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Organizacyjne i osobowe korelaty kontraktu 
psychologicznego

Artykuł porusza problem kontraktu psychologicznego w organizacji, czyli obszaru 
obejmującego wzajemne zobowiązania i oczekiwania pracowników i pracodawcy. 
Część teoretyczna opiera się na koncepcji twórczyni tego konstruktu – Dennis 
Rousseau, oraz przybliża rodzaje kontraktów mogących wystąpić w organizacji 
(relacyjny, transakcyjny, zbalansowany) i pokazuje proces jego formowania. Artykuł 
prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach przy 
pomocy narzędzi diagnostycznych zaadaptowanych do warunków polskich. Celem 
artykułu jest pokazanie związku pomiędzy rodzajem funkcjonującego w organizacji 
kontraktu psychologicznego a cechami tej organizacji – forma własności, praktyki 
personalne, przekonania podzielane przez pracowników. Zaprezentowane wyniki 
stanowią próbę przeniesienia tego konstruktu teoretycznego na grunt polski 
i pokazują możliwości diagnostyczne narzędzia powstałego na bazie koncepcji 
Rousseau.

Słowa kluczowe: kontrakt psychologiczny (psychological contract), procedury personalne (personnel 
procedure), zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource management), orientacja wspólnotowa 
i orientacja wymiany (exchange and communal relationships)

Wstęp

Badacze, a także praktycy organizacji poszukują nowych konstruktów, które pomogły-
by wyjaśnić coraz bardziej skomplikowaną rzeczywistość organizacyjną i wspomóc jej 
kształtowanie w kierunku oczekiwanym przez zarządzających organizacją oraz jej sze-
roko pojętych interesariuszy. „Funkcjonowanie organizacji to funkcjonowanie ludzi 
tworzących ją i wchodzących we wzajemne interakcje. Interakcje te to swoiste zobo-
wiązania, które ostatecznie decydują o postrzeganiu warunków pracy. Stanowią zatem 
rodzaj specyficznego kontraktu” [Markiewicz, Wawer, 2005]. Oczekiwania te nie do-
tyczą formalnej umowy – jaką pracę należy wykonać za jakie wynagrodzenie, ale raczej 
dodatkowych przywilejów i obowiązków zarówno pracownika, jak i organizacji [Sikor-
ski, 2004]. Z każdą bowiem rolą zawodową związane są różnego rodzaju prawa i ocze-
kiwania kształtujące zachowania [Chojnacki, Banasiewicz, 2005]. Zależności te opisuje 
pojęcie kontraktu psychologicznego w organizacji, wprowadzone przez Denis Rousseau 
[1995] i zdefiniowane jako „indywidualne przekonania, kształtowane przez organizację, 
dotyczące uzgodnionych warunków wymiany, jaka zachodzi pomiędzy jednostką a jej 
organizacją”.

Artykuł prezentuje badania dotyczące percepcji kontraktu psychologicznego, prze-
prowadzone w polskich przedsiębiorstwach, o zróżnicowanych formach własności, pro-
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filu działania oraz branży. Ogółem zbadano 422 osoby w trzech próbach badawczych. 
Próba pierwsza liczyła 238 osób. Badania przeprowadzono w 7 organizacjach produk-
cyjnych i usługowych z całej Polski, pochodzących z różnych branż, o zróżnicowanej 
formie własności oraz wielkości (liczba osób zatrudnionych od 25 do 4000). Badano 
szeregowych pracowników i kierowników średniego szczebla, w tym 172 kobiety i 188 
mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 37 lat. Próba druga składała się z 73 osób, w tym 
40 kobiet i 33 mężczyzn. Badania przeprowadzono w ramach szkolenia otwartego (25 
osób) oraz szkolenia dla pracowników spółki Skarbu Państwa, zatrudniającej ok. 4000 
osób (48 osób). Średnia wieku badanych wyniosła 39 lat. Próba trzecia obejmuje 111 
osób, składa się z 92 kobiet oraz 19 mężczyzn. Badania przeprowadzono w ramach zajęć 
na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli szkół 
gimnazjalnych. Średnia wieku wynosiła 39 lat.

