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Streszczenie: Zjawiska patologiczne coraz częściej występują w polskich przedsiębiorstwach 7 

i powodują dezorganizację oraz zachwianie systemu wartości. Celem artykułu jest 8 
zidentyfikowanie różnych form patologii, które występują w sferze zawodowej. Ponadto 9 

omówiono przyczyny ich powstawania oraz konsekwencje jakie powodują                                     10 
dla przedsiębiorstwa. Artykuł stanowi źródło wiedzy o rodzajach zjawisk patologicznych 11 

występujących w miejscu pracy z punktu widzenia teoretycznego.  12 

Słowa kluczowe: patologia, dysfunkcja, środowisko pracy. 13 

 14 

PATHOLOGIES AND DYSFUNCTIONS IN THE WORK 15 

ENVIRONMENT 16 

 17 

Abstract: Pathological phenomena are more and more frequent in Polish enterprises                     18 

and cause disorganization and shake up the value system. The aim of the article is to identify 19 
various forms of pathology that occur in the professional sphere. In addition, the reasons                   20 

for their formation and the consequences for the enterprise were discussed. The article is                 21 
a source of knowledge about the types of pathological phenomena occurring in the workplace 22 
from the point of view of theory. 23 

Keywords: pathology, dysfunction, work environment. 24 
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1. Wprowadzenie  1 

Do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa potrzebnego jest porządek społeczny, 2 

aby zapewnić stan optymalnej równowagi. Rozumianej jako właściwe zarządzanie ludźmi, 3 

środkami działania, normy i sankcje społeczne, które mają na celu zagwarantować skuteczne 4 

działanie, a także integralność przebiegu jednostek oraz grup pracowniczych. Coraz bardziej 5 

zauważalne są prawa pracownicze, które poddawane są ciągłym dyskusją, a także dysfunkcje 6 

oraz patologie w miejscu pracy (Kieżun, 2008). 7 

Rozwój społeczny jest realny na wskutek wysiłku całego społeczeństwa. Obok zjawisk 8 

sprzyjających rozwojowi społecznemu występują również zjawiska społecznie negatywne, 9 

które są nazywane patologicznymi. Patologia (gr. pāthos –cierpienie, lógos – nauka),                   10 

czyli jest to nauka o przyczynach, systemie, rodzaju, objawach i skutkach choroby (Okoń, 11 

2007). 12 

Dysfunkcja jest często jest używana zamiennie z patologią, są to bardzo do siebie zbliżone 13 

określenia. Dysfunkcje powinno rozpatrywać się jako zdarzenie wpływające negatywnie 14 

na sprecyzowany system społeczny. Jako następstwo dysfunkcji schematy ulegają napięciom 15 

a także zmianom w niewłaściwym kierunku. Przewlekła dysfunkcja może doprowadzić 16 

do stanu patologicznego (Pasieczny, 2012). 17 

Dysfunkcje oraz patologie w miejscu pracy są zagadnieniem o szczególnym znaczeniu 18 

i mają charakter interdyscyplinarny. Zagadnienia te mogą być rozpatrywane z perspektywy 19 

jednostkowej, ale także w kontekście społecznym i kulturowym. Zainteresowanie zjawiskami 20 

patologicznymi w środowisku pracy zawodowej znajduje odbicie w licznych badaniach 21 

a także publikacjach naukowych, głownie z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości (Janowska, 22 

2011). 23 

Celem artykułu jest zidentyfikowanie różnych form patologii, które występują w sferze 24 

zawodowej. Ponadto omówiono przyczyny ich powstawania oraz konsekwencje jakie 25 

powodują dla przedsiębiorstwa. Artykuł stanowi źródło wiedzy o rodzajach zjawisk 26 

patologicznych występujących w miejscu pracy z punktu widzenia teoretycznego. 27 

 28 
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2. Zjawiska patologiczne w miejscu pracy 1 

