
PRACA ORYGINALNA 283PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 3 (57) 2015

SYSTEMY MOTYWACYJNE W PRACY PIELĘGNIARKI
INCENTIVE SCHEMES IN NURSE`S WORK

Urszula Błazucka1, Halina Cieślak2

1  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
2  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
  Warszawski Uniwersytet Medyczny

STRESZCZENIE

Wstęp. Motywacja to termin o bardzo wielu znaczeniach. Ozna-
cza gotowość człowieka do podjęcia jakiegoś działania. Podob-
nie jak motywacja, również motywowanie może okazać się pro-
cesem złożonym, skomplikowanym. Wynika to z faktu, że każdy 
człowiek ma inne potrzeby i różne cele. Czynniki motywujące 
w pracy pielęgniarki, a więc wysokość płacy, możliwość podno-
szenia kwalifi kacji poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz 
innych formach dokształcania, warunki pracy oraz współpraca  
w zespole interdyscyplinarnym, mogą być indywidualne. Anali-
za potrzeb pracownika przez osoby kierujące zespołem pozwoli 
stworzyć odpowiednie warunki pracy, zmotywuje pracownika, 
a tym samym poprawi jakość świadczonych usług oraz wizeru-
nek zakładu pracy.
Cel. Celem niniejszej pracy była próba określenia, czy staż pra-
cy wpływa na wybór czynnika motywującego. W pracy zbadano 
również, które z bodźców – zarówno fi nansowych, jak i pozapła-
cowych oraz  niematerialnych – są najbardziej motywujące.
Materiał i metody. Narzędziem badawczym w pracy był kwe-
stionariusz ankiety własnego autorstwa. Zawierał on 14 pytań 
zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Badaniem 
objęto 100 studentek pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersyte-
cie Medycznym. Wszystkie respondentki były aktywne zawodowo.
Wyniki i wnioski. Stworzenie odpowiedniego systemu motywacji 
dopasowanego do indywidualnych potrzeb może pobudzić pra-
cownika do bardziej efektywnej pracy oraz wpłynąć na funkcjono-
wanie zakładu pracy i podniesienie poziomu świadczonych usług.

SŁOWA KLUCZOWE: motywacja, cel, potrzeba, zakład pracy.

ABSTRACT

Introduction. Motivation is a term of many meanings. In general, it 
means readiness to take some action. Like motivation, motivating 
can be a complex and complicated process. This is due to the fact 
that each individual has different needs and different goals. Moti-
vating factors in the work of nurses, such as the amount of wages, 
the chance to improve their skills through participation in courses 
and other forms of training, working conditions and cooperation in 
an interdisciplinary team will depend on individual needs and the 
situation. The analysis of employees’ needs conducted by the team 
manager will allow to create proper work conditions, moreover it will 
motivate employees and thus improve the quality of services and 
the image of the company.
Aim. The aim of this study was to determine whether the job se-
niority affects the choice of an incentive. The study also examined 
which incentives, both fi nancial and non-fi nancial as well as intan-
gible assets, are the most motivating.
Material and methods. The research tool was a questionnaire 
survey created by the author. It comprised 14 closed questions, 
single or multiple choice. The study included  answers of 100 
nursing students of the Medical University in Warsaw. All of the 
respondents were economically active.
Results and conclusions. Creating an appropriate scheme of 
incentives tailored to individual needs can motivate employees to 
more effi cient work, and thus, it affects functioning of an organi-
zation and improves the level of provided services.

KEYWORDS: motivation, purpose, need, workplace.

Wstęp

Współczesne pielęgniarstwo, zapoczątkowane w poło-
wie XIX wieku przez jego prekursorkę Florence Nightin-
gale, przeszło do chwili obecnej wiele reform i zmian. 
Większość z nich miała charakter pozytywny, np. reor-
ganizacja systemu kształcenia, wprowadzenie podstaw 
prawnych do wykonywania zawodu, możliwość podno-
szenia kwalifi kacji poprzez uzyskanie tytułów nauko-
wych, pełnienie funkcji zarządczych. Powstały również 
samorządy i stowarzyszenia działające na rzecz pielę-
gniarstwa i broniące swoich przywilejów zawodowych. 

