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Kapita³ spo³eczny w pracy
– definicje, idea i przegl¹d badañ

             
wzajemnych stosunkach spo³ecznych i zaufaniu jednostek. Jak pokazuj¹ badania, jest on
               !        "#
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prywatnym i zawodowym. W artykule przytoczono definicje i badania przedstawiaj¹ce
          
          

            
This article presents the concept of social capital. The value of this capital is based on social relations
and mutual trust of individuals. Research has shown that social capital is a predictor of various
factors essential for the quality of life and development of societies, e.g., health, innovativeness,
productivity, on individual and group level, at work and in private life. The article presents definitions
and research on predictors and consequences of social capital at work.
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Celem artyku³u jest pokazanie wp³ywu wiêzi
miêdzyludzkich i ich rezultatów, ujmowanych
jako kapita³ spo³eczny, na dobrostan pracowników i wyniki gospodarcze przedsiêbiorstw.
Jest to o tyle istotne zagadnienie, ¿e poziom
kapita³u spo³ecznego w Polsce nie jest wysoki.
Jak pokazuj¹ sonda¿e Diagnozy Spo³ecznej [1]
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 (     $% ska i relacje spo³eczne na przestrzeni lat utrzymuj¹ siê na niskim poziomie.
Tymczasem badania wskazuj¹ na zwi¹zki
kapita³u spo³ecznego z dobrostanem oraz rozwojem spo³eczeñstw, grup spo³ecznych czy wreszcie
miejsc pracy i pracowników.

            
na wzajemnych stosunkach spo³ecznych i zaufaniu jednostek. Wedle tej koncepcji stosunki
spo³eczne i sieci powi¹zañ miêdzy jednostkami
 %$   !&&! 
 '% $  $!  $
spo³ecznym i zawodowym. Jeden z autorów
koncepcji kapita³u spo³ecznego, Robert Putnam,
  (        &
sposób: „Kapita³ spo³eczny odnosi siê tu do takich
cech organizacji spo³eczeñstwa, jak zaufanie,
  & $   &  
     " & nowane dzia³ania. Spontaniczna wspó³praca
jest ³atwiejsza dziêki spo³ecznemu kapita³owi” [2].
 !  !$                  ( $   
wieloznaczne, ale jest za to bardzo pojemne:
oznacza to, co decyduje o zdrowych relacjach
spo³ecznych, dbaniu o dobro wspólne i wspó³pracê – stanowi podstawê spo³eczeñstwa
efektywnego rozwojowo [1]. Przegl¹d definicji
kapita³u spo³ecznego przedstawiono w tabeli.
Na ogó³ jednak mówi¹c o kapitale spo³ecznym
bierze siê pod uwagê: zaufanie interpersonalne,
          

Sieci spo³eczne
W definicjach z po³owy lat 90. pojawi³o siê pojêcie tzw. sieci spo³ecznych. Z uwagi na to, ¿e pojêcie to u¿ywane jest do dzisiaj, warto je szczegó  )       !
     &!&
Kapita³ pomostowy (!!    )
w³¹cza do sieci spo³ecznych osoby o zró¿nicowanych charakterystykach. Kapita³ wi¹¿¹cy
(!     ) natomiast oznacza
formowanie wiêzi spo³ecznych z osobami
g³ównie z rodziny i klanu – homogenicznymi
pod wzglêdem danych socjoekonomicznych.
Za tworzeniem kapita³u wi¹¿¹cego stoi potrzeba
bezpieczeñstwa, a z kapita³em pomostowym
wi¹¿e siê d¹¿enie do mistrzostwa. Kapita³ wi¹¿¹cy
uwa¿any jest za korzystny dla osób, które go formuj¹, ale dla osób spoza grupy jest niekorzystny,
poniewa¿ interesy grupy w³asnej s¹ przedk³adane
nad dobro ogó³u [3]. Si³a wiêzi spo³ecznych zale¿y od czasu spêdzanego razem, emocjonalnej
%    %$  $ !  !

