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Streszczenie: Sukces przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od efektywności systemu 

motywacyjnego. Każdy zmotywowany pracownik jest bardziej zaangażowany w realizację 

założonych celów, co zbliża przedsiębiorstwo do osiągnięcia pożądanego wyniku. Pomimo 

dużego zainteresowania w zakresie motywacji do czynników o charakterze ekonomicznym 

nie powinno się zapominać o niematerialnych elementach systemu, które w istoty sposób 

wpływają na wydajność pracy zatrudnionych. W artykule wyjaśniono pojęcie systemu 

motywacyjnego i jego funkcji w przedsiębiorstwie. Ponadto zidentyfikowano kluczowe 

czynniki mobilizujące pracowników do pracy. Przedstawiono wyniki badań ankietowych 

dotyczące oceny systemu motywacyjnego oraz preferencji respondentów w odniesieniu 

do rodzajów instrumentów motywacyjnych w różnych organizacjach znajdujących się 

na terenie Polski. Celem artykułu jest wskazanie najskuteczniejszych narzędzi motywacji. 

Wnioski z badań mogą wspomóc opracowanie nowego lub udoskonalenie istniejących 

systemów motywacyjnych oraz w znacznym stopniu mogą się przyczynić do wzrostu 

zadowolenia i zaangażowania pracowników. 

Słowa kluczowe: system motywacyjny, czynniki oceny systemu motywacyjnego, motywacja 

do pracy  

ANALYSIS OF MOTIVATION SYSTEMS IN ORGANIZATIONS 

 

Abstract: The success of an enterprise largely depends on the effectiveness of the incentive 

system. Each motivated employee is more involved in achieving their goals, which brings the 

company closer to achieving the desired result. Despite the great interest in motivating 

economic factors, one should not forget about the intangible elements of the system that 

significantly affect the productivity of employees. The article explains the concept                              

of incentive system and its functions in an enterprise. In addition, key factors motivating 
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employees to work were identified. The results of the survey concerning the assessment of the 

incentive system and the preferences of the respondents in relation to the types of incentive 

instruments in various organizations located in Poland are presented. The conclusions of the 

study can help develop new or improve existing incentive systems and can significantly 

contribute to employee satisfaction and commitment. 

Keywords: motivational system, factors of motivational system assessment, motivation 

to work 

1. Wprowadzenie  

Motywacja jest pojęciem wielowymiarowym i definiowana różnorodnie 

przez poszczególnych badaczy, w zależności od eksponowania aspektów, które ich głównie 

interesują. Można ją określić jako chęć zrobienia czegoś po to, aby coś osiągnąć. Young 

(Cofer, and Appely, 1972) zdefiniował motywacje jako proces wzbudzający działanie 

utrzymujące je w toku i regulujący jego przebieg. Natomiast Reykowski (Reykowski, 1977) 

określa motywację jako pojęcie ogólne, które obejmuje takie zjawiska, jak: intencja, zamiar, 

chęć, pragnienie, życzenie, zainteresowanie czymś, obawa przed czymś.  

W połowie XX wieku, w psychologii ukształtowało się podejście humanistyczne,                            

w którym człowiek widziany był jako istota wolna, mająca ogromne możliwości 

samorealizacji (Górska and Lewandowski, 2010). 

Motywacja stanowi siłę motoryczną ludzkich zachowań i działań. Jest niezbędnym                      

i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy (Kościelniak, 2010). 

Dlatego też motywacja w pracy ma bardzo istotne znaczenie. W zasobach ludzkich odgrywa 

kluczowy czynnik w każdej organizacji (Berny, Leśniewski and Górski, 2012). 

Przedsiębiorstwo jest miejscem, w którym pracownicy współfunkcjonują dla osiągnięcia 

określonych przez firmę celów, które są formułowane w jej misji i wizji. 

