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Motywowanie páacowe i pozapáacowe w przedsiĊbiorstwie
– ujĊcie teoretyczne
Motivating salary and non-wage labor in the enterprise
- a theoretical approach
Streszczenie: Motywacja jest jedną z funkcji zarządzania. Stanowi ona nieodáączny element
rozwoju zasobów ludzkich. KaĪda organizacja powinna posiadaü wáasny system motywacji.
WáaĞciwy system motywacji moĪe byü stworzony pod warunkiem, Īe organizacja rozpozna potrzeby swoich pracowników. Artykuá prezentuje motywacjĊ páacową i pozapáacową w aspekcie
teoretycznym.
Abstract: Motivation is one of the functions of management. It is an integral part of human
resource development. Each organization should have their own system of motivation.
Appropriate system of incentives can be created, provided that the organization recognizes the
needs of their employees. The article presents the wage and non-wage incentives in the
theoretical aspects.

WstĊp
O efektywnoĞci pracownika decyduje wiele czynników związanych ze
sferą zawodową. Do najwaĪniejszych z nich naleĪy motywacja. Jest ona rozumiana jako proces rządzący wyborem, którego dokonuje jednostka, kierując siĊ dąĪeniem do osiągniĊcia celów bĊdących wynikiem cenionych przez
nią wartoĞci, tj. tego wszystkiego, co jest godne jej poĪądania; ma rzeczywistą lub wyobraĪalną zdolnoĞü do zaspokajania potrzeb. W kaĪdym procesie
kierowania zespoáami ludzkimi trzeba motywacjĊ wáaĞciwie rozbudzaü
i ksztaátowaü. Takie kierowanie motywacją wymaga systemowego podejĞcia
do jej treĞci i czynników (motywatorów), a takĪe tworzenia w przedsiĊbiorstwie sytuacji motywacyjnych. Dlatego teĪ kaĪda organizacja tworzy wáasny
system motywacyjny, czyli system oddziaáywaĔ na swoich uczestników, którego celem jest zachĊcanie ich do podejmowania zachowaĔ korzystnych
oraz unikania zachowaĔ niekorzystnych z punktu widzenia caáoĞci. Brak takiego systemu moĪe powodowaü ograniczenie aktywnoĞci zawodowej niektórych pracowników jedynie do pobierania wynagrodzenia.
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PojĊcie motywacji
Zdaniem M. Armstronga, motywacjĊ opisaü moĪna jako zachowanie
ukierunkowane na cele. Ludzie motywowani są, gdy spodziewają siĊ, Īe tryb
postĊpowania doprowadzi ich do osiągniĊcia celu i cenionej nagrody – takiej,
która zaspokoi ich potrzeby1.
Wedáug S. Borkowskiej, motywacja – to stan wewnĊtrzny czáowieka
mający wymiar atrybutowy, natomiast motywowanie ma wymiar czynnoĞciowy, funkcjonalny, polegający na Ğwiadomym i celowym oddziaáywaniu na
motywy postĊpowania ludzi przez stworzenie Ğrodków i moĪliwoĞci realizacji
ich systemów wartoĞci, oczekiwaĔ dla osiągniĊcia celów materialnych. Motywowanie zatem polega na wpáywaniu na postawy i zachowania czáowieka
za poĞrednictwem okreĞlonych bodĨców, które przeksztaácają siĊ w motywy
dziaáania (pobudki) uruchamiające jego aktywnoĞü. Motywowanie do pracy
polega na stosowaniu szeregu zróĪnicowanych indywidualnie narzĊdzi i instrumentów oddziaáywania na czáowieka. Jest to Ğwiadome oddziaáywania na
motywacjĊ pracowników albo teĪ tworzenie systemu bodĨców mających
swe Ĩródáo w otoczeniu pracownika. Zagadnienie motywacji pojawia siĊ
zwykle tam, gdzie podejmuje siĊ próby okreĞlenia przyczyn i czynników
wpáywających na ludzkie dziaáania, postawy ora sposoby i narzĊdzia, którymi
moĪna je ksztaátowaü2.
Wedáug Cz. Sikorskiego, motywacja rozumiana jest jako proces nieodáącznie towarzyszący procesom wymiany miĊdzy pracownikami a zatrudniającą go organizacją. Wymiana jest istotą motywacji. Pracownik chcąc uzyskaü okreĞloną wartoĞci, zawsze musi za nie zapáaciü organizacji
okreĞlonym wkáadem wáasnym. Motywacja to zatem nic innego, jak gotowoĞü do pewnego wkáadu, do poniesienia pewnych kosztów, po to, aby uzyskaü coĞ dla siebie cennego. Motywacja jest tym wiĊksza, im wiĊcej jesteĞmy gotowi poĞwiĊciü, aby osiągnąü oczekiwaną nagrodĊ. W teorii wymiany
obowiązuje zasada wzajemnoĞci. Tym wiĊcej moĪna zaoferowaü drugiej
stronie, im wyĪszych nagród siĊ oczekuje3. Motywacja jest wolą dziaáania.
Aby maksymalnie wykorzystywaü potencjaá pracowników i dostarczyü im
wáaĞciwej motywacji, coraz wiĊcej firm przechodzi z systemu rozkazuj i rządĨ
na radĨ i zatwierdzaj. Zmiana ta wynika z przekonania, Īe nagradzanie dobrej pracy jest skuteczniejsze niĪ karanie za popeániane báĊdy4.
Motywacja jest teĪ okreĞlana jako wewnĊtrzny stan umysáu i ciaáa – marzenia, Īyczenia, potrzeby i to, czym czáowiek jest kierowany – który pobudza daną osobĊ i skáania ją do podjĊcia dziaáania. Motywacja wewnĊtrzna
znajduje odbicie w czterech stanach psychologicznych obrazujących nastawienie danej osoby do wykonywania zadania5:
1

