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Klimat organizacyjny a odkładanie pracy na później
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KLIMAT ORGANIZACYJNY 
A ODKŁADANIE PRACY NA PÓŹNIEJ

Wprowadzenie

Każda organizacja wysoko ceni pracowników, którzy potrafią pracować pod presją 
czasu i dotrzymują terminów. Odkładanie wykonania powierzonych zadań powszech-
nie jest uznawane za oznakę lenistwa lub brak umiejętności skutecznego zarządzania 
własnym czasem. Pytanie czy słusznie? Czy zawsze możemy o odkładaniu pracy myśleć 
w kategoriach negatywnych? Ważny zwrot w rozważaniach nad tzw. prokrastynacją 
zapoczątkowały badania A. H. Ch. Chu i J. N. Choi [3, s. 245–264], którzy opisali nie 
jeden, ale dwa rodzaje odkładania pracy na później. Badacze wyróżnili bowiem styl 
bierny, owocujący negatywnymi skutkami dla jednostki i organizacji, oraz aktywny, 
kiedy pracownik świadomie przekłada moment realizacji obowiązków, określając 
czasowe priorytety. Te dwa style nie tylko prowadzą do różnych konsekwencji, ale 
także są warunkowane przez różne zmienne osobowe i sytuacyjne.

W artykule postanowiono przyjrzeć się zmiennym sytuacyjnym, które nie pozo-
stają obojętne dla prokrastynacji. Chodzi o klimat organizacyjny firmy, ponieważ 
to, w jaki sposób pracownicy postrzegają swoje miejsce pracy z panującymi w nim 
warunkami i obowiązującymi zasadami, może hamować lub sprzyjać występowaniu 
określonych wzorów zachowań. W związku z tym celem badań było przedstawie-
nie, jakie relacje zachodzą między klimatem autokratycznym i klimatem wspierają-
cym a aktywnym i biernym odkładaniem pracy na później. Podjęta problematyka 
jest ważna z naukowego i praktycznego punktu widzenia. W wymiarze naukowym 
warto przyglądać się nie tylko uwarunkowaniom osobowym, lecz również czynnikom 
kontekstowym prokrastynacji. W wymiarze praktycznym badanie klimatu organi-
zacyjnego i jego wpływu na odkładanie pracy na później może stanowić przesłankę 
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dla organizacji do zmiany przyjętych standardów pracy. W dalszej części artykułu 
wyjaśnimy terminy i opiszemy koncepcje, które stanowiły teoretyczne wprowadze-
nie do realizowanych badań.

1. Odkładanie pracy na później

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu zwlekał z wykonaniem jakiejś pracy. Są 
również tacy pracownicy, którzy robią to regularnie. Można powiedzieć, że zjawi-
sko prokrastynacji wpisane jest w ludzką naturę, dlatego zaskakuje fakt, że pierwsza 
próba zbadania odkładania pracy na później została podjęta dopiero w 1971 roku 
przez Ringenbacha, a bardziej szczegółowo przedstawiona w 1992 roku przez Mil-
grama [23, s. 65–94].

Termin „odkładanie pracy na później” (ang. procrastination) wywodzi się od 
łacińskiego słowa procrastinatio, które jest tłumaczone jako odroczenie, zwłoka, 
odkładanie na jutro. Wszystkie definicje podkreślają, iż odkładanie pracy na później 
to, świadome bądź nie, podejmowanie decyzji o przełożeniu wykonania czynności 
na mniej lub bardziej określoną przyszłość [23, s. 65–94]. W większości sformułowań 
pada akcent na negatywny aspekty prokrastynacji, podkreślając jej dysfunkcjonal-
ność, irracjonalność oraz negatywne konsekwencje. Niektórzy badacze wspomi-
nają jednak o dobroczynnym wymiarze odkładania pracy na później, rozpatrując 
je w kategoriach przemyślanego działania i unikania niepotrzebnego pośpiechu 
[3, s. 245–264]. Warto zauważyć, że wynik pracy nie zawsze zależy od czasu, jaki 
jednostka przeznaczy na realizację zadania. To, czy osoba wykona swoje obowiązki 
na długo przed wyznaczonym terminem, czy na krótko przed, niejednokrotnie nie 
ma wpływu na wynik końcowy [24, s. 454–458].

