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Uwagi wstępne

Socjologia pracy jest dyscypliną socjologiczną, która przedmiotem swoich dociekań 
teoretycznych oraz podejmowanych badań czyni społeczny proces pracy wraz z jego 
wielorakimi uwarunkowaniami oraz z jego skutkami dla jednostek, grup bądź szer-
szych zbiorowości ludzkich (Szczepański, 1961, s. 169).

W ramach polskiej socjologii pracy można wyróżnić, w ślad za J. Baranem (1986), 
następujące orientacje:

W artykule pokrótce przedstawiono obszar zainteresowań teoretycznych i ba-
dawczych polskiej socjologii pracy, przemysłu i organizacji do czasu społeczno- 
-gospodarczego przełomu transformacyjnego, który zapoczątkował (zdynamizo-
wał) w naszym kraju rozwój nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiele pojęć  
i koncepcji wypracowanych na gruncie wymienionych dyscyplin socjologicznych  
funkcjonuje także w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Zasadnicze róż-
nice polegają na odmiennościach interpretacyjnych. Konotacje socjologiczne tych 
pojęć eksponują ich funkcje społeczne i niekiedy efektywnościowo-prakseologicz-
ne. Natomiast w ramach nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi te same pojęcia 
i zjawiska stanowią elementy systemu działań, które powinny wspierać strategię 
biznesową organizacji i przyczyniać się do tworzenia wartości ekonomicznych.
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■ menedżerską, koncentrującą się na badaniu takich problemów, jak: zasady 
funkcjonowania zakładu pracy, kierowanie zespołem pracowniczym, czynniki i uwa-
runkowania wydajności pracy;

■ psychologiczną, ukierunkowaną na badanie postaw wobec pracy, motywowania 
pracowników, zadowolenia z pracy, rozwiązywania konfliktów powstających na tle 
pracy;

■ humanistyczną, zorientowaną na badanie takich zagadnień, jak: humanizowa-
nie warunków pracy, klimat społeczny i stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy, 
kolektywizm działania;

■ eklektyczną, łączącą różne kombinacje elementów charakterystycznych dla wy-
żej wymienionych orientacji.

Wraz z rozwojem gospodarki przemysłowej z socjologii pracy (po znaczącym 
poszerzeniu zaczerpniętych stamtąd wątków problemowych o nowe zagadnienia) 
wyodrębniła się kolejna dyscyplina – socjologia przemysłu, której przedmiotem za-
interesowań stały się społeczne konsekwencje z jednej strony procesów industria-
lizacyjnych, z drugiej zaś organizacji pracy i jej wykonywania w przedsiębiorstwie 
przemysłowym (Czajka, Sztumski, 1987, s. 23 i nast.).

Socjologia organizacji z kolei w naturalny sposób wyewoluowała z socjologii 
pracy i przemysłu, zwłaszcza z tych jej nurtów tematycznych, które koncentrowały 
się wokół problematyki funkcjonowania zakładu pracy (przedsiębiorstwa przemy-
słowego). Jest ona w istocie refleksją socjologiczną odnoszącą się do wszelkiego 
rodzaju procesów organizowania się ludzi w pracy. Nie jest jednak możliwe wyty-
czenie precyzyjnej linii demarkacyjnej pomiędzy nią i wymienionymi wyżej dyscy-
plinami socjologicznymi, bowiem wiele tych samych zagadnień, choć rozpatrywa-
nych w nieco innej perspektywie i konwencji, znajduje się w polu zainteresowań 
każdej z nich. 

W celu przeprowadzenia problemowo-tematycznej inwentaryzacji zarówno teo-
retycznych refleksji, jak i badań podejmowanych do 1989 roku w ramach socjologii 
pracy, przemysłu i organizacji, dokonano przeglądu i analizy artykułów naukowych 
opublikowanych na łamach kwartalnika „Studia Socjologiczne” w trzydziestoleciu 
1961–1989. Przyjęto, że takie podejście pozwoli wykreślić w miarę kompletną mapę 
zagadnień, które podejmowane były przez polskich socjologów pracy, przemysłu  
i organizacji w wymienionym okresie. 

