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„Googliness” - nowe trendy w kształtowaniu warunków pracy - dobro czy iluzja?

Jednym z głównych czynników zarządzania organizacją jest stworzenie dobrych warunków pracy. Środowisko 
pracy tworzą - czynniki materialne - otoczenie, udogodnienia, zdrowie i bezpieczeństwo pracy oraz - niematerialne 
(sfera psychospołeczna) - organizacja pracy np. czas pracy, komunikacja, relacje interpersonalne. Ich dysfunkcja 
może prowadzić do zaistnienia dystresu zawodowego i dezorganizacji działań pracownika. Ciekawym przykładem 
zastosowania nowych rozwiązań w tworzeniu warunków pracy jest firma Google – globalne przedsiębiorstwo, 
dysponujące ponad siedemdziesięcioma biurami w czterdziestu krajach świata, zatrudniające 35 tys. osób, głównie 
inżynierów i programistów.. Główna siedziba firmy (Googleplex) mieści się w Mountain View w Dolinie Krzemowej. 
Firma odbiega od wizerunku standardowego biura. Każdy pracownik otrzymuje od pracodawcy laptop, ma 
możliwość samodzielnej aranżacji  stanowiska pracy, jest zachęcany do wykonywania pracy w pozycji stojącej lub 
wykorzystania rehabilitacyjnej piłki do siedzenia, co odciąża kręgosłup, wzmacnia mięśnie, zapobiega miażdżycy i 
żylakom. Wszyscy mówią do siebie po  imieniu, a dress code  nie obowiązuje. Z innych udogodnień należy 
wymienić kwestę posiłków: w Googleplex istnieje jedenaście restauracji i barów, w których przyrządza się posiłki 
na oczach gości. Pracownicy mają do wyboru kuchnie z różnych stron świata oraz zdrową żywność. W lobby 
każdego działu stoi lodówka z darmowymi sokami, wszędzie automaty do lodów włoskich, maszyny do popcornu i 
gofrów oraz profesjonalne ekspresy do kawy. Firma z pieczołowitością dba o zdrowie i dobre samopoczucie 
pracowników, którzy posiadają nieograniczony dostęp do pięciu profesjonalnych gabinetów lekarskich, 
stomatologa, masażysty, centrum fitness, siłowni, basenów, boiska do siatkówki plażowej, ścianki wspinaczkowej 
oraz foteli relaksacyjnych do drzemki w pracy. Googlersi mają ponadto fryzjera, pralnię, myjnię samochodową i 
samoobsługowy market („zakupy” do pewnej wartości są gratis). W trosce o bezpieczeństwo pracowników 
wprowadzono ubezpieczenia na życie i wypadkowe oraz system wypłat dla rodziny zmarłego pracownika, która 
może liczyć na połowę pensji przez 10 lat od śmierci osoby zatrudnionej w Google. Jeśli chodzi o niematerialne 
środowisko pracy - pracownicy sami ustalają czas pracy. Nie istnieje pion HR, ale działają komórki „People 
operations”. Rodzicom przysługują bezpłatne urlopy i możliwość zamawiania posiłków na koszt firmy w 
pierwszych tygodniach po urodzeniu dziecka, dodatek pieniężny i wsparcie psychologa. Do pracy zawsze można 
przyjść z dzieckiem i skorzystać z firmowego przedszkola. Reasumując: rozwiązania w Googleplex użyte w 
odniesieniu do warunków pracy stosują się do zasad funkcjonalności, jednak posiadają istotne słabości i złe strony. 
Google pragnąc, by ludzie żyli w firmie, a nie w niej pracowali stwarza poważną dysfunkcję między sferą życia 
prywatnego i zawodowego. Tradycyjne ujęcie w którym te obszary są rozdzielone tu zastępuje destrukcyjna 
integracja. Elastyczny czas pracy sprzyja pracy ponad miarę i prowadzi do zespołu przewlekłego zmęczenia. 
Googlersi tak charakteryzują swoją pracę: „ Mamy obiady i wolny czas, ale jest presja na życie w pracy, zostawanie 
po godzinach”. Jeden z zatrudnionych określił Google jako „więzienie o aksamitnych ścianach”. Stosowany w 
Google sposób tworzenia warunków pracy, naśladowany przez inne firmy, tworzy nowy nurt na rynku pracy zwany 
„googliness”. Pracownik identyfikuje się z organizacją, zapewniającą mu komfort materialnych i niematerialnych 
warunków pracy, ale jest to dobro pozorne i iluzoryczne, gdyż harmonia między życiem prywatnym a zawodowym 
jest poważnie zaburzona a pracoholizm chroniczny destrukcyjny dla pracownika i rodziny, powoduje obniżenie 
jakości pracy, co deprecjonuje nowatorskie rozwiązania firmy w zakresie odpoczynku i relaksu. Nawet 
maksymalnie komfortowe biuro nie może zastąpić pracownikowi domu. 
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