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 211.
S. Borkowska, Systemy motywowania w przedsiĊbiorstwie. PWN, Warszawa 1985, s. 11.
Cz. Sikorski, Motywacja jako wymiana – modele relacji miĊdzy pracownikami a organizacją,
Difin, Warszawa 2004, s. 7.
4
R. Heller, Motywowanie pracowników, Wiedza i ĩycie, Warszawa 2000, s. 6
5
R. Quinn, E. Faerman, Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE,
Warszawa 2007, s. 269.
2
3
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1. Znaczenie – zalety danego zadania lub zajĊcia; wartoĞü lub znaczenie misji, bĊdące siáą napĊdową danej osoby;
2. Kompetencja – wiara we wáasne zdolnoĞci umiejĊtnego realizowania danego zadania lub zajĊcia;
3. SamookreĞlenie – swoboda postĊpowania, autonomia i moĪliwoĞü
dokonywania wyborów, inicjowania, podtrzymywania i regulowania
wáasnych dziaáaĔ w dąĪeniu do wykonania zadania („powiedz nam,
co zrobiü, a nie, jak to zrobiü”);
4. Wpáyw – stopieĔ, w jaki dana osoba moĪe oddziaáywaü na strategiczne, administracyjne albo inne wyniki pracy; poczucie osiągniĊü
związanych z wáasnymi celami6.
Motywowanie do pracy naleĪy do najtrudniejszych funkcji zarządzania.
Polega na wpáywaniu na zachowania pracowników za poĞrednictwem takich
bodĨców, które zostaną przez niego przeksztaácone w dziaáanie zgodne z celami organizacji. Problematyka ta nabiera coraz wiĊkszego znaczenia w okresie zmian spoáecznych i gospodarczych, jakie zaistniaáy i nadal dokonują siĊ
na polskim rynku pracy. Dowiedziono, Īe trwaáą, silną pozycjĊ i konkurencyjnoĞü firma zyskuje dziĊki pracownikom. Powinni wiĊc oni byü traktowani jako
cenny kapitaá, który moĪna pomnaĪaü przez podnoszenie jego wartoĞci7.
Zdaniem S. Borkowskiej, motywowanie to proces celowego i Ğwiadomego oddziaáywania na motywy postĊpowania ludzi przez stworzenie Ğrodków i moĪliwoĞci realizacji ich systemów wartoĞci oraz oczekiwaĔ dla osiągniĊcia celów motywujących8. Na poziomie organizacji motywowanie
odbywa siĊ przez system motywacyjny jako celowo tworzony ukáad, bĊdący
kompozycją róĪnych narzĊdzi pobudzania i stanowiący zespóá bodĨców,
Ğrodków i warunków, które mają zachĊciü pracowników do angaĪowania siĊ
w swoją pracĊ i obowiązki sáuĪbowe w sposób moĪliwie najkorzystniejszy dla
organizacji i dający im satysfakcjĊ osobistą9.
PojĊcie i funkcje páacy
W teorii páacĊ uwaĪa siĊ za cenĊ lub teĪ za dochód z pracy. J. Meller
uwaĪa, Īe jest ona przede wszystkim ceną za pracĊ. JednoczeĞnie autor
wskazuje, Īe páaca związana jest ze specyficznym towarem i dziaáa na nietypowym rynku, co stanowi kontrargument na zarzuty niektórych autorów,
wskazujących na brak towarowoĞci pracy10.
Autorzy przeciwni traktowania páacy jako ceny pracy podawali jako argument podstawowy fakt, Īe praca ludzka nie tylko nie jest towarem, nie