Badania przeprowadzono przy użyciu czterech narzędzi diagnostycznych: trzech 
wystandaryzowanych narzędzi – kwestionariusza kontraktu psychologicznego, ska-
li orientacji wspólnotowej i kwestionariusza werbalizacji kontraktu psychologicznego, 
oraz kwestionariusza identyfikującego rodzaj funkcjonujących praktyk personalnych. 
Kwestionariusz kontraktu psychologicznego Denis Rousseau został zaadaptowany do 
warunków polskich przez Adamską [2008] i określa rodzaju funkcjonującego w da-
nej organizacji kontraktu psychologicznego. W oryginalnej wersji zawierał 35 pozycji. 
Badania na próbie polskiej (548 pracowników polskich organizacji) z wykorzystaniem 
konfirmacyjnej analizy czynnikowej spowodowały usunięcie dwóch pozycji (2 = 2018, 
p < 0,001; RMSEA – 0,081; GFI – 0,78). Kwestionariusz zawiera trzy podskale: kon-
trakt zbalansowany, kontrakt relacyjny oraz kontrakt transakcyjny. Współczynnik rzetel-
ności alpha Cronbacha w prezentowanych badaniach osiąga wartości odpowiednio dla 
wymienionych skal: 0,91; 0,85; 0,63. Odpowiedzi są udzielane na skali pięciopunktowej. 
Skala orientacji wspólnotowej jest adaptacją Communal Orientation Scale [Clark i wsp., 
1987], mierzy stopień skłonności do dokonywania wymian o charakterze wspólnoto-
wym. Skala zawiera 14 pozycji, badani ustosunkowują się do nich na pięciostopniowej 
skali. W badaniach na próbie polskiej [Adamska, 2009] skalę cechowała rzetelność na 
poziomie alpha Cronbacha – 0,78, natomiast wartość współczynnika w badaniach pre-
zentowanych w artykule wynosi – 0,71. Kwestionariusz werbalizacji kontraktu psycho-
logicznego Adamskiej i Retowskiego [2011] służy do pomiaru gotowości do ujawniania 
oczekiwań względem pracodawcy i zawiera trzy skale: otwartość komunikacyjna, dy-
stans władzy, wkład, zawarte w 23 pozycjach. Skala odpowiedzi jest siedmiopunktowa, 
od „zdecydowanie się nie zgadzam” do „zdecydowanie się zgadzam”. W badaniach prze-
prowadzonych na dwóch próbach (łącznie około tysiąca pracowników) autorzy dokonali 
analizy dopasowania struktury czynnikowej skali do modelu trójczynnikowego, stosując 
konfirmacyjną analizę czynnikową, i uzyskali satysfakcjonujące wyniki: wskaźnik 2 wy-
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niósł: 66,14; df = 1; p < 0,001, wskaźnik RMSEA osiągnął wartość 0,067, a wskaźnik 
GFI wyniósł 0,895. Rzetelność poszczególnych skal w badaniach prezentowanych w ni-
niejszym artykule wynosi odpowiednio: otwartość komunikacyjna – współczynnik alpha 
Cronbacha – 0,85, dla skali dystansu władzy – 0,55, dla skali wkład – 0,69. Kwestiona-
riusz identyfikacji praktyk z obszaru ZZL dotyczył formalnego systemu ocen, ścieżki 
kariery oraz części ruchomej wynagrodzenia i składał się z pytań zamkniętych (dwie 
możliwości odpowiedzi: tak lub nie) typu: Czy w firmie, w której Pani/Pan pracuje, ist-
nieje formalny system ocen?