Doceniając rolę systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie jako cel artykułu przyjęto 

zidentyfikowanie kluczowych czynników mobilizujących pracowników do pracy 

oraz przedstawiono wyniki badań, które nakreślają pożądane kierunki zmian w zakresie 

instrumentów systemu motywacyjnego.  

2. Motywacja w pracy i systemy motywacyjne 

Satysfakcja z pracy jest wskaźnikiem zadowolenia z rodzaju wykonywanej pracy 

oraz wszystkich jej aspektów. Odczuwać ją może każdy pracownik, który jest przekonany, 

że jego praca przynosi efekty dla firmy. Pod koniec lat pięćdziesiątych w USA 
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przeprowadzono badania, w których ustalono hierarchię dążeń, które praca zaspokaja (Stoner, 

Freeman and, Gilbert, 1997): 

 dążenie do zajęcia określonego miejsca w życiu zbiorowości, 

 dążenie do ekonomicznego zabezpieczenia (płaca, ubezpieczenia) 

 dobre warunki pracy (przyjemne otoczenie, higiena) 

 decydowanie o własnych sprawach 

 rozumienie całości spraw firmy. 

Zadowolenie z pracy pojawia się wówczas, gdy czynności wykonywane przez człowieka 

są dostosowane pod względem trudności i obciążenia do jego umiejętności i sił.  

Każdy kierownik w danej firmie chce, aby jego pracownicy pracowali efektywnie, 

szanowali jego decyzje, akceptowali normy obowiązujące w przedsiębiorstwie.                      

Dlatego też chcąc wzmocnić zaangażowanie podwładnych należy postępowań według 

określonych zasad (Smolarek, and Dzieńdziora, 2016): 

 inicjować rozmowy z pracownikami na temat dążeń i wartości organizacji, 

 prowadzić rozmowy z pracownikami na temat bieżących działań jednostki, 

 angażować pracowników do realizacji własnych celów, 

 podnosić jakość warunków pracy w organizacji, 

 starać się zapewnić pracownikom bezpieczeństwo pracy, 

 dawać pracownikom możliwość wypowiadania się na dany temat. 

Przestrzegając wyżej wymienione zasady przedsiębiorstwo pracuje o wiele efektywniej, 

dążąc do jak najlepszych wyników. Aby je osiągać kierownictwo musi wprowadzać pewne 

systemy motywacyjne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. 

Zdaniem wielu specjalistów, warunkiem koniecznym wysokiej efektywności 

motywowania jest kierowanie się następującymi kryteriami podczas implementacji systemu 

motywowania w przedsiębiorstwie (Pęcek and Walas-Trębacz, 2018): 

 kryterium indywidualizacji (każdy człowiek jak odrębna osoba dysponująca różnymi 

predyspozycjami psychicznymi i fizycznymi, kwalifikacjami), 

 kryterium kompleksowości, którego istotą jest wykorzystywanie szerokiego zakresu 

zróżnicowanych bodźców wpływających zarówno na sferę psychiczną,                              

jak i materialną wszystkich członków organizacji, 

 kryterium konkretności, którego podstawą jest stosowanie jednolitych 

oraz jednoznacznie sformułowanych kryteriów kontroli jakości pracy każdego 

z pracowników, 

 kryterium naukowości, które przejawia się w ciągłym doskonaleniu metod 

motywowania oraz poszerzanie wiedzy kierownictwa akcentując znaczenie obszaru 

psychologii i socjologii, 
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 kryterium systematyczności, którego podstawą jest ciągłe zainteresowanie                          

dla poczynań osoby motywowanej, co sprawia, że wzrasta u niej poczucie 

przynależności do przedsiębiorstwa. 

