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Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z Funduszy Strukturalnych, który 
powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansu-
je on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu 
i wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowa-

ne są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, 
analizy i badania dotyczące rynku pracy itp. Jest on głównym instrumentem wspierającym działania podej-
mowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z ośmiu programów ope-
racyjnych, na lata 2007-2013. Ten finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego program, zgodnie z celem głównym, przyczynia się 
do wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej w Polsce. W ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podejmowane są działania prowadzące do zwiększenia dostępu do 
zatrudnienia dla osób poszukujących pracy, wzmacniania integracji społecznej grup narażonych na dyskry-
minację, zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, a także podnoszenia poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji ściśle powiązanych z rynkiem.

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej zostało powołane 1 paź-
dziernika 2009 roku z inicjatywy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.  
Projekt przez okres swojego funkcjonowania, tj. lata 2009 - 2010, wspierał  
rozwój i działalność podmiotów ekonomii społecznej na terenie regionu  
kujawsko-pałuckiego. W ramach zrealizowanych działań znalazły się cykle 

szkoleniowe obejmujące swoim zakresem dziedziny ekonomii, prawa pracy, biznesu i komunikacji interperso-
nalnej. Wszystkie szkolenia i działania mające na celu rozwój ekonomii społecznej na terenie regionu kujawsko- 
pałuckiego spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość uczestników korzystających 
ze wsparcia KPCES. Realizację projektu zakończono 31 grudnia 2010 roku.

Fundacja Gaudeamus została założona 15 października 2003 roku. Jest 
organizacją pożytku publicznego. Działania Fundacji skupiają się na aktywi-
zowaniu młodych ludzi a poprzez rozwój ich talentu i osobowości zachęcaniu 
ich do twórczych działań na rzecz rozwoju nauki i kultury. Gaudeamus wspiera 

rozwój ekonomii społecznej regionu, a zwłaszcza integrację osób niepełnosprawnych oraz promuje wielokul-
turowość i tolerancję.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest instytucją edukacyjną posia-
dającą ugruntowaną pozycję w strukturze szkolnictwa wyższego regionu 
kujawsko-pomorskiego. Misją Wyższej Szkoły Gospodarki jest oddziaływanie 
na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez kształtowanie świadomości 

ekonomicznej, przygotowanie kadr, promocję nowoczesnej gospodarki, a także dużą aktywność na polu kul-
turalnym.
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1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej 
(J. Nieżurawska).

2. Kiedy założyć działalność gospodarczą? – działalność nieodpłatna i od-
płatna a działalność gospodarcza organizacji pozarządowych (M. Salik).

3.  Kultura organizacyjna organizacji pozarządowej (D. Pronobis).



koordynujący pracę poszczególnych 
zespołów i cieszący się autorytetem 
oraz uznaniem wszystkich członków. 
W kulturze zorientowanej na osobę 
w centrum zainteresowania znajdu-
je się jednostka. Ze względu na jej 
sposób bycia porównywana jest do 
gwiazdy filmowej. Przebywanie w śro-
dowisku złożonym z osób o silnej in-
dywidualności w krótkim przedziale 
czasu może sprawiać przyjemność, 
z czasem – zwykle staje się uciążliwe 
ze względu na ich skłonność do domi-
nacji w grupie i niechęć do kompromi-
su oraz kontroli.

 Kulturą organizacyjną można za-
rządzać, a także korygować ją w celu 
pełniejszego wykorzystania potencja-
łu organizacji i szans występujących 
w otoczeniu. W tym celu warto udzie-
lić odpowiedzi na następujące pyta-
nia: jak myślą członkowie organizacji, 
jakie są ich silne i słabe strony, jak ich 
mentalność wpływa na podejmowa-
ne inicjatywy, w jaki sposób osiągają 
cele, czy są otwarci na zmiany, jakie 
zmiany warto wprowadzić, by zwięk-
szyć efektywność działania. Odpowie-
dzi staną się podstawą do opracowa-
nia programu naprawczego.

 Należy liczyć się jednak z tym, że 
proces zmiany kultury organizacji jest 
długotrwały – z reguły nie jest liczony 
w miesiącach, ale w latach. Jak po-
daje L. Clarke, aby nastąpiła zmiana 
postawy ludzi musi upłynąć 5 lat. A im 
mniejsza świadomość kultury orga-
nizacji i niższy jej poziom, tym zmia-
ny zachodzą wolniej. Łatwiej zmiany 
wdrażać w organizacjach młodych, 
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w których nie ma jeszcze utrwalonych 
tradycji, i małych – bez rozbudowa-
nej struktury organizacji. Wdrożeniu 
zmian sprzyja sytuacja kryzysowa, 
w której podważony zostaje istnie-
jący stan rzeczy, a także znaczenie 
dotychczasowej kultury. Zmianom 
sprzyja także zmiana władz. Jest wte-
dy okazja również do zmiany celów, 
wartości, zachowań, sposobu rozwią-
zywania problemów, sposobów dzia-
łania członków organizacji. Czasem 
do wdrożenia zmian skłania chęć pod-
jęcia nowych wyzwań, co wiąże się 
z koniecznością zwiększenia aktyw-
ności i kreatywności członków. 

 Warto również mieć na uwadze 
fakt, iż kultura organizacji ma wpływ 
na kulturę otoczenia, stanowiąc dla 
niego wzorzec postępowania. 

Dorota Pronobis
Specjalistka ds. PR i komunikacji
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Organizacje typu non profit potrze-
bują zarządzania jeszcze bardziej 
niż przedsiębiorstwa komercyjne 
z tego powodu, że brakuje im dys-
cypliny wymuszonej przez koniecz-
ność osiągania zysków 1.

ZarZądZanie ZasObami 
ludZkimi w pOdmiOtach 
ekOnOmii spOłecZnej

wstęp

Współczesne uwarunkowania  
i zmiany gospodarcze przyczyniły 
się do nowego wizerunku organizacji 
społecznych. Obecne warunki  ekono-
miczne stworzyły zapotrzebowanie na 
nowych specjalistów – menedżerów 
i pracowników zajmujących się prowa-
dzeniem lub wspieraniem przedsię-
wzięć społecznych, którzy skutecznie 
mogliby tworzyć organizacje pożytku 
publicznego, a następnie umiejętnie 
nimi zarządzać. 

  Pracownicy powyżsi powinni po-
siadać szeroką wiedzę nie tylko z za-
kresu funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, specyfikacji prawnej 
podmiotów pożytku publicznego, sku-
tecznego pozyskiwania środków na 
ich zakładanie, ale także zgłębić taj-
niki zarządzania, w tym zarządzania 
zasobami ludzkimi, co jest warunkiem 
wręcz koniecznym przy skutecznym 
organizowaniu wszelkiej działalności 
związanej z ekonomią społeczną.

 W poniższym artykule podejmu-
ję próbę zidentyfikowania nowocze-
snych instrumentów motywowania, 
wynagradzania pracowników, technik 
oceny pracowniczej, trendów rozwo-
jowych związanych z pozyskiwaniem 
kompetentnych pracowników, którzy 
przyczyniliby się do sukcesu organi-
zacji podmiotów ekonomii społecznej.

 Zbiór też został podzielony na 
cztery części: motywowanie w pod-
miotach ekonomii społecznej, nowo-
czesne techniki rekrutacji w organi-
zacjach pożytku publicznego, oceny 
pracownicze oraz nowoczesne syste-
my wynagradzania.

1 Rosabeth Moss Kanter, Co powiedziałby Peter Drucker? „Harvard Business Review Polska”, listopad 2009, s. 50.



motywowanie w podmiotach
ekonomii społecznej

 Motywowanie i motywacja to po-
jęcia o wielu różnych znaczeniach. 
Przez motywację najczęściej rozu-
mie się „mechanizm uruchamiający 
zachowanie jednostki, nadający mu 
energię i ukierunkowujący je” 2.
 
 Słowo motywacja pochodzi od ła-
cińskiego czasownika „movere”, czyli 
„poruszać się”. A zatem w uproszcze-
niu motywować to „poruszać do dzia-
łania”. 

 Motywowanie to proces świa-
domego i celowego oddziaływania 
na motywy postępowania ludzi po-
przez stwarzanie środków i możliwo-
ści realizacji ich systemów wartości 
i oczekiwań (celów działania) dla osią-
gnięcia celów motywującego 3.

 Motywowanie polega na takim 
wpływaniu na innych, by poruszali 
się w pożądanym przez nas kierunku. 
Chodzi zatem o to, by tworzyć wizję, 

która odzwierciedla cel naszego kie-
runku – to do czego zmierzamy, co 
mamy do osiągnięcia – i ukazuje nam 
korzyści z dotarcia do tego właśnie 
celu 4.

 A. Pocztowski z kolei przez pojęcie 
„motywowania” rozumie, że jest to pro-
ces świadomego i celowego oddziały-
wania na zachowania ludzi w proce-
sie pracy, przez kreowanie warunków 
umożliwiających im zaspokajanie po-
trzeb jako efekt ich wkładu w realizację 
określonych celów organizacji 5.

 Można zatem stwierdzić, że moty-
wowanie pracowników zależy od wielu 
czynników – takich, które równocze-
śnie będą wzbudzać, ale też podtrzy-
mywać chęci personelu do podjęcia 
się i wykonania określonego zadania. 
A. Pocztowski wyróżnia 7 czynników 
wysokiej motywacji zatrudnionych 
pracowników6.Są to:

 • wysoki poziom motywacji osoby 
motywującej innych,

 • odpowiednio wysoki poziom orga
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2 Encyklopedia Popularna PWN, wydanie dwudzieste siódme, uzupełnione i uaktualnione, PWN, Warszawa 1997, s. 531 (hasło: Motywacja).
3 S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 11.
4 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 107.
5 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 207.
6 Tenże, dz. cyt., s. 209.
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gdy członkowie organizacji je głoszą. 
Normy i wartości rzeczywiście postrze-
gane to te, które w praktyce stanowią 
podstawę ich wzajemnych relacji. 

 Na kulturę danej organizacji ma 
także wpływ sposób myślenia i odczu-
wania jej członków.

