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Wolność w miejscu pracy: instytucje totalne 
wg Goffmana a współczesne standardy 
zatrudniania w branży IT

Freedom in the place of employment: 
current standards of employment in the IT industry

 in the context of Goffman’s idea of total institutions

The aim of this paper is to show that not concrete ways of 
organizing work or type of business make companies more or less 
similar to a total institution, which Erving Goffman described in 
the 60s of the twentieth century. The reason is that working envi-
ronment itself is always a total institution. Small businesses, which 
today offer a possibility of escaping from the ‘heartless, blood-
thirsty corporation’ that turns people into residents, apply no less 
invasive total solutions. They are going even further, questioning 
the border between public and private, limiting freedom in the 
workplace and beyond it. In process of presenting the strategies 
that institutions use to make employees believing in the wisdom 
of theirs employer and identify with company’s ideas, the author 
shows how production of internal rituals – both in corporations 
and small businesses – are absolutely crucial for limiting employ-
ee’s freedom.

Keywords: total institution, contemporary IT companies, quali-
tative research.

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że nie konkretne 
sposoby organizacji pracy czy rodzaj firmy charakteryzują się więk-
szym lub mniejszym podobieństwem do instytucji totalnej, o której 
cechach pisał Erving Goffman w latach 60. XX wieku, ale to środowi-
sko pracy jako takie nie może instytucją totalną nie być. Małe firmy, 
które oferują dziś ucieczkę od „bezdusznej, krwiożerczej korpora-
cji”, która zamienia ludzi w pensjonariuszy, stosują nie mniej inwa-
zyjne rozwiązania totalne, niż wielkie oddziały firm zagranicznych 
zatrudniających tysiące pracowników. Posuwają się nawet dalej, 
kwestionując granicę między publicznym a prywatnym, ograni-
czając wolność w miejscu pracy oraz wkraczając w sferę prywatną 
zatrudnionego. Omawiając strategie, jakie stosują instytucje, by 
pracownicy uwierzyli w sensowność działania firmy i utożsamiali 
się z jej ideami, Autorka ukaże, jak wytwarzanie wewnętrznych ry-
tuałów w obydwu przypadkach – zarówno korporacji, jak i małej 
firmy – wpływa na ograniczanie wolności pracownika.

Słowa kluczowe: instytucja totalna, współczesne firmy informa-
tyczne, badania jakościowe.
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Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, że to nie kon-
kretne sposoby organizacji czy rodzaj firmy charakteryzują 
się większym lub mniejszym podobieństwem do instytucji 
totalnej, o której cechach pisał Erving Goffman w latach 
60. XX wieku, ale to środowisko pracy jako takie nie może 
instytucją totalną nie być. Kameralne firmy, które oferują 
dziś możliwość ucieczki od korporacji uznawanej za uprzed-
miotawiającą i zamieniającą ludzi w pensjonariuszy, same 
stosują nie mniej inwazyjne rozwiązania totalne. Posuwają 
się nawet jeszcze dalej, zacierając granicę między publicz-
nym a prywatnym. Przedstawienie strategii, jakie stosują 
instytucje, by pracownicy uwierzyli w sensowność działania 
firmy i utożsamiali się z jej ideami, pozwoli zobaczyć ich 
wpływ na stłumienie wolności w miejscu pracy.

Źródłem wiedzy są – obok literatury, która pozwala od-
nieść się do modeli teoretycznych – zaprojektowane i wy-
konane na potrzeby niniejszego artykułu badania dwóch 
firm z branży informatycznej w Krakowie. Znajdują się one 
na swoich przeciwległych biegunach zarówno jeśli chodzi 
o ich wielkość, podejście do pracownika, stopień sformali-
zowania organizacji, jak i ingerencję w sferę prywatną osób 
w nich zatrudnionych. Przedmiotem analizy stały się przede 
wszystkim te mechanizmy, które mają utrzymać w pracow-
nikach przekonanie o jednoznacznej przynależności do fir-
my i nauczyć ich absolutnej z nią identyfikacji.