W niniejszej pracy, za badaczami A. H. Ch. Chu i J. N. Choi [3, s. 245–264], przy-
jęto, że prokrastynacja powinna być analizowana z dwóch perspektyw – aktywnej 
i biernej. Bierne odkładanie pracy na później jest zgodne z potocznym rozumieniem 
zjawiska. Często towarzyszy mu lęk przed niepowodzeniem czy obawa nieposiada-
nia wystarczających kompetencji, by sprostać zadaniu. Można powiedzieć, że bierna 
prokrastynacja jest więc pewnego rodzaju strategią unikania porażki. Opóźnianie 
pracy zawsze można wytłumaczyć brakiem dostatecznej ilości czasu, a nie brakiem 
kompetencji zawodowych. Osoby, które charakteryzuje bierne odkładanie pracy 
na później, nie tylko odwlekają zadania sprawdzające ich zdolności i umiejętności, ale 
także liczą się z opinią otoczenia [6, s. 163–168]. Z kolei aktywne odkładanie pracy 
na później odnosi się do sytuacji świadomego decydowania się na przełożenie reali-
zacji zadania na określoną przyszłość. Wynika to z tego, że aktywni prokrastynatorzy 
czują, że sprawują kontrolę nad swoim czasem i potrafią nim efektywnie zarządzać. 
Na wykonanie pracy przeznaczają najkrótszą niezbędną ilość czasu i starają się go 
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maksymalnie wykorzystać. Presja zbliżającego się terminu nie tylko ich nie dezor-
ganizuje, ale wręcz motywuje do większej skuteczności [3, s. 245–264]. Gdy niespo-
dziewanie otrzymują dodatkowe zadania do wykonania, potrafią ocenić, które z nich 
należy wykonać w pierwszej kolejności. Działają bardziej spontanicznie niż osoby, 
które cechują się biernym odkładaniem spraw na później. Rozpoczęcie pracy na krótko 
przed końcem realizacji sprawia, że zadanie staje się dla nich wyzwaniem i pomaga 
uniknąć rutyny [6, s. 163–168]. Ponadto aktywni prokrastynatorzy planują swoje 
działania w sposób zorganizowany, ale nie przywiązują się nadmiernie do przyjętego 
harmonogramu prac. Swobodnie i celowo modyfikują ich kolejność w odpowiedzi 
na zmieniające się warunki otoczenia. Mimo powszechnego przekonania, że presja 
czasu rodzi stres, dla nich jest ona czymś przyjemnym, nad czym sprawują kontrolę 
i co może skutkować wyższym przekonaniem o własnej skuteczności [3, s. 245–264].

2. Przyczyny i skutki odkładania pracy na później

H. C. Schouwenburg [22, s. 71–96] wymienia trzy główne przyczyny zachowań 
prokrastynujących (w ujęciu A. H. Ch. Chu i J. N. Choi chodzi o styl bierny): nieefek-
tywne zarządzanie czasem, lęk przed niepowodzeniem oraz niechęć do zadania. Osoby 
odkładające pracę na później przejawiają tendencję do niedoszacowania czasu nie-
zbędnego do wykonania powierzonych obowiązków. Co więcej, czują, iż nie mają 
pełnej kontroli nad jego upływem, dlatego można przypuszczać, że dobra organizacja 
zadań na stanowisku pracy oraz skuteczne kierowanie (wymiary klimatu organizacyj-
nego) mogą pomóc takiemu pracownikowi w kształtowaniu nowych i bardziej sku-
tecznych technik zarządzania czasem. Kolejną zmienną warunkującą prokrastynację 
jest obawa przed niepowodzeniem. Odkładanie na później pełni rolę strategii radze-
nia sobie z negatywnymi emocjami, takimi jak lęk przed oceną czy poczucie braku 
kompetencji [7, s. 1–20]. Trzecim źródłem odkładania pracy na później jest niechęć 
do określonych obowiązków. Pracownicy mogą zmierzać do unikania zadań, których 
wykonanie uważają za nieprzyjemne i uciążliwe. Im bardziej awersyjne jest zadanie, 
tym większe prawdopodobieństwo opóźniania jego realizacji, a na to postrzeganie 
wpływa szereg zmiennych osobowych i sytuacyjnych. Wśród nich szczególną rolę 
przypisuje się systemowi nagród i kar (składowa klimatu organizacyjnego). Pracow-
nik częściej zwleka z pracą, gdy nie doświadcza negatywnych konsekwencji lub gdy 
wzmiankowane konsekwencje nie pojawiają się natychmiast, ale są odroczone w czasie 
[23, s. 65–94]. Wracając do przyczyn prokrastynacji, zupełnie inne uwarunkowania 
będą dotyczyły aktywnych prokrastynatorów. O ile osoby preferujące bierne odkła-
danie pracy na później nieefektywnie zarządzają czasem i towarzyszy im niechęć do 
zadania lub lęk przed niepowodzeniem, o tyle aktywni prokrastynatorzy skutecznie 
zarządzają własnym czasem i celowo przesuwają moment realizacji pracy. Chodzi 
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bowiem o to, że rodzące się napięcie, nie tylko usprawnia ich funkcjonowanie, lecz 
także pozytywnie wpływa na motywację do działania i osiągnięcie celu w ostatnim 
możliwym terminie [3, s. 245–264].

