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Powitanie
Polska psychologia pracy i organizacji rozwija się dynamicznie, o czym świadczy bogactwo
problemów, jakie podejmują się rozwiązać przedstawiciele tego obszaru wiedzy. W ramach V Zjazdu
Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO) część osiągnięć badawczych polskich
psychologów zostanie udostępniona i stanie się przedmiotem dyskusji, poszerzając refleksję nie
tylko teoretyczną, ale także namysł nad praktycznymi rozwiązaniami.
V Zjazd PSPO ma miejsce w czasach niepewności i zmian spowodowanych pogłębiającym się
kryzysem ekonomicznym i skutkami pandemii COVID 19 oraz wojną w Ukrainie, której efekty są
odczuwalne nie tylko w Polsce i Europie, ale także na innych kontynentach. Konieczność
konfrontowania się z kryzysami i możliwość rozwoju innowacyjnej myśli, dzięki zaangażowaniu
biznesu w realizację podstawowych wartości, będzie przedmiotem rozważań profesor Gudeli Grote.
O znaczeniu zmian związanych z nowymi technologiami dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną przekona nas profesor Vicente Martínez-Tur. Im większa presja rzeczywistości, tym
ważniejsza jest jakość podejmowanych decyzji, a ta zasadza się na zdolności do wygłaszania
i rozważania zdania odrębnego, o czym będziemy się mogli dowiedzieć dzięki wystąpieniu profesora
Macieja Wojciechowskiego.
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W centrum zainteresowania osób prezentujących swoje wyniki i przemyślenia jest także
działanie i jego pragmatyka. Zagadnienie motywacji do działania i jej związek z przekształcaniem
pracy i dążeniem do doskonałości będzie omawiane nie tylko z perspektywy wartości, ale także
w kontekście ciemnych stron natury ludzkiej. Jakim wyzwaniem dla efektywnego działania jest stres
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Wartości szacunku, równości, różnorodności, troski o otoczenie społeczne biznesu
i środowisko naturalne, dbałość o dobrostan pracowniczek i pracowników składają się
na demokratyczny porządek. Hasło V Zajazdu PSPO „Organizacja i Demokracja” przebija się
w wystąpieniach tematycznie związanych z relacjami społecznymi w organizacji. W im większym
stopniu doświadcza się mobbingu, tym większa wobec niego akceptacja, polityka organizacyjna
istotnie wiąże się z jakością relacji w organizacji, a brak sprzyjających warunków do rozmowy
prowadzi do milczenia organizacyjnego. Obok tych ostrzegawczych głosów pojawiają się
jednocześnie rozwiązania: zabieranie głosu jest możliwe, gdy ludzie mają rozwinięte kompetencje
komunikacyjne, humor sprzyja dobrym relacjom, a odwaga potrzebna do konfrontowania się
z nieprawidłowościami jest obecna w polskich organizacjach.

pokażą między innymi badania dotyczące wypalenia zawodowego. Czy praca zdalna wzmacnia czy
osłabia negatywne skutki stresu, czy przekształcanie pracy wiąże się z dobrostanem, jakie znaczenie
ma wdzięczność odczuwana wobec organizacji, czy pasja zawsze jest dobra, jak nowe technologie
wpływają na jednostki i jak układa się interakcja między człowiekiem a robotem, to tylko kilka pytań,
na które uzyskamy odpowiedzi. Istotna część wystąpień odnosi się bezpośrednio do doświadczenia
pandemii, niejednokrotnie traktując ją jako punkt odcięcia: tak było przed, tak w trakcie, a tak po
pandemii. Ten wyjątkowo trudny czas i zachowania przedsiębiorców_zyń, menedżerów_ek i
pracowników oraz pracowniczek wykonawczych, ich odczucia i percepcja dotyczące między innymi
niepewności zatrudnienia, stał się okazją do pogłębienia wiedzy poprzez uchwycenie zdarzeń w ich
biegu.
Bogactwo zagadnień i problemów poruszanych na zjeździe nie ustępuje bogactwu metod
badawczych i różnorodności stosowanych analiz statystycznych. Propozycje nowych narzędzi
badawczych pojawiają się obok adaptacji i walidacji skróconych wersji skal. Badania podłużne,
porównywanie grup, badania korelacyjne zostały przeprowadzone na 19821 osobach, których
uprzejme zgody na uczestnictwo w badaniach pozwoliło na zgromadzenie wiedzy o tym, co myślą
i czują pracowniczki i pracownicy sektora usług, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, i administracji
publicznej. Przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek były przekonania i opinie
pracowników platform wiertniczych, służby więziennej, opinie doradców i doradczyń finansowych
oraz przedstawicieli i przedstawicielek firm farmaceutycznych. Oddajemy w Państwa ręce skrócony
zapis tych badań w formie książki abstraktów wraz zapowiedzią naukowej uczty, jakiej będziemy
uczestnikami.

dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG
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Przewodnicząca Komitetu Naukowego
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Partnerzy i sponsorzy

Organizatorzy
Komitet Naukowy
Krystyna Adamska – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Beata Basińska
Teresa Chirkowska-Smolak
Agata Chudzicka-Czupała
Joanna Czarnota-Bojarska
Paweł Jurek
Elżbieta Kowalczyk
Barbara Kożusznik
Agnieszka Lipińska-Grobelny
Mariola Łaguna
Barbara Mróz
Sylwiusz Retowski
Bohdan Rożnowski
Elżbieta Turska
Stanisław Witkowski
Antoni Wontorczyk
Anna Maria Zawadzka
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Komitet Organizacyjny
Aneta Chybicka
Agnieszka Fanslau
Dorota Godlewska-Werner – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Blanka Kondratowicz
Aleksandra Mąkinia
Zdzisław Nieckarz
Michał Olech - Sekretarz
Aleksandra Peplińska
Andrzej Piotrowski - Skarbnik

Program ogólny

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
19.00

9.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.40
12.00-13.00
13.00-13.40
13.40-15.00

16.00-17.30
18.00-20.00

9.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.40
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.10
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11.20-11.40
11.40-13.00
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9.00-10.00
10.00-11.20

I dzień V Zjazdu PSPO – 12.09.2022
Aula S204
Sala C110
Rozpoczęcie V Zjazdu PSPO
Sympozjum: Satysfakcja i efektywność 1
Sympozjum: Relacje społeczne w
organizacji 1
Przerwa kawowa C111/112
Sympozjum: Satysfakcja i efektywność 2
Sympozjum: Relacje społeczne w
organizacji 2
Sesja plakatowa Hol Poziom 100
Lunch C111/112
Wykład prof. Gudela Grote
Walne Zgromadzenie PSPO
Bankiet
II dzień V Zjazdu PSPO – 13.09.2022
Aula S204
Sala C110
Sympozjum: Stres w pracy i wypalenie
Sympozjum: Jakość życia 1
zawodowe
Przerwa kawowa C111/112
Sympozjum: Zmiany i niepewność
Sympozjum: Jakość życia 2
Wykład prof. Vicente Martínez-Tur
Lunch C111/112
Sympozjum: Wybrane psychologiczne
Sympozjum: Nowe technologie
uwarunkowania dobrostanu pracowników
przed i w czasie pandemii COVID-19.
Implikacje praktyczne
Debata w sali Haxo (Hevelianum, ul. Gradowa 10, Gdańsk)
Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem
III dzień V Zjazdu PSPO – 14.09.2022
Aula S204
Sympozjum: Sprawstwo i praca
Przerwa kawowa C111/112
Wykład dr hab. Macieja Wojciechowskiego
Sympozjum: Wpływ w pracy
Zakończenie V Zjazdu PSPO
Lunch C111/112

Program szczegółowy
I dzień V Zjazdu PSPO – 12.09.2022
Aula S204

Sala C110

9.00-10.00
Rozpoczęcie V Zjazdu PSPO
10.00-11.20
Sympozjum: Satysfakcja i efektywność 1
Prowadzenie: Joanna Czarnota-Bojarska
Joanna Czarnota-Bojarska Zadowolenie
z pracy i jego korelaty u osób z różnym
poziomem cech Ciemnej Triady
Jarosław Grobelny Nieliniowe zależności
między cechami osobowości i zdolnościami
poznawczymi pracowników a ich
efektywnością
Grzegorz Kowalski, Katarzyna Ślebarska
Praca zdalna a efektywność pracy:
Perspektywa menadżera
Bohdan Rożnowski, Justyna NowickaKostrzewska, Anna Mańkowska, Konrad
Hryniewicz Czy zaangażowanie w pracę
zależy od job craftingu, czy odwrotnie:
Bakker kontra Bakker. Najnowsze
doniesienia z badań wśród pracowników
Służby Więziennej

Krystyna Adamska Obywatele i obywatelki
w organizacji: charakterystyka osób
zabierających głos w organizacji
Katarzyna Durniat Związki pomiędzy
doświadczaniem i akceptacją mobbingu
oraz płcią respondentów
Konrad Kulikowski Jak mierzyć poczucie
sprawiedliwości wynagrodzenia? Wstępna
walidacja, polskiej skali do pomiaru
sprawiedliwości wynagrodzenia
Piotr Pilch Problemy adaptacji Skali
Postrzegania Polityki Organizacyjnej
(POPS) do warunków polskich

Przerwa kawowa C111/112

Mateusz Paliga Płynność interakcji
człowiek-robot i wydajność pracy
operatorów cobotów. Mediacyjna rola
zaangażowania w pracę

Sympozjum: Relacje społeczne w
organizacji 2
Prowadzenie: Sylwiusz Retowski
Sylwiusz Retowski, Tomasz Owczarek,
Paweł Jurek Milczenie ugodowe i obronne:
wielopoziomowe efekty bezpieczeństwa
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Sympozjum: Satysfakcja i efektywność 2
Prowadzenie: Antoni Wontorczyk
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11.20-11.40
11.40-13.00

Sympozjum: Relacje społeczne w
organizacji 1
Prowadzenie: Krystyna Adamska

Anita Pollak, Małgorzata Klimka-Kołysko,
Agnieszka Czerw Wpływ charakterystyk
pracy na wydajność i dobrostan
operatorów robotów przemysłowych i
kolaboracyjnych
Antoni Wontorczyk Temperamentalne i
chronotypowe uwarunkowania skłonności
do popełniania błędów poznawczych przez
pracowników zmianowych
Agata Jastrzębowska-Tyczkowska
Narzędzie do pomiaru kapitałów
psychospołecznych pracownika - wsparcie
dla organizacji i zasób wiedzy dla
pracownika

psychologicznego i przywództwa
tożsamościowego
Wojciech Otrębski Relacje osobowe w
organizacjach zatrudniających
pracowników z niepełnosprawnością
Grzegorz Pajestka Odwaga społeczna jako
nowa zmienna w psychologii pracy
Agnieszka Fanslau, Dorota GodlewskaWerner Klimat humoru w pracy a stres
i niepewność zatrudnienia

Agnieszka Wojtczuk-Turek, Dariusz
Turek The Polish Adaptation of the
Unidimensional Target-Neutral Scale of
Commitment (KUT-PL)
13.00-14.00
Sesja plakatowa Hol Poziom 100
14.00-15.00
15.00-16.00

Lunch C111/112
prof. Gudela Grote Leveraging the power
of work and organizational psychology
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Walne Zgromadzenie PSPO
Bankiet
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16.00-17.00
19.00

II dzień V Zjazdu PSPO – 13.09.2022
Aula S204

Sala C110

9.00-10.20
Sympozjum: Stres w pracy i wypalenie
zawodowe
Prowadzenie: Beata Basińska
Beata Basińska, Anna Dåderman, Ewa
Gruszczyńska, Hans de Witte, Wilmar
Schaufeli Psychometryczne właściwości
skróconych wersji Metody Oceny
Wypalenia Zawodowego: klasyczna teoria
testu i teoria odpowiadania na pozycje
testowe
Konrad Kulikowski Jak polscy naukowcy
oceniają swoje systemy oceny okresowej i
jak to się wiąże z ich wypaleniem
i zaangażowaniem
Ewa Sygit-Kowalkowska, Andrzej
Piotrowski Bezsenność funkcjonariuszy
penitencjarnych i jej wpływ na rozwój
wypalenia zawodowego. Znaczenie
wysiłków w radzeniu sobie ze stresem

Marcin Wnuk Is it profitable to be
spiritually committed at work? The indirect
relationship between workplace spirituality
and well-being through organizational
gratefulness
Barbara Mróz Wartość psychometryczna
i użytkowa zmodyfikowanego narzędzia
do badania poczucia jakości życia. Nowe
możliwości i perspektywy
Małgorzata Styśko-Kunkowska Poczucie
zaspokojenia potrzeb tożsamościowych
przez markę pracodawcy: związki
z dobrostanem i zachowaniami
organizacyjnymi

Sympozjum: Zmiany i niepewność
Prowadzenie: Mirosława Huflejt-Łukasik

Sympozjum: Jakość życia 2
Prowadzenie: Anna Maria Zawadzka

Mirosława Huflejt-Łukasik, Joanna
Borkowska Doświadczanie zmian
a kontekst organizacji

Martyna Wojtaś, Anna Maria Zawadzka
Materialistyczny pracownik – co się z tym
wiąże dla organizacji?

Aleksandra Peplińska, Blanka
Kondratowicz, Dorota Godlewska-Werner
Elastyczne formy kontraktu a dobrostan
w miejscu pracy i stosunek do organizacji
pracowników

Irena Leszczyńska Poczucie dobrostanu
w procesie adaptacji do stresu w pracybadania longitudinalne pracowników
platform wiertniczych w Polsce
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Przerwa kawowa C111/112
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10.20-10.40
10.40-11.40

Sympozjum: Jakość życia 1
Prowadzenie: Barbara Mróz

Joanna Pyrkosz-Pacyna Strategie działania
polskich przedsiębiorców podczas
pierwszej fali pandemii - wyniki badania
jakościowego

Magdalena Szuflita-Żurawska
Motywowanie do doskonałości naukowej:
zastosowanie teorii autodeterminacji
w akademii

12.00-13.00
prof. Vicente Martínez-Tur Inclusive
employment for persons with intellectual
disability: Opportunities and challenges
Lunch C111/112

Agnieszka Lipińska-Grobelny, Marta
Narska Przekonanie o własnej skuteczności
a dobrostan psychiczny nauczycieli
Agata Chudzicka-Czupała, Marta ŻywiołekSzeja, Mateusz Paliga, Damian Grabowski,
Noemi Krauze Nasilenie stresu związanego
z pracą zdalną i wykonywaną tradycyjnie
podczas pandemii COVID-19. Porównanie i
wybrane uwarunkowania
Teresa Chirkowska-Smolak Niepewność
zatrudnienia w pierwszych miesiącach
pandemii covid-19 i jej konsekwencje dla
samopoczucia pracowników. Rola
subiektywnie postrzeganej zatrudnialności
Olga Zwardoń-Kuchciak, Mateusz Hauk
Dobrostan zawodowy pracowników w
różnych modelach pracy (zdalnej,
stacjonarnej, hybrydowej)
Romuald Derbis Związki doświadczenia
COVID-19 z motywacją osiągnięć.
Czy piłkarzom pandemia straszna?