Metodologia i metoda badawcza

Najbardziej adekwatnym sposobem wnikliwego zgłębie-
nia zagadnienia wolności w miejscu pracy wydaje się połącze-
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nie dwóch metod. Pierwszą jest analiza dyskursu, prowadzo-
nego przez dwie firmy, czyli zbadanie treści, które specjaliści 
od kreowania obrazu organizacji umieszczają w Internecie: na 
stronach, komunikatorach, forach czy w ogłoszeniach o pracę. 
Chodzi o poznanie świadomie wysyłanych informacji, wpły-
wających na kształtowanie spójnego wizerunku w celu wywo-
łania pożądanych przez samą firmę skojarzeń z określonymi 
wartościami, postawami czy stylem pracy (Fairclough 2005). 
Drugą metodą jest wywiad pogłębiony częściowo ustruktura-
lizowany z pracownikami obydwu firm. Zapoznanie się z dekla-
racjami i indywidualnym punktem widzenia tych, którzy znają 
kulturę organizacji od wewnątrz, pozwoliło zbudować mapę 
problemów związanych z wolnością w miejscu pracy, odbie-
raną subiektywnie przez osoby z nim związane.

Metody, których użyto do analizy, to krytyczna analiza 
dyskursu (KAD) Normana Feirclougha do badania narracji two-
rzonych przez firmy oraz teoria ugruntowana Kathy Charmaz 
w polskiej jej interpretacji Krzysztofa Koneckiego, jako główne 
narzędzie metodologiczne, porządkujące uzyskany materiał, 
a także stanowiące paradygmat w podejściu do przeprowa-
dzania badania oraz zbierania danych.

Teoria ugruntowana opiera się na przekonaniu, że 
w badaniu jakościowym podstawowym celem jest pozosta-
wanie w bliskiej relacji z doświadczeniami uczestników, któ-
re oni samodzielnie interpretują i komunikują badaczowi. 
K. Charmaz (2009) zajmuje stanowisko, że nie istnieją dane 
obiektywne. Jedyne, o czym można mówić w pozyskiwaniu 
informacji o świecie to dane konstruowane, a świadomość 
tego konstruowania należy do obowiązków badacza. Ba-
dacz odpowiedzialny powinien nie tylko znać swoje miej-
sce w kontekście: uniwersytetu czy też jednostki, z której 
pochodzi i którą reprezentuje, ale także zdawać sobie 
sprawę z konsekwencji pozycji, którą zajmuje oraz z jakiej 
mówi, jaki ma wpływ na badanych, jak nie tylko obserwuje 
dane zjawisko czy problem, ale też jak sam wpływa na jego 
wzmocnienie i występowanie (Konecki 2000).

Za pomocą opisanych metod oraz w powyższym para-
dygmacie przeprowadzono 6 wywiadów pogłębionych z ba-
danymi: 3 z pracownikami korporacji oraz 3 z pracownikami 
małej firmy. Każdy z wywiadów trwał między 45 a 60 minut. 
Analiza dyskursu oparta została na analizie ogłoszeń o pra-
cę, umieszczonych na portalach infopraca.pl i pracuj.pl, stron 
internetowych obydwu firm, prezentacji podczas dwóch 
konferencji branżowych, a także stron firm prowadzonych 
na portalu społecznościowym Facebook oraz portalu pracy 
gowork.pl (Chilton 2008). 

Pracownicy, którzy udzielali wywiadów, zostali poinformo-
wani o naukowych celach rozmów, natomiast z powodu ich 
próśb o nieujawnianie nazw firmy oraz ich personaliów, nie 
zostaną one podane w niniejszym artykule.

Wolność pracownika
 w amerykańskiej korporacji

Mówiąc o wytwarzaniu relacji między człowiekiem 
a instytucją korporacyjną, nie można nie przywołać jednej 
z kluczowych – powstałych na gruncie socjologicznym – wy-
powiedzi naukowych, autorki książki Człowiek korporacji. 
Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja Mai Biernac-
kiej. W tekście z 2009 roku zajmuje się ona relacją mię-
dzy człowiekiem a instytucją, wskazując na obowiązujące 
ponadnarodowo trendy, które charakterystyczne są już nie 
tylko dla obywateli zachodu, ale i dla Polaków (Biernacka 
2009). Jako główne wyznaczniki współczesnego związku 
pracownika z pracodawcą opisuje autorka pracoholizm 
i maniakalne uzależnienie od pracy (Dudek 2011). Wiążą 
się one z kapitalizmem, który wymusza, poprzez stworzenie 
warunków braku stabilności bytowej, nie tylko ciągłe po-
równywanie się z innymi, ale i nieustającą konieczność per-
formowania, w znaczeniu, w jakim ujmuje je J. McKenzie 
w Performuj albo… Od dyscypliny do performansu (2011). 
Chodzi o ciągłe poprawianie swoich wyników, obsesyjne 
zwiększanie efektywności, myślenie o sobie w kategoriach 
komputera, którego performance musi być odpowiednio 
wysoki, aby móc wykazać bycie potrzebnym i najlepszym 
na rynku.

