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Małgorzata Niesiobędzka
Sprawiedliwość proceduralna a zaangażowanie 
pracowników

Celem badań własnych było ustalenie związków między poczuciem sprawiedli-
wości proceduralnej a przywiązaniem do organizacji. Badania przeprowadzono  
w grupie 300 pracowników różniących się  stażem pracy. Uzyskane wyniki po-
twierdziły przyjęte założenia. Poczucie sprawiedliwości proceduralnej jest istot-
nym predyktorem wszystkich trzech komponentów przywiązania organizacyjne-
go: afektywnego, normatywnego oraz trwania. Staż pracy ma istotne znaczenie  
w wypadku przywiązania afektywnego i trwania.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość proceduralna (procedural fairness), przywiązanie do organiza-
cji (organizational attachment/commitment), przywiązanie afektywne (affective attachment/commitment), 
przywiązanie normatywne (normative attachment/commitment), przywiązanie trwania (continuance at-
tachment/commitment), zaangażowanie (commitment)

Wprowadzenie

Sprawiedliwość proceduralna to jedna z istotnych składowych kształtujących po-
czucie sprawiedliwości w organizacji. W badaniach własnych koncentrowano się na 
aspekcie subiektywnym, czyli na ocenie sposobu wdrażania i funkcjonowania norm 
postępowania w organizacji. Jak podkreślają bowiem Greenberg i Colquitt (2005), 
sprawiedliwość organizacyjna to przede wszystkim poczucie sprawiedliwości oparte 
na poznawczo-afektywnej ocenie jakości transakcji i relacji wewnątrz organizacji 
(organizational fairness), a nie określony wzorzec normatywny (organizational justice). 
Poczucie sprawiedliwości zapewniają procedury, które są: zgodne temporalnie  
i interpersonalnie (za każdym razem działają tak samo i dotyczą wszystkich w jedna-
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kowym stopniu), są wolne od wpływu osób trzecich i osób zaangażowanych, oparte 
na sprawdzonych informacjach pozyskanych od osób zaangażowanych, świadków, 
ekspertów, dopuszczające równorzędną reprezentację zainteresowanych stron, 
posiadające mechanizm odwoławczy oraz zgodne z obowiązującymi standardami 
(Colquitt i in., 2001; Greenberg, Colquitt, 2005). Implementacja i przestrzeganie 
powyższych zasad wzmacniają poczucie sprawiedliwości proceduralnej wśród pra-
cowników.

Zasoby ludzkie, czyli: wiedza, zdolności, umiejętności, postawy i wartości pra-
cowników, pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu organizacji (Król, Ludwiczyński, 
2006). Miękkie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, zakładające uczestnic-
two pracowników w procesie podejmowania decyzji, akcentuje rolę komunikacji oraz 
potrzebę uwzględniania interesów różnych grup wewnątrz organizacji (Armstrong, 
2005). Prawo prezentacji własnego stanowiska, budowanego m.in. na podstawie 
wyczerpujących informacji, to jedna z kluczowych zasad konstytuujących poczucie 
sprawiedliwości proceduralnej. Możliwość wypowiedzi zapewniają pracownikom 
m.in.: partycypacyjny system kierowania, polityka „otwartych drzwi”, czyli swo-
bodny dostęp do kadry wyższego szczebla, oraz dostępne dla każdego pracownika 
broszury zawierające informacje o polityce firmy, jej strategiach i proponowanych 
zmianach. Warto podkreślić, że pracownicy często negatywnie reagują nie tyle na 
efekt decyzji, ile na sposób, w jaki zostali o nich poinformowani. Poczucie spra-
wiedliwości proceduralnej pozytywnie wpływa na ocenę alokacji zysków i obciążeń 
w organizacji, wzmacnia poczucie wspólnoty, nasila zaangażowanie organizacyjne  
i dobrowolne zachowania obywatelskie. Z kolei poczucie niesprawiedliwości pro-
wadzi do wzrostu zachowań dewiacyjnych skierowanych przeciwko organizacji lub 
innym pracownikom (Greenberg, Colquitt, 2005). Zapewnienie poczucia sprawie-
dliwości proceduralnej umożliwia realizację podstawowych funkcji w zarządzaniu 
zasobami ludzkim w organizacji: planowania, informowania, motywowania i kontroli 
(Armstrong, 2005).