Pisząc natomiast o skutkach prokrastynacji, należy zwrócić uwagę na ich różno-
rodność zarówno z perspektywy pracownika, jak i organizacji. Z jednej strony, osoby 
biernie odkładające pracę na później nie tylko uzyskują gorsze wyniki w swojej pracy, 
lecz także mają niższe poczucie satysfakcji z ostatecznie wykonanego zadania. Mimo 
iż odkładanie pracy może być stosowane jako tymczasowa strategia radzenia sobie 
ze stresem i w rzeczywistości pomaga przez pewien okres obniżyć poziom napięcia, 
to jednak osoby biernie prokrastynujące doświadczają więcej negatywnych emocji 
w porównaniu z tymi, którzy realizują prace zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Lęk przed niepowodzeniem uniemożliwia jednostce podjęcie decyzji o działaniu, 
a gdy w końcu je podejmuje, z braku wystarczającego czasu i niewiary w swoje moż-
liwości, osiąga niższe niż oczekiwane wyniki dla firmy i dla niej samej. To z kolei 
ujemnie wpływa na nastój pracownika, wiarę w swoje możliwości i wtórnie zwiększa 
lęk przed porażką. Negatywne uczucia towarzyszące biernej prokrastynacji zwięk-
szają prawdopodobieństwo ponownego odroczenia wykonania kolejnego zadania 
[23, s. 65–94]. Z drugiej strony nie wszystkie opóźnienia muszą prowadzić do strat. 
Wielu pracowników twierdzi, że dzięki aktywnej prokrastynacji mają czas na planowa-
nie i gromadzenie potrzebnych informacji. Nawet gdy wykonują zadanie na ostatnią 
chwilę, utrzymują, że pracują wydajniej i są bardziej kreatywni w warunkach czaso-
wej presji [3, s. 245–264; 11, s. 153–166], co powinno przekładać się na większy suk-
ces organizacji. Oznacza to, że aktywni prokrastynatorzy są motywowani zarówno 
przez wewnętrzną potrzebę poradzenia sobie z wyzwaniem, jak i przez zewnętrzne 
wymogi ukończenia zadania na czas [24, s. 454–458]. Co więcej, charakteryzuje ich 
wyższe przekonanie o własnej skuteczności i lepsze radzenie sobie ze stresem, dla-
tego ich „portret” przypomina osoby, które nie mają w zwyczaju odkładać na później 
wykonania zadania [3, s. 245–264].

3. Klimat organizacyjny a odkładanie pracy na później

Opisane powyżej zachowania prokrastynujące będą rozpatrywane w relacji z uwa-
runkowaniami środowiskowymi, w tym przypadku mamy na myśli klimat organi-
zacyjny. Jest to pojęcie, które prowokuje do dyskusji zarówno nad jego zakresem, 
jak i sposobem badania. Istnieje wiele sposobów definiowania klimatu organizacyj-
nego [19, s. 33–40]. Niektórzy badacze utożsamiają kulturę z klimatem organizacyj-
nym np. D. Katz i R. L. Kahn [10] czy S. A. Goodman i D. J. Svyantek [8, s. 254–275]. 
Z kolei inni uważają, że te dwa zjawiska są ze sobą powiązane, ale wywodzą się z róż-
nych dyscyplin naukowych [4, s. 619–654; 13; 21, s. 161–169]. Koncepcja kultury 
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organizacyjnej nawiązuje bowiem do nurtu Human Relations i podejścia socjolo-
giczno-antropologicznego. Koncepcja klimatu organizacyjnego wyrasta z teorii pola 
K. Lewina i dotyczy ujęcia psychologicznego. Konsekwencją takiego stanu jest także 
odmienne podejście metodologiczne, ponieważ kultura jest badana jakościowo, zaś 
klimat organizacyjny – ilościowo. W związku z tym kultura organizacyjna odnosi się 
do zbioru norm, wartości i założeń podstawowych [4, s. 619–654; 9], z kolei klimat 
organizacyjny jest „powierzchnią kultury i jej bezpośrednim, łatwo obserwowalnym 
przejawem” [14, s. 233].