Oprócz niniejszych pozytywnych zmian na przestrzeni 
dziejów zaszło również wiele niepokojących transforma-
cji. Drastycznie zmniejszyło się zainteresowanie zawo-
dem pielęgniarki wśród osób młodych, coraz częściej 
zaczął pojawiać się problem wypalenia zawodowego, 
spowodowany być może kwestią ekonomiczną lub też 
obciążeniem obowiązkami z powodu braków kadro-
wych. Niewystarczająca ilość szkoleń, nieznajomość 
aspektów prawnych czy korupcja to kolejne przykła-
dy zmian, jakie w znaczeniu negatywnym miały i mają 
wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki. Wszystkie 
te czynniki mają wpływ na poziom motywacji w pracy 
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pielęgniarki. Mogą one powodować wzrost zaintereso-
wania wykonywaną pracą lub też jego spadek.

Na pielęgniarkach przełożonych spoczywa obowią-
zek motywacji pracownika, wynikający z funkcji kierow-
niczej. Mogą one realizować to zadanie poprzez oddzia-
ływanie na pracowników, zmierzające do wskazania im 
przyjętych celów. Pielęgniarska kadra kierownicza po-
winna dokonywać analizy potrzeb i oczekiwań perso-
nelu oraz stwarzać odpowiednie warunki pracy. Takie 
podejście do pracownika pozwala osiągać cele fi rmy, 
a tym samym zaspokajać jego potrzeby i oczekiwania.

Z badań przeprowadzonych przez Tomaszewską [1] 
wynika, że to nie czynnik ekonomiczny jest głównym 
motywatorem do pracy pielęgniarki. Zapewne ma on 
również ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach, 
gdzie siła  pieniądza stanowi zawsze najlepszy argu-
ment. Według wyników badań autorki możliwość roz-
woju zawodowego to największy motywator w pracy 
pielęgniarki. 

Również zapewnienie odpowiedniego standardu 
warunków pracy powoduje, że pielęgniarki czują się 
bezpiecznie, wykonując swoje obowiązki, a zarazem są 
bardziej zmotywowane do ich rzetelnego wykonywania. 
Duże znaczenie dla osób pracujących w tym zawodzie 
ma obciążenie pracą pod względem fi zycznym, psy-
chicznym czy też duchowym. Pielęgniarka przełożona, 
która powinna motywować swoich pracowników, musi 
umieć zorganizować im pracę tak, by uwzględnić moż-
liwość zapewnienia  specjalistycznego sprzętu. Praca 
pielęgniarki może również obciążać psychicznie. Tre-
ningi asertywności czy też kursy zapobiegające wypa-
leniu zawodowemu powodują, że pielęgniarka staje się 
bardziej efektywnym pracownikiem.

Obciążeniem dla tego zawodu są także czynniki 
biologiczne i chemiczne. Pielęgniarki są ciągle nara-
żone na działania takich czynników jak wirusy (HIV, 
WZW typu C i B) poprzez stały kontakt z krwią pacjenta 
i ostrymi narzędziami. Również wszelkiego rodzaju pre-
paraty do dezynfekcji czy mycia nie pozostają obojęt-
ne dla zdrowia i niekorzystnie wpływają na jego stan. 
Można poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
zapewniając dostęp do odzieży i innego typu ochron 
osobistych, jak również poprzez odpowiednią liczbę 
personelu na oddziale. Z powodu zbyt małej liczby per-
sonelu wzrasta przemęczenie pracą i znacznie zwiększa 
się ryzyko popełnienia błędu. Bezpieczne i zdrowe śro-
dowisko pracy gwarantuje zadowolenie z wykonywanych 
obowiązków oraz zapewnienie pierwszego poziomu po-
trzeb w hierarchii Maslowa.

Oprócz indywidualnych zadań stojących przed 
pielęgniarką pojawia się wiele sytuacji wymagających 
nieustannego współdziałania w zespole pielęgniar-
skim; ważna jest także współpraca z przedstawicie-

lami innych zawodów medycznych. To właśnie kadra 
kierownicza kreuje wzory i standardy postępowania 
pośród podległego jej personelu. Poprzez takie postę-
powanie integruje środowisko zawodowe we wszystkich 
jego aspektach. Przeciwdziała w ten sposób konfl iktom 
i podziałom. Jest to bardzo ważne w pracy pielęgniarki, 
ponieważ pielęgniarstwo to zawód, który wymaga współ-
pracy i synchronizacji działań w zespole terapeutycznym. 

