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abstrakt

artykuł opracowany został na podstawie pracy licencjackiej Moniki Kowalskiej pt. „Determinanty motywa-
cji osób czynnych zawodowo na przykładzie subregionu płockiego”, napisanej pod kierunkiem dr. andrzeja 
Jagodzińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Praca została wysoko oceniona wśród 
prac zgłoszonych na konkurs „Dyplom dla Płocka” w 2016 r. i przyniosła autorce nagrodę III stopnia.

Celem artykułu jest określenie najważniejszych determinantów mających wpływ na motywowanie pra-
cowników, zatrudnionych w organizacjach z terenu subregionu płockiego.

Słowa kluczowe: motywowanie pracowników, wynagradzanie pracowników, bodźce płacowe i pozapła-
cowe systemu motywacyjnego, subregion płocki 

Wprowadzenie

Współczesne poglądy na temat motywacji pra-
cowników, a więc i rodzaje determinantów wpływa-
jących na sposoby motywowania kształtowały się  
w wyniku ewolucji. rozwój teorii motywacji przebie-
gał od podejścia tradycyjnego poprzez podejście 
od strony stosunków międzyludzkich do podejścia 
od strony zasobów ludzkich1. Dla podejścia trady-
cyjnego główną powszechną siłą motywacyjną  
był pieniądz. Podejście tradycyjne zakładało, że  
dla znacznej części ludzi praca jest czymś nieprzy-
jemnym i że dochód pieniężny jest dla pracowni- 
ków ważniejszy od tego, jaki charakter ma sama 
praca. Twierdzono, że ludzie mogą wykonywać każ-
dą pracę pod warunkiem, iż będą odpowiednio 
opłacani2.

reprezentanci podejścia od strony stosunków 
międzyludzkich kładli nacisk na rolę procesów spo-
łecznych w środowisku pracy. Głównym założeniem 
była teza, że pracownik odczuwa potrzebę, by czuć  
się użytecznym i ważnym, uczestniczyć w podejmo-
waniu decyzji. Ponadto ma silne potrzeby społecz-
ne, a potrzeby te są ważniejsze niż pieniądze.  
Natomiast podejście od strony zasobów ludzkich 
zakładało, że pracownicy są najcenniejszym zaso-
bem organizacji, a kierownictwo powinno zachęcać 

ich do współuczestnictwa i tworzenia środowiska 
pracy, które pozwoli w pełni wykorzystać dostępny 
potencjał społeczny firmy. Praktyka taka powinna 
prowadzić do poprawy wydajności, jakości i świad-
czenia pracy. Motywacja więc pomaga ludziom 

osiągać cele, uzyskiwać pozytywny punkt widzenia, 
budować poczucie własnej wartości i własny poten-
cjał, zarządzać własnym rozwojem i pomagać  
w tym pozostałym pracownikom3.

Współcześnie w literaturze przedmiotu przyjmuje 
się atrybutowe ujęcie motywacji, określające ją jako 
wewnętrzną siłę i stan regulujący zachowania ludzi  
w środowisku pracy oraz ujęcie czynnościowe – 
określające motywację jako konfigurację zewnętrz-
nych czynności, oddziałujących na zachowania  
ludzi4. Z punktu wiedzenia niniejszego opracowa-
nia, pojęcie motywacji będzie miało charakter czyn-
nościowy. W praktyce oznacza to świadome i celo-
we oddziaływanie na zachowania ludzi w procesie 
pracy, przez kreowanie warunków umożliwiają- 
cych im realizację oczekiwań (celów działania)  
oraz wartości, jako efekt ich wkładu w realizację 
określonych celów organizacji5. W procesie moty-
wacji, szczególną rolę odgrywa zespół czynników, 
zwanych również determinantami lub bodźcami, 
które wywołują, ukierunkowują i podtrzymują  
zachowania ludzi6. Wśród praktyków i teoretyków 

aby znaleźć skarb potrzebna jest nie tylko dobra 
mapa, ale też doskonałe narzędzia!

ross Jeffries



Notatki Płockie  •  2017  •  2/25136

zarządzania panuje przekonanie, że najlepszym 
sposobem zaspokajania potrzeb i aspiracji ludzi  
zatrudnionych w każdej organizacji jest opracowa-
nie i wdrożenie w życie odpowiedniego systemu 
motywacyjnego7. Można go zdefiniować jako pe-
wien układ (zbiór) celowo dobranych, logicznie 
spójnych i wzajemnie wspomagających się narzędzi 
motywatorów [determinantów], a także zasad, re-
gulujących proces motywowania w przedsiębior-
stwie8.

