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Pracownicy wielu firm energetycznych znajdują się obecnie 
w trudnej sytuacji wynikającej z systematycznej restrukturyzacji 
organizacji, prywatyzacji i rosnących obciążeń inwestycyjnych. 
W konsekwencji wzrasta udział zagranicznych inwestorów, 
a także pojawia się konieczność wprowadzania spółek energe-
tycznych na giełdę papierów wartościowych. 

W przyszłości sektor energetyczny stanie przed koniecz-
nością dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii, perspektywą 
„wolnego rynku” i zmiany wizerunku na „konkurencyjny”. Choć 
ocena tempa i faktycznych rezultatów prywatyzacji pozostaje do 
rozstrzygnięcia ekspertom, szeregowi pracownicy mogą odczuć 
bezpośrednie zagrożenie utratą zasobów, którego źródłem jest 
środowisko pracy. Może to mieć poważne konsekwencje dla mo-
tywacji pracownika, o czym świadczą na przykład wypowiedzi 
japońskich pracowników usuwających w 2013 roku skutki kata-
strofy na terenie elektrowni jądrowej Fukushima: „Doniesienia 
medialne z reguły koncentrują się na problemach związanych 
z usuwaniem skutków awarii w elektrowni i pomijają losy sze-
regowych pracowników. Podczas wizyt w Fukushimie urzędnicy 
państwowi nie spotykają się z robotnikami. ‘Nie mam poczucia, 
by nasze wysiłki były doceniane przez społeczeństwo’ – dodaje 
rozmówca Asahi Shimbun. – Stopniowo znika moja motywacja 
do pracy” [26]. 

Polscy pracownicy stojący przed obliczem zmiany orga-
nizacyjnej doświadczają raczej pośredniego zagrożenia utraty 
posiadanych zasobów (finansowych, zdrowotnych, psycho-
logicznych). Zagrożenie to może przyjąć formę partykularną, 
dotyczącą poszczególnych pracowników bądź formę globalną, 
dotyczącą dużych grup zatrudnionych lub całej organizacji. Za-
rząd gdańskiej Energi w 2014 roku ogłosił zwolnienia grupowe 
ponad połowy pracowników zatrudnionych w firmie, a program 
dobrowolnych odejść zaplanowany przez grupę TAURON Pol-
ska Energia na lata 2013-2015 stanowi część strategii poprawy 
efektywności [32]. 

Badania sugerują jednak, że drastyczna redukcja liczby 
osób	zatrudnionych	(w	przeciwieństwie	do	łagodnej	–	2%	w	ciągu	
dwóch lat) powoduje istotne obniżenie poziomu zaangażowania 
pracowników, którzy pozostali w organizacji [1]. Na stronie inter-
netowej grupy TAURON odbiorca może przeczytać o wciąż rosną-
cym zaangażowaniu jej pracowników: „Grupie TAURON energii 
wystarcza na dużo więcej niż tylko na jej produkcję i sprzedaż (…). 
Firma chce być blisko ludzi i ważnych dla nich wydarzeń. Dostrze-
gamy potencjał pozytywnej energii, która wyzwala się przy okazji 

takich przedsięwzięć” [34]. Centrum prasowe najlepszego praco-
dawcy 2013 roku (w kategorii firm zatrudniających ponad 1000 
pracowników) również udziela informacji na temat wysoko zaan-
gażowanych pracowników: „Skuteczne zarządzanie tak złożony-
mi i istotnymi projektami inwestycyjnymi nie byłoby możliwe bez 
posiadania odpowiednio zaangażowanej i zmotywowanej kadry. 
GAZ-SYSTEM S.A. każdego roku bada poziom zaangażowania 
pracowników, który wzrósł z 28% w 2008 r. do 87% w 2013 r. Ten 
wynik jest dużo wyższy od średniego poziomu zaangażowania 
w Polsce, który wynosi zaledwie 51%” [27]. 

Zaangażowanie organizacyjne to identyfikacja z organiza-
cją	i	odczuwane	przez	pracownika	przywiązanie	do	niej	–	istnieją	
jednak różne rodzaje zaangażowania. Z poziomem wykonywania 
zadań koreluje dodatnio zaangażowanie afektywne („chcę tutaj 
pracować”), ale już ujemnie zaangażowanie trwania („jest mi to 
potrzebne”). Ostatnim rodzajem jest zaangażowanie normatyw-
ne	–	 „powinienem tutaj pracować” [13]. W zależności od tego, 
jaki rodzaj zaangażowania organizacyjnego będzie najsilniej 
kształtowany	(afektywny	czy	trwania)	–	taki	będzie	poziom	pracy	
i wykonywania zadań w całym sektorze. Z drugiej strony zaan-
gażowanie pracowników w polskich przedsiębiorstwach prze-
mysłowych (np. Zakłady Chemiczne Police) postrzegane jest już 
nie jako dodatek, a cel strategiczny prowadzący ostatecznie do 
sukcesu finansowego firmy, wzrostu innowacyjnych rozwiązań, 
identyfikacji pracowników z pracodawcą oraz wzrostu elastycz-
ności względem zmiany [33].

