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Dysfunkcjonalne zachowania pracowników.  
Zarys problematyki

W artykule opisano istotę i przejawy dysfunkcjonalnych zachowań pracowników,  
a także znaczenie tego typu patologii dla funkcjonowania organizacji.
Autor dokonał charakterystyki i zdefiniowania zachowań patologicznych wśród 
pracowników, a także opisał najczęściej występujące przykłady takich zachowań, 
w tym: mobbing i bullying, molestowanie seksualne, kradzieże pracownicze oraz 
uzależnienia.

Słowa kluczowe: zachowania dysfunkcjonalne (dysfunctional behavior), pracownicy (employees), pato-
logie w pracy (pathology in the workplace), mobbing, bullying

Wprowadzenie

Artykuł jest próbą holistycznego spojrzenia na problem dysfunkcjonalnych zacho-
wań pracowników w organizacji. Jego celem jest zaprezentowanie najczęściej wy-
stępujących w przedsiębiorstwach patologicznych zachowań pracowników. Autor 
ma także na celu zwrócenie uwagi osób zajmujących się w praktyce i/lub teorii 
zarządzaniem na te, jakże ważne, a jednak często przemilczane, kwestie. O wadze 
tej problematyki świadczy choćby to, że jej skutki mają wieloaspektowy charakter  
i dotyczą nie tylko samego pracownika (np. problemy psychosomatyczne), przed-
siębiorstwa (np. niższa wydajność pracowników), ale wręcz całego społeczeństwa  
(np. koszty hospitalizacji, wypłacania świadczeń socjalnych, dziedziczenia patologii).

Nie są to jednak problemy nowe. Każda działalność człowieka obarczona jest 
przecież wszelkiego rodzaju patologiami. Swoistą nowością mogą być jedynie nie-
które współczesne przejawy tego typu zachowań w organizacjach (kto w czasach 
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F. W. Taylora czy M. Webera słyszał choćby o uzależnieniu od internetu?). Naj-
częściej są to jednak takie zachowania, które obserwowano i opisywano od wie-
ków (czasem określając je innym mianem), choć wcześniej niż przedstawiciele 
nurtu naukowego zarządzania czynili to filozofowie, socjolodzy czy psycholodzy.

Dowodem na to, że współcześnie zachowania dysfunkcjonalne w przedsiębior-
stwie nie należą do marginesu działań człowieka, są choćby wyniki badań realizowa-
nych w tym obszarze. W badaniu CBOS z 2011 roku 27% respondentów przyznało, 
że zdarza im się spóźniać do pracy, 26% pozostaje w pracy „po godzinach” mimo 
braku takiej konieczności, 25% załatwia w pracy prywatne sprawy, 22% korzysta ze 
służbowego telefonu, faksu czy materiałów biurowych do załatwiania prywatnych 
spraw, 6% „dorabia” do pensji w godzinach pracy, 5% idzie na zwolnienie lekarskie 
mimo dobrego zdrowia, 4% przychodzi do pracy pod wpływem alkoholu1. Z kolei 
52% respondentów w badaniu z tego samego roku zgodziło się ze stwierdzeniem, 
iż „uczciwą pracą człowiek nie jest w stanie dorobić się w życiu”2.

Dodatkowo, pomimo iż 78% respondentów z innego badania CBOS z 2013 
roku wyraża ogólne zadowolenie ze swojej obecnej pracy, to tylko niespełna połowa 
uważa, że ich praca przynosi dobre zarobki oraz łączy się z zadowalającymi świad-
czeniami socjalnymi (po 45%)3.

Niepokojące są wyniki Światowego Raportu o Kradzieży w Handlu Detalicznym 
opracowanego przez firmę Euler Hermes przy współpracy z Pracodawcami RP. 
Wskazują one, że pracownicy handlu detalicznego w Polsce dokonali w 2011 roku 
kradzieży o wartości ok. 1,7 mld zł (!) (Polska zajęła pod tym względem 3. miejsce 
w Europie). Problem ten dotyczył aż 78% tego typu przedsiębiorstw w Polsce. 
Do innych zachowań dysfunkcjonalnych wśród pracowników handlu detaliczne-
go należały: korzystanie z komputera służbowego, telefonu czy samochodu do ce-
lów prywatnych (30%), nadużycia związane z wydatkami służbowymi pracownika 
(27%), przywłaszczanie lub kradzież własności pracodawcy (23%), oszustwa (16%) 
i fałszerstwa (2%)4.