Taki sposób definiowana klimatu organizacyjnego jest widoczny u D. A. Kolba 
[12] (stanowisko ważne dla badań prezentowanych w tym artykule), dla którego 
klimat organizacyjny stanowi zbiór spostrzeganych przez pracowników względnie 
stałych właściwości w organizacji mających wpływ na zachowania jej członków [16, 
s. 11–33]. Za wskaźnik klimatu organizacyjnego D. A. Kolb uznał sumaryczną ocenę 
następujących aspektów sytuacji pracy:

 � odpowiedzialności: członkowie zespołu ponoszą osobistą odpowiedzialność za 
poziom zrealizowania przydzielonych im zadań, mogą samodzielnie podejmo-
wać decyzje i rozwiązywać problemy;

 � wymagań: zespół kładzie nacisk na wysoką jakość produkcji lub usług, ustala pra-
cownikom ambitne zadania i zachęca do ich podejmowania;

 � nagród: pracownicy w zespole są częściej nagradzani za dobrze wykonaną pracę 
niż krytykowani lub ignorowani, gdy coś im się nie powiedzie;

 � zorganizowania: działania zespołu są dobrze zaplanowane i przemyślane, a cele 
jasno określone;

 � poczucia ciepła i poparcia: przyjaźń jest w zespole wartością cenioną, pracow-
nicy ufają sobie wzajemnie, w zespole przeważają dobre stosunki międzyludzkie;

 � kierowania: członkowie zespołu dobrowolnie akceptują kadrę kierowniczą i wska-
zówki fachowców, kierowanie w organizacji opiera się na wysokich kompeten-
cjach zawodowych i osobistych.
Na tej podstawie D. A. Kolb [16, s. 11–33] wymienia trzy główne rodzaje klimatu 

organizacyjnego: wspierający, autokratyczny oraz pośredni między nimi. W klimacie 
wspierającym pracownikom stawiane są wysokie, jasno określone i stymulujące rozwój 
zawodowy wymagania. Za realizację przydzielonych im zadań ponoszą oni osobistą 
odpowiedzialność. Działania zespołu są dobrze zorganizowane i przemyślane. W razie 
konieczności jego członkowie mogą liczyć na wsparcie ze strony współpracowników, 
jak również kompetentnego, przyjaźnie nastawionego przełożonego. Komunikacja 
w takich warunkach ma charakter dwustronny. Przeciwieństwem wspierającego kli-
matu organizacyjnego jest klimat autokratyczny, w którym pracownikom stawiane 
są niewielkie, mało sprecyzowane wymagania, za realizację których rzadko ponoszą 
odpowiedzialność. Członkowie zespołu są raczej karani lub krytykowani, gdy coś 
im się nie powiedzie, aniżeli nagradzani i doceniani, kiedy osiągają sukces. Wśród 
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pracowników nie ma atmosfery zaufania i wzajemnego wspierania własnych poczy-
nań. Podwładni nie akceptują kierownika, przeciwstawiają się mu bądź też z nie-
chęcią ulegają. W takich grupach najczęściej występuje komunikacja jednostronna.

4. Problematyka badań własnych

Dotychczasowe badania koncentrują się głównie na prokrastynacji bez rozróżnienia 
na aktywną lub bierną. Jest to widoczne w omawianych wcześniej przyczynach, które 
odnoszą się ogólnie do samego zjawiska. Niewiele jest także analiz prowadzonych 
w kontekście środowiska zawodowego. J. M. Lonergan i K. J. Maher [18, s. 213–224] 
wykazali np. związki między poczuciem kontroli w pracy i autonomią a odkłada-
niem pracy na później. Otrzymane przez nich wyniki wskazały na niską autonomię 
jako czynnik najsilniej sprzyjający prokrastynacji z jednoczesnym podkreśleniem, że 
osoby z wewnętrznym poczuciem kontroli w połączeniu z wysokim poziomem auto-
nomii były najmniej skłonne do prokrastynacji. Z kolei B. Nguyen, P. Steel i J. R. Fer-
rari [20, s. 387–399] w realizowanym projekcie z udziałem 22 053 osób zauważyli, 
że najczęściej odkładają pracę na później pracownicy, którzy są niżej wynagradzani, 
jak również ci, dla których realizowane obowiązki nie są wystarczająco motywujące.

Sama charakterystyka prokrastynatorów wiąże się z preferencjami odnoście ich stylu 
pracy, co pośrednio może określać wspierające je wymiary klimatu organizacyjnego. 
Aktywni prokrastynatorzy lubią pracować pod presją czasu, pozwala im to na uzy-
skanie odpowiednio wysokiej mobilizacji i osiągnięcie optymalnych dla nich efektów 
[3, s. 245–264]. W tym miejscu przychodzą na myśl cechy sytuacji organizacyjnej, 
które pomagają takim pracownikom, a mianowicie wysokie wymagania i odpowie-
dzialność. Osoby z biernym odkładaniem pracy na później charakteryzuje natomiast 
m.in. niezdolność do szybkiego podejmowania decyzji oraz potrzeba natychmia-
stowej gratyfikacji [11, s. 153–166]. To również może wiązać się z wyborem miejsca 
pracy o dopasowanym do nich klimacie organizacyjnym z aplikowanymi odpowied-
nio szybko nagrodami czy też z akceptowanym przez nich poziomem autonomii.