Celem artykułu jest pokazanie związku pomiędzy rodzajem funkcjonującego w or-
ganizacji kontraktu psychologicznego a cechami tej organizacji – forma własności, prak-
tyki personalne, przekonania podzielane przez pracowników. Artykuł składa się trzech 
części. W części pierwszej przybliżono teoretyczne podstawy analizowanego pojęcia. 
Część druga pokazuje wyniki badań weryfikujących hipotezy dotyczące związku kształtu 
kontraktu psychologicznego z czynnikami organizacyjnymi: formą własności i praktyka-
mi ZZL, natomiast część trzecia zawiera wyniki badań dotyczących relacji pomiędzy ro-
dzajem kontraktu psychologicznego a czynnikami indywidualnymi, czyli właściwościami 
zatrudnionych osób: dominującą orientacją społeczną oraz gotowością do werbalizacji 
kontraktu psychologicznego. Artykuł kończy się wnioskami wynikającymi z zaprezento-
wanych badań.

Właściwości i rodzaje kontraktu psychologicznego

Kontrakt psychologiczny charakteryzuje się trzema konstytutywnymi właściwościami. 
Po pierwsze, jest to schemat poznawczy, który organizuje w jedną całość powiązane tre-
ściowo elementy, a zarazem nadaje im znaczenie i wartość. Elementy tego schematu 
mogą być w różnej mierze podzielane przez jednostki, co skutkuje niejednoznacznością 
przypisywanych znaczeń i wartości. Drugą istotną cechą kontraktu psychologicznego 
jest regulacja zachowania. Kontrakt psychologiczny generuje oczekiwania i stanowi zo-
bowiązanie do podejmowania określonych działań, a w konsekwencji wyznacza sposób 
regulacji wzajemnych stosunków. Ostatnia cecha, niekompletność kontraktu psycholo-
gicznego, jest immamentnym elementem zobowiązań nieformalnych, niepopartych ści-
śle określoną formą ich egzekwowania, ale też zobowiązań trudnych do sprecyzowania. 
Niedookreślenie wszystkich uwarunkowań danego zdarzenia wynika zarówno z ograni-
czeń poznawczych, jak i efektywności funkcjonowania w relacjach z innymi.

Model Rousseau [2004] określa trzy podstawowe rodzaje kontraktu psychologicz-
nego, stanowiące odmienne systemy przekonań dotyczących relacji pracowniczych, dają-
cych podstawę do oceny wartości tych relacji oraz interpretacji znaczeń poszczególnych 
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zachowań, a także do decyzji o podejmowaniu określonych działań nakierowanych na 
utrzymanie lub modyfikację tych przekonań.

Kontrakt relacyjny odnosi się do oczekiwania współpracy w dłuższej perspektywie 
czasowej, z ogólnikowo określonymi wymaganiami dotyczącymi zachowań. Podstawo-
wymi wartościami są lojalność i stabilność, kształtowane na bazie relacji, które na ogół 
przyjmują postać relacji paternalistycznych. W razie zmiany więcej ryzyka ponoszą pra-
codawcy. Ten kontrakt oferowany jest pracownikom, których wkład rzeczywisty lub prze-
widywany w działania organizacji jest wysoko oceniany. Kontrakt transakcyjny odnosi się 
do ściśle określonego i wąskiego zakresu obowiązków, na ogół wykonywanych w z góry 
określonym czasie. Kontrakt taki łatwo jest rozwiązać, a żadna ze stron nie ma poczucia 
zobowiązania do wspólnego przetrwania czasów kryzysu. Ryzyko związane z nieprzewi-
dywalnością warunków ekonomicznych przesunięte jest z pracodawcy na pracownika. 
Trzeci typ, kontrakt zbalansowany, stanowi kombinację otwartego czasu kontraktu (bez 
określenia momentu jego zakończenia) oraz wzajemnej troski o relacje z określeniem 
wymagań dotyczących efektywności. Pracodawca zobowiązuje się do inwestowania 
w rozwój pracownika, pracownik zaś podejmuje zobowiązanie do dostosowania swojego 
zachowania do wymagań sytuacji, która ze względów ekonomicznych może ulec zmianie. 
Istotą tego typu kontraktu jest wymiana poczucia bezpieczeństwa i stałości warunków 
pracy na możliwość nabywania użytecznych umiejętności.