System motywowania wpływa na zwiększenie zaangażowania pracowników, a także 

wykorzystuje ich potencjał. Skuteczność, z punktu widzenia przedsiębiorstwa systemów 

motywowania jest realizacja celów-zadań motywującego, natomiast dla pracownika tą miarą 

będzie poziom satysfakcji i zadowolenia. Skuteczny system motywacyjny powinien być: 

kompleksowy, efektywny, logiczny, akceptowany, znany i zrozumiały, możliwie elastyczny, 

zgodny z obowiązującym prawem oraz możliwie prosty w obsłudze. Ponadto powinien 

uwzględniać wszystkie funkcje płac: motywacyjną, dochodową, kosztową i społeczną (Pęcek 

and Walas-Trębacz, 2018). 

3. Motywacja pracowników pozytywna a negatywna 

Odpowiednie mobilizowanie personelu firmy posiada odpowiednie systemy nagród i kar. 

Motywowaniem pozytywnym nazywamy aktywizowanie pracownika za pomocą nagród 

(np. podwyżka, premie, nagroda itp.). Każdy pracodawca oferuje zatrudnionemu pewną dozę 

swobody, pozwala mu się rozwijać, realizować swe cele i zamierzenia, o ile spełnia 

postawione przez szefa wymagania. Jednak nie zawsze należy pozwalać na ciągłe 

wynagradzanie pracowników, zaleca się zachowanie „złotego środka” (Sroka, 2017). Personel 

musi być świadomy tego, że na nagrodę należy sobie zapracować, dlatego też wymaga się od 

niego pewnego zaangażowania w pracę na rzecz firmy, a także wykonywania swoich 

obowiązków z należyty sposób (Krzyżak and Motyka, 2015). 

Podstawowy rodzaj bodźców motywujący pracowników składa się z dwóch czynników 

(Ciekanowski, 2012): 

 czynniki ekonomiczne inaczej materialne, które na ogół wywierają największy wpływ 

na zachowanie pracownika, motywują go do bardziej efektywnego wykonywania 

swojej pracy np. płace, nagrody, premie, pożyczki, dofinansowania, 

 czynniki pozaekonomiczne inaczej niematerialne, oddziałują w mniejszym stopniu 

na pracownika niż ekonomiczne, są to np. pochwały ustne, dobre warunki pracy, 

kursy, szkolenia, posiadanie telefonu/samochodu służbowego, wyjazdy integracyjne, 

opieka medyczna, bony żywnościowe, zachowanie work-life balance, paczki 

świąteczne, system kafeteryjny, system MyBenefit/Ok system. 

 Czynniki ekonomiczne stanowią główne źródło napędowe skłaniające człowieka 

do podjęcia pracy, pozostania w niej i rozwijania się. Natomiast pozaekonomiczne nagradzają 

pracownika za dobrą pracę poprzez zapewnienie mu poczucia pewności, że są częścią całej 

firmy oraz gwarantują stabilność zatrudnienia i dobrej atmosfery pracy.  
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Należy jednak pamiętać, że zbyt silna motywacja może jednak paraliżować działanie, 

powodując nadmierne napięcie emocjonalne. Powodami obniżonej sprawności działania 

i wydajności pracy przy zbyt wysokiej motywacji, są (Charakterystyka procesu motywacji 

pracowniczej, 2016):  

 zbyt silna motywacja powoduje niepokój, a człowiek pełen niepokoju staje się mniej 

sprawny; 

 pracownik tak się przejmuje śledzeniem wyników bezpośrednich i czynników, które 

na nie wpływają, że traci świadomość tych elementów sytuacji, których oddziaływanie 

jest bardziej długotrwałe, a w ostatecznym rachunku musi się to odbić ujemnie 

na wydajności; 

 przy silnym napięciu i niepokoju ludzie tracą zdolności rozwiązywania problemów 

i uruchamiają mechanizmy obronne. 

Motywacja negatywna oparta jest na wprowadzaniu do firmy stanu zagrożenia i lęku. 