Kwartalnik „Studia Socjologiczne” jest sztandarowym i wysoko cenionym spe-
cjalistycznym periodykiem polskiego środowiska socjologicznego, wydawanym 
przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1961 r., 
publikując artykuły z wszystkich dziedzin socjologii. W trzydziestoleciu 1961–1989 
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na jego łamach ukazało się ogółem około 130 artykułów oraz komunikatów z ba-
dań z zakresu socjologii pracy, przemysłu i organizacji, przy czym, co charaktery-
styczne, niemal połowa tych tekstów plasuje się w dekadzie lat 1961–1970.

Przegląd publikacji z zakresu socjologii pracy i przemysłu

Wśród artykułów dotyczących socjologii pracy, przemysłu i organizacji, jakie od-
najdujemy w „Studiach Socjologicznych” w okresie 1961–1989, można wyodrębnić 
sześć najważniejszych profili tematycznych.

Industrializacja i jej społeczne skutki

Prace na temat procesów uprzemysławiania polskiej gospodarki i różnych jego 
społecznych aspektów i konsekwencji (zwłaszcza dynamicznego kształtowania się 
zbiorowości pracowniczych w tworzących się dużych ośrodkach przemysłowych, 
wyłaniania się nowych zawodów, procesu adaptowania się napływowych robot-
ników do wymogów pracy przemysłowej) ukazywały się przede wszystkim w la-
tach 1961–1970. Trzeba tu wymienić przede wszystkim prace J. Szczepańskiego 
(1964, 1965), B. Gałęskiego (1967) oraz W. Morawskiego (1971). Na wpływ indu-
strializacji kraju w zakresie wyzwań profesjonalizacyjnych w odniesieniu do pracy 
zwrócił natomiast uwagę R. Turski (1964), podobnie też, w kontekście zawodowe-
go awansu robotników obsługujących nowe technologie produkcyjne, uczyniła to  
H. Najduchowska (1963). Konsekwencją procesów dynamicznego uprzemysławia-
nia kraju w tym okresie był szybko rosnący popyt zatrudnieniowy. W powstających 
przedsiębiorstwach przemysłowych znajdowali zatrudnienie liczni migranci z ob-
szarów wiejskich, co powodowało trudne problemy adaptacyjne: kwestię tę porusza 
w swoim artykule M. Jarosińska (1964). Innym występującym wówczas na skalę 
masową zjawiskiem było podejmowanie zatrudnienia w przemyśle przez kobiety, co 
generowało istotny problem zakłócenia równowagi między obszarem obowiązków 
zawodowych a sferą życia rodzinnego pracownic (Piotrowski, 1962). 

W tradycyjnych monokulturach przemysłowych (np. w Łodzi) był zatrudniony 
znaczny odsetek robotników starszych wiekiem, w związku z czym pojawiała się 
kwestia efektywności ich pracy oraz przydatności zawodowej; wyniki badań tego za-
gadnienia przedstawił w swoim artykule Z. Michałkiewicz (1962).

Zawód i kwalifikacje zawodowe

Jednym ze skutków intensywnej industrializacji, zwłaszcza w dekadzie lat 60., były 
przekształcenia w strukturze zawodowej. Pojawiały się nowe zawody i specjalności 
związane z gospodarką przemysłową. W rezultacie następowała głęboka przebudo-
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wa dotychczasowych hierarchii zawodów ze względu na przypisywany im społecz-
ny prestiż. Zjawisko przetasowań w hierarchii zawodów było przedmiotem badań  
i analiz podejmowanych zwłaszcza przez A. Sarapatę i W. Wesołowskiego (1961),  
a także przez M. Koraszewską (1969). 

Podejmowano także próby monograficznego charakteryzowania niektórych za-
wodów: farmaceuty (Nowicka, 1970), urzędnika państwowego (Górski, 1988), so-
cjologa zakładowego (Jędrzycki, 1970), a także zawodów związanych z handlem 
(Daniluk, 1968), gospodarką morską (Waluk, 1967) i rolnictwem (Gałęski, 1963). 
Monograficzną deskrypcję stosowano jako podstawową metodę badawczą socjologii 
zawodów i zmierzano do takiego właśnie kodyfikowania najważniejszych zawodów 
kształtujących się na fali industrializacji oraz implementowania nowych technologii 
wytwarzania (Reszke, 1973). 

