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Pozapłacowe czynniki motywacyjne w urzędach 
administracji publicznej

Każda organizacja, bez względu na specyfikę czy sektor, w którym funkcjonuje, two-
rzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływania na zespoły pracownicze. 
Celem tego systemu jest zachęcanie pracowników do podejmowania działań pożą-
danych i unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całej organizacji. Sys-
tem motywacyjny i składające się na niego czynniki motywujące są instrumentami, 
których wdrożenie wymaga wiedzy i umiejętności o roli człowieka w procesie pracy, 
a także o jego pozycji w otaczającym go świecie rzeczy i symboli (Penc, 1996, s. 139). 
System motywacyjny winien zmierzać do zbudowania organizacji opierającej się na 
wykwalifikowanej kadrze, która – szczególnie w sektorze publicznym i samorządzie 
terytorialnym – może wpłynąć na sukces w rodzącej się konkurencji w obrębie orga-
nizacji sektora publicznego.W artykule odniesiono się do problemu braku lub wadli-
wie funkcjonującego w obrębie samorządów gminnych systemu motywacyjnego na 
przykładzie pracowników urzędów. Na podstawie badań wśród urzędników podjęto 
próbę zdiagnozowania i oceny pozapłacowych czynników motywacyjnych – pod-
stawą do tego był kwestionariusz ankiety przeprowadzony w urzędach samorządów 
gminnych Warmii i Mazur na przełomie 2013 i 2014 roku.

Słowa kluczowe: system motywacyjny (the motivating scheme), czynniki pozapłacowe (outside remune-
ration factors), urząd gminy (the local authority)

Wstęp

Motywowanie, jako jedna z czterech funkcji zarządzania, jest procesem mają-
cym na celu wywołanie pożądanego stanu psychicznego u osoby motywowanej. 
Motywowanie definiowane jest jako „proces świadomego i celowego oddziaływa-
nia na motywację do pracy poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich 
oczekiwań (celów działania) oraz wartości dla osiągnięcia celów motywującego,  
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z uwzględnieniem otoczenia obu stron procesu” (Król, Ludwiczyński, 2006, s. 333). 
Motywowanie zmierza zatem do wytworzenia w psychice człowieka silnej identyfika-
cji z organizacją i zaangażowania w osiągnięcie przez nią sukcesu poprzez stosowanie 
szerokiego wachlarza czynników motywacyjnych (Gasiul, 2007, s. 222). „Celowo two-
rzony układ, będący kompozycją różnych narzędzi pobudzania i stanowiący zespół 
bodźców, środków i warunków, które mają zachęcić pracowników do angażowania 
się w swoją pracę i obowiązki służbowe w sposób możliwie najkorzystniejszy dla 
organizacji i dający im satysfakcję osobistą”, określany jest jako system motywacyj-
ny (Kopertyńska, 2008, s. 19). Różnorodne narzędzia stosowane w ramach systemu 
powodują określone (zazwyczaj pożądane) zachowania podmiotów, na które oddzia-
łują. Celem tego systemu jest zachęcanie pracowników do podejmowania działań 
pożądanych i unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całej organizacji. 
U jego podstaw leży wzbogacenie aktywności zawodowej pracowników nie tylko do 
zainteresowania się terminowym otrzymywaniem wynagrodzenia (Koźmiński, 1995, 
s. 261) czy wzrostu tego wynagrodzenia, ale też do mierników efektywnościowych  
i związania ich z całym systemem motywacyjnym uwzględniającym również czynniki 
pozapłacowe. Dlatego zbudowanie właściwego systemu motywacyjnego wymaga od 
osób system ten wdrażających wiedzy i umiejętności o roli człowieka w procesie 
pracy, a także o jego pozycji w otaczającym go świecie rzeczy i symboli, szczególnie 
w tak złożonej organizacji, jaką jest samorząd terytorialny na najniższym szczeblu  
w strukturze zarządzania państwem. W administracji publicznej system motywacyjny 
winien zmierzać do pozyskania wykwalifikowanej kadry, która decyduje o sukcesie 
jednostek sektora publicznego w rodzącej się konkurencji (Nogalski i wsp., 2010, 
s. 244–252). Dlatego osiąganie pożądanych i oczekiwanych efektów pracy zależy 
przede wszystkim od systemu motywacyjnego oddziałującego w organizacji na pra-
cowników. To sprawia, że każda organizacja, bez względu na specyfikę czy sektor, 
w którym funkcjonuje, powinna stworzyć własny system motywacyjny, czyli system 
oddziaływania na zespoły pracownicze. Prezentowany artykuł odnosi się do funkcjo-
nującego w urzędach gmin systemu motywacyjnego.