6

M.W. KopertyĔska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. PLACET, Warszawa 2008,
s. 16.
7
M.W. KopertyĔska, Motywowanie…, op. cit., s. 19.
8
S. Borkowka, System…, op. cit., s. 11.
9
J. Penc, Motywowanie z zarządzaniu, Profesjonalna Szkoáa Biznesu, Kraków 2000, s. 203.
10
J. Meller red. Z. WiĞniewski i A. Pocztowski, Restrukturyzacja gospodarki a polityka rynku
pracy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
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moĪna jej równieĪ uĪytkowaü identycznie jak kaĪdego innego towaru. Proponowano traktowanie páacy nie jako ceny, ale dochodu z pracy11.
A. Melich uwaĪa, Īe coraz bardziej zaciera siĊ granica miĊdzy takim pojĊciem, jak dochód, wynagrodzenie za pracĊ i páaca. Páaca jest zdaniem autora rodzajem wynagrodzenia za pracĊ, stanowiącym ekwiwalent za nakáad
i efekty, ale wyáącznie pracy podporządkowanej. Praca podporządkowana
jest pracą wykonywaną w okreĞlonym czasie, w którym pracownik pozostaje
w dyspozycji zatrudniającego12.
Wynagrodzenie oznacza wszelkie wypáaty naleĪne pracownikowi za
pracĊ wykonywaną w ramach stosunku pracy. JednoczeĞnie Z. Jacukowicz
podaje, Īe:
1. wynagrodzenie jest ekwiwalentem za pracĊ, a wiĊc nie wszystkie
wypáaty dokonywane w przedsiĊbiorstwie na rzecz pracownika są
wynagrodzeniem,
2. wynagrodzenie jest ekwiwalentem za pracĊ wykonywaną w ramach
stosunku pracy, nie stanowi wynagrodzenia honorarium za pracĊ
wykonywaną w ramach umowy o dzieáo czy umowy zlecenia13.
Páaca stanowi i niewątpliwie dáugo jeszcze bĊdzie stanowiü w naszym
kraju podstawową siáĊ motywacyjną, toteĪ umiejĊtne zwiĊkszanie siáy motywacyjne pieniądza (páacy) powinno staü siĊ waĪnym instrumentem stymulowania postaw i zachowaĔ ludzi w kaĪdej organizacji. Páaca zachowa szczególna pozycjĊ jako motywator tak dáugo, jak dáugo wiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa
bĊdzie mieü skromne dochody z pracy. Gdy wzroĞnie poziom zamoĪnoĞci,
znaczenie páacy wĞród innych motywatorów ulegnie obniĪeniu14.
Páaca w postaci pieniądza zapewnia pozytywną motywacjĊ, nie tylko
dlatego, Īe ludzie potrzebują i chcą pieniĊdzy, ale równieĪ dlatego, Īe sáuĪą
one do okazania uznania. Páaca umoĪliwia Īycie na niĪszym lub wyĪszym
poziomie, czĊsto jest postrzegana jako wyznacznik osiągniĊü pracownika
i tego, jak ocenia go pracodawca15.
Páaca peáni piĊü zasadniczych funkcji:
1. kosztową,
2. dochodową,
3. motywacyjną,
4. spoáeczną,
5. rynkową16.
Dla pracownika wynagrodzenie stanowi gáówne Ĩródáo dochodu, natomiast dla pracodawcy – koszt lub obciąĪenie zysku. MiĊdzy funkcją dochodową a kosztową istnieje konflikt. Pracownik zainteresowany jest maksymalizacją stosunku otrzymywanego wynagrodzenia do ponoszonych
nakáadów (wysiáku, staraĔ, poĞwiĊconego czasu, umiejĊtnoĞci). Ograniczony
11

M.W. KopertyĔska, Motywowanie…, op. cit., s. 98.
A. Melich, Rola páacy w pobudzeniu efektywnoĞci pracy, IPiSS, Warszawa zeszyt 10/1988.
Z. Jacukowicz, Skuteczny system wynagradzania w firmie, ODDK, GdaĔsk 2001, s. 9.
14
T. Oleksyn, Wynagrodzenie efektywne – przegląd problemów, IPiSS Warszawa 2006.
15
M. Armstrong, Zarządzanie…, op. cit., s. 221.
16
A. PietroĔ-Pyszczek, Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedĪera, MARINA, Wrocáaw 2007, s. 87.
12

