstw z zakresu marketingu personalnego, 
badań opinii pracowników, badań marketingowych oraz szeroko rozumianego za-
rządzania marketingowego. Praktyk z zakresu badań marketingowych, badań opinii 
pracowników, a także w obszarze funduszy UE (prezes zarządu www.CentrumFun-
duszyUE.pl).
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