Jednym ze sposobów pobudzających pracowników do wykonywania poszczególnych zadań 

jest system sankcji stosowanych w momencie zaniedbywania obowiązków (np. obniżenie 

wypłaty, pozbawienie premii, udzielenie nagany, upomnienia, przeniesienie na inne 

stanowisko) (Dolot, 2014). 

Pracodawca sam musi dobierać odpowiednie metody motywowania pozytywnego czy 

negatywnego, które będą właściwe dla specyfiki danego przedsiębiorstwa (Sroka, 2017). 

Nieodpowiednio dobrane systemy motywowania wiążą się z wystąpieniem negatywnych 

skutków, co prowadzi do zmniejszenia efektywności pracy, a co za tym idzie do ponoszenia 

strat w przedsiębiorstwie. Na rys.1 przedstawiono przyczyny braku motywacji pracownika 

do pracy. 
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Rysunek 1. Diagram przyczynowo skutkowy braku motywacji pracownika do pracy 

Źródło: opracowanie własne 

 

Skutki przedstawione na diagramie mogą nieść za sobą poważne konsekwencje nie tylko 

dla firmy, ale również dla pracownika. Przedsiębiorstwo ponosi wtedy koszty związane                     

z mniejszą wydajnością i efektywnością pracy, ale również może utracić wyszkolonego                       

i doświadczonego pracownika. Natomiast z punktu pracownika może on ponieść straty nie 

tylko finansowe, ale również straty o podłożu psychicznym np. brak chęci do pracy, 

niepewność, brak skupienia, strach.  

4.  Metodologia badań 

Badania zostały przeprowadzone na grupie 45 respondentów z wykorzystaniem 

formularza ankietowego Google wśród pracowników pochodzą z różnych przedsiębiorstw 

znajdujących się na terenie całej Polski. Opracowany kwestionariusz ankiety składał się                        

z dwóch części, tj. metryczki, która charakteryzowała respondentów oraz pytań 

szczegółowych mających za zadanie ocenę obecnego systemu motywacyjnego                                  

w przedsiębiorstwie wg 5-stopniewej skali Likerta, gdzie 1 oznaczało zdecydowanie źle,                  

a 5 oznaczało zdecydowanie dobrze. Ponadto zidentyfikowano kluczowe czynniki 

mobilizujące pracowników do pracy. Badania zostały przeprowadzone w 2020 r., w okresie 

panowania w Polsce pandemii koronawirusa SARS-CoV- 2. Tabela 1 przedstawia 

charakterystykę badanych z perspektywy różnych kryteriów.  
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Tabela 1. 
Charakterystyka respondentów wg różnych kryteriów 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Średnia wieku kobiet uczestniczących w badaniach wyniosła 32, a średnia wieku 

mężczyzn 29. Najstarszy uczestnik badań miał 62 lat, a najmłodsi respondenci byli w wieku 

19 lat. Wśród ankietowanych dominowali pracownicy z przedsiębiorstw, które zatrudniają 

powyżej 250 osób. 

5. Badania 

Analizując odpowiedzi ankietowanych (rys. 2) u prawie połowy (44,4%) nie ma jasno 

określonego systemu motywacyjnego w firmie, jednakże większość ankietowanych osób 

(55,6%) zna system motywacyjny w firmie, w której pracuje. Z przeprowadzonych badań 

(wykres 1) można wywnioskować, że najlepiej do pracy motywują czynniki finansowe, 

jednak czynniki pozafinansowe również są ważne. Ankietowani uznali, że najbardziej 

motywującym czynnikiem do pracy są wyższe zarobki (77,8%) czy także premia (62,2%). 

Czynniki pozafinansowe, które cieszą się największym uznaniem są: dobra atmosfera w pracy 

(68,9%), możliwość awansu (55,6%), podnoszenie kwalifikacji (53,3%), jasno określone 

zadania i cele, a także możliwość wpływu na podejmowane decyzje (44,4%).  Jedynie 4,4% 

ankietowanych wskazało inne czynniki motywujące, które należą do czynników 

pozapłacowych i są to: dobre kontakty z szefem/kierownikiem, wyróżnienia za osiągnięcia                   

w pracy, poczucie, że jest się cenionym pracownikiem, a także elastyczne godziny w pracy. 