13
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wpáyw pracownika na zmianĊ poziomu zarobków oraz leniwa jego natura
i niejednokrotnie brak zapaáu do pracy sprawiają, Īe czasem pracownik maksymalizuje stosunek wynagrodzenia do nakáadu przez zmniejszenie wysiáku,
staraĔ, poĞwiĊconego czasu przy niezmienionym poziomie zarobków. Takie
zachowanie nie leĪy w interesie pracodawcy, który dąĪy do maksymalizacji
zwrotu z poniesionych kosztów, czyli wzrostu produktywnoĞci (przy danych
kosztach chce osiągnąü maksymalne efekty lub zaáoĪone efekty osiągnąü
minimalnym kosztem)17.
Páaca jest klasycznym motywatorem zachĊcającym do skuteczniejszej pracy, doskonalenia umiejĊtnoĞci i wspinania siĊ po drabinie awansu.
Páaca jest jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej efektywnym Ğrodkiem komunikacji miĊdzy pracodawcą a pracownikiem. Informuje ona pracownika, ile wart jest dla organizacji, którą wspóátworzy. Znaczenie pieniądza jako Ğrodka motywującego jest silnie zdeterminowane przez
indywidualne potrzeby i oczekiwania18.
Funkcja motywacyjna polega na harmonizowaniu interesów pracowników i firmy. Pracownik osiąga korzyĞci w zamian za realizacjĊ zadaĔ, jakie
stawia przed nimi firma. Tak wiĊc przez páace skáania siĊ pracowników do
podejmowania pracy, trwania przy niej i polepszania efektów pracy. Páaca
powinna rekompensowaü związane z pracą uciąĪliwoĞci, a takĪe skáaniaü do
postaw i zachowaĔ obiektywnie potrzebnych z punktu widzenia interesów
firmy i zgodnie ze strategią i kulturą organizacji. Dlatego tak waĪna jest jawnoĞü zasad ksztaátowania wynagrodzeĔ19.
Aby páaca mogáa motywowaü do dobrej pracy, rozwoju zawodowego
i awansów, oczekiwanych przez pracodawcĊ postaw i zachowaĔ, muszą byü
speánione nastĊpujące warunki:
1. zapewniony godziwy poziom áącznego wynagrodzenia; bez tego
pracownik nie bĊdzie siĊ czuá dostatecznie umotywowany, zobowiązany do efektywnoĞci i lojalnoĞci wobec pracodawcy;
2. co najmniej czĊĞü páacy powinna byü uzaleĪniona od oceny rezultatów pracy, postaw i zachowaĔ pracownika; jeĪeli caáe wynagrodzenie lub jego przewaĪająca czĊĞü ma charakter gwarantowany, motywacja do efektywnej pracy jest sáaba20.
Poziom i zrównowaĪenie wynagrodzeĔ musi odpowiadaü systemom wartoĞci i oczekiwaĔ wystĊpujących w danym kraju, spoáecznoĞci, grupie zawodowej. WzglĊdy te stanowią o istocie spoáecznej funkcji páac. Z punktu widzenia funkcji spoáecznej, páaca powinna zapewniü godziwy poziom Īycia21.
Rynkowa funkcja páacy oznacza, Īe wysokoĞü páacy, czyli ceny, jaką
dana praca uzyskuje, ksztaátowana jest na rynku pracy. Siáa wpáywu rynku
pracy na poziom i zrównowaĪenie wynagrodzeĔ zaleĪy przede wszystkim od
konkurencyjnoĞci przestrzennej i zawodowej. W przypadku zawodów deficy17

S. Borkowka (red.), Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 13.
18
P. Wachowiak, M. StuĪyĔska (red.), Podstawy zarządzania, SGH, Warszawa 2008, s. 246.
19
S. Borkowska, Motywowaü skutecznie, IPiSS, Warszawa 2004, s. 189.
20
TamĪe.
21
S. Borkowska, Strategie wynagrodzeĔ, wyd. II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 19.
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towych na danym rynku wynagrodzenia są na ogóá wyĪsze, a w przypadku
nadwyĪkowych niĪsze. Cena tej samej pracy jest zróĪnicowana na poszczególnych rynkach pracy, w zaleĪnoĞci od popytu i podaĪy. Wymusza to porównywanie poziomu páac z ich odpowiednikami w innych organizacjach,
zwáaszcza konkurencyjnych (rynek sektora/branĪy)22.
Formy páacy
Formy páac okreĞlają sposób powiązania páacy z wynikami pracy, co ma
istotne znaczenie dla realizacji motywacyjnej funkcji páac. Przez odpowiedni
dobór form páac moĪna ukierunkowaü aktywnoĞü pracownika na te czynniki,
od których wynagrodzenie zostaáo uzaleĪnione w formule jego obliczania, jak
i na wywoáaniu odpowiedniego natĊĪenia motywacji. MoĪna zatem motywowaü pracowników do zwiĊkszania efektywnoĞci pracy, jak teĪ realizacji wyznaczonych celów istotnych z punktu widzenia przedsiĊbiorstwa23.
W literaturze moĪna spotkaü wiele klasyfikacji form wynagradzania.
Jednym z nich jest podziaá tych form ze wzglĊdu na samodzielnoĞü wystĊpowania na elementarne formy páac i formy páac uzupeániających.
Elementarne formy páac dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia
zasadniczego lub akordowego oraz tych dodatkowych skáadników wynagrodzenia, które są ustalone w sposób uzaleĪniający ich wysokoĞü od páacy zasadniczej lub akordowej. Powstaje bowiem w ten sposób forma áącząca integralnie wszystkie te skáadniki wynagrodzenia.
Formy páac uzupeániających dotyczą wszelkich wyodrĊbnionych premii, dodatków za wydajnoĞü, prowizji i innych elementów wynagrodzenia,
które są ustalone w oderwaniu od páacy elementarnej24.
Do form, mających zastosowanie w praktyce przedsiĊbiorstw, zaliczyü
naleĪy:
1. czasową,
2. czasowo-premiową,
3. akordową,
4. zadaniową nazywaną teĪ formą dniówki zadaniowej czy teĪ formą
dniówkowo-zadaniową,
5. prowizyjną,
6. zryczaátowaną25.
WĞród wymienionych formy czasowe są najprostsze i najszerzej stosowane, w których wynagrodzenie zaleĪy od pozostawania pracownika
w dyspozycji pracodawcy na z góry okreĞlony czas. Páaca moĪe mieü w tym
przypadku wymiar godzinowy, dniówkowy lub miesiĊczny. Nie ma tutaj bezpoĞredniego związku pomiĊdzy páacą a efektami pracy.
22