Dość powszechnym problemem jest utrudniona, 
a wręcz niewłaściwa komunikacja pomiędzy lekarzem 
a pielęgniarkami. Utarty w społeczeństwie stereotyp pielę-
gniarki jako podwładnej lekarza i wykonującej posłusznie 
jego polecenia zapewne utrudnia poprawienie wzajemnych 
relacji. Często pielęgniarki mają większą wiedzę i umiejęt-
ności niż te, które przypisuje się im powszechnie. W wielu 
krajach, gdzie przyjęty przez społeczeństwo stereotyp pie-
lęgniarki jest inny, mają one wąski, określony zakres zadań, 
w którym mogą samodzielnie poruszać się, a nawet wypi-
sywać recepty. Takie działania zmniejszają także kolejki 
do lekarzy pierwszego kontaktu. Oba te zawody powinny 
być zainteresowane współpracą i poprawą wzajemnych 
stosunków, chociażby ze względu na fakt, że ich wspólny 
cel to poprawa stanu zdrowia pacjenta. Niestety, współ-
praca tych dwóch zawodów ma raczej charakter chłodny 
i pozbawiony wzajemnego wsparcia, zaufania i życzliwej 
pomocy. 

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej nakłada 
na tę grupę zawodową obowiązek stałego doskonalenia 
i aktualizowania swojej wiedzy. Możliwości kształcenia 
zawodowego jest wiele, organizowane są specjaliza-
cje, kursy kwalifi kacyjne czy też kursy specjalizacyjne. 
Wybranie jednej ze ścieżek kariery zawodowej pozwo-
liłoby uporządkować kompetencje pracowników i jasno 
określić obszar wykonywanych przez nich obowiązków. 
Obranie jasnej, czytelniej ścieżki kariery zawodowej 
na pewno spowoduje wzrost satysfakcji pracownika 
i wpłynie na jakość opieki nad pacjentem. Niestety, naj-
większym ograniczeniem w rozwoju zawodowym oka-
zuje się brak środków fi nansowych. Nie jest to czynnik, 
na który ta grupa zawodowa może mieć wpływ, jest to 
raczej czynnik systemowy. Według Bidzińskiej i wsp. 
wyodrębnienie przez zakład specjalnego budżetu prze-
znaczonego na kształcenie i doskonalenie pielęgniarek 
mogłoby zmotywować pielęgniarki do dalszego dosko-
nalenia zawodowego [2].

Cel pracy
Celem niniejszej pracy była próba określenia bodźców 
motywujących pielęgniarki do pracy. Aby go osiągnąć, 
postawiono pytania szczegółowe:

Czy pielęgniarki mające wieloletni staż pracy są 1. 
motywowane głównie przez motywatory finan-
sowe? 
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Które z bodźców – zarówno fi nansowych, jak i po-2. 
zapłacowych, niematerialnych – są najbardziej mo-
tywujące w pracy pielęgniarki?

Materiał i metody
Narzędziem badawczym w pracy był kwestionariusz 
ankiety własnego autorstwa. Kwestionariusz zawierał 
14 pytań zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru. W pierwszej części, zwanej metryczką, kobie-
ty były pytane o wiek, staż pracy oraz rodzaj studiów. 
Druga część ankiety to pytania dotyczące zadowolenia 
z pracy oraz czynników motywujących.

Badaniem objęto 100 studentek pielęgniarstwa na 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wszystkie re-
spondentki były aktywne zawodowo. Udział w badaniu 
był anonimowy i dobrowolny.

Wyniki
Grupę badaną w 100% stanowiły kobiety. Wszystkie 
były aktywne zawodowo. Najliczniejszą grupę ankie-
towanych pod względem stażu pracy stanowiły pielę-
gniarki pracujące w zawodzie rok lub krócej – 33%. Dru-
ga najliczniejsza grupa to osoby o stażu powyżej 20 lat 
– 27%. W dalszej kolejności ankietowane osoby były za 
stażem pracy od 2 do 5 lat – 23%, oraz 11–20 lat – 14% 
badanych. Najmniej liczną grupę stanowiły pielęgniarki  
ze stażem zawodowym 6–10 lat – 3%.

Wśród ankietowanych kobiet znalazły się studentki 
studiów niestacjonarnych oraz stacjonarnych II stopnia, 
a także studentki studiów pomostowych.

W kwestionariuszu zapytano studentki, co najbar-
dziej motywuje do pracy. Motywatory fi nansowe wska-
zało 78% ankietowanych. Pozostałe 22% wybrało moty-
watory pozapłacowe. Rycina 1 pokazuje, jak rozkładał 
się wybór tych czynników  w zależności od stażu pracy.