Tabela. Przegl¹d definicji kapita³u spo³ecznego
( )     " % %
! "#$ %&''()
Kapita³ spo³eczny to te cechy organizacji spo³ecznych, takich jak
sieci (uk³ady) jednostek lub gospodarstw domowych oraz po&  $
które kreuj¹ efekty zewnêtrzne
dla ca³ej wspólnoty.

* * %+,,-)
Kapita³ spo³eczny mo¿na naj   _  
 (    
etycznych wspólnych dla cz³on        ! wiaj¹cych im skuteczne wspó³dzia³anie.
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Kapita³ spo³eczny nie jest tworzony przez lu  $   & 
     $ 
zosta³y nawi¹zane z powodu posiadania celów indywidualnych. W ten sposób cele indy    &       
p³yn¹ce z przyjacielskich relacji nawi¹zanych
 4
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Kapita³ spo³eczny to zbiór rzeczywistych i potencjalnych
zasobów, jakie zwi¹zane s¹ z posiadaniem trwa³ej sieci
mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych zwi¹zków
       ' %czej mówi¹c z cz³onkostwem w grupie – która dostarcza
ka¿demu ze swych cz³onków wsparcia w postaci kapi      $$
daje im dostêp do kredytu w najszerszym sensie tego
s³owa.
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%   $  %  jem przys³ug [3].

spo³eczeñstw. Dane te wskazuj¹,
Kraje rozwinięte
¿e zaufanie spo³eczne jest istotnym korelatem poziomu PKB
na mieszkañca (rys.).
Poziom kapita³u spo³ecznego
mierzonego w ró¿ny sposób
8  ( $  zacyjna, poziom korupcji, etyka
korporacyjna i in.) pozwala
w znacz¹cym stopniu przewi          R kwadrat dla Kwadratowej =0,747
darczego w kolejnych 12 latach.
W krajach wy¿ej rozwiniêtych
poziom kapita³u spo³eczne         Zaufanie 1999/2002
po wzrostu gospodarczego
w ponad 60% [1]. Tak¿e w skali
  %   !- Rys. Kapita³ spo³eczny w latach 1999/2002 a PKB na mieszkañca w USD w 2012 r.
#     *!)    +,,,/0110234  5301+0
w niemal 40% zró¿nicowanie `#  "$>~=$>Y~
        
    &
gospodarstw domowych na osobê, a tak¿e 35%
Coraz d³u¿sze s¹ godziny pracy, a tak¿e du¿o
zró¿nicowania PKB w podregionach Polski.
czasu traci siê na dojazdy do i z pracy z powodu
&  % % 8     ;'
        