T. Oleksyn, Praca i páaca w zarządzaniu, MiĊdzynarodowa Szkoáa MenedĪerów, Warszawa
2001, s. 311.
23
M.W. KopertyĔska, Motywowanie…, op. cit., s. 120.
24
Z. JasiĔski, Motywowanie w przedsiĊbiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywnoĞci, Agencja
Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2007, s. 23.
25
TamĪe.
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Stąd teĪ formĊ czasową stosuje siĊ tam, gdzie istnieją trudnoĞci w kwantyfikowaniu efektów lub gdzie wyraĨnie okreĞla siĊ jakoĞü i iloĞü pracy. Formy
te nie narzucają Īadnych kierunków motywowania pracowników, gdyĪ podstawą ustalania wynagrodzenia jest wyáącznie czas pracy. Mogą sprzyjaü
skutecznemu motywowaniu wówczas, gdy towarzyszy im atrakcyjne motywowanie niematerialne (np. wysoki spoáeczny prestiĪ zawodu, moĪliwoĞü
samorealizacji)26.
Odmianą form czasowych, umoĪliwiających róĪnicowanie wynagrodzeĔ
stosownie do wydajnoĞci i efektywnoĞci, jest czasowa forma z premią.
W celu zwiĊkszenia motywacyjnego oddziaáywania páacy, stosuje siĊ równieĪ premiĊ. Podstawą wypáaty jest w czĊĞci pozostawanie pracownika do
dyspozycji pracodawcy, a w czĊĞci speánienie wczeĞniej ustalonych kryteriów zgodnie z zasadami premiowania, a dotyczącymi parametrów iloĞciowych, jakoĞciowych lub kosztowych27.
CzĊsto wynagrodzenie robotników produkcyjnych jest bezpoĞrednio
związane z ich wydajnoĞcią, dlatego w ich przypadku wykorzystuje siĊ system akordowy. System ten, bardziej popularny w przeszáoĞci niĪ obecnie,
znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do stanowisk, na których zachodzą ĞciĞle powtarzalne czynnoĞci, a rezultaty są jasno identyfikowalne,
mierzalne i dają siĊ precyzyjnie przypisaü zaangaĪowanym osobom28.
Poáączeniem formy czasowej, czasowo-premiowej oraz akordowej ma
miejsce przy formie zadaniowej. Podstawą do otrzymania wynagrodzenia
w tej formie jest wykonanie przez pracownika okreĞlonego zadania29. Páaca
zadaniowa charakteryzuje siĊ „premią ujemną”. Grupa pracowników otrzymuje zadanie do wykonania w ĞciĞle okreĞlonym czasie. JeĪeli zadanie zostanie wykonane zgodnie z umową, wówczas pracownicy otrzymują 100%
ustalonego wynagrodzenia. ZwiĊkszenie wydajnoĞci pracy przez skrócenie
terminu wykonania zadanie nie jest z zasady premiowane, ale przy niedotrzymaniu warunków umowy nastąpiü moĪe obniĪenie naleĪnego wynagrodzenia30.
Po zastosowaniu zryczaátowanej formy, wynagrodzenie ustala siĊ jako
sumĊ wynagrodzenia zasadniczego oraz innych skáadników stosowanych
w konkretnej firmie. Forma ta stosowana jest w odniesieniu do pracowników,
u których specyfika wykonywanej pracy utrudnia ewidencjonowanie czasu
pracy, np. inkasent w energetyce31.
Szczególne znaczenie dla wzrostu efektywnoĞci pracy ma prowizyjna
forma páac. Forma ta oparta jest na zasadzie udziaáu pracownika w efektach
finansowych osiągniĊtych w wyniku jego pracy. Podstawą do ustalenia wielkoĞci prowizji mogą byü rozmaite wskaĨniki dotyczące np. wielkoĞci osiągniĊtego przychodu, oszczĊdnoĞci kosztów itp. Forma ta pozwala realizowaü
26

