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Przywiązanie organizacyjne pracowników wiedzy i ich postawy 
wobec pozostawania aktywnym zawodowo w wieku 65 plus

Streszczenie

Analizując sytuację społecznych, a w szczególności psychologicznych aspektów funkcjonowania 
człowieka w pracy, ostatnie kilkanaście lat można uznać za okres zwiększonego zainteresowania 
badaczy problematyką przywiązania organizacyjnego (organizational commitment) Zainteresowanie 
to wynika z dużej popularności tego tematu, jak i problematyki związanej ze starzeniem się społe-
czeństw głównie Europy i Stanów Zjednoczonych, a w szczególności Polski, w której ponad dwa 
lata temu wprowadzono nowe uregulowania prawne dotyczące obowiązku wydłużonej aktywności 
zawodowej. Coraz częściej, jak można zaobserwować analizując literaturę przedmiotu, przywiązanie 
organizacyjne staje się przedmiotem badań zróżnicowanych grup zawodowych, jednak jak dotąd ba-
dania te nie były prowadzone w środowisku pracowników wiedzy, a przede wszystkim nie dotyczyły 
ich stosunku do własnego zaangażowania zawodowego w wieku 65 plus. 

Przedmiotem opracowania jest więc problematyka przywiązania organizacyjnego pracowników 
wiedzy jako przedstawicieli zróżnicowanych zawodów, których praca wiąże się ze szczególną aktyw-
nością intelektualną. Przywiązanie organizacyjne oznacza swoistą postawę wobec własnego miejsca 
pracy, która z jednej strony pozwala na rozwój osobisty, osiąganie zamierzonych celów i wartości 
i jest szansą na spełnianie się przez działanie nastawione na tworzenie i kreowanie nowych dóbr, 
z drugiej strony sprawia, że praca jest postrzegana jako przyjazne miejsce aktywności i warunek 
zachowania równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Celem opracowania jest uzyskanie 
odpowiedzi na pytania, jaki jest poziom przywiązania organizacyjnego wśród pracowników wiedzy 
i czy ma on związek z postawami wobec wizji własnego przyszłego zaangażowania zawodowego 
w wieku 65 plus, w aspekcie trzech jego komponentów: afektywnego, trwałości oraz normatywnego 
oraz czy dłuższy staż pracy w zawodzie jest czynnikiem towarzyszącym określonym postawom wo-
bec aktywności zawodowej pracowników 65 plus?

Opracowanie jest złożone z dwóch części: teoretycznej, w której autorki podejmują problematykę 
identyfikacji z zawodem oraz identyfikacji organizacyjnej jako czynników współwystępujących bądź 
przyczyniających się do pojawienia się przywiązania do organizacji, a następnie komponentów tego 
przywiązania, jak również empirycznej – prezentującej wyniki badań własnych, przeprowadzonych 
wśród 98 pracowników wiedzy o zróżnicowanym stażu pracy. Okazało się, że czynnikiem, który 
w największym stopniu kształtuje przywiązanie organizacyjne wśród osób 65 plus jest czynnik afek-
tywny, pozwalający realizować swoje cele i wartości zawodowe oraz że przywiązanie organizacyj-
ne ulega zwiększeniu wraz ze stażem pracy. Większe przywiązanie organizacyjne współwystępuje 
z dłuższym stażem pracy i postawą wobec własnej aktywności zawodowej jako osoby 65 plus.

Słowa kluczowe: przywiązanie organizacyjne, postawy wobec zatrudniania pracowników 65 plus.

Kody JEL: I2, J01
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Wstęp

Jest prawdą, że w najbliższym okresie nastąpi istotne przesunięcie w proporcjach między 
liczbą osób w wieku sprzed nowych regulacji prawnych uznanym za produkcyjny (do 60 lat 
dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn) i poprodukcyjnym. Okres po 2020 roku będzie charakte-
ryzował się gwałtownym starzeniem się ludności. Znaczny przyrost nastąpi w najstarszych 
grupach wieku. Liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie do 2020 roku o 50 % i osiągnie 
pół miliona, a w 2030 roku do prawie 800 tys. (obecnie liczba osób w tym wieku wynosi 
niespełna 320 tys. – w 2045 roku po raz pierwszy liczba osób powyżej 60. roku życia będzie 
większa niż osób poniżej 30. roku życia (Raport GUS – prognoza ludności do 2030 roku). 

Świadomość starzenia się społeczeństwa, a jednocześnie wydłużanie się życia wymaga 
podjęcia działań zmierzających do wypracowania nowych form organizacji pracy, zago-
spodarowania potencjału tkwiącego w „dojrzałych pracownikach” przy jednoczesnej trosce 
o wysoką jakość ich życia

Rozważania teoretyczne 

Pracownicy wiedzy, postawy wobec aktywności zawodowej tychże pracowników 
w wieku 65 plus

Najbardziej popularną definicją pracownika wiedzy wykreowaną przez T.H. Davenporta 
jest definicja, która za „pracownika wiedzy” uważa pracownika posiadającego wysoki po-
ziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenia lub doświadczenia, a praca, którą wykonuje 
wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy (Davenport 2005, s. 10).