  $  %   
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¿yciem prywatnym a publicznym i stanowi Specyfika kapita³u spo³ecznego w miejscu pracy
4      )  & polega zatem na bardziej heterogenicznej natu   &   !$    & & rze relacji spo³ecznych ni¿ poza prac¹, a tak¿e
    4$& na wiêkszym sformalizowaniu sieci kontaktów,
siê z odmiennymi przekonaniami, postawami     &      %  $
(H 4 
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  $   !       $ w miejscu pracy, poza dobrostanem pracowni  &%     $ %   $ !! 
 !   LQUV    rozwojowi danej firmy. Na przyk³adzie kapita³u
w budowaniu kapita³u spo³ecznego pracowników spo³ecznego w miejscu pracy ³atwiej mo¿na
jest ró¿noraka: miejsca pracy pe³ni¹ rolê spo³ecz    !    &#
$    &     !  zaufanie, wspó³praca czy wymiana informacji.
pochodzenia i pe³ni¹cy ró¿ne funkcje zawodowe
    $ &&      
trwa³e, stabilne i pe³ne wzajemnej troski relacje:
amerykañskie badania pokazuj¹, ¿e po³owa ba-      
danych pracowników mia³a bliskiego przyjaciela
Dowody na istnienie zwi¹zku miêdzy kapiw pracy, a co pi¹ty badany twierdzi³, ¿e po³owa ta³em spo³ecznym w pracy a stanem zdrowia
jego bliskich przyjació³ by³a zarazem jego wspó³- pracowników przedstawili Oksanen i wspó³prapracownikami [8]. Miejsca pracy s³u¿¹ tak¿e cownicy w badaniach niemal 10 tysiêcy pracownipowiêkszaniu sieci kontaktów, zarówno profesjo- ków fiñskich samorz¹dów [10]. Badacze wykazali,
nalnych, jak i pozazawodowych, i wreszcie sprzy- ¿e ryzyko pojawienia siê uszczerbku na zdrowiu
&! %   % =$>?      
Jak zauwa¿aj¹ Oksanen i wspó³pracownicy jednostek ze stale niskim poziomem kapita³u
LYU$      % %"      !   
problematyce kapita³u spo³ecznego w miejscu ze sta³ym wysokim poziomem kapita³u spo³ecz! % $!     nego. Rosn¹cy poziom indywidualnego kapita³u
intensyfikacji pracy coraz trudniej jest ludziom spo³ecznego wi¹za³ siê z utrzymaniem dobrego
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zaanga¿owania
      &  !  
norm podtrzymuj¹cych zaufanie interpersonalne,
obni¿aj¹cych koszty transakcji i u³atwiaj¹cych
     !    
na dwa sposoby: odwzajemnianie „zrównowa¿one” oraz „uogólnione”. Odwzajemnianie
zrównowa¿one oznacza wymianê dóbr tej samej
$     ne oznacza ci¹g³¹ wymianê dóbr, która mimo
¿e nie odbywa siê na zasadzie natychmiastowego
 ! $      czeniu, ¿e dobra te zostan¹ wynagrodzone
   L^U   $
       $
skuteczniej rozwi¹zuje siê problemy zwi¹zane
ze zbiorowym dzia³aniem.
W badaniach kapita³u spo³ecznego wykazuje
siê zwi¹zek kapita³u spo³ecznego ze zdrowiem.
W analizach sonda¿y European Social Survey
oraz World Values Survey Kim i wspó³pracownicy,
pos³uguj¹c siê danymi ponad 160 tysiêcy respondentów z 64 krajów, wykazali zwi¹zek zaufania
spo³ecznego na poziomie kraju z indywidualn¹
samoocen¹ stanu zdrowia respondentów [6].
Jak wskazuj¹ autorzy analiz, samoocena stanu
  &!       $         ! 
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W badaniach Sarracino, w których analizowano poziom kapita³u spo³ecznego w 11 europejskich krajach i samopoczucie respondentów,
przy kontroli zmiennych socjodemograficznych,
okaza³o siê, ¿e wy¿szy kapita³ spo³eczny wi¹za³
       L?U
Koncepcja kapita³u spo³ecznego sta³a siê
na tyle popularna, ¿e dostêpne s¹ analizy pokazuj¹ce zwi¹zki kapita³u spo³ecznego z „twardymi”,
ekonomicznymi danymi dotycz¹cymi rozwoju
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Zaufanie jest istotn¹ sk³adow¹ kapita³u spo³ecznego, poniewa¿ „zaufanie do ludzi sprzyja
samoorganizowaniu siê spo³eczeñstwa i w³¹czaniu siê w dzia³ania zbiorowe, co z kolei [zwrotnie]
umacnia zaufanie” [1]. Zaufanie oznacza zgeneralizowane oczekiwanie raczej pozytywnych, ni¿
negatywnych ludzkich motywów i intencji i wi¹¿e
siê z szeregiem pozytywnych rezultatów, takich
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siê poziom indywidualnego kapita³u spo³ecznego
pracowników wi¹za³ siê z odpowiednio 1,56
i 1,78 razy wiêkszym ryzykiem pogorszenia stanu
zdrowia. Badania te pokaza³y równie¿, ¿e wzrost
kapita³u spo³ecznego w grupie pracowniczej,
a tak¿e w relacjach miêdzy pracownikami a prze³o¿onymi, skutkowa³ 30-50% ni¿szym prawdopodobieñstwem zachorowania na depresjê.
W innych badaniach Oksanen i wspó³pracowników analizowano zwi¹zek kapita³u spo³ecznego
           