Z. JasiĔski, Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,
s. 265.
27
A. PietroĔ-Pyszczek, Motywowanie…, op. cit., s. 75.
28
A. Gick, M. TarczyĔska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999, s. 214.
29
Cz. Sikorski, Motywacja…, op. cit., s. 88.
30
Z. JasiĔski, Motywowanie…, op. cit., s. 26.
31
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ZN nr 90

Seria: Administracja i Zarządzanie (17)2011

104

M.A. LeĞniewski, J. Berny

interesy pracowników w powiązaniu z celami przedsiĊbiorstwa za pomocą
odpowiednio dobranych metod obliczania wynagrodzenia. Prowizja jest powszechnie bardzo popularną formą páacy. Odnosi siĊ do pracowników, którzy w imieniu pracodawcy dokonują transakcji handlowych, podejmują siĊ
inkasa, itp. Wynagrodzenie ustala siĊ procentem od dokonanej transakcji32.
Ponadto wyzwania wspóáczesnoĞci spowodowaáy potrzebĊ rozwoju nowych form wynagradzania. Jedną z nich jest forma kafeteryjna, której istotą
jest to, Īe pracownikowi umoĪliwia siĊ wybór okreĞlonych elementów spoĞród wachlarza przywilejów, do których jest uprawniony. Wybiera on te, które
uwaĪa za istotne. Forma ta jest doĞü skomplikowana pod wzglĊdem administracyjnym, co niewątpliwie jest jej wadą, poniewaĪ stosowanie jej wiąĪe siĊ
z okreĞlonymi kosztami. Pod kaĪdym innym wzglĊdem ma duĪo do zaoferowania zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Podstawa koncepcji elastycznych dodatków jest pozostawienie kaĪdemu pracownikowi prawa decydowania o elementach skáadających siĊ na jego wynagrodzenie33.
Charakterystyka elementów motywowania pozapáacowego
PoniewaĪ dobre wynagrodzenie szybko traci swą mobilizującą moc,
w którymĞ momencie bardzo poĪyteczne stają siĊ pozafinansowe sposoby
zachĊcania do pracy. W Polsce jednak pieniądze wciąĪ jeszcze liczą siĊ
bardziej niĪ na Zachodzie, gdyĪ mamy niĪszy standard Īycia, a koszty
utrzymania w porównaniu z páacą - wyĪsze. Niemniej bodĨce, które nie apelują bezpoĞrednio do kieszeni, spotykają siĊ i u nas z wdziĊcznym przyjĊciem. Specyficzne dla naszego kraju jest np. to, Īe kadra Ğredniego szczebla
traktuje przyznanie sáuĪbowego samochodu jako wielkie wyróĪnienie. Jest to
do tego stopnia waĪne, Īe tylko trochĊ lepszy pojazd oferowany w innej firmie lub teĪ sáuĪbowy telefon komórkowy bez limitu rozmów moĪe skáoniü
nas do zmiany pracy34.
Motywatory pozapáacowe speániają funkcjĊ motywacyjną dwojako.
Z jednej strony wzmacniają siáĊ motywacyjnego oddziaáywania bodĨców
páacowych, stanowią wyróĪnienie dla pracownika. Z drugiej motywatory te
dziaáają autonomicznie i są szczególnie skuteczne w odniesieniu do pracowników o wysoce rozwiniĊtych potrzebach spoáecznych i potrzebie samorealizacji35.
Pozapáacowe czynniki motywacyjne o charakterze materialnym
przyznawane są pracownikom jako dodatkowa gratyfikacja z tytuáu wykonywania pracy. Stanowią one czĊsto podstawĊ wynagrodzenia kafeteryjnego,
którego istota polega na stworzeniu pracownikowi moĪliwoĞci dopasowania
ĞwiadczeĔ i przywilejów do jego bieĪących potrzeb i indywidualnych oczekiwaĔ i polega na wyborze, w ramach okreĞlonej z góry kwoty, rzeczowej for32