W literaturze przedmiotu nie ma zgodności odnośnie do tego, jak należałoby definiować 
pracowników wiedzy. Pierwszym, który zastosował ten termin był Peter Drucker (1954). 
Jego zdaniem, pracownik wiedzy charakteryzuje się następującymi cechami:
 - posiada wiedzę cenną dla organizacji i często jest on jedyną osobą, która taką wiedzą 

dysponuje;
 - jest osobą, która jest w stanie wykorzystać tę wiedzę dla organizacji. Jego wiedza ma 

charakter ukryty i nieświadomy, niekiedy pracownik ten nie ma świadomości jej znacze-
nia i ważności. Inni pracownicy w organizacji mają do niej ograniczony dostęp i nie są 
w stanie (ze zróżnicowanych względów, jak możliwości finansowe, zasoby czasu, brak 
stosownych kompetencji) posiąść jej. Przyczyną braku dostępu do niej może też być brak 
stosownych dyplomów i certyfikatów;

 - pracownicy wiedzy najczęściej używają swego intelektu, choć nie jest to reguła (Drucker 
1954, s. 57).
Ten sam autor podkreślał w licznych swych opracowaniach, że pracownicy wiedzy kreu-

ją wartości dla przyszłości przedsiębiorstwa.
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Alvin Toffler (1990) czterdzieści lat później uszczegółowił nieco rozumienie pracowni-
ków wiedzy postrzegając ich jako przedstawicieli nauki, techniki, inżynierów posiadających 
opanowane tajniki nowoczesnej technologii, zarządzających tą wyrafinowaną wiedzą w ze-
społach pracowniczych (za Mladkova 2011, s. 837). 

Davenport (2005) podkreśla, że pracownicy wiedzy posiadają specjalistyczne przygoto-
wanie zawodowe, są ekspertami w swojej dziedzinie, zajmują się tworzeniem, dystrybucją 
i wdrażaniem do praktyki wykreowanych przez siebie idei. Twórcze myślenie jest celem ich 
życia. 

Pewnego podsumowania rozumienia pojęcia „pracownik wiedzy” dokonał Reboult 
(2006, s. 242). Doprowadziło ono do sformułowania następujących, choć niekiedy zaskaku-
jących swą zasadnością twierdzeń, stanowiących charakterystykę tego typu pracowników:
 - podstawowym narzędziem pracy pracowników wiedzy jest ich mózg. Ich strata stanowi 

jednocześnie stratę kapitału intelektualnego organizacji;
 - pracownicy wiedzy wykorzystują wiedzę w swojej pracy, przez jej kreowanie dzielenie 

się wiedzą i wykorzystywanie jej zarówno w formie wiedzy jawnej, jak i wiedzy ukrytej;
 - utrzymanie zawodowej pozycji pracowników wiedzy wymaga od nich ustawicznego do-

skonalenia się przez uczenie się;
 - pracownicy wiedzy przez swoje działanie i gromadzenie wiedzy kreują dla organizacji 

nową wartość;
 - pracownicy wiedzy zmieniają swą pracę, podążając własną ścieżką. Ich cechą charakte-

rystyczną jest ustawiczna chęć zmiany charakteru wykonywanej pracy;
 - produktywność i jakość ich pracy jest trudna do zmierzenia;
 - pracownicy wiedzy sami organizują sobie swój dzień pracy. Utrzymanie ich zawodowej 

pozycji wymaga myślenia twórczego, posiadania kompetencji pozwalających im rozwią-
zywać problemy. Z tego względu nie akceptują oni narzucania im przez kierownictwo 
sposobów wykonywania pewnych zadań.
Mcdermot (2005) jest zdania, że pracownik wiedzy spędza niespełna 40% czasu na po-

szukiwaniu informacji.
Inny autor (Spira 2008) zwraca uwagę na fakt trudności w zdefiniowaniu pojęcia „pra-

cownik wiedzy”. Zdaniem tego autora, jest to pojęcie w niewielkim stopniu różnicujące 
i mało precyzyjnie w niewielkim stopniu oddzielające jedną kategorię pracowników od dru-
giej.

Postawa, jako podstawowe pojęcie w psychologii społecznej, zdaniem jej przedstawi-
ciela Aronsona (2009, s. 313) oznacza „pozytywną lub negatywną ocenę ludzi, obiektów 
i pojęć, reakcję na coś”. Składa się z trzech komponentów: poznawczego (myśli i przeko-
nania o obiekcie postawy), emocjonalnego (bądź emocjonalno-motywacyjnego – reakcje 
emocjonalne wobec przedmiotu postawy i/lub tendencja do działania) oraz behawioralnego 
(konkretne działania podejmowane wobec obiektu postawy).
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Postawy, w zależności, który komponent decyduje o ich modalności [poznawczy – wie-
dza o obiekcie postawy; emocjonalno-motywacyjny – emocje i tendencja do działania pro-
pulsywnego (dążenie do kontaktu z obiektem postawy) lub repulsywnego (unikanie obiektu 
postawy); behawioralny – konkretne akty zachowania] można podzielić na deklarowane 
i rzeczywiste (Bartkowiak 1988, s. 6-7).

Olesiak (za Piłat-Boruch 2013, s. 325) wyodrębnia następujące elementy charakteryzu-
jące postawę:
 - jest odzwierciedleniem rzeczywistości, wytworem doświadczenia;
 - jest stanem psychicznej i wybiórczej gotowości;
 - jest skierowana na określony przedmiot;
 - zawiera ocenę i pobudza do działania;
 - zawiera w sobie społeczne formy relacji, wyznacza kierunek i linie postępowania, wyra-