  >    
publicznego [11]. By³o to tzw. badanie pod³u¿ne,
w którym analizowano odpowiedzi respondentów w latach 2000-2002 i w 2004 r. oraz dane
    >~~Y   $
!             
kapita³u spo³ecznego w jednostce by³ zwi¹zany
 =Y %!        
pracowników. Podobnie poziom kapita³u spo³ecznego w jednostce pracowniczej oceniany
przez wspó³pracownika wi¹za³ siê z obni¿eniem
   $ $   & torzy, ocena tego zwi¹zku jest mniej precyzyjna.
Tak¿e wzrost poziomu kapita³u spo³ecznego
w jednostce podczas drugiego pomiaru wi¹za³
 %!    !
   $!      
% &    &  &  lacji w wieku produkcyjnym.
Skupiaj¹c siê jedynie na grupie starszych pracowników, Boyas z zespo³em stwierdzili w swoich
badaniach, ¿e kapita³ spo³eczny w grupie pra           $      
i wypalenia zawodowego [12]. Co wiêcej, starsi
pracownicy, w porównaniu z emerytami w tym
samym wieku, charakteryzowali siê wy¿szym
poziomem kapita³u spo³ecznego [13]. Helliwell
i Huang wykazali ponadto, ¿e z jednym z elementów kapita³u spo³ecznego, tj. poziom zaufania
interpersonalnego w miejscu pracy wi¹¿e siê
poziom ogólnego zadowolenia z ¿ycia [14].

      
 34   
Kapita³ spo³eczny wp³ywa na poczucie przy !$     
pracowników. Wy¿szy poziom kapita³u spo³ecznego skutkuje wiêkszym dostêpem do zasobów,
   % &$! % 
efektywnie. Przy tym kapita³ spo³eczny pomaga
w poszukiwaniu pracy, wi¹¿e siê z lepszymi zarobkami, szansami na awans i wp³ywem na swoje
miejsce pracy – podsumowuje liczne badania
Jacobsen [15]. Podaje przy tym przyk³ad badania
   (  $
w którym pokazano, ¿e kapita³ spo³eczny w pracy
wi¹za³ siê z lepszymi relacjami miêdzy prze³o¿onymi a pracownikami szeregowymi. Lepsze relacje
 &      
  =?x %
wykaza³y tak¿e zwi¹zek kapita³u spo³ecznego
z przywi¹zaniem do organizacji, wykorzystaniem
  &# &    
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relacjami pracownicy wykazuj¹ wy¿szy poziom
zaufania, s¹ mniej oportunistyczni i bardziej sk³onni
do wspó³pracy i dzielenia siê informacjami [16].
Jak istotne jest zaufanie i jego oddzia³ywanie
na wymianê informacji, pokazuj¹ badania brytyjskie. Fisher opublikowa³ wyniki badañ analizuj¹cych
rolê wiêzi spo³ecznych i zaufania spo³ecznego
    !     
i gromadzenia informacji na przyk³adzie rolników
  4 %
[17]. Okaza³o siê, ¿e zaufanie by³o decyduj¹cym
czynnikiem, który przemienia³ biern¹ informacjê
w po¿yteczn¹ wiedzê. Analizy wykaza³y równie¿,
¿e kapita³ spo³eczny pomiêdzy rolnikami a rz¹dem
by³ niski, zagro¿ony brakiem zaufania i wiary
      (
Natomiast poziom kapita³u spo³ecznego miêdzy
rolnikami a weterynarzami by³ bardzo wysoki,
na co sk³ada³ siê wieloletni, regularny kontakt
i id¹ce za tym zaufanie i przekazywanie wiedzy.
Co interesuj¹ce, wysoki poziom wi¹¿¹cego kapita³u
spo³ecznego miêdzy rolnikami by³ istotnym czynnikiem wspomagaj¹cym transfer wiedzy, ale zbyt
bliskie relacje prowadzi³y czasami do tworzenia
sieci spo³ecznych wykluczaj¹cych innych rolników
i w konsekwencji do obni¿enia poziomu zaufania.
W interesuj¹cym badaniu Sanchez-Famoso
i wspó³pracowników analizowano zwi¹zek ka      &(
rodzinnych [18]. Brano w nim zatem pod uwagê
4      '!  watnym i zawodowym. W badaniu wziêli udzia³
pracownicy 172 hiszpañskich firm rodzinnych –
%     $
i osoby z nimi niespokrewnione. Badacze zak³adali,
¿e kontakty spo³eczne miêdzy cz³onkami rodzin
a pracownikami niespokrewnionymi podnosz¹
($  
do wiêkszej liczby bardziej zró¿nicowanych informacji. Analizy wykaza³y jednak, ¿e zarówno
kapita³ spo³eczny pracowników spokrewnionych
ze sob¹ jak i tych niespokrewnionych korzystnie
   !$
¿e „rodzinny” kapita³ spo³eczny mia³ takie samo
znaczenie jak kapita³ spo³eczny pracowników
    $   
z hipotez¹ badaczy, potwierdza wa¿n¹ rolê pomostowego kapita³u spo³ecznego, tzn. relacji miêdzy
osobami o zró¿nicowanych charakterystykach
(w tym przypadku niespokrewnionych ze sob¹).
Casanueva i Gallego analizowali zwi¹zek
kapita³u spo³ecznego w zespo³ach roboczych
&   
L=YU    $! !  %!  
poprzez relacje spo³eczne w miejscu pracy by³
        