Rycina 1. Rodzaje motywacji a staż pracy 
Figure 1. Types of incentives and work experience

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Kolejne pytanie było pytaniem wielokrotnego wy-
boru. Respondentki były proszone o wybranie trzech 
najbardziej demotywujących czynników występujących 
w pracy. W pytaniu tym najwięcej osób, bo 71, wybrało 
niskie zarobki, 53 – nieadekwatną do ilości pracy licz-
bę pielęgniarek, a co za tym idzie – duże obciążenie fi -
zyczne pracą, 37 – niski status wykonywanego zawodu, 
również 37 – złą atmosferę w pracy. Pozostałe czynniki 
były wybierane rzadziej i przedstawiały się następu-
jąco: 34 – zbytni formalizm, biurokracja, 28 – zbytnie 
przerzucanie obowiązków nieleżących w kompetencji 
pielęgniarki, 14 – złe relacje z przełożonymi, 14 – obcią-
żenie psychiczne, kontakt ze śmiercią, cierpieniem, 9 
– mała samodzielność i decyzyjność podczas leczenia 
i pielęgnacji pacjenta, 5 – odpowiedzialność za pacjen-
ta. Wybór tych czynników w zależności od stażu pracy 
przedstawiony został w tabeli 1.

Tabela 1. Demotywujące czynniki występujące w pracy
Table 1. Disincentives occurring at work
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Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
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Na pytanie, jaki czynnik wzięłaby Pani pod uwagę, 
szukając nowego stanowiska pracy, 44% ankietowa-
nych wskazało na wynagrodzenie. Stałość zatrudnienia 
wybrało 26%, 16% możliwość awansu, a 14% atmosfe-
rę panującą w pracy. Powyższe odpowiedzi przedsta-
wia tabela 2.

Tabela 2. Czynniki brane pod uwagę podczas wyboru nowego miejsca 
pracy w zależności od lat pracy
Table 2. Factors to consider when choosing a new job, depending on 
seniority

Straż 
pracy/

Senioraty

Liczeb-
ność/

Number

Stałość 
zatrudnienia/

Stability 
of employ-

ment

Wysokość 
wynagrodze-

nia/
Salary

Możliwość 
rozwoju, 
awansu/

Development 
opportunities, 

promotion

Atmosfera 
w pracy/

Atmosphere 
at work

%          n %              n %             n %             n

≤1 33 36,4%    12 33,3%       11 15,2%      5 15,2%       5

2–5 lat/
years 23 35%        8 39%           9 17%         4 9%            2

6–10 lat/
years 3 0%          0 67%           2 33%         1 0%            0

11–20 lat/
years 14 21,43%    3 50%           7 14,3%      2 14,3%       2

≥ 20 27 11,1%       3 55,6%       15 14,8%      4 18,5%       5

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

W pracy podjęto również próbę określenia najbar-
dziej motywujących bodźców fi nansowych, pozapła-
cowych i niematerialnych. Postawiono pytanie, który 
z bodźców fi nansowych jest najbardziej motywujący. 
Ankietowane w większości (59% osób) wybrały wyso-
kość wynagrodzenia; w dalszej kolejności najbardziej 
cenionym motywatorem były dodatki za pracę w godzi-
nach nadliczbowych, nocnych czy w szkodliwych wa-
runkach – 16% – i tak samo cenione były premie mo-
tywacyjne – 16%. Najmniej osób (9%) wybrało nagrody 
fi nansowe (Rycina 2).

Rycina 2. Najbardziej motywujący bodziec fi nansowy
Figure 2. The most motivating fi nancial incentive

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Na pytanie, który z bodźców pozapłacowych jest 
najbardziej motywujący, respondentki w 81% wybra-
ły możliwość podnoszenia kwalifi kacji poprzez kursy, 
szkolenia na koszt pracodawcy, 9% badanych osób wy-
brało możliwość dodatkowych świadczeń zdrowotnych/
emerytalnych, 7% – bony/kupony na zakupy i 4% zwrot 
kosztów dojazdu do pracy (Rycina 3).

              
Rycina 3. Najbardziej motywujący bodziec pozapłacowy
Figure 3. The most motivating non-wage stimulus

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Na pytanie, który z bodźców niematerialnych jest 
najbardziej motywujący, respondentki w 42% wybra-
ły przyjazne stosunki z pozostałymi członkami ze-
społu, 34% badanych osób wybrało elastyczny czas 
pracy, możliwość dostosowania grafi ku do swoich po-
trzeb, 17% – samodzielność oraz swobodę w działaniu 
i 8% – bycie docenianym (Rycina 4).

Rycina 4. Najbardziej motywujący bodziec niematerialny
Figure 4. The most motivating immaterial stimulus

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

W dalszym toku postępowania badawczego podjęto 
próbę udzielenia odpowiedzi na pierwsze z postawio-
nych pytań. Na początku obliczono współczynnik ko-
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relacji Pearsona dla dwóch zmiennych, jakimi były staż 
pracy oraz czynnik motywujący. Otrzymana wartość 
współczynnika wynosiła 0,1248. Używając tablic mate-
matycznych, przy założeniu poziomu prawdopodobień-
stwa p = 0,05, można określić zależność tych dwóch 
zmiennych. Otrzymany wynik oznacza, że nie ma kore-
lacji między stażem pracy a czynnikiem motywującym. 