Z raportu Koalicji KARAT pt. „Sytuacja pracownic super- i hipermarketów”, 
opracowanego na podstawie badań z 2008 roku, wynika, że badane pracownice 
spotykają się najczęściej z takimi przejawami zachowań dysfunkcjonalnych, jak: nie-

1 CBOS (2011), Polak w pracy, czyli o uczciwości, sumienności i asertywności w życiu zawodowym, 
dostęp 28 maja 2013, <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_051_11.PDF>.
2 CBOS (2011), Stosunek Polaków do pracy i pracowitości, dostęp 28 maja 2013, <http://cbos.pl/
SPISKOM.POL/2011/K_038_11.PDF>.
3 CBOS (2013), Zadowolenie z pracy i jej oceny, dostęp 28 maja 2013, <http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2013/K_010_13.PDF>.
4 Światowy Raport o Kradzieży w Handlu Detalicznym, dostęp 28 maja 2013, <http://global-
retailtheftbarometer.com/high.html>.
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przestrzeganie ustawowego czasu pracy, niechętne udzielanie urlopów, zmuszanie 
do przenoszenia nadmiernych ciężarów, karanie dochodzących swoich praw pra-
cowników niekorzystnym grafikiem pracy, tworzenie tzw. podwójnych grafików 
(oficjalnego dla inspektorów pracy i osobnego – na użytek kierownictwa firmy) 
czy inne formy mobbingu5. Jak stwierdziła przy prezentacji raportu Aleksandra So-
lik z Koalicji KARAT, „mobbing, czyli zastraszanie i poniżanie pracowników super-  
i hipermarketów, jest tak powszechny, że może być uważany za element polityki 
zarządzania personelem w takich placówkach”6. 

Według wyników badania CBOS z 2007 roku, około 1/5 pracowników pracuje 
w firmach, gdzie dochodzi do przypadków werbalnego molestowania zatrudnio-
nych (w niespełna 6% dochodzi do molestowania fizycznego)7.

Warto dodać, że sumaryczne koszty zachowań patologicznych w przedsiębior-
stwach są szacowane tylko w Stanach Zjednoczonych na 15–25 mld USD rocznie 
(Parks, Mount, 2005, s. 11–16)8. W Polsce nikt jeszcze nie pokusił się o policzenie 
tego typu kosztów, jednak z pewnością uzasadniona byłaby teza, że są to koszty 
znaczące w wymiarze całej gospodarki9. 

Biorąc pod uwagę przytoczone dane liczbowe, konieczne wydaje się zgłębianie 
tej problematyki i tworzenie środków zaradczych w walce z różnorakimi przejawa-
mi zachowań dysfunkcjonalnych w organizacji. Konieczność ta wynika nie tylko  
z aspektów czysto ekonomicznych, ale także (a może przede wszystkim) etycznych. 

5 Badanie zrealizowano metodą indywidualnych i grupowych wywiadów pogłębionych 
wśród pracownic sklepów wielkopowierzchniowych z Krakowa, Olsztyna, Tych i Warszawy 
– por. Koalicja KARAT (2008), Sytuacja pracownic super- i hipermarketów, dostęp 29 maja 2013, 
<http://www.karat.org/wp-content/uploads/2012/03/kobiety-o-pracy-pl.pdf>.
6 Raport z supermarketów: Mobbing i szantażowanie pracowników grafikiem, dostęp 29 maja 
2013, <http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/raport-z-supermarketow-mobbin-
g-i-szantazowanie-pracownikow-grafikiem,10812.html>.
7 CBOS (2007), Molestowanie seksualne, dostęp 28 maja 2013, <http://www.cbos.pl/SPI-
SKOM.POL/2007/K_035_07.PDF>.
8 Inni autorzy twierdzą, że są to koszty rzędu nawet 200 mld USD (por. choćby: Robin-
son, Bennett, 1995, s. 555).
9 W Polsce koszty zachowań dysfunkcjonalnych w przedsiębiorstwach mogą być rzeczy-
wiście znaczące w skali makro. Wynika to z pewnością m.in. z pielęgnowanej przez prawie pół 
wieku patologicznej „kultury pracy” okresu PRL, gdzie niejednokrotnie odstępstwo od norm  
w miejscu pracy traktowano jako zjawisko pożądane. Bardzo ciekawym przyczynkiem do dyskusji 
na ten temat jest praca zbiorowa wydana przez Katowicki Oddział IPN (por. „Współzawod-
nictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL”, pod red.  
B. Tracza, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu w Katowicach, Katowice 2008).
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Istota zachowań dysfunkcjonalnych we współczesnym przedsiębiorstwie