 

 

Charakterystyka respondentów: 

Płeć 

Kobiety – 73,3% Mężczyźni – 26,7% 

Wiek 

< 25 lat – 48,9% 25 – 30 lat – 37,8% 30 – 45 lat – 11,1% > 45 lat – 2,2% 

Staż w aktualnej firmie 

< 1 roku – 35,6% 1-5 lat – 53,3% > 5 lat – 11,1% 

Wielkość firmy 

< 10 pracowników – 

17,8% 

10 - 50 pracowników – 

28,9% 

50 – 250 pracowników – 

13,3 % 

> 250 pracowników –                    

40% 
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Rysunek 2. Czynniki wpływające na motywację 

Źródło: opracowanie własne 

 

Respondenci określając swój stopień motywacji do pracy mieli do dyspozycji 5 stopniową 

skalę, gdzie 1 oznaczało bardzo niski stopień motywacji, natomiast 5 oznaczało bardzo 

wysoki stopień motywacji. Rysunek nr 3 prezentuje poszczególne odpowiedzi. Najwięcej 

ankietowanych ocenia swój stopień motywacji jako wysoki (35,6%). Tylko niewielka ilość 

osób określa swoją motywację do pracy jako bardzo wysoką (20%). Należy się zastanowić                    

co w przypadku, kiedy respondenci określają swoją motywacje jako bardzo niską (4,4%)                  

i czy pracodawca, może takie osoby w jakiś sposób zmotywować do pracy. 
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Rysunek 3. Poziom motywacji do pracy 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rozkład poszczególnych czynników wpływających na motywację prezentuje rysunek                 

nr 4. Czynnikami pozapłacowymi, które motywują pracowników najbardziej cieszą                          

się popularnością: prywatna opieka medyczna (48,9%), work-life balance (42,2%), system 

MyBenefit/OK System (42,2%), bony oraz telefon służbowy/laptop (40%).                    

Respondenci wyróżnili również inne czynniki (4,4%) do których należą: atmosfera, 

możliwość rozwoju firmy, wcześniejsza emerytura. 

 

Rysunek 4. Czynniki pozapłacowe wpływające na motywację 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na rysunku nr 5 przedstawiono co tak naprawdę demotywuje ludzi w pracy. Większość 

przebadanych osób stwierdziło, że najbardziej demotywująco działa na nich nieadekwatne 
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wynagrodzenie w stosunku, co do wykonywaj pracy (68,2%). Pracownicy nie lubią również 

sytuacji stresowych (55,6%), ponieważ zniechęca ich to do wykonywanej pracy.                            

W aktualnych czasach tj. w dobie koronawirusa, ponad połowa ankietowanych (51,1%) 

obawia się o swoje stanowisko pracy, co ma swoje odzwierciedlenie i wpływa na motywację. 

Presja czasu (46,7%), brak możliwości rozwoju (40%), rywalizacja ze współpracownikami 

(28,9%) a także brak możliwości wypowiedzenia się przez pracowników w kluczowych 

kwestiach (20%) nie przynosi korzystnych efektów w odniesieniu do motywacji. Ankietowani 

zauważyli również inne (4,4%) demotywujące czynniki, pośród których zostały wymienione: 

praca po 8 godzin, czy także mobbing. 

 
Rysunek 5. Czynniki wpływające demotywująco na pracowników 

Źródło: opracowanie własne 

 

Respondenci mieli za zadanie ocenić istniejący system motywacyjny w firmach,                       

w których aktualnie pracują w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo słabo, natomiast 5 

oznacza bardzo dobrze.  Na rysunku nr 6 przedstawiono następujące wyniki: 33, 4% 

ankietowanych oceniło aktualny system motywacyjny pozytywnie (ocena na poziomie 4 i 5). 