Sympozjum: Nowe technologie
Prowadzenie: Bohdan Rożnowski
Małgorzata Dobrowolska, Magdalena
Ślazyk-Sobol, Maria Flakus E-ZAWODY Opracowanie rozwiązań technologicznych
z wykorzystaniem VR pozwalających
osobom z niepełnosprawnościami na
podniesienie kompetencji zawodowych
poprzez realizację prac w przestrzeni
wirtualnej
Anna Baczyńska, Łukasz Szajda, Konrad
Urbański Wirtualny Development Center.
Prezentacja narzędzia, metodologia i
pierwsze refleksje uczestników badania
Bohdan Rożnowski, Paweł Fortuna, Artur
Modliński Wrażliwość klientów
na inteligentne roboty zastępujące
pracowników. Co należy wziąć pod uwagę
przy budowaniu organizacji
zrównoważonej technologicznie?
Małgorzata Dobrowolska, Magdalena
Ślazyk-Sobol, Maria Flakus Prezentacja
wybranych narzędzi diagnostycznych
używanych w analizie czynnika ludzkiego w
Przemyśle 4.0. Na przykładzie badań
empirycznych w 58 krajach
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Sympozjum: Wybrane psychologiczne
uwarunkowania dobrostanu pracownika
przed i w czasie pandemii COVID-19.
Implikacje praktyczne
Prowadzenie: Agata Chudzicka-Czupała
i Agnieszka Lipińska-Grobelny

Strona

13.00-13.40
13.40-15.00

Łukasz Baka, Łukasz Kapica, Andrzej
Najmiec Efekt sprzężenia zwrotnego
między zasobami w pracy a job
craftingiem. Trójfalowe badania podłużne
w okresie pandemii COVID-19
16.00-17.30
Sala Haxo
(Hevelianum,
ul. Gradowa
10, Gdańsk)

Debata Demokracja czy autokracja – jak skutecznie oceniać pracowniczki i
pracowników
Prowadzący: Konrad Kulikowski
Goście: Teresa Chirkowska-Smolak, Halina Czubasiewicz, Ewa Sowińska, Maciej
Wojciechowski

18.00-20.00

Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem

III dzień V Zjazdu PSPO – 14.09.2022
Aula S204
9.00-10.20
Sympozjum: Sprawstwo i praca
Prowadzenie: Paweł Jurek
Ewelina Purc, Mariola Łaguna, Ana Laguía,
Juan Antonio Moriano, Gabriela Topa
Intencja przedsiębiorcza na późnym etapie
kariery zawodowej – rola wartości
osobistych
Paweł Jurek, Michał Olech Sprawczy i
wspólnotowy klimat pracy: związek z
postawami i zachowaniami pracowników
w organizacji
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Samuela Jurkowska, Beata PastwaWojciechowska Tendencje psychopatyczne
w środowisku organizacyjnym
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Małgorzata Chrupała-Pniak, Mateusz
Paliga Zaangażowanie w pracę i
satysfakcja z kariery akademickiej na
przykładzie partnerstwa
Transform4Europe

10.20-10.40
10.40-11.40

Przerwa kawowa C111/112
dr hab. Maciej Wojciechowski Środowisko
pracy sędziów sądów administracyjnych w
świetle
praktyki
zgłaszania
zdań
odrębnych

12.00-13.00
Sympozjum: Wpływ w pracy
Prowadzenie: Łukasz Baka
Łukasz Kapica, Łukasz Baka, Andrzej
Najmiec Przekształcanie pracy a zasoby i
zaangażowanie w pracę. Badanie
podłużne w grupie młodych pracowników
Aleksander Hauziński Konstrukcja,
charakterystyka psychometryczna
i struktura czynnikowa Skali poczucia
wpływu na warunki pracy (SPWWP)
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Zakończenie V Zjazdu PSPO
Lunch C111/112
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13.00-13.30
13.30-14.10

Abstrakty wystąpień
12.09.2022
Sympozjum Satysfakcja i efektywność 1
Zadowolenie z pracy i jego korelaty u osób z różnym poziomem cech Ciemnej Triady
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska (Uniwersytet Warszawski)
Streszczenie:
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Termin Ciemna Triada został wprowadzony przez Paulhusa i Williamsa (2002) na określenie trzech
cech, opisujących skłonności do zachowań aspołecznych, które zdaniem autorów stosunkowo
często współwystępują i mogą być traktowane jako jeden syndrom. Cechami tymi są narcyzm,
makiawelizm oraz psychopatia. Aczkolwiek wiele badań pokazuje negatywne związki tych cech
z wykonaniem pracy, to związki nie są bardzo wysokie. Są też badania pokazujące, że cechy Ciemnej
Triady wiążą się z wyższymi zarobkami i zajmowaniem wyższych stanowisk. Związki pomiędzy
cechami Ciemnej Triady a zadowoleniem z pracy są niejednoznaczne: narcyzm wykazuje związki
pozytywne, podczas gdy pozostałe cechy – brak związku lub związki negatywne.
Z kolei wprowadzony na początku lat dwutysięcznych przez Judga i współpracowników konstrukt
Podstawowe Samowartościowanie (Core Self-Evaluations) uznawany jest za istotny predyktor
powodzenia w pracy i osiągania sukcesów. Składają się na niego samoocena, ulokowanie kontroli,
poczucie samoskuteczności i stabilność emocjonalna, które mogą być traktowane jako jeden
wymiar. Badania pokazują, że wysokie natężenie tych cech pozwala lepiej radzić sobie
z niepowodzeniami w pracy, zwiększa wytrwałość w realizacji celów, a także zadowolenie z pracy
i z życia. Stwierdzono także związki pomiędzy cechami Core Self-Evaluations a wysokością
zarobków.
Celem badania było sprawdzenie relacji pomiędzy zadowoleniem z pracy a cechami Podstawowego
Samowartościowania u osób o różnym poziomie cech Ciemnej Triady. Dzięki dużej próbie (N=701)
możliwe było wyodrębnienie podgrupy o wyraźnie podwyższonych poziomach cech Ciemnej Triady
i pokazać, że konfiguracja związków jest dla nich odmienna, niż u pozostałych osób. Porównanie
podgrup pozwala pokazać różnice w mechanizmach regulacyjnych w przypadku badania syndromu,
będącego koniunkcją warunków. Analizy tego typu mają większą trafność ekologiczną niż oparte na
korelacjach, np. analizy moderacyjne.

Nieliniowe zależności między cechami osobowości i zdolnościami poznawczymi pracowników
a ich efektywnością
dr Jarosław Grobelny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
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Jeden z najważniejszych kierunków badawczych w obszarze psychologii organizacji dotyczy
determinowania i przewidywania efektywności pracowników na podstawie informacji o cechach
osobowości i zdolnościach poznawczych tych osób. Podejście do analizy wyników tych badań
prowadzi do wyciągania wniosków o liniowych zależnościach między charakterystykami
pracowników a ich wynikami. Takie zależności postulują też modele teoretyczne, np. wymiarowy
model efektywności Motowidlo i Bormana. Celem referatu jest przedstawienie alternatywnego
podejścia do badania omawianego zagadnienia. Autor zaprezentuje możliwości wykorzystania
analizy skupień oraz drzew decyzyjnych, których zastosowanie może pomóc wyciągnąć złożone
wnioski dotyczące natury związków między cechami osobowości i zdolnościami pracowników a ich
efektywnością. Podstawą prezentacji będą dane z czterech badań, pochodzące
od przedstawicieli/ek rożnych grup zawodowych (rekruterów/ek, doradców finansowych,
sprzedawców/czyń oraz przedstawicieli/lek farmaceutycznych). Opracowane w ten sposób wyniki
sugerują między innymi występowanie zjawiska kompensacji; to znaczy sytuacji, w której
pracownicy posiadający braki w zakresie wybranych (istotnych z punktu widzenia ich efektywności)
charakterystyk psychologicznych (np. sumienności, stabilności emocjonalnej lub CSE) mogą wciąż
uzyskiwać ponadprzeciętne wyniki, o ile posiadają wysoki poziom innych charakterystyk (np.
specyficznych zdolności poznawczych). Przykładem innego zidentyfikowanego nieliniowego
związku między predyspozycjami a efektywnością może być sytuacja, w której poziom wybranej
cechy (np. CSE lub cechowej inteligencji emocjonalnej) był neutralny i nieistotny dla efektywności
pracownika, z wyjątkiem przypadków osób o szczególnie niskim poziomie tych charakterystyk – w
tych sytuacjach możliwe było zidentyfikowanie istotnego i negatywnego związku. W trakcie
referatu zaprezentowane zostaną najważniejsze wyniki analiz wraz z wskazaniem konsekwencji dla
praktyki badawczej w tym obszarze oraz podejmowania praktycznych decyzji personalnych
dotyczących zatrudniania.

Praca zdalna a efektywność pracy: Perspektywa menadżera
mgr Grzegorz Kowalski (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Katarzyna Ślebarska (Uniwersytet Śląski)
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Obecnie obowiązki zawodowe przechodzą transformację z trybu stacjonarnego na wirtualny.
Istniejąca wiedza na temat pracy zdalnej opiera się głównie na ocenie pracowników, brakuje
natomiast szerszego uwzględnienia perspektywy menedżerów, która wydaje się to kluczowa,
zwłaszcza w firmach, w których praca zdalna nie występowała, na taką skalę przed pandemią
COVID-19. W niniejszym badaniu uwaga koncentruje się na menedżerach, którzy pracowali zdalnie
w 2020 roku (N=141). Ponieważ od menedżerów oczekuje się, że będą pracować wydajnie, analizie
poddano efektywność pracy w trybie zdalnym w odniesieniu do trzech kluczowych aspektów, tj.
menedżera, zespołu i współpracy z innymi obszarami biznesowymi. Uczestnicy zostali poproszeni o
podanie postrzeganych korzyści, ograniczeń oraz częstotliwości pracy online jako predyktorów
efektywności pracy zdalnej. Ponadto, przeanalizowane zostały różnice w postrzeganiu pracy zdalnej
w odniesieniu do różnych poziomów zarządzania, tj. średniego i niższego szczebla. Uzyskane wyniki
ujawniły istotną zależność pomiędzy spostrzeganymi korzyściami, a efektywnością współpracy z
otoczeniem, szczególnie wśród menedżerów niższego szczebla. Ograniczenia, zwłaszcza techniczne
i komunikacyjne, były związane z efektywnością współpracy zespołowej i zewnętrznej. Wyniki
pokazały że percepcja pracy zdalnej jest istotnie różna wśród menadżerów na różnym poziomie
zarządzania. Podsumowując, w niniejszym badaniu wyróżnione zostały predyktory o szczególnym
znaczeniu dla efektywności pracy zdalnej z perspektywy menedżera. Uzyskane wyniki mogą pomóc
w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z pracą zdalną (np. problemów społecznych lub
technologicznych) na różnych szczeblach zarządzania.

Czy zaangażowanie w pracę zależy od job craftingu, czy odwrotnie: Bakker kontra Bakker.
Najnowsze doniesienia z badań wśród pracowników Służby Więziennej
dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
mgr Justyna Nowicka-Kostrzewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
mgr Anna Mańkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
mgr Konrad Hryniewicz (Uniwersytet Morski w Gdyni)
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Wstęp: Uważa się, że zastosowanie job crafting jako strategii zachowania człowieka w pracy służy
budowaniu zaangażowania i ma wpływ na dobrostan. W kontrze do tej perspektywy pozostają
założenia teorii wymagania-zasoby pracy. Jak zatem jest naprawdę? Czy obie koncepcje mogą iść w
parze czy się wzajemnie wykluczać? Po raz pierwszy w Polsce zbadano zależność między wymiarami
osobowości, zaangażowaniem w pracę, job craftingiem, sensem pracy i dobrostanem w pracy
wśród funkcjonariuszy więziennictwa jako profesji wymagającej i niebezpiecznej. Metoda: W
badaniu wzięło udział 310 osób w wieku 22-47 lat. Zastosowano Kwestionariusz UWES-9,
Kwestionariusz Przekształcania Pracy (job crafting), Kwestionariusz Sensu Pracy WAMI,
Kwestionariusz Osobowości IPIP-BFM-20 oraz Kwestionariusz Dobrostanu w Miejscu Pracy. Wyniki:
Analiza SEM potwierdziła zależność pomiędzy badanymi zmiennymi w obu kierunkach i jej wpływ
na dobrostan funkcjonariuszy. Wnioski: Job crafting jest obiecującą strategią zmieniającą osobistą
perspektywę dotyczącą pracy, którą funkcjonariusze mogą wykorzystać dla zwiększenia
zaangażowania w nią, aby nadać jej większe znaczenie. Job crafting może być wywoływany przez
zaangażowanie w pracę. Oba podejścia mają pozytywny wpływ na odczuwany w pracy dobrostan.
Słowa kluczowe: job crafting, zaangażowanie, osobowość, sens pracy, dobrostan zawodowy,
więziennictwo

Sympozjum Relacje społeczne w organizacji 1
Obywatele i obywatelki w organizacji: charakterystyka osób zabierających głos w organizacji
dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
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Zabieranie głosu w organizacji jest motywowane chęcią rozwiązania problemów w sposób, który
wiąże się z osobistą odpowiedzialnością za naprawę sytuacji. Spośród różnych rodzajów reagowania
na sytuacje trudne w organizacji zabieranie głosu wyróżnia się zaangażowaniem w dobro wspólne,
a poczucie współzależności dyktuje zachowania wykraczające poza wyznaczoną przez organizację
rolę. Czy osoby skłonne do zabierania głosu w organizacji oceniają siebie jako sprawne
komunikacyjnie? Czy stronią od milczenia organizacyjnego? Jakie mają relacje z innymi ludźmi? To
pytania, które zainicjowały badania z użyciem Skali Konstruktywnego Głosu Linn van Dyne. Wzięło
w nich udział 436 osób zatrudnionych w różnych organizacjach. Wyniki badań wskazują na wyraźną
skłonność osób deklarujących gotowość do zabierania głosu do wysokiej oceny swoich kompetencji
komunikacyjnych, w tym budowania sieci społecznych w organizacji i wywierania wpływu.
Potwierdzają też przewidywania dotyczące negatywnych związków między zabieraniem głosu a
milczeniem organizacyjnym jako przejawem wycofania się z uczestnictwa w procesach
naprawczych w organizacji. Dzieje się tak niezależnie od percepcji sprawiedliwości w organizacji.
Osoby zabierające głos w organizacji cechują się umiarkowanym nastawieniem na relacje z innymi,
umiarkowanym zaufaniem względem innych ludzi i niechęcią do utrzymywania dystansu władzy w
organizacji. Uzyskane wyniki badań zostaną poddane dyskusji w kontekście modelu przepływu
informacji w demokratycznych porządkach społecznych Daniela Bar-Tala.

Związki pomiędzy doświadczaniem i akceptacją mobbingu oraz płcią respondentów
dr Katarzyna Durniat (Uniwersytet Wrocławski)
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Niniejszy referat oparty jest o wyniki badań empirycznych, ilościowych, przeprowadzonych
na heterogenicznej próbie polskich pracowników (N=470) na przełomie lat 2019/2020. W badaniu
wykorzystano polski kwestionariusz SDM do diagnozy mobbingu (Durniat, 2006; 2020),
kwestionariusz SDM-A do pomiaru (nie)akceptacji zachowań mobbingowych (Durniat i Mañas,
2017) oraz służący do oceny stanu zdrowia psychicznego kwestionariusz GHQ-28 w adaptacji
Makowskiej i Merecz (2001). W referacie zaprezentowane zostaną przede wszystkim wyniki
dotyczące relacji pomiędzy doświadczaniem i akceptacją zachowań mobbignowych w miejscu
pracy oraz płcią respondentów. Wyniki analiz statystycznych (przeprowadzonych m.in. za pomocą
regresji logistycznej oraz testów Chi2) wskazują na istnienie istotnych statystycznie związków
pomiędzy doświadczaniem i akceptacją mobbingu a płcią respondentów. Wraz ze wzrostem
ekspozycji pracowników na zachowania mobbingowe następuje wzrost tendencji do akceptacji
mobbingu w miejscu pracy. Powyższa zależność występuje zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet,
ale trend ten jest szczególnie widoczny u mężczyzn. Generalnie, mężczyźni mają wyższą od kobiet
skłonność do akceptacji negatywnych zachowań mobbingowych, a tendencja ta nasila się wraz ze
wzrostem ekspozycji mężczyzn na mobbing w miejscu pracy.

Jak mierzyć poczucie sprawiedliwości wynagrodzenia? Wstępna walidacja, polskiej skali
do pomiaru sprawiedliwości wynagrodzenia
dr Konrad Kulikowski (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
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Poczucie sprawiedliwego wynagrodzenia wydaje się być jednym z kluczowych elementów w relacji
pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, wciąż jednak nie wiadomo ani jak definiować
sprawiedliwość wynagrodzenia, ani tym bardziej jak ją mierzyć. W ramach wystąpienia
zaprezentowane zostaną wyniki wstępnych badań walidacyjnych (N=213) nad polskim narzędziem
do pomiaru poczucia sprawiedliwości wynagrodzenia. Przedstawiona zostanie walidacja narzędzia,
bazująca na czterowymiarowej koncepcji sprawiedliwości organizacyjnej jako dystrybutywnej,
proceduralnej, interpersonalnej i informacyjnej. W ramach walidacji przeprowadzono
konfirmacyjną analizę czynnikową sprawdzając 1-, 2-, 3- i 4-czynnikowe modele sprawiedliwości
wynagrodzenia, a także model wyższego rzędu (second-order), integrujący cztery czynniki w jeden
nadrzędny. Dokonano również analizy sieci nomologicznej sprawiedliwości wynagrodzenia,
składającej się z jej korelatów oraz potencjalnych przyczyn i skutków. Przeprowadzone badania
wskazują, iż proponowane narzędzie jest obiecującym sposobem pomiaru sprawiedliwości
wynagrodzenia, cechującym się trafnością i rzetelnością oraz dającym inspirację do dalszych badań.
Stworzenie ogólnodostępnego narzędzia do badań sprawiedliwości wynagrodzenia przyczyni się do
rozwoju badań, w tym, jak się wydaje, zaniedbanym obszarze dociekań psychologicznych.
Proponowane narzędzie może być także przydatne dla praktyków zajmujących się projektowaniem
i ewaluacją skuteczności systemów wynagradzania pracowników

Problemy adaptacji Skali Postrzegania Polityki Organizacyjnej (POPS) do warunków polskich
dr Piotr Pilch (Akademia Leona Koźmińskiego)
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Polityka organizacyjna stanowi podjęcie trudne do zdefiniowania nie tylko na gruncie języka
polskiego. Te trudności definicyjne przekładają się na problemy związane z adaptacją związanych
z nią narzędzi, takich jak wspomniana w tytule Skala Postrzegania Polityki Organizacyjnej
(Perceptions of Organizational Politics Scale - POPS) czy Inwentarz Umiejętności Politycznych
(Politicall Skill Inventory). To pierwsze narzędzie wywodzi się z definicji polityki organizacyjnej
przyjętej przez twórczynie jej ostatecznej wersji Michele Kacmar i Dawn Carlson za Cropanzano,
Kacmar i Bozemanem, którzy traktowali politykę organizacyjną, jako próby wpływu społecznego
ukierunkowane na tych, którzy są w stanie dostarczyć nagród, które pomogą w promocji lub
ochronie interesów aktora. POPS w ich opracowaniu składa się z 15 pozycji pogrupowanych
w 3 podskale: Ogólnych Zachowań Politycznych, Polityki Płacowej, Bierności Politycznej oraz Zasad
Awansu. W prezentowanym referacie zostanie przedstawiona procedura translacji narzędzia z
wykorzystaniem metody sędziów kompetentnych, a w kwestiach walidacyjnych opisane zostaną
jego własności psychometryczne (trafność, rzetelność, wyniki analiz czynnikowych) oraz związki z
takimi narzędziami jak Skale Zachowań Obywatelskich i Przywiązania Organizacyjnego oraz
Kwestionariuszem Kontraktu Psychologicznego. Ponadto w ramach rozszerzenia kontekstu
badawczego podskale Skali Postrzegania Polityki Organizacyjnej konfrontowane będą z wynikami
Skali Czterech Typów Milczenia, Skalą Zachowań w Pracy, Postrzeganym Wsparciem
Organizacyjnym i Skalą Zadowolenia z Pracy. Badania nad POPS połączone były z badaniami
jakościowymi przeprowadzonymi z wykorzystaniem techniki zogniskowanych wywiadów
grupowych na dwóch grupach menedżerów i dwóch grupach specjalistów. Dotyczyły one kwestii
rozumienia polityki organizacyjnej. Ich wyniki wskazały na odmienne ujęcie pojęcia w języku
polskim.

