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WPŁYW MOTYWACJI NA ROZWÓJ AKTYWNOŚCI 
INNOWACYJNEJ PRACOWNIKÓW

Streszczenie: W artykule przedstawiono rolę pracownika i wpływ motywacji w stymulowaniu jego 
zachowań innowacyjnych w  procesie pracy. Określono znaczenie terminu „motywacja” z  punktu 
widzenia psychologii pracy oraz omówiono wpływ motywacji na rozwój aktywności zachowania 
innowacyjnego pracowników. Zaprezentowano problematykę motywacji �nansowej i niematerialnej 
w rozwoju innowacyjności.
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Wstęp

We współczesnym biznesie innowacyjność jako dziedzina wiedzy nie osiągnęła jeszcze ta-
kiego etapu rozwoju, który pozwoliłby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na 
innowacje. Liczba odrzuconych innowacji i niepowodzenia w przebiegu procesu innowacyj-
nego świadczą o konieczności przygotowania się do każdej zmiany, jaką wywołują innowacje. 
W literaturze podkreśla się, iż postulowane całościowe podejście do zagadnienia innowacyjności 
powinno uwzględniać integrację wiedzy nauk psychologicznych zajmujących się wspieraniem 
indywidualnych i grupowych kompetencji innowacyjnych u pracowników z naukami o zarzą-
dzaniu. Innowacje uznawane są obecnie za najbardziej skuteczny środek osiągania, utrzymywa-
nia i poprawy pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Niestety, proces ich tworzenia i wdrażania jest 
kosztowny, a efekt nie zawsze przewidywalny1. M. Smolarek i J. Dzieńdziora piszą, że dla współ-
czesnych przedsiębiorstw najważniejszym czynnikiem sukcesu są ludzie - ich wiedza, innowa-
cje, kwali�kacje, umiejętności, zachowania oraz chęć wzajemnego współdziałania i wprowadza-
nia zmian, które umożliwiają jego adaptację do zmieniającego się otoczenia2. Nowe koncepcje 
zarządzania kładą nacisk na przejście z zewnętrznych w kierunku wewnętrznych zasobów orga-
nizacji. Czynnik ludzki jest uznawany za podstawowy składnik kapitału intelektualnego organi-
zacji, a tym samym jest siłą napędową organizacji zorientowanej na sukces rynkowy3. 

Przegląd literatury i analiza praktyki przedsiębiorstw pozwala na stwierdzenie, że innowa-
cyjność kojarzona jest głównie z procesami technologicznymi, nowymi lub udoskonalonymi 
produktami, a występujące w fabryce zmiany organizacyjne najczęściej traktuje się łącznie ze 

1 M. Smolarek, Znaczenie zmian innowacyjnych w kontekście strategii małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Na-
ukowe Nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, Kreatywność-Innowacje-Przedsiębiorczość, P. Niedzielski, J. Gu-
liński, K.B. Matusiak, (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 278.
2 M. Smolarek, J. Dzieńdziora, Chapter 1 Role of knowledge and innovation in creating competitiveness of con-
temporary businesses [in:] Managing the organization. Chosen problems of theory and practice, E. Sikorová, J. 
Dzieńdziora, Bielsko-Biała 2011, s. 9.
3 Więcej patrz: J. Dzieńdziora, M. Smolarek, Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji, 
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2010 nr 2, s. 82-95.
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zmianami w technice. Nie docenia się w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie roli czło-
wieka i jego możliwości oraz ograniczeń natury psychologicznej. S. Borkowska pisze, że „nie 
jest natomiast zrozumiałe niedocenianie roli czynników miękkich, czyli zasobów ludzkich. 
Powszechnym wręcz zjawiskiem jest marnotrawienie ich wiedzy, kreatywności, otwartości na 
zmiany, zdolności ciągłego uczenia się, otwartej komunikacji i współpracy zespołowej […]. Wo-
bec niedostatku zasobów rzeczowych i �nansowych tym większe znaczenie ma mądre spożyt-
kowanie zasobów ludzkich w rozwoju innowacyjności”4. A. Wojtczuk-Turek podkreśla ważność 
związku innowacyjności przedsiębiorstwa z czynnikami psychologicznymi, do których m.in. 
należą: cechy osobowości, kapitał psychologiczny, wiedza, kompetencje osobiste oraz motywa-
cja i zaangażowanie innowacyjne5. Czynniki te silnie oddziaływają na aktywność innowacyjną 
pracowników w  przedsiębiorstwie. Zachowania o  charakterze twórczym prowadzące do po-
wstawania innowacji będą efektem synergii poszczególnych czynników psychologicznych, które 
ujawniać się będą w kontekście organizacyjnym. 