Klimat nieufności względem zmiany wzmacniały infor-
macje o nierzetelnym przeprowadzaniu restrukturyzacji, w tym 
negocjacjach	z	inwestorami	zagranicznymi	–	w	zarządzie	jednej	
z firm, z którą prowadzono negocjacje w sprawie sprzedaży akcji 
spółki Enea prawdopodobnie zasiadali pracownicy przedsiębior-
stwa energetycznego Enron, które stało się symbolem oszustw 
i korupcji [30]. Lęk u pracowników jest silną emocją, która w na-
turalny sposób towarzyszy zmianie, a silne emocje najłatwiej 
przekształcić	 nie	 logicznymi	 argumentami,	 a	 innymi	 –	 np.	 po-
zytywnymi silnymi emocjami, takimi jak entuzjazm. Im większe 
zaangażowanie pracowników w zmianę, tym wyższe poczucie 
kontroli i entuzjazm. Poczucie kontroli bardzo łatwo zrealizo-
wać regularnie udzielając pracownikowi informacji oraz dając 
wybór	–	np.	między	dwiema	możliwościami.	Według	teorii	Gol-
dratt  wyeliminowanie oporu przed, często nieuniknioną i korzyst-
ną	dla	sektora,	zmianą	 jest	 jak	obieranie	warstw	cebuli	–	wizja	
zmiany powinna zostać przedstawiona w określonej  kolejności. 
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 Sekwencja powinna zaczynać się od pytania o to, co jest pro-
blemem, przez uzgodnienie możliwych rozwiązań problemu, po 
pytania o to, jak wywołać (implementować) zmianę [22]. Brak 
informacji co do postępów restrukturyzacji, mało przejrzysta ko-
munikacja dotycząca przyczyn wprowadzania zmian prowadzi 
do spadku motywacji wśród pracowników. 

Analiza procesów motywacyjnych w sektorze energetycz-
nym wymaga uwzględnienia zagrożeń i wyzwań stojących przed 
polską energetyką, takich jak wzrastająca innowacyjność, ko-
nieczność dbania o środowisko naturalne oraz przechodzenie 
kultur organizacyjnych z form tradycyjnych w nowe (adhokracja1), 
inkubator i inne). Wydaje się, że w niedalekiej przyszłości sektor 
ten będzie funkcjonował wykorzystując innowacje oraz grupę 
wykwalifikowanych pracowników niższego szczebla. Jak zatem 
motywować te dwie grupy pracowników i utrzymać motywację 
do efektywnej pracy? 

Zgodnie z teorią samodeterminacji SDT (Deci i Ryan) najła-
twiej wzbudzić wewnętrzną motywację do pracy w kulturach in-
nowacyjnych. W przypadku dużych grup pracowników wykonu-
jących schematyczne działania najtrudniej o ten typ motywacji, 
można jednak wdrożyć szereg innych technik motywacyjnych. 

Czy karnet na basen i gamifikacja  
mają funkcję motywacyjną?

Energii	pracowników	nie	można	kupić	–	można	 ją	 jedynie	
wzbudzić. Badania dotyczące motywowania pracowników sek-
tora energetycznego przeprowadzone w 2008 przez Sodexho 
Pass Polska [20] skupiały się wyłącznie na pozapłacowych for-
mach motywowania podnoszących atrakcyjność pracy. Dodatko-
we ubezpieczenia zdrowotne, karnety na zajęcia fizyczne, usługi 
sprzyjające rodzinie i wiele innych mają znaczenie dla pracowni-
ka, lecz czy faktycznie przesądzają o jego wewnętrznej motywa-
cji do pracy? Co więcej, formy pozapłacowe nie przysługują wie-
lu szeregowym pracownikom, a od 2009 roku wiele organizacji 
zrezygnowało z takich przywilejów na wszystkich poziomach or-
ganizacji. Już w latach sześćdziesiątych XX wieku Herzberg (na 
podstawie analizy 1844 czynników w środowisku pracy prowa-
dzących do skrajnego braku satysfakcji z pracy oraz 1753 czyn-
ników prowadzących do maksymalnej satysfakcji z pracy) do-
wiódł, iż wyeliminowanie czynników obniżających motywację do 
pracy (np. niska pensja) nie oznacza tak naprawdę zwiększenia 
motywacji u pracowników. Obniżenie motywacji związane jest 
z czynnikami takimi, jak: niskie wynagrodzenie, zła organizacja 
i złe warunki pracy oraz brak dobrych relacji ze zwierzchnikiem 
i współpracownikami. Co ciekawe, wzrost motywacji związany 
jest	 z	 innymi	 czynnikami	 –	wykonywaniem	pracy	 interesującej,	
obecnością wyzwań oraz wzrastającą odpowiedzialnością i po-
czuciem kontroli [6]. Czynniki pierwszego typu nazwać można 
motywatorami zewnętrznymi pracy (związane z higieną pracy 
i unikaniem dyssatysfakcji), a drugiego typu motywatorami we-
wnętrznymi pracy (związanymi ze wzrostem satysfakcji). 

1) Adhokracja	(ang.	adhocracy)	–	określenie	organizacji	charakteryzującej	się	
tymczasowością (łac. ad hoc „do tego”) i zredukowaną do minimum struktu-
rą formalną, na którą składają się zespoły powoływane w celu realizacji kon-
kretnego zadania lub rozwiązania konkretnego problemu. Przeciwieństwem 
adhokracji jest biurokracja. (Wikipedia)

Podobny wpływ poczucia kontroli i odpowiedzialności za-
uważył Mayo po przeprowadzeniu w latach dwudziestych XX wie-
ku eksperymentu wśród szeregowych pracowników  Western 
Electric Company (fabryka w Hawthorne). Mayo stwierdził, że 
samo zainteresowanie badaczy pracownikami, czynniki społecz-
ne i psychologiczne mają większe znaczenie dla poprawy wydaj-
ności pracy niż dokonanie zmiany fizycznych warunków pracy 
(oświetlenia na lepsze i gorsze, skrócenia/wydłużenie przerwy, 
zmian wilgotności i temperatury, następnie powrotu do warunków 
wyjściowych). Badacze do dzisiaj zainteresowani są wyjaśnie-
niem eksperymentu w fabryce w Hawthorne [8], a jego krytycy 
efekt	eksperymentu	wyjaśniają	 innym	czynnikiem	–	pozytywnym	
wpływem udzielanej pracownikom informacji zwrotnej odnośnie 
do	 ich	pracy	 –	 nieobecnym	w	Western Electric Company przed 
rozpoczęciem eksperymentu. Brak informacji zwrotnej do dzisiaj 
uznawany jest za jeden z czynników krytycznych motywacji do 
pracy, szczególnie w przypadku pracy monotonnej i powtarzalnej 
[12]. „Feedback” jest jedną z pięciu osiowych właściwości pracy 
w teorii motywacji do pracy Hackmana i Oldhama (JCM) i powi-
nien charakteryzować się jasnością, szybkością, dużą częstością 
występowania i adekwatną szczegółowością [7]. 