Konstruując system motywowania pracowników 
należy dążyć do tworzenia warunków, umożliwiają-
cych pracownikom osiąganie zarówno nagród ze-
wnętrznych (np. płaca, premia, nagroda pieniężna), 
jak i wewnętrznych (np. interesująca treść pracy, 
autonomia działania, możliwość rozwoju i osią-
gnięć)9. Motywowanie pracowników ma zatem  
wymiar materialny (płacowy) i pozamaterialny  
(pozapłacowy). Do pozamaterialnych rodzajów mo-
tywacji można zaliczyć: szkolenie i doskonalenie 
pracowników, ocenianie, planowanie ich kariery, 
bezpieczeństwo zatrudnienia oraz współudział  
w procesie podejmowania decyzji10.

Podstawowe założenia badawcze

Podstawowym źródłem prezentowanych danych 
empirycznych są wyniki badań przeprowadzonych 
w kwietniu 2016 roku wśród osób czynnych zawo-
dowo w organizacjach funkcjonujących na terenie 
Płocka oraz na terenie subregionu płockiego11. an-
kieta została rozesłana do respondentów on-line.  
W badaniu wzięło udział 100 osób z Płocka i subre-
gionu płockiego. Podstawowym celem tegoż przed-
sięwzięcia było określenie determinantów mających 
wpływ na motywowanie pracowników. Do realizacji 
badania wykorzystano metodę zwaną sondażem 
diagnostycznym. W ramach tej  metody zastosowa-
no technikę ankietową, a narzędziem badawczym 
był kwestionariusz ankiety.  

Charakterystyka próby badawczej

Badana populacja to osoby aktualnie zatrud-
nione. Wśród respondentów liczniejszą grupę sta- 
nowiły kobiety (55%). analizując strukturę wieku 
badanych, najwięcej osób było w przedziale 26-30 
lat (24%) oraz 36-40 lat (21%). Kolejną grupę sta-
nowiły osoby w wieku 31-35 lat (17%), najmniejszą 
grupą były osoby w wieku powyżej 51 lat (4%).  
Natomiast struktura badanych ze względu na  
wykształcenie pokazuje, że najwięcej czynnych  
zawodowo osób, które wzięły udział w badaniu 
legitymuje się wykształceniem średnim (41%), 

następną grupę tj. 32% stanowiły osoby z wy-
kształceniem zawodowym. Pracownicy z wykształ-
ceniem wyższym stanowili 27% ogółu badanych. 
W badanej grupie znalazło się tylko 13% osób, 
których staż pracy w obecnej firmie wynosił mniej 
niż rok, 27% osób to pracownicy o stażu pracy od 
roku do 5 lat, 35 % zadeklarowało staż pracy  
w przedziale 6-10 lat i 25% – powyżej 11 lat. Po-
nieważ struktura badanych ze względu na wiek 
pokazała dość niską liczbę osób bardzo młodych, 
to stosunkowo wysokie wskaźniki osób pracujących 
krótko w obecnej firmie mogą świadczyć o tym,  
że w subregionie płockim istnieje dość duża rota-
cja, jeśli chodzi o miejsca pracy. W badanej grupie 
osób czynnych zawodowo przeważały osoby wy-
konujące pracę umysłową na etacie (39%) oraz 
pracę fizyczną na etacie (35%). Prowadzenie wła-
snej działalności gospodarczej zadeklarowało je-
dynie 14% badanych, a wykonywanie wolnego 
zawodu 12%. Z danych wynika, że w strukturze 
badanych przeważały kobiety oraz osoby w wieku 
26-40 lat z wykształceniem zawodowym średnim, 
wykonujące najczęściej pracę umysłową oraz pra-
cę fizyczną na etacie.