W związku z powyższym celem przeprowadzonych w tym artykule badań było 
zweryfikowanie, jakie związki zachodzą między klimatem autokratycznym i wspiera-
jącym, wraz z jego poszczególnymi wymiarami w postaci odpowiedzialności, wyma-
gań, nagród, zorganizowania, poczucia ciepła i poparcia oraz kierowania, a dwoma 
rodzajami odkładania pracy na później (aktywnym i biernym). Zgodnie z powyż-
szym zostały sformułowane następujące pytania, a nie hipotezy badawcze, ponieważ 
zaprezentowane wcześniej analizy nie dokonywały rozróżnienia na bierne i aktywne 
odkładanie pracy na później:
1. Czy w klimacie autokratycznym pracownicy częściej stosują bierne odkładanie 

pracy na później?
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2. Czy w klimacie wspierającym pracownicy częściej stosują aktywne odkładanie 
pracy na później?

3. Które ze składowych klimatu organizacyjnego sprzyjają u pracowników prokra-
stynacji biernej?

4. Które ze składowych klimatu organizacyjnego sprzyjają u pracowników prokra-
stynacji aktywnej?

5. Metoda

Osoby badane

W badaniach uczestniczyło 119 osób aktywnych zawodowo (71 kobiet i 48 męż-
czyzn). Wiek respondentów mieścił się w przedziale 19–54 lata (M = 27,65 lat; 
SD = 7,67). Przeciętny wiek kobiet oscylował wokół 27 lat (SD = 7,00), z kolei średni 
wiek mężczyzn wynosił 28 lat (SD = 8,6). Najliczniej reprezentowana była grupa pra-
cowników (53%) zatrudnionych w dużych organizacjach (powyżej 250 pracowni-
ków). Firmy średnie reprezentowało 11% badanych, zaś małe – 36% respondentów. 
Zdecydowana większość badanych osób legitymowała się wykształceniem wyższym 
(76%). Wykształcenie średnie posiadało 24% ankietowanych.

Narzędzia badawcze

W celu uzyskania odpowiedzi na cztery wcześniej wymienione pytania badaw-
cze wykorzystano następujący zestaw technik typu „papier–ołówek”: Kwestionariusz 
Klimatu Organizacyjnego Kolba, Skalę Prokrastynacji Aktywnej Choi i Moran oraz 
Ogólną Skalę Prokrastynacji Lay’a do oceny biernego odkładania pracy na później. 
Wszystkie narzędzia cechowały wysokie wskaźniki rzetelności i trafności.

Kwestionariusz Kolba posłużył do oceny klimatu organizacyjnego firmy z nastę-
pującymi wymiarami cząstkowymi, takimi jak: odpowiedzialność, wymagania, 
nagrody, zorganizowanie, poczucie ciepła i poparcia, kierowanie, które są ewalu-
owane na skali 10-stopniowej. Trafność kwestionariusza szacowano w oparciu o ana-
lizę czynnikową sześciu pozycji testowych. Otrzymano jednoczynnikową strukturę 
omawianego narzędzia. Ładunki czynnikowe pozycji wahały się od 0,63 do 0,79 
i wyjaśniały 48,3% wariancji [1, s. 379–387]. Rzetelność kwestionariusza (6 pozycji, 
N = 119), sprawdzona w niniejszym badaniu za pomocą współczynnika alfa Cron-
bacha, osiągnęła wartość 0,81.

Skala Prokrastynacji Aktywnej autorstwa J. N. Choi i S. V. Moran [2, s. 195–211], 
w polskiej adaptacji M. Wróbel i A. Bartosiewicz, to narzędzie do badania aktywnego 
odkładania pracy na później. Oprócz ogólnego wyniku narzędzie umożliwia pomiar 
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trzech jej czynników: pracy pod presją, osiągania celów na czas, świadomej decy-
zji o prokrastynacji. W niniejszych badaniach zdecydowano się posłużyć wyłącznie 
wynikiem ogólnym. Kwestionariusz poprzedzony instrukcją składa się z 16 twierdzeń 
odnoszących się do różnych sytuacji. Badany na skali 7-stopniowej ocenia, na ile się 
z nimi zgadza. Aby oszacować trafność narzędzia, przeprowadzono eksploracyjną ana-
lizę czynnikową oraz analizę konfirmacyjną. Ładunki czynnikowe wynosiły powyżej 
0,60 i wyjaśniały 62,5% wariancji [25]. Rzetelność polskiej adaptacji kwestionariusza, 
obliczona współczynnikiem alfa Cronbacha w obecnym badaniu, była równa 0,82.