Zachowania patologiczne towarzyszą każdej sferze życia, w tym życiu gospodar-
czemu, i są współcześnie jednym z większych problemów w procesie zarządza-
nia ludźmi w przedsiębiorstwie. Patologie te są nie tylko rezultatem wewnętrznych 
skłonności pracowników, ale także pochodną istniejących w organizacji czy na ryn-
ku pracy uwarunkowań. Współcześnie dużą rolę w narastaniu zachowań patolo-
gicznych (szczególnie w Polsce) odgrywa bezrobocie i ogromna konkurencja na 
rynku pracy, co przyczyniło się do umocnienia pozycji pracodawcy kosztem pozycji 
pracownika. Wielu pracowników, chcąc utrzymać miejsce pracy lub awansować, po-
dejmuje się realizacji zadań przekraczających możliwości psychofizyczne człowieka. 
Do normy należy praca po kilkanaście godzin na dobę, w dni ustawowo wolne od 
pracy lub „dorabianie” do pensji. Odpoczynek schodzi na dalszy plan. Tymczasem 
skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga ścisłego współdziałania przeło-
żonych z kierowanymi w procesie wykorzystywania ich zdolności i kwalifikacji do 
realizacji celów organizacji, łącząc je z celami samych pracowników. Teoria odbiega 
jednak w tej kwestii od praktyki, stąd narastający współcześnie problem patologii  
w zachowaniach pracowników.

Dysfunkcjonalne zachowania w organizacji określa się najczęściej w literaturze 
przedmiotu mianem zachowań patologicznych, kontrproduktywnych, obraźliwych, 
niezgodnych, omijających, nieetycznych, antysocjalnych, odwetowych, niekonwen-
cjonalnych, destruktywnych, niebezpiecznych, złych, a także występków czy de-
wiacji pracowniczych, dewiacji organizacyjnych oraz odspołecznienia (opracowanie 
własne na podstawie: Turek, 2012, s. 15).

Każde z tych pojęć reprezentuje węższe lub szersze ujęcie problematyki zacho-
wań wymierzonych w samą organizację lub jej poszczególnych członków. Autor ar-
tykułu będzie określał te zachowania mianem dysfunkcjonalnych10, przez co należy 
rozumieć, że naruszają one powszechnie przyjęte w organizacji normy, wartości, za-
sady i reguły, przy czym muszą one mieć charakter intencjonalny (świadomy, celowy, 
a nie przypadkowy, niezawiniony) oraz powtarzalny (występują częściej niż raz).

Do najbardziej znanych przejawów tego typu zachowań w organizacji należą: 
kradzieże, niszczenie cudzej własności, nieuzasadniona absencja, spóźnianie się do 
pracy, załatwianie w czasie pracy spraw osobistych, łamanie zasad BHP, spożywa-
nie alkoholu czy substancji psychoaktywnych w miejscu pracy, oczernianie innych 
bądź samej organizacji, plotkowanie, agresja werbalna lub fizyczna, molestowanie 

10 Dysfunkcjonalny – nieprzystosowany, niedostosowany do potrzeb, celów, zwłaszcza 
ludzkich, społecznych (Kopaliński, 1999, s. 191).
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seksualne, mobbing, bullying, defraudacja, preparowanie dokumentów, niewłaściwe 
wykorzystywanie pomieszczeń lub wyposażenia firmy (np. telefonowanie w prywat-
nych sprawach ze służbowego telefonu), budowanie nieformalnych, szkodliwych 
relacji ze współpracownikami, przełożonymi lub podległymi pracownikami, łama-
nie zakazu konkurencji, spowalnianie wykonywania pracy bądź niewykonywanie jej 
w ogóle, łapówkarstwo, nepotyzm, biurokracja czy choćby (ignorowany jeszcze) 
pracoholizm.