Jak widać na dwóch podanych wyżej przykładach, po-
wszechne jest rozumienie służbowych relacji korporacyj-
nych w kontekście ograniczania wolności pracownika lub 
opresyjnego wzmacniania zachowań potrzebnych jedynie 
do pomnożenia finansowego kapitału. Należy do nich także 
narracja, w której nurt wpisują się niniejsze badania, uzna-
jące korporację za instytucję totalną, zdefiniowaną przez 
Goffmana (2011: 35). E. Goffman, wskazując na cechy in-
stytucji totalnych, wymienia kilka miejsc, które mogłyby 
pełnić rolę pokazowych aren, gdzie obowiązują zasady, 
które opisuje. Mówi głównie o czterech: więzieniu, szpi-
talu psychiatrycznym, wojsku i klasztorze. Wszystkie one 
mają zaostrzony rygor, we wszystkich obowiązuje podział 
na personel i osoby w nim przybywające, tzw. pensjonariu-
szy (Goffman 2011: 40-42).

Narracja dotycząca opresyjności korporacji przywołana 
wyżej znajduje potwierdzenie w wypowiedziach pracow-
ników, z którymi przeprowadzono wywiady. Są to osoby 
pracujące w polskim departamencie amerykańskiego kon-
cernu, który swój oddział w Krakowie utworzył w roku 2002 
i obecnie zatrudnia ponad 600 osób. 

Jak pisze Goffman (2011: 37), dla dobra instytucji to-
talnej trzeba zrezygnować w niej ze swojej własności oso-
bistej. Jeśli bowiem interes instytucji stoi w sprzeczności 

http://www.gowork.pl/
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rzystać ze szkolenia, które wymagane jest na jego stanowisku, 
przedstawia się mu opowieść o gigantycznych kosztach, jakie 
pracodawca musi ponieść, by móc „wyjść naprzeciw jego po-
trzebom rozwojowym”. W ramach tej przysługi, jaką otrzymuje, 
musi podpisać tzw. lojalkę, czyli po prostu zobowiązać się, że nie 
zakończy współpracy i nie zmieni pracy przez następne kilka lat 
pod groźbą wysokiej kary finansowej. W taki sposób firma przy-
wiązuje do siebie pracowników, także ograniczając ich wolność. 

 Ze względu jednak na obecną powszechność negatywnej 
narracji na temat korporacji, upowszechniać zaczyna się przeko-
nanie, że to korporacja ze swej natury tworzy sieć, w którą chce 
zatrudnionego złapać, tworząc mu warunki pozornie idealne, 
a tak naprawdę żądając rezygnacji z wolności i dopasowania 
się do reguł panujących w firmie. Trzeba jednak w tym miejscu 
zapytać czy alternatywna oferta rynku pracy nie jest złudna i nie 
proponuje czegoś podobnego, tylko wyglądającego inaczej?

Wolność pracownika w małej firmie

Czy to, że korporacja stała się symbolem wszystkiego, co 
pozbawione wolności i rozwoju, nie jest uproszczeniem, które 
odwraca uwagę od istotniejszego problemu, którym jest spe-
cyfika środowiska pracy, które uniemożliwia jej niebycie insty-
tucją totalną? Innymi słowy: czy nie jest tak, że każda instytucja 
zatrudniająca we współczesnym w świecie ma wiele cech Gof-
fmanowskiej instytucji totalnej? 

Odpowiedzią na atmosferę przesyconą zmęczeniem kor-
poracją są – coraz bardziej modne w krakowskim środowisku 
IT – firmy nieduże, zatrudniające nie więcej niż 15-20 osób, 
start-upy i niewielkie tzw. domy software’owe. Małe firmy dziś, 
w krakowskim sektorze IT, są wymarzonym miejscem pracy spe-
cjalistów poszukiwanych i potrzebnych na rynku, którzy z korpo-
racji przenoszą się właśnie tam. Jak wykazała analiza dyskursu, 
ich największymi atutami są: twórcza atmosfera, elastyczne 
godziny pracy czy brak ujednoliconych zasad w kwestii ubioru. 
Druga firma – z której pracownikami przeprowadzono wywiady, 
istnieje na krakowskim rynku pracy od 4 lat i zatrudnia 22 osoby, 
głównie programistów modnego języka programowania Ruby 
on Rails. 