Najczęściej zostały jednak udzielone odpowiedzi negatywne tj. 42,3% (ocena na poziomie 1                 

i 2). Jedynie 24,4% badanych osób udzieliło odpowiedzi neutralnych (ocena na poziomie 3). 

Kierownictwo tych organizacji powinno w większym stopniu zadbać o motywację 

pracowników, aby zdiagnozować problem w tych przedsiębiorstw należałoby przeprowadzić 

badania, tak aby ustalić przyczyny niezadowolenia pracowników. 
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Rysunek 6. Ocena systemu motywacyjnego w firmach 

Źródło: opracowanie własne 

 

Następnie zgodnie z tabelą 2 ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące istotności 

czynników finansowych wpływających na motywację do pracy. Dla 86,6% ankietowanych 

ważne jest, jakie otrzymują wynagrodzenie i zwracają na to uwagę, jedynie 8,9% badanych 

osób nie zwraca uwagi na to, jakie otrzymują wynagrodzenie. Respondenci odpowiadający 

na pytania w 44,4% uważa, że ich wynagrodzenie jest adekwatne do zajmowanego 

stanowiskach, taka sama ilość osób odpowiedziała w negatywny sposób, że ich 

wynagrodzenie nie jest adekwatne do ich stanowiska. Prawie połowa odpowiedzi 42,3% 

dotyczy zadowolenia z systemu socjalnego w firmie, natomiast niewiele mniej osób                    

jest niezadowolonych z panującego systemu 40%. 
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Tabela 2. 

Ocena ważności poszczególnych stwierdzeń. 
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struktura w % 

Moje wynagrodzenie 

jest dla mnie ważne 

 

8,9 

 

0 
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22,2 

 

64,4 

Moje wynagrodzenie 
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13,3 

 

 

31,1 

 

11,1 

 

33,3 

 

11,1 

System socjalny w 

mojej firmie jest 

dobrze zbudowany 

 

17,8 

 

22,2 

 

17,8 

 

 

35,6 

 

6,7 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 3 przedstawia jak ważne dla ankietowanych są poszczególne instrumenty 

pozafinansowe. Ankietowani w większości czynniki motywujące uznali jako istotne. 

Do czynników, które nie należy według badanych do istotnych zostały uznane: paczki 

świąteczne dla dzieci, pożyczki pracownicze, wyjazdy integracyjne a także publiczna 

pochwała. 

Tabela 3. 

Pozafinansowe systemy motywacyjne – stopień ważności. 
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Paczki świąteczne dla dzieci 11,1 22,2 28,9 26,7 11,1 

Dofinansowanie do wypoczynku 4,4 11,1 15,6 46,7 22,2 

Bony świąteczne 2,2 13,3 6,7 53,3 24,4 

Dodatkowe ubezpieczenie medyczne 0 17,8 4,4 35,6 42,2 

Pożyczki pracownicze 15,6 15,6 37,8 20 11,1 

Wyjazdy integracyjne 8,9 28,9 24,4 24,4 13,3 

Publiczna pochwała 11,1 22,2 22,2 24,4 20 

Dofinansowanie do studiów, szkoleń, kursów 6,7 13,3 11,1 33,3 35,6 

Bilety do kina, siłowni, parków rozrywki 17,8 24,4 6,7 40 11,1 

Prywatna opieka medyczna 4,4 11,1 8,9 33,3 42,2 

Źródło: opracowanie własne 
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Na koniec ankiety zapytano o planowane zmiany miejsca zatrudnienia (rys. 7). 

