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Kanony budowy systemów
motywacyjnych pracowników

Wprowadzenie
  Motywację można kształtować poprzez 

operowanie różnymi wartościami, jakie 
każdy pracownik chce osiągnąć w pracy 
oraz poprzez pracę i których osiągnię-
cie uważa za możliwe. Świat tych war-
tości jest naturalnie bardzo bogaty i zło-
żony. Przeto i motywacja jest procesem 
wieloaspektowym i skomplikowa nym, 
a jego poznanie i skuteczne wykorzystanie 
w praktycznym działaniu wymaga podej-
ścia systemowego [Penc, 2000].Organiza-
cje zamierzenie lub niezamierzenie budują 
systemy motywacyjne. W systemach tych 
zakłada się, co wpływa na zachowania 
i które zachowania są ważne dla wydaj-
ności pracy [Mitchell, 2001].Członkowie 
organizacji zwracają uwagę na to, jakie 
zachowania są motywowane pozytyw-
nie. Chęć uzyskania akceptacji i nagrody, 
nie tylko finansowej - status, pochwała

 i uznanie społeczne - charakteryzuje dzia-
łania wszystkich członków organizacji. Za-
pewne, zachowanie, które jest pozytywnie
motywowane będzie powtarzane, a zatem 
systemy motywacyjne powinny wspierać 
zaplanowaną strategię [Krzakiewicz, 2009].
Istota i cele  systemu motywacyj-

nego w przedsiębiorstwie
  System motywacyjny będący kom-

pozycjąróżnych narzędzi pobudzania 
i stanowiący zespółbodźców, środków 
i warunków, które majązachęcićpracow-
ników do angażowania się w swojąpracąi 
obowiązki służbowe w sposób możliwie 
najkorzystniejszy dla organizacji i dają-
cy im satysfakcjęosobistą [Penc, 2000]. 
Każda organizacja w zależności od swo-
jej specyfiki może wyznaczać różne cele 
do osiągnięcia, których osiąganie powi-
nien wspierać system motywacyjny. Nie-
mniej każdy system motywacyjny powi-
nien wspierać uniwersalne cele zawarte 
w komponentach strategicznych organi-
zacji, co przedstawione jest na rysunku 1.

Rys. 1. Uniwersalne cele systemów motywacyjnych organizacji. 

Źródło: Oleksyn T., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kliwer Polska 
Sp. z o.o., Kraków s. 234.
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Uniwersalne cele przedsiebior-
stwa a system motywacyjny

Misja organizacji jest wyrazem jej cha-
rakteru, jej podstawowym wyróżnikiem od 
innych. Zawiera jednoznacznie określone 
postawy pracowników, które są wyrazem 
oczekiwań pracodawców. Tak rozumia-
na misja wyznacza zasadnicze kierunki 
oddziaływania systemu motywacyjnego 
[Czerska, 2002], który powinien wspie-
rać realizacje misji poprzez nagradzanie 
postaw pożądanych i korygowanie po-
staw niewłaściwych. Strategia wyznacza 
kierunki, w których organizacja chciała-
by podążać. System motywacyjny musi 
przełożyć te ogólne kierunki i cele z nich 
wynikające na działania poszczególnych 
pracowników firmie. Dlatego też trzeba 
go tak kształtować, aby pracownicy byli 
motywowani do podejmowania działań 
przybliżających jednostkę do jej strate-
gicznych celów, honorować osiągnięcia 
istotne z perspektywy strategii [Koper-
tyńska, 2008]. Kultura firmy obejmuje 
wspólne pojęcia, normy, wartości, posta-
wy (także złe nawyki i przyzwyczajenia) 
oraz przekonania [Nogalski, Śniadecki, 
2001]. Poznanie kultury organizacyjnej 
daje, bowiem możliwość opracowania 
takiego systemu motywowania pracow-
ników, który w danej organizacji będzie 
najbardziej efektywny (pozytywny wpływ 
na wyniki pracy jednostek, wydajność 
organizacyjną, satysfakcję z pracy i zaan-
gażowanie [Lozano, Gadomska i Sysko-
-Romańczuk]. System motywacji pełni tu 
dwojakiego rodzaju funkcje. Po pierwsze 
- poprzez kryteria stosowania bodźców 
informuje własnych pracowników o pożą-
danej, oczekiwanej kulturze oraz przycią-
ga odpowiednich kandydatów. Po drugie 
- poprzez stosowanie bodźców dosto-
sowanych do indywidualnych preferencji 
ludzi koryguje kulturę organizacji utrzy-
muje ją w pożądanym kształcie [Czerska, 
2003]. Bardzo istotna rolę w tym procesie 
odgrywa kadra kierownicza, która sta-