Wśród analizowanego zbioru artykułów zaliczanych do omawianego tutaj ob-
szaru problemowego można wyodrębnić jeszcze jeden wątek tematyczny: jest to 
zagadnienie awansu zawodowego oraz karier zawodowych w zakładzie pracy. Poza 
jednym tylko artykułem opisującym ścieżki awansu zawodowego pracowników ad-
ministracyjno-biurowych (Janicki, 1965), pozostałe dotyczą karier kadry kierowniczej 
oraz zasad i dróg awansu na te stanowiska. Trzeba tutaj, stosując porządek chrono-
logiczny, wymienić prace H. Najduchowskiej (1969), J. Wasilewskiego (1978) oraz  
H. Domańskiego (1986).

Socjologiczna charakterystyka zakładu pracy

Najczęściej stosowanym na gruncie socjologii pracy i przemysłu określeniem odno-
szącym się do podsystemu społecznego przedsiębiorstwa jest termin „załoga”. Jego 
konotacje znaczeniowe zawężone są do zbiorowości osób zatrudnionych w danym 
zakładzie pracy oraz do sieci zachodzących między nimi społecznych, organizacyj-
nych i technicznych relacji (społeczność zakładu pracy jako układ ról definiował np. 
J. Walkowiak, 1978), natomiast wyraźnie brak jest w jego treściach odniesień do idei 
zasobów ludzkich, z których przedsiębiorstwo może korzystać do osiągania swoich 
celów biznesowych. 

W polskiej literaturze socjologicznej lat 60. i 70. znajdujemy społeczno-zawodowe 
monograficzne charakterystyki załóg przedsiębiorstw ze względu na takie cechy, jak: 
płeć, wiek, pochodzenie społeczne, wykształcenie, staż pracy, miejsce zamieszkania, 
sytuację materialną itp., a także próbę rejestracji zmian zachodzących w ramach tak 
opisywanych struktur w miarę techniczno-organizacyjnego rozwoju przedsiębior-
stwa bądź ewoluowania jego kontekstu otoczeniowego (Janik i wsp., 1970). Obiek-
tem szczególnej uwagi badaczy była przy tym kategoria młodej generacji robotników 
zatrudnionych w wielkich ośrodkach przemysłowych jako swego rodzaju awangardy 

ZZL(HRM)_2014_3-4(98)_Bohdziewicz_P_103-118



107Próba zinwentaryzowania i analizy zasadniczych nurtów socjologii...

klasy robotniczej (Czesla, 1987). Ważnym zagadnieniem związanym z zatrudnianiem 
młodych osób na stanowiskach robotniczych w zakładach przemysłowych był pro-
ces ich adaptacji społeczno-zawodowej (Kosiński, 1969). Zwracano uwagę na istotną 
pod tym względem rolę majstra i opiekuna robotników oraz stwierdzano, że do-
świadczenia adaptacyjne pracowników przyczyniają się w znacznej mierze do kształ-
towania cech ich osobowości zawodowej (Nowicki, 1968).

Praca ludzka wraz z jej cechami stanowiła przedmiot badania i analiz licznej gru-
py socjologów. Dość wcześnie zwrócono uwagę na zjawisko postępu technicznego 
i jego rolę w przebudowie treści pracy. Analizowano proces wdrażania innowacji  
w przedsiębiorstwie oraz jego psychologiczne skutki (Matejko, 1961). Częstym skut-
kiem implementowanego w przedsiębiorstwach postępu technicznego było wzbo-
gacanie treści pracy produkcyjnej o wyraźne elementy intelektualne, co stanowiło 
istotne wyzwanie dla kształcenia zawodowego robotników (Szaniawski, 1970). Za-
uważano również, że warunkiem podejmowania przez pracowników efektywnych 
zachowań o charakterze adaptacyjnym w realiach zmieniającej się treści pracy jest 
posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz funkcjonowanie w ramach 
organizacyjnych umożliwiających ich wykorzystywanie (Penc, 1983). Badano także 
skorelowanie cech pracy z poziomem zarobków pracowniczych, formułując postu-
lat, by określony układ i poziom owych cech stanowiły istotną podstawę zróżni-
cowania płac (Hryniewicz, 1981). Diagnozowano również związki między cechami 
wykonywanej pracy zawodowej a usytuowaniem pracownika w strukturach klasowo-
warstwowych społeczeństwa (Hryniewicz, 1982). Inną interesującą koncepcją bazu-
jącą na teorii cech pracy było poszukiwanie zbiorczego wskaźnika substantywnej  
i organizacyjnej złożoności pracy, umożliwiającego odpowiednie pomiary tej warto-
ści zarówno na szczeblu stanowiska pracy, jak i na poziomie wyodrębnionych kate-
gorii zawodowych (Janicka i wsp., 1983).