 Według Rogera Harrisona istnie-
ją cztery typy kultury organizacyjnej. 
Kultura władzy oparta jest na osobie 
lidera (lub też niewielkiej grupie przy-
wódców), który wywiera silny wpływ 
na całą organizację, wyznaczając tak-
że normy i wartości. Prowadzi regla-
mentację dostępu do informacji, bez 
konsultacji z innymi podejmuje de-
cyzje. Członkowie mają ograniczone 
prawo do współdecydowania, a także 
kreatywności. Kultura władzy wystę-
puje głównie w małych organizacjach, 
których członkowie w pełni podpo-

rządkowują się autorytetowi lidera. 
W przypadku jego śmierci lub odejścia 
z organizacji, ta często rozpada się. 
W kulturze roli dużą wagę przywiązuje 
się do pełnionych w organizacji funkcji, 
obowiązujących procedur i przepisów, 
którym muszą bezwzględnie podpo-
rządkować się wszyscy członkowie 
organizacji. W zamian otrzymują duże 
poczucie bezpieczeństwa. Jednakże 
część członków, zniechęcona brakiem 
samodzielności, nadmierną kontrolą 
i biurokracją, może odejść. W orga-
nizacjach, w których obowiązuje kul-
tura zadania członkowie nastawieni 
są na rozwiązywanie problemów. 
Aby zwiększyć efektywność działań, 
pracują w zespołach. Dzięki realiza-
cji kolejnych zadań, przynależność 
do organizacji o tym typie kultury 
daje możliwość rozwoju osobistego 
jego członków. Dobrze jest jednak, 
gdy występuje tu zdecydowany lider, 
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nizacji pracy i wyposażenia technicz-
nego,

 • wypracowany sposób ustalania za-
dań dla poszczególnych zespołów 
pracowniczych, które powinny sta-
nowić rodzaj wyzwania i równocze-
śnie być możliwe do osiągnięcia,

 • zapewnienie oczekiwanych przez 
pracowników nagród oraz ich zróż-
nicowanie w zależności od osiąga-
nych efektów pracy,

 • wprowadzenie innowacyjnych form 
wynagrodzenia jako podstawowe-
go elementu w systemie nagród,

 • kreowanie warunków dla nagród 
zewnętrznych i wewnętrznych,

 • właściwe stosowanie dyscypliny.

 Motywowanie jest działaniem trud-
nym i bardzo złożonym. Pochodzi ono 
w dużej mierze z wnętrza człowieka 
i jest reakcją na wewnętrzny, rozwijają-
cy się program potrzeb, pragnień, am-
bicji i wartości. Jednak różne bodźce 
pochodzące z zewnątrz, a więc z pod-
legającego ciągłym zmianom środowi-
ska, szczególnie ze strony przywódcy, 
mogą być przez nas kształtowane7.

 Przywódcy czy kierownicy organi-
zacji ekonomii społecznej mogą więc 
wykorzystywać różne instrumenty 
motywowania, by wydobyć ze swoich 
podwładnych to, co najlepsze. Kierow-
nik może motywować pracowników za 
mocą tradycyjnej metody kija i mar-
chewki, czyli nagrody (marchewki) 
i kary (kija) albo tworzyć systemy mo-
tywowania w organizacji, co też jest 

zadaniem czasochłonnym i wymaga-
jącym większego zaangażowania.

 Efekty motywowania pracowników 
w organizacji zależą w dużej mierze 
od natężenia samego motywowania. 
Przywódcy muszą wykazać się szero-
kim zakresem wiedzy na temat tego, 
jak wpływać na innych, by osiągać 
zamierzone cele. Ludzie motywowani 
w odpowiednim stopniu dają z siebie 
wszystko, jednak zdarza się, że zbyt 
wielki nacisk na zmotywowanie pod-
władnych skutkuje ich demotywacją.

 Zdaniem A. Grabki istnieją czynniki 
powodujące demotywację wśród pra-
cowników. Wyróżnia się8:

1. Upokorzenie. Publiczna krytyka 
czy nawet przerywanie rozmowy 
– mogą spowodować uraz a nawet 
w skrajnych przypadkach niszczą 
poczucie wartości i pewności sie-
bie innych osób;

 2. Manipulacja. Niszczy zaufanie we 
wzajemnych relacjach. Lepiej bu-
dować wzajemne stosunki na ba-
zie uczciwości i szczerości;

 3. Niewrażliwość. Ludzie są najwyż-
szym kapitałem i trzeba ich stawiać 
na pierwszym miejscu. Należy po-
święcać im czas i okazywać życzli-
wość;

4. Hamowanie rozwoju. Dajmy innym 
możliwość próbowania nowych 
rzeczy. Pamiętajmy, że wzrost jest 
źródłem motywacji.

7 J. Adair, Anatomia biznesu. Motywacja, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2000. s. 143.
8 A. Grabka, Zmotywuj pracownika, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2010, s. 84.
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kultura OrganiZacyjna
OrganiZacji
pOZarZądOwej
 
 Każda organizacja pozarządowa, 
jako swoista mikrospołeczność, po-
siada własną kulturę organizacyjną. 
Oparta jest ona na uznawanych war-
tościach i zgodna z przyjętymi do re-
alizacji celami. Warto, aby członkowie 
organizacji pozarządowej mieli świa-
domość posiadania swoistej kultury 
organizacyjnej i umieli efektywnie nią 
zarządzać w celu osiągania zamierzo-
nych sukcesów. Kultura bowiem może 
nie tylko wyróżniać daną organizację 
spośród innych, ale być także jej war-
tościowym atutem.

 Czym jest kultura organizacyjna? 
Zdaniem E. Jacquesa, który w 1951 r. 
jako pierwszy użył terminu kultura 
w odniesieniu do przedsiębiorstwa, 
kultura organizacji to zwyczajowy spo-
sób myślenia, odczuwania i działania 
– podzielany, przyswajany i asymilo-
wany przez pracowników – w przy-
padku organizacji pozarządowej, jej 
członków.
 
 O kulturze danej organizacji świad-
czą artefakty – sztuczne twory organi-
zacji, stanowiące najbardziej widocz-
ny, a zarazem najmniej trwały poziom 
kultury, ponadto – normy i wartości. 
 
 Artefakty językowe to język, któ-
rym posługują się członkowie danej 
organizacji. To również wydarzenia 
z przeszłości, do których odwołują się 
w postaci opowieści czy anegdot, przy 
okazji wskazując, jakie postawy są 
w danej społeczności akceptowane, 

a jakie nie, np. motywacja kandydata 
starającego się o przyjęcie w szeregi 
danej organizacji. Artefakty behawio-
ralne dotyczą schematów zachowań 
– zwyczajów, rytuałów, ceremonii, np. 
powitania, pożegnania, prowadzenia 
spotkań, sposobów rozwiązywania 
konfliktów. Należy do nich także tabu 
– wydarzenia, które miały miejsce, ale 
o których nie wspomina się na forum 
grupy, np. kłopoty w życiu prywatnym 
członków, inicjatywy społeczne za-
kończone niepowodzeniem. Artefakty 
fizyczne nazywane są również „kul-
turą materialną” czy „środowiskiem 
pracy”. Składa się na nie wystrój po-
mieszczeń, w których mieści się sie-
dziba organizacji, jej lokalizacja, ubiór 
członków, a także produkty przez nich 
wytwarzane lub świadczone usługi.

 Kulturę danej organizacji tworzą 
także przyjęte przez jej członków nor-
my i wartości. Normy to niepisane 
przekazy na temat tego, jak się za-
chowywać w danych okolicznościach, 
np. żywa dyskusja poprzedzająca 
podjęcie decyzji o realizacji nowego 
zadania, palenie papierosów tylko 
w wyznaczonych miejscach, liczenie 
się ze zdaniem członków zarządu. Na 
system wartości składają się cele, do 
których zmierzają członkowie organi-
zacji, np. zachęta do aktywnego dzia-
łania na rzecz lokalnego środowiska, 
cechy, którymi powinni wyróżniać się 
członkowie, np. otwartość, aktywność, 
optymizm, a także sposób relacji 
z otoczeniem, np. harde ataki lub od-
powiedzialne negocjowanie. 

 Z normami i wartościami deklaro-
wanymi mamy do czynienia wówczas, 



 Zbyt silna motywacja pogarsza 
działanie i paraliżuje ludzkie czynno-
ści, dlatego kierownicy muszą wie-
dzieć, na ile mogą sobie pozwolić 
w motywowaniu podwładnych.

proces motywacji

 M. Armstrong proces motywacji 
przedstawia w formie modelu, któ-
ry składa się z czterech czynników 
(rys. 1). Odnosi się do potrzeb i wska-
zuje, że motywację rozpoczyna świa-
dome lub nieświadome rozpoznanie 
niezaspokojonej potrzeby. Wywołuje 
ona pragnienie osiągnięcia lub zdoby-
cia czegoś. Następnie określa się cele 
mające zaspokoić ową potrzebę, pra-
gnienie i ścieżki, które poprowadzą do 
tych celów9.

 Należy zwrócić uwagę na powta-
rzalność procesu motywacji. Jeśli cel 
zostaje osiągnięty, istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że takie działanie 
w razie ponownego pojawienia się po-
dobnej potrzeby zostanie powtórzone. 
Jednak podczas komplikacji w zaspo-
kajaniu pragnienia szanse na powtó-
rzenie danego procesu automatycznie 
zmniejszają się10.

instrumenty 
mOtywOwania
pracOwników

płacowe instrumenty motywowania

 Wynagrodzenie stanowi najbar-
dziej oczywistą formę zewnętrznej na-
grody. Jest przysłowiową marchewką, 
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Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000, s. 107.

rysunek 1. proces motywacji

  9 M. Armstrong, dz. cyt., s. 107.
10  Tamże.

to można rozpocząć działalność od-
płatną. Jeżeli natomiast ustawa nie 
przewiduje takich działań, które są 
w statucie, to należy rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą.
 
 Jeżeli działalność odpłatna orga-
nizacji pożytku publicznego będzie 
spełniała następujące przesłanki, 
wówczas będzie stanowić działalność 
gospodarczą:

•   Wynagrodzenie pobierane z dzia-
łalności jest w odniesieniu do dzia-
łalności danego rodzaju wyższe 
od tego, jakie wynika z kalkulacji 
bezpośrednich kosztów tej działal-
ności,

•   Wynagrodzenie osób fizycz-
nych z tytułu zatrudnienia przy 
wykonywaniu statutowej dzia-
łalności nieodpłatnej oraz dzia-
łalności odpłatnej przekracza  
1,5-krotność wynagrodzenia mie-
sięcznego w sektorze przedsiębior-
stwa ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego 
za rok poprzedni.

Działalność statutowa odpłatna może 
być prowadzona tylko w zakresie re-
alizacji celów statutowych potwierdzo-
nym wpisem do KRS. Dochód z pro-
wadzonej działalności gospodarczej, 
jak i z działalności odpłatnej, ma słu-
żyć realizacji zadań statutowych orga-
nizacji pożytku publicznego, a nie do 
podziału między członków organizacji.

