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zarządzanie (a nie rządzenie!!!) i dbałość 
o Personel pozwolą na budowanie i zacho-
wanie WSPANIAŁYCH ZESPOŁÓW. Na 
szczęście na Pomorzu mamy gros takich 
Pracodawców, którzy już wiedzą, jak nas 
doceniać i szanować oraz zapewniać bez-
pieczne warunki pracy. Niestety są i tacy, 
którzy działają jako podwykonawcy i zmu-
szają do naginania prawa, a tych spośród 
nas, którzy się na to nie godzą – zwalniają. 
NIE POZOSTAWIMY TEGO BEZ REAK-
CJI! JESTEŚMY PRAWI I DZIELNI!!!

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Szanowne Koleżanki 
i Szanowni Koledzy,
Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdań-
sku wraz z Gdań-
skim Uniwersyte-
tem Medycznym, 
wychodząc na-
przeciw nowym 
wyzwaniom, jakie 

niesie ze sobą wielopokoleniowość w PIE-
LĘGNIARSTWIE, przeprowadzili pierw-
sze w Polsce niezwykle ważne badanie 
potrzeb NASZEGO ŚRODOWISKA ZA-
WODOWEGO.
Oczywiście każdy mi mówił: wszystkim 
nie dogodzisz, ale ja odpowiadam: WAR-
TO SIĘ STARAĆ!
Kochani, przed nami 30-lecie Samorządu 
Zawodowego i powinniśmy się starać iść 
w kierunku Państwa oczekiwań, a Praco-
dawcy także powinni się ucieszyć z mate-
riału, jaki przekazujemy, czyli – JAK NAS 
MOTYWOWAĆ ORAZ SZANOWAĆ 
I ZATRZYMAĆ W MIEJSCU PRACY.
W dzisiejszych czasach bardzo brakuje Pie-
lęgniarek i Położnych i tylko profesjonalne 

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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czerwiec
Był to kolejny miesiąc ak-
tywnej pracy Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego 
w OIPiP w Gdańsku oraz 
dystrybucji środków ochron-
nych z III transzy otrzymanej 
z NIPiP oraz Ministerstwa 
Zdrowia. Na bieżąco roz-
patrzono wiele zgłaszanych 
spraw. Przydzielono kolejne 
zapomogi losowe z powodu 
COVID-19. Wszystkim ży-
czymy przede wszystkim 
zdrowia i poczucia siły 
oraz wsparcia w naszej 
WSPÓLnoCIe.

kalendarium

Są ludzie wyjątkowi... Tacy, którzy
z miejsca przyciągają swoją osobą...

Bije z nich ciepło, miłość
i dobro... Wtedy wiadomo, że są

wspaniali... Wybrani... I takich właśnie
świat potrzebuje...

Takich właśnie, jak TY.
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...ciąg dalszy

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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...ciąg dalszy

18 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc oraz 
Członek ORPiP w Gdańsku Tomasz Ślósarek 
uczestniczyli w pracach Komisji w postępowa-
niu konkursowym na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej w Szpitalu dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. 
Pani oddziałowej gratulujemy wygranej 
i życzymy dalszej owocnej pracy!
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19 czerwca
W trybie on-line odbyło się Prezydium ORPiP w Gdańsku prowadzone przez Przewodni-
czącą Annę Czarnecką i Sekretarz Jolantę Zając. Podjęto wiele ważnych uchwał. Poleca-
my sprawozdanie z prac Prezydium zamieszczone w niniejszym biuletynie.

22 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Rady Społecznej 115. Szpitala 
Wojskowego w Helu. Gratulujemy bardzo dobrej kondycji Szpitala i realizowanej moderni-
zacji. Pan Dyrektor Maciej Merkisz bardzo chwalił profesjonalizm Pracowników. 

24 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła on-line w obradach NRPiP. Podjęto wiele 
ważnych uchwał i omówiono ogrom spraw bieżących, niezwykle ważnych dla naszego Śro-
dowiska Zawodowego. Do tradycyjnych zadań doszło dużo związanych z CoVID -19. 
Wiele za nami i wiele przed nami…

24 i 29 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w pracach Komisji Konkursowych na sta-
nowiska ordynatorów klinik w UCk. Wygranym – gratulujemy!
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24 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w pracach Rady Społecznej 7 Szpitala Ma-
rynarki Wojennej w Gdańsku. omówiono wiele spraw związanych z pracami szpitala 
i podjętym trudem oraz wysiłkiem w walce z CoVID-19. Dziękujemy Pracownikom!

24 czerwca 
Przewodnicząca Anna 
Czarnecka uczestniczyła 
w obradach Rady Spo-
łecznej Uniwersyteckie-
go Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej 
w Gdyni. Gratulujemy 
wyniku za rok 2019. Za-
opiniowano i zatwier-
dzono zmiany w Sche-
macie Organizacyjnym 
UCMMiT. omówiono 
wiele spraw związa-
nych z pracami szpita-
la i podjętym trudem 
oraz wysiłkiem w walce 
z CoVID-19. Dziękuje-
my Pracownikom!
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Prezydium
W dniu 19 czerwca 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 6 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 879/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Zespół 

24 czerwca
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku brała 
udział w uroczystości powołania Konsultantów 
Wojewódzkich. Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich uroczyście wręczył powołania pięciu kon-
sultantom wojewódzkim na pierwszą lub kolejną 
kadencję. W dziedzinie chorób zakaźnych funkcję 
tę (od 23 marca br.) pełni dr hab. n. med. Tomasz 
Smiatacz, w dziedzinie psychiatrii (od 17 marca 
br.) – lek. med. Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, 
w dziedzinie genetyki klinicznej (od 17 marca br.) – 
dr hab. n. med. Beata Lipska-Ziętkiewicz, w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 
(od 20 kwietnia br.) – dr n. o zdr. krystyna Paszko i w dziedzinie stomatologii zachowaw-
czej z endodoncją (od 16 czerwca br.) – dr hab. n. med. Barbara Kochańska. Ze względu na 
sytuację epidemiczną organizacja uroczystości nie była możliwa w terminach powołania kon-
sultantów. KADENCJA KONSULTANTÓW TRWA 5 LAT. GRATULUJEMY!!!
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Zarządzania Kryzysowego Prezydium 
ORPiP wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg loso-
wych plus ich realizacja. Zapomogi zo-
stały przyznane zgodnie uchwałą Nr 841/
VII P/20 dla czterech osób – naszych Ko-
leżanek, u których badaniem potwierdzo-
no chorobę wywołaną koronawirusem 
COVID-19. Wysokość zapomóg wy-
niosła łącznie 9 000.00 zł brutto (dzie-
więć tysięcy 00/100). Życzymy naszym 
Koleżankom jak najszybszego powrotu 
do zdrowia oraz dużo siły i wytrwałości 
w tak trudnym okresie.

5. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 880/VII P/20 w sprawie 
zakupu komputera wraz z oprogramo-
waniem dla Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku celem 
realizacji zadań ustawowych Samorzą-
du Zawodowego. 

6. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
projektu Uchwały nr 881/VII P/20 
w sprawie zakupu komputera wraz 
z oprogramowaniem dla Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych w OIPiP 
w Gdańsku celem realizacji zadań wy-
nikających z RODO.

7. Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 147/
IPP/PPL/20/C w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Praktyk 
Zawodowych) – 1 wykreślenie indywi-
dualnej praktyki pielęgniarskiej.

8. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawodu 
od Uchwały nr 1577/Z/VII/2020 do 
Uchwały nr 1584/Z/VII/2020. Stwier-
dzenia – 3 (w tym 2 położne), wymiana 
– 1, wpis do rejestru – 2 (w tym 1 po-

łożna), wykreślenia z rejestru – 2.
9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwały nr 882/VII P/20 
w sprawie wydania zaświadczenia 
po odbytym przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej pielęgniarce).

10. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
883/VII P/20 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

11. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
884/VII P/20 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

12. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
885/VII P/20 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

13. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 886/VII P/20 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).
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14. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 887/VII P/20 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

15. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 888/VII P/20 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

16. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 889/VII P/20 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

17. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 890/VII P/20 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

18. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 891/VII P/20 
w sprawie wydania skierowania 
do odbycia przeszkolenia po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącz-
nie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 
6 latach, w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej (jednej pielę-
gniarce).

19. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 892/VII P/20 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).
jest nam bardzo miło, że nasze ko-
leżanki i koledzy decydują się na 
powrót do zawodu Pielęgniarki lub 
Położnej. Zapraszamy kolejne oso-
by, które mają przerwę w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższą niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach do odbycia prze-
szkolenia i zasilenia naszych szere-
gów, zwłaszcza przy takim deficycie 
kadry Pielęgniarek i Położnych.

20. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 893/VII P/20 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez PULS-ME-
DIC Sp. z o.o.: kurs specjalistyczny 
dla pielęgniarek w dziedzinie Podsta-
wy Opieki Paliatywnej.

21. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 894/VII P/20 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez PULS-MEDIC 
Sp. z o.o.: kurs specjalistyczny dla pie-
lęgniarek w dziedzinie Leczenie Ran.

22. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca anna Czar-
necka:
• poleca śledzenie informacji na stro-

nie internetowej oIPiP w Gdańsku 
– www.oipip.gda.pl, jak i nIPiP 
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Nagrody:
1.

2.

3.

4.

t-shirt
ufundowany przez

Quiz

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 
31 sierpnia 2020 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
Quiz 7-8/2020
Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, telefon kontaktowy,
odpowiedzi: 1..., 2 ..., 3 ..., 4 ...
Tylko wiadomości e-mail zawierające wszystkie 
informacje będą brały udział w losowaniu nagród!

Dystrybucja środków ochronnych z III transzy 
otrzymanej z NIPiP oraz MZ miała miejsce w:
A) styczniu
B) lipcu
C) czerwcu

Zebranie Rady Społecznej 7 Szpitala Marynar-
ki Wojennej w Gdańsku odbyło się:
A) 22 czerwca
B) 23 czerwca
C) 24 czerwca

dr n. o zdr. Krystyna Paszko została Konsultan-
tem w dziedzinie pielęgniarstwa:
A) ginekologicznego
B) operacyjnego
C) epidemiologicznego

Ilu respondentów brało udział w badaniu na 
potrzeby projektu: „Zmiany pokoleniowe na 
rynku pracy pielęgniarek…”?
A) 411
B) 312
C) 412

2 nagrody
ufundowane przez

wyniKi Quizu nr 3/2020
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrał łukasz tomasik. 
Nagrody ufundowane przez Med-studio Dominika wygrali: Maciej 
sarnacki i Martyna Knitter. Prosimy o kontakt z daną firmą w celu 
odebrania nagrody. Prawidłowe odpowiedzi: 1C - 2C - 3B - 4A
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W dniu 8 lipca 2020 roku odbyło się zebra-
nie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W ze-
braniu wzięło udział 7 osób, Członków Pre-
zydium oraz Przewodnicząca Komisji Re-
wizyjnej. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania.
3. Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie aneksu nr 5 z dnia 8 lipca 
2020 r. do Uchwały nr 570/VII P/18 
z dnia 20 sierpnia 2018 r. Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku w sprawie wskazania 
przedstawiciela kadry dydaktycznej do 
prac w komisji egzaminacyjnej.

5. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
148/IPP/PPL/20/C w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych) – 1 wykreślenie 
indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

6. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 895/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Zespół 
Zarządzania Kryzysowego Prezydium 
ORPiP wniosków złożonych do Ko-
misji Socjalnej o przyznanie zapomóg 
losowych plus ich realizacja. Zapomo-
gi zostały przyznane na ogólną sumę 
6 000.00 zł brutto (sześć tysięcy 00/100) 
dla Członków Samorządu Zawodowe-
go Pielęgniarek i Położnych, u których 
badaniem potwierdzono chorobę wy-
wołaną koronaWIrUSeM. 

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 896/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego Prezy-
dium ORPiP wniosków złożonych do 
Komisji Socjalnej o przyznanie zapo-
móg losowych plus ich realizacja. za-
pomogi zostały przyznane dla dwóch 
Członków Samorządu Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych na ogólną 
sumę: 3 750.00 zł brutto (trzy tysiące 
siedemset pięćdziesiąt 00/100).
kwoty zapomóg przyznanych 
w Uchwałach nr: 895/VII P/20, 896/
VII P/20 zostały przekazane w tym 
samym dniu na konta bankowe 
wskazane przez nasze koleżanki we 
wnioskach. życzymy wszystkim Pa-
niom dużo zdrowia, aby jak najszyb-
ciej mogły cieszyć się pełnią sił.

8. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 1585/Z/
VII/2020 do Uchwały Nr 1588/Z/
VII/2020. Stwierdzenia – 1, wpis do 
rejestru – 4.

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 897/VII P/20 

w Warszawie –  www.nipip.pl 
na stronach internetowych za-
mieszczane są aktualne infor-
macje,

• zachęca do rozpowszechniania 
informacji o bezpłatnych webi-
nariach – informacje zamiesz-
czane są na stronie internetowej 
oIPiP w Gdańsku w zakładce 
WyDarZenIa.

23. Zakończenie zebrania.
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w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednemu pielęgniarzowi).

10. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 898/VII P/20 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych szkolenia 
specjalizacyjnego Pielęgniarstwo on-
kologiczne dla pielęgniarek, organizo-
wanego przez Servmed, Paweł Dobski.

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 899/VII P/20 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych szkolenia spe-
cjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniar-
stwo anestezjologiczne i intensywnej 
opieki dla pielęgniarek, organizowane-
go przez Servmed, Paweł Dobski.

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały nr 900/VII P/20 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie Pielę-
gniarstwo geriatryczne dla pielęgnia-
rek, organizowanego przez Servmed, 
Paweł Dobski.

13. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 901/VII P/20 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie Pielę-
gniarstwo internistyczne dla pielęgnia-
rek, organizowanego przez Servmed, 
Paweł Dobski.

14. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca anna Czar-
necka przestawiła:
• Członkom Prezydium Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku projekt ustawy o Fun-
duszu Medycznym. Po zapoznaniu 
się z projektem nie wpłynęły uwagi,

• notatkę ze spotkania w dniu 
01.07.2020 r. w Ministerstwie 
Zdrowia, w którym uczestniczyły: 
J. Szczurek-Żelazko – Wicemi-
nister Zdrowia, Greta Kanownik 
– Dyrektor Departamentu Pie-
lęgniarek i Położnych, Z. Małas 
– Prezes NRPiP, M. Łodzińska – 
Wiceprezes NRPiP. Na spotkaniu 
poruszono poniższe kwestie:
1. Przeprowadzenia wyborów 

do samorządu zawodowe-
go pielęgniarek i położnych 
w czasie epidemii.