Do dziś wśród teoretyków zarządzania nie ma zgodności co do definicji i klasy-
fikacji zachowań dysfunkcjonalnych. Bardzo interesującą w swej prostocie typologię 
zachowań dewiacyjnych zaproponowały Sandra L. Robinson i Rebecca J. Bennett, 
umiejscawiając ogół zachowań tego typu na dwuwymiarowym kontinuum (por. 
rys. 1). Autorki sugerują, że takie zachowania mają różną siłę (od drobnych do po-
ważnych) oraz mogą dotyczyć innych członków organizacji (interpersonalne) lub 
samej organizacji (organizacyjne). 

Rysunek 1. Typologia zachowań dewiacyjnych

ORGANIZACYJNE

     Dewiacja produkcyjna Dewiacja własności

     ■ Wcześniejsze opuszczanie pracy ■ Sabotaż
     ■ Wydłużanie przerw ■ Korupcja
     ■ Spowalnianie pracy ■ Przekłamywanie czasu pracy
     ■ Marnowanie zasobów ■ Okradanie firmy

     Dewiacja polityczna Agresja osobista

     ■ Faworyzowanie ■ Molestowanie seksualne
     ■ Plotkowanie na współpracowników ■ Przemoc werbalna
     ■ Oczernianie pracowników ■ Okradanie współpracowników
     ■ Niezdrowe konkurowanie ■ Narażanie współpracowników

INTERPERSONALNE
Źródło: Robinson, Bennett, 1995, s. 565
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Inną typologię tych zachowań zaprezentował Dariusz Turek. W stworzonym 
modelu zachowań kontrproduktywnych zwrócił on uwagę na fakt, iż zachowania te 
(intencja ich podjęcia) są warunkowane przez trzy rodzaje czynników: podmiotowe, 
grupowe i organizacyjne (por. rys. 2).

Rysunek 2. Model zachowań kontrproduktywnych

Źródło: Turek, 2012, s. 25

Do podmiotowych uwarunkowań zachowań kontrproduktywnych można zali-
czyć: osobowość jednostki, reprezentowane przez nią postawy, motywatory, pod 
wpływem których dana osoba się znajduje, posiadane przez pracownika kompe-
tencje czy morale. Uwarunkowania grupowe to normy i wartości kultywowane  
w grupie, a także zachowania, postawy i działania kierownictwa firmy. Z kolei wśród 
uwarunkowań organizacyjnych należy wskazać na kulturę organizacji, procedury  
w niej obecne, system motywacyjny czy system awansowania (Turek, 2012, s. 25–26).

Konsekwencją tych uwarunkowań mogą być różnego rodzaju przejawy pato-
logicznych form zachowań pracowników, w tym interpersonalne i organizacyjne. 
Pierwsza z tych form obejmuje zachowania agresywne (mobbing, bullying, przywódz-
two psychopatyczne, molestowanie seksualne, odspołecznienie) oraz zachowania 
polityczne (budowanie porozumień czy relacji, których celem jest partykularny inte-
res, a nie dobro organizacji). Natomiast w ujęciu organizacyjnym są to zachowania 
odwetowe (sabotaż, kradzieże w miejscu pracy) i patologiczne formy zaangażowa-
nia pracowników (korupcja, uzależnienia).

W dalszej części artykułu autor zaprezentuje najczęściej przywoływane w lite-
raturze przedmiotu, a także najczęściej występujące w organizacji, przejawy zacho-
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wań dysfunkcjonalnych, w tym: mobbing i bullying, molestowanie seksualne, kradzieże 
pracownicze oraz uzależnienia (w tym od alkoholu, substancji psychoaktywnych,  
a także od pracy).

Wybrane przejawy zachowań dysfunkcjonalnych

Mobbing i bullying

W znowelizowanym Kodeksie pracy znalazł się zapis regulujący pojęcie mobbin-
gu. Według ustawodawcy, pojęciem tym należy określić: „działania lub zachowania 
dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na upo-
rczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego 
zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie 
lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współ-
pracowników”11 (art. 94, § 2). Wcześniej kwestia ta nie była regulowane prawnie.

Nie oznacza to, że mobbing jest względnie nowym zjawiskiem w środowisku pra-
cy. Przecież przemoc o charakterze fizycznym lub psychicznym towarzyszy człowie-
kowi od początków jego dziejów. Co więcej, jest ona wpisana w szereg instytucji, jak 
choćby szkoła, uczelnia wyższa, wojsko, policja, szpitale etc. W wielu z nich jest ona 
wręcz częścią istniejącej „kultury organizacyjnej” (np. „fala” w wojsku czy „koce-
nie” nowo przyjmowanych uczniów szkół średnich). Walce z tą patologią nie służy 
także powszechnie występująca zmowa milczenia ofiar mobbingu i świadków takich 
zachowań, wynikająca głównie z obawy przed utratą pracy czy pogorszeniem swojej 
sytuacji.