 Oprócz różnych aspektów formal-
nych organizacje pożytku publicznego 
planując podjęcie działalności gospo-
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darczej powinny przede wszystkim 
zastanowić się, czy rozpoczęta przez 
nich działalność nie szkodzi jej misji, 
nie odciąga od jej statutowej działal-
ności, czy przyniesie więcej korzyści 
czy strat. Najważniejszym jest zacho-
wanie odpowiednich relacji między 
rodzajami działalności. Podstawowym 
warunkiem utrzymania odpowied-
niej proporcji w tych relacjach jest 
utrzymanie niezależności zarządza-
nia zarówno działalnością statutową 
i gospodarczą, z drugiej zaś strony 
zapewnienie wspólnego nadzoru 
nad nimi. Należy również pamiętać 
o profilu prowadzonej działalności go-
spodarczej: czy ma być on zbieżny 
z profilem działalności statutowej czy 
powinien zupełnie od niej odbiegać. 
Przede wszystkim jednak organizacje 
planujące podjęcie działalności go-
spodarczej powinny jasno określić, co 
taka działalność powinna im przynieść 
i jakich efektów się spodziewają. Każ-
da organizacja powinna posiadać ja-
sno określone cele długofalowe, które 
w przejrzysty sposób definiują priory-
tety jej rozwoju. Jeżeli do osiągnięcia 
wcześniej ustalonych celów niezbęd-
ne jest prowadzenie działalności go-
spodarczej oraz jeżeli zostanie ona 
mądrze zaplanowana, skupiając się 
na realizacji celów długookresowych, 
istnieje szansa, że całe przedsięwzię-
cie zakończy się sukcesem, a działal-
ność gospodarcza znakomicie wes-
prze zadania statutowe.

magdalena salik
Specjalistka ds. rachunkowości

i finansów
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kiedy ZałOżyć dZiałalnOść 
gOspOdarcZą?
– dZiałalnOść nieOdpłatna 
i Odpłatna a dZiałalnOść 
gOspOdarcZa OrganiZacji
pOZarZądOwych
 
 Działalność podmiotów ekonomii 
społecznej powszechnie kojarzona 
jest z wolontariatem i działalnością 
nieodpłatną. Działalność odpłatna 
oraz prowadzenie działalności gospo-
darczej wydaje się być mniej popular-
ną formą realizowania zadań przez or-
ganizacje pozarządowe. Tymczasem 
te trzy formy działalności są w równym 
stopniu stosowane przez podmioty 
ekonomii społecznej. Ważne jest na-
tomiast precyzyjne zaznaczenie gra-
nicy pomiędzy nieodpłatną i odpłatną 
działalnością a działalnością gospo-
darczą.
 
 Działalność nieodpłatna pożytku 
publicznego polega na świadczeniu na 

podstawie stosunku prawnego usług, 
za które organizacja pozarządowa 
i inne podmioty ekonomii społecznej 
nie pobierają wynagrodzenia, a które 
zostały wpisane do statutu organizacji 
jako usługi nieodpłatne. O ile defini-
cja i zakres działalności nieodpłatnej 
nie jest skomplikowana, o tyle działal-
ność odpłatna i gospodarcza jest już 
bardziej zawiła. Działalność odpłatna 
pojawia się wtedy, gdy w ramach reali-
zacji celów statutowych pobierane jest 
wynagrodzenie. Działalnością odpłat-
ną pożytku publicznego jest również 
sprzedaż towarów i usług wytworzo-
nych lub świadczonych przez osoby 
bezpośrednio korzystające z działal-
ności pożytku publicznego, a w szcze-
gólności w zakresie rehabilitacji oraz 
przystosowania do pracy zawodowej 
osób niepełnosprawnych, a także 
sprzedaż przedmiotów darowizny na 
cele prowadzenia działalności pożyt-
ku publicznego. Pobierane wynagro-
dzenie za świadczone usługi nie może 
być przeznaczane na inne cele niż 
statutowe oraz jego wysokość musi 
zostać ustalona na podstawie kalku-
lacji kosztów bezpośrednich działal-
ności organizacji pożytku publicznego 
i nie może przekraczać jej wysokości.
 
 Zanim podmioty ekonomii społecz-
nej rozpoczną działalność odpłatną, 
powinny sprawdzić swój statut pod ką-
tem zapisanych w nim zadań oraz ich 
zgodności z zadaniami publicznymi 
zapisanymi w ustawie o pożytku pu-
blicznymi i wolontariacie. Jeżeli w sta-
tucie zapisane zostały zadania za któ-
re organizacja chce pobierać opłaty 
i są one zgodne z zapisami w ustawie, 
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która jest celem większości ludzi. Nie 
można założyć jednak, że pieniądze 
motywują każdego jednakowo, więc 
błędne jest myślenie, iż wprowadza-
nie systemu płac uzależnionego od 
efektów zmieni każdego człowieka na 
bardzo efektywnego i silnie zmotywo-
wanego pracownika. Nie zmienia to 
jednak faktu, że pieniądze stanowią 
środek do osiągania różnych celów. 
Pieniądze zaspokajają podstawowe 
potrzeby przetrwania i bezpieczeń-
stwa, ale też poczucia własnej warto-
ści. Stawiają człowieka stopień wyżej 
od innych, podczas gdy może on so-
bie pozwolić na kupno rzeczy nieosią-
galnych dla pozostałych11.

 Pojęcie „wynagrodzenia” według 
A. Pocztowskiego obejmuje ogół wy-
datków pieniężnych i innych świad-
czeń wypłacanych pracownikom z ty- 
tułu zatrudnienia w podmiocie gospo-
darczym, obliczanych według zasad 
statystyki zatrudnienia i wynagro-
dzeń12.

 W naukach prawnych z kolei uży-
wa się określenia „wynagrodzenie”, 
które traktowane jest jako zapłata za 
wykonanie pewnych czynności, za-
dań, robót czy usług13.

 Zdaniem M. Armstronga pieniądze 
mogą zapewnić pozytywną motywację 

Programy emerytalne Zapewnienie przez pracodawcę emerytury po zakończeniu kariery 
zawodowej pracownika.

Zabezpieczenie osobiste Forma ubezpieczeń na życie, chorobowych, zdrowotnych, wypadko-
wych dla pracownika i jego rodziny.

Pomoc finansowa Pożyczki, kredytowanie zakupu domu, zniżki na produkty lub usługi 
produkowane przez firmę.

Potrzeby osobiste Różne rodzaje urlopów, opieka nad dzieckiem, doradztwo emerytalne 
i finansowe.

Auto służbowe oraz paliwo Wysoko ceniona forma świadczeń.
Inne świadczenia Świadczenia poprawiające standard życia pracownika.

Świadczenia niewymierne Takie cechy organizacji, które wpływają na jakość warunków pracy czy-
niąc z danego przedsiębiorstwa pożądanego i atrakcyjnego pracodawcę.

tabela 1. główne rodzaje świadczeń pracowniczych

Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000, s. 571-572.

11  Tamże, s. 121-122.
12 A. Pocztowski, dz. cyt., s. 328.
13 J. E. Ross, D. Unwalla, Who is Intrapreneur, „Personel”, No 63/1986.



w odpowiednich okolicznościach, a nie 
tylko z tego powodu, że ludzie potrze-
bują i chcą pieniędzy, ale też dlatego, 
że służą one jako środek uznania14.

 Według M. Kopertyńskiej pła-
ca umożliwia życie na niższym czy 
wyższym poziomie. Często jest po-
strzegana jako wyznacznik osiągnięć 
pracownika i tego, jak ocenia go pra-
codawca15.

 Płaca stanowi potwierdzenie wła-
snej użyteczności jako członka spo-
łeczeństwa i własnych, kompeten-
cji zarówno w oczach własnych jak 
i w oczach innych. Ma więc duże zna-
czenie dla poczucia własnej wartości16.

 Funkcja motywacyjna płacy musi 
brać pod uwagę interesy pracowni-
ków oraz organizacji, bowiem pracow-
nik za realizację zadań danych przez 
firmę osiąga korzyści. Właśnie przez 
płacę skłania się podwładnych do po-
dejmowania pracy, trwania przy niej 
i ciągłego polepszania jej efektów. Po-
winna ona możliwie rekompensować 
związane z pracą uciążliwości i skła-
niać do postaw i zachowań obiektyw-
nie potrzebnych z punktu widzenia in-
teresów firmy i zgodnych ze strategią 
i kulturą organizacyjną. Dlatego tak 
ważna jest, z punktu widzenia funkcji 
motywacyjnej, jawność zasad kształ-
towania wynagrodzeń17.
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14 M. Armstrong, dz.cyt., s. 122.
15  M. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008, s. 103.
16 J. Reykowski, Teoria motywacji a zarządzanie, wydanie drugie zmienione, Państwowe Wydawnictwo.
17 M. Kopertyńska, dz. cyt., s. 106.

 Do czynników, które wzmagają 
efektywność pracy, można zaliczyć 
dobrą komunikację. Zapewnia ona 
łatwość porozumiewania się w organi-
zacji, a także pozwala pojąć cele firmy 
i prowadzi do lepszego zrozumienia 
między pracownikami. Niedoinformo-
wani pracownicy raczej nie będą od-
znaczać się zaangażowaniem w pra-
cę. Ukrywanie przed nimi informacji 
skutkuje brakiem zaufania do organi-
zacji, a co za tym idzie również bra-
kiem lojalności i uczciwości względem 
niej.

Zakończenie

 Nowoczesny system motywowania 
w organizacjach ekonomii społecznej 
winien być powiązany ze strategią ta-
kiej instytucji oraz uwzględniać uwa-
runkowania zewnętrzne i wewnętrz-
ne. Ponadto cały system powinien być 
zintegrowany z kulturą organizacyjną 
i powiązany z różnymi elementami 
systemu zarządzania zasobami ludz-
kimi. Winien on być skonstruowany 
tak, by zaspokajał potrzeby pracowni-
ków i zapewniał odpowiednią komuni-
kację.
 
 Nowoczesny system motywowania 
to system skuteczny, umożliwiający 
organizacji pozyskanie najlepszych 
i stabilizowanie wykwalifikowanych 
pracowników, a także warunkujący 
kształtowanie pożądanych postaw 
i zachowań.
 
 Dlatego do ważnych zadań każdej 
organizacji powinno należeć bada-
nie satysfakcji pracowników, zwraca-
nie uwagi na to, jak postrzegany jest 

według nich pracodawca/prezes, wy-
odrębnienie słabych stron w motywo-
waniu pracowników i ustalenie pożą-
danych zmian.
 