Sympozjum Satysfakcja i efektywność 2
Płynność interakcji człowiek-robot i wydajność pracy operatorów cobotów. Mediacyjna rola
zaangażowania w pracę
dr Mateusz Paliga (Uniwersytet Śląski)
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Zaawansowana interakcja człowieka i robota jest jednym z podstawowych rozwiązań stosowanych
w Przemyśle 4.0. Szczególnym przykładem są roboty współpracujące (coboty), które aktywnie
wspierają operatorów w wykonywaniu współdzielonych zadań. Ponieważ coboty są bardziej
współpracownikami niż narzędziami, zakłada się, że płynna kolaboracja z nimi jest istotnym
zasobem pracy, który pomaga pracownikom realizować zadania. Z tego względu celem badania było
zweryfikowanie czy płynność interakcji człowiek-robot jest związana z wydajnością pracy oraz czy
zaangażowanie w pracę stanowi mediator dla tej relacji. W badaniu wzięło udział 190 polskich
operatorów wykonujących pracę z robotami współpracującymi. Badanymi osobami byli mężczyźni
(60%) i kobiety (40%) w wieku od 23 to 55 lat. Respondenci odpowiadali na pytania zawarte w Skali
płynności interakcji człowiek-robot, Utrechckiej skali zaangażowania w pracę i Skali wydajności
pracy. Wyniki wskazują, że płynność interakcji między człowiekiem i robotem koreluje dodatnio i
silnie z zaangażowaniem w pracę oraz wydajnym wykonywaniem obowiązków w pracy. Ponadto
przeprowadzona analiza mediacji ujawniła, że zaangażowanie w pracę jest całkowitym mediatorem
w relacji między wydajnością pracy operatora a wkładem operatora w pracę z cobotem i płynnością
pracy zespołu człowiek-robot. Rezultaty badania świadczą, że praca z cobotem jest pracą aktywną,
w której płynna koordynacja zadań współdzielonych przez operatora i maszynę jest istotnym
zasobem pracy, umożliwiającym pracownikom utrzymanie kontroli. Co więcej, kontrola dostępna
operatorowi, manifestowana poprzez behawioralny wkład we współpracę i bycie aktywnym
członkiem synergicznie pracującego zespołu, stanowi korelat zaangażowania, które związane jest z
wykonywaniem obowiązkowych zadań. Wyniki badania zostaną poddane dyskusji w świetle modelu
wymagania-kontrola-wsparcie, modelu wymagania-zasoby pracy i modelu cech pracy.

Wpływ charakterystyk pracy na wydajność i dobrostan operatorów robotów przemysłowych
i kolaboracyjnych
dr Anita Pollak (Uniwersytet Śląski)
dr Małgorzata Klimka-Kołysko (Uniwersytet SWPS)
dr Agnieszka Czerw (Uniwersytet SWPS)
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Nowe rozwiązania w zakresie automatyki i robotyki, znacząco zmieniły charakter pracy i strukturę
zadań wykonywanych przez operatorów robotów. Nadal nie mamy wystarczającej wiedzy na temat
specyfiki tych zmian, szczególnie w zakresie odczuwanego dobrostanu w pracy.
W przeprowadzonym badaniu problem badawczy stanowiła relacja między charakterystykami
pracy i wydajnością oraz poczuciem dobrostanu. Charakterystyki pracy określono zgodnie
z koncepcją Morgesona and Humphrey’a (2006). Satysfakcję ujęto jako ocenę zarówno
przeżywanego stresu w pracy, jak i poczucia satysfakcji z jej wykonywania. Ocena wydajności
obejmowała wydajność zadań, organizacyjne zachowania obywatelskie oraz wydajność kreatywną.
W analizach uwzględniono również czy typ robota (przemysłowy versus kolaboracyjny) moderuje
relację między zmiennymi. Do badań zrekrutowano 210 operatorów, pracowników zakładów
produkcyjnych w Polsce. Średni staż pracy wynosił 5 lat. Za pomocą analizy SEM potwierdzono
wpływ poszczególnych charakterystyk pracy zarówno na wydajność, jak i na dobrostan. Z uwagi na
to, że struktura danych była istotnie różna dla operatorów obsługujących roboty przemysłowe i
kolaboracyjne, zdecydowano o zbudowaniu dwóch modeli, osobno dla każdej grupy. W grupie
operatorów kobotów największy wpływ na wydajność okazały się mieć charakterystyki wiedzy i
społeczne, w przypadku operatorów robotów przemysłowych wydajność najlepiej opisują
charakterystyki wiedzy, zadania i kontekst pracy. W przypadku poczucia dobrostanu, w grupie
operatorów kobotów, najsilniej wpływały charakterystyki zadania. W grupie operatorów robotów
przemysłowych kluczowe znacznie miały charakterystyki społeczne i kontekst pracy. Uzyskane
wyniki mogą przyczynić się do podniesienia wydajności w pracy z robotem, poprzez zwrócenie
uwagi na istotność pewnych cech pracy w kontekście pracy z określonym typem robota i związane
z tym zróżnicowane potrzeby pracowników.

Temperamentalne i chronotypowe uwarunkowania skłonności do popełniania błędów
poznawczych przez pracowników zmianowych
dr hab. Antoni Wontorczyk, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
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Błędy popełniane przez pracowników w procesie produkcji są ważnym problem nie tylko
dla organizacji, bo narażają ją na straty, ale także wpływają na jakość relacji społecznych wewnątrz
organizacji a nawet motywację do pracy samych pracowników. Ich skutków doświadczają bowiem
wszyscy, organizacje w postaci spadku sprzedaży a nawet utraty rynków zbytu zaś sami pracownicy
w postaci podważonego zaufania do ich kompetencji. W sektorze usług np. medycznych, błędy
nawet z pozoru „błahe” mogą prowadzić do utraty zdrowia a nawet życia. Z drugiej strony błędy
poznawcze są czymś naturalnym we współczesnym świecie i właściwie z faktem, że je popełniamy
musimy się pogodzić. Problemem dyskusyjnym pozostaje jednak kwestia marginesu ich tolerancji.
Ciekawym kontekstem teoretycznym do analizy błędów poznawczych jest koncepcja Jamesa
Reasona (2008), w której badacz ten oddziela odpowiedzialność indywidualną od systemowej za ich
powstawanie.
Zrealizowane badania miały na celu wykrycie, czy dyspozycje indywidualne pracowników (cechy
temperamentu i charakteru) w rozumienia modelu psychobiologicznego osobowości R.Cloningera
oraz profil chronotypu mogą być powiązane ze skłonnością do popełniania niektórych błędów
poznawczych przez pracowników procesu produkcyjnego. Badaniom poddano 270 osób. Do badań
użyto trzech narzędzi: kwestionariusz TCI-R(56), kwestionariusz rytmu aktywności dobowej, oraz
autorskie narzędzie do analizy błędów poznawczych w ujęciu Reasona (2008). Uzyskane wyniki
pozwoliły wyodrębniać kilka profilów cech dyspozycyjnych sprzyjających skłonności do popełniania
błędów poznawczych różnych typów tj. omyłek opartych na umiejętnościach i omyłek opartych na
regułach oraz błędów opartych na wiedzy i błędów opartych na regułach.

Narzędzie do pomiaru kapitałów psychospołecznych pracownika - wsparcie dla organizacji i zasób
wiedzy dla pracownika
dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska (Akademia Leona Koźmińskiego)
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Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wstępnych danych zebranych za pomocą portalu
badawczego Moja Migracja, który umożliwi osobom pomiar kapitałów psychospołecznych
tj. kapitałów: ludzkiego, psychologicznego, społecznego oraz ekonomicznego. Portal startuje
w drugiej połowie czerwca 2022 i umożliwi pomiar np. kapitału psychologicznego, dopasowania
kompetencyjnego, posiadanych kompetencji, czy spostrzeganego wsparcia społecznego. Portal jest
projektowany w trzech wersjach językowych: polskiej www.mojamigracja.org, ukraińskiej
www.moiamihratsiia.org oraz angielskiej www.mymigration.academy. Do portalu zaproszone
zostaną zarówno osoby, które doświadczyły migracji, a także osoby bez takiego doświadczenia.
Każda osoba będzie mogła sprawdzić posiadane przez siebie zasoby i dowiedzieć się czegoś o sobie.
Po uzupełnieniu narzędzi osoba otrzyma spersonalizowaną informację zwrotną o sobie. Portal z
jednej strony dostarczy człowiekowi informacji o posiadanych przez siebie zasobach, a z drugiej
będzie źródłem wiedzy dla firm na temat posiadanych kapitałów w organizacjach.
Nawiązując do teorii zachowania zasobów Stevana Hobfolla (1989, 2006) sprawdzimy, jak radzą
sobie na rynku pracy osoby posiadające zróżnicowane zasoby, czyli kapitały psychospołeczne.
Z naszych wcześniejszych interdyscyplinarnych badań i analiz (Grabowska i Jastrzębowska, 2019,
2022) wynika, że doświadczenie migracji wzbogaca nieformalny kapitał ludzki, czyli posiadane przez
człowieka kompetencje. W efekcie osoby z doświadczeniem migracji wykazują wyższy poziom
posiadanych kompetencji, zarabiają średnio więcej niż osoby bez takiego doświadczenia, a także
częściej zakładają własne firmy. Dodatkowo, w odpowiedzi na sytuację agresji rosyjskiej na terenie
Ukrainy, wraz z naszym partnerem społecznym – Ukraińskim Domem w Warszawie,
przeprowadziliśmy badanie, z którego wynika, że mimo sytuacji optymizm jest istotnie większy
u osób z Ukrainy niż u Polaków, a także nie pomagamy adekwatnie do potrzeb.

The Polish Adaptation of the Unidimensional Target-Neutral Scale of Commitment (KUT-PL)
dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)
dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)
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The aim of the research was evaluation of the Polish version of a self-report questionnaire
to measure commitment – Unidimensional Target-neutral Scale of Commitment (KUT) (Klein et al.
(2014). The study was conducted on sample 746. A confirmatory factor analysis was conducted
to test the KUT-PL structure. The construct reliability and validity of KUT-PL was evaluated using
composite reliability (CR), average variance extracted (AVE) and discriminant validity (Fornell,
Larcker, 1981). Pearson correlation was used to evaluate the construct validity of the KUT-PL
with other examining variables: in-role performance (IRP), extra-role behaviors (ERB),
organizational identification (OI), engagement (ENG), job satisfaction (JS) and turnover intention
(TI). The results indicate, that the Polish version of KUT has very good psychometric properties –
the measure is reliable and valid. The findings suggest, that KUT-PL is an adequate measure
of commitment and it is recommended to use it in Poland.

Sympozjum Relacje społeczne w organizacji 2
Milczenie ugodowe i obronne: wielopoziomowe efekty bezpieczeństwa psychologicznego
i przywództwa tożsamościowego
dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. USWPS (Uniwersytet SWPS)
dr hab. Paweł Jurek, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
mgr Tomasz Owczarek (Uniwersytet SWPS)
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Milczenie organizacyjne jest ważnym zjawiskiem społecznym, które obniża wydajność i pogarsza
dobrostan pracowników. Z dotychczas przeprowadzonych badań wiadomo, że nadużycie
oraz dystans władzy są ważnymi pozytywnymi predyktorami dwóch motywów milczenia:
ugodowego i lękowego. W tym badaniu skoncentrowano się na negatywnych predyktorach
milczenia
organizacyjnego:
przywództwie
tożsamościowym
oraz
bezpieczeństwie
psychologicznym. Obydwie zmienne niezależne kontrolowano na poziomie indywidualnym (L1)
i zespołowym (L2). Przewidywano, że zarówno przywództwo tożsamościowe jak i poczucie
bezpieczeństwa psychologicznego powinny osłabiać obydwa motywy milczenia. Badanie
przeprowadzono na grupie 269 pracowników zatrudnionych w 40 zespołach pracowniczych.
Przeciętna wielkość zespołu wahała się od 3 do 26 pracowników (M = 6.90, SD = 4.69). Przywództwo
tożsamościowe, bezpieczeństwo psychologiczne oraz motywy milczenia były mierzone za pomocą
skal opublikowanych przez van Dicka i in. (2021), Edmondson i Lei (2014), oraz Knolla i in. (2021).
Zmienne na poziomie zespołowym (tj. klimat przywództwa tożsamościowego oraz klimat
bezpieczeństwa psychologicznego) zostały obliczone na podstawie średnich wyników
odpowiednich zmiennych na poziomie indywidualnym. Hipotezy zostały przetestowane przy użyciu
wielopoziomowej analizy regresji. Stwierdziliśmy, że zarówno indywidualnie doświadczane
przywództwo tożsamościowe (L1), jak i klimat bezpieczeństwa psychologicznego (L2), negatywnie
przewidują milczenie przyzwolenia (odpowiednio B = -0,31, SE = 0,06, p < 0,01 i B = -0,18, SE = 0,06,
p < 0,01). Dodatkowo zbadaliśmy efekt międzypoziomowej interakcji. Wyniki wykazały, że
indywidualnie doświadczane przywództwo tożsamościowe silniej wpływa na milczenie ugodowe w
zespołach o wyższym klimacie bezpieczeństwa psychicznego (B = -0,12, SE = 0,06, p < 0,01). Efekt
interakcji nie powtórzył się w przypadku milczenia obronnego. Zastosowanie analiz
wielopoziomowych pozwoliło nam dokładniej zrozumieć determinanty milczenia w organizacji.
Wyniki naszych badań wskazują, że w przyszłych projektach warto brać pod uwagę nie tylko
indywidualny poziom nasilenia kontrolowanych zmiennych (L1), ale również poziom zespołowy
(L2). Wyniki naszych badań można wykorzystać do oceny i rozwoju klimatu bezpieczeństwa oraz
promowania przywództwa tożsamościowego w pracy zespołowej.
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Relacje osobowe w organizacjach zatrudniających pracowników z niepełnosprawnością
Prawidłowe relacje osobowe są traktowane jako jeden z kluczowych elementów klimatu organizacji
sprzyjającej obecności osób/pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie (Otrębski,
Rożnowski 2008). Według H. Vertommen i F. Rochete (1979) relacje interpersonalne są kombinacją
trzech możliwości: ukierunkowania relacji (zbliżenie/unikanie; akceptacja/odrzucenie); pozycji
zachowań (silna/słaba; dominująca/zależna); sposobu zachowania (społeczna/własna pozycja
społeczna; emocje/miłość). Celem badań było opisanie relacji osobowych w organizacji
zatrudniającej pracowników z niepełnosprawnością i analiza ich zróżnicowania. Przebadano 81
pracowników, w przeważającej części sprawnych z firm różnej wielkości, zatrudniających osoby z
niepełnosprawnością. W badaniach wykorzystano Ankietę danych osobowych - do zebrania
informacji o potencjalnych moderatorach. Do opisu stosunków międzyludzkich wykorzystano
Kwestionariusz Stosunków Międzyludzkich (V.i.r.) Vertommen i Rochette w adaptacji Jarosza
(2003). Zaobserwowano efekt interakcyjny wielkość organizacji*stopień niepełnosprawności
polegający na tym, że przy znacznym stopniu niepełnosprawności, istotnie statystycznie wyższy
poziom w zakresie altruizmu w ocenie relacji ja-inni występuje w firmach o średniej wielkości
(M=51.08) niż w micro i małych firmach (M=36.65). Wnioski dla zarządzania różnorodnością
pracowników w firmie zostaną przedstawione w referacie.

Odwaga społeczna jako nowa zmienna w psychologii pracy
dr Grzegorz Pajestka (Uniwersytet Opolski)
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Odwaga jest konstruktem, który w ostatnich kilkunastu latach zyskuje na popularności jako zmienna
psychologiczna (Lopez, 2007). Jednak trudności z definicją teoretyczną i operacyjną odwagi
przyczyniły się do tego, że badania, w których weryfikowano empirycznie jej wpływ na zachowanie,
lub jej związek z innymi zmiennymi psychologicznymi, są rzadkie (por. Howard i in. 2016), a w
Polsce, do tej pory, nie są prowadzone wcale. Spośród wielu istniejących obecnie skal do badania
odwagi, tylko nieliczne cechują się zadowalającymi właściwościami psychometrycznymi. Jedną z
nich jest Skala Odwagi Społecznej w Pracy Howarada i in. (2016) (Workplace Social Courage Scale,
WSCS). Skala ta opiera się na coraz częściej przyjmowanej dziś definicji odwagi, w której traktuje się
ją jako: a) dobrowolny, intencjonalny akt, b) podjęty w wyniku namysłu, c) wiążący się ze znaczącym
ryzykiem dla aktora, d) służący jakiemuś szlachetnemu (prospołecznemu) celowi (Rate i in. 2010).
W referacie omówiona zostanie polska adaptacja tego narzędzia, wraz z wstępną charakterystyką
jego właściwości psychometrycznych.