żona jest w postaci opinii i ściśle się łączy z przekonaniami.
Postawy deklarowane, bazujące na komponencie poznawczym, wyrażane są przez decy-

dentów publicznie, w sytuacji ekspozycji społecznej, często cechuje je polityczna popraw-
ność i racjonalna argumentacja. W przeciwieństwie do nich, postawy zawierające osobiste 
ustosunkowanie się do ich obiektu, odwołujące się do komponentu emocjonalno-motywa-
cyjnego i behawioralnego są postawami rzeczywistymi. Mogą wykazywać zgodność z po-
stawami deklarowanymi, co wskazuje na ich spójność, jednocześnie mogą być z nimi cał-
kowicie rozbieżne. Postawy rzeczywiste decydują o konkretnych aktach zachowań i, jak 
można przypuszczać, to od nich zależy wola inicjowania i wdrażania dobrych praktyk w za-
kresie zatrudniania pracowników wiedzy w wieku 65 plus, jednak autorki artykułu interesują 
głównie postawy wobec własnej aktywności zawodowej, które wydają się być zróżnicowa-
ne w zależności od dotychczasowych doświadczeń związanych z pracą zawodową, systemu 
wartości (zgodnie z poszczególnymi komponentami przywiązania organizacyjnego) oraz od 
wieku. Osoby młodsze (do 35. roku życia), którym w nawiązaniu do ustawodawstwa prawa 
pracy pozostaje jeszcze ponad 30 lat aktywności zawodowej o określonym poziomie przy-
wiązania organizacyjnego, mogą prezentować inną postawy wobec własnego zaangażowa-
nia niż te, które przekroczyły 55. rok życia, dla których przejście na emeryturę wydaje się 
kwestią bardzo realną dotycząca niedalekiej przyszłości.

W opracowaniu przyjęto, że zmienną zależną (objaśnianą) będą postawy wobec własnej 
aktywności zawodowej pracowników wiedzy 65 plus.

Identyfikacja z zawodem 

W literaturze przedmiotu przywiązanie organizacyjne bywa rozważane na nieco szerszym 
tle, w powiązaniu z identyfikacją z zawodem oraz identyfikacją z organizacją. Przywiązanie 
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zawodowe (choć wśród autorów nie ma tu całkowitej zgodności) jest ujmowane jako trzeci 
element lub rezultat wcześniejszej identyfikacji z wymienionymi czynnikami.

W literaturze z zachowań organizacyjnych można spotkać zamienne używanie słów „za-
wód”, „kariera”, „profesjonalizm” (Lee i in. 2000; Meyer, Allen, Smith 1993). Lee (2000, 
s. 800) definiuje zawód jako „identyfikowalną, specyficzną aktywność pracy, w którą czło-
wiek angażuje się aby zarobić na swoje utrzymanie, w określonym przedziale czasowym 
swojego życia”. Ten sam autor podkreśla, że specyfika przynależności do zawodu wymaga 
szczególnych umiejętności, wiedzy i określonej aktywności, pozwalającej dany zawód od-
różnić od innego. Inna definicja (Van Maaen, Barley 1984) ujmuje zawód jako atrybut grupy 
ludzi, którzy postrzegają siebie jako wykonujących ten sam rodzaj pracy. W tym rozumieniu 
istotne staje się subiektywne poczucie przynależności do określonej grupy ludzi. 

Przynależność do zawodu nie jest jednoznaczna z profesjonalizmem. Pierwsze z anali-
zowanych pojęć jest pojęciem szerszym – profesjonalizm w większym stopniu wywołuje 
skojarzenia dotyczące jakości wykonywanej pracy (Blau 2001; Meyer i in. 1993).

Kariera zawodowa, w przeciwieństwie do zawodu, wydaje się pojęciem „bardziej am-
bitnym”. Autorzy ujmują ją jako planowany wzorzec aktywności zawodowej trwającej od 
momentu podjęcia pracy do okresu przejścia na emeryturę (Greenhaus, Callahan, Godshalk 
2000; Greenhause 1987; Hall 1976; Kowalczyk 2014). W tym rozumieniu w trakcie okresu 
kariery zawodowej człowiek może wykonywać kilka zawodów.

Badania poświęcone identyfikacji zawodowej oscylują wokół dwóch grup zagadnień: 
1) badania identyfikacji poszczególnych grup zawodowych (Chrein i in. 2007; Ibarra 1999; 

Kreiner i in. 2006a; Kreiner i in 2006b; Loi i in. 2004; Lui 2003; Prat i in. 2006);
2) badania dotyczące zgodności między normami i wartościami organizacyjnymi a pro-

fesjonalnymi wartościami (Gouldner 1958; Hall 1968; Loi i in. 2004; Lui i in. 2003; 
Wallace 1993; 1995). Tak wyłoniona dywersyfikacja identyfikacji z zawodem staje się 
podstawą identyfikacji z konkretną organizacją i przywiązania organizacyjnego. 