Inni badacze jako czynniki motywujące do wykonywania 
pracy na najwyższym poziomie (program motywacyjny RE-
SPECT) wskazują okazywany szacunek i uznanie (nie w formie 
kwartalnej,	lecz	natychmiast	po	sukcesie	–	uznanie	dla	sukcesu	
świętowane w formalny i nieformalny sposób kształtuje potrzebę 
odnoszenia dalszych sukcesów), ekscytującą pracę (z elemen-
tami „nowego” i autonomii), poczucie bezpieczeństwa zatrudnie-
nia, adekwatne i sprawiedliwe (w opinii pracownika) wynagro-
dzenie, stworzenie warunków do rozwoju osobistego (również 
pozazawodowego), komfortowe warunki pracy oraz czynnik 
najważniejszy	 –	 prawdę.	 Warunkiem	 koniecznym	 uznania	 jest	
szczerość i prawda. Podobnie jak w innych organizacjach, tak 
w sektorze energetycznym prawda oznacza transparentne zasa-
dy pracy, jasność co do przyczyn wprowadzania restrukturyzacji 
(zaznajomienie z procesami w organizacji nawet szeregowych 
pracowników, to jedna z zasad sformułowanych przez Scanlona-
-Frosta), adekwatne wyjaśnienia, świadomość bycia poinformo-
wanym co do aktualnych zmian, ale i bezpośredni kontakt pra-
cowników z najwyższym szczeblami kierownictwa [23]. Można 
zaryzykować stwierdzenie, iż jedną z najważniejszych przyczyn 
protestów szeregowych pracowników jest właśnie potrzeba kon-
taktu z niedostępnym zwierzchnictwem, „bycia wysłuchanym” 
i potrzeba wpływania na rzeczywistość pracowniczą. Taka forma 
aktywnego uczestnictwa to substytut satysfakcji z pracy. 

W przypadku stanowisk pracy wymagających rutynowych 
działań, czynnik ekscytującej, interesującej pracy może być re-
alizowany w formie rotacji chętnych pracowników na stanowiska 
wymagające innych umiejętności. Jeśli pracownicy nastawieni 
są na uczenie się, to dzięki rotacji wciąż wzbogacają swoje zaso-
by (budując przy okazji poczucie własnej wartości), nie są skłon-
ni do poszukiwania nowej pracy, a ich elastyczność w aspek-
cie zastępstw sprawia, że stają się cenni dla samej organizacji. 
Metoda ta może być stosowana w pracy wykwalifikowanej kadry 
robotniczej i sprawdza się na stanowiskach wymagających wy-
konywania monotonnych czynności. Rotacja może trwać nawet 
kilka lat i rozszerzać się na inne oddziały organizacji, co sprawia, 
iż taką formą pracy najczęściej zainteresowani są młodzi pra-
cownicy. Rotacja pracownicza ma niewątpliwe zalety, ale może 
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mieć	też	wady	–	jej	czas	w	praktyce	może	być	zbyt	krótki	na	na-
bycie umiejętności na najwyższym poziomie, a pracownik może 
za każdym razem funkcjonować jedynie w roli „pomocnika” [18]. 
Im wyższa w pracy na najniższym szczeblu motywacja osiągnięć 
pracownika (teoria potrzeb McClellanda), tym pracownik efek-
tywniejszy i bardziej chętny do podejmowania działań wykracza-
jących poza jego obowiązki. 

Istnieje tutaj jednak pewne ryzyko związane z upływem cza-
su	–	 jeśli	praca	nie	daje	możliwości	pracownikowi	zaspokojenia	
silnej potrzeby osiągnięć, po pewnym czasie dochodzi do znacz-
nego obniżenia poziomu wykonywania zadań [5]. Uzasadnia to 
tezę, iż organizacja w celu maksymalizacji produktywności i po-
ziomu wykonania powinna dążyć do zaspokojenia innych niż eko-
nomiczne, potrzeb pracowników najniższego szczebla. Jakie jesz-
cze czynniki wpływają na zadowolenie z pracy i motywację w tej 
grupie pracowników? Z badań wynika, iż dla pracowników (np. 
na taśmie produkcyjnej) głównym składnikiem satysfakcji z pracy 
jest	wykonywanie	pracy	wysokiej	 jakości	 –	 gdy	 czynnik	 ten	ha-
mowany jest przez warunki pracy satysfakcja znacznie spada [4]. 
Może wydawać się, że pracownicy najniższego szczebla w sek-
torze energetycznym i przemysłowym niesłusznie „domagają się” 
wyższych	wynagrodzeń	–	jednak	w	prosty	sposób	wyjaśnia	to	teo-
ria motywacji Alderfera. Jeśli pracownik nie ma żadnej możliwości 
zaspokojenia pojawiających się potrzeb wyższych, np. potrzeby 
uznania, to w dwójnasób przerzuci swoją uwagę na potrzeby niż-
sze (istnienia), takie jak wynagrodzenie [18]. 

Zatem	 –	 jaką	 funkcję	 motywacyjną	 pełnią	 ekonomiczne	
(płacowe i pozapłacowe) formy dodatkowego wynagradzania 
pracowników? Stanowią one motywatory zewnętrzne, które 
mogą wygaszać motywację wewnętrzną. Jeśli dziecko rysuje, 
ponieważ to lubi, a rodzic zacznie je za to regularnie nagradzać, 
najprawdopodobniej zapał do rysowania u dziecka obniży się 
wraz z zaprzestaniem wynagradzania. Czynnik ekonomiczny 
dla egzystencji człowieka jest bardzo ważny, jednak nagrody 
„oczekiwane” i regularnie przyznawane zmniejszają motywację 
wewnętrzną do pracy. Nagrody niespodziewane, nieregularne 
mogą jednak pełnić funkcję pozytywnych motywatorów. 