Motywatory pozapłacowe

Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach stały się przedmiotem gruntownych 
badań i licznych opracowań naukowych. Inaczej jest w sektorze publicznym, nadal 
bowiem odczuwany jest w nim brak szerokich i dogłębnych badań nad systemem 
motywacyjnym pracowników, a szczególnie urzędników administracji publicznej. 
Należy podkreślić, że system motywacyjny w sektorze publicznym musi uwzględ-
niać całą złożoność otoczenia gospodarczego, społecznego i politycznego. W od-

ZZL(HRM)_2015_3-4(104-105)_Czaplicka-Kozlowska_I_143-157



145Pozapłacowe czynniki motywacyjne...

niesieniu do samorządu terytorialnego system motywacyjny zdeterminowany jest  
z jednej strony przez mieszkańców oczekujących na wsparcie urzędników i orga-
nów samorządowych w realizacji ich indywidualnych i zbiorowych potrzeb, z dru-
giej zaś przez obywateli, stanowiących związek publiczno-prawny i wykonujących  
w stosunku do organów samorządowych – w obrębie kultury zachodnioeuropej-
skiej – funkcje władcze (Kozłowski, Czaplicka-Kozłowska, 2014, s. 14). Zbudo-
wanie efektywnego i nowoczesnego systemu motywowania pracowników polskiej 
administracji publicznej powinno wpłynąć pozytywnie na jakość funkcjonowania 
urzędów i wzrost efektywności ich pracy. Jednak prowadzone badania wskazują 
na dominację w urzędach administracji publicznej biurokratycznego modelu Maxa 
Webera i z trudem przebijającego się Nowego Zarządzania Publicznego (New Pu-
blic Management – NPM) (Misiąg, 2005, s. 32). Racjonalnie funkcjonujący samorząd 
terytorialny i w jego obrębie urząd obsługujący organy zarządzania ogólnego to 
podmioty nastawione na wysoką jakość obsługi obywateli i w tym przede wszystkim 
skuteczną i racjonalną realizację ich podstawowych potrzeb (Kozłowski, Czaplic-
ka-Kozłowska, 2010, s. 278 i nast.). Dlatego istotne jest w administracji lokalnej 
zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych urzędników spełniających też rolę eksper-
tów i specjalistów w obrębie spraw, którymi się zajmują. Stanie się to możliwe, gdy 
kadra urzędnicza obok wysokich płac będzie też objęta pozapłacowym systemem 
motywacyjnym.

W literaturze przedmiotu występuje wiele różnych klasyfikacji narzędzi motywo-
wania. Dla potrzeb niniejszego opracowania rozróżniono (Lenik, 2012, s. 6):

■ motywowanie przez płace – oddziaływanie na pracowników za pomocą płacy 
(np. zasadniczej i premii);

■ motywowanie pozapłacowe – wykorzystywane tutaj motywatory mogą mieć 
charakter niematerialny (np. publiczne wyrażenie uznania) bądź materialny (np. sa-
mochód służbowy).

W urzędach administracji publicznej motywowanie płacowe zazwyczaj sprowa-
dza się do oddziaływania na pracowników za pomocą miesięcznej pensji i jej składni-
ków oraz premii i nagród okresowych. Natomiast wśród pozapłacowych najczęściej 
mamy do czynienia z udostępnieniem składników majątku sektora publicznego (np. 
samochód służbowy, komputer, telefon) czy publicznym wyróżnieniem (np. uznanie 
z pomocą odznaczenia, dyplomu czy ustnej pochwały). Dlatego motywatory ma-
terialne mogą wpłynąć na stan posiadania urzędnika, wyższa bowiem pensja bez-
pośrednio oddziałuję na warunki życia jego i jego rodziny. Natomiast motywatory 
niematerialne, obejmujące takie czynniki, jak: planowanie karier zawodowych, kli-
mat organizacyjny, treść pracy, prestiż wykonywanego zawodu, ocena pracy, kultura 
organizacyjna, uznanie grupy i kierownictwa, rozwój zawodowy, posiadana władza, 
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autonomia w realizacji zadań, status społeczny, organizacja pracy, podział pracy, styl 
kierowania, wyposażenie służbowe i wiele innych (Lenik, 2012, s. 149–150), rzutuje 
na postawę urzędnika w wymiarze jego psychiki – poczucia podmiotowości. 

Odwołując się do regulacji prawnych i motywatorów w odniesieniu do pracow-
ników samorządowych, warto przywołać brzmienie zapisów ustawy o pracowni-
kach samorządowych z 21 listopada 2008 roku. Zawarte w rozdziale 4 uprawnienia 
pracownika samorządowego przede wszystkim odnoszą się do wynagrodzenia sto-
sownego do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych 
(m.in. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubile-
uszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę  
z tytułu niezdolności do pracy). Pracownikowi samorządowemu może zostać przy-
znany dodatek funkcyjny czy dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia 
obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań oraz można mu też 
przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Ustawodawca pre-
cyzyjnie określił wymogi, jakie musi spełnić urzędnik czy funkcjonariusz samorzą-
dowy, aby na przykład otrzymać nagrodę jubileuszową czy wynagrodzenie zasadni-
cze (Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21listopada 2008 roku, art. 36) Nie ma  
w tych regulacjach odniesienia do motywatorów pozapłacowych i trzeba przyznać 
(na podstawie badań prowadzonych przez autorkę), że są one raczej niedoceniane  
w polityce kadrowej na najniższym szczeblu w strukturze zarządzania państwem. 