Zakres konkretnego kontraktu psychologicznego pomiędzy pracodawcą a pracow-
nikiem jest efektem precyzowania wzajemnej oferty stron, czyli oczekiwań kandydata 
do pracy oraz rodzaju kontraktu psychologicznego funkcjonującego w danej organiza-
cji. Jego formowanie przebiega w pięciu fazach [Rousseau, 2001]. Pierwszy etap ma 
charakter zewnętrzny wobec konkretnej organizacji; indywidualne oczekiwania poten-
cjalnego pracownika są kształtowane przed jego zatrudnieniem w danej organizacji. 
Wpływa na nie przede wszystkim otoczenie makroekonomiczne (rynek pracy, branża, 
wielkość firmy, rodzaj własności) oraz normy zawodowe definiujące społeczne oczekiwa-
nia względem realizacji zadań w obrębie danego zawodu i związane z nimi wartości oraz 
wynikające z nich prawa, przywileje i zobowiązania. W kolejnym etapie, podczas rekru-
tacji, następuje aktywna wymiana informacji dotyczących zakresu potencjalnych praw 
i obowiązków oraz ocena wzajemnie wysłanych sygnałów. Trzy kolejne fazy następują po 
zawarciu formalnego kontraktu i przystąpieniu pracownika do realizacji powierzonych 
zadań. Zaczyna się od tzw. wczesnej socjalizacji, czyli poszukiwania informacji i rozstrzy-
gnięć odnoszących się do realizacji określonych praktyk w konkretnej organizacji, dzięki 
bezpośrednim relacjom ze współpracownikami i przełożonym, poprzez krystalizowanie 
się i stabilizowanie określonych oczekiwań, a także spadek intensywności poszukiwania 
informacji (tzw. późniejsze doświadczenia) do etapu oceny, czyli potwierdzania dokona-
nych wcześniej uzgodnień i ustabilizowanych wyobrażeń o wzajemnych zobowiązaniach, 
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ewentualnie chęć rewizji i negocjowania warunków kontraktu, w razie naruszenia usta-
lonych reguł.

Cechy formalne organizacji a rodzaj kontraktu psychologicznego

Kontrakt psychologiczny może ujawniać się poprzez funkcjonujące praktyki zarządzania 
ludźmi. Jeśli w ocenie pracownika praktyki są realizowane, to można oczekiwać od-
miennych związków pomiędzy trzema rodzajami kontraktu psychologicznego a każdą 
z procedur personalnych. System ocen wraz z praktykami precyzyjnego formułowania 
celów, udzielania informacji zwrotnej i szkolenia w rozpoznanych deficytach umiejętno-
ści koniecznych do realizacji zadań stanowi czynnik kształtujący kontrakt zbalansowany. 
Istnienie ścieżki kariery, zaspokajającej potrzeby uznania i rozwoju, facylituje kontrakt 
relacyjny (wzmacnia tożsamość budowaną na przynależności do grupy, która docenia 
swoich członków) oraz zbalansowany (wspiera tożsamość opartą na sukcesie). Część 
ruchoma wynagrodzenia kształtuje kontrakt transakcyjny oraz zbalansowany poprzez 
elementy, które odnoszą się do potrzeby monitorowania wkładów i zysków.

Model kontraktu psychologicznego Guesta [2004] zakłada oddziaływanie rodzaju 
własności na kształt kontraktu. Jest to czynnik kontekstowy, który ma zgeneralizowa-
ny wpływ na szereg praktyk w organizacji, w szczególności związanych z zarządzaniem 
ludźmi. W badaniach Adamskiej, Mączki i Ludyni [2009] okazał się on istotny w ocenie 
twórczego potencjału w organizacji, a w tym przepływu wiedzy jawnej i utajonej. Silniej-
szy efekt uzyskano dla firmy o własności prywatnej niż publicznej.

W związku z tym postawiono dwie hipotezy:
Hipoteza 1.  Praktyki ZZL-u w różny sposób wzmacniają trzy rodzaje kontraktu psy-
chologicznego.
Hipoteza 2.  Rodzaj własności wykazuje związek z relacyjnym kontraktem psycholo-
gicznym.

Wyniki badań

Wyniki zweryfikowano w badaniach przeprowadzonych na próbie pierwszej (N=238). 
Uzyskano je, porównując średnie w grupach osób, które wskazały na istnienie konkret-
nych narzędzi i procedur personalnych, z tymi, które uznały, że dane rozwiązania nie 
funkcjonują w ich firmach.