Przedmiotem badań i analiz była także organizacja czasu pracy. Podejmowano 
refleksję nad koncepcją optimum w tym zakresie (Penc, 1985) oraz weryfikowano 
rozwiązania istniejące w ówczesnej praktyce polskich firm dotyczące ruchomego 
czasu pracy (Wilencewicz, 1987).

Na gruncie socjologii pracy przedsiębiorstwo jest najczęściej definiowane jako 
system społeczny. Stąd jednym z ważniejszych tematów podejmowanych przez ba-
daczy były stosunki międzyludzkie postrzegane jako jeden z wyznaczników efek-
tywności pracy, a także jako czynnik wpływający na zadowolenie pracowników (Ma-
tejko, 1965). 

Podstawową mikrostrukturą społeczną zaangażowaną w proces pracy jest ze-
spół roboczy. Mechanizmy jego funkcjonowania oraz efektywność pracy zespoło-
wej stanowiły często podejmowaną tematykę dociekań socjologicznych w dycho-
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tomicznej perspektywie współdziałanie – konflikt. Wskazywano na różne kategorie 
uwarunkowań efektywnego współdziałania członków zespołu, zarówno na czynni-
ki o charakterze psychosocjologicznym (Zaborowski, 1961), jak i organizacyjnym, 
np. przepływy informacji niezbędnej do realizowania zadań (Siciński, 1963). Dość 
często podejmowano problematykę konfliktu jako zjawiska dezintegrującego zespół 
pracowniczy (lub załogę zakładu pracy) i w konsekwencji działającego antyefektyw-
nościowo. I tak R. Dyoniziak (1965) zajął się szerszym, wewnątrzorganizacyjnym 
konfliktem o charakterze międzygrupowym, przekładającym się na takie dysfunkcje, 
jak zwiększona fluktuacja załogi czy obniżenie wydajności pracy poszczególnych ze-
społów. K. Doktór (1987) z kolei zwrócił uwagę na możliwość występowania kon-
fliktów ulokowanych na różnych poziomach organizacji: pracodawca – pracobiorcy, 
kierownicy – pracownicy wykonawczy, kierownictwo liniowe – ośrodki sztabowe, 
technokracja – biurokracja itp. Podkreślał, że każdy z tych typów konfliktu wymaga 
innych analiz i innych działań zmierzających do jego konstruktywnego rozwiązania. 
Natomiast B. Cichomski i W. Morawski (1988) podjęli analizę zróżnicowania intere-
sów pracowniczych w przedsiębiorstwie i budujących się na tym tle wewnątrzorga-
nizacyjnych konfliktów. 

Wartości, postawy i oczekiwania pracownicze

Preferowane przez pracowników wartości związane z pracą zawodową, manifesto-
wane przez nich postawy wobec pracy oraz ich oczekiwania w stosunku do pracy 
i przedsiębiorstwa są problematyką dość często obecną w publikacjach zamiesz-
czonych na łamach „Studiów Socjologicznych” w latach 1961–1989, zwłaszcza po 
roku 1970. Trzeba przy tym podkreślić, że choć powyższe pojęcia mają wyraźne 
proweniencje psychologiczne, to stanowią obiekt zainteresowania i badań socjologii 
pracy jako charakterystyki różnych grup i kategorii społecznych funkcjonujących  
w ramach zakładu pracy bądź usytuowanych w szerszych strukturach.