Definiując motywatory pozapłacowe, siłę ich motywacyjnego oddziaływania 
oraz częstotliwość stosowania, Tadeusz Oleksyn podkreśla ich wagę zarówno dla 
pracowników, też jak i otoczenia. Bardzo duże znaczenie w organizacji ma przede 
wszystkim możliwość rozwoju zawodowego i ogólnego w wyniku polityki praco-
dawcy względem pracownika, a także: autonomia, swoboda działania i niezależność 
czy delegowanie uprawnień oraz podkreślanie osiągnięć pracowników przez prze-
łożonych. Pracownicy cenią sobie tytuły i funkcje honorowe, zaufanie pracodawcy, 
zarządzających i współpracowników, które wyraża się w swobodzie działania, ela-
stycznym czasie pracy odpowiadającym pracownikowi, w tym też prawo do pracy 
w domu. Pracownicy cenią sobie też dyplomy uznania, odznaczenia państwowe czy 
branżowe i zakładowe oraz podkreślanie ich wkładu w sukces organizacji (wywia-
dy prasowe, reprezentowanie organizacji czy uczczenie pośmiertne jego pamięci) 
(Oleksyn, 2008, s. 246–247). I o ile w przedsiębiorstwach można stwierdzić wystę-
powanie tych motywatorów, o tyle w organizacjach sektora publicznego, a szcze-
gólnie urzędach administracji publicznej, ich stosowanie ma bardzo ograniczony 
wymiar. 

W urzędach samorządów gminnych, z uwagi na niskie płace podstawowego 
personelu, wójtowie powinni rozwinąć niewiele kosztujące motywatory pozapła-
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cowe. Oczywiście konieczne jest wyposażenie pracowników w sprzęt niezbędny 
do realizacji zadań na stanowisku i może to być, zależnie od pełnionej funkcji czy 
stanowiska pracy: samochód służbowy, telefon komórkowy, laptop wykorzystywany 
także do celów prywatnych czy inne stosowane w organizacjach biznesowych na-
rzędzia motywowania. Braku motywatorów pozapłacowych nie można tłumaczyć 
ograniczeniami występującymi w sektorze publicznym, specyfiką tego sektora czy 
trudną sytuacją finansową. Poszukiwanie oszczędności i tym samym ograniczenia  
w obszarze funduszu płac, podnoszenia kwalifikacji i samodoskonalenia swoich 
umiejętności prowadzą do spadku autorytetu urzędnika i tym samym podważania 
roli sektora publicznego w rozwiązywaniu spraw obywateli. Dlatego podjęte bada-
nia nad systemem motywowania pracowników mają bezpośrednie przełożenie na 
jakość funkcjonowania administracji, a to wiąże się ze sprawnością nie tylko działa-
nia samorządów, ale też państwa. 

Cel i metodyka badań

W artykule przedmiotem badań uczyniono wadliwie funkcjonujący, a nawet brak 
w obrębie samorządów gminnych, szczególnie w urzędach obsługujących organy 
gminne, system motywacyjny. Problem podjęty w badaniach sformułowano w po-
staci pytania: Czy w urzędach gmin wykorzystuje się pozapłacowe czynniki moty-
wujące do pracy? Celem prezentowanych badań była identyfikacja pozapłacowych 
czynników motywujących do pracy urzędników zatrudnionych w urzędach samo-
rządów terytorialnych stopnia podstawowego. Metodą badawczą zastosowaną w ni-
niejszych badaniach był sondaż diagnostyczny poprzedzony rangowaniem eksperc-
kim czynników pozapłacowych. W ramach sondażu zastosowano technikę badań 
ankietowych oraz narzędzie, jakim jest kwestionariusz ankiety. Badania przeprowa-
dzono wśród 1327 urzędników zatrudnionych w urzędach samorządów gminnych 
Warmii i Mazur na przełomie 2013 i 2014 roku. 

W pierwszym etapie, na podstawie badań sondażowych i opinii ekspertów, prze-
prowadzono rangowanie czynników motywujących do pracy w jednostkach orga-
nizacyjnych sektora publicznego, jakimi są urzędy administracji publicznej szczebla 
lokalnego. Spośród zgłoszonych czynników wybrano do ankiety 11. Aby zapewnić 
anonimowość i swobodę wypowiedzi, ankiety w każdym wypadku rozdawane były 
przez prowadzącą badania i osoby do tego przygotowane (przygotowanych ankiete-
rów i współpracowników na uczelni). Ankiety były wręczane przy wejściu do urzę-
du lub rozdawane pracownikom bezpośrednio w miejscu wykonywania obowiąz-
ków. Specyfika pracy w administracji publicznej wykluczyła możliwość prowadzenia 
ankiety (rozdania i zbierania) bezpośrednio przez przełożonego urzędników.
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Wyniki badań własnych

W celu zdefiniowania występującego w urzędach gmin pozapłacowego systemu 
motywowania urzędników, sformułowano zestaw pytań pozwalających na identy-
fikację podjętego w badaniach problemu badawczego. W pytaniu odnoszącym się 
do najistotniejszych czynników motywujących do pracy, obok propozycji odpowie-
dzi, zostawiono możliwość dopisania innych, jednocześnie prosząc respondentów 
o wskazanie trzech najistotniejszych, a następnie wybranie jednego najważniejszego 
czynnika. Uzyskano 3925 wskazań dla trzech najistotniejszych i 1310 dla najważniej-
szego czynnika (tab. 1). Poproszono też ankietowanych, aby wskazali cechy, które 
występują w ich urzędzie lub które są realizowane – w pytaniu tym nie było żadnych 
ograniczeń, stąd każdy z respondentów mógł wskazać wszystkie zaproponowane 
cechy i dopisać własne. Dlatego występowanie jakiegoś czynnika mogło wskazać 
nawet 100% respondentów.