Zdecydowana większość (75,5%) ankietowanych odpowiedziała, że zamierza zmienić pracę 

w ciągu najbliższych 2 lat. Pośród osób, które zamierzają zmienić pracę najczęściej powodem 

zmiany są: niskie zarobki (52,9%), zła atmosfera w miejscu pracy (41,2%), brak możliwości 

rozwoju (35,3%), lepsza oferta innego pracodawcy (32,4%), praca niedopasowana do 

wykształcenia (17,6%), złe relacje z przełożonym oraz zbyt wymagająca praca (11,8%), 

zmiana miejsca zamieszkania (2,9%). 

 

Rysunek 7. Możliwość zmiany pracy w okresie najbliższych 2 lat. Źródło danych: opracowanie 

własne 

Źródło: opracowanie własne 

6. Podsumowanie  

Przedstawione wyniki badań wyznaczają kierunki rozwoju i doskonalenia systemów 

motywacyjnych oraz stosowanych w nich instrumentów finansowych i pozafinansowych. 

Kapitał ludzki jest najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa, stąd wydaje się zasadne 

odpowiednie zarządzanie aspektami finansowymi i pozafinansowymi, aby realizować 

założone cele przedsiębiorstwa. Jednym z istotnych problemów jest brak jasnych zasad 

systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie. Ponadto wielu pracowników uważa,                        

iż otrzymuje wynagrodzenie nieadekwatne do wykonywanej pracy. Pomimo wzrostu kosztów 

utrzymania pracownika związanego z wyższą pensją, przedsiębiorstwa powinny rozważyć 

możliwość wprowadzenia takich zmian, które będą korelować z osiąganą wydajnością 

poszczególnych pracowników. Ponadto zapewnienie podwładnym przyjaznej atmosfery                   

w pracy, zmienienie stylu kierowania przełożonego czy zapewnienie samorozwoju może 
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przyczynić się w znacznym stopniu do zaangażowania pracowników w życie firmy,                         

a działania te nie wymagają ponoszenia nakładów finansowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza systemów motywacyjnych w… 

47                                                                    Management and Quality- Zarządzanie I Jakość, Vol. 2, No 3 

Bibliografia: 

 Berny, J. Leśniewski, M. A., and Górski, P. (2012) Motywacja w systemie zarządzania 

zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu. Zeszyty naukowe Uniwersytetu, 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. pp. 77-89. 

 Charakterystyka procesu motywacji pracowniczej, (06.05.2016) 

http://absta.pl/charakterystyka-procesu-motywacji-pracowniczej.html  

 Ciekanowski, Z. (2012) Czynniki i instrumenty kształtujące motywację. Zeszyty 

naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i 

Zarządzanie. pp. 87-101. 

 Cofer Ch. and Appely M. (1972) Motywacja, teoria i badania. Warszawa. PWN. 

 Dolot, A. (2014) Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań 

empirycznych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. 

pp.63-73. 

 Górska, E., and Lewandowski, J. (2010) Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. 

Warszawa. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.  

 Kościelniak, A. (2010) Skuteczne motywowanie-Klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. 

Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. pp.57-74. 

 Krzyżak, J. and Motyka, M. (2015) Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby 

psychospołeczne pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie. pp. 69-77. 

 Pęcek, M., and Walas-Trębacz, J. (2018) Ocena skuteczności systemów motywacyjnych 

stosowanych w organizacjach. Journal of Modern Management Process. pp.16-26. 

 Reykowski, J. (1977) Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa. Wydawnictwo 

Szkolne i pedagogiczne. 

 Smolarek, M. (2014) Czynniki motywacji podnoszące morale pracowników. Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. pp.155-156. 

 Smolarek, M., and Dzieńdziora, J. (2016) Analiza systemu motywacji w ocenie 

pracowników badanego przedsiębiorstwa studium przypadków. Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. pp. 57-70. 

 Sroka, M., (2017) Współczesne metody motywowania do pracy w zespole projektowym. 

 Stoner J.A.F., Freeman R.E., and Gilbert D.R. (1997) Kierowanie. Warszawa. PWE. 

Journal of Modern Management Process. pp.36-44. 