Dyskusja
Motywacja to termin o bardzo wielu znaczeniach. Ozna-
cza gotowość człowieka do podjęcia jakiegoś działania 
[3]. Podobnie jak motywacja, również motywowanie 
może okazać się procesem złożonym i skomplikowa-
nym. Wynika to z faktu, że każdy człowiek ma inne po-
trzeby i różne cele w działalności zawodowej. Dotarcie 
do człowieka po to, by zidentyfi kować jego potrzeby 
i poznać jego cele, może być dość skomplikowane. 
Wszystkie modele motywacyjne mają spełniać pod-
stawowe zadanie, jakim jest pobudzenie pracowników 
do bardziej efektywnej i intensywnej pracy. Czynniki 
motywujące w pracy pielęgniarki, a więc wysokość pła-
cy, możliwość podnoszenia kwalifi kacji poprzez udział 
w kursach, szkoleniach oraz innych formach dokształca-
nia, warunki pracy oraz współpraca w zespole interdyscy-
plinarnym, mogą być indywidualne. Mogą się one różnić  
w zależności od osobowości, sytuacji, w jakiej znajdują się 
pielęgniarki, czy też mogą być zależne od pozycji społecz-
nej. To, co dla jednych pielęgniarek może być czynnikiem 
wysoce motywującym, dla innych może okazać się bez 
znaczenia lub też motywować je w mniejszym stopniu. 

Motywowanie pracownika poprzez wysokość wy-
nagrodzenia należy rozpatrywać w trzech aspektach. 
Przede wszystkim należałoby wziąć pod uwagę wysiłek 
włożony w pracę i adekwatnie do tego  wysiłku dopaso-
wać wynagrodzenie. Kolejnym problemem jest korzyst-
ne dopasowanie wynagrodzenia kadry pielęgniarskiej 
do zarobków innych grup zawodowych. Ważne jest, 
aby w tej ocenie wziąć pod uwagę poziom wykształ-
cenia. Trzeci aspekt to zbyt niskie zarobki tej grupy 
zawodowej, niepozwalające na zaspokojenie potrzeb 
pielęgniarek i ich rodzin. Badania wskazują, że wyso-
kość wynagrodzenia stanowi dla personelu pielęgniar-
skiego najważniejszy czynnik motywujący. Z badań 
przeprowadzonych przez Tomaszewską [1] wynika, że 
to nie czynnik ekonomiczny jest głównym motywato-
rem do pracy pielęgniarki. Według badań przeprowa-
dzonych przez autorkę możliwość rozwoju zawodowego 
to największy motywator do pracy. Inne badania prze-
prowadzone przez Tomaszewską [4] wskazują, że 55% 
ankietowanych osób dostrzega, że ich ograniczenia 
w rozwoju zawodowym spowodowane są negatywną 
postawą kadry zarządzającej, w tym w dużej mierze 
kadry pielęgniarskiej. Kadra kierownicza – mowa tu 

o pielęgniarkach oddziałowych, przełożonych, naczel-
nych czy dyrektorach ds. pielęgniarstwa – powinna sta-
rać się współpracować z pielęgniarkami pracującymi na 
oddziałach, poznawać ich trudności i potrzeby w zakresie 
rozwoju praktyki pielęgniarskiej. W ocenie ważności moty-
watorów w opracowaniu Sekuły i Sabat możliwość podno-
szenia kwalifi kacji zawodowych zajmuje wysoką pozycję 
w hierarchii. Czynnik ten jest oceniany jako bardzo ważny 
w procesie motywowania pracownika, zwłaszcza obecnie 
– w dobie intensywnego rozwoju pielęgniarstwa [5].

Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że:

1) bodźcami najbardziej motywującymi pielęgniarki 
do pracy zawodowej są: wynagrodzenie oraz pod-
noszenie kwalifi kacji poprzez kursy i szkolenia;

2) wśród bodźców pozapłacowych pielęgniarki wy-
mieniają: przyjazne stosunki w zespole terapeu-
tycznym, elastyczny czas pracy i dostosowanie 
grafi ku pracy do potrzeb osobistych pielęgniarki.

Wprowadzenie motywacyjnej polityki płac, która 
dostosowuje wynagrodzenie do kompetencji, zaanga-
żowania i wkładu pracy, mogłoby bardziej motywować 
pielęgniarki do wykonywania zadań zawodowych.
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