Tabela 1. Pozapłacowe czynniki motywujące do pracy w opinii pracowników 
urzędów

Czynniki motywujące do pracy Czynniki najistotniejsze Najważniejszy wybór
Liczba %* Liczba %

Atmosfera w pracy   810 61,8   236   18,0
Stabilność zatrudnienia   562 42,9   297   22,7
Warunki pracy   562 42,9   166   12,7
Jasno określone cele i zadania   524 40,0   207   15,8
Możliwość awansu   472 36,0   182   13,8
Uznanie, docenienie,  pochwały   396 30,2   125     9,5
Szkolenia, rozwój   325 24,8     62     4,7
Samodzielność wykonawcza i decyzyjna     97   7,4     14     1,1
Imprezy/spotkania integracyjne     87   6,6       6     0,5
Dodatkowa opieka medyczna     57   4,4     10     0,8
Karty podarunkowe     33   2,5       5     0,4
Razem 3925 X 1310 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Atmosfera w pracy wpływa na stosunek pracowników do wykonywanych przez 
nich zadań. Jeżeli sytuacja w miejscu pracy jest przyjazna, pracownicy są pozytywnie 
nastawieni do nałożonych na nich obowiązków, co znacznie wpływa na ich wy-
dajność. Dlatego najwięcej osób wskazało atmosferę w pracy, jako jeden z trzech 
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najistotniejszych czynników motywujących do pracy (61,8%) – jednocześnie cecha 
ta znalazła się na drugim miejscu wśród czynników najważniejszych (18%). Cechę 
tę częściej wskazywały kobiety (62,6%) niż mężczyźni (57,4%), osoby z najstarszej 
grupy wiekowej powyżej 60 lat (65,5%), o stażu pracy w ogóle od roku do 5 lat 
(64,3%) i powyżej 30 lat (63,2%). Także osoby pracujące w urzędzie do pół roku 
(67,3%) i wykonujące najczęściej prace proste (sprzątaczka, kasjerka) – 67,3%. Naj-
rzadziej cechę tę wymieniły osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych, kie-
rujące zatem zespołami pracowniczymi (54,4%). Jednak cechę tę jako najważniej-
szą częściej wymieniali mężczyźni (20,4%) niż kobiety (16,8%). Jako najważniejszą 
uznali tę cechę najstarsi respondenci powyżej 60 lat (31%) oraz najmłodsi w wieku 
18–29 lat (23,6%) i co czwarty z wykształceniem najniższym oraz średnim i o stażu 
pracy od roku do 5 lat. Także z grup o najniższym stażu pracy w urzędzie i wyko-
nujący prace proste (23,8%). Jednocześnie tylko 13,2% (na 100% możliwych wska-
zań) respondentów wskazało na występowanie dobrej atmosfery w ich urzędzie. Na 
drugim miejscu badani wskazali dwie cechy, stabilność zatrudnienia i warunki pracy 
(42,9%). Jednak dokonując wyboru wśród najistotniejszych czynników, stabilność 
zatrudnienia stała się najważniejszym czynnikiem motywującym do pracy w urzę-
dzie i uzyskała 22,7% wskazań wobec 12,7% w odniesieniu do warunków pracy 
– czynnik ten znalazł się w kategorii najważniejszy dopiero na 5. miejscu. Dlatego 
można przyjąć, że drugim w kolejności czynnikiem wskazanym przez urzędników 
jest stabilność zatrudnienia, która daje poczucie bezpieczeństwa. Częściej kobie-
ty (44,5%) niż mężczyźni (41,6%) wymienili tę cechę, osoby z najstarszej grupy 
wiekowej (51,7%), osoby o najkrótszym (50%) i najdłuższym (47,3%) stażu pracy  
w ogóle i też najdłużej pracujący w urzędzie (44,9%). Warto zauważyć, że poczu-
cie bezpieczeństwa wskazały przede wszystkim osoby wykonujące czynności proste  
w urzędzie (46,1%), następnie pracujący na stanowiskach samodzielnych (42,8%)  
i dopiero pełniący funkcje kierownicze (40%). Gdy jednak odniesiemy odpowiedzi 
do wskazań jednej najważniejszej cechy, to wymieniają ją przede wszystkim najstarsi 
urzędnicy (34,5%), najdłużej zatrudnieni w urzędzie (5–10 lat – 24,2% oraz powyżej 
10 lat – 24,3%) i podobnie jak przy wskazaniu trzech najistotniejszych cech – pra-
cownicy wykonujący czynności proste (22,8%). Wskazania te spadają u pracowni-
ków samodzielnych (22%) i następnie wykonujących funkcje kierownicze (20,1%). 