Problematyce wartości przypisywanych pracy zawodowej oraz poszczególnym 
jej aspektom wiele uwagi poświęciła D. Dobrowolska (1972, 1985). Rozważając ta-
kie kwestie, jak miejsce pracy w systemie innych wartości czy przypisywanie warto-
ści poszczególnym aspektom pracy, wymieniona autorka odnosiła swoje konstatacje 
do struktur szerszego społeczeństwa (kategorie zawodowe, klasy i warstwy społecz-
ne), diagnozowała także przemiany pozycji pracy jako wartości w społeczeństwie 
polskim. 

Inny badacz, T. Stalewski (1976), podjął problem wartości preferowanych przez 
robotników zatrudnionych w przemyśle. Jego badania wykazały, że znaczący wpływ 
na uznawanie określonych wartości wśród tej kategorii pracowników wywiera sto-
pień deprywacji poszczególnych potrzeb. Podobne wnioski sformułował na pod-
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stawie wyników swojego badania także T. Michalczyk (1988), stwierdzając, że istot-
nym zagrożeniem dla wartości pracy okazuje się lekceważenie interesów i spraw 
pracowniczych w przedsiębiorstwie (m.in. na poziomie kierowania zespołem) oraz 
kształtująca się na tym tle dyssatysfakcja załogi. Z kolei B. Morawski (1989) zwrócił 
uwagę na rolę uznawanych przez pracowników wartości w integrowaniu społecz-
nego systemu zakładu pracy (integracja aksjonormatywna) oraz w budowaniu jego 
tożsamości (tożsamość aksjologiczna). 

Większość opublikowanych w „Studiach Socjologicznych” artykułów dotyczą-
cych problematyki postaw pracowniczych koncentruje się na różnych społecznych 
i organizacyjnych czynnikach, warunkujących ich ukierunkowanie oraz poziom. Na 
podstawie takich dociekań – a trzeba podkreślić, że są to teksty z reguły mocno 
oparte na materiale empirycznym – próbuje się następnie (także w odpowiedzi na 
ważne w tamtym okresie i w ówczesnych warunkach gospodarowania zapotrzebo-
wanie ze strony przedsiębiorstw) formułować wnioski dotyczące możliwości inten-
cjonalnego oddziaływania na procesy kształtowania się pozytywnych postaw wobec 
pracy. Można tu wymienić tekst A. Sicińskiego (1961), w którym autor podjął takie 
wątki, jak: pracownicze poczucie odpowiedzialności za przedsiębiorstwo, akceptowa-
ne i respektowane przez pracowników normy moralne odnoszące się do sfery pracy 
zawodowej, czy stosunek do własności społecznej i prywatnej. Z kolei B. Morawski 
(1977, 1979) rozpatrywał postawy wobec pracy jako kategorię zależną od warto-
ści indywidualnie przypisywanych pracy oraz od wieloaspektowego zadowolenia  
z pracy, a także od zjawisk alienacyjnych towarzyszących procesowi pracy w przed-
siębiorstwie. Problemy uwarunkowań postaw zawodowych (kategorii pojęciowej 
o konotacjach szerszych niż postawy wobec pracy) podjął natomiast J. Poplucz 
(1981). Tenże autor w nieco wcześniejszej swojej publikacji przedstawił wyniki ba-
dania nad oczekiwaniami zawodowymi pracowników, opisując ich dynamikę, stan 
zrealizowania w przedsiębiorstwie oraz ich związki z postawami wobec pracy (Po-
plucz, 1977). 

Intencjonalne kształtowanie postaw załogi wobec pracy, przedsiębiorstwa  
i współpracowników stanowi zasadniczy nurt wychowawczej funkcji przedsiębior-
stwa. Problematyce tej przypisywano wyjątkowo ważne, ideologiczne znaczenie  
w realiach polskich przedsiębiorstw w okresie gospodarki socjalistycznej, zwłaszcza 
w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku. W osobie kierującej zespołem pracow-
niczym widziano najważniejszy podmiot zobowiązany do prowadzenia działalności 
ideowo-pedagogicznej (Poplucz, 1978), postulowano także m.in. włączenie technik 
planowania sieciowego do pracy wychowawczej (Poplucz, 1979).

Odrębną kwestią jest rola postawy wobec pracy jako istotnej determinanty in-
dywidualnych zachowań pracowniczych. Zagadnienie to podjęła B. Mikołajewska 
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(1973), odwołując się do wyników badania, stwierdziła, że typ postawy wobec pracy 
stanowi ważny czynnik oddziałujący na poziom wydajności pracy.