Do opisu relacji „jednostka – organizacja” wykorzystywane są pojęcia zaangażo-
wania (commitment), przywiązania (attachment), często stosowane zamiennie. W pracy 
oparto się na podejściu zaproponowanym przez Bańkę i wsp. (2002), którzy charak-
teryzują zróżnicowanie relacji wiążących jednostkę z organizacją jako przywiązanie 
do organizacji. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie związków między 
poczuciem sprawiedliwości proceduralnej a przywiązaniem do organizacji w wymia-
rze afektywnym, normatywnym i trwania.
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Analizowane pojęcia

Sprawiedliwość proceduralna

Inspiracją do analizy sprawiedliwości proceduralnej w organizacji były wyniki prac 
Thibaut i Walker (1978 za: Folger, Cropanzano, 1998) dotyczące znaczenia jako-
ści procedur sądowych. Badacze wykazali, że ocena sprawiedliwości rozstrzygnięć 
sądowych zależy w mniejszym stopniu nie tyle od samego wyroku, ile w głównej 
mierze od oceny sposobu podejmowania decyzji przez władze sądowe. Kluczo-
we znaczenie miał odczuwany poziom sprawowanej kontroli zarówno nad proce-
sem decyzyjnym (process control, voice), jak i nad wynikami decyzji (decision control). Co 
istotne, wysoki poziom kontroli nad procesem decyzyjnym nawet w sytuacji braku 
możliwości kontroli nad wynikami procesu prowadził do wzrostu poczucia spra-
wiedliwości. Stopień odczuwanej kontroli nad procesem decyzyjnym zależał od pra-
wa bycia wysłuchanym, od możliwości prezentowania argumentów wspierających 
własne stanowisko oraz możliwości zgłaszania zastrzeżeń i sprzeciwu. W modelu 
kontroli Thibaut i Walker kontrola nad procesem decyzyjnym zapewnia jednostce 
możliwość zmiany wyników podjętych decyzji w kierunku realizacji własnych ko-
rzyści lub minimalizacji ewentualnych strat. Tym samym znaczenie sprawiedliwości 
proceduralnej wynika z troski o sprawiedliwość dystrybucji – kontrola nad proce-
sem decyzyjnym służy kontroli wyników. Sprawiedliwość proceduralna ma zatem 
charakter instrumentalny: bezpośrednio (kontrola nad wynikami) lub pośrednio 
(kontrola nad procesem) umożliwia wpływanie na wyniki.

We wczesnych ujęciach sprawiedliwości proceduralnej koncentrowano się na 
możliwości i zakresie wpływu na decydenta, sposób traktowania podwładnych nie 
miał znaczenia. Obecnie podkreśla się rolę aspektu relacyjnego procedur. Badacze 
wyróżnili trzy proceduralne kryteria służące do oceny relacji wewnątrz organizacji: 
zaufanie, neutralność oraz szacunek. Zaufanie odzwierciedla ocenę motywów po-
stępowania władz, ich życzliwość i troskę o potrzeby podległych osób. Neutralność 
dotyczy oceny stopnia uczciwości, braku stronniczości oraz ugruntowania podej-
mowanych decyzji na faktach. Trzecie kryterium odnosi się do oceny uprzejmości, 
szacunku i poszanowania godności jednostki oraz grup (Lind, Tyler, 1988; Tyler, 
Lind, 1992). W modelu wartości grupowych (Lind, Tyler, 1988) i modelu relacyjnym 
(Tyler, Lind, 1992) procedury traktowane są jako źródło symbolicznego przekazu, 
który ma istotne implikacje dla ja. Znaczenie jakości relacji w percepcji sprawiedli-
wości podkreślali także Bies i Moag (1986). Według Biesa (2005), sprawiedliwość 
relacji ma znaczenie podstawowe, ponieważ wiąże się z wizerunkiem własnym jed-
nostki, którego naruszenie odczuwane jest szczególnie boleśnie. W najnowszym 