Warunki pracy, jako cechę, która ma dla respondentów istotne znaczenie, wska-
zali przede wszystkim mężczyźni (43,4%), a nie kobiety (42%), następnie osoby  
w wieku 50–59 lat (46,7%) i 30–39 lat (45,8%) oraz z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym (53,3%) i średnim (48%). Częściej cechę tę wskazywali urzędnicy  
z najdłuższym (47,5%) i najkrótszym stażem pracy (47,4%), i z najdłuższym sta-
żem w obecnym zakładzie pracy (44,9% w grupie powyżej 10 lat i 45,1% w grupie 
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5–10 lat). Podobnie jak w przypadku poprzednich wskazań tu też zaznaczyła się 
współzależność między zakresem wykonywanych obowiązków (stanowiskiem) i od-
setkiem wskazań warunków pracy, jako cechy mającej znaczenie w pracy, ponieważ 
dla kierujących zespołami pracowniczymi ma to znaczenie na poziomie 40,6%, dla 
pracowników samodzielnych 41,8% i dla pracowników wykonujących prace proste 
51%. Wymieniając tę cechę, jako najważniejszy wybór, częściej kobiety (13%) niż 
mężczyźni (11%) wskazali warunki pracy, następnie najmłodsi urzędnicy (12,7%) 
oraz 13,6% w grupie 30–39 lat. Wraz z wiekiem maleje odsetek wskazań do 6,9%  
w najstarszej grupie wiekowej, a także wraz ze wzrostem stażu pracy w urzędzie. Na 
warunki pracy, jako najważniejszą cechę, zwracają uwagę przede wszystkim osoby 
na kierowniczych stanowiskach (15,1%) i wykonujący prace proste (13,9%).

W systemie motywacyjnym w ogóle, w obszarze zarządzania publicznego w szcze-
gólności, istotne znaczenie mają jasno określone cele i zadania przypisane pracowni-
kom. Kwestia ta stała się istotnym elementem w prowadzonych badaniach. W urzę-
dach samorządów terytorialnych dla 40% badanych cecha ta ma istotne znaczenie, 
a dla 15,8% osób czynnik ten znalazł się w kategorii najważniejszy na 3 miejscu. 
Jednocześnie tylko 10,5% respondentów stwierdziło, że cecha ta występuje u nich  
w urzędzie. Częściej kobiety (40,4%) niż mężczyźni (37,5%) wskazują ważność ja-
sno określonych celów i zadań, a przy wyborze najważniejszej cechy, częściej męż-
czyźni (16,4%) niż kobiety (15,2%) wskazują tę cechę. Osoby w wieku 50–59 lat 
(wśród trzech cech – 15,4%; jako najważniejsza – 24,2%) najczęściej wymieniają 
tę cechę, następnie z wykształceniem średnim (wśród trzech cech – 14,1%; jako 
najważniejsza – 17,1%), w grupach o najkrótszym stażu pracy 20–30 lat (wśród 
trzech cech – 15%; jako najważniejsza – 17,1%) i powyżej 30 lat (wśród trzech 
cech – 15,3%; jako najważniejsza – 26,3%) i ze stażem pracy w urzędzie od 3 do 
5 lat (wśród trzech cech – 14,7%; jako najważniejsza – 17,8%). Osoby kierujące 
zespołami pracowniczymi (wśród trzech cech – 13,3%; jako najważniejsza – 17%), 
następnie pracujący na stanowiskach samodzielnych (wśród trzech cech – 13,7%; 
jako najważniejsza – 15,8%) i wykonujący prace proste (wśród trzech cech – 8,6%; 
jako najważniejsza – 7,9%) wskazały na jasno określone cele i zadania.

Na możliwość awansu, jako ważną cechę określającą właściwy system motywacyj-
ny, wskazało 36% (13,8%, jako wybór najważniejszej cechy) osób, w tym szczególnie 
kobiety (36,2%; mężczyźni – 34,5%), osoby najmłodsze (41,4%) i z wykształceniem 
podstawowym (54,2%) oraz wyższym (36,5%). Wraz ze stażem w ogóle maleje od 
40,6% w grupie 1–5 lat do 27,8% w grupie powyżej 30 lat odsetek wskazań tej ce-
chy. Najczęściej ważność możliwości awansu podkreślały osoby pracujące na stano-
wisku kierowniczym (36,3%), następnie samodzielnym (36,1%) i wykonujący prace 
proste (29,4%). Wiekowo tę cechę jako najważniejszy wybór wymieniali najmłodsi 
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badani (18,1%). Wraz z wiekiem maleje odsetek wskazań do 10,3% w najstarszej gru-
pie wiekowej. Następnie osoby z wyższym wykształceniem (15,1%) i o stażu pracy  
w ogóle od roku do 10 lat (16,5%) i stażu pracy w urzędzie od 5 do 10 lat (18,1%) 
oraz urzędnicy na kierowniczych stanowiskach (20,1%) i stanowisku samodziel-
nym (13,3%). 