Patologia ma charakter trwały i jest bardziej rozbudowana aniżeli kontrproduktywne 2 

zachowania pracowników o niskim a także wysokim stopniu szkodliwości w stosunku 3 

do miejsca pracy (Wachowiak, 2007). Można zauważyć coraz większy wzrost 4 

zainteresowania tą dziedziną, ze względu, iż pojawia się coraz większa aktywność, która 5 

ma za zadanie zniwelować najistotniejsze dysfunkcje. Aktualne zachowania patologiczne 6 

w miejscu pracy nie należą do zjawisk znikomych, mimo ciągłego rozwoju cywilizacyjnego 7 

zauważamy wzrost zachowań patologicznych. Postęp ten uintensywnił sporo negatywnych 8 

zmian w społeczeństwie, takich jak wywieranie presji na człowieku, brak czasu 9 

na odpoczynek, frustracja. 10 

Zachowania te są wynikiem planowego działania, które nadwyrężają normy organizacyjne 11 

i społecznych (Turek, 2012). To wszystko powoduje, że coraz częściej uwidaczniają się 12 

przejawy zachowań patologicznych w miejscu pracy, które od zawsze towarzyszyły 13 

człowiekowi. Zachowania takie są coraz częstsze, a także coraz bardzie złożone, niektóre 14 

z tych zachowań mają ciche pozwolenie (np. pracoholizm, dyskryminacja ze względu                     15 

na płeć), a niektóre ciężko rozpoznać (Mintzberg, 1985). Zjawiska patologiczne w miejscu 16 

pracy występują także podczas ewolucji społecznej we wszystkich krajach. W Polsce cały 17 

czas panuje przekonanie, iż żeby dostać dobrą prace trzeba posiadać znajomości,                             18 

a wykształcenie oraz kwalifikacje nie mają większego znaczenia. Niestety nie da się 19 

wyeliminować całkowicie takich zachowań. Stopa bezrobocia w październiku 2020 wynosiła 20 

6,1 i utrzymuje się na tym poziomie od czerwca 2020. Praca jest na rynku towarem 21 

poszukiwanym, o który trzeba się ubiegać. Dzięki klarownym zasadom gospodarki rynkowej 22 

można by zapobiec między innymi unikania zobowiązań podatkowych, nieuczciwej 23 

konkurencji, pospolitej przestępczości, nieuczciwego prowadzenia działalności. Wyróżnić 24 

można kilka zestawów zjawisk patologicznych w miejscu pracy (Okoń, 2007): 25 

− kryzysowe (bezrobocie, niepokój o jutro, brak perspektyw pracy zawodowej, 26 

niepewność, osamotnienie, zagrożenie moralne), 27 

− powiązane z zagrożeniem środowiska przyrodniczego i infrastruktury technicznej                    28 

oraz problemy mieszkaniowe, 29 

− powiązane z zagrożeniem społecznym (przestępczość, afery, korupcje, alkoholizm, 30 

narkomania, dysfunkcjonalność rodzin, konflikty). 31 
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Patologia jest nauką o chorobach, natomiast patologię w organizacji można uważać jako 1 

patologię organizacyjną. Dlatego patologia organizacyjna jest długotrwałą anomalię 2 

w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (Pasieczny, 2012). Kieżun (1978) uważa patologię 3 

organizacji za drastyczną strukturę jej dysfunkcji, dewiacji czy defektu, a przeprowadzone 4 

dotychczas badania da się potraktować jako oddzieloną część teorii organizacji i zarządzania 5 

(Kieżuń, 1971).  6 

Stocki (2005) postrzega patologię, jako każdą dysfunkcję w miejscu pracy, która nie 7 

pozwala na realizację wyznaczonych celów. Patologia może przejawiać się w następujący 8 

sposób: 9 

− niezrozumiały spadek wartości sprzedaży lub zysków, 10 

− osłabienie marali pracowników lub ich zmiana, 11 

− negatywna opinia o przedsiębiorstwie lub dyskomfort (odczuwamy, kiedy mamy                 12 