Praktyki ZZL-u a trzy rodzaje kontraktu psychologicznego. Założono, że ocena 
relacji pracowniczych wyrażona zbalansowaną formą kontraktu psychologicznego bę-
dzie bardziej prawdopodobna w przypadku osób, które potwierdzają istnienie ścieżki 
karier, systemu ocen i ruchomej części wynagrodzenia. Ze względu na specyfikę psycho-
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logicznych oczekiwań w ramach kontraktu transakcyjnego, polegającej na jednoznacznie 
określanych warunkach pracy (czas, wynagrodzenie), przyjęto, że także w przypadku 
tego kontraktu jego nasilenie wzrośnie wraz ze wskazaniem istnienia części ruchomej. 
W odniesieniu do kontraktu relacyjnego założono, że jego nasilenie nastąpi jedynie 
w wypadku wskazania ścieżki kariery, której relacyjnie ujmowana funkcja wyrażałaby się 
większym przywiązaniem do organizacji wraz z możliwością realizacji własnej kariery.

Zarówno w odniesieniu do kontraktu relacyjnego, jak i transakcyjnego, nie zanoto-
wano istotnej różnicy pomiędzy grupami osób, które wskazały na istnienie systemu ocen, 
a tymi, które uznały, że taki system w ich organizacji nie funkcjonuje. Zgodnie z ocze-
kiwaniami, uzyskano różnicę w zakresie kontraktu zbalansowanego. Osoby wskazujące 
na istnienie systemu ocen deklarowały jednocześnie większe nasilenie kontraktu zbalan-
sowanego niż osoby, które nie wskazywały na jego istnienie. Uzyskany wynik wprawdzie 
nie osiąga granicy istotności, ale ujawnia wyraźną tendencję statystyczną t(236) = 1,85, 
p < 0,06; M(so) = 45,52, SD = 10,41, M(brak) = 42,97, SD = 10,19 (d Cohena wynosi 
0,25).

Zgodnie z oczekiwaniami, wskazaniu na istnienie ścieżki kariery w organizacji to-
warzyszy nasilenie kontraktu zbalansowanego i kontraktu relacyjnego. Różnica średnich 
określona testem t-Studenta w odniesieniu do kontraktu zbalansowanego była istotna 
na poziomie p < 0,000, przy wartości t(236) = 6,37 dla M(śk) = 48,64, SD = 9,65 
oraz M(brak) = 40,46, SD = 9,50. Zależność jest silna, na co wskazuje współczynnik 
d Cohena o wartości 0,83. Równie istotna okazała się różnica (chociaż słabsza: wartość d 
Cohena wynosi 0,48) pomiędzy nasileniem i osłabieniem wskazań istnienia ścieżki karie-
ry w organizacji u osób formułujących swoje oczekiwania w ramach kontraktu relacyjne-
go: t(236) = 3,72, p < 0,000; M(śk) = 33,50, SD = 7,44, M(śk) = 29,84, SD = 7,07.

Po trzecie, wyniki badań potwierdzają związek pomiędzy wskazaniem części rucho-
mej wynagrodzenia a kontraktem zbalansowanym i transakcyjnym. Dla kontraktu zba-
lansowanego wartość testu t-Studenta wynosi t(236) = 2,33, p < 0,02; M(crw) = 45,51, 
SD = 10,35, M(brak) = 42,20, SD = 10,18 (d Cohena wynosi 0,30). Dla kontraktu 
transakcyjnego t(236) = 1,89, p < 0,05, M(crw) = 25,35, SD = 5,16, M(brak) = 23,95, 
SD = 5,30. D Cohena wynosi 0,25.