Uznanie w pracy (docenienie pracownika, pochwały) wskazało 30,2% badanych 
(9,5%, jako najważniejszy wybór). Uznanie nie jest istotne dla najstarszych urzędni-
ków (10,5%) i badanych o najdłuższym stażu pracy w ogóle (27,8%) i w obecnym 
urzędzie (28,4%) oraz wykonujących prace proste (25,5%). 

Na szkolenia i rozwój wskazało 24,8% (4,7% jako najważniejszy wybór), szcze-
gólnie kobiety (24,9%), osoby w wieku 30–39 lat (25,9%), z wykształceniem średnim 
(24,1%) i wyższym (8,1%) oraz o najniższym stażu pracy w ogóle (40%) i w obecnym 
urzędzie (30,9%). 

Niewiele osób wskazało na samodzielność wykonawczą i decyzyjną (7,4%; 1,1% 
jako najważniejszy wybór), spotkania integracyjne (6,6%; 0,5% jako najważniejszy 
wybór), dodatkową opiekę medyczną (4,4%; 0,8% jako najważniejszy wybór) i karty 
podarunkowe (2,5%; 0,4% jako najważniejszy wybór).

W celu dokonania oceny stosowanych w urzędach pozapłacowych czynników 
motywacyjnych zestawiono najważniejszy czynnik motywujący do pracy według 
opinii respondentów ze stosowanymi czynnikami w ich urzędzie (wykres 1). Naj-
częściej stosowanym czynnikiem motywującym w urzędach, w których zatrudnieni 
są respondenci, jest stabilność zatrudnienia. Jest to jednocześnie czynnik najczęściej 
wskazywany w opinii badanych, jako mający największy wpływ na ich pozapłacową 
motywację. Na stabilność zatrudnienia, jako czynnika występującego w ich urzę-
dzie, rzadziej wskazują kobiety (17,5%), które są bardziej sceptyczne niż mężczyźni 
(18,8%), następnie osoby z najstarszej grupy wiekowej (13%) i najmłodszej (15,7%), 
z najkrótszym stażem pracy w ogóle (od 14,3% do 14,5%) i w obecnym miejscu 
pracy (od 14,5% w grupie do 6 miesięcy, do 20,4% w grupie powyżej 10 lat). Naj-
większe poczucie bezpieczeństwa mają pracownicy samodzielni (18,3%), następnie 
kierownicy (17,1%) i wykonujący prace proste (15,8%). 

Drugim występującym w ich urzędzie czynnikiem motywującym jest refundowa-
nie szkoleń. W ocenie tego czynnika występuje największa rozbieżność. Możliwość 
uczestniczenia w szkoleniach plasuje się dopiero na 7. miejscu wśród czynników 
najważniejszych dla respondentów. Szkolenia częściej wskazują kobiety (15,3%) niż 
mężczyźni (14,8%), następnie osoby z najmłodszej grupy wiekowej (16,7%), ze sta-
żem pracy w ogóle od 1 do 5 lat (17,2%) i w obecnym miejscu pracy (od 16,8%  
w grupie do 7-12 miesięcy). Najczęściej ze szkoleń korzystają pracownicy samo-
dzielni (15,7%).
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Wykres 1. Czynniki motywacyjne stosowane w urzędzie, a czynnik najważniejszy 
dla respondentów, w %

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Kolejnym czynnikiem motywującym, spośród wskazanych, jako najważniejszy, 
jest dbanie o właściwą atmosferę w pracy. Czynnik ten wymieniony został na trze-
cim miejscu, jako występujący w ich zakładzie pracy. Brak dobrej atmosfery w urzę-
dzie wskazują przede wszystkim kobiety (13,3%), najstarsi z grup wiekowych 50–59 
lat (12,9%) i powyżej 60 lat (9,1%), z wykształceniem wyższym (12,7%) i podstawo-
wym (12,9%) oraz z najstarszych grup wiekowych. Należy zauważyć tu występują-
cą zależność między wiekiem i wskazaniami, ponieważ osoby o najkrótszym stażu 
pracy (16%) częściej podkreślały dbałość o relacje międzyludzkie (spada to wraz ze 
wzrostem stażu pracy w ogóle) niż z najdłuższym stażem pracy (11,5%). Podobnie 
jest w odniesieniu do stażu pracy w urzędzie, gdyż osoby najkrócej zatrudnione 
(17,9%) częściej wskazują występowanie tej cechy niż pracownicy o najdłuższym 
stażu pracy (12,1%).

W urzędzie, w którym respondenci są zatrudnieni, występuje również dbałość  
o warunki pracy. Korzystniej oceniają ją kobiety (12,1%) niż mężczyźni (11,3%), 
wraz z wiekiem, z wyjątkiem najstarszych urzędników (5,2%), rośnie odsetek wska-
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zań od 10,4% w najmłodszej grupie do 15,6% w grupie 50–59 lat – podobna za-
leżność występuje w odniesieniu do stażu pracy w ogóle. Najmniejszy odsetek kie-
rowników (11%) wskazał występowanie cechy, jaką są warunki pracy w ich urzędzie, 
następnie pracownicy na samodzielnych stanowiskach (11,8%) i wykonujący prace 
proste (12,8%). 