ZZL(HRM)_2-2014_Niesiobedzka_M_73-83



76 Komunikaty z badań

modelu zaangażowania grupowego Bladera i Tylera (2002, 2003, 2009) poczucie 
sprawiedliwości proceduralnej jest fundamentalną siłą kształtującą przywiązanie 
psychologiczne, a w końcowym efekcie – dobrowolne przywiązanie behawioral-
ne. Sprawiedliwe traktowanie pracowników wzmacnia legitymizację psychologiczną 
władz i zaufanie do nich, redukuje obawy związane z wykorzystaniem oraz zachęca 
do współpracy z innymi pracownikami (Aryee i wsp., 2002; De Cremer, Tyler, 2007; 
De Cremer i wsp., 2005). Efekt sprawiedliwego procesu znajduje potwierdzenie tak-
że na poziomie organizacji, zaobserwowano bowiem, że im wyższa ocena sprawie-
dliwości zastosowanych procedur, tym większa akceptacja ich rezultatów (Brocker  
i wsp., 2003; Lau, Oger, 1012; Van den Bos, 1999, 2005).

Przywiązanie organizacyjne

Przywiązanie to jedno z kluczowych pojęć w filozofii zarządzania zasobami ludz-
kimi. Początkowo przywiązanie organizacyjne rozumiano jako stopień identyfikacji 
jednostki z wykonywaną pracą (Kanungo, 1982), dodatkowo powiązany z zaabsor-
bowaniem życiem organizacyjnym (Mowday i wsp., 1974). Badania koncentrowały 
się na zjawiskach absencji czy fluktuacji, które – jak zakładano – były przede wszyst-
kim efektem braku więzi i lojalności wobec firmy. W późniejszych latach analizę 
przywiązania rozszerzono o czynniki pozaorganizacyjne, takie jak: zawód, charakter 
wykonywanej pracy, ścieżka kariery zawodowej, działalność związków zawodowych. 
Najbardziej rozbudowane podejście wypracowali Meyer i Allen (1991) w Mode-
lu Trójczynnikowym, opisując przywiązanie do organizacji jako określoną postawę  
i zachowanie. Badacze wyróżnili trzy komponenty przywiązania: afektywny, norma-
tywny i trwania. Każdy z nich posiada własne uwarunkowania oraz specyficzne kon-
sekwencje. Wyrazem przywiązania afektywnego jest siła identyfikacji z wartościami 
i celami organizacji oraz stopień, w jakim przynależność do niej jest źródłem pozy-
tywnych emocji. Przywiązanie normatywne opiera się na poczuciu i przekonaniach 
pracownika dotyczących jego powinności wobec organizacji. Przywiązanie trwania 
to świadomość kosztów związanych z opuszczeniem organizacji. Stopień nasilenia 
poszczególnych komponentów odzwierciedla określony profil przywiązania danej 
jednostki (Meyer, Allen, 1991).

Do znaczących wyznaczników przywiązania do organizacji można zaliczyć po-
czucie sprawiedliwości proceduralnej. Szacunek, życzliwość i zaufanie, możliwość 
prezentacji własnych argumentów przez pracowników mogą istotnie oddziaływać 
na wszystkie komponenty przywiązania do organizacji. W dotychczas przeprowa-
dzonych badaniach weryfikujących relacje między sprawiedliwością proceduralną  
i przywiązaniem organizacyjnym koncentrowano się albo na ogólnym poczuciu 
przywiązania (Kumar i wsp., 2009), albo na wybranym jego komponentach: przywią-
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zaniu normatywnym (Lowe, Vodanovich, 1995) lub afektywnym (Karatepe, 2001; 
Klendauer, Deller, 2009; Lau, Oger, 2012; Mukherjee, 2010; Rifai, 2005; Suliman, 
Kathairi, 2013). W badaniach własnych rozszerzono płaszczyznę analizy i założo-
no, że poczucie sprawiedliwości proceduralnej będzie istotnym predyktorem każ-
dego z wyróżnionych przez Meyera i Allena komponentów przywiązania. Zgodnie 
z założeniami modelu zaangażowania grupowego, ocena jakości relacji oraz sposo-
bu podejmowania decyzji jest źródłem symbolicznego przekazu na temat statusu 
grupy oraz jednostki w grupie. Pozytywna ocena, umożliwiając odczuwanie dumy 
i szacunku, może wzmacniać proces identyfikacji z organizacją, jej celami i war-
tościami, podtrzymywać poczucie zobowiązania wobec organizacji oraz zwiększać 
świadomość kosztów związanych z opuszczeniem organizacji. W pracy przyjęto 
trzy hipotezy badawcze.