Rodzaj własności a relacyjny kontrakt psychologiczny. Przeprowadzone badania 
potwierdziły, że rodzaj własności różnicuje stopień nasilenia kontraktu relacyjnego. Kon-
trakt relacyjny jest bardziej nasilony w firmach prywatnych: t(236) = –2,48, p < 0,01; 
M(państwowe) = 30,05, SD = 7,98, M(prywatne) = 32,57, SD = 6,92, d Cohena 
wynosi 0,32. Chociaż różnica pomiędzy firmami o własności publicznej i prywatnej ze 
względu na kontrakt transakcyjny wskazuje na jego nasilenie w firmach publicznych, to 
jednak wynik ten nie osiągnął akceptowanego poziomu istotności statystycznej.

Podsumowanie powyższych wyników pokazano w tabeli 1.
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Tabela 1. Rodzaj kontraktu psychologicznego a forma własności i praktyki 
zarządzania ludźmi

Właściwość organizacji
Rodzaj kontraktu
Relacyjny Transakcyjny Zbalansowany

Forma własności własność prywatna
System ocen tak
Ścieżka kariery tak tak
Ruchoma część wynagrodzenia tak tak

Źródło: opracowanie własne

Wyniki badań pokazały, iż funkcjonowanie szerokiego zakresu praktyk organizacyj-
nych jest charakterystyczne dla kontraktu zbalansowanego, natomiast kontrakty relacyj-
ny i transakcyjny koncentrują się na jednym obszarze zarządzania personelem.

Właściwości osobowe pracowników a kształt kontraktu 
psychologicznego

Orientacja wspólnotowa [Clark i Mills, 1979, 1993] charakteryzuje się koncentracją 
na potrzebach innych oraz oczekiwaniu, że inni odwdzięczą się tym samym stopniem 
uważności i wrażliwości o charakterze altruistycznym, ale bez potrzeby kontrolowania 
gratyfikacji za zaoferowane dobra. Zdaniem autorów, orientacja wspólnotowa wzmacnia 
kontrakt relacyjny. Kontrakt transakcyjny cechuje się natomiast ograniczonym i ściśle 
określonym zakresem wymian, który nie zobowiązuje do działań na rzecz drugiej stro-
ny. Można zatem oczekiwać negatywnej korelacji pomiędzy tym rodzajem kontraktu 
a orientacją wspólnotową.

Odmienność rodzajów kontraktu psychologicznego może zostać wykazana w anali-
zie relacji pracowniczych, przejawiających się w możliwości otwartego komunikowania 
się, poczuciu uczestnictwa w decyzjach organizacyjnych (wkład) oraz w dystansie władzy. 
Zdaniem Adamskiej i Retowskiego [2011], te elementy decydują o możliwości werbali-
zacji kontraktu psychologicznego, która oznacza skłonność pracowników do ujawniania 
treści oczekiwań względem przełożonego (reprezentującego pracodawcę) oraz otwar-
tość w wyrażaniu przekonań dotyczących obligacji do podejmowania określonych dzia-
łań. Im większa otwartość komunikacyjna i wkład oraz im mniejszy dystans władzy, tym 
większa skłonność do werbalizacji kontraktu psychologicznego. Można spodziewać się, 
że kontrakt zbalansowany będzie wiązał się z otwartością komunikacyjną oraz poczu-
ciem uczestnictwa ze względu na charakter wymian, oparty na sile negocjacyjnej partne-
rów, wyrażającej się w zdolności do formułowania i przekazywania własnych oczekiwań. 
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Zarazem waga, jaka przypisywana jest sukcesowi w relacjach wymiany rynkowej, i zna-
czenie efektywności w działaniu każą spodziewać się negatywnego związku pomiędzy 
kontraktem zbalansowanym a dystansem władzy (dystans władzy w relacjach stanowiłby 
czynnik obniżający efektywność). Wspólnotowość kontraktu relacyjnego, cechująca się 
podkreślaniem wartości, jaką jest harmonijna współpraca, skutkuje życzliwością w re-
lacjach przełożony-podwładny. Redukuje bariery stojące na drodze do otwartej komu-
nikacji (dystans władzy jako przeszkoda) i wzmacnia poczucie uczestnictwa. Kontrakt 
transakcyjny z ograniczonym zakresem wymian, określonym czasem ich dokonywania 
i precyzyjnym zdefiniowaniem wzajemnych zobowiązań nie łączy się z otwartością ko-
munikacyjną ani wkładem, natomiast będzie wiązał się z dystansem władzy.