Na to, że w ich urzędzie są jasno określone cele i zadania, wskazują częściej ko-
biety (11,1%) niż mężczyźni (10,5%), następnie osoby najstarsze (od 9,7% w grupie 
wiekowej 30–39 lat do 16,9% w najstarszej grupie wiekowej). Brak jasno określo-
nych celów i zadań podkreślają przede wszystkim urzędnicy z wyższym wykształce-
niem (10,7%), o stażu pracy w ogóle od 5 do 20 lat (od 9,2% do 9,5%) i wykonujący 
prace proste (9,9%) oraz kierujący zespołami pracowniczymi (10,8%).

W niewielkim zakresie stosowane są w urzędach zatrudniających respondentów 
pozostałe z analizowanych czynników: imprezy integracyjne, możliwość awansu, 
uznanie, pochwały, samodzielność wykonawcza i decyzyjna, dodatkowa opieka me-
dyczna czy karty podarunkowe. W większości wypadków również niewielkie zna-
czenie przywiązują do nich badani w zaprezentowanych opiniach. Wyjątkiem jest 
możliwość awansu, do czego przywiązują dużą wagę.

Rekomendacje

Z badań wynika, że pracownicy cenią sobie nie tylko motywatory płacowe, ale też 
pozapłacowe. Wobec niskich płac urzędników pracujących na podstawowych sta-
nowiskach, ich uwaga skierowana jest przede wszystkim na poszukiwanie nowych 
możliwości zwiększenia swoich dochodów. Dlatego wraz z pojawianiem się nowych 
możliwości lepiej płatnej pracy, urzędnicy odchodzą, a ich miejsce zajmują często 
niżej wykwalifikowani i niedoświadczeni pracownicy. Dlatego w odniesieniu do 
urzędów stopnia podstawowego i zatrudnionych w nim pracowników należy przede 
wszystkim rozważyć:

■ podniesienie płac do poziomu wystarczającego, aby korpus służby cywilnej 
opierał się o wysoko wykwalifikowaną kadrę ekspercką, a praca w administracji wią-
zała się ze stabilnością w zatrudnieniu i wysokim prestiżem społecznym;

■ wprowadzenie do oceny funkcjonowania urzędów samorządów terytorialnych, 
obok wykorzystania funduszu płac, także wykorzystanie pozapłacowych czynników 
w polityce kadrowej wobec urzędników i pracowników samorządowych;

■ przeprowadzenie systemu szkoleń sekretarzy urzędów i kierowników odpo-
wiedzialnych za politykę kadrową w urzędach z zakresu stosowania systemu poza-
płacowych materialnych i niematerialnych czynników motywowania.
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Podsumowanie

Realizacja zadań samorządu gminnego w dużym stopniu zależy od sprawności 
urzędników funkcjonalnie powiązanych w jeden organizm realizujący cele wynikają-
ce z prawa państwowego i potrzeb lokalnej zbiorowości. W urzędzie pracują osoby 
zajmujące się bezpośrednią obsługą obywateli oraz wykonujące czynności wewnątrz 
urzędu. Wszyscy urzędnicy powinni mieć zapewnione warunki do podnoszenia 
swoich kwalifikacji i uzupełniania wiedzy. Dlatego bieżący dostęp do informacji, 
możliwość kontaktowania się z urzędnikami w innych urzędach oraz korzystanie  
z bazy aktów prawnych wydają się konieczne i powinny być zapewnione przez kie-
rownika urzędu. Zbudowanie kompetentnego korpusu samorządowej służby cy-
wilnej jest niezbędnym warunkiem profesjonalizmu w realizacji zadań określonych 
samorządom terytorialnym. Wszystkim, wójtowi gminy (burmistrzowi i prezyden-
towi miasta) oraz radzie, powinno zależeć na poszukiwaniu i wykształceniu profe-
sjonalnego korpusu urzędniczego charakteryzującego się silną motywacją do pracy 
i maksymalnym zaangażowaniem w realizację zadań oraz akceptacją reguł awanso-
wania i nagradzania stosowanego w urzędzie. Pracownicy urzędów powinni być wy-
nagradzani za swoją pracę zgodnie z pozycją, jaką zajmują w urzędzie, zachęcani do 
zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz odbywać szkolenia pracownicze zgodnie 
z obowiązującymi w administracji zasadami. Przeprowadzona analiza wybranych 
pozapłacowych czynników motywacyjnych w samorządzie gminnym ukazuje wie-
lość problemów, które niekorzystnie świadczą o funkcjonującym w administracji 
systemie motywacyjnym. Można przyjąć, że w samorządach gminnych (w urzędach 
obsługujących organy gminne przede wszystkim) nie ma opracowanych i wdrożo-
nych systemów motywacyjnych w obszarze motywatorów pozapłacowych. 

