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          W pięćdziesiątą 

rocznice pobytu na rzece 

Słupi bp Karola Wojtyły w 

sobotę 2 sierpnia odbył się 

"Siódmy Spływ Solidarno-

ści" zorganizowany przez 

NSZZ Solidarność przy 

Polmor w Bytowie. Nikt 

nie spodziewał się jak 

pierwszy raz organizowali-

śmy spływ, że stanie się to 

tradycją. Praktycznie po 

do-

płynięciu do miejsca biwa-

ku padają pytania czy w 

przyszłym roku popłynie-

my ponownie. Popłyniemy 

- mimo dużego obciążenia 

finansowego jakie ponosi 

nasz związek - popłynie-

my. 

             Wiele się zmieniło 

w czasie trwania naszych 

spływów. Rozpoczynaliśmy 

w czasie kiedy trwał pro-

ces beatyfikacji JPII a dzi-

siaj płynęliśmy w czasie 

kiedy JPII jest świętym. 

             Tegoroczny spływ 

rozpoczęliśmy w Soszycy. 

Blisko 50 kajaków wyru-

szyło na szlak , którego 

końcowym etapem było 

obozowisko w Gołębiej 

Górze. Ci którzy z nas pły-

nęli po raz  siódmy uważa-

li się za doświadczonych 

kajakarzy, jednak Słupia 

to wymagający przeciw-

nik. Efektowne wywrotki 

zdarzały się tym którzy po 

raz pierwszy trzymali wio-

sło w ręku jak i tym któ-

rzy, którzy uważali się za 

doświadczonych kajaka-

rzy. W momentach w cza-

sie, których zmagaliśmy 

się z wyjątkowo ciepłą wo-

dą Słupi następowało ocze-

kiwane schłodzenie ciała 

by następnie podziwiać 

roztaczające się wokół wi-

doki. Zadrzewione skarpy, 

przyrzeczne łąki, wykroty 

przegradzające rzekę 

wreszcie dość wartki nurt 

wymagał sporych umiejęt-

ności, ale i też sporego 

wysiłku fizycznego. 

             Po dopłynięciu do 

Gołębiej Góry czekał zor-

ganizowany biwak na któ-

rym mogliśmy się posilić i 

napić. Co niektórzy już 

myśleli o przyszłym dniu a 

właściwie o czekających 

ich bólach w ramionach. 

Ale to szybko minęło nie 

wiem czy to sprawił poczę-

stunek czy uzupełnione 

płyny, prawdą jest ,że at-

mosfera zdecydowanie się 

poprawiła i już zaczęliśmy 

snuć plany na przyszły 

rok. 

Marian Rudnik 

Na wesoło 

Radziecki statek pod-

pływa do afrykańskiego 

portu. Marynarz rzuca 

linę cumowniczą na 

brzeg, krzycząc do 

Murzyna stojącego na 

nabrzeżu: 

- Dierżi linu! 

Murzyn nie rozumie. 

Rosjanin znów rzuca 

linę, krzycząc: "Dierżi 

linu!". Murzyn stoi bez 

ruchu. Rosjanin pyta: 

- Gawari pa ruski? 

Cisza. 

- Parlez vous francais? 

Cisza. 

- Sprechen Sie Deut-

sch? 

Cisza. 

- Do you speak En-

glish? 

- Yes, I do! 

- No to dierżi linu!!!  
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        Ciekawym wydaje się  arty-

kuł autorstwa Rafała Drzewic-

kiego, którego obszerne frag-

menty drukujemy poniżej w któ-

rym rozprawia się z mitem mo-

tywacji pracowników stosując 

tylko mechanizm premiowania 

czy nagrody.  