Motywowanie pracowników w świetle badań 

realizując cel badań w pierwszej kolejności za-
pytano respondentów subregionu płockiego, czy 
system motywacyjny jest sformalizowany i jasno 
określony w firmach respondentów.

W odpowiedzi na to pytanie 56% respondentów 
odpowiedziało, że system motywacyjny jest jasno 
określony w ich miejscu pracy, a 44% stwierdziło,  
że nie, co stanowi dość dużą liczbę w odniesieniu 
do tego, że jedną z najważniejszych zasad motywo-
wania jest jasne określenie systemu motywowania  
i wymagań w stosunku do pracowników.

Wykres 1. Opinia respondentów na temat stosowania 
w firmie systemu motywacyjnego

Źródło: Opracowano na podstawie pracy licencjackiej M. Ko-
walskiej pt. „Determinanty motywacji osób czynnych zawodowo 
na przykładzie subregionu płockiego”
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Wykres 2. rodzaj czynników mających wpływ na 
podwyższenie motywacji do pracy

Wykres 3. rodzaj czynników mających wpływ na 
zadowolenie z wykonywanej pracy

Wykres 4. rodzaj czynników demotywujących 
w obecnym miejscu pracy

Wykres 5. Sposób motywowania pracownika przez 
przełożonego

Źródło: Opracowano na podstawie pracy licencjackiej M. Ko-
walskiej pt. „Determinanty motywacji osób czynnych zawodowo 
na przykładzie subregionu płockiego”

Źródło: Opracowano na podstawie pracy licencjackiej M. Ko-
walskiej pt. „Determinanty motywacji osób czynnych zawodowo 
na przykładzie subregionu płockiego”

Źródło: Opracowano na podstawie pracy licencjackiej M. Ko-
walskiej pt. „Determinanty motywacji osób czynnych zawodowo 
na przykładzie subregionu płockiego”

Źródło: Opracowano na podstawie pracy licencjackiej M. Ko-
walskiej pt. „Determinanty motywacji osób czynnych zawodowo 
na przykładzie subregionu płockiego”

Dokonując identyfikacji determinantów motywo-
wania pracowników, respondenci mieli do wyboru 
bodźce materialne i bodźce niematerialne.

Z odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczą-
ce najważniejszych czynników, które wpływają 
na podwyższenie motywacji do pracy, najwięcej 
badanych odpowiedziało, że jest to wyższe wyna-
grodzenie (32%), opieka medyczna oraz dobre wa-
runki pracy. Na premię wskazało 16% badanych, 
na awans i atmosferę pracy po 12% respondentów. 
Na kolejnych miejscach znalazły się: awans, udział 
w szkoleniach, poczucie uzyskiwania osiągnięć oraz 
dodatkowy urlop.

można stwierdzić, że na motywację do pracy naj-
bardziej wpływają czynniki płacowe, pozapłacowe 
mają mniejsze znaczenie, choć niektóre z nich są 
ważne dla respondentów, np. sprawiedliwe trakto-
wanie przez przełożonych czy dobre relacje z inny-
mi pracownikami. 

Z odpowiedzi respondentów na to pytanie wyni-
ka, że w największym stopniu demotywująco wpły-
wa na nich nieadekwatne do wykonywanej pracy 
wynagrodzenie. Takiego zdania było 40%) bada-
nych. W dalszej kolejności respondenci wskazywali 
na niepewność zatrudnienia (27%) oraz brak moż-
liwości rozwoju osobistego.

Badani w odpowiedzi na to pytanie wskazywali 
więcej niż jedną odpowiedź, dlatego suma nie zga-
dza się do 100%. Za czynnik najważniejszy, najbar-
dziej wpływający na zadowolenie z wykonywanej 
pracy respondenci uznali wysokie i pewne wyna-
grodzenie (41%) oraz sprawiedliwe traktowanie 
przez przełożonych (28%). Za ważny czynnik uzna-
li także bezpieczeństwo zatrudnienia (26%), jak 
również satysfakcję z pracy (23%). W związku z tym 

Badani wskazali, że najczęstszym sposobem mo-
tywowania pracowników przez bezpośredniego 
przełożonego są premie za dobre wyniki w pracy 
oraz dodatkowe zadania, mające wpływ na rozwój 
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Wykres 6. Opinia respondentów na temat zadowole-
nia z aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia 

Wykres 7. Główne powody rezygnacji z pracy w opinii 
respondentów 

zawodowy danego pracownika lub podnoszące 
prestiż. Pochwały i nagany mają drugorzędne zna-
czenie, ale warto podkreślić, że co piąty respondent 
uważa, że to właśnie nagana jest skutecznym mo-
tywatorem do pracy. 