 W niniejszym artykule przedsta-
wiono i opisano wybrane instrumenty 
motywowania materialnego i niemate-
rialnego. Jednakże każda organizacja 
powinna stworzyć swój własny system 
motywowania, uwzględniając w nim 
różnorodne motywatory w zależności 
od możliwości finansowych i zgodnie 
z przyjętą strategią zarządzania.

 Organizacje pożytku publicznego 
winny przede wszystkim zwrócić uwa-
gę na instrumenty motywowania nie-
materialnego, które przecież nic nie 
kosztują a mogę zdziałać tak wiele.
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uznania społecznego, prestiżu i cie-
kawej treści pracy. Jest to niezwykle 
ważny element motywacyjny dla mło-
dych, dobrze wykształconych ludzi29.

 Zdaniem J. Reykowskiego warunki 
fizyczne i psychiczne oraz środowisko 
pracy mają niewątpliwy wpływ na po-
ziom motywacji pracownika. Warunki 
mogą stwarzać poczucie komfortu, 
bezpieczeństwa i odwrotnie. Jeśli 
chodzi o fizyczny ich aspekt na dys-
komfort wpływają takie czynniki, jak: 
brudna praca w nieestetycznych wa-
runkach, złe oświetlenie, hałas, wilgoć 
a nawet niewygodne siedziska czy 
uciążliwe dojazdy do pracy. Wszel-
kie zmiany, które maja na celu wzrost 
komfortu, wywołują pozytywne reak-
cje pracowników. Może to być źródło 
ważnych motywów skłaniających do 
starań się o lepszą pracę w komforto-
wych warunkach30.

 Komfort psychiczny ma natomiast 
związek z szacunkiem wśród pracow-
ników, akceptacją pracy, ale także 
z poczuciem bezpieczeństwa w miej-
scu pracy. Ma to wpływ na zadowole-
nie z pracy i przyczynia się do wzrostu 
atrakcyjności organizacji31.

 Odpowiednie ukształtowanie wy-
miaru i rozkładu czasu pracy wpływa 
znacząco na zatrudnienie i tym sa-
mym motywację pracowników. Ela-
styczny czas pracy stanowi dla nie-
których „być albo nie być”, jeśli chodzi 

o zajmowanie danego stanowiska. 
Samo uelastycznienie czasu pracy 
to ogół przedsięwzięć oraz powsta-
jących w ich wyniku rozwiązań, które 
odnoszą się do wymiaru czasu pracy. 
Stanowią kompromis między przed-
siębiorstwem a potrzebami i oczeki-
waniami pracowników32.
 
 Zadaniem narzędzi motywowania 
pozafinansowego jest zabezpieczenie 
interesów pracownika uwzględnia-
jąc różne etapy jego funkcjonowania 
w organizacji. Odpowiednio dobrane 
kształtują świadomość pracowników, 
ich stosunek do pracy i przełożonych, 
a także wzajemne relacje. Skłaniają 
do podejmowania ambitnych zadań 
i podnoszenia wydajności oraz jakości 
pracy33.

29 Tamże, s. 106.
30 J. Reykowski, dz. cyt., s. 68.
31 A. Pocztowski, dz. cyt., s. 122-123.
32 M. Kopertyńska, dz. cyt., s. 211-212.
33 Tamże, s. 215-216.
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 Wśród składników płacowych za-
wartych w systemie płac wyróżnia 
się płacę zasadniczą, która zajmuje 
ważne miejsce, jeśli chodzi o moty-
wację pracowników. Ma ona istotne 
znaczenie w pozyskaniu, a następnie 
zatrzymaniu pracowników w organi-
zacji. Motywuje osoby zatrudnione do 
rozwoju kompetencji, podejmowania 
większej odpowiedzialności, a także 
do uczciwości i lojalności wobec pra-
codawcy18.

 Obok płacy zasadniczej wpływ na 
pozyskanie i utrzymanie pracowników 
mają również premie. Mają one istot-
ne znaczenie dla realizacji motywacyj-
nej funkcji płac. Długotrwałe stosowa-
nie stałego elementu wynagrodzenia 
powoduje spadek jego wartości przez 
przyzwyczajenie i spowszednienie. 
Aby nagradzanie premią stanowiło 
narzędzie skutecznego motywowania, 
a tym samym pozwoliło pracodawcy 
na racjonalizowanie kosztów pracy, 
konieczne jest określenie19:

 • podstawy premiowania – jakie za-
dania lub cele muszą być zrealizo-
wane oraz jakie zachowania pra-
cownika są pożądane,

 • kryteriów oceny, które będą prze-
kładały się na wysokość premii – 
ocena efektów, czyli wyniki realiza-
cji tych zadań bądź celów, jak też 
określonych zachowań.

 Według S. Borkowskiej premio-
wanie powinno mieć charakter pozy-
tywny i selektywny. Pracownik może 

uzyskać premię, jeśli wykaże się po-
żądanymi efektami, a wysokość pre-
mii jest proporcjonalna do wysokości 
efektów. Odwróceniem pozytywnego 
premiowania jest premiowanie nega-
tywne. Polega ono na tym, że z góry 
określa się kwotę premii niejako na-
leżnej pracownikowi bez względu na 
wyniki jego pracy, a następnie część 
jej jest odbierana w razie uchybień 
w pracy. Jest to jednak niewskazane 
i niezgodne z elementarnymi zasa-
dami motywowania z punktu widze-
nia efektywności motywowania. Jest 
wynikiem ujemnych zjawisk takich 
jak na przykład rozdrobnienie premii. 
Premiowanie pozytywne natomiast 
prowadzi do selektywności, co ozna-
cza,  że premiuje się tylko tych pra-
cowników, którzy osiągają określony, 
z reguły ponadprzeciętny, poziom, 
efektów20.

pozapłacowe instrumenty
motywowania

 Pozapłacowe narzędzia motywowa-
nia materialnego to wszystkie elemen-
ty, które pracownik otrzymuje w formie 
niepieniężnej, ale które możliwe są do 
przeliczenia na pieniądze. Spełniają 
one funkcję motywacyjną, ponieważ 
wzmacniają siłę motywacyjnego od-
działywania bodźców płacowych i sta-
nowią wyróżnienie dla pracownika. 
Motywatory te działają również auto-
nomicznie i są szczególnie skuteczne 
w odniesieniu do pracowników o wy-
soko rozwiniętych potrzebach społecz-
nych i potrzebie samorealizacji21.

18  Tamże, s. 111.
19  Tamże, s. 172.
20 S. Borkowska, dz. cyt., s. 276.
21 M. Kopertyńska, dz. cyt., s. 199.
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 Bodźce pozapłacowe są istotnym 
i niezbędnym elementem, jeśli chodzi 
o motywowanie pracowników, na co 
wskazują następujące argumenty22:

 • niezadowolenie z pracy zarobko-
wej powoduje brak chęci do do-
skonalenia i wykorzystania swoich 
umiejętności oraz zmniejszenie 
wydajności pracy,

 • możliwość wdrożenia bezinwesty-
cyjnych czynników warunkujących 
rozwój organizacji,

 • bodźce pozapłacowe nie wymaga-
ją wielkich nakładów finansowych.

 
 Pozafinansowe materialne instru-
menty motywowania przyznawane 
są pracownikom jako dodatkowa gra-
tyfikacja z tytuły wykonywania pracy. 
Wpływają one na polepszenie warun-
ków pracy i podnoszą standard życia 
pracownika23.

 Szkolenia są również bardzo waż-
nym elementem w procesie motywa-
cyjnym pracowników danej organiza-

cji. Za efektywne odbycie szkolenia 
pracownik ma szanse na objęcie sta-
nowiska, awans lub inną nagrodę. 
Ma to związek z samorozwojem za-
trudnionego człowieka oraz z chęcią 
uzyskania większego prestiżu, a co 
za tym idzie większego wynagrodze-
nia. Szkolenie jest drogą do zdobycia 
uznania społecznego i dzięki ich or-
ganizowaniu przez przedsiębiorstwo 
udowadnia się pracownikowi, jak 
ważny jest dla organizacji. Efektywne 
szkolenie stanowi połączenie szko-
lenia teoretycznego, ale opartego na 
metodach aktywnych i ściśle dostoso-
wanego do potrzeb praktyki24.

 Ogromną rolę w motywowaniu 
pozafinansowym odgrywa również 
program świadczeń pracowniczych 
(tabela 1., str. 7) Według definicji  
M. Armstronga są to elementy wy-
nagrodzenia, które otrzymywane są 
w formie dodatku do różnych form pła-
cy gotówkowej. Organizacje stosują 
je między innymi, by zapewnić konku-
rencyjny i atrakcyjny pakiet w stosun-
ku do całego wynagrodzenia. Ma on 
za zadanie przyciągać i zatrzymywać 
wartościowych pracowników. Jest to 
też objaw troski o ich potrzeby oso-
biste a także zapewnienie niektórym 
z nich takiego rodzaju wynagrodze-
nia, które nie jest wysoko opodatko-
wane. Celem jest też zwiększenie za-
angażowania pracowników w sprawy 
organizacji, co ma niewątpliwy zwią-
zek z umotywowaniem ich25.

22 A. Polańska, Zarządzanie personelem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999,  s.103-106.
23  M. Kopertyńska, dz. cyt., s. 200.
24 S. Borkowska, dz. cyt., s. 347-348.
25 Tamże, s. 571.
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motywowanie niematerialne

 Obok pojęcia motywowania ma-
terialnego pojawia się również i idzie 
z nim w parze równie szerokie poję-
cie motywacji pracowników za pomo-
cą środków niematerialnych. Zachęty 
niematerialne mogą nawet odgrywać 
pierwszoplanową rolę w pracy czło-
wieka. Działają one powoli, ale ich 
wpływ na motywację jest trwalszy 
i głębszy niż zachęt materialnych. Są 
również bardziej stabilne i mają długą 
żywotność w przeciwieństwie do in-
strumentów materialnego motywowa-
nia26.

 Wyróżnia się kilka dużych grup za-
chęt niematerialnych biorąc pod uwa-
gę rodzaje potrzeb i wartości do jakich 
się odwołują. Są to27:

1. Zachęty typu zewnętrznego:
 • afiliacje (podtrzymują i wykorzystu-

ją chęć przynależności do grupy 
i akceptacji przez nią),

 • system oceny efektów pracy (do-
bór kadr, szkolenie i rozwój),

 •  współzawodnictwo pracy (współ-
zawodniczenie),

 • formalny system wyróżnień 
(awans, sprawowanie władzy).