Klimat humoru w pracy a stres i niepewność zatrudnienia
dr Agnieszka Fanslau (Uniwersytet Gdański)
dr Dorota Godlewska-Werner (Uniwersytet Gdański)
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Klimat humoru (jako element klimatu organizacyjnego) jest kombinacją humoru pozytywnego,
negatywnego zarówno wewnątrz-, jak i zewnątrzgrupowego, na które z kolei wpływa wsparcie
przełożonego dla żartów w pracy (Stańczak, Drabek, 2018). Humor w pracy może wpływać
na wydajność i spójność zespołów (Duncan, 1982). Cechy środowiska pracy, m.in. warunkujące
miejsce pracy wolne od potencjalnych stresorów były dotychczas badane w niewielkim stopniu.
The UK Health & Safety Executive (HSE) zaleca monitorowanie określonych obszarów
funkcjonowania na poziomie organizacyjnym (Marcatto et al., 2014). W tym celu zostały
opracowane The Management Standards (MS) diagnozujące na ile pracownicy znają wymagania
wobec pracy i swoją rolę, mają poczucie kontroli, otrzymują wsparcie od przełożonego
i współpracowników, oceniają relacje jako pozytywne oraz mają wpływ na wdrażane zmiany
(Palmer et al., 2004). Celem badania jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile klimat organizacyjny
(manifestowany przez humor pozytywny, humor negatywny, humor zewnątrzgrupowy oraz –
przede wszystkim - wsparcie przełożonego dla żartów w pracy) wyjaśnia obszary odpowiedzialne
za odczuwany stres, a także analiza na ile niepewność zatrudnienia jako jeden ze stresorów, jest
moderatorem tej relacji. Badanie miało charakter pilotażowy. Zostało przeprowadzone wśród 83
pracowników różnych organizacji, zarówno budżetowych, jaki i z sektora prywatnego. Uczestnicy
badania przeprowadzonego online wypełniali 3 kwestionariusze: 35-itemowy Kwestionariusz HSE
mierzący obszary odpowiedzialne za odczuwany stres (Marcatto et al., 2014), 16-itemowy
Kwestionariusz Humor w Pracy opracowany przez Stańczaka i Drabka (2018) oraz 4-itemowy
Kwestionariusz Niepewności zatrudnienia (Vander Elst, De Witte & De Cuyper, 2014). Analiza
regresji wykazała, że klimat humoru w pracy w różnym stopniu wyjaśnia występowanie czynników
odpowiedzialnych za występowanie stresu. I tak poczucie kontroli jest wyjaśniane przez poparcie
przełożonego dla żartów w pracy oraz poczucie niepewności zatrudnienia. Wsparcie ze strony
przełożonego i współpracowników wyjaśniane jest przez humor pozytywny i poparcie dla żartów.
Jakość relacji wyjaśniana jest przez humor negatywny i poparcie dla żartów. Humor pozytywny i
niepewność zatrudnienia wyjaśniają znajomość roli. Humor pozytywny, humor zewnętrzny i
poparcie dla żartów w pracy wyjaśniają poziom wpływu na wdrażane zmiany. Analiza moderacji
wykazała, że niepewność zatrudnienia nie stanowi na ogół czynnika pośredniczącego między
humorem w pracy a odczuwanym stresem – wyjątek stanowi relacja między humorem pozytywnym
a poczuciem zrozumienia ról. Kluczową zmienną wyjaśniającą największą liczbę obszarów
odpowiedzialnych za występujący stres jest poparcie przełożonego dla żartów w pracy. Oznacza to,
że nie sam rodzaj stosowanego przez zespół humoru ma znaczenie, tylko na ile jest on akceptowany
przez przełożonego. Wskazuje to na ważną rolę lidera w budowaniu klimatu humoru w pracy
i zapewnieniu środowiska pracy wolnego od stresu.
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Leveraging the power of work and organizational psychology
Prof. Gudela Grote (ETH Zürich)

Strona

30

The world continues to be shaken by severe crises which call for action by citizens, private
oragnizations, and national and international institutions alike. Work and organizational psychology
may not be the first discipline that comes to mind for supporting such action. However, as work is
crucial to individual well-being and societal welfare, there are many ways in which work and
organizational psychologists in academia and practice can contribute to solving the grand challenges
humankind is facing. Research during the Covid pandemic has added to the overwhelming evidence
that giving workers more autonomy and flexibility fosters effective job performance and
satisfaction. Benefits and risks of the ongoing digital transformation can be best addressed by
holistic socio-technical approaches that place workers' expertise and experience center stage.
Moreover, there is growing awareness that knowlege from work and organizational psychology is
crucial for handling both the causes and consequences of climate change, for instance by fostering
corporate social responsibility, by promoting individual ecological behavior, and by counteracting
adverse effects on working conditions. One fundamental concern cutting across these challenges is
the readiness by individuals and organizations to confront and even take advantage of uncertainty
in order to learn and innovate, which is a long-standing issue in organizational research. To illustrate
these various avenues for research and practice in work and organizational psychology, some
examples from my own research are discussed.

13.09.2022
Sympozjum Stres w pracy i wypalenie zawodowe
Psychometryczne właściwości skróconych wersji Metody Oceny Wypalenia Zawodowego:
klasyczna teoria testu i teoria odpowiadania na pozycje testowe
dr hab. Beata Basińska, prof. PG (Politechnika Gdańska)
prof. Anna Dåderman (University West)
dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. USWPS (Uniwersytet SWPS)
prof. Hans de Witte (Katolicki Uniwersytet Lowański)
prof. Wilmar Schaufeli (Utrecht University)
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Metoda Oceny Wypalenia Zawodowego (Burnout Assessment Tool, BAT) autorstwa Schaufeliego,
Desart i De Witte. mierzy syndrom wypalenia zawodowego, na który składają się objawy
wyczerpania, dystansu psychicznego, pogorszenia funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego.
Łącząc klasyczną teorię testu z teorią odpowiadania na pozycje testowe (Item Rresponse Theory,
IRT), celem niniejszego badania była ocena właściwości psychometrycznych skróconych polskich
wersji BAT-12 i BAT-4. Analizie poddano dane zebrane w dwóch próbach polskich pracowników
zatrudnionych w czterech sektorach (ochrona zdrowia, edukacja, IT i administracja publiczna)
(N = 1228 i N = 821) oraz w grupie nauczycieli akademickich uczelni technicznych (N = 964). Wyniki
klasycznej teorii testu (konfirmacyjna analiza czynnikowa, CFA), zreplikowane w dwóch
heterogenicznych próbach pracowników, pokazały, że syndrom wypalenia mierzony BAT-12 tworzy
meta-czynnik integrujący cztery teoretyczne komponenty. Za pomocą IRT wykazano, że pozycje
BAT-12 posiadały moc różnicującą od umiarkowanej do bardzo wysokiej i charakteryzowały
cechowały się odpowiednim poziomem trudności pozycji testowych. Stosując skalę BAT-4 w
heterogenicznej grupie pracowników i wśród nauczycieli akademickich, wyniki CFA potwierdziły
strukturę jednoczynnikową metody. Wyniki IRT pokazały, że pozycje BAT-4 były względem siebie
niezależne, a odpowiedzi charakteryzowały się wystarczającą mocą różnicującą i były
rozmieszczone systematycznie. Skrócone wersje Metody Oceny Wypalenia Zawodowego BAT-12 i
BAT-4 Schaufeliego i wsp. mają dobre właściwości psychometryczne i mogą być polecane w
badaniach nad wypaleniem zawodowym, zwłaszcza w badaniach przesiewowych i w badaniach
kompleksowych, w których skale skrócone są szczególnie użyteczne. Badanie zostało zrealizowane
przez NCN w ramach grantu nr 2017/26/M/HS6/00451 oraz grantu nr 017/27/B/HS4/01033.

Jak polscy naukowcy oceniają swoje systemy oceny okresowej i jak to się wiąże z ich wypaleniem
i zaangażowaniem
dr Konrad Kulikowski (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
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W ramach wystąpienia zaprezentowane zostaną wyniki badania „Jak pracownicy naukowi oceniają
systemy oceny okresowej, którym podlegają”. Badanie przeprowadzone zostało na grupie 1191
naukowców z różnych dyscyplin naukowych. Celem badania było ustalenie tego, jak skonstruowane
są systemy oceny okresowej pracy naukowej oraz jak te systemy postrzegają polscy naukowcy.
Ponadto analizowano, w jaki sposób percepcja systemu oceny okresowej wiąże się z wymaganiami
i zasobami pracy oraz wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę. W pierwszej części
wystąpienia dokonana zostanie analiza zjawisk punktozy – oceny pracowników naukowych na
podstawie punktów przypisanych do publikacji z pomijaniem merytorycznej wartości ich pracy. W
drugiej części analizie poddane zostaną związki punktozy z wypaleniem zawodowym i
zaangażowaniem w pracę. W trzeciej części podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, komu
parametryczne systemy oceny naukowców odpowiadają, a komu nie. Prezentowane wyniki mogą
wnieść wkład w lepsze zrozumienie percepcji oceny okresowej przez pracowników naukowych oraz
jej związku z jakością pracy naukowej. Zagadnienie to jest ważne, gdyż niewłaściwe planowanie i
prowadzenie oceny pracowników, w tym pracowników naukowych, może negatywnie wpływać na
motywację do pracy, a w kontekście naukowym prowadzić do fasadowości działalności naukowej,
nastawionej nie na rozwój naukowy, ale na uzyskanie dobrej oceny w ewaluacji.

Bezsenność funkcjonariuszy penitencjarnych i jej wpływ na rozwój wypalenia zawodowego.
Znaczenie wysiłków w radzeniu sobie ze stresem
dr Ewa Sygit-Kowalkowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
dr Andrzej Piotrowski (Uniwersytet Gdański)
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Do tej pory niewiele jest dostępnych danych na temat zjawiska zaburzeń snu w grupie
funkcjonariuszy penitencjarnych. Osiągnięcia nauki pozwalają wiązać tą problematykę ze stresem
zawodowym, który towarzyszy im na co dzień. Celem badania było przeanalizowanie natężenia
zjawiska, jego predyktorów oraz ustalenie znaczenia wybranych czynników dla relacji bezsenność wypalenie zawodowe. Przeprowadzono je na grupie 376 osób z personelu penitencjarnego z
wykorzystaniem Athens Insomnia Scale (AIS), Coping Orientation to Problems Experienced (COPE)
and Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) oraz metryczki. Badania wskazały, że występowanie
wczesnych symptomów bezsenności w Polsce plasuje się na poziomie 43.4%. Zaburzeniu snu
okazały się być znaczące dla rozwoju wypalenia zawodowego. Uwidoczniona została mediująca rola
takich strategii radzenia sobie jak Help-seeking i Engagement dla ogółu badanych w relacji między
bezsennością a podskalami wypalenia zawodowego. Help-seeking to jedyna strategia stanowiąca
predyktor bezsenności. Dostrzeżono rozbieżności (co do roli wieku, płci, wielozmianowości) między
wynikami analiz a przeglądem innych opracowań naukowych.

Sympozjum Jakość życia 1
Is it profitable to be spiritually committed at work? The indirect relationship between workplace
spirituality and well-being through organizational gratefulness
dr Marcin Wnuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
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The relationship between workplace spirituality and occupational and subjective well-being is not
a well-recognized area of research. Many studies have indicated the beneficial effects of spiritual
activities on employees’ flourishing, but the mechanisms of this influence are still not sufficiently
explained. This study aimed to verify the proposed mechanisms that underlie employees’
spirituality, stress at work, and life satisfaction, and the role of gratitude toward the organization
in these relationships. It was assumed that employees’ spirituality is indirectly related to stress
at work via gratitude toward the organization. In turn, gratitude toward the organization is directly
and indirectly related to life satisfaction through stress at work. The study encompassed 754
individuals working in different companies in Poland. In a sample of women, both spirituality
dimensions were indirectly related to stress at work and life satisfaction. Among men, only
the secular dimension of spirituality, such as attitude toward coworkers, was indirectly related
to stress at work and life satisfaction. Gratitude toward the organization was negatively directly
related to stress at work and, through this variable, indirectly positively related to life satisfaction.
The benefits of employees’ spirituality for their well-being were confirmed, emphasizing a grateful
attitude toward the organization as a significant factor in this relationship.

Wartość psychometryczna i użytkowa zmodyfikowanego narzędzia do badania poczucia jakości
życia. Nowe możliwości i perspektywy
dr hab. Barbara Mróz (Uniwersytet Opolski)

Streszczenie:
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Wystąpienie ma na celu zapoznanie z najnowszymi wynikami nad metodą do badania poczucia
jakości życia i stanowić będzie omówienie złożonego autorskiego teoretyczno-empirycznego
Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego. Model MOA był punktem wyjścia do weryfikacji wartości
psychometrycznej zmodyfikowanej wersji Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia. MOA został
utworzony na podstawie wieloletnich badań (systematycznie od 2009 roku), przeprowadzanych na
różnych grupach osób dorosłych zaangażowanych w swoją pracę (zarówno menedżerów,
specjalistów, pracowników wykonawczych, studentów). Stosując zmodyfikowaną wersję
Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia (Z-KPJŻ) trzymano korelacje wyższe niż w jego pierwotnej
wersji, co wskazuje na uzyskanie korzystnych zmian w narzędziu badawczym. Wszystkie
najważniejsze wymiary MOA (kompetencje, relacje, autonomia) wykazały silny wpływ na
poszczególne sfery poczucia jakości życia (psychofizyczną, psychospołeczną, podmiotową
i metafizyczną) w całej badanej grupie pracowników. Poczucie jakości życia (obejmujące sfery:
psychofizyczną, psychospołeczną, podmiotową i metafizyczną) zdefiniowano jako doświadczane
zadowolenie wynikające z oceny poziomu satysfakcji z własnych kompetencji, dobrych relacji
międzyludzkich, działania w poczuciu autonomii oraz realizacji wartości. W świetle przyjętych
kryteriów, po przeprowadzeniu analizy otrzymano następujące parametry modelu ścieżkowego dla
Zmodyfikowanego-KPJŻ (Z-KPJŻ): chi2/df = 2,841, wartość RMSEA = 0,055, współczynnik GFI =
0,839, wskaźnik dobroci dopasowania AGFI = 0,821. Przedstawiony model jest bardzo dobrze
dopasowany do danych empirycznych, a wyodrębnione składniki można zaakceptować. W nowym,
zmodyfikowanym narzędziu do badania subiektywnej jakości życia 31,7% twierdzeń poprzedniej
wersji nie znalazło miejsca w analizie czynnikowej z rozbiciem na cztery sfery, w tym: pięć twierdzeń
ze sfery psychofizycznej, trzy ze sfery psychospołecznej, sześć ze sfery podmiotowej i pięć ze sfery
metafizycznej. Stanowi to walor nowej metody, która jest bardziej precyzyjna i krótsza.

Poczucie zaspokojenia potrzeb tożsamościowych przez
z dobrostanem i zachowaniami organizacyjnymi
dr Małgorzata Styśko-Kunkowska (Uniwersytet Warszawski)

markę

pracodawcy:

związki
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Celem prezentacji jest przegląd realizowanych pod moim kierunkiem badań dotyczących związku
poczucia zaspokojenia potrzeb tożsamościowych przez markę pracodawcy z różnymi
komponentami
dobrostanu
oraz
z
wybranymi
zachowaniami
organizacyjnymi.
Konstrukt poczucia zaspokojenia potrzeb tożsamościowych przez markę pracodawcy, bazuje
na wcześniej wyłonionym konstrukcie skłonności do budowania relacji z marką pracodawcy opartej
na motywach tożsamościowych. Oba konstrukty odwołują się do koncepcji sześciu motywów
tożsamościowych Vignolesa i współpracowników oraz do wyodrębnionych we wstępnych
jakościowych i ilościowych badaniach kilkunastu submotywów ekspresyjnych i kompensacyjnych,
np. indywidualizmu i wyższości. W prezentowanych badaniach wykorzystywany jest autorski
kwestionariusz do badania poczucia zaspokojenia potrzeb tożsamościowych przez markę
pracodawcy oparty na kwestionariuszu służącemu do badania skłonności do budowania relacji z
marką pracodawcy opartej na motywach tożsamościowych. Rzetelność mierzona współczynnikiem
alfa Cronbacha dla ogólnego wskaźnika zaspokojenia potrzeb tożsamościowych stosowanego w
siedmiu omawianych wynosiła od 0,96 do 0,98. Z kolei dla poszczególnych motywów wahała się od
0,64 do 0,96 (ze średnią wynoszącą 0,85), a dla submotywów (o 3 twierdzenia w skali) - od 0,49 do
0,92 (ze średnią równą 0,77).
Wcześniejsze badania pod moim kierunkiem dowiodły, że poczucie zaspokojenia potrzeb
tożsamościowych przez markę pracodawcy - jest mediatorem relacji między spostrzeganą siłą marki
pracodawcy i wybranymi komponentami dobrostanu (Styśko-Kunkowska, 2017). W następnym z
badań ujawniłyśmy, że poczucie zaspokojenia potrzeb tożsamościowych stanowi istotny predyktor
zachowań obywatelskich, a siła marki pracodawcy - predyktor zachowań kontrproduktywnych przy
satysfakcji z pracy jako mediatorze obu tych zależności. Dwa kolejne badania zreplikowały istotne
związki poczucia zaspokojenia potrzeb tożsamościowych z hedonistycznym i/lub
eudajmonistycznym dobrostanem, inne potwierdziło istotność związku poczucia zaspokojenia
potrzeb tożsamościowych przez markę pracodawcy z zachowaniami obywatelskimi, dowodząc
jednocześnie związku tego konstruktu z kształtowaniem pracy. Kolejne z badań potwierdziło
występowanie istotnego związku siły marki pracodawcy (operacjonalizowanego tym razem bardziej
szczegółowo) z zachowaniami kontrproduktywnymi przy braku zależności poczucia zaspokojenia
potrzeb tożsamościowych z zachowaniami kontrproduktywnymi.
W ramach dyskusji omówię potencjał i ograniczenia nowego konstruktu i narzędzia.