Nic tak dobrze nie rozprawia się z 

mitami, jak prawdziwe historie 

firm, w których finansowe systemy 

motywacyjne stały się demotywato-

rami. Premie i prowizje dają złud-

ne poczucie skutecznego motywo-

wania pracowników. Finansowa 

marchewka z czasem staje się nar-

kotykiem, którego załodze potrzeba 

ciągle więcej i więcej. W końcu 

przestaje działać 

Każda naprawdę nowa myśl wyda-

je się z początku absurdalna – ma-

wia Alfie Kohn, znany amerykań-

ski psycholog pracy, przekonując 

zaskoczonych słuchaczy na uczel-

niach, że bodźce finansowe nie pro-

wadzą do poprawy jakości pracy w 

dłuższej perspektywie. Z badań 

Kohna wynika, że motywowanie 

pracowników jedynie za pomocą 

wynagrodzeń wręcz zmniejsza ich 

zaangażowanie. Choć trudno w to 

uwierzyć, co przyznaje sam nauko-

wiec, im większy w firmie nacisk 

na motywacyjną funkcję płacy, tym 

szybciej spada tam zainteresowa-

nie pracą ze strony pracowników. 

Robert Reinfuss, doradca w zakre-

sie zarządzania personelem, wyja-

śnia, skąd biorą się mity o pre-

miach i wynagrodzeniach. Pierw-

szym złudzeniem jest założenie, że 

wynagrodzenie zachęca do pracy. 

W rzeczywistości płaca motywuje 

jedynie do podjęcia zatrudnienia. 

Motywacja zależy nie od wysokości 

pensji, ale od różnicy między wyna-

grodzeniem otrzymywanym (lub 

obiecanym) a oczekiwanym. Drugi 

mit zakłada, że premie skłaniają 

do osiągania lepszych wyników. 

Według Reinfussa skutkiem stoso-

wania premii jest tylko podnosze-

nie przez pracowników oczekiwań 

płacowych. Mechanizm jest nastę-

pujący : skoro za dodatkowy wysi-

łek mógłbym dostać dodatkowe 

wynagrodzenie, to za porządną 

p r a c ę  t e ż  c h c ę  p r e m i ę . 

„Efektywność pracy jest więc przez 

pracowników ograniczana albo dla-

tego, że premie ich nie zadowalają 

(za takie pieniądze to ja się wysilać 

nie będę), albo wprost po to, by pre-

mie wymusić” – uważa Reinfuss. 

Kolejnym nieporozumieniem jest 

uznanie, że skorelowanie premii z 

wynikiem firmy oznacza, iż pra-

cownicy będą osiągać lepsze wyni-

ki. Tak się nie dzieje, bo rzeczywi-

sty wpływ podwładnych na wyniki 

jest znacznie mniejszy, niż się wy-

daje przełożonym. „Premiowanie 

pracowników za wyniki powoduje 

więc jedynie frustrację i negatyw-

nie oddziałuje na ich wydajność” – 

podsumowuje Reinfuss. Błędem 

jest też podnoszenie zarobków jako 

metoda wzrostu motywacji.  

 Większość pracowników uzna każ-

dą podwyżkę za zbyt małą, a poza 

tym już z chwilą jej ogłoszenia zdą-

ży rozbudować swoje oczekiwania 

płacowe. Nietrafiony zdaniem do-

radcy HR jest także podział puli 

premiowej w zależności od osią-

gniętych wyników, co ma powodo-

wać, że pracownicy starają się osią-

gać lepsze wyniki, by otrzymać 

wyższą premię. W rzeczywistości w 

ten sposób każdy pracownik wy-

pracowuje swój sukces kosztem 

współpracowników. Konkurencja i 

wzajemne podgryzanie są więc 

konsekwencją takiej polityki wyna-

grodzeniowej, co prowadzi do po-

gorszenia relacji w organizacji i 

spadku wydajności pracy. 
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tym sięgając po tanie chwyty finan-