Kolejne dwie hipotezy weryfikowane w omawianych badaniach sformułowano na-
stępująco:
Hipoteza 3.  Orientacja wspólnotowa wiąże się z nasileniem kontraktu relacyjnego 
i osłabieniem kontraktu transakcyjnego.
Hipoteza 4.  Stopień werbalizacji kontraktu psychologicznego zmienia się w zależno-
ści od rodzaju kontraktu psychologicznego.

Wyniki badań

Orientacja wspólnotowa a kontrakt relacyjny i kontrakt transakcyjny. Badania prze-
prowadzono na próbie 2. Uzyskane wyniki potwierdzają oczekiwania (tab. 2): istnieje 
wyraźny związek pomiędzy kontraktem relacyjnym a orientacją wspólnotową r=0,30 
(p<0,01) oraz ujemny związek pomiędzy kontraktem transakcyjnym a orientacją wspól-
notową r= -0,25 (p<0,05).

Stopień werbalizacji kontraktu psychologicznego a rodzaj kontraktu psycho-
logicznego. Określenie siły związku pomiędzy rodzajami kontrakt psychologicznego 
a gotowością do jego werbalizacji zrealizowano na bazie próby 3. Uwzględniono trzy 
wymiary gotowości do werbalizacji kontraktu psychologicznego: otwartość komunika-
cyjną, dystans władzy oraz wkład. Wyniki badań pozytywnie weryfikują hipotezę 4 (tab. 
2). Kontrakt transakcyjny nie wykazuje związku z otwartością komunikacyjną ani z wkła-
dem. Występuje istotna korelacja między dystansem władzy a kontraktem transakcyjnym 
(korelacja r-Pearsona) r = 0,20. Dystans władzy ujemnie koreluje z kontraktem zbalan-
sowanym – r = –0,20 (p < 0,05) oraz kontraktem relacyjnym = r = –0,22 (p < 0,03). 
Otwartość komunikacyjna oraz wkład istotnie korelują z kontraktem zbalansowanym 
oraz relacyjnym, odpowiednio na poziomie r = 0,54 (p < 0,001), r = 0,52 (p < 0,001), 
r = 0,40 (p < 0,00) oraz r = 0,41 (p < 0,001).
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Tabela 2. Rodzaje kontraktu psychologicznego w organizacji a czynniki 
indywidualne (korelacje r-Pearsona)

Rodzaj kontraktu psychologicznego: relacyjny transakcyjny zbalansowany
Orientacja społeczna (N = 73) 0,37** 

(wspólnota)
–0,30* 
(wymiana)

0,09
(—)

Werbalizacja kontraktu psychologicznego (N = 111)
Otwartość komunikacyjna 0,52** 

(wysoka)
–0,17 0,54**

(wysoka)
Dystans władzy –0,22* 

(osłabiony)
0,20* 
(nasilony)

–0,20* 
(osłabiony)

Wkład 0,41** 
(wysoki)

–0,14 0,40** 
(wysoki)

Oznaczenia: *p < 0,05; **p < 0,01

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Celem badań było pokazanie związku pomiędzy rodzajem kontraktu psychologiczne-
go funkcjonującym w organizacjach a formalnymi cechami organizacji i indywidualnymi 
właściwościami jej uczestników, wpływającymi na kształt relacji pracowniczych.

Najważniejsze wnioski

1. Rodzaj kontraktu psychologicznego może stanowić dominującą formę relacji 
pracowniczych w danej organizacji. Analiza tych relacji poprzez określenie poziomu 
występowania czynników indywidualnych związanych z właściwościami zatrudnionych 
może pełnić funkcję diagnostyczną. Prezentowane badania pokazały pozytywny związek 
pomiędzy kontraktem relacyjnym a wspólnotową orientacją społeczną oraz negatywny 
związek pomiędzy wspólnotową orientacją społeczną a kontraktem transakcyjnym.