Identyfikacja z organizacją

Identyfikacja z organizacją sprowadza się do poczucia przynależności pracownika do 
organizacji, kiedy pracownik taką przynależność jednoznacznie deklaruje (Ashfourth, 
Mael 1989; Ashforth i in. 2008). Prezentowane ujęcie nawiązuje do szerszej, społecznej 
perspektywy oceny własnej przynależności mającej swe źródło w uwarunkowaniach spo-
łecznych (Tajfel, Turner 1979) i kryteriach oceny ludzi przez pryzmat takich charakterystyk, 
jak narodowość rasa lub zawód. Wątki te można także znaleźć we wcześniejszych pracach 
nad organizacyjną identyfikacją (Hall, Schneider, Nygren 1970; O’Reilly, Chartman 1986; 
Patchen 1970). U podstaw tego stanowiska leży założenie, że przynależność organizacyjna 
określa relacje wobec innych grup społecznych, prowadząc do przyporządkowania ludzi do 
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określonych subkategorii. W tym rozumieniu przynależność organizacyjna wiąże się z „wie-
dzą jednostki dotyczącej jej przynależności do określonej grupy społecznej, wartościowaną 
pod względem emocjonalnym i powiązaną z określonym systemem wartości (Tajfel 1972, 
s. 292). Przynależność organizacyjna powoduje więc kategoryzowanie siebie i innych co 
z drugiej strony pozwala lepiej uporządkować wiedzę o świecie i grupach społecznych 
(Tajfel, Turner 1979; 1986). Zasadniczym motywem określenia swojej przynależności staje 
się budowanie i chęć poprawy obrazu własnej osoby przez pozytywną, społeczną identy-
fikację (Hogg, Turner 1985). Przynależność organizacyjna odgrywa istotne znaczenie za-
równo dla pracowników, jak i przedsiębiorców, pozwala bowiem jednostce na podniesienie 
poczucia wartości przez przynależność do „kolektywu” i organizacji, dzięki odwołaniu się 
do tego, jak znaczące jednostki określają w niej swoją przynależność (Hogg, Terry 2001; 
Ashforth i in. 2008). Jednak w przypadku, kiedy mamy do czynienia z silną identyfikacją 
z organizacją zatarciu ulega różnica między definiowaniem i przypisywaniem określonych, 
personalnych właściwości organizacji i jej członków (Dutton, Dukerich, Harquail 1994) do 
tego stopnia, że pracownicy traktują sukces czy porażkę swojej firmy jako swoją osobistą 
i intensywnie angażują się, aby pomóc organizacji w realizacji sformułowanych przez nią 
celów.

Identyfikacja z organizacją może przybierać zróżnicowane formy. Russeau (1998) 
wyróżnił dwa typy identyfikacji organizacyjnej: usytuowaną identyfikację organizacyjną  
(situated organizational identification) i głęboką, ustrukturalizowaną identyfikację or-
ganizacyjną (deep structure organizational identification). W przypadku usytuowanej 
identyfikacji organizacyjnej mamy do czynienia z dostrzeganiem znaczenia przynależ-
ności człowieka do organizacji jako „cząstki większej całości”. Ten rodzaj identyfikacji 
występuje stosunkowo często, kiedy człowiek dostrzega własne i jednocześnie wspólne 
interesy z organizacją (częściej wypowiadając się jako „my” niż „ja”), a swoje zaangażo-
wanie traktuje jako osobisty wkład na rzecz tejże organizacji (Russeau 1998). Głęboka, 
strukturalizowana identyfikacja organizacyjna postępuje znacznie wolniej i polega na 
uwzględnianiu przynależności organizacyjnej we własnej samoocenie. Jednak aktualnie 
wiele organizacji tworzy bariery uniemożliwiające taki rodzaj identyfikacji. Należą do 
nich kontrakty, krótkotrwałe umowy, geograficzny dystans miejsca pracy pracowników 
w stosunku do siedziby organizacji itp. 

Zdaniem Tajfela (1982, s. 2), identyfikacja organizacyjna jest wielowymiarowym kon-
struktem, złożonym z trzech komponentów: poznawczego, ewaluacyjnego i emocjonalnego. 
Komponent poznawczy wiąże się ze świadomością uczestnictwa organizacyjnego, kompo-
nent ewaluacyjny pozostaje w relacji do uznawanego przez jednostkę systemu wartości, 
komponent emocjonalny charakteryzuje się zaangażowaniem emocjonalnym, uwzględnia-
jącym poprzednie komponenty. Komponent poznawczy jest jak dotąd najczęściej obecny 
w literaturze jako przedmiot badań i określa zakres przynależności organizacyjnej, przez 
który pracownik określa własną tożsamość (Ashorth i in. 2008). Komponent ewaluacyjny 
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wskazuje na wartości, które pracownik może realizować i wnieść poprzez swoje uczest-
nictwo w organizacji. Komponent emocjonalny w relacji do organizacji może przybierać 
charakter pozytywny lub negatywny (Dutton i in. 1994) i przez to determinować decyzję 
pozostania lub opuszczenia organizacji.

Przywiązanie organizacyjne

Autorami trójwymiarowego modelu przywiązania organizacyjnego są Meyer i Allen 
(1997). Model ten stanowi modyfikację wcześniej opracowanych ujęć przywiązania organi-
zacyjnego (Porter i in. 1974; Becker 1960; Meyer, Allen 1984; Allen, Meyer 1990). Model 
ten jest złożony z trzech komponentów: afektywnego, trwałego i normatywnego (Bańka i in. 
2002, s. 66).

Komponent afektywny obejmuje emocjonalne przywiązanie pracownika do pracy, za-
angażowanie się i identyfikowanie się z miejscem pracy. Osoby, które charakteryzują się 
silnym afektywnym przywiązaniem do danej organizacji pozostają w niej dlatego, że same 
tego chcą, tzn. praca spełnia ich aspiracje, pozwala realizować cenione przez nich wartości, 
dostarcza satysfakcji i podnosi jakość życia zawodowego (Shahidul 2012, s. 394).

Przywiązanie trwałe oznacza świadomość kosztów związanych z opuszczeniem orga-
nizacji. Zdaniem Bańki (2002, s. 66), pracownicy, których zasadnicza więź oparta jest na 
przywiązaniu trwałym pozostają w niej, ponieważ czują, że „muszą ją wykonywać”. Można 
oczekiwać, że przywiązanie jest efektem swoistej kalkulacji i bilansu korzyści oraz ewentu-
alnych strat i końcowej decyzji opartej na zasadzie „mniejszego zła”.