sowe, które wywindują wyniki bie-

żącego roku kosztem ich przyszło-

ści. W rezultacie firmy płacą lu-

dziom za to, aby kłamali. Przedsię-

biorstwa w celu opracowania pla-

nów na przyszłość potrzebują wła-

ściwych informacji. Tymczasem 

korporacje zbyt często są zorgani-

zowane tak, że właściwe informacje 

są właśnie tym, czego nie mają 

szans otrzymać. (...) Odgórnie za-

rządzane motywują ludzi raczej do 

ukrywania informacji i do milcze-

nia. Czysto finansowy system mo-

tywacyjny wypiera bowiem, zda-

niem Andrzeja Bliklego, godnościo-

wą potrzebę wykonywania pracy. A 

to prowadzi do anomii i uruchomie-

nia mechanizmu uzgodnień spo-

łecznych, w których – skoro wszy-

scy tak postępują – zaczynamy w 

imię wspólnej niedoli usprawiedli-

wiać nawet niegodziwe zachowa-

nia. Problem leży nie w idei nagra-

dzania, tylko w realizacji. Badania 

na całym świecie pokazują, że nie 

liczy się wysokość wynagrodzenia, 

tylko wynik społecznego porówna-

nia. Nieważne, ile zarabiam, tylko 

jak wygląda ta suma względem 

zarobków innych – zauważa 

Krzysztof Kosy, psycholog organi-

zacji i zarządzania zasobami ludz-

kimi z Wydziału Psychologii Uni-

wersytetu Warszawskiego. I przy-

pomina teorię sprawiedliwości 

amerykańskiego psychologa Johna 

Staceya Adamsa, która zakłada, że 

najważniejszym czynnikiem każde-

go systemu motywacji jest indywi-

dualna ocena przez pracownika 

sprawiedliwości i słuszności otrzy-

manej nagrody. Innymi słowy sto-

sunek nakładów i wysiłku, które 

pracownik poniósł, do uzyskanych 

korzyści, w porównaniu do nagród 

przyznanych innym za podobne 

nakłady. – Jeśli system motywacyj-

ny jest w odczuciu pracownika nie-

sprawiedliwy, to lepiej, żeby go w 

ogóle nie było – dodaje Krzysztof 

Kosy. W Polsce najczęściej moty-

wuje się poprzez premie i nagrody. 

To pierwsze narzędzie ma charak-

ter roszczeniowy – zapisy w regula-

minach określają, jakie kryteria 

trzeba spełnić, by otrzymać premię. 

Po ich wypracowaniu szef musi 

wypłacić pieniądze. W przypadku 

nagród już tak nie jest, to od decy-

zji przełożonego zależy, kto i jaką 

dostanie nagrodę. Określone wa-

runki otrzymania premii ukierun-

kowują pracownika, który – przy-

najmniej teoretycznie – wie, co ma 

zrobić, by dodatkowo zarobić. Przy 

nagrodzie już nie wiadomo tak do-

kładnie, jakiego zachowania ocze-

kuje szef. Każde z tych narzędzi 

ma inne podłoże psychologiczne i 

wywołuje inne skutki w przypadku 

ich zastosowania. 

– Szczurek, który zawsze dostaje 

serek na końcu labiryntu, uczy się 

wolniej niż ten, który po przejściu 

skomplikowanej drogi raz dostaje 

przysmak, a raz nie. Badania po-

twierdzają, że taka niepewność jest 

większym bodźcem do działania niż 

sztywna obietnica korzyści – wska-

zuje psycholog. Co więcej, badacze 

wykazali, że pojawienie się nagro-

dy utrudnia wykonanie zadania. A 

im jest ona wyższa, tym gorzej z 

realizacją. Niemiecki psycholog 

Karl Duncker wykazał, że więk-

szość ludzi ma tendencję do przypi-

sywania rzeczom tylko jednej funk-

cji. Ta blokada psychiczna przed 

wykorzystaniem czegoś w inny spo-

sób niż klasyczny użytek powoduje 

trudności w rozwiązywaniu zadań, 

które wymagają innowacyjności w 

myśleniu. Chodzi bowiem nie o to, 

by jak szczurek w labiryncie dostać 

na końcu w nagrodę serek, tylko 

dowiedzieć się, po co w ogóle mamy 

biegać po korytarzach. Nie rodzaj 

systemu motywacji jest ważny, lecz 

to, by pracownicy go zrozumieli i 

zaakceptowali, uznając za sprawie-

dliwy. Finansowa motywacja nie 

działa z automatu i nie wystarczy 

pokazać pliku banknotów, by lu-

dzie zaczęli lepiej pracować. Źle 

zastosowana, niezrozumiała, bez 

przekonania pracowników, że kry-

teria ocen są sprawiedliwe, szybko 

może się stać groźnym dla firmy 

narzędziem demotywującym.  
Ciąg dalszy str. 4 

– Motywacja finansowa nie prze-

kłada się na interes firmy, tylko 

partykularne interesy poszczegól-

nych grup pracowników. Jednak 

żeby to zrozumieć, trzeba całkowi-

cie zmienić sposób myślenia o 

wpływie wynagrodzenia na chęć 

pracy. Oderwać się od klasycznego, 

funkcjonującego od dziesięcioleci, 

powszechnego przekonania, że pła-

ca jest najważniejszą zachętą. I im 

jest wyższa, tym lepiej wykonywa-

na jest praca. Wymaga to jednak 

zmiany całej kultury organizacyj-

nej firmy, przemiany społecznej i 

przede wszystkim – współpracy 

wszystkich pracowników i szefów. 