Źródło: Opracowano na podstawie pracy licencjackiej M. Ko-
walskiej pt. „Determinanty motywacji osób czynnych zawodowo 
na przykładzie subregionu płockiego”

Źródło: Opracowano na podstawie pracy licencjackiej M. Ko-
walskiej pt. „Determinanty motywacji osób czynnych zawodowo 
na przykładzie subregionu płockiego”

W odpowiedzi na pytanie o zadowolenie z aktu-
alnie otrzymywanego wynagrodzenia  41% respon-
dentów odpowiedziało, że „ raczej tak” i „zdecydo-
wanie tak”, natomiast co druga osoba (tj.52%) od-
powiedziała, że „zdecydowanie nie” i „raczej nie”. 
7% respondentów odpowiedziało, że trudno powie-
dzieć.

Najczęstszym powodem rezygnacji z pracy jest 
niesatysfakcjonujące wynagrodzenie oraz lepsze 
warunki u innego pracodawcy. Na pierwszy z czyn-
ników wskazało 43% respondentów, na drugi 36%. 
Badani wskazywali także na złe zarządzanie firmą 
przez jej kierownictwo oraz złe warunki pracy.

Zakończenie

Celem prezentowanego opracowania była iden-
tyfikacja determinantów motywowania osób czyn-
nych zawodowo, zatrudnionych w subregionie płoc-
kim.

Jak wskazują zebrane opinie, dla badanych pra-
cowników ważniejsze miejsce zajmują determinanty 
płacowe, takie jak wynagrodzenie czy premia. 
Mniejsze znaczenie w procesie motywacji pełnią ro-
lę determinanty pozapłacowe. Na przykład w po-
staci awansu, możliwości samorozwoju, dobrej at-
mosfery w pracy, dobrych relacji z pracownikami 
i przełożonymi, dobrych warunków pracy czy po-
chwał w obecności współpracowników.

Szczególna pozycja determinantów płacowych 
motywowania być może jest wynikiem sytuacji eko-
nomicznej społeczeństwa, która nie jest najlepsza 
oraz rynku pracy w subregionie płockim, który jest 
dość ograniczony i w pewnych branżach oferuje 
dość niskie płace. Pracownicy skupiają się bardziej 
na aspekcie ekonomicznym, materialnym, aby za-
bezpieczyć potrzeby bytowe, niźli na budowaniu 
etosu organizacji, opartego na pozapłacowych 
wartościach.

Wydaje się, że ten ostatni determinant motywacji 
znajdzie swoje miejsce wśród pracowników jedynie 
wtedy, kiedy wynagrodzenia będą wzrastać propor-
cjonalnie do ich kwalifikacji, doświadczenia i wy-
kształcenia.

Na koniec warto zauważyć, że wiele osób stwier-
dza publicznie, iż pracują za pieniądze, lecz często 
w nieoficjalnych rozmowach twierdzą z kolei, że 
motywują ich świadczenia pozapłacowe. Jednak – 
jak wskazują liczne badania – faktycznie bodźce 
finansowe zajmują ważne miejsce na liście czynni-
ków motywujących, to jednak po podwyżce pienięż-
nej nie na długo pełnią swoją rolę. Na pewno mo-
gą skutecznie przyciągać nowych pracowników, ale 
rzadko motywują pracowników już zatrudnionych. 
Funkcję tę przejmują właśnie pozapłacowe elemen-
ty motywowania, stąd też kwestie te nabierają coraz 
większego znaczenia i warto badać ich skutecz-
ność.

Pomimo tego, iż źródła motywacji i sposoby jej 
kształtowania od dawna nurtują teoretyków i prak-
tyków, pytanie o efektywny i skuteczny system mo-
tywowania pozostaje stale bez jednoznacznej odpo-
wiedzi.
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