Pojęcie mobbingu pochodzi z języka angielskiego od słowa mob (szykanować)  
i oznacza „celowe, systematycznie powtarzające się (przez dłuższy czas) zachowanie 
naruszające godność osobistą pracownika” (Kozak, 2009, s. 171)12, w tym zarów-
no przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Od zwykłych, powszechnie występujących 
konfliktów w miejscu pracy, które przeważnie nie mają charakteru patologii i są 
naturalną częścią interakcji międzyludzkich, mobbing wyróżniają specyficzne i bardzo 
groźne cele takiego zachowania, jak: poniżenie, wyśmianie, zastraszenie, obniżenie 
poczucia własnej wartości, wyeliminowanie z miejsca pracy lub odizolowanie od 
współpracowników, a zatem po prostu zniszczenie ofiary mobbingu.

11 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dostęp 31 maja 2013, <http://isap.sejm.gov.pl/
Download;jsessionid=4AC03BB49D1AD43BE34AD6396205F98B?id=WDU19740240141-
&type=3>.
12 Systematyczność i powtarzalność takich zachowań oznacza, że występują one przynaj-
mniej raz na tydzień przez co najmniej 6 miesięcy (por. Kozak, 2009, s. 173).
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W związku z tym, że początkowe znaczenie mobbingu stało się zbyt szerokie, do 
obiegu wprowadzono pojęcie bullying, które stosowane jest w odniesieniu do prze-
mocy w relacjach przełożony – podwładny. Z kolei pierwsze z tych pojęć jest uży-
wane do określenia przemocy w relacjach grupa – jednostka (Turek, 2012, s. 44).

Oznacza to, że o ile w mobbingu przedmiotem zainteresowania badaczy jest 
przede wszystkim ofiara doświadczająca agresji (grupa sprawców jest w badaniach 
mniej uchwytna), o tyle w bullyingu uwaga jest skoncentrowana głównie na sprawcy 
i jego cechach, które wyzwalają w nim tego typu patologiczne formy zachowań.

Czym właściwie jest mobbing/bullying i jak się przejawia? Może to być zachowanie 
względnie mało agresywne, ale także poważnie naruszające integralność psychofi-
zyczną ofiary, w tym choćby: wyzywanie kogoś, krzyczenie/wrzeszczenie, ciągłe, 
nieuzasadnione krytykowanie, stosowanie gróźb ustnych i pisemnych, stosowanie 
aluzji, podtekstów, niedomówień, plotkowanie na czyjś temat czy na temat spraw 
osobistych, obmawianie kogoś, poniżanie, wyśmiewanie, przydzielanie pracy na-
ruszającej godność osobistą czy posiadane kwalifikacje bądź pracy szkodliwej dla 
zdrowia, ograniczanie możliwości wypowiadania się, znęcanie się fizyczne i/lub 
psychiczne, wykorzystywanie seksualne.

W zrealizowanym przez autora badaniu13, u około 1/4 z respondentów ziden-
tyfikowano małe zagrożenie mobbingiem (48 os.; 24,6%), natomiast duże zagroże-
nie odnotowano u 10 osób (5,1%). W przypadku 13 osób zdiagnozowano mobbing 
(6,6%, w 11 przypadkach była to sytuacja poważna, a w 2 – dramatyczna). 

Molestowanie seksualne

Pomimo że ofiarą molestowania mogą być obie płci, problem ten dotyka w więk-
szym stopniu kobiet. Według Marka Bugdola, ofiarą tego rodzaju patologii może 
być nawet połowa kobiet zatrudnionych w różnego typu organizacjach (Bugdol, 
2007, s. 85), jednak wielu innych badaczy wskazuje, że odsetek ten może być o wiele 
większy.

Podobnie jak w przypadku mobbingu, warunkiem mówienia o molestowaniu 
seksualnym jest jego powtarzalność i ciągłość zachowania, przy czym obejmuje ono 
czynności o charakterze/podtekście seksualnym, które są niepożądane i nieodwza-
jemnione przez drugą osobę oraz krzywdzą, upokarzają i naruszają jej godność oso-
bistą (Turek, 2012, s. 51).