2. Kształcenia podyplomowego.
3. Porady pielęgniarskiej POZ.
4. Norm zatrudnienia. 
5. Konkursów na stanowiska 

kierownicze. 
6. Edukacji przedporodowej 

w formie teleporady. 
7. Zmiany do ustaw o zawodach 

pielęgniarki i położnej oraz 
o samorządzie zawodowym 
pielęgniarek i położnych. 

8. Transportu materiału biolo-
gicznego do badań. 

15. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku



14 Biuletyn Informacyjny

zlecenia na wyroby medyczne



 nr 7-8/2020 15



16 Biuletyn Informacyjny



 nr 7-8/2020 17

zmiany pokoleniowe na rynku 
pracy pielęgniarek i położnych
a motywatory ludzkich zachowań 
i oczekiwania pracowników

Wstęp 
Zmiany pokoleniowe, które mają miejsce 
na rynku pracy, są nieuniknione. Mamy 
do czynienia z sytuacją, gdy w podmiotach 
leczniczych spotykają się przedstawiciele 
różnych generacji. Każde pokolenie cechu-
ją inne predyspozycje. Szczególny wpływ 

na motywację do pracy mają oczekiwania 
pracownicze, ale także historia, otoczenie 
i nowe technologie. Każdy z tych elemen-
tów warunkuje sposób postrzegania świata 
przez człowieka i to, jakim jest pracowni-
kiem [1].
Rosnący niż demograficzny spowoduje, że 
pracodawcy będą musieli zorientować się 

Projekt zrealizowała 
okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

przy współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
– WnoZ z IMMit – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

mgr piel. anna Czarnecka 
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

dr n. med., mgr piel. 
katarzyna kretowicz 

Adiunkt, Zakład Zarządzania 
w Pielęgniarstwie, Instytut Pielęgniarstwa 
i Położnictwa WNoZ z IMMiT GUMed, 
Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Gdańsku
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na pracowników i dostosować do nich ofer-
tę zatrudnienia, w tym nie tylko satysfak-
cjonującą pensję, ale także inne elementy, 
które mogą być decydujące przy wyborze 
oferty pracy [1].
Zarządzanie różnorodnością pokoleniową 
na rynku pracy jest dziś jednym z elemen-
tów zarządzania zasobami ludzkimi [2] 
i obiektem zainteresowań autorek niniej-
szego opracowania.

1. teoretyczne podstawy badania 

1.1. rynek pracy pielęgniarek i położnych

Trudna sytuacja w obszarze pielęgniarstwa 
i położnictwa, wynikająca z braków kadro-
wych, trudnych warunków pracy, także pła-
cowych, w kontekście wyzwań, jakie sta-
wia przed organizatorami systemu opieki 
zdrowotnej stan demograficzny polskiego 
społeczeństwa, zmusza do dyskusji mają-
cej na celu dalsze zmiany, mające na celu 
poprawę sytuacji pielęgniarek i położnych 
na rynku pracy [3].
Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pie-
lęgniarstwa i Położnictwa w Polsce, przyję-
ta w roku 2019 ma między innymi zapew-
nić zwiększenie liczby i utrzymanie pielę-
gniarek i położnych na rynku pracy, w tym 
powstrzymanie emigracji zarobkowej [3].

1.2. Charakterystyka 
poszczególnych pokoleń

Na rynku pracy znajdują się reprezentanci 
różnych pokoleń, prezentujący różną mo-
tywację do pracy i odmienne oczekiwania. 
Mamy dziś do czynienia z kilkoma gene-
racjami. The Silent Generation, budowni-
czowie współczesnej Europy, czyli osoby 
urodzone w latach 1922-1944, to osoby 
przebywające dziś na zasłużonej emery-

turze. Przedstawiciele Baby Boomers, po-
kolenia utożsamianego z wyżem demogra-
ficznym i gospodarczym boomem, to oso-
by, które urodziły się w latach 1945-1964, 
a dziś dzierżą władzę w wielu organizacjach. 
Generacja X, to ludzie urodzeni w latach 
1965-1980, którzy dorastali w okresie kry-
zysu gospodarczego lat 70. Generacja Y, 
to tak zwani millennialsi, urodzeni w latach 
1981-1994, którzy wychowali się w erze po-
wszechnego dostępu do Internetu i globali-
zacji. Pokolenie Z, które powoli zasili rynki 
pracy, to osoby urodzone po 1995 roku [2].

Charakterystyki poszczególnych pokoleń 
przedstawiają się w sposób następujący [1, 2]:
 
the Silent Generation – tzw. budowniczo-
wie współczesnej europy
urodzeni w latach: 1922-1944
•• nadrzędną wartością jest dla nich po-

czucie bezpieczeństwa,
•• praca jest dla nich wartością samą 

w sobie,
•• prezentują duże zaangażowanie i przy-

wiązanie do organizacji, 
•• mają duże poczucie obowiązku i odpo-

wiedzialności za powierzone zadania,
•• przywiązują dużą wagę do etyki i za-

sad moralnych;

baby boomers – tzw. pokolenie wyżu de-
mograficznego i gospodarczego boomu
urodzeni w latach: 1945-1964
•• cenią zaangażowanie w pracę,
•• są bardzo lojalni wobec pracodawcy,
•• preferują pracę indywidualną lub ko-

operację bardziej niż rywalizację,
•• uznają autorytety, są cierpliwi i ważą 

słowa,
•• akceptują reguły narzucane przez pra-

codawcę,
•• potrzebują wsparcia w procesie doko-

nywania zmian w organizacji;
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Pokolenie X
urodzeni w latach: 1965-1980
•• zmiany pracy są dla nich akcepto-

walne, mają zdolności adaptacyjne,
•• są lojalni wobec pracodawcy,
•• doceniają stabilizację oraz spokoj-

ną, niewymagającą nowych wyzwań 
pracę,

•• odczuwają strach przed nowymi wy-
zwaniami,

•• są samodzielni w podejmowaniu de-
cyzji,

•• są sumiennymi pracownikami, któ-
rzy potrafią docenić to, co mają;

Pokolenie y – tzw. millennials
urodzeni w latach: 1981-1994
•• są wielozadaniowi, elastyczni, mo-

bilni i otwarci na zmiany,
•• cenią sobie niezależność – oczekują 

wskazówek, nie nadzoru,
•• nie przywiązują się do miejsca pracy, 

nie lubią długofalowych zobowiązań,
•• dopuszczają możliwość emigracji za-

robkowej,
•• ich lojalność w stosunku do praco-

dawcy jest na umiarkowanym pozio-
mie,

•• potrafią być zaangażowani w pracę, 
jeśli ta spełnia ich oczekiwania;

Pokolenie Z – wkrótce zasili rynki pracy
urodzeni po 1995 roku
•• pragną mieć wszystko od razu, są nie-

cierpliwi, lubią szybkie działanie,
•• są absolutnie mobilni – mogą praco-

wać wszędzie,
•• nie lubią rutyny – szukają różnorodności,
•• zdecydowanie nie przywiązują się do 

miejsca pracy,
•• nie zależy im na stabilności w pracy,
•• potrafią robić wiele rzeczy naraz, trud-

no im się skupić na jednej czynności.