do czynienia z organizacją, jako klienci lub postronni obserwatorzy). 13 

Stocki (2005) przedstawia pięciowymiarowy model patologii organizacyjnych. Każdy 14 

z przedstawionych wymiarów umożliwia analizę i diagnozę istoty zjawisk patologicznych 15 

w miejscu pracy: 16 

− oś I: łatwo dostrzegalne objawy patologii organizacyjnych, 17 

− oś II: zjawiska patologiczne związane z osobami kierującymi organizacjami,  18 

− oś III: nieprawidłowości operacji i procesów, 19 

− oś IV: patogenne oddziaływanie środowiska organizacji, 20 

− oś V: rozwój zjawisk patologicznych w czasie. 21 

Oś I ma globalny wymiar, za pomocą tej osi można wyznaczyć kierunek badań zjawisk 22 

patologicznych, a także odnaleźć właściwą przyczynę dysfunkcji. Oś II ukazuje 23 

nieprawidłowe zachowania kierującą organizacją, co wynika z relacji, emocji, czy złych 24 

postaw. Trzeci wymiar wskazuje na patologie występujące w organizacji, które swe podłoże 25 

odnajdują w procesach i programach, które błędnie zostały wdrożone lub są już przestarzałe 26 

i nie funkcjonują prawidłowo. Kolejna oś IV wskazuje na dysfunkcje w firmie o podłożu 27 

otoczenia. Ostatnia oś bada najnowsze dysfunkcje w firmie i pozwala przyjrzeć się skali 28 

zjawiska na przestrzeni różnych etapów rozwoju przedsiębiorstwa. 29 
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3. Przyczyny zjawisk patologicznych 1 

Zjawisk patologiczne w środowisku pracy mają swoje podłoże w czynnikach społeczno-2 

kulturowych, psychicznych, ekonomicznych, techniczno-technologicznych 3 

oraz organizacyjnych. Według autora czynniki społeczno-kulturowe mogą być źródłem 4 

destabilizacji, kiedy powstaje tzw. syndrom myślenia grupowego i metanormy, które nie 5 

wspierają konkretyzacji celów oraz zadań organizacji społecznej zakładu pracy (Michalak, 6 

1987). 7 

Doktór (1964) przedstawia podstawowe typy postaw pracowniczych względem norm 8 

organizacyjnych, kierownictwa oraz współpracowników w miejscu pracy. Wymienia 9 

następujące postawy: 10 

− konformistyczne dotyczące norm organizacyjnych, które wynikają z norm 11 

społecznych ujawniając się w określeniach „nie psuj norm” a także „rób swoje”, 12 

− lojalistyczne dotyczące norm w postępowaniu w stosunku co do kierownictwa i jest 13 

wyznaczana przez metanormy „licz się ze słowami”, „nie podlizuj się”, 14 

− solidarystyczne dotyczące kolegów oraz współpracowników w miejscu pracy, które 15 

wyznaczane są przez normy „nie podskakuj”, „pomagaj”. 16 

Decyzje podejmowane przez osoby, na stanowiskach kierowniczych maja daleko idące 17 

za sobą skutki, które mogą powodować wiele sytuacji, które nie powinny mieć miejsca 18 

w miejscu pracy. Błędy, które pojawiają się podczas zarządzania jednostką, mogą mieć 19 

negatywny wpływ na całe przedsiębiorstwo, co może dotyczyć całej organizacji 20 

lub poszczególnych osób w niej pracujących. Nie można w przedsiębiorstwie wykluczać 21 

nikogo np. poprzez zbytnie obciążenie danego pracownika pracą. Każdy pracodawca 22 

powinien traktować wszystkich pracowników jednakowo.  23 

Do błędów w zarządzaniu, które swoje źródło mają w organizacyjnych patologiach można 24 

wyróżnić (Pasieczny, 2008): 25 

− kreowanie poprzez organizację osób nie do zastąpienia, 26 

− problemy komunikacyjne np. poprzez zastąpienie codziennej komunikacji 27 

okazjonalnymi imprezami lub nieumiejętna komunikacja zmian,  28 

− przesadne poleganie na procedurach, 29 

− niespostrzeganie powiązań między organizacyjnymi nakładami a efektami,  30 
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− brak chęci poszerzania wiedzy od pracowników, 1 