Ogólna Skala Prokrastynacji autorstwa C. Lay’a [15, s. 474–495], w polskiej ada-
ptacji M. Wróbel i A. Bartosiewicz, jest zbudowana z instrukcji i 20 stwierdzeń, któ-
rych ludzie używają do opisywania siebie. Kwestionariusz służy do badania biernego 
odkładania pracy na później. Respondent na skali 5-stopniowej ocenia, na ile podane 
twierdzenia są dla niego charakterystyczne. W celu oszacowania trafności narzędzia 
również przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową oraz analizę konfir-
macyjną. Ładunki czynnikowe wynosiły powyżej 0,40 i wyjaśniały 40,3% wariancji 
[25]. Rzetelność polskiej adaptacji kwestionariusza, obliczona współczynnikiem alfa 
Cronbacha w obecnym badaniu, wynosiła 0,88.

6. Wyniki

Klimat organizacyjny a bierne i aktywne odkładania pracy 
na później

W celu sprawdzenia, czy w klimacie autokratycznym pracownik częściej sto-
suje bierne odkładanie pracy na później (pierwsze pytanie badawcze), zastosowano 
jednoczynnikową analizę wariancji z porównaniami post hoc. Wszystkie obliczenia 
zostały wykonane w programie SPSS Statistics wersja 24. Otrzymane wyniki wska-
zują na tendencję statystyczną dla zmiennej bierna prokrastynacja (F(2,116) = 2,85; 
p = 0,06). Przeprowadzone porównania post hoc za pomocą testu Tuckey’a ujawniły 
istotne różnice (p = 0,049) między klimatem autokratycznym a wspierającym. Roz-
kłady średnich są najwyższe w klimacie autokratycznym (M = 59,58, SD = 12,99), co 
pozwala sformułować ostrożny wniosek, że w tym klimacie organizacyjnym pracow-
nicy mogą częściej odwoływać się do biernej prokrastynacji (tabela 1).

Szukając odpowiedzi na drugie pytanie badawcze, czy w klimacie wspierającym 
pracownicy częściej stosują aktywne odkładanie pracy na później, ponownie wyko-
nano jednoczynnikową analizę wariancji w planie dla grup niezależnych z porów-
naniami post hoc. W wyniku tych analiz uzyskano efekt klimatu organizacyjnego 
na poziomie tendencji statystycznej dla aktywnego odkładania pracy na później 
(F(2,116) = 2,39; p = 0,09). Przeprowadzone porównania post hoc za pomocą testu 
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Tuckey’a ujawniły istotne różnice w nasileniu prokrastynacji aktywnej między kli-
matem autokratycznym i wspierającym (p = 0,05). Rozkłady średnich są najwyższe 
w klimacie wspierającym (M = 67,19, SD = 13,52), najniższe z kolei w autokratycz-
nym (M = 59,53, SD = 14,68) – tabela 1.

Tabela 1.  Klimat autokratyczny i wspierający a częstość występowania u pracowników 
biernego i aktywnego odkładania pracy na później (N = 119)

Odkładanie pracy 
na później

Typy klimatu 
organizacyjnego M SD F(2,116) Istotność

Bierne odkładanie pracy 
na później

 (1) Autokratyczny 59,58 12,99

2,85 0,06 (2) Pośredni 52,92 12,94

 (3) Wspierający 51,44 13,14

Test HSD Tuckey’a – (1–3) 

Aktywne odkładanie pracy 
na później

 (1) Autokratyczny 59,53 14,68

2,39 0,09 (2) Pośredni 63,00 16,02

 (3) Wspierający 67,19 13,52

Test HSD Tuckey’a – (1–3) 

Źródło: opracowanie własne.

Wymiary klimatu organizacyjnego a bierne i aktywne odkładanie 
pracy na później

W kolejnym kroku zdecydowano się przyjrzeć poszczególnym wymiarom klimatu 
organizacyjnego i ich potencjalnym związkom z prokrastynacją bierną i aktywną (3 
i 4 pytanie badawcze). W tym celu posłużono się współczynnikiem korelacji r-Pe-
arsona zamiast korelacji rang Spearmana, ponieważ wartości obu współczynników 
były podobne, co wskazywało na zależność liniową między wymiarami klimatu orga-
nizacyjnego a prokrastynacją i stanowiło podstawę do takich obliczeń.

Z otrzymanych danych wynika, że klimat organizacyjny pozostaje w ujemnym 
związku z biernym odkładaniem pracy na później (r = –0,22; p = 0,017).