1.3. Motywatory ludzkich zachowań 
i oczekiwania pracowników

Motywowanie oznacza, w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi, oddziaływanie ukie-
runkowane na kształtowanie wyższej efek-
tywności oraz postaw i zachowań zmie-
rzających do realizacji celów stawianych 
przed organizacjami. Motywacja jest sta-
nem gotowości człowieka, który pobudza 
go do działania. Poglądy na temat motywo-
wania ewoluowały. Początkowo skupiano 
się wyłącznie na aspektach finansowych, 
jednak naukowe zarządzanie wprowadziło 
także zainteresowanie takimi czynnikami 
motywującymi jak organizacja pracy i er-
gonomia. Motywatory pozytywne skłania-
ją człowieka do wysiłku i efektywności, 
mających na celu zdobywanie dóbr mate-
rialnych i niematerialnych. Motywatory 
negatywne zaś zniechęcają do określonych 
działań [4].
Oczekiwania pracowników na rynku pracy 
wiążą się z ich przekonaniem dotyczącym 
prawdopodobieństwa, że dane działanie 
przyniesie określone wyniki, a więc skoja-
rzenie działania z jego efektem. Teorie do-
tyczące oczekiwań pracowników skłaniają 
do ich badania i uwzględniania w działa-
niach motywacyjnych [4, 5]. W ten trend 
wpisują się badania przedstawione w ni-
niejszym opracowaniu.
 
Motywatory, które wykorzystano w opisywa-
nym badaniu, przedstawiają się następująco:

•płacowe

•• wysokie wynagrodzenie,
•• systemy premiowania,
•• nagrody finansowe,
•• dodatek za pracę w warunkach 

szkodliwych i niebezpiecznych 
dla zdrowia i życia,
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•• dodatki związane z długoletnim 
zatrudnieniem – dodatek stażowy 
i premia jubileuszowa;

•pozafinansowe – materialne

•• preferencyjne kredyty pracow-
nicze,

•• kupony podarunkowe z okazji 
świąt,

•• mieszkanie służbowe,
•• telefon służbowy, 
•• miejsce parkingowe,
•• pakiety świadczeń zdrowotnych,
•• dodatkowe benefity w postaci pa-

kietów socjalnych (karnety wstę-
pu na siłownię, basen, do teatru, 
kin, na imprezy sportowe itp.),

•• imprezy okolicznościowe i spe-
cjalne – zgodnie z tradycją firmy 
– dla pracowników,

•• imprezy integracyjne dla określo-
nych grup pracowniczych;

•pozafinansowe – związane z rozwo-
jem i awansem

•• możliwości awansu zawodowego,
•• dodatkowe szkolenia finansowane 

przez pracodawcę,
•• dodatkowe, płatne dni wolne na 

szkolenia,
•• możliwość rozwoju i samoreali-

zacji,
•• swoboda działania i samodziel-

ność zawodowa,
•• interesująca i stawiająca wyzwa-

nia praca,
•• nauka języka obcego na koszt pra-

codawcy,
•• wysoki prestiż firmy na rynku pracy,
•• wysoki prestiż wykonywanej pracy,

•pozafinansowe – związane z warun-
kami pracy

•• stabilizacja i pewność zatrudnie-
nia, w tym umowa na czas nie-
określony,

•• możliwość zatrudnienia w niepeł-
nym wymiarze godzin,

•• zapewnianie bezpiecznych warun-
ków pracy,

•• stwarzanie odpowiednich warun-
ków i środowiska pracy, 

•• atrakcyjny czas pracy – praca 
w systemie jednozmianowym,

•• praca w systemie dyżurów 24-go-
dzinnych/w ramach kontraktu,

•• elastyczne godziny pracy – do-
stosowywane do potrzeb pra-
cownika,

•• ograniczanie sytuacji stresowych,
•• dobre wyposażenie stanowisk pracy,
•• właściwa organizacja pracy,
•• demokratyczny styl zarządzania – 

delegowanie uprawnień,
•• dbanie o dobre kontakty interper-

sonalne między pracownikami 
a przełożonymi,

•• dobre relacje w zespole współpra-
cowników,

•• wyrażanie uznania, 
•• dbanie o sprawną komunikację 

w firmie,
•• dostarczanie pracownikowi infor-

macji o wynikach jego pracy,
•• utrzymywanie przyjaznej atmos-

fery w miejscu pracy,
•• ciekawa i urozmaicona praca,

cyfryzacja na stanowisku pracy 
[2, 4, 6, 7].

Czynniki demotywujące, które zostały 
ujęte w badaniu, to:
•• groźba utraty części zarobków, 
•• przesunięcie do pracy mniej płatnej,
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•• przesunięcie do pracy o mniejszym 
prestiżu,

•• zagrożenie utratą pracy,
•• zagrożenie karami porządkowymi,
•• środki przymusu – nakazy, zakazy, po-

lecenia,
•• wyznaczanie nierealistycznych celów 

do osiągnięcia, 
•• niezauważanie indywidualnego wkła-

du pracownika, 
•• brak informacji zwrotnej po wykona-

niu zadania, 
•• brak zainteresowania pracownikiem, 
•• nieuzasadniony, stały brak zaufania, 
•• nieuwzględnianie opinii pracowni-

czych, 
•• nieumiejętności delegowania uprawnień,
•• ograniczanie samodzielności pracow-

ników,
•• podejmowanie decyzji o losie pracow-

nika lub powierzonych mu zadań bez 
jego udziału, 

•• niedopasowanie zadań do aspiracji, 
uzdolnień, wiedzy i możliwości tech-
nicznych, 

•• stawianie celów niezgodnych z pra-
wem [4, 6].

2. Metodyka badania

2.1. Cel badania

Celem badań było określenie szczegółowych 
oczekiwań poszczególnych grup badanych 
pielęgniarek i położnych, a także studen-
tów kierunków dedykowanych omawianym 
zawodom, którzy dopiero staną się uczest-
nikami rynku pracy, tak aby móc, w kolej-
nych dyskusjach z przedstawicielami władz 
oraz pracodawcami, operować argumentami 
opartymi na badaniach naukowych.
Badanie miało także przynieść odpowiedź 
na pytanie, czy pielęgniarki i położne wpi-

sują się w charakterystyki osobowościowe, 
określające poszczególne pokolenia, wska-
zywane w materiałach źródłowych.

2.2. Problemy badawcze

Na podstawie celu pracy sformułowano 
szczegółowe problemy badawcze:
•• Czy istnieją istotne statystycznie za-

leżności pomiędzy generacją, do której 
przynależy respondent, a poszczegól-
nymi charakterystykami opisującymi 
pracowników na rynku pracy?

•• Czy środowisko pielęgniarek i położ-
nych wpisuje się w charakterystyki po-
szczególnych pokoleń na rynku pracy 
opisywane w źródłach?

•• Jakie są czynniki motywujące pielę-
gniarki i położne na rynku pracy i jaka 
jest siła poszczególnych motywatorów?

•• Jakie są czynniki demotywujące pielę-
gniarki i położne na rynku pracy i jaka 
jest siła ich oddziaływania?