13 Badanie zrealizowano na początku czerwca 2013 roku wśród studentów studiów sta-
cjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
(WNEiZ) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Metodą pomiarową była ankieta 
internetowa online. Link do kwestionariusza przesłano studentom za pośrednictwem wewnętrznej 
poczty uczelnianej (U-MAIL). Udział w badaniu wzięło ostatecznie 200 osób.
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Wśród teoretyków nie ma zgodności co do definicji molestowania seksualnego 
i są one odmienne w zależności od rodzaju nauk reprezentowanych przez danego 
badacza (np. nauki prawne, społeczne etc.). Panuje jednak powszechna zgodność 
(także w potocznym rozumieniu tego zjawiska) co do przejawów zachowań, skła-
dających się na tę dysfunkcję. Są to choćby: dotykanie kogoś, dowcipy/wypowiedzi 
(także pisemne)/insynuacje o podłożu seksualnym na czyjś temat, uwagi odno-
śnie do stroju, wyglądu, części ciała czy całej osoby, swoiste postawy i gestykulacja  
o zabarwieniu erotycznym, grożenie zwolnieniem czy zdegradowaniem w razie nie-
spełnienia pożądanych czynności seksualnych.

Zachowania patologiczne tego typu są odmiennie odbierane przez kobiety i męż-
czyzn (kobiety są bardziej wyczulone). Niestety w wielu organizacjach czy środowi-
skach zawodowych niektóre przejawy molestowania seksualnego są bagatelizowane 
(bądź obracane w żart), natomiast same ofiary są zmuszane (także presją otoczenia 
czy z powodu poczucia wstydu) do akceptowania wbrew swojej woli takich patologii 
oraz ich niezgłaszania przełożonym bądź wymiarowi sprawiedliwości. Stąd często 
duże społeczne przyzwolenie na takie praktyki oraz ich niewielka wykrywalność  
i punitywność.

Kradzieże pracownicze

Jak wskazano w przytoczonym na początku artykułu Światowym Raporcie o Kra-
dzieży w Handlu Detalicznym, kradzież pracownicza jest bardzo poważną patologią. 
Potwierdzają to wyniki badania autora, gdzie prawie 1/4 respondentów przyznała 
się do przywłaszczenia sobie własności firmowej (45 osób, 22,6%). 

W klasycznym ujęciu za kradzież pracowniczą należy uznać nieautoryzowane 
przywłaszczenie sobie mienia, należącego do pracodawcy lub współpracowników 
(np. narzędzi pracy, materiałów biurowych, kosztowności, paliwa). Są to tzw. prze-
stępstwa „niebieskich kołnierzyków”, które w obiegowym rozumieniu są najczę-
ściej przywoływanymi przykładami tego patologicznego zjawiska. 

Może to być bardzo mylące, ponieważ współcześnie o wiele większe skutki ro-
dzą kradzieże dokonywane przez tzw. białe kołnierzyki, do których należy zaliczyć 
m.in.: defraudacje, fałszowanie raportów finansowych, oszustwa podatkowe czy 
nieautoryzowane przelewy środków finansowych. Ogromnego znaczenia tego zja-
wiska dowiódł choćby ostatni kryzys finansowy na świecie, ale jego przejawy moż-
na obserwować na co dzień, czego dowodem jest niedawna „afera Amber Gold”14 

14 Por. choćby: Prezes Amber Gold oszukał na ponad 660 mln zł, dostęp 31 maja 2013, 
<http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/prezes-amber-gold-oszukal-na-ponad-660-
mln-zl,6674569236>.
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czy doniesienia nt. oszustw podatkowych projektantów mody Domenica Dolce  
i Stefana Gabbany15.

Należy zauważyć, że o ile pierwsza z grup tych przestępstw jest łatwiejsza do 
wykrycia, o tyle przestępstwa „białych kołnierzyków”, choć dokonywane na więk-
szą skalę, są trudniejsze do ustalenia i wielokrotnie nie mieszczą się w świadomości 
organów ścigania.

Kradzieże pracownicze to problem nie tylko o znaczeniu ekonomicznym, ale 
także etycznym, i ma o wiele głębsze znaczenie. Sprowadzanie kradzieży dokony-
wanych przez pracowników czy menedżerów wyłącznie do kwestii przywłaszczania 
mienia firmowego byłoby zbyt dużym uproszczeniem rzeczywistości. 