Obecność motywatorów wewnętrznych w przeciwieństwie 
do czynników higieny pracy ma znaczenie dla długotrwałego 
kształtowania pozytywnych postaw względem pracy i odczuwania 
nieprzymuszonej „chęci” wykonania zadania [6]. Motywacja we-
wnętrzna to podejmowanie aktywności ze względu na towarzy-
szącą temu satysfakcję, a nie presję czy konsekwencje w postaci 
nagród [17]. Takie zajęcie najczęściej jest źródłem dumy i przy-
jemności. Motywatorami nie powinny być (mimo iż postrzegane 
jako wewnętrzne) dążenie do zniwelowania poczucia winy czy 
przekonanie o tym, że wynik poprawi poczucie własnej wartości 
pracownika. Takie motywatory też mają status nagrody, tyle że 
wewnętrznej [16]. Nagrody i kary działają krótkotrwale i odwraca-
ją tak naprawdę uwagę pracownika od pożądanego zachowania 
[24]. Niektóre motywatory, jak dostrzegana i zinternalizowana war-
tość wykonywanej dla organizacji pracy, są na granicy wewnętrz-
ne-zewnętrzne, ponieważ pochodzą z zewnętrznego źródła. Co 
więcej	 –	 niektóre	 zachowania	mogą	 być	motywowane	 zarówno	
wewnętrznie i zewnętrznie (np. wymogi pracy i satysfakcja). Świa-
tło ostrzegawcze dla osób zajmujących się motywowaniem po-
winny stanowić pytania pracowników o treści „Co otrzymamy za 
realizację projektu?”, które świadczą o utracie zainteresowania 
pracą samą w sobie i braku poczucia jej „sensowności”. 

Wedle zasady sformułowanej przez Kahnemana i Tversky-
’ego [29] straty bolą nas bardziej niż zyski, więc wzbogacenie 
w postaci systemu nagród pozapłacowych nie będzie oceniane 
przez pracownika tak pozytywnie, jak negatywnie oceniana bę-
dzie	utrata	jednego	z	dodatkowych	benefitów	–	co	nie	jest	sytu-
acją rzadko spotykaną w przypadku obniżania kosztów pracy. 
Jednostka przyzwyczaja się do regularnych form nagradzania 
i skutek motywowania pracowników w sposób pozapłacowy 
może być przeciwny do zamierzonego. W dłuższej perspek-
tywie jedynie wzbudzona motywacja wewnętrzna prowadzi do 
satysfakcji z pracy, wzrostu kreatywności i wydajności. Więk-
szość ludzi, wbrew powszechnej opinii, posiada zdolność do 
wzbudzenia motywacji wewnętrznej (zadaniem menadżera, 
kierownika czy psychologa jest stworzenie odpowiednich ku 
temu okoliczności). Jest to naturalne zaangażowanie i poczucie 
nastawienia na zdobywanie, osiągalnych celów [14]. Menadżer 
lub szef powinien przyjąć, oprócz profesjonalnej diagnozy, po-
dejście sokratejskie względem pracownika, starając się wydo-
bywać z niego odpowiedzi i rozwiązania, które będą jego samy-
mi, a nie narzuconymi z zewnątrz [22]. Nie oznacza to jednak 
akceptowania skrajnego subiektywizmu pracownika (np. pracy 
przez	15	godzin	tygodniowo),	wręcz	przeciwnie	–	kolejnym	za-
daniem menadżera, szefa jest doprowadzić do zinternalizowa-
nia tych zachowań, które chcielibyśmy wprowadzić w ogólną 
kulturę organizacyjną firmy. Różnice między motywatorami 
zewnętrznymi	 i	wewnętrznymi	obrazuje	prosty	przykład	–	 jeśli	
właściciel psa chce, aby ten wykonał ruch (podjął aktywność) 
daje	mu	coś	słodkiego	–	pies	wykonuje	ruch.	Kto	jednak	w	ta-
kiej sytuacji jest zmotywowany do tej aktywności? Zmotywowa-
ny jest właściciel, pies wykonuje tylko komendę, ruch (dodajmy, 
że jednorazowo), co nie ma nic wspólnego z motywacją [6]. 
Programy motywacyjne nie przejawiają się zatem w pozapła-
cowych dodatkach do wynagrodzenia (które szybko stają się 
„prawami” i są wrażliwe na cięcia finansowe), a skutecznym li-
derowaniu, pełnej analizie potrzeb pracowników, dopasowaniu 
osobowościowym i pokoleniowym do wykonywanych zadań, 
a także w cyklicznym (indywidualnym i zespołowym) organizo-
waniu nieformalnych spotkań. Treść takich programów często 
uwzględnia zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i realnej 
realizacji ścieżek rozwoju zawodowego, odpowiedniej komuni-
kacji, uwzględnieniu partycypacji pracowników w korzyściach 
(gainsharing i programy budowane na bazie doświadczeń 
Scanlona z lat trzydziestych XX wieku, opisanych przez Frosta). 
Powstają także całe systemy zarządzania (kompleksowe za-
rządzanie przez jakość, zarządzanie przez cele, reengieereng, 
czyli radykalna reorganizacja w celu osiągnięcia znaczących 
rezultatów) oraz formy alternatywne, takie jak zaangażowanie 
pracowników Enea w wolontariat pracowniczy [31]. Oprócz 
programów, ważne jest także wprowadzanie elementów zwią-
zanych z pozytywnym klimatem w środowisku pracy, takich jak 
elastyczność przełożonych w sytuacjach trudnych (np. praca 
na odległość w sytuacji choroby dziecka) czy personalizacja 
miejsca pracy, co buduje emocjonalną relację między pracow-
nikiem a firmą i rzutuje na większe zaangażowanie w pracę. 