•• Czy istnieją istotne statystycznie za-
leżności pomiędzy wiekiem, genera-
cją, stażem pracy w zawodzie, płcią, 
wykonywanym zawodem i wykształ-
ceniem badanych a poszczególnymi 
czynnikami motywującymi i demoty-
wującymi wskazanymi w badaniu oraz 
grupami tych czynników?

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Dla potrzeb opracowania pomocniczo 
wykorzystana została metoda analizy pi-
śmiennictwa. Zgromadzono materiał źró-
dłowy, który poddano analizie za pomocą 
klasycznych technik treściowych, by na ich 
podstawie dokonać dalszych poszukiwań 
naukowo-badawczych i przygotować kwe-
stionariusze do badania [8].
Zasadniczą metodą badawczą był sondaż dia-
gnostyczny z zastosowaniem techniki ankie-
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towej [8] i wykorzystaniem autorskich kwe-
stionariuszy ankiety stworzonych dla celów 
opisywanego badania, które zawierały:
•• list wprowadzający respondentów 

w tematykę badania;
•• w kwestionariuszu kierowanym do 

pielęgniarek i położnych – 6 pytań me-
tryczkowych pozwalających określić 
wiek i generację badanych, staż pracy 
w zawodzie, płeć, wykonywany zawód 
i wykształcenie respondentów; 

•• w kwestionariuszu kierowanym do 
studentów kierunków pielęgniarstwo 
i położnictwo – 6 pytań metryczko-
wych pozwalających określić wiek 
i generację badanych, fakt podjęcia 
zatrudnienia i ewentualny staż pracy 
w zawodzie, płeć, realizowany kieru-
nek i stopień studiów;

•• zestawienie czynników motywujących 
i obniżających motywację do pracy – 
wraz ze skalą siły oddziaływania dane-
go czynnika na osobę badaną określo-
ną na skali od 1 do 10.

2.4. Metody analizy statystycznej

Wszystkie obliczenia statystyczne zostały 
przeprowadzone przy użyciu pakietu staty-
stycznego IBM SPSS 23 oraz arkusza kal-
kulacyjnego Excel 2016.
Zmienne typu jakościowego zostały przed-
stawione za pomocą liczności oraz wartości 
procentowych, a zmienna ilościowa została 
scharakteryzowana za pomocą średniej aryt-
metycznej i odchylenia standardowego. Istot-
ność różnic pomiędzy więcej niż dwiema gru-
pami sprawdzono testem Kruskala-Wallisa, 
a pomiędzy dwiema grupami testem U Man-
na Whitneya i t Studenta. W celu stwierdzenia 
powiązania siły oraz kierunku między zmien-
nymi zastosowano analizę korelacji, oblicza-
jąc współczynniki korelacji Spearmana. Dla 
zmiennych jakościowych wykorzystano testy 

Chi kwadrat. We wszystkich obliczeniach za 
poziom istotności przyjęto p ≤ 0,05. 

2.5. Materiał i organizacja badań

Materiał badań stanowi grupa 412 respon-
dentów, w tym 220-osobowa grupa pie-
lęgniarek i położnych reprezentujących 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku oraz 192 studentów Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego. 
Badania przeprowadzono w okresie paź-
dziernik-grudzień 2019 r., wykorzystując 
różne możliwości spotkań z respondenta-
mi, w tym konferencje organizowane we 
wskazanym okresie, wizyty członków sa-
morządu w jego siedzibie związane z zała-
twianiem różnych formalności oraz prośby 
kierowane przez przedstawicieli pracodaw-
ców w miejscach pracy o zaangażowanie 
się w badanie. Badanie w Gdańskim Uni-
wersytecie Medycznym zostało przeprowa-
dzone w trakcie zajęć lub poprzez zaanga-
żowanie starostów grup. 
We wszystkich wskazanych sytuacjach ba-
danie było dobrowolne i anonimowe.

3. Wyniki badania

3.1. Charakterystyka badanej grupy

Badaniem objęto 412 osób, z czego 394 re-
spondentów to kobiety (95,6%), a 18 osób 
badanych to mężczyźni (4,4%). Średni 
wiek badanych osób wynosił 37,61±14,45 
lat (zakres 21-67 lat). Z uwagi na fakt, iż 
badanie dotyczyło zawodów o bardzo wy-
sokim poziomie feminizacji, a grupa bada-
nych mężczyzn stanowiła tylko 4,4% ogółu 
badanych, w analizie nie uwzględniono za-
leżności związanych z płcią.
Szczegółową charakterystykę badanych 
przedstawia Tabela 1 i 2 oraz Ryciny 1 i 2.
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tabela 1. Charakterystyka badanej grupy

 Dane ogólne N = 412 %
Przedział wieku
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995
Płeć 
Kobieta
Mężczyzna
Zawód
Pielęgniarka
Położna 
Wykształcenie
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie 
Charakterystyka respondenta
Pielęgniarka/położna
Student studiów IIo na kierunkach pielęgniarstwo 
i położnictwo

67
129
55
161

394
18

294
118

60
258
94

220
192

16,3
31,3
13,3
39,1

95,6
4,4

71,4
28,6

14,6
62,6
22,8

53,4
46,6

tabela 2. Wiek i staż pracy respondentów

 Statystyki opisowe N Min Max M SD
Wiek 
Staż pracy

412
412

21
0

67
48

37,61
14,96

14,45
14,87

3.2. analiza uzyskanych wyników

3.2.1. Zależności pomiędzy generacją, 
którą reprezentuje respondent, 

a poszczególnymi charakterystykami 
opisującymi pracowników na rynku pracy

Zastosowano szereg testów chi kwadrat dla 
stwierdzenia zależności pomiędzy charak-
terystykami opisującymi poszczególne ge-
neracje wskazywanymi w źródłach [1, 2] 
a odpowiedziami respondentów – istotne 

statystycznie zależności obrazuje Tabela 3.
Badani z generacji 1965-1980 najczęściej 
wskazują, iż są samodzielni w podejmo-
waniu decyzji, cenią sobie zaangażowanie 
w pracę i są bardzo lojalni wobec swojego 
pracodawcy.
Badani urodzeni po 1995 roku częściej 
preferują pracę indywidualną lub ko-
operację niż rywalizację, ich lojalność 
w stosunku do pracodawcy jest na umiar-
kowanym poziomie, odczuwają strach 
przed nowymi wyzwaniami, potrafią być 
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rycina 1. Wiek respondentów

rycina 2. Staż pracy respondentów
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tabela 3. Istotne statystycznie zależności pomiędzy charakterystykami 
opisującymi pracowników a generacją, którą reprezentują badani