Stąd w zakres tej patologii wchodzą też takie zachowania, jak:
■ spóźnianie się, fałszowanie kart czasu pracy, „lewe” zwolnienia z pracy (jak 

inaczej nazwać ten problem, jeśli nie kradzieżą czasu pracy?);
■ marnotrawstwo materiałów i surowców, nieposzanowanie mienia firmowego 

(np. nadmierna czy niewłaściwa jego eksploatacja);
■ przywłaszczanie sobie mienia firmy za przyzwoleniem (świadomym lub nie-

świadomym) przełożonego (w czysto moralistycznym ujęciu tej problematyki).

Uzależnienia pracowników

Uzależnienie jest rzeczywistą patologią (z grec. pathos – cierpienie), jako że człowiek 
staje się niewolnikiem danego zachowania czy substancji, przy czym, mając świado-
mość zniewolenia oraz jego zgubnych skutków dla organizmu i psychiki, nie może 
on samodzielnie wyjść z uzależnienia. Współczesne czasy dowodzą, że problem 
uzależnienia jest o wiele bardziej złożony niż mogłoby się wydawać16. Można być 
uzależnionym m.in. od: nikotyny, hazardu, internetu, gier komputerowych, narko-
tyków, alkoholu, seksu. Co więcej, uzależnienie jest najczęściej pochodną innego 
rodzaju problemów osobistych danej osoby.

Uzależnienie staje się dla organizacji problemem nie tylko wówczas, gdy pracow-
nik stosuje używki w miejscu pracy (choć jest to główne zagrożenie). Również ich 
stosowanie w zaciszu domowym oddziałuje na inne aspekty życia jednostki i rodzi 

15 Por. choćby: Dolce i Gabbana oskarżeni o oszustwa podatkowe na miliard euro, dostęp 31 maja 2013, 
<http://wpolityce.pl/wydarzenia/54674-dolce-i-gabbana-oskarzeni-o-oszustwa-podatkowe-na-
miliard-euro>.
16 W Polsce liczbę uzależnionych od alkoholu szacuje się na 2% populacji. Kolejne 4% to 
osoby żyjące z osobami uzależnionymi, a do tego 4% dzieci wychowywanych przez alkoholików. 
W sumie daje to ok. 4 mln os. dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu – por. Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dostęp 31 maja 2013, <http://www.parpa.pl/
index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=16>.
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długookresowe konsekwencje (np. słabsza koncentracja, zaburzenia fizjologiczne 
organizmu, konflikty prawne czy problemy finansowe, absencja w miejscu pracy, 
wypadki i uszkodzenia ciała itp.).

Należy także podkreślić, że uzależnienie pracowników może przyczynić się do 
wystąpienia innego rodzaju dysfunkcjonalnych zachowań w organizacji (np. kra-
dzieże czy mobbing).

O ile problem uzależnienia od alkoholu czy substancji psychoaktywnych jest 
względnie dobrze rozeznany, o tyle tzw. nowe uzależnienia stanowią swego rodzaju 
terra incognita. Uzależnienia tego typu sprawiają trudności, jako że są trudne do zauwa-
żenia, nie wynikają ze stosowania substancji chemicznych, a z niewłaściwego prakty-
kowania zachowań uznanych bądź akceptowanych społecznie. Przykładem takiego 
uzależnienia jest pracoholizm, oznaczający odchylenie od równowagi między pracą  
a istotnymi aspektami życia człowieka, co powoduje dolegliwości psychosomatyczne, 
brak szczęścia, zakłócenie relacji międzyludzkich i współżycia społecznego (Kozak, 
2009, s. 106). W przeprowadzonym przez autora badaniu, pracoholizm zdiagnozo-
wano u 17 osób (8,5%), a tendencje do niego aż u 87 badanych (43,5%). 

W potocznym rozumieniu pracoholizm nie jest niczym złym, a często jest utoż-
samiany z pracowitością (stąd duże przyzwolenie dla pracoholizmu, szczególnie  
w bardzo zapracowanych społeczeństwach, do których należą również Polacy). 
Pracoholików traktuje się często jak osoby dbające o rodzinę i jej dobrostan, a nie 
jak osoby, które potrzebują pomocy. Dochodzi także do piętnowania osób, które, 
w trosce o osoby uzależnione od pracy czy o siebie, wysyłają sygnały z prośbą  
o pomoc do otoczenia (np. małżonkowie pracoholików, ich dzieci). Są wówczas 
jako uważani za „niewdzięczników”, nie doceniających starań o jakość życia ze stro-
ny pracoholika. Jest to przyczyną względnie słabego rozpoznania tego problemu na 
gruncie polskim oraz bardzo małej liczby badań na ten temat17.