H1: Sprawiedliwość proceduralna jest istotnym predyktorem przywiązania afek-
tywnego.

H2: Sprawiedliwość proceduralna jest istotnym predyktorem przywiązania 
trwałości.

H3: Sprawiedliwość proceduralna jest istotnym predyktorem przywiązania nor-
matywnego.

W pracy analizowano także rolę płci oraz długości stażu pracy.

Metoda badawcza

W badaniach wzięło udział 300 osób – 66% kobiet i 34% mężczyzn. Większość 
badanych stanowili pracownicy ze stażem do dziesięciu lat pracy – 53%, blisko jed-
na trzecia badanych (31%) miała za sobą staż kilkunastoletni, a 16% osób – kilku-
dziesięcioletni, powyżej dwudziestu lat pracy1. Zastosowano celowy dobór osób do 
próby. W badaniach wzięły udział osoby, które przepracowały przynamniej rok oraz 
nie były zatrudnione na stanowiskach kierowniczych. 

W badaniu do pomiaru przywiązania organizacyjnego wykorzystano skalę  
Meyera i Allena w wersji opracowanej przez Bańkę i wsp. (2002). Wersja polska skła-
da się z 18 twierdzeń diagnozujących trzy komponenty przywiązania do organizacji: 
przywiązanie normatywne (poczucie obowiązku do kontynuacji zatrudnienia), przy-
wiązanie trwałości (zrozumienie kosztów powiązanych z opuszczeniem organizacji) 
oraz przywiązanie afektywne (uczuciowe przywiązanie pracownika do organizacji, 

1 Badania zostały przeprowadzone w ramach seminarium magisterskiego przez Kamilę 
Salamonik i Martę Tamiołę, którym serdecznie dziękuję za udostępnienie części zgromadzonych 
danych.
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utożsamianie się z nią i przywiązanie w organizację). Autorzy adaptacji na podsta-
wie analizy danych z szeregu badań wykluczyli z oryginalnej skali Meyera i Alle-
na dziewięć pozycji wymagających odwróconego kodowania. Dzięki tym krokom 
zwiększono wartości psychometryczne metody. Najwyższa zgodność wewnętrzna 
cechuje skalę Przywiązania Afektywnego α = 0,84. Skala Trwałości oraz Przywiąza-
nia Normatywnego osiągają wskaźniki α Cronbacha powyżej 0,70. Zawarte w skali 
twierdzenia oceniane są na 7-stopniowej skali aprobaty Likerta, w której 1 oznacza 
zupełny brak zgody z prezentowanym stwierdzeniem, a 7 – całkowitą zgodę. 

Do pomiaru sprawiedliwości proceduralnej użyto Skalę Poczucia Sprawiedli-
wości Proceduralnej w opracowaniu Macko (2009). Skala składa się z 12 itemów 
ocenianych na 4-stopniowej skali aprobaty Likerta od „Nie, zdecydowanie się nie 
zgadzam” poprzez „Raczej się nie zgadzam”, „Raczej się zgadzam”, po „Tak, zde-
cydowanie się zgadzam”. Zastosowana skala ma na celu wymuszenie w deklaro-
wanych odpowiedziach jednoznacznego określenia odczuwanego stanu. Badani 
oceniają jakość procesu podejmowania decyzji oraz jakość relacji z przełożonymi  
i współpracownikami. Rzetelność zastosowanej metody jest wysoka: zgodność we-
wnętrzna wynosi α= 0,86.