Współcześnie mamy także do czynienia ze stosowaniem 
przez innowacyjne organizacje, około 5% polskich firm [15], 
nowych narzędzi, np. gamifikacji, która ma na celu pobudzanie 
naturalnego zaangażowania przy wykorzystaniu mechanizmów 
stosowanych w grach komputerowych, takich jak rywalizacja, 
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zbieranie punktów i odznak czy obserwacja dokonań innych 
(Deterding i in. 2011). Jak sugerują prawnicy, stosowanie gami-
fikacji w środowisku pracy jest kontrowersyjne z punktu widze-
nia prawa pracy, jednak w Polsce powstają firmy specjalizujące 
się w projektowaniu takich „gier”, a na świecie jest to już trend 
w zarządzaniu w dużych organizacjach [15]. Z psychologiczne-
go punktu widzenia, gamifikacja, zbieranie wirtualnych punktów 
i osiąganie poziomów może być kolejnym iluzorycznym (choć 
nowoczesnym)	motywatorem	 zewnętrznym.	 Pytanie	 –	 czy	 po-
ziom motywacji i zaangażowania u pracowników utrzyma się 
w sytuacji zakończenia gry lub zawieszenia systemu? 

W innowacyjnym środowisku pracy duże znaczenie zaj-
muje nadal podejście zorientowania na cele. Pracownicy naj-
częściej dzielą się na jednostki nastawione na uczenie się 
i przekonane o możliwości poprawy poziomu zdolności i inte-
ligencji oraz jednostki nastawione na wykonanie zadania, nie-
posiadające poczucia kontroli nad własnymi zasobami i oba-
wiające się porażki [7]. Stawianie przed pracownikami celów 
nie jest zwykłym delegowaniem zadań, a raczej odkrywaniem 
ich potencjału, budowaniem zasobów pracownika i wzmacnia-
niem organizacji, udzielaniem wsparcia i potrzebnego trenin-
gu, a więc stwarzaniem okoliczności bez stawiania wyraźnych 
ograniczeń. Warto, aby cel stawiany pracownikowi był zgodny 
z modelem SMART. Rozwinięcie skrótu SMART to S jak Simple/
Specyfic (cel prosty, czyli zrozumiały i konkretny), M jak Me-
asurable (cel mierzalny, pytanie „o ile?”), A jak Achievable/Am-
bitious (cel ambitny, ale realnie osiągalny), R jak Relevant (cel 
istotny dla pracownika), T jak Timely definied (cel zdefiniowany 
w czasie). W ujęciu tradycyjnym przyjmuje się, że systemy na-
gradzające działają podobnie względem wszystkich pracowni-
ków, a nastawienie pracowników jest takie same. Środowisko 
pracy jest jednak zróżnicowane, w zależności od wieku i innych 
czynników zmienia się nastawienie względem motywatorów 
i same potrzeby jednostki, dlatego też wszystkie systemy mo-
tywacyjne powinny być bardziej adekwatne do zmieniających 
się potrzeb pracownika. 

W klasycznej teorii motywacji ERG (existance, related-
ness, growth) Alderfera podkreślane jest to, że w toku życia 
różne potrzeby dochodzą do głosu w różnym czasie. Według 
wywodzącej się z badań teorii SDT (self-determination theory) 
autorstwa Deci i Ryan, na poziom autodeterminacji pozytyw-
nie wpływa środowisko zaspokajające potrzeby psychologicz-
ne, takie jak potrzeba kompetencji (subiektywne przekonanie 
osoby, że potrafi coś zrobić jako podłoże dla „frajdy” z pracy), 
autonomii (wybór, wybór i jeszcze raz wybór) i więzi (zadanie 
powinno być wartościowe z punktu widzenia jednostki i grupy). 
Badacze zakładają, że bardziej niż ilość motywacji liczą się typy 
motywacji	do	działania	–	motywacja	autonomiczna	vs.	kontro-
lowana. Pierwszy typ obejmuje motywację wewnętrzną oraz te 
elementy zewnętrznej motywacji, z którymi jednostka identyfi-
kuje się i dostrzega ich wartość. W skład motywatorów kontro-
lowanych wchodzą nagrody, kary, unikanie wstydu, motywatory 
uwarunkowane samooceną i związane z ego jednostki [2]. Indy-
widualizacja stanowi wyzwanie dla organizacji funkcjonujących 
w sektorze energetycznym zatrudniającym tysiące osób, stąd 
istotna rola kierownictwa średniego szczebla oraz wyłonienie 
doświadczonych wieloletnich pracowników niższego szczebla 
we wdrażaniu właściwych systemów motywacyjnych (tzw. am-
basadorzy zmiany). 

Czynniki blokujące oraz czynniki sprzyjające 
motywacji do pracy

Motywowanie pracowników, którzy przejawiają pozytyw-
ne nastawienie względem pracy wydaje się zadaniem łatwym. 
W praktyce istnieje jednak wiele czynników, które mogą zabu-
rzać motywowanie pracowników, które menadżer lub zwierzch-
nik powinien potrafić poprawnie zdiagnozować. Psycholog może 
ujawnić u tej samej jednostki rozbieżności pomiędzy postawą 
jawną względem pracy (explicite, deklarowaną, diagnozowaną 
za pomocą skali postaw) a postawą utajoną (implicite, badaną za 
pomocą testu ukrytych skojarzeń IAT). Postawa jawna, deklaro-
wana	może	być	pozytywna,	a	utajona	–	negatywna.