Tabela 2.  Związek klimatu organizacyjnego z biernym i aktywnym odkładaniem pracy 
na później (N = 119)

Odkładanie pracy na później
Klimat organizacyjny (wynik sumaryczny) 

r-Pearsona Istotność

Bierne odkładanie pracy na później –0,22 0,017

Aktywne odkładanie pracy na później 0,25 0,007

Źródło: opracowanie własne.
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Im niższy wynik sumaryczny w skali klimatu organizacyjnego (zmierzający 
w stronę autokratycznego), tym silniejsza bierna prokrastynacja. Natomiast prokra-
stynacja aktywna współwystępuje z wysokim wynikiem w skali klimatu organizacyj-
nego, czyli klimatem wspierającym (r = 0,25; p = 0,007) – tabela 2.

Szczegółowa analiza w zakresie wymiarów klimatu organizacyjnego wskazuje, że 
prokrastynacji aktywnej sprzyjają w miejscu pracy nagrody (r = 0,23; p = 0,014), zor-
ganizowanie (r = 0,27; p = 0,004) oraz poczucie ciepła i poparcia (r = 0,23; p = 0,014). 
Oznacza to, że jeżeli w miejscu pracy mamy do czynienia z dobrymi stosunkami mię-
dzyludzkimi, praca jest nie tylko dobrze zorganizowana, lecz także źródłem nagród, 
wówczas taki pracownik częściej aktywnie przekłada sprawy zawodowe na określoną 
przyszłość. Natomiast biernemu odkładaniu pracy na później towarzyszy niski poziom 
wymagań (r = –0,27; p = 0,003) i słaba organizacja pracy na stanowisku (r = –0,22; 
p = 0,017). Innymi słowy, pracownik częściej zwleka z pracą, przekraczając narzu-
cone terminy, gdy ona sama w sobie nie jest wyzwaniem, a działania zespołu są bar-
dziej chaotyczne niż przemyślane (tabela 3).

Tabela 3.  Wymiary klimatu organizacyjnego a bierne i aktywne odkładanie pracy 
na później (N = 119)

Klimat organizacyjny 
– czynniki

Aktywne odkładanie pracy na później Bierne odkładanie pracy na później

r-Pearsona Istotność r-Pearsona Istotność

Odpowiedzialność 0,16 0,074 –0,08 0,378

Wymagania 0,08 0,403 –0,27 0,003

Nagrody 0,23 0,014 –0,17 0,060

Zorganizowanie 0,27 0,004 –0,22 0,017

Poczucie ciepła i poparcia 0,23 0,014 –0,07 0,424

Kierowanie 0,09 0,343 –0,12 0,210

Źródło: opracowanie własne.

7. Omówienie wyników

Z przeprowadzonych badań wynika, że klimat organizacyjny firmy wiąże się 
z odkładaniem pracy na później. Osoby prokrastynujące aktywnie lubią funkcjono-
wać zawodowo pod presją [3, s. 245–264], a klimat wspierający pozwala im na swo-
bodne planowanie opóźnienia realizacji obowiązków i umożliwia działanie zgodne 
z ich preferencjami. Przeciwieństwem jest klimat autokratyczny, który w sam sobie 
stanowi źródło napięcia [17, s. 129–146], dlatego negatywnie wpływa na nastrój 
pracownika i zwiększa jego lęk przed porażką, co w efekcie prowadzi do zwlekania 
z wykonaniem zadań.
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Tak jak wzmiankowano, istotne z naukowego i praktycznego punktu widzenia 
jest wskazanie, które wymiary klimatu organizacyjnego torują drogę prokrastynacji. 
Uzyskane wyniki pokazują, że im niższe wymagania i zorganizowanie jako składowe 
klimatu organizacyjnego, tym silniejsze bierne odkładanie pracy na później. Taki spo-
sób chronienia się przed konfrontacją z efektami własnej pracy jest charakterystyczny 
dla prokrastynatorów biernych, co potwierdzają badania J. R. Ferrari [5, s. 391–406] 
oraz B. Nguyen i in. [20, s. 387–399]. Drugą zmienną facylitującą bierne odkłada-
nie pracy na później jest niski poziom zaplanowania zadań i słabe określenie celów. 
Można przypuszczać, że w takiej sytuacji pasywny prokrastynator czuje, że może 
pozwolić sobie na opóźnienia, ponieważ nie jest obciążony terminem ich wykonania.