Normatywny komponent przywiązania bazuje na moralnym poczuciu obowiązku pozo-
stawania w organizacji. Osoby o wysokim wymiarze tego komponentu odwołują się w jego 
przypadku do wartości wyznaczających ich zachowanie, jako zasadniczego motywu własnej 
aktywności. Innymi słowy, czują, że powinni ją wykonywać.

Istnieją dane, które wskazują, że pracownicy o określonym poziomie przywiązania or-
ganizacyjnego prezentują zróżnicowane zachowania organizacyjne o charakterze promo-
cyjnym i negatywnym. Zachowania promocyjne wykraczają poza podstawowe obowiązki 
i role zawodowe (Judge, Heller, Mount 2002). W przeciwieństwie do nich zachowania ne-
gatywne sprowadzają się do aktywności, która szkodzi celom organizacji, narusza normy 
organizacyjne lub wpływa na spadek produktywności (Spector, Fox 2005).

Zdaniem Bańki (2002, s. 66-67), pracownicy charakteryzujący się silnie rozwiniętym 
przywiązaniem afektywnym są bardziej wartościowymi pracownikami niż pracownicy 
o słabszym przywiązaniu afektywnym. Zależności te w dużej mierze potwierdzają Shore 
i Wayne (1993) wskazując na związek afektywnego i normatywnego przywiązania z za-
chowaniami obywatelskimi. Bańka podkreśla także słabsze efekty pracy i dysfynkcjonalne 
relacje interpersonalne pracowników o wysokim poziomie o przywiązania trwałego.
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Organizacja i teren badań własnych

W literaturze przedmiotu w ostatnim okresie pojawiają się opracowania wskazujące na 
związki przywiązania organizacyjnego ze zróżnicowanymi czynnikami, począwszy od za-
dowolenia z pracy (Hińcza i in. 2015; Shahidul 2012; Szpitalak 2010; Wołowska 2014), 
pracoholizmu i wreszcie stażu pracy.

Z tego też względu w opracowaniu sformułowano następujące problemy badawcze: 
1. Jak kształtuje się poziom przywiązania organizacyjnego pracowników wiedzy? 
2. Jakie postawy pracowników wiedzy wobec własnej aktywności zawodowej w wieku 65 

plus występują najczęściej?
3.  Czy istnieje związek między przywiązaniem organizacyjnym pracowników wiedzy 

a ich postawami wobec własnej aktywności zawodowej w wieku 65 plus?
4. Czy zwiększeniu poziomu przywiązania organizacyjnego pracowników wiedzy towa-

rzyszy ich dłuższy staż pracy? Czy istnieje zależność między długością stażu pracy a po-
stawami pracowników wiedzy wobec własnej aktywności zawodowej w wieku 65 plus?

Zależności te można przedstawić w postaci modelu.

W badaniach uczestniczyło 98 osób, pracowników wiedzy (wykonujących pracę wy-
magającą zaangażowania intelektualnego), proporcjonalnie dobranych ze względu na płeć 
i wyższe wykształcenie techniczne i pozostałe, zatrudnionych na niekierowniczych stano-
wiskach o stażu pracy 8-24 lata. Jako narządzie badawcze wykorzystano zmodyfikowa-
ną polską wersję kwestionariusza Meyera i Allen – Skali Przywiązania Organizacyjnego 
w adaptacji A. Bańki, R. Bazińskiej i A. Wołowskiej (2001). Skala ta złożona jest z trzech 
podskal zawierających komponent afektywny, przywiązania trwałego oraz komponentu 
organizacyjnego. Analiza współczynników rzetelności, wyodrębnionych w kwestiona-
riuszu skal, złożonych z sześciu elementów każda wykazała stosunkowo wysoką zgod-
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ność wewnętrzną1. Postawy badano analizując wypowiedzi kwestionariusza, lecz głównie 
w trakcie wywiadów pogłębionych służących do badania deklarowanych i rzeczywistych 
postaw pracowników wiedzy2. W badaniach uwzględniono wyłącznie postawy rzeczywi-
ste. 

Realizacja procedury badawczej odbywała się w związku z badaniami przeprowadzany-
mi w ramach projektu NCN pt. Zarządzanie kompetencjami pracowników wiedzy 65 plus. 
Dobre praktyki w obszarze zatrudniania.

Wyniki badań

Poziom przywiązania organizacyjnego pracowników wiedzy 

Wyniki uzyskane za pomocą wspomnianego kwestionariusza Skali Przywiązania 
Organizacyjnego wskazały na stosunkowo duże zróżnicowanie poziomu przywiązania orga-
nizacyjnego zarówno w odniesieniu do poszczególnych, wyróżnionych komponentów, jak 
i łącznego poziomu przywiązania organizacyjnego.

Tabela 1
Wyniki badań w Skali Przywiązania Organizacyjnego – komponent afektywny 

Przedział punktowy N %

24-21 32 32,66
20-17 35 35,71
16-13 13 13,27
12-9 11 11,22
Poniżej 9 7 7,14
Łączna liczba 98 100,00

Źródło: opracowanie własne.