Tego nie da się dokonać w tydzień, 

wydając okólnik. Potrzeba dwóch, 

trzech lat systematycznego budo-

wania nowych relacji z pracowni-

kami, którzy muszą w głębi serca 

poczuć identyfikację z firmą i zaan-

gażować się w jej rozwój, a także 

zmiany mentalności menedżerów, 

by pozbyli się manii stosowania 

przeróżnych norm ISO jako leku na 

całe zło. To trudne, lecz możliwe i 

naprawdę warte wysiłku – zachęca 

prof. Andrzej Blikle, który już wie-

le lat temu zrezygnował w sieci 

swoich cukierni z prowizyjnego sys-

temu wynagradzania – jak zapew-

nia – z korzyścią dla pracowników i 

firmy. Dziś, będąc doradcą bizneso-

wym, stara się zaszczepić polskim 

menedżerom nowy sposób myślenia 

o wpływie płacy na jakość pracy… 

Amerykański dziennikarz ekono-

miczny James Michael Surowiecki 

w książce „Mądrość tłumu” przyta-

cza wnioski z wieloletnich badań 

profesora Harvard Business School 

Michaela C. Jensena: „Wystarczy 

powiedzieć menedżerowi, że jeżeli 

osiągnie cele, to otrzyma premię – 

wówczas na pewno zdarzą się dwie 

rzeczy. Po pierwsze, kierownicy 

będą starali się wyznaczyć łatwe 

cele, zaniżając szacunki na rok na-

przód oraz odnosząc się krytycznie 

do swoich perspektyw. Po drugie, 

gdy poprzeczki zostaną ustawione, 

menedżerowie zrobią wszystko, co 

w ich mocy, aby je przekroczyć – w 
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stałe informowanie ich o osiąga-

nych rezultatach. – Jeśli pracownik 

będzie wiedział, że montuje silni-

czek, który jest wykorzystywany do 

inkubatora, i od jakości złożenia 

zależy sprawne jego działanie, z 

pewnością będzie to robił znacznie 

dokładniej niż ktoś, kto takiej wie-

dzy nie ma  

Wyniki ogólnopolskiego badania 

motywacji przeprowadzonego przez 

firmę doradczą Advice Business 

Solutions. Nie pozostawiają wątpli-

wości – niezależnie od płci najważ-

niejszym bodźcem do podjęcia pra-

cy jest możliwość zyskania uznania 

innych. Dopiero na drugim miejscu 

jest konieczność zaspokojenia pod-

stawowych potrzeb życiowych, czyli 

zdobycie pieniędzy na mieszkanie i 

dach nad głową. Trzecie miejsce 

zajmuje możliwość realizacji w pra-

cy, a za nią przynależność do gru-

py. Z kolei gdy już mamy pracę, 

najważniejsze jest dla nas termino-

we wypłacanie wynagrodzenia, któ-

rego wysokość ankietowani wymie-

niali jednak dopiero na szóstym 

miejscu. Ważniejsze są przyjazna 

atmosfera, sympatyczni i życzliwi 

współpracownicy, dobry kontakt z 

przełożonym i poczucie bezpieczeń-

stwa miejsca pracy. Co ciekawe, 

dopiero na dalszych miejscach zna-

lazł się bogaty pakiet socjalny, któ-

ry jest mniej ceniony niż estetyczne 

i ergonomiczne wyposażenie firmy. 

 Z badania ABS wynika też, że 

przeciętny pracownik nawet nie 

wie, czy jest doceniany w pracy, bo 

szefowie nie praktykują nieformal-

nych systemów zwykłych podzięko-

wań czy gratulacji. A to, wbrew 

pozorom, ma dla załogi znaczenie 

równie duże jak pensja.  