Duże znaczenie w rozwoju aktywności zawodowej pracownika ma jego kapitał psycholo-
giczny, którego charakteryzują przekonania o własnej skuteczności działania, optymizm, na-
dzieja oraz odporność psychiczna. Przekonanie o skuteczności spełnia funkcję samoregulacji 
podejmowanych działań i ma związek z utrzymaniem motywacji do ich wykonania oraz przy-
czynia się do wydajności pracownika. Natomiast optymizm pozwala na budowanie wiary we 
własny sukces obecnie i w przyszłości. Nadzieja pozwala na budowanie wiary we własne zdol-
ności radzenia sobie z wyzwaniami, jednak w oparciu o realizm. Przyszłość jest dla jednostki 
głównym obszarem motywacyjnym i to właśnie perspektywa przyszłości stwarza przestrzeń 
dla ujawniania się zarówno optymizmu, jak i nadziei. Odporność psychiczna jest zdolnością 
powrotu do stanu równowagi („dojścia do siebie”) po doświadczonych przeciwnościach losu, 
porażkach, kryzysach, lub nawet po pozytywnych wydarzeniach. Z punktu widzenia stymu-
lowania zachowań innowacyjnych u  pracowników bardzo istotna jest znajomość specy�ki 
czynników, które motywują do podejmowania i realizowania zachowań o charakterze twór-
czym. System motywacyjny ma podstawowe znaczenie we wzbudzaniu zachowań innowacyj-
nych; spełnia swoją rolę wówczas, gdy zawiera różnorodne narzędzia i jest elastyczny. 

1. Istota motywowania

Motywowanie pracowników należy do głównego obszaru zarządzania zasobami ludz-
kimi. Wiedza dotycząca systemów motywacyjnych jest rozproszona i podzielona między 
publikacje z zakresu psychologii oraz nauki podstawy zarządzania i organizacji. 

W. Łukaszewski wskazuje, że „termin motywacja stosowany jest w psychologii do opi-
su wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za uruchomienie, ukierunkowanie, pod-
trzymywanie i  zakończenie zachowania. Dotyczy on mechanizmów zachowań prostych, 
jak i złożonych, zarówno mechanizmów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, afektywnych 
i poznawczych”6. W tej de�nicji wyróżniono pojęcie „mechanizm”, by podkreślić, że stu-
dia nad motywacją to studia nad związkami przyczynowymi – sferą pośredniczącą między 

4 S. Borkowska, Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Di�n, Warszawa 2012, s. 45.
5 A. Wojtczuk-Turek, Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Wyd. 
Di�n, Warszawa 2012, s. 45.
6 W. Łukaszewski, Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 2, 
GWP, Sopot 2006, s. 427.
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pracownikiem a jego zachowaniami. Drugie wyróżnienie wprowadzone w tej de�nicji ak-
centuje całościowy charakter zachowania rozpatrywanego przez psychologiczne badania 
nad motywacją. Dotyczy mechanizmów oddziałujących na początek zachowania, czyli wa-
runkujących rozpoczęcie tego, a nie innego zachowania przez pracownika; mechanizmów, 
które decydują o  jego kierunku, trwałości, jak i  tych, które oddziałują w fazie kończenia 
zachowania. 