Czynniki blokujące motywację pracowników mogą wynikać 
ze specyficznej kultury organizacyjnej oraz niezgodności między 
stanem obecnym a stanem pożądanym przez pracowników (dia-
gnozy wymiarów dokonuje się m.in. za pomocą narzędzia OCAI 
Cameron, Quinn). Kultura organizacyjna jest zbiorem podstawo-
wych wartości, założeń, postaw, organizacyjnych rytuałów i zwy-
czajów. Przejawia się w języku, mitach organizacyjnych, obsza-
rach „tabu”, symbolach, zachowaniach pracowników i ich prze-
konaniach. Kultura obecna jest w pamięci zbiorowej. Diagnoza 
kultury (w zależności od teorii) pozwala odpowiedzieć na pytania 
o to, jaki jest dystans władzy, czy występuje unikanie niepewności 
w firmie, co preferuje organizacja: równość czy hierarchię i jak jest 
nastawiona: na osobę czy zadanie, jaki jest poziom podejmowa-
nego ryzyka i szybkość reakcji/informacji zwrotnej, czy pracowni-
cy doświadczają elastyczności i swobody czy raczej stabilności 
i kontroli oraz jak zorientowana jest organizacja (do wewnątrz/na 
zewnątrz oraz w czasie np. na teraźniejszość, a nie na przyszłość). 
Kultura to także indywidualizm vs. kolektywizm i męskość vs. ko-
biecość organizacji, typ przywództwa (Likert np. typ konsultacyjny) 
i nieformalne role przyjmowane przez pracowników. 

Innym czynnikiem blokującym może być wiek pracowników. 
Określony wiek to posiadanie lub nie wcześniejszych doświad-
czeń zawodowych, praca w różnych systemach politycznych, czy 
w końcu podleganie specyficznym przemianom gospodarczym 
i wynikające stąd oczekiwania (różnice między pokoleniem X, po-
koleniem Y urodzonym po roku 1980 oraz nadchodzącym pokole-
niem Z urodzonym po 1994 roku). Pokolenie 20-, 30-latków cha-
rakteryzuje się większą od pokolenia X natychmiastowością i nie-
zależnością, zapotrzebowaniem na stymulację i wykorzystanie 
nowoczesnych technologii w pracy, wielozadaniowością, niższą 
lojalnością względem pracodawcy, który nie zapewnia innowacyj-
nego i rozwojowego środowiska pracy oraz brakiem odniesienia 
do rzeczywistości postsocjalistycznej [28]. Teorie społecznej toż-
samości pokazują, że wiek ma znaczenie różnicujące w środo-
wisku	pracy	–	osoby	w	 tym	samym	wieku	 traktowane	są	przez	
nas jako członkowie tej samej grupy, a przedstawiciele pokolenia 
młodszego/starszego jako członkowie grup przeciwnych, co może 
implikować uprzedzenia i negatywne zjawiska w środowisku pracy 
[21]. Programy pozapłacowe mogą zatem przyczyniać się do mię-
dzygeneracyjnego	konfliktu	oraz	pomimo	swej	obecności	–	braku	
realnego wpływu na zachowanie pracowników. Odkrywanie po-
trzeb pracowników jest bardziej efektywne w procesie motywacyj-
nym niż dążenie do zmiany charakteru, osobowości jednostki [14]. 
W toku takiej analizy może okazać się, iż stawianie intelektualnych 
wyzwań przed pracownikiem wcale nie wzbogaca i nie czyni jego 
pracy bardziej interesującą, a brak rutyny i przewidywalnych za-
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dań powoduje chroniczny stres u pracownika [7]. Podejście „jeden 
rozmiar pasuje na wszystkich” stosowane było w USA kilkadzie-
siąt lat temu. Aktualnie przyjmuje się, że system motywacyjny, aby 
był skuteczny, powinien być sterowany przez samego zaintereso-
wanego	–	pracownika	[25].	

Czy obecność potrzeby ważniejsza jest od logicznego my-
ślenia o konieczności podejmowania wysiłków w pracy? Wydaje 
się, że tak, ponieważ to chęć zaspokojenia potrzeby pobudza 
jednostkę fizjologicznie i emocjonalnie do działania [10]. Dosto-
sowanie hierarchii potrzeb Maslowa do środowiska pracy poka-
zuje, że to samorealizacja (rozwój) jest potrzebą wzrostu, a wy-
nagrodzenie	potrzebą	zauważalną	w	sytuacji	niedoboru	–	razem	
z umową o pracę i bezpiecznymi warunkami pracy stanowią one 
podstawy w organizacyjnej hierarchii potrzeb. Relacje ze współ-
pracownikami odzwierciedlają potrzebę przynależności, a sukce-
sy zawodowe potrzebę uznania [11].

Pracownicy trudni

Kolejne wyzwanie w motywowaniu pracowników stanowią 
pracownicy trudni, posiadający negatywną postawę względem pra-
cy lub pracownicy o innym od reszty stylu spostrzegania i myślenia 
–	postępowanie	mające	na	celu	 ich	 zmotywowanie	powinno	być	
nastawione na likwidowanie barier, a nie nakłanianie czy przeko-
nywanie (włącznie z barierami podmiotu motywującego względem 
tych właśnie osób). Należy mieć też na uwadze własną osobowość 
i	prezentowaną	postawę	–	najlepiej	jeśli	lider,	menadżer	ma	natural-
ne predyspozycje do entuzjazmu i pozostawania aktywnym nawet 
w obliczu trudności. Likwidowanie barier motywacyjnych wyklucza 
jednak jednoczesne przyjmowanie roli oceniającej, wartościującej 
[14].	Nie	oznacza	 to	podejścia	 liberalno-unikowego	–	zwierzchnik	
ma obowiązek wyznaczania celów pracownikowi [7], a postępo-
wanie z pracownikiem trudnym w każdym aspekcie pracy powinno 
charakteryzować się szybkością i konsekwencją [9].