M. Borkowska, Kiedy wynagrodzenie motywuje pracownika, „Prawo PrzedsiĊbiorcy”, s. 21.
E. McKenna, N. Bech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, FELBERG SJA, Warszawa 1999,
s. 182.
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my zapáaty. Nadaje to wynagrodzeniu charakter partycypacyjny. Pracownik
poza moĪliwoĞciami wyboru nagrody, osiąga równieĪ inne korzyĞci. WĞród
nich wymieniü naleĪy gáównie zapewnienie sobie wiĊkszego bezpieczeĔstwa
na niepewną przyszáoĞü, zwáaszcza na staroĞü, na wypadek utraty pracy,
zdrowia czy teĪ kalectwa. Systemy te stają siĊ bardzo istotnym elementem
motywowania w warunkach duĪej konkurencji na rynku i pozwalają zatrzymaü „kapitaá intelektualny” w firmie36.
Druga grupa to bodĨce pozamaterialne37. Istnieje caáy wachlarz motywatorów pozafinansowych, które moĪna wprowadziü w firmie nie naraĪając
jej na dodatkowe wydatki. Gratyfikacje pozafinansowe skuteczniej i szybciej
integrują pracowników z zarządem firmy, tworzą przyjacielską atmosferĊ
w miejscu pracy, a ponadto ksztaátują wizerunek firmy jako dbającej o wáasny personel. Warto jednak pamiĊtaü, Īe motywowanie pozafinansowe powinno zawsze iĞü w parze z prawidáową motywacją finansową38.
Znaczna czĊĞü motywatorów pozapáacowych ma charakter niezaleĪny
– przynajmniej w krótkim czasie – od efektów pracy. Są one raczej związane
z zajmowanym stanowiskiem niĪ rezultatami pracy. Z reguáy są zróĪnicowane
w zaleĪnoĞci od stanowiska, grupy pracowników, do której są kierowane39.
Nie istnieje gotowa recepta na najlepsze motywatory pozafinansowe.
KaĪdy pracownik i kaĪdy zespóá jest inny, dlatego teĪ skuteczna motywacja
zaczyna siĊ od szczegóáowego badania potrzeb pracownika, które zaleĪne
są od jego cech osobowoĞci, sytuacji Īyciowej, Ğrodowiska pracy, wiedzy,
przekonaĔ i oczekiwaĔ40.
Z tego powodu motywatory pozapáacowe mogą speániaü róĪne zadania
i zaspokajaü róĪne potrzeby pracowników. Ogólnie rzecz ujmując, do grupy
motywatorów pozapáacowych materialnych, stosowanych w praktyce, zaliczyü moĪna41:
1. akcje,
2. udziaáy,
3. ubezpieczenia, pracownicze programy emerytalne w kilku wybranych
funduszach emerytalnych w zaleĪnoĞci od wyboru pracowników,
4. preferencyjne kredyty pracownicze,
5. program korzyĞci pracowniczych (np. wyĪsze oprocentowanie lokat
czy rachunku osobistego w banku, niĪsze oprocentowanie kredytów),
6. studia MBA, studia podyplomowe, udziaá w prestiĪowych konferencjach, nauka jĊzyka obcego, w tym wynajmowanie nauczycieli dla
indywidualnych pracowników,
7. polisa NW, polisa emerytalne,
8. wyjazdy weekendowe,
36