1  Wartość współczynnika Alfa Cronbacha dla skali Przywiązania Afektywnego wynosiła 0,84. Pozostałe skale: Przywiązania 
Trwałości i Przywiązania Normatywnego wynosiły ponad 0,70.
2  Badanie postaw odbywało się przez analizę 2, 4, 6, 7 z zamieszczonych pytań”
1. Co wiesz osób 65 plus w pracy?
2. Jakie emocje towarzyszą Twojej współpracy z osobami 65 plus?
3. Jakich działań z Twojej strony wymaga współpraca z osobami 65 plus?
4. Czy chciałbyś, by osoba 65 plus pracowała w Twojej firmie? ...w Twoim Dziale? ...pracowała, jako Twój bezpośredni 
partner? ...w Twoim biurze? ...przy Twoim projekcie? ...jako Twój przełożony? ...jako Twój podwładny? ...jako współautor 
Twojego projektu?
5. Jakiego rodzaju postawy, dotyczącej otoczenia zawodowego oczekujesz od pracowników 65 plus?
6. Co motywuje/demotywuje Cię do współpracy z 65+?
7. Jakie usprawnienia i zmiany gotów jesteś wprowadzić, aby poprawić współpracę z 65+ ?
Autorkami pytań są osoby współpracujące w ramach grantu NCN: dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska i dr Magdalena 
Łużniak–Piecha.
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Analiza danych wykazuje stosunkowo duży odsetek (ok. 33%) osób, które uzyskały mak-
symalny wynik w Skali Przywiązania Organizacyjnego w zakresie komponentu afektywnego.

Tabela 2
Wyniki badań w Skali Przywiązania Organizacyjnego – komponent przywiązania 
trwałego 

Przedział punktowy N %

24-21 2 2,04
20-17 5 5,10
16-13 49 50,00
12-9 21 21,43
Poniżej 9 21 21,43
Łączna liczba 98 100,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Poziom komponentu przywiązania trwałego, stanowiącego efekt kalkulacji swojego za-
trudnienia na rynku pracy jest niższy niż poziom komponentu afektywnego3.

Jak wskazują dane z zamieszczonej tabeli 3, wyniki uzyskane przez osoby badane w za-
kresie komponentu trwałości organizacyjnej okazały się zdecydowanie niższe niż w przy-
padku aspektu afektywnego przywiązania organizacyjnego.

Tabela 3
Wyniki badań w Skali Przywiązania Organizacyjnego – komponentu przywiązania 
normatywnego 

Przedział punktowy N %

24-21 4 4,08
20-17 40 40,82
16-13 17 17,35
12-9. 11 11,22
Poniżej 9 26 26,53
Łączna liczba 98 100,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Podobnie jak w przypadku podskali trwałości, wyniki osób badanych wskazały zdecydowa-
nie niższy poziom przywiązania normatywnego w porównaniu z komponentem afektywnym.

3  Zależność tę weryfikowano testem „t” Studenta dla dwóch prób zależnych, przy df=97; dla komponentu trwałości wynosi ona 
t=1,937, a dla komponentu normatywnego t=1,996, na poziomie istotności p<0,001 
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Tabela 4
Wyniki badań w Skali Przywiązania Organizacyjnego (ujęcie łączne) w kontekście 
wieku osób badanych 

Przedział punktowy Średni staż pracy N %

72-62 18,24 14 14,28
61-51 20,37 24 24,49
50-40 15.67 27 27,55
39-29 12,33 13 13,27
Poniżej 29 10,15 20 20,41
Średnia/łączna liczba 14,31 98 100,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Uzyskane dane pokazały istnienie statystycznie istotnej zależności między wiekiem, 
przedstawianym w postaci stażu pracy a ogólnym wskaźnikiem przywiązania organizacyj-
nego pracowników wiedzy4. Zróżnicowanie to może być spowodowane kilkoma przyczy-
nami, a jedną z nich może być fakt większych możliwości znajdowania odpowiedniej pracy 
przez pracowników posiadających wyższe wykształcenie, która pozwala realizować warto-
ści i cele oraz jest wyżej oceniana, szczególnie pod względem komponentu afektywnego. 
U podstaw tego aspektu przywiązania organizacyjnego może leżeć też silna identyfikacja 
z organizacją umożliwiającą budowanie poczucia własnej wartości, szczególnie pod wzglę-
dem swojego profesjonalizmu i przez przynależność organizacyjną. 

Ponadto można oczekiwać, że u pracowników bardziej dojrzałych, posiadających dłuższe 
doświadczenie zawodowe, aktualnie wykonywana praca jest rezultatem rozpoznania możliwości 
na rynku pracy dla określonych specjalistów i osiągania kolejnych szczebli kariery zawodowej 
o charakterze wzrostowym. Tak więc większość z nich może osiągać wysokie szczeble kariery 
i pracować w miejscu, w którym czują się dobrze i wykazują zadowolenie z pracy. Pracownicy 
młodsi mogą znajdować się na etapie budowania kariery bądź jej wczesnego stadium rozwoju 
(Hall 1997; 2004) lub też mogą różnić się od starszych kolegów subiektywną oceną swojej in-
dywidualnej zatrudnialności (employability) (Bohdziejewicz 2009, s. 147), zakładając że zmiana 
pracy należy do elementów ich rozwoju zawodowego i w żadnym wypadku nie należy się do niej 
przywiązywać. W grę mogą także wchodzić różnice pokoleniowe i kulturowe.

Postawy pracowników wiedzy wobec własnej aktywności zawodowej w wieku 65 plus

Postawy pracowników wiedzy wobec aktywności zawodowej w wieku 65 plus wykazały 
stosunkowo wysokie zróżnicowanie.