Z drugiej strony procesy myślowe charakteryzują się różno-
rodnością, a każdy pracownik posiada odmienny zestaw prefero-
wanych wartości i uprzedzeń. Zestaw czynników motywacyjnych 
nie	może	być	zatem	jednolity	–	w	przeciwnym	razie	konsekwencją	
będzie inercja podmiotu w miejsce pożądanej aktywności. Takie po-
dejście w motywowaniu wymaga decentracji (wyjścia poza własne 
„najwłaściwsze” schematy myślowe), co nie jest procesem łatwym. 
Według Piageta dzieci naturalnie przechodzą z fazy egocentryzmu 
poznawczego (dziecko uważa, że osoba siedząca naprzeciwko 
spostrzega świat tak jak ono, co wykazano m.in. w eksperymen-
tach z makietą gór) do decentracji, w której jednostka jest w stanie 
trafnie tworzyć w umyśle struktury „poza ja”. Warto zatem zadać 
sobie pytanie „Jak to jest mieć mnie (z moimi uprzedzeniami, warto-
ściami) jako menadżera, szefa, podwładnego?” (dotyczy to obydwu 
stron) i odpowiedzieć na nie z perspektywy innej osoby [14]. Podej-
ście do motywowania konkretnego pracownika wymaga spojrzenia 
na niego jako człowieka, a nie problem do rozwiązania. Pomocna 
może okazać się analiza sytuacji (często pozazawodowych), w któ-
rych pracownik jest aktywny i przeniesienia jej elementów (na przy-
kład zaangażowanie określonych zmysłów, zwiększenie kontaktu 
z klientami lub wykluczenie zadań wymuszających wykonywanie 
jednostajnych czynności) do środowiska zawodowego. Posiada-
nie potencjału i przejawianie aktywności w innych sferach dotyczy 
niemalże każdego pracownika. Jednak często obraz takiej mało 

wydajnej osoby bywa zniekształcony i zaskoczenie może stanowić 
fakt, że pracownik jest bardzo dobrze zmotywowany w sferze np. 
budowy domu, uprawiania sportu czy nawet mało praktycznym 
konstruowaniu kolejnego statku z zapałek. W takim przypadku 
zamiast zwolnienia rozwiązaniem może stać się zbudowanie pro-
gramu motywacyjnego nawet na bazie jednej pozytywnej cechy lub 
jednego efektywnie zrealizowanego zadania przez pracownika. Jest 
to podejście wymagające i uwzględniające posiadanie zasobów 
empatii, jednak w przeciwieństwie do ignorowania lub narzucania 
pracownikowi (słusznych zresztą) schematów postępowania, może 
przynieść efekt w postaci wzrostu motywacji wewnętrznej i tym sa-
mym wydajności pracy. 

Niedopasowanie osobowościowe jednostki (w tym tempera-
mentalne, np. ruchliwość procesów nerwowych) do miejsca pracy 
może być jedną z przyczyn małej efektywności i braku wrażliwości 
pracownika na nieadekwatne programy motywacyjne. Diagnoza 
osobowości w aspekcie pracy i organizacji odbywa się między in-
nymi na podstawie testów psychologicznych, a obowiązkiem szefa/
menadżera powinna być znajomość mocnych i słabych stron pra-
cownika. Następnym krokiem powinno być wyklarowanie oczeki-
wań względem pracownika (w kontekście posiadanych talentów 
i predyspozycji) oraz przygotowanie do pełnienia obowiązków na 
najwyższym możliwym poziomie. Poprzedza to sformułowanie 
dalszych celów i nakreślenie wartości wkładu wnoszonego przez 
pracownika do organizacji [10]. Nieobecność właściwego treningu 
i skrajne niedopasowanie może skutkować brakiem identyfikacji 
pracownika z wynikami pracy. W dłuższej perspektywie trudno wy-
obrazić sobie skrajnie impulsywną, poszukującą doznań osobę (do-
datkowo o niskiej sumienności i wysokiej ekstrawersji) wykonującą 
z motywacją wewnętrzną szereg bardzo odpowiedzialnych, lecz 
monotonnych zadań o wysokim poziomie złożoności. Inną przy-
czyną braku motywacji może być umiejscowienie pracownika na 
konkretnym wymiarze osobowościowym. Pracownicy postrzegani 
w środowisku pracy jako osoby trudne to często osoby narcystycz-
ne, neurotyczne lub roszczeniowe. Na podstawie teorii słuszności 
Adamsa, w której motywacja zależy od subiektywnej oceny spra-
wiedliwego traktowania w pracy, wyodrębniono trzy wzory reakcji 
pracownika	–	hojność,	wrażliwość	na	słuszność	oraz	 roszczenio-
wość. Osoby roszczeniowe zadowolone są z pracy tylko wtedy, gdy 
nagrody są nieproporcjonalnie większe od poniesionych przez nich 
wkładów, a nie tylko „słuszne” czy sprawiedliwe [18].  

Blokadę motywacyjną mogą stanowić także czynniki po-
zazawodowe	 (rodzinne,	 finansowe,	 zdrowotne)	 –	pytania	o	nie	
powinny znaleźć się w nieformalnym wywiadzie z pracownikiem 
[14]. Im więcej szef/menadżer wie o pracowniku, tym łatwiej jest 
mu stworzyć najbardziej odpowiednią strategię motywacyjną. 
Ostatecznie	–	nawet	 trudny	pracownik	może	przynieść	organi-
zacji korzyści, jeśli zostanie mu przydzielona rola osoby rozbija-
jącej homogeniczność poglądów, co może sprzyjać kreatywno-
ści i ujawnianiu najmniej spodziewanych scenariuszy wydarzeń, 
punktów widzenia i mogących pojawić się zagrożeń.