ra się upowszechniać właściwe wzorce 
zachowań [Lida-Gadomska, Platonoff]. 
Wzrost wartości firmy to uniwersalny 
i nadrzędny cel wszystkich interesariu-
szy firmy. Łączy on inwestorów, pracow-
ników, klientów, dostawców i partnerów 
społecznych. Firma o rosnącej wartości 
to dobry pracodawca, partner handlowy, 
inwestycja i płatnik podatków. Dlatego 
zarówno właściciele jak i zarządy wiodą-
cych firm coraz powszechniej wdrażają 
filozofię zarządzania opartą na tworzeniu 
wartości firmy („Value-Based Manage-
ment”). [Deloitte] W celu wsparcia zarzą-
dzania wartością firmy przede wszystkim 
należy wprowadzić system motywowania  
oparty na miernikach kreowania wartości, 
w którym stosuje się zróżnicowane formy 
wynagrodzenia, ale wiązać się je powinno 
nie z krótkookresowym zyskiem, a dłu-
goterminowymi przepływami pieniężnymi 
[valuecomesfirst.pl]. System motywacyj-
ny wspierający osiąganie uniwersalnych 
celów powinien wiązać cele indywidualne 
pracowników z celami organizacyjnymi, 
co przynosi wymierne korzyści zarówno 
organizacji jak i jej pracownikom. „Jeśli 
poziom wynagrodzenia będzie w jakimś 
stopniu uzależniony od wyników pracy, 
wówczas należy przypuszczać, iż wyniki 
te będą wyższe […] realizowane są cele 
całej organizacji, wzrasta poziom zadowo-
lenia klientów, wzrasta sprzedaż, a dzięki 
temu firma osiąga większe zyski, które 
z kolei wpływają na wzrost wynagrodzenia 
pracowników i motywację do jeszcze bar-
dziej wydajnej pracy” [Lozano, Gadomska 
i Sysko-Romańczuk]. Zindywidualizowa-
ne podejście do motywowania decyduje 
o skuteczności systemu motywacyjnego. 
Aby pozyskać najlepszych pracowników 
organizacje powinny pamiętać, że najbar-
dziej utalentowany zasób ludzki ma różne 
cechy osobowości, aspiracje, różną hie-
rarchię wartości i należy do różnych grup 
wiekowych. Jeżeli organizacja ma przy-
ciągnąć do siebie, a przede wszystkim 
utrzymać najlepszych, musi w niej istnieć 
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zrozumienie i akceptacja zróżnicowania. 
To właśnie różnorodność ludzkich umie-
jętności i trudność przewidzenia zacho-
wań daje podłoże inicjatywy, twórczości 
i przedsiębiorczości. Z tego właśnie powo-
du zasadniczą cechą skutecznego syste-
mu motywacyjnego jest indywidualizacja 
rozwiązań motywacyjnych. Indywiduali-
zacja wymaga od menadżerów poznania 
potrzeb i hierarchii wartości, harmonizacji 
celów pracowników z celami organiza-
cji a tym samym pełnego i autentyczne-
go zaangażowania [Jchnowicz, 2002].
Konstruowanie systemu motywacyjnego 
konkretnej organizacji nie może być dzie-
łem przypadku. Instrumenty motywacyjne 
powinno się  traktować jako narzędzia 
wspierające cele organizacji, z uwzględ-
nieniem preferencji i potrzeb pracowni-
czych oraz możliwości i warunków funk-
cjonowania organizacji. Ich dobór musi
 mieć charakter dynamiczny, tak jak dyna-
micznie zmieniają się warunki kształtują-
system motywacyjny [Nowosielski, Rojek, 
2001]. Jest sprawą oczywistą, że nawet 
optymalne w swoich założeniach systemy 
motywacyjne, jeżeli nie będą konsekwent-
nie stosowane w praktyce i zrozumiałe dla

wszystkich pracowników - nie będą sys-
temami skutecznymi [Kopycińksa, 1992]. 
Instrumenty motywacyjne zwane motywa-
torami, dzielone są zazwyczaj na: moty-
watory płacowe, motywatory pozapłaco-
we materialne i motywatory pozapłacowe 
niematerialne [Oleksyn, 2008]. Motywato-
ry płacowe mówią ludziom ile pieniędzy 
otrzymają w przyszłości jeśli będą dobrze 
wykonywali swoją pracę - „jeśli zrobisz 
to otrzymasz tamto” [Armstrong, 1997].
Motywatory pozapłacowe materialne są 
to świadczenia materialne, bez możliwo-
ści wymiany na pieniądze [Godlewska, 
2003]. Natomiast motywatory pozapłaco-
we niematerialne nie dają przeliczyć się na 
pieniądze, a ich zadaniem jest zaspokaja-
nie potrzeb społecznych, statusu, uzna-
nia i potrzeby psychologiczne [Trehan, 
Trehan, 2009].Stosowany w organizacji 
system motywowania powinien składać 
się z kombinacji elementów wszystkich 
grup motywatorów [Ścibiorek, 2005],

Rys. 2. Klasyfikacja czynników 
motywacyjnych. 

Źródło: Kopertyńska M.W.,  System mo-
tywacyjny w organizacji (II) http://www.

wiedzainfo.pl/wyklady/120/system_moty-
wacyjny_w_organizacji_ii.html

[Dostęp: 13.02.2014].
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Podsumowanie
System motywacyjny powinien wspie-

rać uniwersalne cele przedsiębiorstwa, 
z uwzględnieniem jego możliwości oraz 
potrzeb i oczekiwań pracowników. Cele te 
powinny być przełożone na poszczegól-
ne komórki organizacyjne i pracowników 
zgodnie z zasada „par praemium labori” 
- jaka praca taka płaca, co oznacza uza-
leżnienie rodzaju i wielkości poszczegól-
nych motywatorów od efektów pracy.

 Streszczenie angielskie
 The paper presents the design prin-
ciples of enterprise incentive system, 
taking into account the need to sup-
port through this system of univer-
sal purposes such as mission, strate-
gy, culture, the value of the company.
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