Powyższy przegląd artykułów dotyczących problematyki postaw wobec pracy 
należy uzupełnić o takie, które opisują różne kategorie pracownicze bądź grupy 
zawodowe pod względem deklarowanych i uzewnętrznianych postaw. I tak znajdu-
jemy w objętych analizą rocznikach „Studiów Socjologicznych” publikacje charak-
teryzujące postawy zawodowe, w tym postawy wobec pracy takich grup, jak hutnicy 
(Adamski, 1964) czy inżynierowie (Hoser, 1965).

Zadowolenie z pracy i motywacja pracowników

Tematyka zadowolenia z pracy oraz czynników motywowania pracowników pojawi-
ła się w artykułach publikowanych w „Studiach Socjologicznych” w zasadzie dopie-
ro od 1970 r. Najwcześniejszy zamieszczony tam tekst o takim profilu problemo-
wym dotyczył motywowania lekarzy (Hirszel, 1969). Wkrótce po nim opublikowano 
artykuł A. Sarapaty (1970), ukazujący, w oparciu o wyniki badania porównawczego, 
różne wymiary satysfakcji z pracy dyrektorów przedsiębiorstw oraz ich szeroko ro-
zumianego motywowania. Z kolei problem zadowolenia z pracy kadr kierowniczych 
średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie oraz analizę wewnętrznych i ze-
wnętrznych wyznaczników tego stanu przedstawiła A. Buchner-Jeziorska (1975). 

Zainteresowanie konkretnymi rozwiązaniami w zakresie polityki płacowej 
przedsiębiorstw zaznacza się jedynie marginalnie w artykułach opublikowanych 
do 1989 r. w „Studiach Socjologicznych”. Jedynym takim tekstem jest artykuł  
A. Buchner-Jeziorskiej (1981) poświęcony walorom motywacyjnym wynagrodzeń 
w przedsiębiorstwie. 

Stosunki przemysłowe

Problematyka stosunków przemysłowych w realiach gospodarki sterowanej cen-
tralnie skoncentrowała się przede wszystkim wokół zagadnień uczestnictwa pra-
cowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w podwójnym aspekcie: związkowym 
oraz samorządowym, a także wokół zagadnień regulacji konfliktów powstających na 
tle pracy. Ma ona dość szerokie odzwierciedlenie w publikacjach pomieszczonych  
w „Studiach Socjologicznych” w latach 1961–1989. 

Znajdujemy zatem wśród zbioru analizowanych artykułów takie, które koncen-
trowały się na ustrojowych pryncypiach stosunków przemysłowych (Doktór i wsp., 
1965) oraz na ideologicznych zasadach uczestnictwa pracowników w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem (Wójcik, 1973). 

Zaledwie sporadycznie w analizowanych publikacjach poruszana była tematyka 
związana z funkcjonowaniem związków zawodowych w przedsiębiorstwie (Ostrow-
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ski, 1968). Najobficiej natomiast była wśród nich reprezentowana problematyka 
samorządowa. W latach 60. minionego wieku prace na ten temat opublikowała  
M. Jarosz (1964), przedstawiając opinie działaczy samorządu robotniczego dotyczą-
ce ustawowej regulacji samorządu robotniczego, oraz A. Owieczko (1966), opisując 
oczekiwania i oceny załóg wobec działalności rad robotniczych. Kolejne publikacje 
na temat samorządu pracowniczego powstały w latach 80. Można tu wskazać teksty 
J.T. Hryniewicza (1980), analizującego relacje między samorządem pracowniczym  
a związkami zawodowymi oraz przyczyny deformacji w działalności rad robotni-
czych i zakładowych, W. Morawskiego (1986), przedstawiającego stosunek załogi 
do samorządu pracowniczego, W. Dameckiego (1987), określającego samorządowe 
oczekiwania i aspiracje pracownicze, oraz M. Jarosz (1988), która eksponowała 
koncepcję samorządu pracowniczego jako ważnego elementu reformy gospodar-
czej lat 80.