J. Woźniak podaje, że termin „motywacja” mówi o  sposobie powodowania, że 
„konkretna osoba działa w  określony sposób, czy dąży do określonego celu. W  tym 
znaczeniu akcentowane jest występowanie dwóch podmiotów, z których jeden określa cel 
czy wyznacza pożądany kierunek działania, drugi zaś (który może być tożsamy z pierwszym 
– co podkreśla się używając terminu automotywowanie) realizuje zachowania zmierzające 
w tym wyznaczonymi kierunku”7.

Literatura wyróżnia dwa podstawowe znaczenia terminu „motywacja do pracy”:
wewnętrzna siła i  stan regulujący zachowania pracowników w środowisku pracy 

i  podtrzymujący ich zachowania zmierzające do osiągnięcia ustalonego celu (motywacja 
wewnętrzna);

układ zewnętrznych czynników oddziałujących na zachowania pracowników oraz 
decydujących o ich sile i trwałości (motywacja zewnętrzna)8.

Motywacja wewnętrzna to chęć podejmowania działań, wynikająca z tego, że wydają się 
one przyjemne lub interesujące same w sobie, nie ze względu na zewnętrzne nagrody czy naciski.

P. Kotler pisze, że „motywację wewnętrzną de�niujemy jako siłę, która popycha nas do 
robienia czegoś, ponieważ lubimy to robić, uważamy to za interesujące, przyjemne i satys-
fakcjonujące. Nie możemy żądać od pracowników, by mieli wewnętrzną motywację. Ta bo-
wiem wypływa z ich skłonności, upodobań itp. Nie jesteśmy w stanie narzucić ludziom za-
miłowań, ale możemy sprawić, że będą pasować do swoich stanowisk, zadań, obowiązków 
i branży”9. B. Sajkiewicz wyróżnia następujące role pracownika w procesie innowacyjnym:

„innowatora w rozumieniu pracownika działu badawczo-rozwojowego (B+R),
pracownika wsparcia procesu innowacyjnego,
wdrożeniowca lub tzw. małego innowatora, czyli pomysłodawcy usprawnień w róż-

nych obszarach działalności �rmy,
pracownika, który docenia uwagę innowacji i jest otwarty na wdrażanie nowych rozwiązań”10.

Przeprowadzone badania w przemyśle wskazują, że w praktyce polskiej jako narzędzie 
motywowania innowacyjności dominuje wynagrodzenie, a  niedoceniane są niematerial-
ne instrumenty motywowania. Firmy najczęściej stosują rozwiązania standardowe i mało 
zróżnicowane wobec adresatów11. W  motywowaniu nie rozróżnia się zróżnicowania sa-
mych innowacji, ich charakteru, okresu realizacji i skali ryzyka z nimi związanego. 

Należy podkreślić, że najszybciej rozwijające się, wysoce innowacyjne �rmy amery-
kańskie stale podkreślają wagę kompleksowości rozwiązań w  systemach wynagradzania, 

7 J. Woźniak, Współczesne systemy motywacyjne, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2012, s. 18.
8 A. Pocztowski, Zachowania organizacyjne, Di�n, Warszawa 2006, s. 250; M. Huczek, Zachowanie ludzi w or-
ganizacji, WSE-H, Bielsko-Biała 2001, s. 58.
9 P. Kotler, Innowacyjność – przepis na sukces, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, s. 263.
10 B. Sajkiewicz, Motywowanie do innowacyjności, [w:] Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wyd. 
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 152.
11 Ibidem, s. 153.
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ich silnej spójności, a przede wszystkim podporządkowania strategii �rmy, która zawsze 
ma w swych głównych celach wpisane podnoszenie innowacyjności. Literatura mówi, że 
„ta kompleksowość jest na tyle istotna, że trudno wręcz mówić o czystych »instrumentach 
wynagrodzeniowych«. Trzeba je raczej traktować jako instrumenty motywowania, ale do-
tyczące wszystkich aspektów związanych z zatrudnieniem pracownika. Tak właśnie działa 
idea total rewards”12.

