
Istota i znaczenie szste.mu motzwacyjnego 
w przedsiębiorstwie

Wprowadzenie
Od wieków zastanawiano się nad de-

terminantami ludzkiej aktywności oraz 
czynnikami wpływającymi na upór i wy-
trwałość z jaką człowiek dąży do osią-
gnięcia zamierzonych celów. Poszuku-
jąc odpowiedzi na powyższe pytania 
w obszarach wielu dyscyplin naukowych 
podjęto próby usystematyzowania wie-
dzy dotyczącej tych zjawisk określanych 
mianem motywacji. Etymologia pojęcia 
motywacja wskazuje na łacińskie pocho-
dzenie „od słowa movere, oznaczającego 
poruszać się, wywierać wpływ, wzbudzać, 
nakłonić,  podniecać”  [Pleza, 1969]. Czę-
sto przyjmuje się, że motywacja to zbiór 
psychicznych procesów powodujących 
pobudzenie, ukierunkowanie i wytrwałość 
w zachowaniach jednostki ukierunkowa-
nych na osiągnięcie celu [Greenberg, Ba-
ron, 2003]. Ponieważ motywacja wpływa 
na ludzkie działanie i jego efekty, toteż za-
częto bacznie obserwować i badać czyn-
niki na nią wpływające oraz formułować 
teorie motywacji. Kwestią czasu było tylko 
wykorzystanie teorii motywacji w środo-
wisku pracy do osiągania wyznaczanych

celów i realizacji zadań przez pracowników.
Proces motywacyjny 
w środowisku pracy

Proces motywacyjny w środowisku 
pracy zaczyna się od identyfikacji osobi-
stych potrzeb, potrzeby często działają 
jako stymulatory i tworzą napięcia w oso-
bie, które staje się niewygodne i dlatego 
osoba ta może się starać je zredukować 
czy wyeliminować. Motywacja jest kiero-
wana celem. Cele pracownika często są 
siłami napędowymi i osiąganie tych ce-
lów znacznie może redukować potrzeby. 
Wierząc, że pewne określone zachowa-
nia mogą obniżać te napięcia pracow-
nik zaczyna działać w celu jego zmniej-
szenia. Awanse i podwyżki są dwoma 
sposobami, którymi organizacje próbują 
utrzymać pożądane zachowania. Są one 
informacjami zwrotnymi dla pracowni-
ków, że ich zachowania są odpowiednie 
lub nieodpowiednie. Gdy tylko pracowni-
cy otrzymają nagrody albo kary określa-
ją ponownie swoje potrzeby [Greenberg, 
Baron, 2003]. Podstawowe etapy pro-
cesu motywacyjnego w środowisku pra-
cy przedstawione zostały na rysunku 1.
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Rys. 1. Podstawowe etapy procesu motywacyjnego w środowisku. 

                 Źródło: Hellriegel D., Slocum J. W., 2007, Organizational behavior, Thonson 
Learning, Mason, s. 122.



Wyłonione w ten sposób menedżerską 
funkcję motywowanie do pracy skupiają-
ca się na oddziaływaniu na pracowników, 
zorientowanym na kreowanie wyższej 
efektywności pracy oraz kształtowanie 
takich postaw i zachowań, na których 
zależy pracodawcy i osobom zarządza-
jącym w jego imieniu [Oleksyn, 2008]. Na 
poziomie organizacji motywowanie odby-
wa się przez system motywacyjny będący 
kompozycjąróżnych 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]. 
Zatem poziom zaangażowania i satys-
fakcji pracowników zaczęto przyjmować 
jako wskaźniki określające efektywność 
systemu motywacyjnego. Zaangażowa-
nie definiowane jestjako entuzjazm oraz 
przywiązanie do wykonywanej pracy, czy 
też zaangażowanie rąk, umysłu i serca 
pracownika podczas wykonywanej pracy 
[Roberts, Davenport, 2002]. Natomiast 
pojęcie satysfakcja z pracy rozumiana 
jest jako odczucie dotyczące pracy i jej 
różnych aspektów. Jest to stopień w ja-
kim pracownik jest zadowolony (satysfak-
cja) lub niezadowolony (dyssatysfakcja) z 
pracy [Spector, 1997], zależący od tego 
czy praca pozwala zaspokajać ważne 
dla pracownika potrzeby [Locke, 1976].
Wpływ systemu motywacyjnego 
w organizacji na wydajność indywi-
dualną, organizacyjną i gospodarczą
Jak wskazują wyniki badań krajowych 
i zagranicznych, systemy motywacyj-
ne wpływają w znaczący sposób na 
wymierne efekty zarówno na poziomie 
pracownika, organizacji jak i gospodar-
ki kraju. Prowadzone w różnych kra-
jach i organizacjach badania pozwoliły 
skwantyfikować wpływ zaangażowania 
i satysfakcji pracowników na pozio-
mie indywidualnym, organizacyjnym 
i gospodarczym.

Uzyskane wyniki badań wska-
zują na następujące fakty:
1. Pracownicy o najwyższym pozio-
mie zaangażowania osiągają wyni-
ki lepsze o 20%, a ich odejście z fir-
my jest o 87% mniej prawdopodobne 
w porównaniu z pracownikami o niż-
szym poziomie zaangażowania [Fierce].
2. Koszt braku zaangażowania jed-
nego pracownika   szacuje się na 
około 30 tyś pln rocznie [Hewitt].
3. Firmy z rankingu „100 Najlepszych 
Pracodawców w Ameryce” opraco-
wanej przez magazyn „Fortune” uzy-
skują stopę zwrotu z kapitału wła-
snego o 3,5% wyższą niż podobne 
przedsiębiorstwa spoza rankingu [Fierce].
4. Firmy z wysokim zaangażowa-
niem mają 3,9 razy większe tempo 
wzrostu EPS w porównaniu z orga-
nizacjami o niższym zaangażowaniu 
w tej samej branży [Gallup Consulting].
5. Firmy z wysokim wskaźnikiem zaanga-
żowania pracowników, wykazywały wzrost 
w przychodzie netto o 13,7 proc., nato-
miast organizacje osiągające słabe wyni-
ki w obszarze zaangażowania notowały 
spadek we wzroście dochodu netto o 3,8 
proc. w ciągu jednego roku [Keepem.com].
6.  Wzrost wskaźnika satysfakcji z pracy 
w firmie produkcyjnej o jeden punkt po-
woduje zwiększenie wydajności pracow-
ników w przeliczeniu na godziny pracy 
o 6,6% [Bockerman, Ilmakunnas, 2012].
7.Firmy amerykańskie na braku zaanga-
żowania pracowników ponoszą straty na 
poziomie 300 bln $ rocznie [Saks, 2006].
Podsumowanie

 Wyniki i kierunki prowadzonych na 
świecie badań wskazują na znaczący 
wpływ systemów motywacyjnych poprzez 
zaangażowanie i satysfakcję na wyni-
ki ekonomiczne przedsiębiorstw. Dzię-
ki projektom badawczym i publikacjom 
naukowym fakty te docierają do świa-
domość organizacyjnych decydentów, 
a badanie determinant zaangażo-
wania i satysfakcji coraz częściej 
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częściej stanowi centralny punkt budowania 
efektywnych systemów motywacyjnych.
  

Streszczenie angielskie
The article presents the essence and 

import_ance of system of incentive organi-
zations exerting a significant influence on 
the quality and effectiveness of the results 
achieved business. Compiled and presen-
ted by the author of the results of research 
conducted around the world by speciali-
zed institutions indicate what impact is 
the degree of commitment and employee 
satisfaction to the quantified effects of 
individual, organizational and economic.
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