Charakterystyki opisujące 
pracowników

Generacja 
1945-
1964

1965-
1980

1981-
1994

po 
1995 Wartość p

Cenię zaangażowanie w pracę
Nie
Tak 

10
57

25
104

18
37

59
102

X2
(3)=17,19

P=0,001

jestem bardzo lojalny wobec 
pracodawcy
Nie
Tak

54
13

121
8

47
8

146
15

X2
(3)=9,23

P=0,026

Preferuję pracę indywidualną 
bardziej niż rywalizację
Nie
Tak

30
37

82
47

26
29

71
90

X2
(3)=12,54

P=0,006

Moja lojalność w stosunku do 
pracodawcy jest na umiarkowanym 
poziomie
Nie
Tak

64
3

118
11

52
3

131
30

X2
(3)=14,48

P=0,002

odczuwam strach przed nowymi 
wyzwaniami
Nie
Tak

67
0

121
8

51
4

141
20

X2
(3)=10,97

P=0,012

Potrafię być zaangażowany, jeśli 
praca spełnia moje oczekiwania
Nie
Tak

30
37

58
71

15
40

43
118

X2
(3)=14,63

P=0,002

jestem samodzielna 
w podejmowaniu decyzji
Nie
Tak

24
43

58
71

32
23

129
32

X2
(3)=55,09

P=0,000

Potrzebuję wsparcia w procesie 
dokonywania zmian w organizacji
Nie
Tak

62
5

118
11

51
4

130
31

X2
(3)=11,59

P=0,009

Dopuszczam możliwość emigracji 
zarobkowej
Nie
Tak

61
6

118
11

26
29

100
61

X2
(3)=62,87

P=0,000
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rycina 3. Wartość średnia czynników motywujących w odpowiedziach osób badanych
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rycina 4. Wartość średnia czynników demotywujących w odpowiedziach osób badanych

zaangażowani w pracę, jeśli ta spełnia ich 
oczekiwania, potrzebują wsparcia w pro-
cesie dokonywania zmian w organizacji 
i dopuszczają możliwość emigracji za-
robkowej. 
Pozostałe charakterystyki nie są w sposób 
istotny statystycznie związane z generacją, 
którą reprezentują badani.

3.2.2. Czynniki motywujące 
i demotywujące pielęgniarki i położne 

na rynku pracy i siła ich oddziaływania 

Czynniki motywujące pielęgniarki i położ-
ne na rynku pracy i siłę ich oddziaływania 
obrazuje szczegółowo Rycina 3.

Czynniki demotywujące pielęgniarki i po-
łożne na rynku pracy i siłę ich oddziaływa-
nia obrazuje szczegółowo Rycina 4.

3.2.3. Zależności pomiędzy zmiennymi 
społeczno-demograficznymi opisującymi 
badanych a poszczególnymi czynnikami 

motywującymi i demotywującymi 
wskazanymi w badaniu oraz grupami 

tych czynników

• Wiek

W celu weryfikacji hipotezy, czy wiek bada-
nych ma wpływ na wskazanie konkretnych 
czynników motywujących, zastosowano 
szereg testów korelacji Spearmana. Analiza 
wykazała związek pomiędzy zmiennymi. 
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tabela 4. Zależności pomiędzy wiekiem 
a poszczególnymi czynnikami motywującymi, które wskazali badani

Wiek a motywatory N rHo p
wysokie wynagrodzenie
premie
klarowny system premiowania
nagrody finansowe
dodatek za pracę w warunkach szkodliwych
dodatek stażowy i premia jubileuszowa
preferencyjne kredyty pracownicze
kupony podarunkowe z okazji świąt
mieszkanie służbowe
telefon służbowy
miejsce parkingowe
pakiety świadczeń zdrowotnych
karnety wstępu na siłownię, basen, do teatru, kina 
imprezy okolicznościowe i specjalne
imprezy integracyjne dla pracowników
możliwości awansu zawodowego
finansowanie dodatkowych szkoleń
dodatkowe, płatne dni wolne na szkolenia
możliwość rozwoju i samorealizacji
swoboda działania i samodzielność zawodowa
interesująca i stawiająca wyzwania praca
nauka języka obcego na koszt pracodawcy
wysoki prestiż firmy na rynku pracy
wysoki prestiż wykonywanej pracy
stabilizacja i pewność zatrudnienia
możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze
zapewnianie bezpiecznych warunków pracy
atrakcyjny czas pracy – praca na jedną zmianę
dyżury 24-godzinne – w ramach kontraktu
elastyczne godziny pracy – zależnie od potrzeb
ograniczanie sytuacji stresowych
dobre wyposażenie stanowisk pracy
właściwa organizacja pracy
demokratyczny styl zarządzania
dbanie o dobre relacje z przełożonymi
dbanie o dobre relacje w zespole 
wyrażanie uznania
dbanie o sprawną komunikację w firmie
dostarczanie informacji o wynikach pracy
utrzymywanie przyjaznej atmosfery
ciekawa i urozmaicona praca
cyfryzacja na stanowisku pracy

412
412
412
412
412
412
412
411
412
412
411
410
412
412
412
412
412
412
412
412
411
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
411
412
411
412
412
412
412
412
412

-0,22
-0,29
-0,01
-0,21
-0,11
0,27
-0,08
-0,17
-0,28
-0,16
-0,10
-0,04
-0,21
-0,21
-0,10
-0,07
-0,03
-0,05
0,08
0,07
0,09
-0,22
0,06
0,06
0,17
-0,07
0,17
-0,03
-0,37
-0,27
0,04
0,11
0,22
0,18
0,20
0,16
0,14
0,30
0,23
0,04
0,16
0,02

0,000
0,000
0,902
0,000
0,019
0,586
0,088
0,001
0,000
0,001
0,035
0,395
0,000
0,000
0,040
0,123
0,514
0,317
0,075
0,133
0,069
0,000
0,163
0,215
0,001
0,120
0,001
0,562
0,000
0,000
0,404
0,020
0,000
0,000
0,000
0,001
0,003
0,000
0,000
0,378
0,001
0,721
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tabela 5. Zależności pomiędzy wiekiem a poszczególnymi 
czynnikami demotywującymi, które wskazali badani

Wiek a demotywatory N rHo p
groźba utraty części zarobków
przesunięcie do pracy mniej płatnej
przesunięcie do pracy o mniejszym prestiżu
zagrożenie utratą pracy
zagrożenie karami porządkowymi
środki przymusu – nakazy, zakazy, polecenia
wyznaczanie nierealistycznych celów 
stawianie celów niezgodnych z prawem
niezauważanie indywidualnego wkładu 
brak informacji zwrotnej po wykonaniu zadania 
brak zainteresowania pracownikiem
nieuzasadniony, stały brak zaufania
nieuwzględnianie opinii pracowniczych
nieumiejętności delegowania uprawnień
ograniczanie samodzielności pracowników
podejmowanie decyzji o losie pracownika lub 
powierzonych mu zadaniach bez jego udziału
niedopasowanie zadań do aspiracji, uzdolnień, 
wiedzy i możliwości technicznych

412
412
412
412
412
411
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412

412

-0,14
-0,09
0,04
-0,05
-0,09
0,03
0,06
-0,05
0,11
0,16
0,15
0,02
0,09
0,03
0,09
-0,03

-0,01

0,003
0,048
0,349
0,253
0,069
0,471
0,185
0,309
0,019
0,001
0,002
0,629
0,065
0,558
0,073
0,518

0,793

Wraz ze wzrostem wieku badanych maleją 
wartości takich motywatorów jak: 
•• wysokie wynagrodzenie, premie, na-

grody finansowe, 
•• dodatek za pracę w warunkach szko-

dliwych, 
•• kupony podarunkowe z okazji świąt, 
•• mieszkanie służbowe, telefon służbo-

wy, miejsce parkingowe, 
•• karnety wstępu na siłownię, basen, do 

teatru, kina, na imprezy okolicznościo-
we i specjalne, 

•• imprezy integracyjne dla pracowników, 
•• nauka języka obcego na koszt pracodawcy, 
•• dyżury 24-godzinne w ramach kontraktu, 
•• elastyczne godziny pracy – zależnie od 

potrzeb. 