Przegląd publikacji z zakresu socjologii organizacji

W rozwoju socjologii organizacji w trzydziestoleciu 1961–1989 pojawiły się kolej-
no trzy zasadnicze nurty koncepcyjne: systemowy (w ramach którego organizacja 
definiowana jest jako system społeczno-techniczny oraz decyzyjny), interakcyjny 
(traktujący organizację jako ogniwo łańcucha interakcji z otoczeniem) oraz feno-
menologiczny (interpretujący organizację jako rezultat społecznej kreacji jednostek, 
których działania są dyktowane ich subiektywnymi doświadczeniami) (Sterniczuk, 
Żandarowski, 1983, s. 185 i nast.).

Wśród artykułów znalezionych w rocznikach „Studiów Socjologicznych” za lata 
1961–1989 można wyodrębnić kilka charakterystycznych obszarów tematycznych.

Model nowoczesnej organizacji i paradygmat jej badania

Jednym z ważnych zagadnień podejmowanych na łamach „Studiów Socjologicz-
nych” był problem tworzenia nowoczesnej teorii organizacji. W. Morawski (1969) 
sformułował zręby takiej teorii w opozycji do założeń szkoły human relations. Pró-
bowano określić model przedsiębiorstwa, odpowiadający ideologicznym treściom 
socjalizmu (Wójcik, 1972). Prowadzono także refleksję nad możliwościami pozyski-
wania wiedzy o współczesnych organizacjach jako podstawy rozwijania socjologii 
organizacji (Kuczyński, 1980).

Zarządzanie organizacją oraz kształtowanie jej celów

Trudnym do rozstrzygnięcia problemem, obecnym w tekstach publikowanych w „Stu-
diach Socjologicznych”, była kwestia poziomu autonomii przedsiębiorstwa funkcjo-
nującego w systemie gospodarki centralnie sterowanej oraz możliwości efektywnego 
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nim zarządzania. Zagadnienie to podjął R. Dyoniziak (1964), zastanawiając się nad 
występowaniem rozbieżności pomiędzy celami przedsiębiorstwa (zdefiniowanymi 
także ideologicznie) a technicznymi i kwalifikacyjnymi możliwościami realizowania 
przezeń bieżących zadań. Z kolei A.K. Koźmiński (1967) zwrócił uwagę na rolę 
dyrektora w przedsiębiorstwie socjalistycznym, zwłaszcza w kontekście realizowa-
nia zadań planowych. Podobnymi kwestiami zajął się także K. Doktór (1982) oraz  
A. Iwanowska (1986). Natomiast M. Jarosz (1989) uczyniła przedmiotem swoich 
dociekań zakłócenia występujące w systemie decyzyjno-kontrolnym przedsiębiorstw 
oraz kształtujące się na tym tle różne działania pozorne.

Struktury i role organizacyjne

Ważnym czynnikiem określającym w znacznej mierze efektywność procesu zarzą-
dzania organizacją oraz realizowania funkcji i zadań na wszystkich jej poziomach 
są jej wewnętrzne struktury. J. Staniszkis (1970) podjęła próbę analizy czynników 
wpływających na przekształcenia struktur organizacyjnych oraz zaproponowała ich 
własną typologię. J. Solarz (1972) swoje refleksje skoncentrował na jednostkowych 
rolach organizacyjnych oraz funkcjonowaniu grup pracowniczych połączonych 
więzią technologiczną. Natomiast E. Masłyk (1973) zajęła się znaczeniem więzi in-
formacyjnej w organizacji i jej wpływem na poziom działania ludzi.

Integracja i konflikt w organizacji

Przedmiotem zainteresowań autorów analizowanego zbioru artykułów była rów-
nież kwestia zarządzania organizacją, opartego na modelu integracji oraz na modelu 
konfliktu. A. Preiss (1972) zajęła się wpływem struktury organizacyjnej na procesy 
integracyjne, a także różnymi płaszczyznami zintegrowania pracowników z orga-
nizacją. Natomiast K. Doktór (1987) skoncentrował swoje dociekania na modelu 
konfliktu, rysującego się zwłaszcza między różnymi typami ról organizacyjnych.