Wyniki

W badanej grupie najwyższe średnie natężenie odnotowano w przypadku przy-
wiązania trwania (M=4,53) i afektywnego (M=4,05), a najniższe w przywiązaniu 
normatywnym (M=3,16). Nieparametryczna analiza wariancji wykazała, że staż 
pracy był czynnikiem istotnie różnicującym jedynie nasilenie przywiązania trwania 
(χ2(2)=14,39; p<0,001). Najwyższy jego poziom wystąpił w grupie pracowników 
pracujących ponad dwadzieścia lat, nieco niższy w grupie mającej za sobą kilkanaście 
lat pracy, a najniższy wśród osób, których staż pracy nie przekroczył dziesięciu lat 
(wykres 1). Długość stażu nie różnicowała zarówno nasilenia przywiązania afektyw-
nego (χ2(2)=0,31; p>0,05), jak i normatywnego (χ2(2)=0,17; p>0,05). Nieistotne 
okazało się znaczenie płci: poziom przywiązania afektywnego (Z=-1,29; p>0,05), 
normatywnego (Z=-0,57; p>0,05) oraz trwania (Z=-1,23; p>0,05) był zbliżony  
w grupie kobiet i mężczyzn. Płeć nie różnicowała poczucia sprawiedliwości proce-
duralnej (Z=-1,11; p>0,05). Wyniki testu Kruskala-Wallisa wykazały, że podobnie 
jak w przypadku przywiązania trwania, staż istotnie różnicował poczucie sprawie-
dliwości proceduralnej (χ2(2)=10,57; p<0,005). Wyższe poczucie sprawiedliwości 
odnotowano wśród pracowników z najkrótszym i najdłuższym stażem niż w grupie 

ZZL(HRM)_2-2014_Niesiobedzka_M_73-83



79Komunikaty z badań

ze średnim stażem pracy. Test Manna-Withneya ujawnił jedynie istotność różnic 
między grupą o najkrótszym i średnim stażu (Z=-3,25; p<0,001).

W celu ustalenia związków między przywiązaniem organizacyjnym a sprawiedli-
wością proceduralną wykonano analizę regresji, w której uwzględniono także płeć 
oraz staż pracy. Jej wyniki prezentuje tabela 1. 

Sprawiedliwość proceduralna okazała się istotnym predyktorem wszystkich 
trzech komponentów przywiązania organizacyjnego: afektywnego (β=0,50), nor-
matywnego (β=0,44) oraz trwania (β=0,51). Długość stażu miała znaczenie w wy-
branych przypadkach przywiązania trwania (β=-0,30) i afektywnego (β=0,15). Rola 
płci była nieistotna. Wszystkie testowane modele okazały się istotne statystycznie: 
przywiązanie afektywne F(4,295)=24,09; p<0,001), normatywne F(4,295)=25,44; 
p<0,001) i trwania F(4,295)=22,24; p<0,001). 

Tabela 1. Predyktory przywiązania organizacyjnego

Przywiązanie afektywne β t p
Płeć 0,05 0,91 n.i.
Staż 1–9 lat* 0,03 0,45 n.i.
Staż 10–19 lat* 0,15 2,06 0,04
Sprawiedliwość proceduralna 0,50 9,69 0,01
F(4,295)=24,09; p<0,001); R2 = 0,25; Δ R2 =0,24
Przywiązanie trwania
Płeć -0,07 -1,29 n.i.
Staż 10–-19 lat* -0,30 -4,07 0,01
Staż 10–-19 lat* -0,04 -0,52 n.i.
Sprawiedliwość proceduralna 0,44 8.34 0,01
F(4,295)=22,24; p<0,001); R2 = 0,23; Δ R2 =0,22
Przywiązanie normatywne
Płeć 0,01 0,26 n.i.
Staż 10–-19 lat* -0,05 -0,63 n.i.
Staż 10–-19 lat* 0,02 0,27 n.i.
Sprawiedliwość proceduralna 0,51 10,01 0,01
F(4,295)=25,44; p<0,001); R2 = 0,26; Δ R2 =0,25

*zmienna referencyjna: staż 20 lat i więcej

Źródło: badania własne
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Podsumowanie