2. Zachęty typu wewnętrznego:
 • związane z treścią pracy (autono-

mia w realizacji zadania),
 • egoistyczne (dążenie do samore-

alizacji).

 Motywatory pozapłacowe niemate-
rialne nie dają się przeliczyć na pie-
niądze, ale mają określone znaczenie 
i wartość dla pracowników. Są one 
szczególnie skuteczne oddziałując na 
ludzi, którzy mają wysoko rozwiniętą 
potrzebę samorealizacji, jak również 
duże potrzeby społeczne28.

 Do bodźców pozamaterialnych 
możemy zaliczyć m.in.: pochwały ze 
strony przełożonych, dobre słowo, na-
gany, opinie, dobrą atmosferę w pracy, 
właściwy przydział zadań, możliwości 
decyzyjne czy możliwość awansu.

 W obszarze niematerialnego mo-
tywowania pozafinansowego liczy się 
pracownik i jego ambicje. To, co tkwi 
w jego wnętrzu jest bardzo istotne 
z punktu widzenia instrumentów mo-
tywowania. Czynniki takie, jak; ka-
riera, samodzielność, przynależność 
do grupy, poczucie bezpieczeństwa, 
rozwój osobisty wpływają na reali-
zację jego osobistych celów. Karie-
ra zawodowa oznacza możliwość 
uzyskania wyższych dochodów, ale 
równie ważne jest tu zapewnienie 

26  Tamże, s. 307.
27  Tamże, s. 307-308.
28 M. Kopertyńska, dz. cyt., s. 199.

ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE KUJAWSKO-PAŁUCKIEGO CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ          11



 Bodźce pozapłacowe są istotnym 
i niezbędnym elementem, jeśli chodzi 
o motywowanie pracowników, na co 
wskazują następujące argumenty22:

 • niezadowolenie z pracy zarobko-
wej powoduje brak chęci do do-
skonalenia i wykorzystania swoich 
umiejętności oraz zmniejszenie 
wydajności pracy,

 • możliwość wdrożenia bezinwesty-
cyjnych czynników warunkujących 
rozwój organizacji,

 • bodźce pozapłacowe nie wymaga-
ją wielkich nakładów finansowych.

 
 Pozafinansowe materialne instru-
menty motywowania przyznawane 
są pracownikom jako dodatkowa gra-
tyfikacja z tytuły wykonywania pracy. 
Wpływają one na polepszenie warun-
ków pracy i podnoszą standard życia 
pracownika23.

 Szkolenia są również bardzo waż-
nym elementem w procesie motywa-
cyjnym pracowników danej organiza-

cji. Za efektywne odbycie szkolenia 
pracownik ma szanse na objęcie sta-
nowiska, awans lub inną nagrodę. 
Ma to związek z samorozwojem za-
trudnionego człowieka oraz z chęcią 
uzyskania większego prestiżu, a co 
za tym idzie większego wynagrodze-
nia. Szkolenie jest drogą do zdobycia 
uznania społecznego i dzięki ich or-
ganizowaniu przez przedsiębiorstwo 
udowadnia się pracownikowi, jak 
ważny jest dla organizacji. Efektywne 
szkolenie stanowi połączenie szko-
lenia teoretycznego, ale opartego na 
metodach aktywnych i ściśle dostoso-
wanego do potrzeb praktyki24.

 Ogromną rolę w motywowaniu 
pozafinansowym odgrywa również 
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M. Armstronga są to elementy wy-
nagrodzenia, które otrzymywane są 
w formie dodatku do różnych form pła-
cy gotówkowej. Organizacje stosują 
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angażowania pracowników w sprawy 
organizacji, co ma niewątpliwy zwią-
zek z umotywowaniem ich25.

22 A. Polańska, Zarządzanie personelem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999,  s.103-106.
23  M. Kopertyńska, dz. cyt., s. 200.
24 S. Borkowska, dz. cyt., s. 347-348.
25 Tamże, s. 571.
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26  Tamże, s. 307.
27  Tamże, s. 307-308.
28 M. Kopertyńska, dz. cyt., s. 199.
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uznania społecznego, prestiżu i cie-
kawej treści pracy. Jest to niezwykle 
ważny element motywacyjny dla mło-
dych, dobrze wykształconych ludzi29.

 Zdaniem J. Reykowskiego warunki 
fizyczne i psychiczne oraz środowisko 
pracy mają niewątpliwy wpływ na po-
ziom motywacji pracownika. Warunki 
mogą stwarzać poczucie komfortu, 
bezpieczeństwa i odwrotnie. Jeśli 
chodzi o fizyczny ich aspekt na dys-
komfort wpływają takie czynniki, jak: 
brudna praca w nieestetycznych wa-
runkach, złe oświetlenie, hałas, wilgoć 
a nawet niewygodne siedziska czy 
uciążliwe dojazdy do pracy. Wszel-
kie zmiany, które maja na celu wzrost 
komfortu, wywołują pozytywne reak-
cje pracowników. Może to być źródło 
ważnych motywów skłaniających do 
starań się o lepszą pracę w komforto-
wych warunkach30.

 Komfort psychiczny ma natomiast 
związek z szacunkiem wśród pracow-
ników, akceptacją pracy, ale także 
z poczuciem bezpieczeństwa w miej-
scu pracy. Ma to wpływ na zadowole-
nie z pracy i przyczynia się do wzrostu 
atrakcyjności organizacji31.

 Odpowiednie ukształtowanie wy-
miaru i rozkładu czasu pracy wpływa 
znacząco na zatrudnienie i tym sa-
mym motywację pracowników. Ela-
styczny czas pracy stanowi dla nie-
których „być albo nie być”, jeśli chodzi 

o zajmowanie danego stanowiska. 
Samo uelastycznienie czasu pracy 
to ogół przedsięwzięć oraz powsta-
jących w ich wyniku rozwiązań, które 
odnoszą się do wymiaru czasu pracy. 
Stanowią kompromis między przed-
siębiorstwem a potrzebami i oczeki-
waniami pracowników32.
 
 Zadaniem narzędzi motywowania 
pozafinansowego jest zabezpieczenie 
interesów pracownika uwzględnia-
jąc różne etapy jego funkcjonowania 
w organizacji. Odpowiednio dobrane 
kształtują świadomość pracowników, 
ich stosunek do pracy i przełożonych, 
a także wzajemne relacje. Skłaniają 
do podejmowania ambitnych zadań 
i podnoszenia wydajności oraz jakości 
pracy33.

29 Tamże, s. 106.
30 J. Reykowski, dz. cyt., s. 68.
31 A. Pocztowski, dz. cyt., s. 122-123.
32 M. Kopertyńska, dz. cyt., s. 211-212.
33 Tamże, s. 215-216.
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 Wśród składników płacowych za-
wartych w systemie płac wyróżnia 
się płacę zasadniczą, która zajmuje 
ważne miejsce, jeśli chodzi o moty-
wację pracowników. Ma ona istotne 
znaczenie w pozyskaniu, a następnie 
zatrzymaniu pracowników w organi-
zacji. Motywuje osoby zatrudnione do 
rozwoju kompetencji, podejmowania 
większej odpowiedzialności, a także 
do uczciwości i lojalności wobec pra-
codawcy18.

 Obok płacy zasadniczej wpływ na 
pozyskanie i utrzymanie pracowników 
mają również premie. Mają one istot-
ne znaczenie dla realizacji motywacyj-
nej funkcji płac. Długotrwałe stosowa-
nie stałego elementu wynagrodzenia 
powoduje spadek jego wartości przez 
przyzwyczajenie i spowszednienie. 
Aby nagradzanie premią stanowiło 
narzędzie skutecznego motywowania, 
a tym samym pozwoliło pracodawcy 
na racjonalizowanie kosztów pracy, 
konieczne jest określenie19:

 • podstawy premiowania – jakie za-
dania lub cele muszą być zrealizo-
wane oraz jakie zachowania pra-
cownika są pożądane,

 • kryteriów oceny, które będą prze-
kładały się na wysokość premii – 
ocena efektów, czyli wyniki realiza-
cji tych zadań bądź celów, jak też 
określonych zachowań.

 Według S. Borkowskiej premio-
wanie powinno mieć charakter pozy-
tywny i selektywny. Pracownik może 

uzyskać premię, jeśli wykaże się po-
żądanymi efektami, a wysokość pre-
mii jest proporcjonalna do wysokości 
efektów. Odwróceniem pozytywnego 
premiowania jest premiowanie nega-
tywne. Polega ono na tym, że z góry 
określa się kwotę premii niejako na-
leżnej pracownikowi bez względu na 
wyniki jego pracy, a następnie część 
jej jest odbierana w razie uchybień 
w pracy. Jest to jednak niewskazane 
i niezgodne z elementarnymi zasa-
dami motywowania z punktu widze-
nia efektywności motywowania. Jest 
wynikiem ujemnych zjawisk takich 
jak na przykład rozdrobnienie premii. 
Premiowanie pozytywne natomiast 
prowadzi do selektywności, co ozna-
cza,  że premiuje się tylko tych pra-
cowników, którzy osiągają określony, 
z reguły ponadprzeciętny, poziom, 
efektów20.

pozapłacowe instrumenty
motywowania

 Pozapłacowe narzędzia motywowa-
nia materialnego to wszystkie elemen-
ty, które pracownik otrzymuje w formie 
niepieniężnej, ale które możliwe są do 
przeliczenia na pieniądze. Spełniają 
one funkcję motywacyjną, ponieważ 
wzmacniają siłę motywacyjnego od-
działywania bodźców płacowych i sta-
nowią wyróżnienie dla pracownika. 
Motywatory te działają również auto-
nomicznie i są szczególnie skuteczne 
w odniesieniu do pracowników o wy-
soko rozwiniętych potrzebach społecz-
nych i potrzebie samorealizacji21.

18  Tamże, s. 111.
19  Tamże, s. 172.
20 S. Borkowska, dz. cyt., s. 276.
21 M. Kopertyńska, dz. cyt., s. 199.
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w odpowiednich okolicznościach, a nie 
tylko z tego powodu, że ludzie potrze-
bują i chcą pieniędzy, ale też dlatego, 
że służą one jako środek uznania14.

 Według M. Kopertyńskiej pła-
ca umożliwia życie na niższym czy 
wyższym poziomie. Często jest po-
strzegana jako wyznacznik osiągnięć 
pracownika i tego, jak ocenia go pra-
codawca15.

 Płaca stanowi potwierdzenie wła-
snej użyteczności jako członka spo-
łeczeństwa i własnych, kompeten-
cji zarówno w oczach własnych jak 
i w oczach innych. Ma więc duże zna-
czenie dla poczucia własnej wartości16.