W przeprowadzonych badaniach najwięcej osób wskazało atmosferę w pracy, 
jako jeden z trzech najistotniejszych motywatorów pozapłacowych. Wraz z wiekiem 
i wzrostem liczby lat pracy w urzędzie rośnie krytyczna ocena występującej w za-
kładzie pracy atmosfery i jednocześnie osoby wskazujące niekorzystną atmosferę 
podkreślają ważność dla nich tej cechy w urzędzie. Podobnie jest w odniesieniu do 
analizy według stanowisk, ponieważ osoby wykonujące funkcje kierownicze częściej 
wskazują występowanie dobrej atmosfery w pracy i rzadziej podkreślają znacze-
nie tej cechy, niż urzędnicy pracujący na samodzielnych stanowiskach i wykonujący  
w urzędzie prace proste. Ważne są też dla urzędników stabilność zatrudnienia i wa-
runki pracy. Warunki pracy, jako cechę, która ma dla respondentów istotne znaczenie, 
wskazali przede wszystkim mężczyźni i osoby w wieku 50–59 lat. W niemal wszyst-
kich wskazaniach zaznaczyła się współzależność między zakresem wykonywanych 
obowiązków (stanowiskiem) i odsetkiem wskazań poszczególnych motywatorów. 
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Badani kierownicy w urzędach są bardziej usatysfakcjonowani systemem motywato-
rów pozapłacowych niż urzędnicy na podstawowych stanowiskach. W systemie mo-
tywacyjnym w ogóle, w obszarze zarządzania publicznego w szczególności, istotne 
znaczenie mają jasno określone cele i zadania przypisane pracownikom. Jednak ce-
cha ta, jak również możliwość awansu i uznanie w pracy nie są czynnikami występu-
jącymi w systemie motywacyjnych w urzędach gmin. Podobnie jest ze szkoleniami 
i rozwojem oraz decyzyjnością, spotkaniami integracyjnymi, dodatkową opieką me-
dyczną i kartami podarunkowymi. 

Nieco inaczej przedstawia się znaczenie analizowanych czynników w sytuacji 
wyboru najważniejszego z nich. W tym wypadku na pierwszym miejscu znalazła się 
stabilność zatrudnienia, w dalszej kolejności wskazywano atmosferę w pracy, jasno 
określone cele i zadania, możliwość awansu oraz warunki pracy. Ważność czynni-
ków najmniej istotnych z jednym wyjątkiem (nieco wyżej uplasowała się dodatkowa 
opieka medyczna niż spotkania integracyjne) pozostała bez zmian. 

W celu dokonania oceny stosowanych w urzędach pozapłacowych czynników 
motywacyjnych zestawiono najważniejszy czynnik motywujący do pracy według 
respondentów, ze stosowanymi czynnikami w ich urzędzie. Analizując kolejność 
wskazań dla pięciu najważniejszych i najczęściej występujących czynników, można 
zauważyć, że tylko na pierwszym miejscu występuje zgodność między nimi. Najczę-
ściej stosowanym czynnikiem motywującym w urzędach, w opinii respondentów, jest 
stabilność zatrudnienia. Jest to jednocześnie czynnik najczęściej wskazywany, jako 
mający największy wpływ na pozapłacową motywację urzędników. Na pozostałych 
miejscach widoczne są rozbieżności między stosowanymi czynnikami a oczekiwa-
niami respondentów. Największa z nich występuje w przypadku możliwości uczest-
niczenia w szkoleniach.

Przeprowadzone badania ukazały praktyczny brak wykorzystania w polityce ka-
drowej motywatorów pozapłacowych, czynników, których wdrożenie nic nie kosz-
tuje (lub niewiele), a tworzy nowoczesną administrację i wpływa na jakość wykony-
wanych obowiązków. 
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Extra–Remuneration Motivational Factors  
in Public Administration Offices

Summary
Each and every organization, regardless of  specifics or sector of  operations, cre-
ates its own motivational scheme—a system influencing the employee team. The 
objective of  this scheme is motivating employees to undertake desirable activities 
while refraining from behavior that is unfavorable from the point of  view of  the 
organization as a whole. The motivational scheme and its component motivational 
factors are instruments whose implementation necessitates knowledge and skills 
relating to the role of  the person in the work process as well as the person’s position 
in the surrounding world of  things and symbols (Penc, 1996, p. 136). The motiva-
tional scheme should strive to build an organization based on a qualified staff  that, 
especially in the public sector and local government, can have an impact on success 
in competition emerging within the public sector organization.
The article makes reference to the question of  a lack of  or a faulty motivational 
scheme functioning within local government using public administration officials as 
examples. It is on the basis of  research into these officials that an attempt was made 
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at diagnosing and assessing extra–remuneration motivational factors. This was ba-
sed on a questionnaire conducted in the offices of  the local government offices of  
the Warmia and Masuria Voivodeship at the turn of  2013 and 2014.

_______________________

I w o n a  Z o f  i a  C z a p l i c k a - K o z ł o w s k a – doktor nauk ekonomicz-
nych w dziedzinie ekonomii, jest adiunktem w Katedrze Organizacji i Zarządzania 
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zarządzania zasobami ludzkimi, nowoczesnych 
metod zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarowania kapitałem ludzkim na stu-
diach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz seminaria. Jej zainte-
resowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół kwestii zarządzania zasobami 
ludzkimi w urzędach administracji publicznej i jednostkach organizacyjnych sektora 
publicznego Jest autorką i współautorką publikacji naukowych, w tym monografii 
oraz artykułów naukowych.
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