Sympozjum Zmiany i niepewność
Doświadczanie zmian a kontekst organizacji
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik (Uniwersytet Warszawski)
mgr Joanna Borkowska (Uniwersytet Warszawski)

Streszczenie:
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Wystąpienie dotyczy tematu doświadczania zmian, wprowadza rozróżnienie na zmianę obiektywną
i subiektywną. Tłumaczy i wskazuje koszty oraz zyski zmian, w kontekście procesów samoregulacji,
a także w kontekście zmian w organizacji. Celem prezentowanego badania było sprawdzenie
zależności między kompetencjami lidera oraz postrzeganym wsparciem organizacyjnym a stresem
w pracy, motywacją i zaangażowaniem w sytuacji obiektywnej zmiany, jaką była pandemia COVID19. Badanie odbyło się w dwóch falach: czerwiec-lipiec oraz listopad-grudzień 2020. W badaniu
wzięły udział 274 osoby (70,1% stanowiły kobiety), pracujące w różnych branżach w sektorze usług.
Badanie miało formę ankiety on-line. Link rozsyłany był przez dział HR danej firmy z podaniem
informacji o dobrowolnym i anonimowym charakterze badania. Podczas II fali badania
zaobserwowano spadek motywacji, poziomu wigoru i oddania się pracy, a jeszcze silniej odczuwano
zmiany, ich negatywność oraz poczucie zagrożenia. Postrzegane wsparcie organizacyjne korelowało
ujemnie ze zmianami związanymi z pandemią i stresem, a dodatnio z motywacją i zaangażowaniem.
Kompetencje lidera stały się buforem dla zmian w aktywności zawodowej. Nie wykazano różnic w
przywództwie kobiet i mężczyzn, zaś podwładni kobiet-liderów osiągnęli wyższe wyniki na skalach
zaabsorbowania i amotywacji. Wykazano moderującą wartość kompetencji lidera i wsparcia
organizacyjnego dla dodatnich zależności zmian aktywności zawodowej i stresu, ujemnej zależności
negatywności zmian i stresu oraz dla niektórych związków z integracją, motywacją wewnętrzną i
odczuwaniem zmian w życiu.

Strona

W literaturze przedmiotu, analizującej dobrostan pracowników w miejscu pracy, ich poziom
motywacji i satysfakcji z pracy, wielokrotnie wymienia się szereg czynników je determinujących.
Wśród wielu elementów niejednokrotnie wskazuje się na istotną rolę stabilności pracy, warunków
pracy i stosowane narzędzia polityki personalnej, które wpływają na poziom bezpieczeństwa
zatrudnienia. Czynniki te nabrały szczególnego znaczenia w obliczu pandemii Covid-19 i kryzysu
na rynku pracy w wielu branżach. Celem prezentowanych badań była próba weryfikacji
jak stosowane powszechnie w Polsce elastyczne formy zatrudnienia oddziałują na poziom
dobrostanu pracowników oraz ich stosunek do pracodawcy. Badanie przeprowadzono
w powiązaniu do realizowanego w ramach Horyzont 2020 projektu badawczego pt. „Working Yet
Poor”. We wskazanym projekcie wyróżniono cztery grupy pracowników, które posłużyły
do wyłonienia grup w prezentowanym badaniu tj. low o run-skilled standard employment, solo and
bogus self-employment, fixed-term, agency workers, involuntary part – timers oraz casual and
platform workers. Na potrzeby niniejszego badania oddzielono jednak grupy fixed-term and agency
workers od pracowników zatrudnionych na czas określony, ale na podstawie umowy o pracę. Grupę
kontrolną stanowili pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Główny problem badawczy sprowadzał się do rozstrzygnięcia w jakim zakresie elastyczne formy
zatrudnienia wpływają na poziom zaangażowania zawodowego pracowników, satysfakcji z pracy,
ale także emocjonalnego nastawienia do organizacji. Dodatkowo weryfikacji poddano różnicującą
rolę wieku pracowników. Założono, iż brak poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia negatywnie
oddziałuje na poziom dobrostanu w miejscu pracy pracowników oraz ich stosunek do pracodawcy.
Dodatkowo założono, iż wiek pracowników będzie istotnym czynnikiem różnicującym
zaobserwowane zależności. W badaniu posłużono się trzema kwestionariuszami tj. stosunku
emocjonalnego do organizacji (SENO) Jurek, Adamska; zaangażowania zawodowego (UWES)
Schaufeli, Bakker oraz minnesockim kwestionariuszem zadowolenia z pracy MSQ SF. Badanie
przeprowadzono w pierwszej połowie 2021 roku w Polsce na grupie 403 pracowników w wieku
od 18 do 65 lat, zatrudnionych w wymienionych wcześniej grupach elastycznych form pracy.
Dominowały osoby o wykształceniu średnim i wyższym, zatrudnione w sektorze prywatnym
w różnych branżach. Wstępne analizy pokazały negatywne oddziaływanie niestabilności
zatrudnienia na poziom dobrostanu w miejscu pracy pracowników oraz negatywny stosunek
do pracodawcy, szczególnie w grupie pracowników tymczasowych. Istotnym czynnikiem
różnicującym analizowanych zależności, zgodnie z założeniami, okazał się wiek osób badanych.
Największe koszty niestabilności zatrudnienia dostrzeżono wśród najmłodszych pracowników, tj.
poniżej 35 roku życia.
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Elastyczne formy kontraktu a dobrostan w miejscu pracy i stosunek do organizacji pracowników
dr Aleksandra Peplińska (Uniwersytet Gdański)
dr Blanka Kondratowicz (Uniwersytet Gdański)
dr Dorota Godlewska-Werner (Uniwersytet Gdański)
Streszczenie:

Strategie działania polskich przedsiębiorców podczas pierwszej fali pandemii - wyniki badania
jakościowego
dr Joanna Pyrkosz-Pacyna (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica)
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W
momencie
wprowadzenia
pierwszych
obostrzeń
związanych
z
COVID-19
wraz z współpracowniczkami przeprowadziłyśmy badanie mające na celu sprawdzenie,
jak przedsiębiorcy bezpośrednio dotknięci obostrzeniami radzą sobie w sytuacji kryzysu. W marcu
2020 przeprowadziłyśmy wywiady z 20 właścicielami i właścicielkami małych firm skupiając się
na trzech poziomach analizy: jednostkowym, organizacyjnym i społecznym. Następnie chciałyśmy
sprawdzić, jak sytuacja przedsiębiorców zmieniła się w momencie poluzowania obostrzeń kilka
miesięcy później. Znów przeprowadziłyśmy wywiady z przedsiębiorcami by zweryfikować czy ich
strategie, postrzeganie sytuacji i podejmowane działania w jakiś sposób się zmieniły. Badanie
pokazało m.in. że pierwszym nadrzędnym priorytetem przedsiębiorców było zachowanie
wszystkich miejsc pracy, nie zwolnienie nikogo z pracowników. Cel ten na moment
przeprowadzenia badania udało się osiągnąć wszystkim badanym. Innym odkryciem była rola
wsparcia otoczenia zewnętrznego jakie otrzymali przedsiębiorcy m.in. ze strony klientów
czy kontrahentów. To poczucie wspólnoty okazało się mieć duże znaczenie dla budowania
rezyliencji badanych przedsiębiorców. Podczas prezentacji przedstawione zostaną szczegółowe
wyniki badania oraz wnioski oraz praktyczne implikacje.

Sympozjum Jakość życia 2
Materialistyczny pracownik – co się z tym wiąże dla organizacji?
mgr Martyna Wojtaś (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
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W krajach rozwiniętych gospodarczo systemem społecznym jest kapitalizm konsumencki. Celami
tego systemu są permanentny rozwój gospodarczy i pomnażanie zysków. Zachowania jakie się
promuje w systemie kapitalizmu konsumenckiego to koncentracja na własnym interesie
i rywalizacja. System ten wzmacnia także przekonania materialistyczne, że posiadanie jest centralną
wartością w życiu i oznacza sukces i szczęście w życiu. Zatem ważnym zagadnieniem jest
analizowanie konsekwencji materializmu pracowników dla funkcjonowania organizacji.
Przeprowadzono badanie korelacyjne na grupie pracowników różnego typu organizacji. Badanie
miało na celu odpowiedz na pytania, czy i jak materializm pracowników wiąże się z obszarami
wartości ja, postawami wobec pracy, dobrostanem, satysfakcją z życia i pracy i postrzeganym
stresem w pracy. Analiza wyników wskazała, że materializm pracowników wiąże się pozytywnie
z zewnętrznymi obszarami wartości ja i postrzeganym stresem oraz negatywnie z postawą
autoteliczną w pracy i obniżonym zadowoleniem z życia i dotyczy w większym stopniu pracowników
młodszych niż starszych.

Poczucie dobrostanu w procesie adaptacji do stresu w pracy - badania longitudinalne
pracowników platform wiertniczych w Polsce
dr Irena Leszczyńska (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
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Przebadano 167 pracowników platform wiertniczych, w procedurze badań prospektywnych
(w latach 1993-2014). Zgodnie z zasadą triangulacji analizowano: obiektywny i subiektywny stres
(Kwestionariusz Subiektywnego Stresu w Pracy Dudka i Waszkowskiej, deklarowany dobrostan
psychiczny i fizyczny); obciążenia psychospołeczne w pracy (Psychospołeczne Warunki Pracy
Widerszal-Bazyl i Cieślaka), styl zachowania w sytuacjach trudnych (CISS Endlera i Parkera).
Pracownicy platform w różny sposób reagują na długotrwały stres na przestrzeni 20 lat,
zidentyfikowano 3 grupy: w pierwszej poziom stresu systematycznie spada, w drugiej
systematycznie rośnie, w trzeciej jest zmienny, elastyczny. Spostrzegany poziom stresu oddziałuje
bezpośrednio na dobrostan psychiczny (r=,24*), im wyższy poziom stresu, tym dobrostan psychiczny
jest gorszy (b=,-28). W znacznej części zależność między stresem w pracy i dobrostanem
psychicznym można wyjaśnić oddziaływaniem stylu radzenia sobie ze stresem w pracy i typem
dynamiki stresu (r=,32*). Im większy udział stylu zadaniowego radzenia sobie ze stresem w stosunku
do emocjonalnego i unikowego, tym deklarowany dobrostan psychiczny jest większy. Im większe
jest prawdopodobieństwo przynależności do grupy deklarującej spadek stresu tym deklarowany
dobrostan psychiczny jest większy, ale jednocześnie po 20 latach obiektywne wskaźniki zdrowia są
gorsze. Stres i spostrzeganie stresu nie mają jednak ani bezpośredniego ani pośredniego wpływu
na dobrostan fizyczny (b=,09; b=,08; b=,-11). Badania ukazują obraz dynamicznego a nie statycznego
obrazu stresu, radzenia sobie i zdrowia jednostki z perspektywy uwarunkowań pracy. Jeżeli
pracownik spostrzega wymagania jako takie, z którymi może sobie poradzić, charakteryzuje się
średnim poczuciem kontroli w pracy, ma poczucie istnienia wsparcia społecznego oraz dyspozycyjny
dominujący styl zadaniowy jako radzenie sobie ze stresem to prawdopodobnie jego dobrostan
psychiczny będzie lepszy. Z otrzymanych wyników można wnioskować, że warunki pracy oceniane
jako obciążające oraz deklarowany subiektywny stres w pracy mają silny wpływ na ocenę
dobrostanu psychicznego.

Wykład
Inclusive employment for persons with intellectual disability: Opportunities and challenges*
prof. Vicente Martínez-Tur. PhD (IDOCAL-University of Valencia, Spain; IAAP President (Division
1))
*Supported by the MCIN/AEI/10.13039/501100011033. I+D+iPID2020-115457RB-100
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Advances have been made in democratic societies regarding the social inclusion of persons
with intellectual disabilities through their employment. Despite the positive results that have been
achieved, more efforts are needed, and important challenges must be addressed. One of the most
effective ways to achieve the social inclusion of persons with intellectual disability is through their
work in competitive integrated employment settings. To this end, different methodologies have
been developed such as "supported employment" and "customized employment". However, these
initiatives face at least two relevant obstacles. First, we are immersed in a technological revolution
(digitalization) that is rapidly transforming the way we understand and organize work, as well as the
skills and competencies that will be required in our jobs (OECD, 2017). Persons with intellectual
disabilities tend to perform low-skilled routine work activities (Livermore, Bardos, & Katz, 2017;
Taanila et al., 2005) that are easily replaceable by technological systems. There is a digital gap that
separates persons with and without intellectual disability. Secondly, there is a gender gap that
makes the inclusive employment of women with intellectual disability especially difficult (Julius,
Wolfson, & Yalon-Chamovitz, 2003; Luthra et al., 2018; Weston, 2002). Work and Organizational
Psychology cannot remain indifferent to these challenges. This presentation addresses inclusive
employment, and its challenges, from the point of view of this area of psychology. Its theoretical
and intervention models, as well as its methodologies, must contribute significantly to the
employment of persons with intellectual disability in competitive integrated settings.

Sympozjum Wybrane psychologiczne uwarunkowania dobrostanu pracowników
przed i w czasie pandemii COVID-19. Implikacje praktyczne
Przekonanie o własnej skuteczności a dobrostan psychiczny nauczycieli
dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
mgr Marta Narska (Uniwersytet Łódzki)
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Wstęp: Celem prezentowanych badań było sprawdzenie czy zachodzi związek pomiędzy
przekonaniem o własnej skuteczności nauczycieli a ich dobrostanem psychicznym w ujęciu
holistycznym (hedonistycznym i eudajmonistycznym). Metoda: W badaniu uczestniczyło 100
nauczycieli, którzy zostali poproszeni o wypełnienie następujących narzędzi badawczych
o sprawdzonych właściwościach psychometrycznych: Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności, Skali
Satysfakcji z Życia, Skali Uczuć Pozytywnych i Negatywnych oraz Skali Dobrostanu Psychicznego.
Wyniki: Otrzymane dane potwierdzają, że zachodzi związek pomiędzy przekonaniem o własnej
skuteczności a dobrostanem hedonistycznym i dobrostanem eudajmonistycznym. Stopień awansu
zawodowego modyfikuje rozpatrywane zależności. Wnioski: Dobrostan psychiczny nauczycieli
istotnie wiąże się z ich subiektywną oceną skutecznością, co w efekcie może pozytywnie wpływać
na efektywności funkcjonowania zawodowego nauczycieli i osiągnięcia ich uczniów.

Nasilenie stresu związanego z pracą zdalną i wykonywaną tradycyjnie podczas pandemii COVID19. Porównanie i wybrane uwarunkowania
dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. USWPS (Uniwersytet SWPS)
mgr Marta Żywiołek-Szeja (Uniwersytet SWPS)
dr Mateusz Paliga (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Damian Grabowski, prof. USWPS (Uniwersytet SWPS)
Noemi Krauze (Uniwersytet SWPS)
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Celem badania było sprawdzenie, czy nasilenie stresu związanego z pracą zdalną różni się
od nasilenia stresu pracy tradycyjnej. Drugim celem było zbadanie wybranych uwarunkowań stresu
w obu trybach pracy. Metody W badaniu wzięło udział 946 osób, nauczycieli, pracowników sektora
BSS i innych pracowników zatrudnionych w polskich organizacjach. W badaniu posłużono się Krótką
Skalą do mierzenia Stresu w Pracy Dudka i Hauka, polską wersją Skal do badania Konfliktów pracadom Grzywacz, Frone'a, Brewer i Kovner, Skalą Przywiązania do Organizacji Meyera i Allen,
w polskiej adaptacji Bańki, Wołoskiej i Bazińskiej oraz Skalą Satysfakcji z Pracy Zalewskiej. Wyniki
Analiza różnic wykazała, że nasilenie stresu w pracy zdalnej jest istotnie niższe niż nasilenie stresu
pracy tradycyjnej. Analizy regresji wskazują, że konflikt praca-rodzina, satysfakcja z pracy
i zaangażowanie organizacyjne są istotnymi predyktorami stresu w pracy zdalnej i stacjonarnej.
Modele okazały się istotne statystycznie. Zmienne w nich uwzględnione wyjaśniają odpowiednio
20% i 32% zmienności stresu związanego z pracą zdalną i tradycyjną. Wnioski Praca zdalna wiąże
się z mniejszym nasileniem stresu niż tradycyjna. W przypadku obu rodzajów pracy im wyższy
poziom konfliktu praca-rodzina, tym wyższy jest poziom nasilenia stresu, a im wyższa satysfakcja
z pracy, tym niższe nasilenie stresu. Przywiązanie do organizacji typu trwania jest pozytywnie
związane ze stresem pracy zdalnej, co oznacza, że osoby, które pracują dla danej organizacji zdalnie
i nie widzą alternatywy, odczuwają większy stres. W przypadku pracy wykonywanej tradycyjnie,
cennym zasobem, który jest negatywnie związany z poziomem stresu, jest emocjonalne
przywiązanie do organizacji. Wyniki badania są źródłem wniosków dla praktyki organizacyjnej.