Natomiast wraz ze wzrostem wieku ba-
danych wzrasta ranga motywatorów ta-
kich jak: 
•• stabilizacja i pewność zatrudnienia, 
•• zapewnienie bezpiecznych warunków 

pracy, dobre wyposażenie stanowisk 
pracy, 

•• właściwa organizacja pracy, demokra-
tyczny styl zarządzania, 

•• dbanie o dobre relacje z przełożonymi, 
dbanie o dobre relacje w zespole, 

•• wyrażanie uznania, dbanie o sprawną 
komunikację w firmie, 

•• dostarczanie informacji o wynikach 
pracy, 

•• ciekawa i urozmaicona praca. 
Powyższe zależności przedstawia Tabela 4.
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tabela 6. Zależności pomiędzy generacją reprezentowaną przez badanych 
a motywatorami płacowymi

Motywatory płacowe
Wysokie wynagrodzenie N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,73
8,99
9,47
9,60

1,87
1,87
0,98
1,06

21,83 3 0,000

Premie N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,67
7,88
8,67
9,36

3,04
2,71
2,01
1,22

34,15 3 0,000

klarowny system premiowania N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,63
8,40
8,73
8,89

2,55
2,60
1,97
1,84

0,44 3 0,930

nagrody finansowe N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,60
7,50
8,71
8,84

2,94
2,70
1,87
1,74

25,53 3 0,000

Dodatek za pracę w warunkach 
szkodliwych

N M SD H df p 

1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,03
7,78
8,47
8,76

2,83
2,88
2,50
1,98

8,70 3 0,033

Dodatek stażowy i premia 
jubileuszowa

N M SD H dff p 

1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,70
8,51
8,20
8,65

2,43
2,30
2,59
2,02

3,19 3 0,362
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rycina 5. Istotne statystycznie motywatory płacowe w opinii badanych

tabela 7. Zależności pomiędzy generacją reprezentowaną przez 
badanych a motywatorami pozafinansowymi – materialnymi

Motywatory pozafinansowe – materialne 
Preferencyjne kredyty pracownicze N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

5,24
5,44
5,29
6,09

3,40
3,20
2,99
2,76

5,41 3 0,142

kupony podarunkowe z okazji świąt N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

5,90
6,05
6,98
7,40

3,48
3,15
2,68
2,37

14,47 3 0,002

Mieszkanie służbowe N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

4,66
4,26
5,64
6,78

3,31
3,38
3,46
2,87

46,54 3 0,000

►
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telefon służbowy N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

4,49
3,71
4,35
5,24

3,23
3,02
3,20
2,90

21,82 3 0,000

Miejsce parkingowe N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

6,01
5,91
7,07
6,89

3,50
3,58
3,31
3,03

7,10 3 0,079

Pakiety świadczeń zdrowotnych N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,97
8,05
8,35
8,68

2,96
5,44
2,37
1,93

2,18 3 0,535

karnety wstępu na siłownię, basen, 
do teatru, kina N M SD H df p 

1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

5,85
6,40
7,64
7,85

3,50
3,37
2,68
2,37

20,52 3 0,000

Imprezy okolicznościowe i specjalne N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

4,76
4,76
5,25
6,05

2,79
2,73
3,24
2,72

18,74 3 0,000

Imprezy integracyjne dla 
pracowników N M SD H df p 

1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

5,66
5,64
5,93
6,19

3,30
3,09
3,37
2,70

2,65 3 0,448

Analiza wykazała także, iż wraz ze wzro-
stem wieku badanych maleją wartości de-
motywatorów takich jak:
•• groźba utraty części zarobków, 
•• przesunięcie do mniej płatnej pracy;

oraz wzrasta ranga demotywatorów takich jak: 

•• niezauważenie indywidualnego wkładu, 
•• brak informacji zwrotnej po wykona-

niu zadania,
•• brak zainteresowania pracownikiem. 

Powyższe zależności przedstawia Tabela 5.
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rycina 6. Istotne statystycznie motywatory pozafinansowe 
– materialne w opinii badanych

rycina 7. Istotne statystycznie motywatory pozafinansowe 
– materialne w opinii badanych – cd.
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tabela 8. Zależności pomiędzy generacją reprezentowaną przez badanych 
a motywatorami pozafinansowymi związanymi z rozwojem

Motywatory pozafinansowe związane z rozwojem 
Możliwości awansu zawodowego N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,96
8,01
8,76
8,61

2,46
2,47
1,69
1,61

4,17 3 0,243

Finansowanie dodatkowych szkoleń N M SD H df p
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,58
9,02
9,20
9,14

2,28
1,96
1,41
1,47

2,95 3 0,399

Dodatkowe, płatne dni wolne na szkolenia N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,49
8,71
9,20
9,08

2,33
2,22
1,47
1,44

4,08 3 0,252

Możliwość rozwoju i samorealizacji N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,72
8,98
9,13
8,84

2,23
1,71
1,40
1,44

5,36 3 0,147

Swoboda działania i samodzielność 
zawodowa N M SD H df p 

1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,52
8,58
8,55
8,52

2,14
1,95
2,00
1,58

2,60 3 0,445

Interesująca i stawiająca wyzwania praca N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,51
8,93
8,38
8,07

1,75
8,81
1,80
1,80

4,60 3 0,201

nauka języka obcego na koszt pracodawcy N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

6,60
7,09
8,44
8,29

3,17
3,05
2,42
2,31

27,32 3 0,000

►
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Wysoki prestiż firmy na rynku pracy N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,01
7,93
7,67
7,81

2,48
2,14
2,61
2,05

2,12 3 0,546

Wysoki prestiż wykonywanej pracy N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,55
8,65
8,38
8,45

2,01
1,83
2,09
1,79

2,13 3 0,544

rycina 8. nauka języka obcego na koszt pracodawcy jako motywator w opinii badanych

• Generacja 

W celu weryfikacji hipotezy, czy genera-
cja, którą reprezentują badani, ma wpływ 
na wskazanie konkretnych czynników mo-
tywujących, zastosowano szereg testów 
Kruskala-Wallisa. W przypadku otrzyma-
nia istotnych różnic zastosowano metodę 
porównań wielokrotnych Bonferroniego 
(post hoc).

Badani z przedziału wiekowego 1981-1994 
i po 1995 istotnie statystycznie najwyżej oce-
niali motywatory pracy takie jak: wysokie wy-
nagrodzenie H(3) = 21,83; p < 0,001, premie 
H(3) = 34,15; p < 0,00, nagrody finansowe H(3) 
= 25,53; p < 0,001, dodatek za pracę w warun-
kach szkodliwych H(3) = 8,70; p < 0,05. Oceny 
te były istotnie wyższe niż badanych z prze-
działu wiekowego 1945-1964 i 1965-1980. 
Pomiędzy pozostałymi grupami nie uzyskano 
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istotnego statystycznie związku – p > 0,05. Opi-
sane zależności obrazuje Tabela 6 i Rycina 5.