Zasady działania i funkcjonowania omawianego zakładu 
pracy są nie tylko tożsame z cechami instytucji totalnej, na któ-
re wskazuje Goffman (2011: 35-42) – np. także istnieją tu tzw. 
lojalki czy podział na kadrę zarządzającą i pensjonariuszy – ale 
też idą o krok dalej. Kwestionują bowiem podział na sferę pu-
bliczną i prywatną pracownika, dalece bardziej niż korporacje 
zagarniając sferę jego wolności i prywatności. Jak opowiadają 
badani, także tutaj obowiązują pomysły na ograniczenie możli-
wości jednostki kosztem firmy. Nie polega to jednak – jak w kor-
poracji – na konieczności udziału w Kraków Business Run czy na 

z interesem jednostki, wybiera się bezsprzecznie interes tej 
pierwszej, czy to wyrywając zęby tym, którzy gryzą w szpi-
talach, czy to wiążąc tych, którzy mogą sprawiać organiza-
cyjne kłopoty z byciem okiełznanymi, czy to ujednolicając 
swoich pracowników, wygaszając jedne typy zachowań, 
wzmacniając inne, zmuszając np. do zaangażowania się 
w pewne rodzaje aktywności.

Omawiana korporacja oczekuje właśnie tak ujednoliconej 
pasji: wciąga swoich pracowników w wydarzenia afirmujące 
jej działanie. Przykładem może tu być Kraków Business Run, 
w którym wzięcie udziału w barwach firmy i pod jej szyldem 
wymuszane jest na pracownikach. Robi się to w kontrowersyjny 
sposób: kładzie się na biurku pracownika – na udziale którego 
akurat firmie zależy – informację o biegu. Czyni się to podczas 
jego nieobecności. Kiedy zatrudniony nie reaguje, tj. nie zgłasza 
się do swojego kierownika, znów otrzymuje „anonimową” in-
formację na swoje biurko. Jeśli pracownik jest asertywny i nadal 
udaje, że nie rozumie (lub naprawdę nie rozumie) insynuacji, 
ulotka kładziona jest przy jego szafce z rzeczami oraz przed jego 
oczami w sytuacjach stresowych, np. przed publicznymi wy-
stąpieniami. Nikt nie załatwia nic osobiście, nie pada oficjalna 
prośba.

Drugim elementem struktury instytucji totalnej jest wyraź-
ne rozdzielenie kadry zarządzającej i pensjonariuszy (Goffman 
2011: 70). Jest to widocznie nie tylko w relacjach badanych, ale 
także w analizie dyskursu: wypowiedziach na forach i na stro-
nach internetowych. Tak dzieje się w omawianej korporacji, 
gdy przyjeżdżają dyrektorzy z macierzystej jednostki w USA. 
Wówczas pracownicy nie tylko są zobowiązani przygotować się 
do spotkania, ale też muszą wymyślić całą jego oprawę. Badani 
porównują to działanie do przygotowywania przedstawienia 
w przedszkolu dla rodziców. Na pytanie o to, dlaczego to oni 
mają planować pobyt dyrektorom z zagranicy, nie wiedząc, co 
tak naprawdę mają do dyspozycji i co mogą w ramach owej 
wizyty zaplanować, spotykają się z oburzeniem kadry zarzą-
dzającej, wyrażonej w słowach: „przecież to wasi goście, to są 
ręce, które was karmią, nie macie im nic do powiedzenia, ani do 
zaoferowania?”. Badani dodają, że spotkania i cały proces wy-
myślania atrakcji dla przyjezdnych odbywają się po godzinach 
i w weekendy. 

 Instytucja totalna zawsze jest bowiem o krok przed jed-
nostką (Goffman 2011: 87-90). Im wcześniej osoba zorientuje 
się w mechanizmie, który pracodawca stosuje, tym szybciej 
zrozumie, że i to, że ona ten system pojęła, zostało już przewi-
dziane. Znane są więc scenariusze zachowań i skrypty, wszyscy 
wiedzą, co robić i jak się zachować (Goffman 2011: 90-94). Kor-
poracja, o której mowa, również chce być przynajmniej o krok 
przed swoimi pracownikami. Dlatego też wprowadza programy 
lojalnościowe, co – jak pokazała analiza dyskursu – jest pokazy-
wane jako korzyść dla pracownika. Jeśli zatrudniony chce sko-
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narzuconym, obowiązkowym ubieraniu dresów. Tu – jak relacjo-
nują pracownicy – obowiązuje bycie „fajnym”. A „fajnym” jest 
się przecież cały czas. Trzeba więc: zapraszać kolegów z pracy do 
domu (co tydzień pracownicy spotykają się w domu któregoś 
z nich, nie ma mowy o zaproszeniu kolegów do restauracji), słu-
żyć swoją wiedzą w wydarzeniach organizowanych przez lokalne 
środowiska start-upowe, czyli prowadzić kursy programowania 
dla kobiet, przewodniczyć szkoleniom i spotkaniom, wykazywać 
się zdolnościami organizacyjnymi i dużym talentem towarzy-
skim. Wypada też co jakiś czas bywać w modnych miejscach, 
pojawiać np. na wydarzeniu zwanym „Targami designu” i jeść to, 
co jest akurat w modzie, żeby, jak to określił jeden z badanych: 
„czuć życie tego miasta”. 