2. Motywacja i zaangażowanie innowacyjne

Stymulowanie zachowań innowacyjnych u pracowników wymaga dogłębnej znajomo-
ści specy�ki czynników, które motywują do podejmowania i realizowania zachowań o cha-
rakterze twórczym. Istotne jest, aby system motywacyjny zawierał różnorodne narzędzia, 
był elastyczny i uwzględniał ocenę działań nie tylko korzystnych. Pracownicy są motywo-
wani do angażowania się w aktywność innowacyjną wtedy, gdy silnie identy�kują się ze 
swoją organizacją. Zachowania innowacyjne pracownika w aspekcie systemu motywacyj-
nego można wyjaśnić w kontekście teorii:

wzajemnej wymiany zasobów między pracownikiem a pracodawcą,
behawioralnych teorii motywacji,
eksploracji W.N. Dembera i R.W. Earla13.

Według teorii wzajemnej wymiany określone zachowania innowacyjne pracowników 
mogą być rozpatrywane w kontekście wzajemnej wymiany zasobów pomiędzy pracownikiem 
(jego czas, zaangażowanie, lojalność) a pracodawcą, który dysponuje korzyściami o charakte-
rze ekonomicznym, społecznym, psychologicznym. Teoria wzajemnej wymiany mówi nam, 
dlaczego pracownicy podejmujący zachowania innowacyjne oczekują nagród �nansowych. 

Teoria oczekiwań zakłada, że motywacja prowadzi do wysiłku, ten zaś, w połączeniu ze 
zdolnościami pracownika, prowadzi do określonych osiągnięć w pracy. A. Wojtczuk-Turek 
pisze, że „motywacja do podjęcia działania jest funkcją oczekiwanej wartości wyniku, który 
jednostka pragnie osiągnąć z jednoczesnym uwzględnieniem przeświadczenia o możliwo-
ści jego osiągnięcia. Oczekiwanie pozytywnych wyników pracy odzwierciedla przekonania 
pracownika, zgodnie z którymi antycypuje on korzystne wyniki swojej pracy wówczas, gdy 
wierzy, że jego innowacyjne zachowanie przyniesie poprawę produktywności lub skutecz-
ności (wyrażonej np. większą zdolnością do osiągnięcia celów, jakością pracy, czy mniej-
szym stopniem popełnianych błędów) oraz korzyści związane z pełnioną przez niego rolą 
zawodową, jak również dla działu, w którym pracuje”14. W oparciu o tego typu przekonania 
(i w oparciu o antycypowane wsparcie organizacyjne) pracownik może formułować inno-
wacyjne cele oraz z powodzeniem prowadzić poszczególne etapy procesu innowacyjnego.

Innowacyjne zachowanie pracowników można również wyjaśnić przy pomocy teorii eksplo-
racji W.N. Dembera i R.W. Earla, w myśl której pracownicy preferują optymalny stopień złożoności 
bodźców, zaś podstawą eksplorowania jest motyw ciekawości. Zachowanie innowacyjne pracow-
12 Ibidem, s. 164.
13 A. Wojtczuk-Turek, Zachowania innowacyjne w pracy, Di�n, Warszawa 2012, s. 72-75; A. Tokarz, Dynamika 
procesu twórczego, Wyd. UJ, Kraków 2005; M. Huczek, Zachowanie ludzi w organizacji, WSE-H, Bielsko-Biała 
2001, s. 74-77; M. Stasiakiewicz, Proces twórczy jako zdobywanie kompetencji działania, [w:] Twórczość w teorii 
i praktyce, red. S. Popek, UMCS, Lublin 2004, s. 170-176.
14 A. Wojtczuk-Turek, Zachowania innowacyjne…, s. 74.
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nika jest ze swej istoty związane z czynnościami eksplorowania. Szczególnie dotyczy to fazy rozpo-
znawania problemów i generowania pomysłów. Literatura podaje, że „realizowanie czynności zwią-
zanych z zachowaniem innowacyjnym stanowi swego rodzaju wyzwanie. Poszukiwanie wyzwań 
i dążenie do nowości są integralnymi elementami motywacji wewnętrznej, podobnie jak potrzeba 
kompetencji i autonomii. Potrzeba kompetencji stanowi źródło eksplorowania i podejmowania 
wyzwań, zaś potrzeba autonomii odnosi się do stopnia kontroli zachowania. Do twórczego dzia-
łania ludzi motywuje: 1) potrzeba doświadczania nowej, zróżnicowanej i złożonej sytuacji; 2) po-
trzeba komunikowania nowych idei i nowych wartości; 3) potrzeba rozwiązywania problemów15” 