      ników. A zatem kapita³ spo³eczny jest grupowym
% $   & alni cz³onkowie danej grupy, zwiêkszaj¹c swoj¹

Badania pokazuj¹, ¿e sieci spo³eczne ewoluuj¹
z pomostowych do sieci wi¹¿¹cych, ale nie wskazuj¹, jak ta przemiana wygl¹da w danej sieci i jak
wygl¹da jej wp³yw na transfer wiedzy. Dlatego
Filieri i wspó³pracownicy postanowili przeana-

              
  (  $    
siê organizacje biznesowe i naukowe [20].
Jest to o tyle interesuj¹ce, ¿e przemys³ ten na ogó³
charakteryzuje siê brakiem wspó³pracy i wysokim
poziomem wspó³zawodnictwa miêdzy firmami.
Wyniki pokazuj¹, ¿e w sieciach kontaktów
znajduj¹ siê wolne przestrzenie, które umo¿liwiaj¹
dostêp do komplementarnej i zró¿nicowanej
wiedzy. Jednak ¿eby mo¿na by³o tê wiedzê wy $   &  
i s³abej do du¿ej i spójnej, któr¹ charakteryzuje
wysoki poziom zaufania, wymiany informacji
i wspólnego rozwi¹zywania problemów. Do tej
przemiany w opisywanym przypadku konieczne
by³y regularne spotkania, treningi przekazywania
wiedzy, upowszechnianie wiedzy przez portal
internetowy oraz dbanie o relacje spo³eczne
%   &    &
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Niewiele jest badañ, które podejmuj¹ analizê
predyktorów kapita³u spo³ecznego w miejscu
pracy. W badaniach prowadzonych przez Oksanen i wspó³pracowników analizowano kontek     $   &!&
siê z organizacyjnym kapita³em spo³ecznym [9].
Badania objê³y 43 167 pracowników 3090 fiñskich
organizacji sektora publicznego i wziêto w nich
pod uwagê cechy demograficzne jednostek
pracowniczych, zasady zatrudnienia, a tak¿e
      $!  
rozmiaru komórek redukowa³ iloraz szans na wysoki poziom kapita³u spo³ecznego (ocenianego
indywidualnie przez pracowników). Wzrost liczby
pracowników fizycznych o 20% powodowa³
zmniejszenie szans na wysoki kapita³ spo³eczny
w jednostce o 8%, a wzrost liczby mê¿czyzn
w jednostce powodowa³ redukcjê szans na wysoki kapita³ spo³eczny o 23%. Okaza³o siê tak¿e,
¿e z kapita³em spo³ecznym wi¹¿e siê zatrudnienie
pracowników tymczasowych (wzrost ich zatrudnienia o 30% powodowa³ wzrost kapita³u
    ==;  8 
rotacji o 20% powodowa³ zwiêkszenie szans
wysokiego kapita³u spo³ecznego o 24%). Analizy
pod³u¿ne obejmuj¹ce lata 2000-2002 i 2004,
które zosta³y przeprowadzone na wynikach
12 108 pracowników z tej próby, wykaza³y wyniki
zgodne z opisanymi powy¿ej.
Pastoriza wykaza³, ¿e kapita³ spo³eczny w organizacji kszta³tuj¹: czynniki zwi¹zane z zachêcaniem pracowników do stawiania sobie ambitnych
celów i wynagradzaniem za osi¹gniêcia, czynniki
zwi¹zane z autonomi¹ i wsparciem, a tak¿e ¿ycz    ! L>=U
Tak¿e aspekty pozazawodowe okazuj¹ siê
% &    % &        
w pracy. Jak pisz¹ Moobela i wspó³pracownicy
[22], predyktorami kapita³u spo³ecznego mog¹
%   %  $     &
tworzeniu siê wiêzi spo³ecznych i nawi¹zywaniu
 L=YU H      &
do ca³ych miast, dzielnic, ale te¿ poszczególnych
budynków – tak¿e do miejsc pracy.