Kultura organizacyjna

W połowie lat 80. minionego wieku wśród artykułów zamieszczonych w „Studiach 
Socjologicznych” pojawił się nowy wątek tematyczny: kultura organizacji jako istot-
ny element jej systemu społecznego. K. Konecki (1985) reflektował nad kulturą or-
ganizacyjną w dwu perspektywach teoretycznych, traktując ją jako zmienną zależną 
oraz niezależną w relacji do różnych zjawisk wewnątrzorganizacyjnych. J. Gąciarz  
i A. Marcinkowski (1989) analizowali znaczenie kultury organizacyjnej dla funk-
cjonowania organizacji, eksponując zwłaszcza kulturowy kontekst zmian spo-
łecznych.
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Sprzężeniozwrotne relacje organizacji z otoczeniem

Socjologiczny paradygmat interakcyjny zdecydowanie wpisuje organizację w ramy 
otoczenia społecznego (politycznego, kulturowego, gospodarczego), przy czym re-
lacje między organizacją i jej szeroko rozumianym środowiskiem polegają na wza-
jemnych oddziaływaniach. Problematykę tę podjęli w swoim artykule L. Kolarska  
i A. Rychard (1980), zastanawiając się nad rolą organizacji w społeczeństwie socja-
listycznym, zwłaszcza w zakresie jej wpływu na kształt struktury klasowo-warstwo-
wej i zawodowej. W innym artykule L. Kolarska (1980) podjęła kwestię konfliktów 
występujących między organizacjami w warunkach centralizacji oraz decentralizacji 
zarządzania gospodarką.

Podsumowanie

Wiele zagadnień obejmowanych refleksją teoretyczną oraz rozpoznawanych w ba-
daniach na gruncie socjologii pracy, przemysłu i organizacji znajduje się także w ob-
szarze zainteresowań współczesnej nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przy-
kładowo do takich zagadnień należą: struktury organizacyjne i ich znaczenie dla 
efektywnego funkcjonowania ludzi, kultura organizacyjna i jej komponenty oraz 
funkcje, stosunki międzyludzkie w organizacji i ich wpływ na efektywność działa-
nia, a także zadowolenie z pracy, funkcjonowanie zespołu pracowniczego i zasady 
kierowania ludźmi, czas pracy i różnorodność rozwiązań w tym zakresie, problemy 
równowagi praca-życie, płace a cechy i złożoność pracy, awans zawodowy i kariery 
zawodowe, partycypacja pracowników w zarządzaniu organizacją.

Różnica w podejściu do wymienionych wyżej zagadnień na gruncie dyscyplin 
socjologicznych oraz w obrębie nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi wydaje 
się dość zasadnicza mimo zauważalnych podobieństw konotacyjnych. Polega ona 
przede wszystkim na wyraźnych odmiennościach interpretacyjnych. Przedstawione 
wyżej zagadnienia, rozpatrywane na gruncie socjologii pracy, przemysłu i organi-
zacji, przyjmują najczęściej formę opisu wskazującego na ich społeczne funkcje,  
z ewentualnym jego rozbudowaniem o ocenę prowadzoną w kategoriach zawężonej 
(„małej”) efektywności. Kryteriami takich ocen nie bywają przy tym odniesienia 
ekonomiczne, ale raczej prakseologiczne i społeczne.

Natomiast tym samym zagadnieniom, rozpatrywanym na gruncie nauki o zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi, przypisywane są wyraźnie inne interpretacje. Zasadniczą 
kwestią staje się zatem ich wmontowanie w system działań, który powinien być 
efektywnie skorelowany ze strategią biznesową organizacji i przyczyniać się bezpo-
średnio lub pośrednio do kreowania wartości ekonomicznych. 
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An Attempt at Reviewing and Analyzing the Primary Currents  
of  the Sociology of  Work, Industry, and Organization in Polish  

research up to the Year 1989
Summary

The article briefly presents the theoretical and empirical areas of  interest of  Po-
lish sociology of  work, industry, and organization up to the social and economic 
transformations of  1989 that started (or gave momentum to) the development of  
human resource management in Poland. Many ideas and concepts currently used in 
human resource management originated in the mentioned sociological disciplines. 
Differences lie in the manner of  interpretation. The sociological connotations of  
these concepts stress their social functions, and sometimes their efficiency–praxe-
ological ones as well. On the other hand, human resource management uses them 
as parts of  a system of  actions aimed at supporting the business strategy of  an 
organization and creating the economic value.
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