Prezentowane badania koncentrują się na związkach łączących subiektywną spra-
wiedliwość proceduralną z przywiązaniem do organizacji. Sprawiedliwość procedu-
ralna to jedna, obok sprawiedliwości dystrybutywnej, ze składowych sprawiedliwości 
organizacyjnej. W badaniach własnych nie różnicowano sprawiedliwości procedu-
ralnej, interpersonalnej i informacyjnej (Greenberg, Colquitt, 2005), ale odwoła-
no się do dwuczynnikowego modelu sprawiedliwości organizacyjnej. Otrzymane 
rezultaty potwierdzają wyniki dotychczasowych badań dotyczących relacji między 
sprawiedliwością proceduralną i przywiązaniem afektywnym (Karatepe, 2001; Klen-
dauer, Deller, 2009; Lau, Oger, 2012; Mukherjee, 2010; Rifai, 2005; Suliman, Ka-
thairi, 2013). Demonstrują także znaczenie poczucia sprawiedliwości proceduralnej  
w procesie kształtowania się pozostałych komponentów przywiązania do organi-
zacji. Uzyskane wyniki potwierdziły przyjęte założenia: poczucie sprawiedliwości 
proceduralnej okazało się istotnym predyktorem wszystkich trzech komponentów 
przywiązania organizacyjnego: afektywnego, normatywnego oraz trwania. Pracow-
nicy, którzy pozytywnie oceniają sposób podejmowania decyzji oraz relacje poziome 
i pionowe wewnątrz organizacji, w większym stopniu utożsamiają się z organizacją, 
cenionymi w niej wartościami, odczuwają większe poczucie zobowiązania wobec 
organizacji oraz są mniej skłonni do jej opuszczenia. Potwierdziła się także rola 
stażu pracy w umacnianiu się przywiązania trwania (Bańka i wsp., 2002).

Uzyskane rezultaty dostarczają istotnych wskazówek dotyczących zarządzania za-
sobami ludzkimi w organizacji. Demonstrują znaczenie spostrzeganej sprawiedliwo-
ści procedur i relacji w procesie budowania trwałych i satysfakcjonujących więzi pra-
cowników z organizacją. Sprawiedliwe procedury przynoszą korzyści obu stronom. 
Możliwość prezentacji argumentów wspierających własne stanowisko, konsekwencja  
i brak stronniczości decydentów, klarowność i zrozumiałość przekazywanych infor-
macji, okazywany szacunek i życzliwość wzmacniają przekonanie o słuszności uzy-
skiwanych korzyści oraz pozwalają na odczuwanie poczucia dumy z bycia członkiem 
takiej organizacji. Zyski organizacji to, po pierwsze, wzrost zaufania pracowników do 
zarządzających, do władz organizacji, ale także większa satysfakcja z wykonywanej pra-
cy oraz umocnienie się przywiązania do organizacji. Otrzymane wyniki potwierdzają 
znaczenie sprawiedliwości procedur jako kluczowego aspektu jakości życia zawodo-
wego. Zdaniem Linda i Tylera (1988), organizacja, która ignoruje znaczenie poczucia 
sprawiedliwości proceduralnej wśród jej członków, naraża się na ryzyko pojawienia 
negatywnych postaw i zachowań w postaci niezadowolenia z podejmowanych decyzji 
i otrzymywanych korzyści, niskiej efektywności pracy oraz pojawienia się zachowań 
kontrproduktywnych. Co ważne, zmiany ukierunkowane na poprawę poczucia spra-
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wiedliwości proceduralnej są zdecydowanie mniej kosztowne niż większość zmian 
dotyczących funkcjonowania organizacji. 

Zapewnienie poczucia sprawiedliwości proceduralnej wzmacnia przywiązanie 
afektywne i normatywne. Oba aspekty więzi z organizacją pozytywnie łączą się z za-
chowaniami promocyjnymi, czyli zachowaniami wykraczającymi poza podstawowe 
obowiązki i role zawodowe (Bańka i wsp., 2002). Tym samym, mając na uwadze wy-
niki badań własnych, można stwierdzić, że troska o jakość decyzji i jakość relacji to 
jednocześnie wzmacnianie identyfikacji z organizacją oraz aktywowanie zachowań 
obywatelskich, jak również budowanie określonej kultury organizacyjnej. Badania 
demonstrują, że pracownicy preferują demokratyczny styl zarządzania, oferujący 
im możliwości prezentowania własnego stanowiska (Maciąg, 2007). W organizacji 
wartości tworzące kulturę organizacyjną, takie jak: szacunek, godność, niezależność 
w podejmowaniu decyzji, realizowane są za pośrednictwem zarządzania.
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Procedural Fairness and Employee Engagement
Summary

The purpose behind the research was establishing a relationship between a sense of  
procedural fairness and organizational commitment. The study involved 300 em-
ployees with different levels of  seniority. The results confirmed assumptions. The 
sense of  procedural fairness is a significant predictor of  all three components of  or-
ganizational commitment—affective, normative, and continuance commitment. Se-
niority has an important role in the case of  affective and continuance commitment.
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