 Funkcja motywacyjna płacy musi 
brać pod uwagę interesy pracowni-
ków oraz organizacji, bowiem pracow-
nik za realizację zadań danych przez 
firmę osiąga korzyści. Właśnie przez 
płacę skłania się podwładnych do po-
dejmowania pracy, trwania przy niej 
i ciągłego polepszania jej efektów. Po-
winna ona możliwie rekompensować 
związane z pracą uciążliwości i skła-
niać do postaw i zachowań obiektyw-
nie potrzebnych z punktu widzenia in-
teresów firmy i zgodnych ze strategią 
i kulturą organizacyjną. Dlatego tak 
ważna jest, z punktu widzenia funkcji 
motywacyjnej, jawność zasad kształ-
towania wynagrodzeń17.
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14 M. Armstrong, dz.cyt., s. 122.
15  M. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008, s. 103.
16 J. Reykowski, Teoria motywacji a zarządzanie, wydanie drugie zmienione, Państwowe Wydawnictwo.
17 M. Kopertyńska, dz. cyt., s. 106.

 Do czynników, które wzmagają 
efektywność pracy, można zaliczyć 
dobrą komunikację. Zapewnia ona 
łatwość porozumiewania się w organi-
zacji, a także pozwala pojąć cele firmy 
i prowadzi do lepszego zrozumienia 
między pracownikami. Niedoinformo-
wani pracownicy raczej nie będą od-
znaczać się zaangażowaniem w pra-
cę. Ukrywanie przed nimi informacji 
skutkuje brakiem zaufania do organi-
zacji, a co za tym idzie również bra-
kiem lojalności i uczciwości względem 
niej.

Zakończenie

 Nowoczesny system motywowania 
w organizacjach ekonomii społecznej 
winien być powiązany ze strategią ta-
kiej instytucji oraz uwzględniać uwa-
runkowania zewnętrzne i wewnętrz-
ne. Ponadto cały system powinien być 
zintegrowany z kulturą organizacyjną 
i powiązany z różnymi elementami 
systemu zarządzania zasobami ludz-
kimi. Winien on być skonstruowany 
tak, by zaspokajał potrzeby pracowni-
ków i zapewniał odpowiednią komuni-
kację.
 
 Nowoczesny system motywowania 
to system skuteczny, umożliwiający 
organizacji pozyskanie najlepszych 
i stabilizowanie wykwalifikowanych 
pracowników, a także warunkujący 
kształtowanie pożądanych postaw 
i zachowań.
 
 Dlatego do ważnych zadań każdej 
organizacji powinno należeć bada-
nie satysfakcji pracowników, zwraca-
nie uwagi na to, jak postrzegany jest 

według nich pracodawca/prezes, wy-
odrębnienie słabych stron w motywo-
waniu pracowników i ustalenie pożą-
danych zmian.
 
 W niniejszym artykule przedsta-
wiono i opisano wybrane instrumenty 
motywowania materialnego i niemate-
rialnego. Jednakże każda organizacja 
powinna stworzyć swój własny system 
motywowania, uwzględniając w nim 
różnorodne motywatory w zależności 
od możliwości finansowych i zgodnie 
z przyjętą strategią zarządzania.

 Organizacje pożytku publicznego 
winny przede wszystkim zwrócić uwa-
gę na instrumenty motywowania nie-
materialnego, które przecież nic nie 
kosztują a mogę zdziałać tak wiele.
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kiedy ZałOżyć dZiałalnOść 
gOspOdarcZą?
– dZiałalnOść nieOdpłatna 
i Odpłatna a dZiałalnOść 
gOspOdarcZa OrganiZacji
pOZarZądOwych
 
 Działalność podmiotów ekonomii 
społecznej powszechnie kojarzona 
jest z wolontariatem i działalnością 
nieodpłatną. Działalność odpłatna 
oraz prowadzenie działalności gospo-
darczej wydaje się być mniej popular-
ną formą realizowania zadań przez or-
ganizacje pozarządowe. Tymczasem 
te trzy formy działalności są w równym 
stopniu stosowane przez podmioty 
ekonomii społecznej. Ważne jest na-
tomiast precyzyjne zaznaczenie gra-
nicy pomiędzy nieodpłatną i odpłatną 
działalnością a działalnością gospo-
darczą.
 
 Działalność nieodpłatna pożytku 
publicznego polega na świadczeniu na 

podstawie stosunku prawnego usług, 
za które organizacja pozarządowa 
i inne podmioty ekonomii społecznej 
nie pobierają wynagrodzenia, a które 
zostały wpisane do statutu organizacji 
jako usługi nieodpłatne. O ile defini-
cja i zakres działalności nieodpłatnej 
nie jest skomplikowana, o tyle działal-
ność odpłatna i gospodarcza jest już 
bardziej zawiła. Działalność odpłatna 
pojawia się wtedy, gdy w ramach reali-
zacji celów statutowych pobierane jest 
wynagrodzenie. Działalnością odpłat-
ną pożytku publicznego jest również 
sprzedaż towarów i usług wytworzo-
nych lub świadczonych przez osoby 
bezpośrednio korzystające z działal-
ności pożytku publicznego, a w szcze-
gólności w zakresie rehabilitacji oraz 
przystosowania do pracy zawodowej 
osób niepełnosprawnych, a także 
sprzedaż przedmiotów darowizny na 
cele prowadzenia działalności pożyt-
ku publicznego. Pobierane wynagro-
dzenie za świadczone usługi nie może 
być przeznaczane na inne cele niż 
statutowe oraz jego wysokość musi 
zostać ustalona na podstawie kalku-
lacji kosztów bezpośrednich działal-
ności organizacji pożytku publicznego 
i nie może przekraczać jej wysokości.
 
 Zanim podmioty ekonomii społecz-
nej rozpoczną działalność odpłatną, 
powinny sprawdzić swój statut pod ką-
tem zapisanych w nim zadań oraz ich 
zgodności z zadaniami publicznymi 
zapisanymi w ustawie o pożytku pu-
blicznymi i wolontariacie. Jeżeli w sta-
tucie zapisane zostały zadania za któ-
re organizacja chce pobierać opłaty 
i są one zgodne z zapisami w ustawie, 
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która jest celem większości ludzi. Nie 
można założyć jednak, że pieniądze 
motywują każdego jednakowo, więc 
błędne jest myślenie, iż wprowadza-
nie systemu płac uzależnionego od 
efektów zmieni każdego człowieka na 
bardzo efektywnego i silnie zmotywo-
wanego pracownika. Nie zmienia to 
jednak faktu, że pieniądze stanowią 
środek do osiągania różnych celów. 
Pieniądze zaspokajają podstawowe 
potrzeby przetrwania i bezpieczeń-
stwa, ale też poczucia własnej warto-
ści. Stawiają człowieka stopień wyżej 
od innych, podczas gdy może on so-
bie pozwolić na kupno rzeczy nieosią-
galnych dla pozostałych11.

 Pojęcie „wynagrodzenia” według 
A. Pocztowskiego obejmuje ogół wy-
datków pieniężnych i innych świad-
czeń wypłacanych pracownikom z ty- 
tułu zatrudnienia w podmiocie gospo-
darczym, obliczanych według zasad 
statystyki zatrudnienia i wynagro-
dzeń12.

 W naukach prawnych z kolei uży-
wa się określenia „wynagrodzenie”, 
które traktowane jest jako zapłata za 
wykonanie pewnych czynności, za-
dań, robót czy usług13.

 Zdaniem M. Armstronga pieniądze 
mogą zapewnić pozytywną motywację 

Programy emerytalne Zapewnienie przez pracodawcę emerytury po zakończeniu kariery 
zawodowej pracownika.

Zabezpieczenie osobiste Forma ubezpieczeń na życie, chorobowych, zdrowotnych, wypadko-
wych dla pracownika i jego rodziny.

Pomoc finansowa Pożyczki, kredytowanie zakupu domu, zniżki na produkty lub usługi 
produkowane przez firmę.

Potrzeby osobiste Różne rodzaje urlopów, opieka nad dzieckiem, doradztwo emerytalne 
i finansowe.

Auto służbowe oraz paliwo Wysoko ceniona forma świadczeń.
Inne świadczenia Świadczenia poprawiające standard życia pracownika.

Świadczenia niewymierne Takie cechy organizacji, które wpływają na jakość warunków pracy czy-
niąc z danego przedsiębiorstwa pożądanego i atrakcyjnego pracodawcę.

tabela 1. główne rodzaje świadczeń pracowniczych

Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000, s. 571-572.

11  Tamże, s. 121-122.
12 A. Pocztowski, dz. cyt., s. 328.
13 J. E. Ross, D. Unwalla, Who is Intrapreneur, „Personel”, No 63/1986.



 Zbyt silna motywacja pogarsza 
działanie i paraliżuje ludzkie czynno-
ści, dlatego kierownicy muszą wie-
dzieć, na ile mogą sobie pozwolić 
w motywowaniu podwładnych.

proces motywacji

 M. Armstrong proces motywacji 
przedstawia w formie modelu, któ-
ry składa się z czterech czynników 
(rys. 1). Odnosi się do potrzeb i wska-
zuje, że motywację rozpoczyna świa-
dome lub nieświadome rozpoznanie 
niezaspokojonej potrzeby. Wywołuje 
ona pragnienie osiągnięcia lub zdoby-
cia czegoś. Następnie określa się cele 
mające zaspokoić ową potrzebę, pra-
gnienie i ścieżki, które poprowadzą do 
tych celów9.

 Należy zwrócić uwagę na powta-
rzalność procesu motywacji. Jeśli cel 
zostaje osiągnięty, istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że takie działanie 
w razie ponownego pojawienia się po-
dobnej potrzeby zostanie powtórzone. 
Jednak podczas komplikacji w zaspo-
kajaniu pragnienia szanse na powtó-
rzenie danego procesu automatycznie 
zmniejszają się10.

instrumenty 
mOtywOwania
pracOwników

płacowe instrumenty motywowania

 Wynagrodzenie stanowi najbar-
dziej oczywistą formę zewnętrznej na-
grody. Jest przysłowiową marchewką, 
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Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000, s. 107.

rysunek 1. proces motywacji

  9 M. Armstrong, dz. cyt., s. 107.
10  Tamże.

to można rozpocząć działalność od-
płatną. Jeżeli natomiast ustawa nie 
przewiduje takich działań, które są 
w statucie, to należy rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą.
 