. Należy podkreślić, że wszelkie działania motywujące do innowacyjności zmierzają zarazem do 
budowy zaangażowania pracowników w realizację celów �rmy. Jeśli cele te są zorientowane na 
innowacyjność, a �rma ma proinnowacyjną strategię biznesową, to pracownicy także będą nasta-
wieni na silne angażowanie się w działalność innowatorską.

B. Sajkiewicz pisze, że w systemie motywacyjnym „…obok nagród zewnętrznych w po-
staci premii, prowizji, podwyżek płac powinny pojawiać się zadania, które stanowią źródło 
nagród wewnętrznych. Takie zadania, które dostarczają pracownikom przyjemności, satys-
fakcji i zadowolenia, warunkują zaistnienie motywacji wewnętrznej. Sytuacje, które stwa-
rzają szansę na pojawienie się motywacji wewnętrznej (samoistnej), zapewniają trwalsze jej 
oddziaływanie. Trzeba pamiętać, że w tym wypadku zachowanie jest w większym stopniu 
kontrolowane przez motywowanego niż przez osobę motywującą”16.

3. Motywacja �nansowa i niematerialna

Do narzędzi motywacji zewnętrznej należą zachęty �nansowe i niematerialne. W literaturze 
prowadzi się rozważania o sposobie motywowania zewnętrznego pracowników �rmy w celu kre-
owania ich do zachowań innowacyjnych. Rozważa się czynniki określające sposób stosowania zachęt 
motywacyjnych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, w tym działalności innowacyj-
nej. Do czynników określających sposób stosowania zachęt należą m.in. rodzaj stanowiska i miejsca 
pracy, częstotliwość zgłaszania nowych pomysłów i ich efektywność, poziom stałych wynagrodzeń.

B. Sajkiewicz stwierdza, że „zróżnicowanie form wynagrodzenia i  dopasowywanie 
ich do zmieniających się wymagań i  oczekiwań pracowników może stanowić dodatko-
wy instrument motywacyjny, zwiększający zaangażowanie pracowników w  ich pracę i  w 
sprawy �rmy, a  także stabilizujący szczególnie cenioną kadrę. Pomaga również dostoso-
wać odpowiednią formę do konkretnej kategorii pracowników. Spółki aspirujące do uzy-
skania wysokiej innowacyjności znacznie częściej decydują się na różnorodność form 
wynagradzania, i  to w stosunku zarówno do menedżerów, jak i do specjalistów. Tym sa-
mym zyskują przewagę w sile motywacyjnego oddziaływania, w tym proinnowacyjnego17” 

. Jeżeli �rma chce kreować kulturę zorientowaną na uzyskanie wysokiej innowacyjności, to 
powinna stosować specjalny system nagród do motywowania pracowników i budowania 
ich wysokiego zaangażowania. 

Aby motywowanie wspierało w �rmie rozwój innowacyjności, powinno być z  jednej 
strony oparte na wysokich kompetencjach (szczególnie kierowniczych), z  drugiej zaś na 
15 Ibidem, s. 76-77.
16 B. Sajkiewicz, Motywowanie do innowacyjności, [w:] S. Borkowska, Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności 
organizacji, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 163.
17 Ibidem, s. 174.
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elastycznych rozwiązaniach systemowych. Proces ten rozpoczyna się już na etapie określe-
nia zasad współpracy i wzajemnych oczekiwań, poprzez formułowanie celów i zadań (ukie-
runkowujących na innowacyjność), aż po ocenianie pracowników (oparte na identy�kacji 
mocnych i słabych stron pracownika oraz jego osiągnięciach)18.