Niepewność zatrudnienia w pierwszych miesiącach pandemii covid-19 i jej konsekwencje
dla samopoczucia pracowników. Rola subiektywnie postrzeganej zatrudnialności
dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
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Pandemia postawiła organizacje w obliczu kryzysu, z którym wiele z nich nie potrafiło sobie
skutecznie poradzić. Przy braku wystarczającego wsparcia ze strony państwa, borykając się
z restrykcjami związanymi z reżimem sanitarnym, a w końcu w zderzeniu z wymuszonym
lockdownem, część pracodawców była zmuszona do redukowania miejsc pracy lub nawet
do ogłoszenia upadłości. Mogło to wywoływać niepokój wśród pracowników o stabilność
zatrudnienia i warunków pracy, zwłaszcza u osób mających mniejszy kapitał zatrudnienia.
Nasze badania przeprowadziliśmy (N=372) w pierwszych miesiącach pandemii, rozpoczęliśmy je
zaraz po tym, jak ludzie otrząsnęli się z pierwszego szoku i oczekiwali na wprowadzenie rozwiązań
mających ochronić rynek pracy (na tzw. tarczę antykryzysową), spodziewając się wyraźnego
spowolnienia gospodarczego, jeżeli nie nawet poważnego kryzysu ekonomicznego. Interesowało
nas to, w jaki sposób pracownicy doświadczają pandemii i czy pracownicy odczuwają niepokój
związany ze swoją pracą i niestabilnością zatrudnienia oraz jakie konsekwencje emocjonalne
towarzyszą tym odczuciom. Prezentacja przedstawia wyniki badania poziomu niepewności pracy
ilościowej i jakościowej oraz towarzyszących im konsekwencji emocjonalnych: depresji, lęku
oraz stresu, a także roli, jaką pełni przy tym subiektywnie postrzegana zatrudnialność.
W badaniu wykorzystaliśmy skalę do pomiaru depresji, lęku i stresu DASS-21 (Lovibond, Lovibond,
1995) oraz Skalę Niepewności Zatrudnienia (Chirkowska-Smolak, Chumak, 2021). Rezultaty naszych
badań pokazały, że co dziesiąty badany pracownik doświadczał symptomów pogorszonego
samopoczucia, takich jak lęk, depresja, irytacja i związane z napięciem problemy psychosomatyczne
na poziomie bardzo wysokim lub ekstremalnie wysokim. Wyniki te częściowo były wyjaśniane przez
zmienne składające się na niepewność zatrudnienia. Analiza regresji uzupełniona analizami efektu
moderacji pokazała, że obawy o utratę zatrudnienia oraz w nieco większym stopniu niepokój
związany z pogarszającymi się warunkami pracy istotnie wyjaśniały depresję i stres badanych, nie
były jednak istotnym predyktorem lęku. Co ciekawe, dodanie moderatora w postaci subiektywnie
spostrzeganej zatrudnialności w niewielkim tylko stopniu zwiększało poziom wariancji stresu
i depresji. Rezultaty naszych badań mogą posłużyć do sformułowania zaleceń dla kadry
zarządzającej w sytuacji kryzysu.

Dobrostan zawodowy pracowników w różnych modelach pracy (zdalnej, stacjonarnej,
hybrydowej)
mgr Olga Zwardoń-Kuchciak (Uniwersytet Łódzki)
dr Mateusz Hauk (Uniwersytet Łódzki)
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Cel: Celem niniejszych badań jest weryfikacja dobrostanu zawodowego pracowników, pracujących
w różnych modelach pracy (zdalnej, stacjonarnej, hybrydowej), a także analiza, jakie są związki
Kapitału Psychologicznego z dobrostanem zawodowym. Metody: Wykorzystano Kwestionariusz
Dobrostanu w Sytuacji Pracy (Czerw, 2017) oraz KKaPsy (Lipińska-Grobelny, Zwardoń-Kuchciak,
2022). Wyniki: W badaniu udział wzięło 162 osoby, 111 K i 51 M. 76 osób pracowało w formule
stacjonarnej, 56 osób pracowało w formule hybrydowej, a 30 osób – w formule zdalnej. Najwyższy
dobrostan odnotowano w przypadku pracowników hybrydowych (M = 244,64; SD = 33,74), niższy –
w przypadku pracowników wykonujących zadania w formule zdalnej (M = 232,90; SD = 43,72),
najniższy zaś w przypadku pracowników stacjonarnych (M = 226,11; SD = 44,55). Analiza wariancji
wskazuje na istotne różnice pomiędzy pracownikami wykonującymi pracę w sposób stacjonarny,
a osobami pracującymi w trybie hybrydowym, F (2, 159) = 3,309; p = 0,039. Odnotowano także
istotną relację pomiędzy Kapitałem Psychologicznym a dobrostanem zawodowym (r = 0,269;
p < 0,05). Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę bardziej szczegółowych analiz,
dotyczących dobrostanu zawodowego pracowników wykonujących zadania w różnym trybie pracy,
a także na potrzebę uwzględnienia trybu pracy w kontekście realizacji działań personalnych. Związki
Kapitału Psychologicznego z dobrostanem zawodowym potwierdzają tezę, iż jest to potężny zasób
jednostki, przekładający się na jakość życia i funkcjonowania w różnych sferach, zaś inwestowanie
działań w rozwój Kapitału Psychologicznego jednostki przynosi korzyści nie tylko na poziomie
organizacyjnym, ale także indywidualnym.

Związki doświadczenia COVID-19 z motywacją osiągnięć. Czy piłkarzom pandemia straszna?
dr hab. Romuald Derbis (Uniwersytet Opolski)
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Cel: Celem wystąpienia jest przedstawienie wybranych wyników badań nt. prężności i poczucia
koherencji jako moderatorów w związku doświadczania pandemii COVID-19, traktowanej jako
stresor, z motywacją osiągnięć, rozumianą jako nastawienie na mistrzostwo, nastawienie na wyniki,
unikanie niekompetencji i unikanie porażki (Elliott, McGregor, 2001). Metoda: Zbadano
internetowo 150 mężczyzn z polskich drużyn pierwszoligowych. Pomiar zmiennych: Doświadczanie
pandemii COVID 19 - Kwestionariusz Postaw wobec Koronawirusa (Krok, 2020), który mierzy:
1. Ocenę ryzyka zachorowania, 2. Strach przed COVID-19, 3. Ocenę zagrożenia COVID-19;
Motywacja osiągnięć - Kwestionariusz AGQ-R, (Elliot i Murayama 2008); 3. Prężność - SPP-25
(Ogińska-Bulik, Juczyński, 2011); 4. Koherencja - SOC-29 (Antonovsky, 1983). Do obliczeń
zastosowano: SPSS Statistics 25 i makro Process - /nakladka SPSS). Wyniki Tylko spostrzegane
zagrożenie COVID-19 koreluje dodatnio z nastawieniem na zadanie. Prężność psychiczna łączy się
pozytywnie z motywacją osiągnięć, przede wszystkim z unikaniem mistrzostwa. Moderuje głównie
związek spostrzegania ryzyka z unikaniem mistrzostwa i zadania. Poczucie koherencji łączy się
dodatnio z unikaniem mistrzostwa i moderuje związki doświadczania COVID-19 z tą zmienną.
Wnioski. Spostrzegane zagrożenie pandemią COVID-19 nie ma zasadniczego znaczenia
dla motywacji osiągnięć piłkarzy, a jeśli to sprzyja orientacji na wykonanie zadania, czyli wzmacnia
raczej motywację zewnętrzną. Obydwa badane moderatory wzmacniają pozytywną relację
doświadczania COVID-19 z unikaniem mistrzostwa, a otwartość i tolerancja jako wymiary prężności,
jeszcze nastawienie na zadanie.

Efekt sprzężenia zwrotnego między zasobami w pracy a job craftingiem. Trójfalowe badania
podłużne w okresie pandemii COVID-19
dr hab. Łukasz Baka (Centralny Instytut Ochrony Pracy)
mgr Łukasz Kapica (Centralny Instytut Ochrony Pracy)
mgr Andrzej Najmiec (Centralny Instytut Ochrony Pracy)
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Cel: Zależność między zasobami w pracy a job craftingiem podkreślana jest w wielu modelach
teoretycznych, m.in. w modelu wymagania w pracy - zasoby. Wyniki badań nad kierunkiem, a także
znakiem tej relacji wciąż nie są jednak spójne. W prezentowanym badaniu testowano efekt
sprzężenia zwrotnego między zasobami w pracy a job craftingiem, w dłuższej perspektywie
czasowej. Sprawdzano czy i w jaki sposób zasoby w pracy wiążą się z job craftingiem mierzonym po
8 miesiącach oraz czy job crafting zwrotnie oddziałuje na zasoby w pracy, mierzone po kolejnych
8 miesiącach. Metody: Przeprowadzono badania podłużne z trzykrotnym pomiarem na grupie
pracowników zatrudnionych w sektorach usług, ochrony zdrowia oraz oświaty i nauki (N= 830).
Badania przeprowadzono w okresie pandemii COVID-19 (lata 2020 – 2022). Narzędziami
pomiarowymi były: Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny (COPSOQ II) oraz Skala Job
Craftingu (JCS). Hipotezy weryfikowano za pomocą modelowania równań strukturalnych. Wyniki:
Wyniki badań w niewielkim stopniu potwierdziły postawione hipotezy badawcze. Jedynie niektóre
rodzaje zasobów w pracy (T1) były związane z pojedynczymi komponentami job craftingu (T2), a te
w niewielkim stopniu nasilały wybrane typy zasobów w pracy (T3). Wnioski: Uzyskane wyniki
rzucają więcej światła na mechanizmy wzajemnego wpływu między zasobami w pracy a job
craftingiem. Dostarczają także wkładu do modelu wymagania w pracy – zasoby z ważnymi
implikacjami, zarówno dla praktyki, jak i przyszłych badań.

Sympozjum Nowe technologie
E-ZAWODY - Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających
osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację
prac w przestrzeni wirtualnej
dr Magdalena Ślazyk-Sobol (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
dr Maria Flakus (Polska Akademia Nauk)
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W ramach wystąpienia zaprezentowane zostaną wyniki projektu „E-ZAWODY - Opracowanie
rozwiązań
technologicznych
z
wykorzystaniem
VR
pozwalających
osobom
z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac
w przestrzeni wirtualnej”, realizowanego w ramach konkursu "Rzeczy są dla ludzi" realizowany jest
projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr 0056/2020 Celem głównym projektu jest
umożliwienie i wprowadzenie nowoczesnych narzędzi w zakresie poziomu przygotowania
i predyspozycji osoby niepełnosprawnej do poszerzenia swoich kompetencji poprzez
ukierunkowanie na nowy zawód z wykorzystaniem narzędzi VR. Podejmowane działania w ramach
projektu to w szczególności: przeprowadzenie badań w zakresie stopnia przygotowania
do wykonywania konkretnego e-zawodu; opracowanie serii treningów z wykorzystaniem ćwiczenia
poniższych ośmiu kompetencji miękkich: 1. Komunikacja interpersonalna 2. Autoprezentacja 3.
Wystąpienia publiczne 4. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów 5. Umiejętności asertywne 6.
Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji 7. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów 8.
Umiejętności lidersko-menedżerskie W ramach projektu opracowano 8 scenariuszy dla e-zawodów
takich jak: E-handlowiec, Internetowy Doradca Turystyczny, E dietetyk, Specjalista social media,
Pozycjoner stron internetowych, Grafik komputerowy, Media Worker, E-PRowiec. Rozwiązanie
powstałe w ramach projektu pozwala na wirtualne doświadczenie pracy w różnych branżach.
Symulacje objęte scenariuszami są dostosowane do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Do wyboru stworzono kluczowe zawody zidentyfikowane w trakcie badań możliwe do przeniesienia
do VR (lista będzie się sukcesywnie zwiększać wraz z działaniem platformy). Pojedynczy scenariusz
e- zawodu składa się z m.in.: materiału edukacyjnego o specyfice danego zawodu, testów
badających predyspozycje i zgodność zainteresowań kandydata do pracy w danym zawodzie,
uwzględniające cechy osobowości i temperamentu, wiedzy, umiejętności i kompetencji, szkolenia
dotyczącego kompetencji miękkich, kluczowych w danym zawodzie, zestawu narzędzi do
monitorowania postępu ćwiczeń, personalizacji doboru treści z uwzględnieniem typu
niepełnosprawności. Finalnie powstaje platforma edukacyjna jako wirtualny system symulujący
doświadczenia zawodowe. Efektem końcowym projektu jest pakiet szkoleń e-zawodów VR
dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi wykorzystujących nowe technologie
VR. Opracowanie zawartości merytorycznych 8 scenariuszy e-zawodów z uwzględnieniem zarówno
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wymagań formalnych zawodu, kwalifikacje zawodowe twardych, jak i kompetencje miękkich.
Dołączono do tego kreatywne opracowanie know how z wykorzystaniem VR/AR i interaktywne
filmy i animacje. Wobec powyższego wymagane było przeprowadzenie poniższych badań (badań
ilościowych (ankietowych oraz jakościowych (kwestionariuszowych) niezbędnych do dostarczenia
know how do merytorycznej zawartości 8 scenariuszy e-zawodów z uwzględnieniem specyfiki osób
z niepełnosprawnościami). W związku z realizacją projektu przeprowadzono badania ilościowe
(ankietowe): na próbie n= 30 osób z niepełnosprawnościami dla każdego z 8 e-zawodów opisanych
powyżej, czyli sumarycznie 240 badań ankietowych. Dodatkowo: badania jakościowe (wywiady
ustrukturalizowane): przeprowadzane na próbie n=210 wywiadów pogłębionych
ustrukturalizowanych w celu ustalenia zawartości, zgodnie z metodologią badań jakościowych (75
wywiadów wśród osób z niepełnosprawnościami wrodzonymi, 75 wywiadów z osobami
z niepełnosprawnościami nabytymi, 60 wywiadów przeprowadzonych wśród grupy kontrolnej
bez niepełnosprawności). W ramach wystąpienia zostaną przedstawione zarówno wyniki badań
empirycznych, jak i główne wnioski z procesu wdrażania projektu.

Wirtualny Development Center. Prezentacja narzędzia, metodologia i pierwsze refleksje
uczestników badania
dr hab. Anna Baczyńska, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego)
Łukasz Szajda (Akademia Leona Koźmińskiego)
Konrad Urbański
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Narzędzie. Wirtualny Development Center to próba połączenia metodologii testowania
kompetencji z wykorzystaniem wirtualnego środowiska. Nasza propozycja nosi nazwę Awaria
w Elektrowni. Podczas DC uczestnicy biorą udział w 5 ćwiczeniach. Metodologia Cała sesja trwa od 1
godziny do 1,5 godziny w zależności od tempa gry uczestników. Podczas niej testowanych jest 5
kompetencji: • ZARZĄDZANIE ZADANIAMI i ZESPOŁEM • ORIENTACJA NA CEL • ZARZĄDZANIE
ZMIANĄ • PODEJMOWANIE DECYZJI • WSPÓŁPRACA I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Posługujemy
się 3 punktową skalą, co oznacza: • Poziom A – występują zachowania niepożądane lub dominują
te, które nie przynoszą pożądanych rezultatów. Zachowania te dominują w różnych kontekstach
sytuacyjnych i jest spójność tych zachowań. • Poziom B – dominują zachowania pożądane w
różnych kontekstach sytuacyjnych. W przypadku trudności czasami pojawiają się zachowania
niepożądane. • Poziom C – w każdej sytuacji dominują najlepsze wzorce zachowań. Naszych
uczestników obserwuje 2 Asesorów. Asesorzy: - mogą obserwować wszystkich uczestników; - mogą
obserwować wybranego uczestnika. Wszystkie sesje są rejestrowane. Badanie Celem badania było
zebranie danych na temat pierwszych refleksji uczestników badania. Oceniliśmy 32 uczestników.
Wszyscy wypełniali po każdej sesji krótką ankietę w 5-stopniowej skali która składała się 4 części:
(1) Ogólne odczucia po sesji • Dobre samopoczucie podczas sesji • Ograniczenia podczas sesji •
Sposób poruszania się podczas sesji (2) Ocena grafiki • Środowisko: zegarek i ekran, czy są widoczne
i czytelne (3) Formy komunikowania się z innymi uczestnikami • Jakość wiadomości wysyłanych
podczas gry • Komunikacja z innymi uczestnikami (4) Badane kompetencje: zapytaliśmy
uczestników, jakich kompetencji używali, aby poradzić sobie z wirtualną sytuacją. Większość
uczestników wybrała: kompetencje menedżerskie, podejmowanie decyzji, współpracę, cel
orientacji, radzenia sobie ze zmianami.

Wrażliwość klientów na inteligentne roboty zastępujące pracowników. Co należy wziąć
pod uwagę przy budowaniu organizacji zrównoważonej technologicznie?
dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Paweł Fortuna (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Artur Modliński (Uniwersytet Łódzki)
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W organizacjach, które stoją w obliczu transformacji cyfrowej, inteligentne technologie zastępują
pracowników. Ich przydatność w biznesie znacznie wzrasta, ponieważ dążą one do poprawy
wydajności firmy. Obecnie można zaobserwować trend przekazywania zadań sztucznym agentom
bez uwzględnienia odbioru takich decyzji przez klientów. Budzi to napięcia pomiędzy
interesariuszami organizacji. W niniejszym artykule wykazano, że pochopna adaptacja cyfrowej siły
roboczej może być postrzegana jako nieodpowiedzialna innowacja przynosząca negatywne
konsekwencje dla organizacji. Jeśli zadanie postrzegane przez klientów jako to, które powinien
wykonać człowiek, zostanie przekazane maszynie, pojawia się nowy rodzaj konfliktu - konflikt
człowiek - rola (human-trans role conflict - HMTRC). W ten sposób pokazujemy, że w erze cyfrowej
koncepcja zrównoważonego rozwoju organizacyjnego może dotyczyć takich niematerialnych
konstruktów, jak role czy status różnych podmiotów. W naszym badaniu pokazujemy, że HMTRC
przenika do sfery konsumenckiej, generując napięcia między agencjami. napięcia. Ludzie
negatywnie reagują na oferty organizacji, gdy pojawia się HMTREC, poprzez rezygnując z oferty
firmy lub wyrażając gotowość do zaangażowania się w jej bojkot.