A. Szaákowski (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, AE, Kraków 2000, s. 154.
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9. przyjĊcia okazjonalne,
10. karnety wstĊpu na korty tenisowe, krĊgielnie, siáowniĊ, basen, do
fitness klubu, gabinetu odnowy biologicznej, oĞrodków kultury, teatru, kin, na imprezy sportowe,
11. imprezy okolicznoĞciowe i specjalne – zgodnie z tradycją firm,
uczestniczą w nich wszyscy pracownicy; dodatkowo imprezy integracyjne dla okreĞlonych grup pracowniczych,
12. dofinansowanie wypoczynku i nauki dzieci – kolonie, wczasy,
przedszkola, szkoáy jĊzykowe,
13. bezpáatna opieka nad dzieümi w formie Īáobków lub przedszkoli,
14. kantyna – firma wyposaĪa pomieszczenie na potrzeby spoĪywania
posiáków w: lodówkĊ, zmywarkĊ, zamraĪarkĊ, naczynia,
15. kupony podarunkowe z okazji Ğwiąt BoĪego Narodzenia i Wielkanocy,
16. mieszkanie sáuĪbowe,
17. urządzanie miejsca pracy w domu,
18. udostĊpnianie komputerów przenoĞnych dla celów sáuĪbowych
oraz poáączenie z siecią kooperacyjną firmy w domu pracownika,
19. samochód sáuĪbowy, ryczaát, parking, bilety miesiĊczne,
20. nagrody w postaci rzeczowej za oryginalne pomysáy zgáaszane
przez pracownika42.
Pracownicy zdają sobie sprawĊ, Īe pewne waĪne elementy benefitów,
jakie wynikają z pracy w firmie, są pozapieniĊĪne i mają charakter niematerialny43.
Do grupy motywatorów pozapáacowych niematerialnych zaliczyü moĪna:
1. Okazywanie uznania i aprobaty – nie ma pracownika, który nie
chciaáby byü chwalony i doceniany przez swojego przeáoĪonego.
KaĪdego dnia moĪemy pochwaliü pracownika za coĞ, co dobrze
zrobiá. Szukajmy takich okazji. ZachĊcajmy takĪe naszych pracowników do doceniania i chwalenia osiągniĊü swoich kolegów. Pozytywny efekt osiąga siĊ jednak tylko wtedy, gdy pochwaáa udzielona jest
zaraz po wykonaniu zadania. E-maile z podziĊkowaniem, pochwaáy
wyraĪane indywidualnie lub na forum zespoáu, dowody uznania
przekazywane w codziennej rozmowie nie kosztują nic, a dodają
skrzydeá prawie kaĪdemu pracownikowi. PamiĊtajmy jedynie, aby
byáy one szczere i nienaduĪywane. Znamy swoich pracowników,
wiĊc formĊ, w jakiej pochwaáĊ przekaĪemy, naleĪy dostosowaü do
indywidualnych preferencji. Są osoby, które lubią byü pochwalone
przed caáym zespoáem, ale są teĪ i tacy, dla których byáaby to sytuacja krĊpująca44.
2. Sprawna komunikacja – odgrywa ona pierwszoplanową rolĊ, pozwala pojąü cele firmy, zapewnia identyfikacjĊ z organizacją oraz
prowadzi do lepszego zrozumienia miĊdzy pracownikami. Dobrze
42
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A. Gick, Motywowanie…, op. cit., s. 281.
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rozwiniĊta komunikacja zapewnia dialog miĊdzy szefem a pracownikami45.
3. Zapewnienie oczekiwanych warunków pracy – elastyczny czas
pracy, swoboda ustalania godzin pracy, moĪliwoĞü pracy na nowoczesnych komputerach, dostĊp do nowoczesnych narzĊdzi i systemów informatycznych, zapewnienie dobrych warunków pracy przez
dobrą organizacjĊ stanowiska pracy46.
4. Przyjazna atmosfera w pracy – bycie czĊĞcią zgranego zespoáu
wyzwala w pracownikach tak poĪądaną przez firmĊ lojalnoĞü, zaangaĪowanie i kreatywnoĞü. Jest to element bardzo ceniony przez
pracowników, wielokrotnie niedoceniany przez pracodawców. Jest to
jedna z najczĊĞciej podawanych przyczyn zmiany pracy, z którymi
spotykamy siĊ podczas rozmów kwalifikacyjnych. KtoĞ kiedyĞ powiedziaá, Īe do pracy przychodzi siĊ dla firmy/marki, odchodzi z powodu atmosfery/braku wspóápracy z przeáoĪonym. Jest w tym wiele
prawdy. Okazywanie empatii i szczerej troski, równieĪ w kwestiach
pozazawodowych, bardzo wpáywa na tworzenie pozytywnej atmosfery w kaĪdym Ğrodowisku pracy.
5. Przejrzyste kryteria awansu – kaĪda firma powinna dysponowaü
jasną strukturą organizacyjną i precyzyjnie okreĞlonymi kryteriami
awansu. Pracownicy potrzebują przejrzystej realistycznej ĞcieĪki kariery, moĪliwej do zrealizowania wewnątrz firmy. Osoby z ambicjami
piastowania stanowisk kierowniczych wyĪszego szczebla powinny
wiedzieü, które ze ĞcieĪek rozwoju zawodowego dostĊpnych w firmie pomogą im w dotarciu do stanowiska bĊdącego ich celem47.
Podsumowanie
KaĪde przedsiĊbiorstwo (organizacja) ma wáasne sposoby motywowania swoich pracowników. Nie ma uniwersalnej metody motywacji. Organizacja musi umieü budowaü i ksztaátowaü wáasny system motywacyjny. Nie dla
wszystkich pracowników motywatorem do lepszej pracy bĊdą Ğrodki finansowe np. w postaci premii.
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest trudnym obszarem przedsiĊbiorstwa, poniewaĪ ile ludzi, tyle róĪnych potrzeb. Trudno jest znaleĨü taki system, aby wszystkie potrzeby ze sobą pogodziü i sprawiü, Īe pracownicy bĊdą czuli siĊ odpowiednio zmotywowani do pracy. Podstawowym punktem
wyjĞcia dla badania procesu motywacji jest rozpoznanie celów jednostki,
osoby.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe powinno siĊ dąĪyü do stworzenia takich warunków
pracownikom, aby ich cele oraz cele organizacji byáy zgodne, spójne. Dziaáanie systemu motywacji pracowników ma charakter dwustronny, tzn. zmotywowany pracownik to zmotywowana organizacja. KaĪda organizacja winna
45
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tworzyü system motywacyjny dla zwiĊkszenia efektywnoĞci zarządzania zasobami ludzkimi, co z kolei przekáada siĊ na ksztaátowanie konkurencyjnoĞci
danej organizacji na rynku. Motywacja jest trudną do realizacji w praktyce
funkcją zarządzania.
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