 Jeżeli działalność odpłatna orga-
nizacji pożytku publicznego będzie 
spełniała następujące przesłanki, 
wówczas będzie stanowić działalność 
gospodarczą:

•   Wynagrodzenie pobierane z dzia-
łalności jest w odniesieniu do dzia-
łalności danego rodzaju wyższe 
od tego, jakie wynika z kalkulacji 
bezpośrednich kosztów tej działal-
ności,

•   Wynagrodzenie osób fizycz-
nych z tytułu zatrudnienia przy 
wykonywaniu statutowej dzia-
łalności nieodpłatnej oraz dzia-
łalności odpłatnej przekracza  
1,5-krotność wynagrodzenia mie-
sięcznego w sektorze przedsiębior-
stwa ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego 
za rok poprzedni.

Działalność statutowa odpłatna może 
być prowadzona tylko w zakresie re-
alizacji celów statutowych potwierdzo-
nym wpisem do KRS. Dochód z pro-
wadzonej działalności gospodarczej, 
jak i z działalności odpłatnej, ma słu-
żyć realizacji zadań statutowych orga-
nizacji pożytku publicznego, a nie do 
podziału między członków organizacji.

 Oprócz różnych aspektów formal-
nych organizacje pożytku publicznego 
planując podjęcie działalności gospo-
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darczej powinny przede wszystkim 
zastanowić się, czy rozpoczęta przez 
nich działalność nie szkodzi jej misji, 
nie odciąga od jej statutowej działal-
ności, czy przyniesie więcej korzyści 
czy strat. Najważniejszym jest zacho-
wanie odpowiednich relacji między 
rodzajami działalności. Podstawowym 
warunkiem utrzymania odpowied-
niej proporcji w tych relacjach jest 
utrzymanie niezależności zarządza-
nia zarówno działalnością statutową 
i gospodarczą, z drugiej zaś strony 
zapewnienie wspólnego nadzoru 
nad nimi. Należy również pamiętać 
o profilu prowadzonej działalności go-
spodarczej: czy ma być on zbieżny 
z profilem działalności statutowej czy 
powinien zupełnie od niej odbiegać. 
Przede wszystkim jednak organizacje 
planujące podjęcie działalności go-
spodarczej powinny jasno określić, co 
taka działalność powinna im przynieść 
i jakich efektów się spodziewają. Każ-
da organizacja powinna posiadać ja-
sno określone cele długofalowe, które 
w przejrzysty sposób definiują priory-
tety jej rozwoju. Jeżeli do osiągnięcia 
wcześniej ustalonych celów niezbęd-
ne jest prowadzenie działalności go-
spodarczej oraz jeżeli zostanie ona 
mądrze zaplanowana, skupiając się 
na realizacji celów długookresowych, 
istnieje szansa, że całe przedsięwzię-
cie zakończy się sukcesem, a działal-
ność gospodarcza znakomicie wes-
prze zadania statutowe.

magdalena salik
Specjalistka ds. rachunkowości

i finansów
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nizacji pracy i wyposażenia technicz-
nego,

 • wypracowany sposób ustalania za-
dań dla poszczególnych zespołów 
pracowniczych, które powinny sta-
nowić rodzaj wyzwania i równocze-
śnie być możliwe do osiągnięcia,

 • zapewnienie oczekiwanych przez 
pracowników nagród oraz ich zróż-
nicowanie w zależności od osiąga-
nych efektów pracy,

 • wprowadzenie innowacyjnych form 
wynagrodzenia jako podstawowe-
go elementu w systemie nagród,

 • kreowanie warunków dla nagród 
zewnętrznych i wewnętrznych,

 • właściwe stosowanie dyscypliny.

 Motywowanie jest działaniem trud-
nym i bardzo złożonym. Pochodzi ono 
w dużej mierze z wnętrza człowieka 
i jest reakcją na wewnętrzny, rozwijają-
cy się program potrzeb, pragnień, am-
bicji i wartości. Jednak różne bodźce 
pochodzące z zewnątrz, a więc z pod-
legającego ciągłym zmianom środowi-
ska, szczególnie ze strony przywódcy, 
mogą być przez nas kształtowane7.

 Przywódcy czy kierownicy organi-
zacji ekonomii społecznej mogą więc 
wykorzystywać różne instrumenty 
motywowania, by wydobyć ze swoich 
podwładnych to, co najlepsze. Kierow-
nik może motywować pracowników za 
mocą tradycyjnej metody kija i mar-
chewki, czyli nagrody (marchewki) 
i kary (kija) albo tworzyć systemy mo-
tywowania w organizacji, co też jest 

zadaniem czasochłonnym i wymaga-
jącym większego zaangażowania.

 Efekty motywowania pracowników 
w organizacji zależą w dużej mierze 
od natężenia samego motywowania. 
Przywódcy muszą wykazać się szero-
kim zakresem wiedzy na temat tego, 
jak wpływać na innych, by osiągać 
zamierzone cele. Ludzie motywowani 
w odpowiednim stopniu dają z siebie 
wszystko, jednak zdarza się, że zbyt 
wielki nacisk na zmotywowanie pod-
władnych skutkuje ich demotywacją.

 Zdaniem A. Grabki istnieją czynniki 
powodujące demotywację wśród pra-
cowników. Wyróżnia się8:

1. Upokorzenie. Publiczna krytyka 
czy nawet przerywanie rozmowy 
– mogą spowodować uraz a nawet 
w skrajnych przypadkach niszczą 
poczucie wartości i pewności sie-
bie innych osób;

 2. Manipulacja. Niszczy zaufanie we 
wzajemnych relacjach. Lepiej bu-
dować wzajemne stosunki na ba-
zie uczciwości i szczerości;

 3. Niewrażliwość. Ludzie są najwyż-
szym kapitałem i trzeba ich stawiać 
na pierwszym miejscu. Należy po-
święcać im czas i okazywać życzli-
wość;

4. Hamowanie rozwoju. Dajmy innym 
możliwość próbowania nowych 
rzeczy. Pamiętajmy, że wzrost jest 
źródłem motywacji.

7 J. Adair, Anatomia biznesu. Motywacja, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2000. s. 143.
8 A. Grabka, Zmotywuj pracownika, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2010, s. 84.
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kultura OrganiZacyjna
OrganiZacji
pOZarZądOwej
 
 Każda organizacja pozarządowa, 
jako swoista mikrospołeczność, po-
siada własną kulturę organizacyjną. 
Oparta jest ona na uznawanych war-
tościach i zgodna z przyjętymi do re-
alizacji celami. Warto, aby członkowie 
organizacji pozarządowej mieli świa-
domość posiadania swoistej kultury 
organizacyjnej i umieli efektywnie nią 
zarządzać w celu osiągania zamierzo-
nych sukcesów. Kultura bowiem może 
nie tylko wyróżniać daną organizację 
spośród innych, ale być także jej war-
tościowym atutem.

 Czym jest kultura organizacyjna? 
Zdaniem E. Jacquesa, który w 1951 r. 
jako pierwszy użył terminu kultura 
w odniesieniu do przedsiębiorstwa, 
kultura organizacji to zwyczajowy spo-
sób myślenia, odczuwania i działania 
– podzielany, przyswajany i asymilo-
wany przez pracowników – w przy-
padku organizacji pozarządowej, jej 
członków.
 
 O kulturze danej organizacji świad-
czą artefakty – sztuczne twory organi-
zacji, stanowiące najbardziej widocz-
ny, a zarazem najmniej trwały poziom 
kultury, ponadto – normy i wartości. 
 
 Artefakty językowe to język, któ-
rym posługują się członkowie danej 
organizacji. To również wydarzenia 
z przeszłości, do których odwołują się 
w postaci opowieści czy anegdot, przy 
okazji wskazując, jakie postawy są 
w danej społeczności akceptowane, 

a jakie nie, np. motywacja kandydata 
starającego się o przyjęcie w szeregi 
danej organizacji. Artefakty behawio-
ralne dotyczą schematów zachowań 
– zwyczajów, rytuałów, ceremonii, np. 
powitania, pożegnania, prowadzenia 
spotkań, sposobów rozwiązywania 
konfliktów. Należy do nich także tabu 
– wydarzenia, które miały miejsce, ale 
o których nie wspomina się na forum 
grupy, np. kłopoty w życiu prywatnym 
członków, inicjatywy społeczne za-
kończone niepowodzeniem. Artefakty 
fizyczne nazywane są również „kul-
turą materialną” czy „środowiskiem 
pracy”. Składa się na nie wystrój po-
mieszczeń, w których mieści się sie-
dziba organizacji, jej lokalizacja, ubiór 
członków, a także produkty przez nich 
wytwarzane lub świadczone usługi.

 Kulturę danej organizacji tworzą 
także przyjęte przez jej członków nor-
my i wartości. Normy to niepisane 
przekazy na temat tego, jak się za-
chowywać w danych okolicznościach, 
np. żywa dyskusja poprzedzająca 
podjęcie decyzji o realizacji nowego 
zadania, palenie papierosów tylko 
w wyznaczonych miejscach, liczenie 
się ze zdaniem członków zarządu. Na 
system wartości składają się cele, do 
których zmierzają członkowie organi-
zacji, np. zachęta do aktywnego dzia-
łania na rzecz lokalnego środowiska, 
cechy, którymi powinni wyróżniać się 
członkowie, np. otwartość, aktywność, 
optymizm, a także sposób relacji 
z otoczeniem, np. harde ataki lub od-
powiedzialne negocjowanie. 

 Z normami i wartościami deklaro-
wanymi mamy do czynienia wówczas, 



motywowanie w podmiotach
ekonomii społecznej

 Motywowanie i motywacja to po-
jęcia o wielu różnych znaczeniach. 
Przez motywację najczęściej rozu-
mie się „mechanizm uruchamiający 
zachowanie jednostki, nadający mu 
energię i ukierunkowujący je” 2.
 
 Słowo motywacja pochodzi od ła-
cińskiego czasownika „movere”, czyli 
„poruszać się”. A zatem w uproszcze-
niu motywować to „poruszać do dzia-
łania”. 

 Motywowanie to proces świa-
domego i celowego oddziaływania 
na motywy postępowania ludzi po-
przez stwarzanie środków i możliwo-
ści realizacji ich systemów wartości 
i oczekiwań (celów działania) dla osią-
gnięcia celów motywującego 3.

 Motywowanie polega na takim 
wpływaniu na innych, by poruszali 
się w pożądanym przez nas kierunku. 
Chodzi zatem o to, by tworzyć wizję, 

która odzwierciedla cel naszego kie-
runku – to do czego zmierzamy, co 
mamy do osiągnięcia – i ukazuje nam 
korzyści z dotarcia do tego właśnie 
celu 4.