Zakończenie

Skutki zachowań dysfunkcjonalnych w każdej organizacji mają charakter wielo-
płaszczyznowy. Z jednej strony obejmują one życie ofiar czy sprawców tego typu 
patologii (np. konflikty w życiu zawodowym czy prywatnym, gorsza jakość życia, 
utrata pracy, konsekwencje prawne, choroby somatyczne czy psychiczne, kłopoty 
finansowe). 

Inny wymiar tych konsekwencji obejmuje samą organizację (np. niższa jakość 
produkcji, mniejsza konkurencyjność, gorszy wizerunek, mała motywacja wśród 

17 Więcej nt. pracoholizmu choćby w: Kozak, 2009, s. 106–130.
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pracowników, utrata wiarygodności wśród inwestorów, brak dobrych kandydatów 
do pracy, problemy prawne wynikające z pozwów składanych przez pracowników, 
dodatkowe koszty funkcjonowania). 

W najszerszym ujęciu są to skutki z perspektywy całego społeczeństwa (w skali 
makro), w tym: ponoszenie przez społeczeństwo kosztów leczenia osób dotknię-
tych patologiami w pracy, koszty działań wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do 
takich dysfunkcji, mniejsze wpływy podatkowe do budżetu, powiększanie się szarej 
strefy, mniejsza aktywność zawodowa, bardziej rozbudowany system socjalny, niż-
sza rentowność gospodarki, wyższe ceny (koszty patologii organizacyjnych przerzu-
cane są w ostatecznym rozrachunku na konsumentów) czy po prostu gorszej jakości 
kapitał społeczny (np. mniejsze zaufanie w społeczeństwie, większa agresja etc.).

Konieczne jest zatem podjęcie walki z przejawami dysfunkcjonalnych zachowań 
w organizacjach, szczególnie w Polsce, gdzie, jak podkreślono, patologiczna kultura 
pracy i organizacyjna kilku dekad PRL odciska swe piętno także na współczesnym 
życiu gospodarczym i społecznym.

Wraz z podjęciem konkretnych działań przeciwko tego typu dysfunkcjom na-
leży równocześnie prowadzić szeroko zakrojone i wieloaspektowe badania takich 
zachowań, ich przyczyn i skutków, jako że w Polsce dotychczas takich badań albo 
nie prowadzono albo miały one wybiórczy i marginalny charakter, co może bardzo 
dziwić, biorąc pod uwagę wskazane wyżej skutki tychże patologii.

Nieodzowne jest zainteresowanie tą problematyką zarówno praktyków zarzą-
dzania (zauważenie i zrozumienie patologii jest pierwszym krokiem do przeciw-
działania jej), jak i środowiska akademickiego. Autor wyraża nadzieję, że niniejsza 
publikacja przyczyni się do tego.
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Dysfunctional Employee Behavior: An Outline
Summary

This article describes the essence and symptoms of  dysfunctional employee be-
havior as well as the significance of  this type of  pathology in the functioning of  
the organization. The author undertook a characterization and defined pathological 
behavior among employees and also described the most common examples of  such 
behavior, including mobbing and bullying, sexual harassment, theft, and various 
types of  addiction.

______________________
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D a w i d  S z o s t e k – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Mar-
ketingu i Handlu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zainteresowania naukowe: pracownik w organizacji, zarządzanie marketingowe, ba-
dania opinii pracowników, marketing personalny, patologie w miejscu pracy, badania 
marketingowe, wizerunek organizacji. Autor prawie 50 publikacji z zakresu badań 
opinii pracowników, marketingu, badań marketingowych, wizerunku organizacji  
i innych. Dwukrotny stypendysta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego za osiągnięcia naukowe. Uczestnik staży zawodowych w przed-
siębiorstwach oraz realizator kilku projektów badawczych dla przedsiębiorstw z za-
kresu marketingu personalnego, badań opinii pracowników, badań marketingowych 
oraz szeroko rozumianego zarządzania marketingowego. Praktyk z zakresu badań 
marketingowych, badań opinii pracowników, a także w obszarze funduszy UE.
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