− przerzucanie odpowiedzialności za błędy innych,  2 

− podporządkowanie się efektowi stadnemu, 3 

− lekceważenie drobnych sygnałów, 4 

− skupienie się na symptomach problemów a nie na przyczynach, 5 

− minimalizowanie czasu na podjęcie decyzji,  6 

− brak wyobrażenia i podatności,  7 

− poszukiwanie nowości i bagatelizowanie sprawdzonych rozwiązań. 8 

Można wyróżnić cztery potencjalne grupy czynników, które występują w miejscu pracy 9 

i mogą mieć swoje źródło dysfunkcji i patologii organizacyjnych (rys. 1). 10 

 11 

Rysunek 1. Źródło dysfunkcji i patologii organizacyjnych 12 

(źródło: Pietruszewska-Ortyl 2015) 13 
 14 

W aktualnych czasach w miejscu pracy można spotkać różnorodne patologie. 15 

Lipowski ukazuje głównie czynności przestępcze a także to, czym mogą być one 16 

spowodowane (Lipowski, 1980). W tabeli 1 przedstawiono typy dewiacji, jakie mogą 17 

występować w organizacji.  18 

 19 
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Tabela 1. 1 

Typy dewiacji 2 

Lp. Nazwa patologii 

1 Niezdrowa rywalizacja na gruncie zawodowym 

2 Korupcja, defraudacja, skłonności przestępcze 

3 Działalność na szkodę firmy  

4 Mobbing, molestowanie seksualne,  

5 Pasożytnictwo społeczne- czerpanie korzyści z cudzej pracy 

6 Wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 

7 Brak samokontroli 

8 Manipulacje, intrygi, podburzanie współpracowników 

9 Wykorzystywanie informacji z życia prywatnego na gruncie zawodowym 

10 Zatajanie informacji zawodowych 

11 Pracoholizm 

12 Szantaż zawodowy 

13 Nepotyzm, zatrudnianie „na czarno” 

14 Faworyzowanie wybranych pracowników 

15 Skarżenie i chęć przypodobania się pracodawcy 

16 Przerzucanie odpowiedzialności za własne decyzje, błędy 

17 Przerzucanie obowiązków 

18 Samowolne podejmowanie decyzji 

19 Kłamstwa wobec przełożonych 

20 Egoizm, brak chęci utrzymania pozytywnych relacji ze współpracownikami. 

(źródło: opracowanie własne na podstawie Penc, 2011) 3 

 4 

Można wyróżnić szereg patologii, jakie występują w środowisku pracy. Autor wyróżnia 5 

między innymi niezdrową rywalizację, korupcję, manipulację, szantaż, które mogą 6 

występować z obawy przed niepowodzeniem lub utratą stanowiska pracy, zawyżoną 7 

ambicjonalnością lub powstają w wyniku dążenia do własnych założeń i interesów.                     8 

Często cele te są sprzeczne z interesem przedsiębiorstwa i powodują wypalenie zawodowe, 9 

a stosunki między współpracownikami są toksyczne, co wpływa negatywnie na wynik 10 

finansowy przedsiębiorstwa.  11 

4. Zakończenie 12 

Źródła zachowań patologicznych w organizacji są wieloaspektowe i złożone, co oznacza, 13 

że nie ma uniwersalnych rozwiązań tych problemów. Temat patologii społecznych jest bardzo 14 

ważny i wszechobecny, występuje coraz częściej. Co roku patologie społeczne niestety 15 

przybierają na sile i jest ich coraz więcej. Tendencja ta wynika między innymi 16 

z wewnętrznych przesłanek przedsiębiorstwa, ale najczęściej spoczywa w cechach 17 

osobowościowych oraz systemie wartości. Należy starać się zniwelować ten problem, ale 18 

także go zwalczać. 19 
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