4  Analiza statystyczna przeprowadzona za pomocą współczynnika korelacji rang tau Kendalla wykazała istnienie wprost pro-
porcjonalnej, statystycznie istotnej zależności między stażem pracy osób badanych a ich poziomem przywiązania organizacyj-
nego (tau = ,491, na poziomie istotności p<0,001).
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Tabela 5
Postawy pracowników wiedzy wobec własnej pracy zawodowej w wieku 65 plus  

Rodzaj postaw N  %

Pozytywne 37 37,76
Negatywne 24 24,48
Zróżnicowane z przewagą postaw zrównoważonych, 
pozytywnych i negatywnych 37 37,76
Razem 98 100,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Uzyskane dane wskazują na przewagę dwóch grup wypowiedzi osób badanych: podkre-
ślających istnienie pozytywnych, rzeczywistych postaw i postaw zróżnicowanych (z przewa-
gą postaw zrównoważonych, pozytywnych lub negatywnych. Postawy negatywne w wypo-
wiedziach pracowników wiedzy należy uznać za pozostające w zdecydowanej mniejszości. 

Pracownicy wiedzy najczęściej rozważają więc stosunkowo długie zaangażowanie 
w swojej pracy zawodowej, upatrując w niej przypuszczalnie nie tylko źródło swojego 
dobrostanu finansowego, ale własnej możliwości dalszego rozwoju, niezależnie od wieku 
(Bartkowiak 2014, s. 17), i programu na dalszą część życia.

Przywiązanie organizacyjne a postawy pracowników wiedzy wobec własnej 
aktywności zawodowej

Rozkład przywiązania organizacyjnego w kontekście postaw pracowników wiedzy wo-
bec własnej aktywności zawodowej w wieku 65 plus wykazywał stosunkowo duże zróżni-
cowanie.

Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje statystycznie istotna zależność – współ-
występowanie wyższego poziomu przywiązania organizacyjnego (ujęcie łączne) i z pozy-
tywnymi postawami pracowników wiedzy wobec własnego zatrudnienia w wieku 65 plus5.

Innymi słowy, wyższemu poziomowi przywiązania organizacyjnego pracowników wie-
dzy towarzyszy pozytywna postawa wobec własnego zatrudnienia jako osobie w wieku 65 
plus. Zależność ta wydaje się nie budzić kontrowersji – pracownicy wiedzy w większym 
stopniu utożsamiający się ze swoim miejscem pracy, budujący na niej swoje poczucie warto-
ści , w szczególności odnośnie do pracy zawodowej, bądź dokonujący pozytywnego bilansu 
własnego wkładu i uzyskanych korzyści, jak również doświadczający swoistego poczucia 

5  Zależność tę weryfikowano współczynnikiem Chi2, dokonując scalenia komórek postaw negatywnych i postaw zróżnicowa-
nych z przewagą pozytywnych i negatywnych przy df=4 wynosi 14,711 i jest istotna na poziomie p<0,044
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powinności zaangażowania zawodowego bardziej pozytywnie wartościują własną aktyw-
ność zawodową, a być może nie wyobrażają sobie bez niej swojego funkcjonowania.

Tabela 6
Przywiązanie organizacyjne a postawy pracowników wiedzy do własnej pracy 
w wieku 65 plus 

Poziom  
przewiązania 

organizacyjnego

Postawy 
pozytywne

N

Postawy 
pozytywne 

%

Postawy 
zróżnicowane 

z przewagą 
negatywnych 
lub pozytyw-

nych 
N 

Postawy 
zróżnico-

wane 
%

Postawy 
negatywne 

N

 Postawy 
negatywne 

%

B. wysoki 
72-62 9 9,18 4 4,08 1 1,02

Wysoki 
61-51 17 17,35 5 5,10 2 2,04

Średni 
50-40 17 17,35 9 9,18 1 1,02

Niewysoki
29-29 5 5,10 4 4,08 4 4,08

Niski
Poniżej 29 5 5,10 8 8,16 7 7,14

Źródło: jak w tabeli 1.

Staż pracy jako zmienna pośrednicząca między przywiązaniem organizacyjnym 
a postawami pracowników wiedzy wobec własnej aktywności zawodowej w wieku 
65 plus 

Przeprowadzone badania wykazały istnienie zależności między stażem pracy a przywią-
zaniem organizacyjnym oraz stażem pracy a prezentowanymi przez pracowników wiedzy 
postawami wobec własnej aktywności zawodowej w wieku 65 plus.

Jednocześnie można uznać, że wiek, a co za tym idzie przeważnie staż pracy jest czyn-
nikiem pośredniczącym między przywiązaniem organizacyjnym a postawami pracowników 
wiedzy wobec własnej aktywności. Podobny związek udało się bowiem zaobserwować mię-
dzy stażem pracy osób badanych a postawami wobec własnego zaangażowania zawodowe-
go w wieku 65 plus6. 

6  Zależność tę weryfikowano współczynnikiem Chi2 , dokonując scalenia komórek postaw negatywnych i postaw zróżnicowa-
nych z przewagą pozytywnych i negatywnych przy df=4 wynosi 12,437 i jest istotna na poziomie p<0,051.
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Tabela 7
Staż pracy pracowników wiedzy w kontekście ich poziomu przywiązania 
organizacyjnego  

Średnia 
stażu 

pracow 
wiedzy

Przywiązanie organizacyjne

b wy-
sokie 

N

b wy-
sokie 

%

wyso-
kie 
N

wyso-
kie 
%

średnie  
N

średnie 
%

niewy-
sokie 

N

niewy-
sokie  

%

niskie  
N

niskie  
%

 20,37  9
 18,24 17 17,35
 15,67 17 17,35
 12,33 5 5,10
 10,15 5 5,10

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 8
Staż pracy pracowników wiedzy w kontekście prezentowanych przez nich postaw 
wobec własnego zatrudnienia w wieku 65 plus

Średnia stażu 
pracowników 

wiedzy

Postawy 
pozytywne

N

Postawy 
pozytywne 

%

Postawy 
zróżnicowane 

z przewagą 
negatywnych 
lub pozytyw-

nych 
N 

Postawy 
zróżnico-

wane 
%

Postawy 
negatywne 

 N

 Postawy 
negatywne 

%

20,37 14 14,28 4 4,08 1 1,02
18,24 17 17,34 8 8,16 1 1,02
15,67 10 10,20 10 10,20 2 2,04
12,33 6 6,12 10 10,20 2 2,04
10,15 6 6,12 8 8,16 9 9,18

Źródło: jak w tabeli 1.