Wyniki dotyczące prokrastynacji aktywnej ukazują, że im lepsze zorganizowanie, 
nagrody oraz poczucie ciepła i poparcia, jako składowe klimatu organizacyjnego, tym 
silniejsze aktywne odkładanie pracy na później. Wysoki poziom zaplanowania zadań 
i określenie celów ułatwia prokrastynatorom aktywnym umyślne przełożenie reali-
zacji działań na inny termin w oparciu o kryterium ważności i pilności obowiązków. 
Jak pokazują badania A. H. C. Chu i J. N. Choi [3, s. 245–264], jest to strategia najczę-
ściej przyjmowana przez pracowników aktywnie prokrastynujących, która umożliwia 
im skuteczne zarządzanie czasem. Nagrody, które otrzymują za swoją pracę, tylko 
wzmacniają opisane powyżej wzory zachowania [20, s. 387–399], a poczucie ciepła 
i poparcia świadczy o dużym poziomie zaufania ze strony współpracowników, któ-
rzy zdają sobie sprawę, że zawsze mogą na takiego pracownika liczyć.

Podsumowanie

Na początku artykułu zadano pytanie, czy zawsze o odkładaniu pracy na później 
można myśleć w kategoriach negatywnych. Przeprowadzone badania pokazują, że 
nie. Wprawdzie w tym miejscu nie analizowano konsekwencji, ale uwarunkowania 
sytuacyjne w postaci klimatu organizacyjnego z jego wymiarami, to otrzymane wyniki 
sygnalizują, że są to dwa różne rodzaje prokrastynacji, godne dalszego zgłębiania. 
Okazuje się bowiem, że klimat autokratyczny ze swoją restrykcyjnością i wyższym 
poziomem stresu zawodowego [17, s. 129–146] może prowadzić do samoutrudnia-
nia i negatywnych skutków dla firmy, ale już jego charakter wspierający pozwala 
na aktywne opóźnianie pracy. Ciekawe jest, że składową klimatu organizacyjnego 
o uniwersalnym znaczeniu dla prokrastynacji stanowi dobra organizacja pracy. Nie 
tylko osłabia ona bierne odkładanie pracy na później, lecz także sprzyja prokrasty-
nacji aktywnej, powodując, że dla takiego pracownika zadanie staje się wyzwaniem 
i pomaga uniknąć rutyny [6, s. 163–168].
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KLIMAT ORGANIZACYJNY A ODKŁADANIE PRACY NA PÓŹNIEJ

Streszczenie

Zjawisko odkładania pracy na później nie dotyka wyłącznie pojedynczych pracowników, ale 
jest zachowaniem szeroko rozpowszechnionym, niemal wpisanym w ludzkie funkcjonowa-
nie. Badania A. H. C. Chu i J. N. Choi [3] rzuciły nowe światło na to zagadnienie, koncentru-
jąc uwagę badaczy na dwóch różnych rodzajach zachowań prokrastynujących. W związku 
z tym celem badań prezentowanych w niniejszym artykule jest przeprowadzenie analizy 
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związków między wzmiankowanymi rodzajami odkładania pracy na później (aktywnym 
vs biernym) a klimatem organizacyjnym danej firmy. W badaniu uczestniczyło 119 osób 
(71 kobiet i 48 mężczyzn), które zostały poproszone o wypełnienie trzech narzędzi badaw-
czych: Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego, Skali Prokrastynacji Aktywnej i Ogólnej 
Skali Prokrastynacji. Otrzymane wyniki wskazują, że w klimacie autokratycznym pracow-
nicy częściej mogą odwoływać się do biernego odkładania pracy na później, z kolei w klima-
cie wspierającym mogą częściej aktywnie odkładać pracę. Ponadto zaobserwowano związki 
między różnymi wymiarami klimatu organizacyjnego a aktywną i bierną prokrastynacją.

Słowa kluczowe: klimat organizacyjny, aktywne odkładanie pracy 
na później, bierne odkładanie pracy na później

ORGANIZATIONAL CLIMATE AND PROCRASTINATION

Abstract

The phenomenon of procrastination does not only affect individual workers, but is a quite 
common behavior almost inscribed in human functioning. A. H. C. Chu and J. N. Choi [3] have 
shed a new light on this issue, focusing the attention of researchers on two different styles of 
procrastinating behavior. Consequently, the purpose of the research presented in this paper, 
is to analyze the relationship between the procrastination styles (active vs passive) and the 
organizational climate. The study involved 119 participants (71 women and 48 men) who 
were asked to complete three research tools such as: the Organizational Climate Question-
naire, the New Active Procrastination Scale and the General Active Procrastination Scale. 
The results revealed that, in an autocratic organizational climate employees are more likely 
to refer to passive procrastination, while in a supportive organizational climate they can 
more actively postpone their work. In addition, relationships between different dimensions 
of organizational climate and active and passive procrastination were observed.

Key words: organizational climate, active procrastination, passive 
procrastination
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