  !     
wk³adzie w budowanie kapita³u spo³ecznego
w swoim miejscu pracy czy grupie spo³ecznej
%        (
interpersonalnego, nawi¹zywania i utrzymywania
relacji spo³ecznych, bezinteresownej pomocy
czy wspó³pracy.

$ 
Wydaje siê, ¿e stan wiedzy na temat kapita³u
spo³ecznego w miejscu pracy i jego determinan   !  &    tur¹ organizacyjn¹ i zachowaniami prze³o¿onych,
czynniki kontekstowe (rozmiar komórki roboczej,
typ kontraktów) i czynniki pozazawodowe.
<       
ka¿dej dziedziny ¿ycia – gdy mówimy o rozwoju
spo³eczeñstw, grup spo³ecznych, grup pracowników czy jednostek. Zaufanie, wiêzi i normy
spo³eczne wi¹¿¹ siê zarówno ze zdrowiem, jak
 $  &
$  (    ¿owanie w pracê. W Polsce poziom kapita³u
spo³ecznego jest niski. Tym bardziej warto
    %        
na poziomie spo³eczeñstwa, ale – bior¹c pod
uwagê jego wp³yw na zdrowie pracowników
(    ' 
x  H      
zagadnieniu wiele uwagi, koncentruj¹c siê raczej
na diagnozach poziomu kapita³u spo³ecznego
na poziomie krajowym.
%" &$!   !&!% $    % $   
 !  &    
zmianê psychospo³ecznych warunków pracy,
daj¹c pracownikom wiêcej przestrzeni do wspól      "$   !
poprzez treningi nakierowane na kszta³towanie odpowiednich kompetencji prze³o¿onych
 $   #    personalne, wsparcie spo³eczne, komunikacja,
wspó³praca, zaufanie. Zw³aszcza kluczowa
wydaje siê tu rola osób na stanowiskach kierow '  ! &    
   $  
 &$       
wsparcia – informacyjnego czy emocjonalnego.
Buduj¹c odpowiedni¹ kulturê organizacyjn¹
osoby na stanowiskach kierowniczych kszta³tuj¹
przy tym relacje wewn¹trz grupy pracowniczej.
W CIOP-PIB prowadzone s¹ obecnie badania
kapita³u spo³ecznego w pracy i jego zwi¹zku
&   ( cjonowaniem zawodowym. Wnioski z nich
wyci¹gniête bêd¹ s³u¿y³y opracowaniu zaleceñ
dotycz¹cych budowania miejsc pracy przyjaznych
pracownikom.
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