Można by pomyśleć, że są to tylko niewerbalizowane ocze-
kiwania, których niespełnienie niczego nie zmienia. Niestety, 
w przypadku bycia niedostatecznie „fajnym” można zostać upo-
mnianym, a nawet – za odmowę wzięcia udziału w modnym 
wydarzeniu – zostać uznanym za osobę pozbawioną chęci do 
rozwoju i... zwolnionym z pracy.

Widać więc, że omawianej firmie nie chodzi jedynie o zdol-
ności programistyczne, ale przede wszystkim o to, by pracownik 
utożsamiał się z jej wizją, jak prześmiewczo cytują pracownicy: 
„nie szukamy pracownika, tylko człowieka, który chce z nami 
zmienić świat”. Można tu więc mówić o zjawisku ujednolicenia 
i całkowitego utożsamienia się z odgórnie zaplanowaną wizją 
instytucji.

Wnioski

Na podstawie analiz kultur organizacyjnych dwóch – wy-
dawałoby się – skrajnie różnych od siebie firm z krakowskiego 
rynku IT, skonkludować trzeba, że ograniczenie wolności na 
rzecz porządku instytucji to jeden z podstawowych warunków 
sprawnego funkcjonowania instytucji w obydwu przypadkach. 
Widoczne jest to nie tylko na poziomie deklarowanych war-
tości oraz obyczajów określających bieżącą pracę, ale także 
w sferze pragmatycznych, codziennych nakazów i zakazów, 
np. dotyczących ubioru. 

Systemy obowiązujące w obydwu firmach mają całkowi-
cie ujednolicić system myślenia i zachowania pracowników 
oraz wskazać im jasno, jakie wyznawać wartości, jak wyglą-
dać i jak spędzać czas. W tym obszarze znacznie bardziej nie-
pokojące są wypowiedzi pracowników niewielkiej, modnej 
w Krakowie firmy, ponieważ zacierają granicę i równowagę 
między sferą prywatną a publiczną człowieka. Tu pracodawca 
nie tylko określa zasady zachowania w miejscu pracy (tak, jak 
to czyni korporacja), ale także wymusza pewne postawy życio-
we, gusta czy preferencje w życiu prywatnym, czyniąc jeszcze 
poważniejszy zamach na wolność jednostki.

Podsumowanie

Koncepcja natury ludzkiej, która wyłania się z pomysłu 
przedstawionego przez Goffmana zakłada, że pracownika 
trzeba wdrożyć w odpowiedni, czyli zgodny ze strategią insty-
tucji, sposób myślenia, od samego początku uczyć go, jakie 
są granice akceptowanego zachowania, na co może on sobie 
pozwolić, a na co nie. Dlatego też na początku współpracy 
wymusić trzeba posłuszeństwo: to bowiem gwarantuje pod-
porządkowanie sobie pensjonariusza/pracownika na wstępie 
i zwiększa możliwość odniesienia sukcesu w późniejszym cza-
sie wspólnego przebywania ze sobą. Dzieje się to dzięki jasne-
mu i klarownemu zaznaczeniu hierarchii oraz wskazaniu, kto, 
za kogo i dla kogo będzie musiał się poświęcać, zmieniać swoje 
nawyki i przyzwyczajenia. Istotne jest też wytwarzanie jedne-
go typu pracownika/pensjonariusza.

To, że mamy do czynienia z powszechną falą krytyki wo-
bec korporacji jako miejsca pracy sprawia, że pracownicy po-
szukują miejsca, które mogłyby być dla niej alternatywą. Tym-
czasem krytyka jednego typu organizacji i afirmacja drugiego, 
pozornie tylko przeciwnego, jest jedynie kwestią momentu 
historycznego, w jakim znajduje się polski rynek pracy oraz 
tego, jak kształtują się mody i nurty obecnie w nim dominują-
ce. Ciągle bowiem trwa transformacja: Polacy ustalają i nego-
cjują swój stosunek do pracy.

Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań i analiz, to 
nie konkretne sposoby organizacji pracy czy rodzaj firmy cha-
rakteryzują się większym lub mniejszym podobieństwem do 
instytucji totalnej, ale to środowisko pracy jako takie nie może 
instytucją totalną nie być. 
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