2. Rodzaj kontraktu dominującego w organizacji może być diagnozowany poprzez 
analizę funkcjonowania czynników organizacyjnych, przede wszystkim procedur perso-
nalnych i wynikających z nich praktyk organizacyjnych. Dowodzi tego wykazany w bada-
niach związek pomiędzy systemami ocen, ścieżkami karier oraz ruchomą częścią wyna-
grodzenia a trzema rodzajami kontraktu psychologicznego.

3. Pomiar rodzaju kontraktu psychologicznego oferuje możliwość diagnozy oraz roz-
wiązania problemów pojawiających się w praktyce organizacyjnej. Odrębność rodzajów 
kontraktu jawi się jako potencjał w opisie i wyjaśnianiu relacji pracowniczych, a zastoso-
wane narzędzia pomiaru mogą być użyteczne w określaniu kierunków zmian, pożąda-
nych ze względu na wzrost efektywności organizacji.
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4. Każdy z rodzajów kontraktu psychologicznego zakłada odmienną gotowość do 
jego negocjowania. Najsłabsza ujawnia się w przypadki kontraktu transakcyjnego, najsil-
niejsza w odniesieniu do kontraktu relacyjnego, cechującego się otwartością komunika-
cyjną, niskim dystansem władzy i poczuciem uczestnictwa w decyzjach organizacyjnych.

5. Stereotyp publicznej formy własności jako bezpiecznego miejsca pracy nie zo-
stał potwierdzony w odniesieniu do oczekiwań rodzaju relacji pracowniczych. Wyniki 
wskazują na zależność odwrotną. Badania pokazały, że w firmach prywatnych można się 
spodziewać większego nasilenia kontraktu relacyjnego, budującego poczucie bezpiecz-
nego miejsca pracy, w którym pracodawca przyjmuje odpowiedzialność za pracownika, 
otrzymując w zamian lojalność. Rodzaj własności nie różnicuje natomiast kontraktu zba-
lansowanego i transakcyjnego, chociaż wyniki sugerują, że ten ostatni może być raczej 
oczekiwany w firmach publicznych niż prywatnych. W badaniach Zapolskiej [2007] pra-
cownicy urzędu miejskiego charakteryzowali swoje relacje z pracodawcą jako transakcyj-
ne istotnie częściej niż pracownicy firm prywatnych. Pomimo wiążącej ich z pracodawcą 
umowy o stałym zatrudnieniu, ich ocena relacji pracowniczych wskazywała na „mentalną 
tymczasowość” wzajemnych relacji.

Omówione w artykule wyniki badań pokazują szanse konstruktu teoretycznego, ja-
kim jest kontrakt psychologiczny, zarówno w praktycznym zastosowaniu, jak i w dalszym 
rozwijaniu badań teoretycznych.
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Organisational and personal correlates of psychological contract

Summary
The paper tackles the problem of psychological contract in organization which is defined 
as mutual obligations and expectations of employees and employer. The theoretical part 
is based on Dennis Rousseau’s concept and presents three types of psychological con-
tract (relational, transactional and balanced) as well as process of its developing. The 
paper contains the results of the search conducted in Polish companies. There were 
used psychological scales, adapted to Polish conditions. The paper’s aim is to indicate 
the connection between the type of psychological contract and such organizations’ char-
acteristics as a form of ownership, personnel practices and beliefs shared by employees. 
Presented research is the first step toward application of these three types of psychologi-
cal contract to the reality of Polish enterprises. Obtained results show diagnostic poten-
tial of the Rousseau concept as well as the tool based on it.
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Specjalizuje się w psychologii społecznej, bada relacje w organizacji, z uwzględnie-
niem ich potencjału komunikacyjnego, analizuje takie zagadnienia, jak: kontrakt psy-
chologiczny, sprawiedliwość organizacyjna, otwartość komunikacyjna. Prowadzi szko-
lenia praktyczne dla firm, których przedmiotem są: negocjacje w biznesie, komunikacja 
w organizacji, psychologiczne aspekty zarządzania. Współpracuje jako trener z Krajową 
Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz z Urzędem Miasta Gdańska jako konsultant 
w zakresie prowadzenia dialogu społecznego.
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