 A. Pocztowski z kolei przez pojęcie 
„motywowania” rozumie, że jest to pro-
ces świadomego i celowego oddziały-
wania na zachowania ludzi w proce-
sie pracy, przez kreowanie warunków 
umożliwiających im zaspokajanie po-
trzeb jako efekt ich wkładu w realizację 
określonych celów organizacji 5.

 Można zatem stwierdzić, że moty-
wowanie pracowników zależy od wielu 
czynników – takich, które równocze-
śnie będą wzbudzać, ale też podtrzy-
mywać chęci personelu do podjęcia 
się i wykonania określonego zadania. 
A. Pocztowski wyróżnia 7 czynników 
wysokiej motywacji zatrudnionych 
pracowników6.Są to:

 • wysoki poziom motywacji osoby 
motywującej innych,

 • odpowiednio wysoki poziom orga
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2 Encyklopedia Popularna PWN, wydanie dwudzieste siódme, uzupełnione i uaktualnione, PWN, Warszawa 1997, s. 531 (hasło: Motywacja).
3 S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 11.
4 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 107.
5 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 207.
6 Tenże, dz. cyt., s. 209.
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gdy członkowie organizacji je głoszą. 
Normy i wartości rzeczywiście postrze-
gane to te, które w praktyce stanowią 
podstawę ich wzajemnych relacji. 

 Na kulturę danej organizacji ma 
także wpływ sposób myślenia i odczu-
wania jej członków.

 Według Rogera Harrisona istnie-
ją cztery typy kultury organizacyjnej. 
Kultura władzy oparta jest na osobie 
lidera (lub też niewielkiej grupie przy-
wódców), który wywiera silny wpływ 
na całą organizację, wyznaczając tak-
że normy i wartości. Prowadzi regla-
mentację dostępu do informacji, bez 
konsultacji z innymi podejmuje de-
cyzje. Członkowie mają ograniczone 
prawo do współdecydowania, a także 
kreatywności. Kultura władzy wystę-
puje głównie w małych organizacjach, 
których członkowie w pełni podpo-

rządkowują się autorytetowi lidera. 
W przypadku jego śmierci lub odejścia 
z organizacji, ta często rozpada się. 
W kulturze roli dużą wagę przywiązuje 
się do pełnionych w organizacji funkcji, 
obowiązujących procedur i przepisów, 
którym muszą bezwzględnie podpo-
rządkować się wszyscy członkowie 
organizacji. W zamian otrzymują duże 
poczucie bezpieczeństwa. Jednakże 
część członków, zniechęcona brakiem 
samodzielności, nadmierną kontrolą 
i biurokracją, może odejść. W orga-
nizacjach, w których obowiązuje kul-
tura zadania członkowie nastawieni 
są na rozwiązywanie problemów. 
Aby zwiększyć efektywność działań, 
pracują w zespołach. Dzięki realiza-
cji kolejnych zadań, przynależność 
do organizacji o tym typie kultury 
daje możliwość rozwoju osobistego 
jego członków. Dobrze jest jednak, 
gdy występuje tu zdecydowany lider, 



koordynujący pracę poszczególnych 
zespołów i cieszący się autorytetem 
oraz uznaniem wszystkich członków. 
W kulturze zorientowanej na osobę 
w centrum zainteresowania znajdu-
je się jednostka. Ze względu na jej 
sposób bycia porównywana jest do 
gwiazdy filmowej. Przebywanie w śro-
dowisku złożonym z osób o silnej in-
dywidualności w krótkim przedziale 
czasu może sprawiać przyjemność, 
z czasem – zwykle staje się uciążliwe 
ze względu na ich skłonność do domi-
nacji w grupie i niechęć do kompromi-
su oraz kontroli.

 Kulturą organizacyjną można za-
rządzać, a także korygować ją w celu 
pełniejszego wykorzystania potencja-
łu organizacji i szans występujących 
w otoczeniu. W tym celu warto udzie-
lić odpowiedzi na następujące pyta-
nia: jak myślą członkowie organizacji, 
jakie są ich silne i słabe strony, jak ich 
mentalność wpływa na podejmowa-
ne inicjatywy, w jaki sposób osiągają 
cele, czy są otwarci na zmiany, jakie 
zmiany warto wprowadzić, by zwięk-
szyć efektywność działania. Odpowie-
dzi staną się podstawą do opracowa-
nia programu naprawczego.

 Należy liczyć się jednak z tym, że 
proces zmiany kultury organizacji jest 
długotrwały – z reguły nie jest liczony 
w miesiącach, ale w latach. Jak po-
daje L. Clarke, aby nastąpiła zmiana 
postawy ludzi musi upłynąć 5 lat. A im 
mniejsza świadomość kultury orga-
nizacji i niższy jej poziom, tym zmia-
ny zachodzą wolniej. Łatwiej zmiany 
wdrażać w organizacjach młodych, 
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w których nie ma jeszcze utrwalonych 
tradycji, i małych – bez rozbudowa-
nej struktury organizacji. Wdrożeniu 
zmian sprzyja sytuacja kryzysowa, 
w której podważony zostaje istnie-
jący stan rzeczy, a także znaczenie 
dotychczasowej kultury. Zmianom 
sprzyja także zmiana władz. Jest wte-
dy okazja również do zmiany celów, 
wartości, zachowań, sposobu rozwią-
zywania problemów, sposobów dzia-
łania członków organizacji. Czasem 
do wdrożenia zmian skłania chęć pod-
jęcia nowych wyzwań, co wiąże się 
z koniecznością zwiększenia aktyw-
ności i kreatywności członków. 

 Warto również mieć na uwadze 
fakt, iż kultura organizacji ma wpływ 
na kulturę otoczenia, stanowiąc dla 
niego wzorzec postępowania. 

Dorota Pronobis
Specjalistka ds. PR i komunikacji
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Organizacje typu non profit potrze-
bują zarządzania jeszcze bardziej 
niż przedsiębiorstwa komercyjne 
z tego powodu, że brakuje im dys-
cypliny wymuszonej przez koniecz-
ność osiągania zysków 1.

ZarZądZanie ZasObami 
ludZkimi w pOdmiOtach 
ekOnOmii spOłecZnej

wstęp

Współczesne uwarunkowania  
i zmiany gospodarcze przyczyniły 
się do nowego wizerunku organizacji 
społecznych. Obecne warunki  ekono-
miczne stworzyły zapotrzebowanie na 
nowych specjalistów – menedżerów 
i pracowników zajmujących się prowa-
dzeniem lub wspieraniem przedsię-
wzięć społecznych, którzy skutecznie 
mogliby tworzyć organizacje pożytku 
publicznego, a następnie umiejętnie 
nimi zarządzać. 

  Pracownicy powyżsi powinni po-
siadać szeroką wiedzę nie tylko z za-
kresu funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, specyfikacji prawnej 
podmiotów pożytku publicznego, sku-
tecznego pozyskiwania środków na 
ich zakładanie, ale także zgłębić taj-
niki zarządzania, w tym zarządzania 
zasobami ludzkimi, co jest warunkiem 
wręcz koniecznym przy skutecznym 
organizowaniu wszelkiej działalności 
związanej z ekonomią społeczną.

 W poniższym artykule podejmu-
ję próbę zidentyfikowania nowocze-
snych instrumentów motywowania, 
wynagradzania pracowników, technik 
oceny pracowniczej, trendów rozwo-
jowych związanych z pozyskiwaniem 
kompetentnych pracowników, którzy 
przyczyniliby się do sukcesu organi-
zacji podmiotów ekonomii społecznej.

 Zbiór też został podzielony na 
cztery części: motywowanie w pod-
miotach ekonomii społecznej, nowo-
czesne techniki rekrutacji w organi-
zacjach pożytku publicznego, oceny 
pracownicze oraz nowoczesne syste-
my wynagradzania.

1 Rosabeth Moss Kanter, Co powiedziałby Peter Drucker? „Harvard Business Review Polska”, listopad 2009, s. 50.
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1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej 
(J. Nieżurawska).

2. Kiedy założyć działalność gospodarczą? – działalność nieodpłatna i od-
płatna a działalność gospodarcza organizacji pozarządowych (M. Salik).

3.  Kultura organizacyjna organizacji pozarządowej (D. Pronobis).
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Projekt pn. „Rozwój i funkcjonowanie Kujawsko-Pałuckiego
Centrum Ekonomii Społecznej”

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

edycja 3

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z Funduszy Strukturalnych, który 
powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansu-
je on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu 
i wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowa-

ne są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, 
analizy i badania dotyczące rynku pracy itp. Jest on głównym instrumentem wspierającym działania podej-
mowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z ośmiu programów ope-
racyjnych, na lata 2007-2013. Ten finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego program, zgodnie z celem głównym, przyczynia się 
do wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej w Polsce. W ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podejmowane są działania prowadzące do zwiększenia dostępu do 
zatrudnienia dla osób poszukujących pracy, wzmacniania integracji społecznej grup narażonych na dyskry-
minację, zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, a także podnoszenia poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji ściśle powiązanych z rynkiem.

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej zostało powołane 1 paź-
dziernika 2009 roku z inicjatywy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.  
Projekt przez okres swojego funkcjonowania, tj. lata 2009 - 2010, wspierał  
rozwój i działalność podmiotów ekonomii społecznej na terenie regionu  
kujawsko-pałuckiego. W ramach zrealizowanych działań znalazły się cykle 

szkoleniowe obejmujące swoim zakresem dziedziny ekonomii, prawa pracy, biznesu i komunikacji interperso-
nalnej. Wszystkie szkolenia i działania mające na celu rozwój ekonomii społecznej na terenie regionu kujawsko- 
pałuckiego spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość uczestników korzystających 
ze wsparcia KPCES. Realizację projektu zakończono 31 grudnia 2010 roku.

Fundacja Gaudeamus została założona 15 października 2003 roku. Jest 
organizacją pożytku publicznego. Działania Fundacji skupiają się na aktywi-
zowaniu młodych ludzi a poprzez rozwój ich talentu i osobowości zachęcaniu 
ich do twórczych działań na rzecz rozwoju nauki i kultury. Gaudeamus wspiera 

rozwój ekonomii społecznej regionu, a zwłaszcza integrację osób niepełnosprawnych oraz promuje wielokul-
turowość i tolerancję.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest instytucją edukacyjną posia-
dającą ugruntowaną pozycję w strukturze szkolnictwa wyższego regionu 
kujawsko-pomorskiego. Misją Wyższej Szkoły Gospodarki jest oddziaływanie 
na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez kształtowanie świadomości 

ekonomicznej, przygotowanie kadr, promocję nowoczesnej gospodarki, a także dużą aktywność na polu kul-
turalnym.
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