System motywacyjny wspierający innowacyjność w  �rmie powinien uwzględniać uwa-
runkowania ze strony różnych grup pracowników oraz mechanizmy motywacyjne, regulujące 
podejmowanie zachowań innowacyjnych w organizacji. A. Wojtczuk-Turek pisze: „Aby zainte-
resowanie aktywnością w wyniku stosowania nagród zewnętrznych nie spadało, należy: 1) dbać 
o zwiększanie zakresu autonomii jednostki (poprzez stosowanie partycypacji decyzyjnej odno-
śnie do wykonywanych zadań zawodowych, np. co do czasu i sposobu realizacji obowiązków 
zawodowych, ale także stwarzanie warunków do nieskrępowanego działania), gdyż specy�czny-
mi właściwościami wolicjonalno-motywacyjnymi talentów są: potrzeba niezależności i wolno-
ści psychicznej; 2) podejmować działania zmierzające do utożsamienia celów przedsiębiorstwa 
z celami indywidualnymi pracowników (poprzez działania mające na celu uruchomienie pro-
cesu internalizacji celów i wartości �rmy, np. propagowanie przekonania o spełnionej misji)”19.

Literatura podaje, że istnieje związek pomiędzy wysokością wynagrodzeń a innowacyjno-
ścią �rmy20. B. Sajkiewicz pisze, że w wyniku przeprowadzonych badań „dość obszerna ankieta 
pozwoliła ustalić priorytety �rm aspirujących do uzyskania wysokiej innowacyjności w zakresie 
premiowania za efekty pracy. Szczególnie często obserwuje się uzależnienie premii od efektów 
indywidualnych (takie kryterium stosowało 83% �rm), a  także od efektów pracy zespołu (w 
ponad 70% spółek)”21. Należy podkreślić, że efekty pracy zespołu składają się na łączny rezultat 
jego członków, nie tylko pomysłodawców. Dzięki temu nie tylko eliminują one opór względem 
innowacji, ale także kreują postawy proinnowacyjne. Efekt ten można wzmocnić, stosując ze-
społowe formy wynagradzania. Zróżnicowanie form wynagradzania i dopasowywanie ich do 
zmieniających się wymagań i oczekiwań pracowników może stanowić dodatkowy instrument 
motywacyjny, zwiększający zaangażowanie pracowników w aktywność innowacyjną i w sprawy 
�rmy oraz stabilizujący szczególnie cenioną kadrę. Pomaga również dostosować odpowiednią 
formę wynagrodzenia do konkretnej kategorii pracowników. Firmy dążące do uzyskania wy-
sokiej innowacyjności znacznie częściej decydują się na różnorodność form wynagradzania22. 

W zachowaniu innowacyjnym pracowników duże znaczenie mają zarówno czynniki �nan-
sowe, jak i pozamaterialne. Na etapie początkowym procesu innowacyjnego (rozpoznawania 
problemów i inicjowania aktywności) dominującą rolę odgrywa motywacja wewnętrzna, której 
stymulatorami są motywy samoistne: doznanie, nowa informacja, poznanie czegoś, wyzwanie, 
zadanie stawiane samemu sobie. Natomiast w utrzymaniu wysokiego poziomu zaangażowania 
innowacyjnego pracowników na dalszych etapach procesu innowacyjnego (czynności zorien-
towane na generowanie i wdrażanie rozwiązań) istotną rolę odgrywają motywatory instrumen-
talne (premie, motywy zadaniowe itp.). Należy podkreślić, że prowadzenie działalności w sferze 
twórczości wymaga synergii obu rodzajów motywacji. 