Prezentacja wybranych narzędzi diagnostycznych używanych w analizie czynnika ludzkiego
w Przemyśle 4.0. Na przykładzie badań empirycznych w 58 krajach
dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
dr Magdalena Ślazyk-Sobol (Uniwersytet Wrocławski)
dr Maria Flakus (Polska Akademia Nauk)
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Czwarta rewolucja przemysłowa, zwana w skrócie Przemysłem 4.0. przynosi szereg rozmaitych
zmian. Termin Przemysł 4.0. (z ang. Industry 4.0.) odnosi się nie tylko do przemysłu. Jest to filozofia
zarządzania i organizowania biznesu z wykorzystaniem nowych technologii. Obserwowany postęp
technologiczny i społeczny ma swoje naturalne odbicie w funkcjonowaniu organizacji, w nowych
środowiskach pracy 4.0., w nowych zespołach pracowniczych organicznych i nieorganicznych. Jako
psycholodzy poddajemy analizie szereg zmiennych psychologicznych związanych z procesem
transformacji cyfrowej – jak gotowość technologiczną, poziomy mentalne dla wdrażania rozwiązań
4.0., wdrażamy szereg programów HRowych jak 4.0. W ramach prezentacji przedstawione zostaną
wybrane narzędzia diagnostyczne używane w analizie czynnika ludzkiego w Przemyśle 4.0. na
przykładzie przeprowadzonych badań empirycznych w 58 krajach (podanych w kolejności
alfabetycznej): Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Boliwia, Brazylia, Bułgaria,
Chile, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Indie, Indonezja, Irak, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Katar, Korea Południowa, Kuwejt,
Litwa, Łotwa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Peru, Polska,
Portugalia, Rosja, Singapur, Sir Lanka, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Turcja,
Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

14.09.2022
Sympozjum Sprawstwo i praca
Intencja przedsiębiorcza na późnym etapie kariery zawodowej – rola wartości osobistych
dr Ewelina Purc (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. Mariola Łaguna (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Ana Laguía (The National Distance Education University (UNED))
prof. Juan Antonio Moriano (The National Distance Education University (UNED))
prof. Gabriela Topa (The National Distance Education University (UNED))
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Obserwowane w ostatnich latach zmiany społeczno-demograficzne związane ze starzeniem się
społeczeństwa spowodowały, że wiele osób decyduje się dłużej pozostać na rynku pracy. Będąc
blisko przejścia na emeryturę, mogą chcieć kontynuować karierę zawodową jako przedsiębiorcy.
Taka aktywność, określana w literaturze jako "srebrna" lub "starsza" przedsiębiorczość, wciąż
nie jest dobrze zbadana w psychologii. Integrując teorię podstawowych wartości ludzkich z teorią
planowanego zachowania (TPB), przebadano rolę osobistych wartości w przewidywaniu intencji
przedsiębiorczych osób na późnym etapie kariery zawodowej. Zgodnie z teorią Schwartza,
podstawowe wartości mają konsekwencje motywacyjne i mają odbicie w celach i wzorcach
zachowań. TPB jest z kolei szeroko stosowana do wyjaśniania i przewidywania intencji i zachowań
ludzi w wielu dziedzinach, w tym w przedsiębiorczości. W badaniu ilościowym wzięło udział 758
pracowników na późnym etapie kariery zawodowej z Polski i Hiszpanii w wieku 50-72 lat.
Po sprawdzeniu wariancji wspólnej metody i przetestowaniu równoważności pomiarowej,
zastosowano analizę mediacji przy użyciu makra PROCESS dla SPSS w celu weryfikacji hipotez
badawczych. Wyniki pokazują, że wartości osobiste pomagają przewidywać intencje
przedsiębiorcze u osób u schyłku kariery zawodowej – wartości otwartości na zmiany i umacniania
siebie są dodatnio, a wartości zachowawczości i przekraczania siebie – ujemnie związane z intencją.
Niektóre z tych zależności są mediowane przez postawę wobec przedsiębiorczości, subiektywną
normę i przekonanie o własnej skuteczności. Wyniki badania pokazują rolę wartości w formowanie
intencji przedsiębiorczych osób na późnym etapie kariery zawodowej. Model TPB został
zweryfikowany i potwierdzony w nowym, specyficznym dla wieku kontekście i możliwe jest
sformułowanie zaleceń dotyczących wspierania intencji przedsiębiorczych u osób w tym wieku.

Sprawczy i wspólnotowy klimat pracy: związek z postawami i zachowaniami pracowników
w organizacji
dr hab. Paweł Jurek, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr Michał Olech (Uniwersytet Gdański)
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Koncepcja sprawczego i wspólnotowego klimatu pracy podkreśla znaczenie, jakie w organizacji
przypisywane jest wartościom zorientowanym na ludzi i na wyniki. Klimat sprawczości w miejscu
pracy oznacza, że pracownicy postrzegają zasady, praktyki i procedury jako mające na celu
zwiększenie osiągnięć, skuteczności i produktywności. Natomiast klimat wspólnotowości w pracy
oznacza, że pracownicy postrzegają zasady, praktyki i procedury jako mające na celu wzmocnienie
relacji społecznych i poczucia wspólnoty w grupie. Oba aspekty klimatu pracy są od siebie
niezależne, ale obserwowane są w praktykach organizacyjnych dotyczących oceny pracowników,
kryteriów awansu, oczekiwanych zachowań, wskaźników sukcesu organizacji. Sprawczy
i wspólnotowy klimat pracy jest powiązany z tym, jak zaprojektowane są stanowiska pracy, jacy
ludzie są promowani w organizacji i co jest najważniejsze przy podejmowaniu decyzji. Celem badań
było wykazanie związków między sprawczym i wspólnotowym klimatem pracy a postawami i
zachowaniami pracowników. Zrealizowano dwa badania, w których łącznie wzięło udział N = 757
osób zatrudnionych w różnych organizacjach. W pierwszym kroku, wykorzystując dane zebrane
w obu badaniach, wykonano konfirmacyjną analizę czynnikową, aby przetestować dwuczynnikową
strukturę postrzeganego klimatu pracy. Następnie, z wykorzystaniem modelowania równań
strukturalnych, wykazano rolę sprawczego i wspólnotowego klimatu pracy w: (1) wyjaśnianiu
pozytywnego i negatywnego nastawienia wobec organizacji, zaangażowania w pracę i wypalenia
zawodowego (Badanie 1; N = 574); (2) mediowaniu związku między oceną wymiany społecznej a
chęcią polecenia pracodawcy oraz intencją odejścia z pracy (Badanie 2; N=183). Uzyskane wyniki
wskazują, że koncepcja sprawczego i wspólnotowego klimatu pracy może wnieść istotny wkład w
projektowanie środowiska pracy, które buduje zaangażowanie pracowników oraz wspiera ich
dobrostan.

Zaangażowanie w pracę i satysfakcja z kariery akademickiej na przykładzie partnerstwa
Transform4Europe
dr Małgorzata Chrupała-Pniak (Uniwersytet Śląski)
dr Mateusz Paliga (Uniwersytet Śląski)
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Badanie jest częścią projektu Transform4European Research and Innovation w programie H2020,
w ramach jednego z pakietów zadań pt. The best carrers for the brightest minds. Celem
przeprowadzonego badania było zidentyfikowanie czynników hamujących rozwój karier
akademickich w grupie nauczycieli akademickich reprezentujących siedem uczelni europejskich
w ramach sojuszu Transform4Europe. W oparciu o model teoretyczny Job Demands-Resources
(Ackermans i in., 2013; Bakker i Demerouti, 2007; Xanthopoulou i in., 2007) przyjęto, że wymagania
i zasoby pracy nauczycieli akademickich są powiązane z ich zaangażowaniem w pracę, które
następnie jest związane z satysfakcją z kariery akademickiej. Dodatkowo założono, że osobiste
zasoby pracy są mediatorem związku między wymaganiami pracy a zasobami pracy
i zaangażowaniem w pracę. Wymagania pracy zoperacjonalizowano przy pomocy skali Perceived
barriers to career advancement (Briggs i in., 2011). Zasoby osobiste zbadano z użyciem skali Career
Resources Questionaire, autorstwa Hirschi i współ., (2018), a zasoby pracy przy pomocy skali People
management (Knies, Lesnik i van de Schoot, 2017). Do pomiaru zaangażowania w pracę
wykorzystano skalę UWES-9, (Schaufeli i Bakker, 2004), a satysfakcję z kariery zbadano skalą Career
satisfaction, (Hofman, Dries i Peppermansa, 2008).
Badanie przeprowadzono online, w dniach 30.03.2022 – 26.04.2022 roku. Badaniem objęto
wszystkich nauczycieli akademickich partnerskich uczelni, a ostateczna próba badawcza liczyła
N=542 uczestników na różnych etapach kariery akademickiej zgodnie z europejskim modelem
kariery R1-R4. Uzyskane wyniki potwierdziły niskie i umiarkowane wymagania pracy oraz średnie
i wysokie wymagania osobiste, zaangażowanie w pracę i satysfakcję z kariery. Wśród czynników
ograniczających rozwój kariery najwięcej wskazań uzyskały następujące wymagania: brak
mentoringu, brak dopasowania do kultury organizacyjnej, wykluczenie z nieformalnych sieci
kontaktów. Analiza dopasowania modelu do danych z wykorzystaniem modelowania równań
strukturalnych (SEM) przeprowadzona w programie JASP potwierdziła dobre miary dopasowania.
Wyniki badań zostaną wykorzystane do opracowania wspólnej strategii rozwoju karier
akademickich w partnerskich uczelniach.

Tendencje psychopatyczne w środowisku organizacyjnym
mgr Samuela Jurkowska (Stena Recycling Poland)
prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
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"Współczesne środowiska biznesowe sprzyjają powstawaniu zachowań uważanych
za psychopatyczne. Zgodnie z literaturą przedmiotu, w sposób szczególny narażeni na taką sytuację
są managerowie. Wykazywanie przez nich zachowań psychopatycznych może jednak nie być ich
świadomą decyzją, a na przykład wynikiem presji biznesowej (Babiak, Hare, 2014). Celem badania
było ustalenie relacji między tendencjami psychopatycznymi a wybranymi charakterystykami
demograficznymi i organizacyjnymi. Dodatkowo, na podstawie przeprowadzonego pomiaru
dokonano adaptacji polskiej wersji kwestionariusza The Durand Adaptive Psychopathic Traits
Questionnaire (DAPTQ). W badaniu wzięły udział 423 osoby, zarówno pracownicy, jak i nagerowie
z różnych organizacji. Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano istotną, dodatnią
korelację wyższych wyników na skali psychopatii z wiekiem oraz stażem pracy. Co więcej, w
rezultacie przeprowadzonej analizy ANOVA zauważono, że wyższe wyniki na skali psychopatii
uzyskali mężczyźni oraz managerowie. Hipoteza o interkorelacji płci i stanowiska nie znalazła jednak
potwierdzenia."

Wykład
Środowisko pracy sędziów sądów administracyjnych w świetle praktyki zgłaszania zdań
odrębnych
dr hab. Maciej Wojciechowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
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W swoim wystąpieniu chciałbym przedstawić środowisko organizacyjne polskich sądów
administracyjnych w perspektywie praktyki zgłaszania zdań odrębnych. Zdanie odrębne jest
uprawnieniem sędziego, by przy podpisywaniu wyroku zaznaczyć, że był odmiennego zdania niż
skład orzekający. Stanowi więc ono konsekwencję oraz przejaw różnicy zdań w trakcie
podejmowania kolegialnej decyzji składu orzekającego. Nie każda różnica zdań prowadzi jednak do
złożenia zdania odrębnego. Czasem przegłosowany sędzia nie decyduje się na zaznaczenie swego
sprzeciwu. Należy więc odróżniać powody różnicy zdań oraz powody złożenia zdania odrębnego.
Te pierwsze wyłożone są w pisemnym uzasadnieniu, do którego sporządzenia jest zobowiązany
sędzia, który zdecyduje się złożyć separatum. I w takim właśnie tekstowym aspekcie stanowi ono,
jeśli w ogóle, przedmiot zainteresowania świata prawniczego.
Powody złożenia zdania odrębnego nie pokrywają się z powodami różnicy zdań. (Nie)złożenie
zdania odrębnego jest wyjaśniane przy pomocy różnych teorii: postaw, instytucjonalnej,
strategicznej konstruowanych przez przedstawicieli dyscyplin innych niż prawnicze, głównie nauk
politycznych. Zostały one sformułowane w Stanach Zjednoczonych i trudno z nich korzystać wprost
w warunkach polskiej, tak bardzo odmiennej, kultury prawnej. Ich wątki można jednak odnaleźć w
wynikach badania jakościowego, którymi chciałbym się podzielić. Polegało ono
na przeprowadzeniu kilkunastu wywiadów pogłębionych z sędziami sądów administracyjnych.
W pierwszej kolejności przedstawię dyskusję dotyczącą legitymizacji instytucji votum separatum,
jaka od lat toczy się w środowisku nauki prawa. Wspomnę przy tej okazji o dyskusji na temat
tzw. sędziowskiego sumienia, jaka się w ostatnich latach pojawiła w Polsce. Następnie przejdę
do organizacji procesu orzeczniczego w sądach administracyjnych poświęcając więcej uwagi
wartości kolegialności i pewnemu interesującemu napięciu w jej ramach, jakie dzięki rozmowom
się ujawniło. W dalszej kolejności opowiem, co w opinii samych sędziów warunkuje podjęcie
decyzji o złożeniu separatum oraz stanowi cel tego aktu, a także, jakie strategie przyjmują
sędziowie w związku z uprawnieniem do złożenia zdania odrębnego.

Sympozjum Wpływ w pracy
Przekształcanie pracy a zasoby i zaangażowanie w pracę. Badanie podłużne w grupie młodych
pracowników
mgr Łukasz Kapica (Centralny Instytut Ochrony Pracy)
dr hab. Łukasz Baka (Centralny Instytut Ochrony Pracy)
mgr Andrzej Najmiec (Centralny Instytut Ochrony Pracy)
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Przekształcaniem pracy (Job Crafting; dalej: JC) nazywane są zachowania zmierzające
do modyfikacji właściwości pracy inicjowane przez pracowników. JC opisany w ramach teorii
Wymagania w pracy – Zasoby (Job Demands – Resources; dalej: JD-R) ujmowany jest
jako: zwiększanie zasobów strukturalnych i społecznych, zwiększanie wymagań postrzeganych jako
wyzwania oraz zmniejszanie wymagań postrzeganych jako przeszkody (Tims, Bakker, 2010).
Badania wykazują dodatni związek JC z zaangażowaniem w pracę. W teorii JD-R wskazuje się też, że
kluczowe dla rozwoju zaangażowania w pracę jest posiadanie zasobów (Bakker, Demerouti, 2017).
Celem badania była weryfikacja związku JC z zaangażowaniem w pracę w grupie młodych
pracowników pracujących z klientem. W badaniu uwzględniono także pośredniczącą rolę dwóch
kategorii zasobów: zadania i interpersonalnych. W badaniu wzięło udział 303 pracowników w wieku
19-35 lat zatrudnionych w bezpośrednim kontakcie z klientem. Narzędziami badawczymi były
następujące kwestionariusze. Pomiar JC: Job Crafting Scale (JCS; Tims i in., 2012; Rogala, Cieślak,
2019). Pomiar zasobów: wybrane, zagregowane podskale Kopenhaskiego Kwestionariusza
Psychospołecznego (COPSOQ II; Pejtersen i in., 2010; Baka, 2019). Zaangażowanie w pracę:
Utrechcka Skala Zaangażowania w Pracę (UWES; Schaufeli, Bakker, 2003; Szabowska-Walaszczyk
i in., (2011). Przeprowadzono dwa pomiary z rocznym odstępem. Analiza wykazała, że spośród
wymiarów JC badanych w pierwszym pomiarze jedynie zwiększanie zasobów strukturalnych było
istotnym statystycznie predyktorem zaangażowania w pracę w pomiarze drugim. Wykazano także
mediację zasobów zadania mierzonych w obu pomiarach. Wyniki sugerują, że w zakresie rozwoju
zaangażowania w pracę najskuteczniejszą metodą JC może być zwiększanie zasobów
strukturalnych. Można jednak przyjąć, że wyniki wspierają zakładany w teorii JD-R proces rozwoju
zaangażowania oparty o JC i zasoby.

Motywowanie do doskonałości naukowej: zastosowanie teorii autodeterminacji w akademii
mgr Magdalena Szuflita-Żurawska (Politechnika Gdańska)
dr hab. Beata Basińska, prof. PG (Politechnika Gdańska)
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WPROWADZENIE Dążenie do doskonałości naukowej jest jednym z podstawowych elementów
planów strategicznych instytucji akademickich. Presja na jej osiągnięcie wzmacnia rywalizację
między uczelniami, jak i samymi naukowcami. Aby zachęcić naukowców do zwiększenia
produktywności naukowej i przezwyciężenia barier, zarządzający akademią dążą do zapewnienia
równowagi między osiąganiem celów instytucji a dobrostanem pracowników. W świetle teorii
autodeterminacji (Ryan i Deci, 2000) celem pracy jest eksploracja sposobów definiowania
doskonałości naukowej (potrzeba mistrzostwa), oraz identyfikacja najbardziej wpływowych
czynników motywujących w percepcji zarządzających uczelnią techniczną. METODA Zastosowano
metodę badań jakościowych, w ramach której przeprowadzono 8 częściowo ustrukturyzowanych
wywiadów z władzami uczelni technicznej (dziekani i prodziekani). Do analizy wywiadów
aplikowano metodę analizy tematycznej opartą na sześciostopniowej procedurze Braun i Clark,
z wykorzystaniem oprogramowania NVivo. WYNIKI Biorąc pod uwagę dyscypliny naukowe
(techniczno-inżynieryjne i nauk ścisłych) zidentyfikowano różne sposoby definiowania doskonałości
naukowej przez zarządzających, między innymi w odniesieniu do pozyskiwania prestiżowych
grantów, różnych kanałów publikacyjnych, czy umiędzynarodowienia nauki. Zarówno czynniki
motywacyjne i demotywacyjne obejmowały cztery grupy, tj. finansowe, organizacyjne, społeczne i
mentalne. Jednakże główne motywatory i demotywatory w osiąganiu mistrzostwa były związane
ze wsparciem finansowym lub jego brakiem. KONKLUZJA Pozytywne podejście do zarządzania
potrzebą mistrzostwa naukowców pozwoli przemodelować strategię osiągnięcia doskonałości
naukowej na poziomie zarządzania (uniwersytet), a także na poziomie indywidualnym (naukowcy)
z uwzględnieniem różnic w zależności od dyscypliny naukowej. Może zapewnić to lepsze
dopasowanie pomiędzy potrzebami naukowców (mistrzostwa, autonomii i relacyjności) a
osiąganiem strategicznych celów w zarządzania uczelnią.