Zależność ta wskazuje, że w badanej grupie pracowników wiedzy wyższemu stażowi 
pracy towarzyszą bardziej pozytywne postawy wobec własnego zaangażowania zawodowe-
go w wieku 65 plus7. Tak więc staż pracy można uznać za zmienną pośredniczącą w relacji 
przywiązania organizacyjnego pracowników wiedzy a postawami wobec własnego zatrud-
nienia w wieku 65 plus.

7  Zależność tę weryfikowano współczynnikiem Chi2 , dokonując scalenia komórek postaw negatywnych i postaw zróżnicowa-
nych z przewagą pozytywnych i negatywnych przy df=4 wynosi 11,838 i jest istotna na poziomie p<0,049.
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Jednak zgodnie z zaprezentowanym modelem, w przypadku postaw pracowników wie-
dzy wobec własnego zaangażowania zawodowego kierunek zależności wydaje się być jed-
nostronny.

Podsumowanie

Otrzymane wyniki badań wskazują na zróżnicowany poziom przywiązania organiza-
cyjnego wśród pracowników wiedzy, zarówno w odniesieniu do poszczególnych kompo-
nentów tego przywiązania, wyodrębnionych w badaniu w postaci określonych podskal, 
jak i do łącznego wyniku kwestionariusza. Również staż pracy okazał się czynnikiem 
znacząco różnicującym przywiązanie organizacyjne pracowników wiedzy. Pracownicy 
o dłuższym stażu pracy okazali się w większym stopniu przywiązani do swego miejsca 
pracy niż ich młodsi koledzy. Podobnie kształtuje się związek między stażem pracy a po-
stawami wobec własnej aktywności zawodowej i w konsekwencji zależności między przy-
wiązaniem organizacyjnym pracowników wiedzy a ich postawami wobec własnej aktyw-
ności zawodowej.

Uzyskane dane wskazują na istotne miejsce pracy zawodowej w życiu pracowników wie-
dzy. Najczęściej nie zakładają rezygnacji z własnej aktywności zawodowej i niezależnie od 
nowych, lansowanych trendów w rozwoju kariery zawodowej zakładających konieczność 
zachowania lojalności wobec siebie jako podstawy relacji z pracodawcą (Bogdziejewicz 
2009, s. 146) pracę zawodową traktują jako nieodłączny element swoich planów życiowych.

Uzyskane dane podkreślają więc zasadność zarządzania kompetencjami pracownikami 
wiedzy 65 plus i konieczność opracowywania, przygotowywania i wdrażania dobrych prak-
tyk w obszarze zatrudnienia dla tej grupy pracowników.
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Organisational Commitment of Knowledge Workers and Their Attitudes 
Towards Remaining Professionally Active at the Age of 65+

Summary

Analysing the situation of social and particularly psychological aspects of man’s functioning at 
work, the last dozen or so years can be considered as the period of increased concern of researchers 
about the issues of organisational commitment. That concern stems from a great popularity of this 
topic as well as the issues connected with ageing of societies, mainly of Europe and the United States, 
and particularly of Poland where more than two years ago there were introduced new regulations 
related to the obligation to be vocationally active longer. More and more often, as we can observe 
it studying the subject literature, organisational commitment becomes an object of research of vari-
ous vocational groups; however, so far that research has not been carried out in the environment of 
knowledge workers, and, first of all, it has not concerned their attitudes to their own professional 
commitment at the age of 65+. 

Therefore, the subject matter of this study is the issues of organisational commitment of knowl-
edge workers as representatives of different professions whose work is connected with a specific 
intellectual activity. Organisational commitment means a specific stance towards one’s own working 
place, which, on the one hand, allows for personal development, achievement of intended purposes 
and values, and is an opportunity to realise oneself by activities aimed at creation of new goods, while, 
on the other hand, it causes that work is perceived as a friendly place of activity and the condition 
for retention of the balance between one’s personal and professional life. An aim of the study is to 
receive answers to the questions: What is the level of organisational commitment among knowledge 
workers?, Does it have any relationship with attitudes towards the vision of one’s own future profes-
sional commitment at the age of 65+, in the aspect of its three components: affective, permanence, and 
normative? Is greater job seniority in the profession a factor accompanying definite attitudes towards 
professional activity of workers of their age of 65+?

The study consists of two parts: theoretical, in which the authors undertake the issues of identifi-
cation with the profession and organisational identification as the factors concurrent or contributing to 
emergence of commitment to the organisation, then the components of such commitment, as well as 
the empirical one, presenting findings of their own research carried out among 98 knowledge work-
ers with a diversified length of service. It has appeared that the factor, which shapes to the highest 
degree organisational commitment among individuals aged 65+, is the affective factor allowing for 
realisation of one’s professional objectives and values, and that organisational commitment increases 
with job seniority. Greater organisational commitment co-occurs with a higher length of service and 
attitude towards one’s own professional activity as a person aged 65+.

Key words: organisational commitment, attitudes towards employment of workers aged 65+.
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