Automotywacja, czyli jak zmotywować  
siebie do działania

Dziecko nie potrzebuje technik automotywacyjnych do 
rozwoju,	poszukiwania,	poznawania,	tworzenia	–	niezależnie	od	
liczby upadków i doznawanych rozczarowań. Pod tym względem 
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i wieloma innymi dziecko ma przewagę nad człowiekiem doro-
słym. Jak zatem wzbudzić w sobie dziecięcą ciekawość świata 
i entuzjazm w wykonywaniu najprostszych czynności? 

Po pierwsze, konieczne jest określenie osobistych motywa-
torów i czynników demotywujących związanych z pracą (poza 
elementami środowiska pracy warto zwrócić uwagę na pory dnia 
związane z indywidualnym funkcjonowaniem organizmu, obcią-
żenia pozazawodowe w najmniej efektywnych dniach tygodnia, 
dystraktory, takie jak muzyka lub przeciwnie cisza oraz swój po-
ziom indywidualizmu i kolektywizmu). Preferowane godziny pra-
cy związane z chronotypami, bodźce i stymulacja, predyspozycje 
do pracy indywidualnej lub zespołowej mogą znacznie wpływać 
na poziom wykonywania zadań i postawę względem pracy. Kla-
ryfikacja motywatorów powinna być jak najbardziej realistyczna 
i nastawiona na odkrycie czynników wewnętrznych w podejmo-
wanych aktywnościach (także pozazawodowych). Prostą tech-
niką jest przeanalizowanie wszystkich wykonywanych działań 
i zastanowienie się nad tym, co sprawia, że je podejmujemy. 

Innym sposobem jest skorzystanie z porady doradcy zawo-
dowego lub psychologa i poddanie się badaniu testami, dzięki 
czemu uzyskamy profil cech lub typów osobowości. W obszarze 
psychologii pracy i organizacji wykorzystywany jest między inny-
mi test MBTI Myers-Briggs, który wskaże kierunek pobudzenia 
w podejmowanych działaniach, elementy, na których koncentru-
jemy uwagę, styl podejmowania decyzji i sposób przeżywania 
życia. Jeśli poziom motywacji jest na niskim poziomie, pracow-
nik odczuwa całkowity brak satysfakcji z pracy, to dobrym roz-
wiązaniem jest ocena własnych „kotwic kariery zawodowej” na 
podstawie kwestionariusza orientacji karier zawodowych Sche-
ina. Kolejnym etapem jest wyznaczenie osobistych celów i moni-
torowanie postępów. Poziom motywacji może się zmieniać, po-
dobnie jak przynależność motywatorów do grupy wewnętrznych/
zewnętrznych. Cele powinny być szczegółowe, składające się 
z konkretnych czynności prowadzących do osiągnięcia poziomu 
mistrzowskiego w kwestii wyuczenia danej procedury, opanowa-
nia narzędzia pracy czy poprawy poziomu znajomości danego 
obszaru wiedzy. Badania wskazują, iż cele globalne, takie jak do-
bre wyniki w pracy, osiągane są łatwiej, gdy wcześniej nastąpiła 
koncentracja na osiągnięciu szeregu mniejszych celów (zestawu 
strategii). Seijts zaproponował tutaj analogię golfisty, który zanim 
zacznie odnosić sukcesy uczy się perfekcyjnej postawy i uchwy-
tu [7]. Szczególnie dotyczy to osób o nastawieniu na wynik, efekt 
pracy, a nie na uczenie się w dążeniu do celu. 

Skuteczną techniką jest przełamywanie rutyny kreatywnym 
podejściem do zadań (czyni pracę bardziej interesującą) oraz my-
ślenie strategiczne, które pozwala przewidzieć następstwa, tym 
samym zminimalizować lęk przed porażką i zmotywować do konty-
nuowania pracy. Nadzieja na sukces motywuje, a lęk obniża moty-
wację do wydajnej pracy. Wysoka wydajność pracy wymaga także 
zachowania work-life balance, czyli równowagi między pracą i ży-
ciem osobistym. Autorzy teorii samodeterminacji (SDT) Deci i Ryan 
akcentują znaczenie indywidualnych zasobów energii (witalności), 
więc jeśli pracownik traci zaangażowanie i spada jego motywacja 
do pracy powinien przyjrzeć się globalnie swojemu funkcjonowaniu. 
Teoria SDT ma swoje zastosowanie nie tylko w obszarze pracy, ale 
też rodzicielstwie, aktywności fizycznej, edukacji, bliskich związ-
kach i ogólnym well-being. Spadek motywacji do działania w róż-
nych sferach życia (do tej pory aktywnych) może być objawem in-
nych procesów fizjologicznych lub psychologicznych [2]. 

W sytuacji braku nadziei na zmianę elementów środowiska 
pracy pozostaje odwołać się do zmiany przekonań na temat ota-
czającego świata (w tym środowiska pracy) i teorii optymizmu Se-
ligmana. Metoda TPS Seligmana (składająca się z trudności, prze-
konań i skutku) polega na zapisywaniu napotykanych trudności 
w sposób jak najbardziej obiektywny i konkretny (np. barier moty-
wacyjnych), a następnie formułowaniu subiektywnych przekonań 
(interpretacja ich przyczyn „dlaczego mnie to spotkało?”). Na koń-
cu konieczne jest zapisanie emocji i działań jednostki. Technika 
ta pomaga zauważyć, iż zawsze pomiędzy wydarzeniem a jego 
skutkiem znajduje się przekonanie pracownika (często pesymi-
styczne), które wpływa na odczuwane negatywne emocje i inercję. 
W takim przypadku zanim motywacja do pracy znacznie się obni-
ży	–	 jak	pisze	Seligman,	optymizmu	można	(a	nawet	 trzeba)	się	
nauczyć [19]. Co więcej, badania wskazują, iż satysfakcja z pracy 
rośnie z wiekiem, co związane jest z większym doświadczeniem, 
zaufaniem,	wyższą	samooceną	i	kompetencjami	–	niezależnie	od	
tego czy jest to praca umysłowa czy fizyczna [18].
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