Konstrukcja, charakterystyka psychometryczna i struktura czynnikowa Skali poczucia wpływu na
warunki pracy (SPWWP)
dr Aleksander Hauziński (Uniwersytet Opolski)

Streszczenie:

Strona

61

Celem referatu jest przedstawienie podstaw teoretycznych i wstępnych wyników badań
dotyczących konstrukcji, charakterystyki psychometrycznej i struktury czynnikowej Skali poczucia
wpływu na warunki pracy (SPWWP). Na podstawie elementów teorii samoskuteczności (Bandura)
oraz modeli wymagania – kontrola w pracy Karaska i modelu witaminowego Warra przyjęto
założenie o znaczeniu wpływu pracownika na warunki realizacji zadań. Stopień poczucia wpływu na
kształt istotnych warunków pracy może być ważnym składnikiem poczucia dobrostanu. Pod koniec
lat 90. w Hay Group na podstawie opinii pracowników badanych przedsiębiorstw opracowano
model środowiska efektywnej i satysfakcjonującej pracy. W modelu tym uwzględniono związki
transakcyjne i relacyjne między zatrudnionymi a organizacją. Model ten składa się z sześciu
elementów, są nimi: wymierne nagrody, inspiracje i wartości, możliwości rozwoju, jakość pracy,
sprzyjające środowisko i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Właśnie warunki
środowiska pracy wyróżnione jako istotne przez Hay Group posłużyły do stworzenia listy pytań Skali
poczucia wpływu na warunki pracy (SPWWP). Prezentowane wyniki zawierają opis
psychometrycznych właściwości SPWWP uzyskanych m.in. na podstawie korelacji ze Skalą
Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES (Schwarzer, Jerusalem, Juczyński).

Abstrakty plakatów
Motywacja osiągnięć jako mediator związku psychopatii i satysfakcji z pracy
mgr Jakub Filipkowski (Uniwersytet Opolski)

Streszczenie:
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Celem tego opracowania jest przedstawienie wyników badań na temat pośredniczącej roli
motywacji osiągnięć w tej relacji psychopatii z satysfakcją i pracy. Z teoretycznego punktu widzenia
psychopatyczne deficyty empatii mogą utrudniać kontakty z innymi oraz osłabiać związane z nimi
afekty pozytywne. Jednocześnie niski poziom lęku może przyczyniać się do większej odporności na
stresory w pracy. Dotychczasowe wyniki badań, dotyczące związków psychopatii z satysfakcją z
pracy są niejednoznaczne (Patrick, Fowles, Krueger, 2009; Paulhus, Williams, 2002; Blagov, Patrick,
Oost, Goodman, & Pugh, 2016).. Jedne skale psychopatii wiąże się z zaangażowaniem w pracę
i satysfakcją z pracy, a inne współwystępują z wypaleniem zawodowym i niskim dobrostanem
(Sutton, Roche, Stapleton, Roemer, 2020). Psychopatia subkliniczna jednoznaczne ujemnie
koreluje z satysfakcją z pracy w zawodach pomocowych (Čopková, Araňošová, 2020). Oprócz tego,
że wskazuje to na różnice w objawach różnych wymiarów psychopatii, może również sugerować
występowanie zmiennych pośredniczących w tej relacji, np. rodzaju motywacji (Glenn, Efferson,
Iyer, Graham, 2017). Motywacja osiągnięć jest konstruktem podkreślającym różne cele, które
ludzie chcą osiągnąć dążąc do sukcesów i unikając porażki (Elliott, McGregor, 2001). Testując
model związków psychopatia - satysfakcja z pracy i motywacji osiągnięć jako ich mediatora,
przeprowadzono badania na pracownikach biurowych (N = 250; 145 kobiet i 106 mężczyzn). Do
pomiaru zmiennych wykorzystano Skalę Satysfakcji z Pracy SSP Zalewskiej (2003), kwestionariusz
TRIPM (Patrick, 2010) w adaptacja polskiej TRIPM-41 (Pilch, Sanecka, Hyla, Atłas, 2015) i skalę
AGQ-R (Elliot i McGregor, 2001) w tłumaczeniu Lipowskiej (2016), adaptacja własna. Słowa
kluczowe: satysfakcja z pracy, motywacja osiągnięć, psychopatia, pracownicy biurowi.

Właściwości psychometryczne polskiej wersji Skali Źródeł Technostresu i Czynników Chroniących
dr Paweł Kot (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
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Korzystanie przez pracowników organizacji z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
może powodować u ich użytkowników technostres. Źródłem technostresu w organizacji są
Przeciążenie technologią, Inwazyjność technologii, Techno-złożoność, Brak bezpieczeństwa,
Niepewność. W organizacji mogą występować również czynniki chroniące, które przeciwdziałają
doświadczaniu technostresu. Zaliczamy do nich wsparcie nieformalne, Wsparcie techniczne,
Budowanie zaangażowania w zmiany. Aby redukować doświadczanie technostresu w organizacji
należy ograniczać znaczenie źródeł technostresu, a wzmacniać czynniki chroniące. W tym celu
niezbędne jest posiadanie trafnego i rzetelnego narzędzia pomiaru tych zmiennych. Celem
prowadzonej serii badań było określenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji Skali
Źródeł Technostresu i Czynników Chroniących. W badaniu pierwszym (N=632) poprzez
zastosowanie Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej (CFA) potwierdzono ośmioczynnikową
strukturę kwestionariusza. Uzyskano również wysoką spójność wewnętrzną adaptowanej metody
(α Cronbacha dla poszczególnych podskal mieści się w przedziale 0,85 – 0,93. W badaniu drugim
(N = 451) potwierdzono trafność zewnętrzną adaptowanej metody przez skorelowanie jej z Skalą
Odczuwanego Stresu (PSS-10). Potwierdzono również równoważność metody dla grup kobiet
i mężczyzn oraz pracowników o różnym poziomie doświadczenia zawodowego w pracy z ITC.
W badaniu trzecim (N = 123) potwierdzono wysoką stabilność w czasie wyników uzyskiwanych
w dwóch pomiarach przy pomocy adaptowanej skali. Podsumowując, można stwierdzić, że polska
wersja Skali Źródeł Technostresu i Czynników Chroniących charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami
psychometrycznymi i może być z powodzeniem wykorzystywana w różnych organizacjach w
procesie diagnozowania i redukowania technostresu.

Percepcja stresu u pracowników wykonujących pracę zdalnie – w zależności od spostrzeganego
wsparcia społecznego i liczby godzin przepracowanych w ciągu tygodnia
mgr Joanna Moczyńska (Polska Akademia Nauk w Warszawie)
dr Patrycja Siemiginowska (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Irena Iskra-Golec, prof. USWPS (Uniwersytet SWPS)
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Celem badania było skontrolowanie stresorów występujących w środowisku pracy zdalnej,
wykonywanej po wybuchu pandemii SARS-CoV-2, w odniesieniu do spostrzeganego wsparcia
społecznego i liczby godzin przeprowadzanych w ciągu tygodnia. Badanie zostało przeprowadzone
w formie on-line w lutym i marcu 2021 r. Wzięło w nim udział 635 pracowników, którzy po
wybuchu pandemii SARS-CoV-2 wykonywali pracę zdalnie przez co najmniej 3 miesiące. 150 osób
pracowało mniej niż 40 godzin tygodniowo, 262 osoby pracowały w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo), a 223 osoby - ponad 40 godzin tygodniowo. Za pomocą Wielowymiarowej
Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego zbadano spostrzegane wsparcie społeczne. Na
podstawie uzyskanych wyników podzielono badanych na dwie grupy: pracowników o wysokim
wsparciu społecznym (N = 291) i pracowników o niskim wsparciu społecznym (N = 344).
Zastosowano analizę wariancji ANOVA w planie międzygrupowym 2x3, w której uwzględniono 2
poziomy zmiennej niezależnej spostrzegane wsparcie społeczne (niskie / wysokie; Me=60) oraz 3
poziomy zmiennej niezależnej liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia (mniej niż 40 /
pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin / więcej niż 40). Jako zmienne zależne potraktowano stresory
ujęte na podstawie przeprowadzonej analizy czynnikowej w trzy czynniki: wysiłek, psychiczne
obciążenie pracą, ekspozycja na podejmowanie decyzji i otrzymywanie informacji zwrotnej.
Najwyższy wysiłek odnotowano w grupie osób pracujących najdłużej oraz doświadczających
wysokiego wsparcia społecznego, najwyższe psychiczne obciążenie pracą - w grupie osób
pracujących najdłużej, niezależnie od spostrzeganego wparcia społecznego, a najwyższą
ekspozycję na podejmowanie decyzji i otrzymywanie informacji zwrotnej - w grupie osób
pracujących najkrócej oraz doświadczających wysokiego wsparcia społecznego.

Pasja pracy a przystosowanie do emerytury
mgr Karolina Mudło-Głagolska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
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Przystosowanie do emerytury jest definiowane jako „komfort psychiczny dotyczący życia
na emeryturze”, co często znajduje odzwierciedlenie w zmianach w dobrostanie emeryta między
etapami przedemerytalnymi i po przejściu na emeryturę. Pasja harmonijna może stanowić jeden z
czynników, które będą temu przystosowaniu sprzyjać, natomiast pasja obsesyjna – zakłócać.
Głównym celem badań jest ocena roli pasji harmonijnej pracy jako zasobu chroniącego i pasji
obsesyjnej pracy jako czynnika ryzyka w przystosowaniu do emerytury. W badaniu wzięło 189 osób
na emeryturze. Przeprowadzony pomiar miał charakter retrospektywny – respondenci odnosili się
zarówno do samopoczucia w czasie ostatniej pracy zawodowej, jak i aktualnego. Wykorzystano
Skalę pasji osobno w odniesieniu do pracy i czasu wolnego, Kwestionariusz Ogólnego Stanu
Zdrowia oraz Skalę Subiektywnej Witalności. Potwierdzono związki pasji pracy ze wskaźnikami
przystosowania do emerytury. Pasja pracy może stanowić jeden z istotnych czynników
oddziałujących na przystosowanie do emerytury.

Ocena obszarów życia zawodowego, zaufanie do przełożonego i współpracowników a stres
dr hab. Damian Grabowski, prof. USWPS (Uniwersytet SWPS)
dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. USWPS (Uniwersytet SWPS)
dr Agnieszka Czerw (Uniwersytet SWPS)
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Ocena obszarów życia zawodowego, zaufanie do przełożonego i współpracowników a stres. Celem
plakatu jest ukazanie badań dotyczących możliwych zależności między percepcją obszarów życia
zawodowego oraz zaufania do przełożonego i współpracowników a oceną nasilenia stresu
doświadczanego w miejscu pracy. Badania objęły 1113 osób pracujących w różnych organizacjach
na terenie całej Polski. Subiektywnej oceny obszarów życia zawodowego dokonano za pomocą skali
Obszary Życia Zawodowego (Terelak, Izwantowska), zaufanie zmierzono Skalą Zaufania
do Przełożonego w opracowaniu Wnuka oraz Kwestionariuszem Zaufania w Miejscu Pracy D. J.
Mc’Allistera dotyczącym zaufania do współpracowników. Do badania nasilenia stresu użyto PSS-10.
Badania pokazały, że istnieją statystycznie istotne związki negatywne między obszarami życia
zawodowego oraz składnikami zaufania a poziomem stresu. Analiza regresji i dominacji ukazały, że
istotnymi zmiennymi pozwalającymi przewidywać niższe natężenie stresu są niższe obciążenie
pracą, większa satysfakcja z nagród oraz duża zgodność wartości pracownika i organizacji, a także
większe zaufanie do przełożonego akcentujące umiejętności i kompetencje oraz współpracowników
oparte na czynnikach poznawczych. Zaufanie do przełożonego akcentujące życzliwość i integrację
oraz współpracowników oparte na czynnikach emocjonalnych pozwalają wręcz przewidywać wyższy
poziom stresu. Większe znaczenie w zakresie przewidywania poziomu stresu posiadają obszary życia
zawodowego niż składniki zaufania.

Wybitne psycholożki – co pomaga kobietom, a co je ogranicza w rozwoju kariery akademickiej
i naukowej
prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
dr Aneta Chybicka (Uniwersytet Gdański)

Streszczenie:
Poster oparty jest na serii ustrukturalizowanych wywiadów z wybitnymi naukowczyniami
z dziedziny psychologii z Europy i Azji, które wpłynęły na rozwój psychologii jako nauki
i jednocześnie stosowały zdobywaną wiedzę w praktyce psychologicznej, przyczyniając się
do wzrostu psychologicznego dobrostanu ludzi w swoim środowisku i kręgu kulturowym.
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Autorki przeprowadziły wywiady z naukowczyniami z podobnej grupy wiekowej (powyżej 50 roku
życia) z różnych regionów świata, w celu uchwycenia czynników wpływających na kariery
akademickie i naukowe rozmówczyń. Takie podejście umożliwiło określenie uniwersalnych
i kulturowych barier oraz wsparcia w rozwoju kariery zawodowej, jakiego doświadczały
Uczestniczki badania. Zdiagnozowane czynniki posłużyły jako baza do opracowania wskazówek
wartych uwzględniania w programach zwiększających równouprawnienie w nauce w dziedzinie
psychologii, pomagających przekraczać stereotypy płciowe, wspierających wczesny rozwój kariery
i osiąganie stanowisk kierowniczych przez kobiety oraz zwiększających ich widoczności w nauce.

Związek między komunikacją kolektywną i zespołowym flow, a efektywnością zespołu
wirtualnego. Wykorzystanie metod sztucznej inteligencj
prof. dr hab. Barbara Kożusznik (Uniwersytet Śląski)
dr Anita Pollak (Uniwersytet Śląski)
Aleksandra Dzierzenga (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Olaf Flak, prof. UJK (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Adrian Pyszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. Corinna Peifer (University of Lübeck)
MA Martje Buss (University of Lübec )
prof. dr inż. hab. Marcin Grzegorzek (University of Lübeck)
M. Sc. Muhammad Tausif Irshad (University of Lübeck)
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Coraz więcej zespołów pracowniczych współpracuje ze sobą wirtualnie na całym świecie,
a pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyczyniła się do rozpowszechnienia takiej formy pracy.
Jednak przed zespołami wirtualnymi stoją wyzwania - takie jak ograniczona komunikacja
nieformalna - które mają wpływ na efektywność zespołu. Flow zespołu jest koncepcją o dużym
potencjale w zakresie zwiększania efektywności zespołu, jednak pomiar i rozwój samego flow
stanowią wyzwanie.
Tradycyjne pomiary flow w zespole opierają się na kwestionariuszach samoopisowych, które
wymagają przerwania procesu pracy zespołu. Podejścia z zakresu sztucznej inteligencji, tj. uczenia
maszynowego, oferują sposoby identyfikacji algorytmu opartego na danych z zachowań
i czujników, który z kolei jest w stanie zidentyfikować flow w zespole i jego dynamikę –
bez przerywania całego procesu. Przedstawiamy podejście wykorzystujące metody uczenia
maszynowego do analizy flow w zespołach wirtualnych. Na podstawie przeglądu literatury
przedstawiamy model składający się z cech wspólnych z flow indywidualnym oraz cech, które są
unikalne dla flow zespołowego. Cechy, które są unikalne dla flow zespołowego są związane
z koncepcją komunikacji kolektywnej, która to może dostarczyć odpowiednich wskaźników
wykorzystywanych do uzupełnienia algorytmu uczenia maszynowego. W założeniu komunikacja
kolektywna, rozumiana jako szczególny styl komunikacji związany z grupą, który odnosi się
do zachowania zespołu i nie musi być skorelowany z komunikacją indywidualną (Kożusznik et al.,
2018) - sprzyja wzrostowi zespołowego flow.
Dzięki podejściu, które pozwala zmierzyć i promować dynamiczne, a nie statyczne funkcjonowanie
zespołu wirtualnego, z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego, koncepcja flow zespołu jest
obiecującym stanem docelowym o dużym znaczeniu dla wzrostu efektywności zespołu. Powstały
algorytm może być wykorzystany nie tylko do identyfikacji, ale także stymulować flow w zespole,
dostarczając użytkownikom informacji zwrotnych i proponując interwencje w ramach
zautomatyzowanego systemu zarządzania zespołem.
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Wydział Nauk Społecznych

Debata w dn. 13.09. odbędzie się w sali konferencyjnej Haxo w Centrum Hevelianum
Ul. Gradowa 10, Gdańsk
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