Niestety, wielu polskich menedże-

rów wciąż wierzy w największą 

skuteczność autokratycznego spo-

sobu zarządzania. Nakazywać i 

wymagać. Na szkoleniach, podczas 

których uczą się innych metod mo-

tywowania, kiwają ze zrozumie-

niem głowami, lecz później zacho-

wują się po staremu. Pozwalają 

pracownikom współdecydować, ale 

wyłącznie o mało istotnych kwe-

stiach, np. kolorze ścian w stołów-

– Wprawdzie jesteśmy łasi na na-

grody, lecz także jesteśmy racjonal-

ni i nieustannie porównujemy po-

trzebne nakłady z potencjalnymi 

zyskami czy korzyściami. 

 Nauka dzieli motywację na ze-

wnętrzną – robię coś, bo otrzymuję 

za to nagrodę w postaci korzyści 

lub, gdy tego nie zrobię, spotka 

mnie kara, oraz wewnętrzną – ro-

bię coś, bo to lubię, chcę to robić, 

mam taką pasję, a korzyścią jest 

radość i satysfakcja z takiego dzia-

łania. – Efektem końcowym każdej 

skutecznej motywacji jest satysfak-

cja, dlatego motywacja wewnętrzna 

jest z punktu widzenia firmy bar-

dziej pożądana, działa dłużej, sa-

moistnie się odnawia i nie potrze-

buje tak dużo kontroli. W odróżnie-

niu od zewnętrznej, która – by była 

skuteczna – potrzebuje wciąż no-

wych nagród.  Dlatego tak ważne 

jest wyjaśnienie pracownikom 

przede wszystkim sensu pracy i 

ce. Akceptują pogląd, że współpra-

ca i relacje z załogą oparte na zro-

zumieniu wspólnych celów to pod-

stawa, są jednak sceptyczni, czy 

takie podejście byłoby skuteczne w 

przypadku ich podwładnych.  To 

stawia polskich menedżerów pod 

ścianą. By zachować stanowiska, 

muszą stosować proste metody kija 

i marchewki działające szybko i 

efektywnie w krótkim okresie. 

Gdy linie lotnicze Continental za-

częły tracić 5 mln dol. miesięcznie 

przez opóźnienia startów i lądo-

wań, prezes firmy zaapelował do 

pracowników, by wspólnie, dla do-

bra całej spółki, pomogli wyelimi-

nować przyczyny opóźnień. Połowę 

wypracowanych w ten sposób 

oszczędności mieli dostać w postaci 

premii, prezes jednak  zastrzegł, że 

pieniądze te będą podzielone równo 

pomiędzy wszystkich, niezależnie 

od stanowiska i funkcji, którą peł-

nią, co oznaczało, że mogą liczyć na 

65 dol. na osobę. Były to więc ra-

czej nagrody symboliczne niż pie-

niężne, był to sympatyczny sposób, 

by podziękować pracownikom. Już 

w pół roku od rozpoczęcia akcji 

Continental stał się najpunktual-

niejszą linią lotniczą w całych Sta-

nach Zjednoczonych – wspomina 

prof. Andrzej Blikle. Dodaje, że gdy 

15 lat temu zaczął przekonywać 

polskich menedżerów, że właśnie 

taki styl zarządzania przynosi 

większe efekty niż czyste finanso-

we motywacje, wszyscy pukali się 

w głowę. – Dziś wielu już stosuje w 

swoich firmach zasady partner-

stwa, współpracy i zaufania, włą-

czając pracowników w proces stałe-

go doskonalenia, by mieli poczucie 

wspólnej odpowiedzialności wobec 

klienta i firmy, poczucie, że nie 

godzi się źle pracować. Wciąż jest 

to ułamek promila. Bardzo ważne 

jest jednak, że ten ułamek stale 

rośnie – kończy prof. Blikle. 
Rafał Drzewicki 

Cały artykuł pod poniższym linkiem:     

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-

kariera/artykuly/815930,jak-motywuja-nas-

pracodawcy-premie-i-prowizje-to-fikcja-w-

koncu-przestaja-dzialac.html 
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