18 E. Tracz, Motywowanie do innowacyjności, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organi-
zacji, red. J. Skalik, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 127-129.
19 A. Wojtczuk-Turek, Zachowania innowacyjne…, s. 116.
20 Ibidem, s. 117; P. Kotler, Innowacyjność. Przepis na sukces, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, s. 271-273.
21 B. Sajkiewicz, Motywowanie do innowacyjności…, s. 173.
22 Ibidem, s. 174.
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Literatura podaje, że w przemyśle USA do zachęt �nansowych należą:
wynagrodzenie (comiesięczne, podwyżki wynagrodzenia, specjalne comiesięczne 

premie): np. w  General Electric 20% wypłacanych co miesiąc premii miało zachęcić do 
wdrażania usprawnień w relacji z klientami;

akcje �rmy: np. w Google wprowadzono doroczne „Nagrody Założyciela” w posta-
ci opcji na akcje �rmy. Akcje lub udziały ucieleśniają wartość �rmy;

udział w przychodach ze sprzedaży: np. w �rmie Baxter pracownicy dostają premię 
równą 0,33% wartości sprzedaży brutto nowych produktów;

bonusy: by uniknąć bezpośredniego wiązania zachęt z określonymi kwotami, nie-
które �rmy wolą przyznawać bonusy. Najpowszechniejszymi ich formami są: przyznanie 
wyższego stopnia służbowego, pokrycie świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenia na życie 
gwarantowane przez �rmę23.

P. Kotler pisze, że „cokolwiek by mówić, wiadomo, że zachęty skłaniają do kreatywności 
i innowacyjności […] motywacja wewnętrzna w zupełności wystarczy, by wykrzesać z pra-
cowników twórcze moce. Motywacja zewnętrzna (np. nagrody) działa jednak jak „dopa-
lacz” dla motywacji wewnętrznej. Jej wartość jest więc niezaprzeczalna. Praktyka pokazuje, 
że wiele innowacyjnych �rm stosuje zachęty �nansowe. W naszym przekonaniu nie po-
winniśmy się zajmować tym, czy w ogóle należy zachęcać lub nagradzać, lecz czy potra�my 
sprawić, by wartość kreowana przez innowacyjność była dzielona sprawiedliwie”24. Do za-
chęt niematerialnych P. Kotler zalicza: publiczne uznanie, zaproszenie do elitarnego grona, 
czas oraz środki na badania25.

Podsumowanie

Teoria i  praktyka wyraźnie wskazuje, że całościowe podejście do zagadnienia inno-
wacyjności powinno uwzględniać integrację wiedzy psychologicznej, głównie w  zakresie 
wspierania indywidualnych i grupowych kompetencji innowacyjnych u pracowników z na-
ukami o zarządzaniu, w ramach których dokonuje się analizy kontekstu instytucjonalne-
go, stanowiącego ramy przejawiania się zachowań organizacyjnych. B. Sajkiewicz pisze, że 
„w poszukiwaniu praktyk zarządzania pracownikami, skutecznie wzmacniających postawy 
proinnowacyjne oraz zwiększających zaangażowanie pracowników we wdrażanie zmian 
technologicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach, niezmiernie istotne jest rozpo-
znanie możliwości oddziaływania instrumentów związanych z motywowaniem pracowni-
ków. Chcąc bowiem pobudzić rozwój innowacyjności �rm, trzeba sprawić, aby pracownicy 
byli tą innowacyjnością zainteresowani i mocno w nią zaangażowani”26.
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INFLUENCE OF MOTIVATION ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES 

OF EMPLOYEES

Summary: 'is article presents the role and impact of emloyee’s motivation on stimulating innova-
tion in the process of work. Meaning of the term „motivation” is speci"ed from the point of view of 
work psychology, and in+uence of motivation on the development of innovative behavior of employ-
ees is discussed. Besides that are also discussed problems of "nancial and non-"nancial motivation 
in development of innovation.

Key word: conditions, innovation, process, organizational factors, psychological factors, motivation