Badani z generacji po 1995 roku najwyżej 
oceniali motywatory materialne – pozafinan-
sowe takie jak: kupony podarunkowe z okazji 

świąt H(3) = 14,47; p < 0,05, mieszkanie służ-
bowe H(3) = 46,54; p < 0,001, telefon służbo-
wy H(3) = 21,82; p < 0,001 – istotnie staty-
stycznie wyżej niż pozostała grupa badanych. 
Pomiędzy pozostałymi grupami nie uzyskano 
istotnych statystycznie różnic p > 0,05. 

tabela 9. Zależności pomiędzy generacją reprezentowaną przez badanych 
a motywatorami pozafinansowymi związanymi z warunkami pracy 

Motywatory pozafinansowe związane z warunkami pracy 
Stabilizacja i pewność zatrudnienia N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

9,42
9,22
8,93
8,98

1,35
1,63
1,51
1,44

12,58 3 0,006

Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze N M SD H df p
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

6,93
6,59
6,71
7,62

3,13
3,08
2,82
2,19

6,41 3 0,093

Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

9,45
9,30
9,15
9,07

1,16
1,61
1,64
1,46

10,43 3 0,015

atrakcyjny czas pracy – praca na jedną zmianę N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,06
7,27
6,69
7,70

3,33
2,96
3,03
2,40

3,67 3 0,299

Dyżury 24-godzinne – w ramach kontraktu N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

3,21
3,76
5,51
5,89

2,99
2,98
3,54
2,72

58,73 3 0,000

elastyczne godziny pracy – zależnie od potrzeb N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

6,81
6,94
8,44
8,83

3,39
3,13
2,03
1,77

33,57 3 0,000

►
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ograniczanie sytuacji stresowych N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,52
8,11
8,00
8,34

2,08
2,28
2,15
1,95

3,16 3 0,368

Dobre wyposażenie stanowisk pracy N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

9,18
9,02
8,98
9,01

1,40
1,84
1,30
1,31

5,95 3 0,114

Właściwa organizacja pracy N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

9,40
9,19
8,96
8,94

1,16
1,60
1,49
1,30

16,25 3 0,001

Demokratyczny styl zarządzania N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,57
8,38
8,16
7,93

2,09
2,13
2,03
1,83

17,38 3 0,001

Dbanie o dobre relacje z przełożonymi N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

9,10
8,79
8,56
8,50

1,53
1,76
1,62
1,57

16,63 3 0,001

Dbanie o dobre relacje w zespole N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

9,52
9,05
9,13
9,11

1,05
1,90
1,40
1,18

10,08 3 0,018

Wyrażanie uznania N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,55
8,36
8,22
8,26

2,18
2,17
1,75
1,52

6,08 3 0,076

Dbanie o sprawną komunikację w firmie N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

9,33
8,96
8,76
8,37

1,19
1,83
1,92
1,58

36,72 3 0,000

►
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Dostarczanie informacji o wynikach pracy N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,28
8,38
7,20
7,64

2,35
2,03
2,38
1,88

28,42 3 0,000

Utrzymywanie przyjaznej atmosfery N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

9,33
8,92
8,84
9,17

1,26
1,80
1,56
1,25

4,16 3 0,244

Ciekawa i urozmaicona praca N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,93
8,57
8,36
8,25

1,49
1,91
1,78
1,73

11,17 3 0,008

Cyfryzacja na stanowisku pracy N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,64
7,75
7,64
7,73

2,42
2,34
2,25
1,88

0,95 3 0,813

rycina 9. Istotne statystycznie motywatory pozafinansowe 
związane z warunkami pracy w opinii badanych
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rycina 10. Istotne statystycznie motywatory pozafinansowe 
związane z warunkami pracy w opinii badanych – cd.

rycina 11. Istotne statystycznie motywatory pozafinansowe 
związane z warunkami pracy w opinii badanych – cd.
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Badani z przedziału wiekowego 1981-1994 
i po 1995 istotnie statystycznie najwyżej 
oceniali motywatory takie jak: karnety 
wstępu na siłownię, basen, do teatru, kina 
H(3) = 20,52; p < 0,001 oraz imprezy oko-
licznościowe i specjalne H(3) = 18,74; p < 
0,001 – istotnie wyżej niż badani z prze-
działu wiekowego 1945-1964 i 1965-1980. 
Pomiędzy pozostałymi grupami nie uzy-
skano istotnego statystycznie związku p > 
0,05. Opisane zależności obrazuje Tabela 7 
oraz Ryciny 6 i 7.

Badani z przedziału wiekowego 1981-1994 
i po 1995 istotnie statystycznie najwyżej oce-
niali motywator, jakim jest nauka języka ob-

cego na koszt pracodawcy H(3) = 27,32; p < 
0,001 – istotnie wyżej niż badani z przedziału 
wiekowego 1945-1964 i 1965-1980. Pomię-
dzy pozostałymi grupami nie uzyskano istot-
nego statystycznie związku p > 0,05. Opisane 
zależności obrazuje Tabela 8 oraz Rycina 8.
Badani z przedziału wiekowego 1945-1964 
i 1965-1980 istotnie statystycznie najwyżej 
oceniali motywatory pracy takie jak: stabi-
lizacja i pewność zatrudnienia H(3) = 12,58; 
p < 0,05, dostarczanie informacji o wynikach 
pracy H(3) = 28,42; p < 0,001 – istotnie wyżej 
niż badani z przedziału wiekowego 1981-
1994 i po 1995 roku. Pomiędzy pozostałymi 
grupami nie uzyskano istotnego statystycznie 
związku p > 0,05. 

tabela 10. Zależności pomiędzy generacją reprezentowaną 
przez badanych a demotywatorami

Demotywatory 
Groźba utraty części zarobków N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,85
8,11
8,76
9,00

2,89
2,51
1,87
1,73

12,66 3 0,005

Przesunięcie do pracy mniej płatnej N M SD H df p
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,73
8,26
8,67
8,96

3,27
2,47
1,77
1,78

5,56 3 0,135

Przesunięcie do pracy o mniejszym prestiżu N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,39
7,72
8,00
7,76

3,04
2,68
2,29
2,15

1,55 3 0,669

Zagrożenie utratą pracy N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,88
8,04
8,93
8,58

3,06
2,75
1,51
2,22

2,07 3 0,558

►
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Zagrożenie karami porządkowymi N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,12
7,68
8,05
8,29

3,33
2,58
2,59
2,05

4,29 3 0,232

Środki przymusu – nakazy, zakazy, polecenia N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,54
7,94
8,11
7,90

3,05
2,21
2,35
2,20

1,27 3 0,734

Wyznaczanie nierealistycznych celów N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,87
8,18
8,56
8,19

3,11
2,35
1,80
1,94

3,03 3 0,387

Stawianie celów niezgodnych z prawem N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,33
8,61
8,91
9,11

3,02
2,54
1,87
1,81

1,87 3 0,599

niezauważanie indywidualnego wkładu N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,39
8,73
8,38
8,17

2,50
4,60
1,79
1,88

5,95 3 0,114

brak informacji zwrotnej po wykonaniu 
zadania N M SD H df p 

1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,97
7,97
7,19
7,27

2,70
2,01
1,90
2,08

10,48 3 0,015

brak zainteresowania pracownikiem N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,93
8,29
7,97
7,83

2,92
2,20
1,80
1,95

10,50 3 0,016

nieuzasadniony, stały brak zaufania N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,06
8,35
8,64
8,53

2,87
2,26
1,53
1,70

0,30 3 0,960

►
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nieuwzględnianie opinii pracowniczych N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,19
8,25
8,36
8,19

2,52
2,10
1,69
1,78

2,90 3 0,407

nieumiejętności delegowania uprawnień N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

7,70
7,89
8,24
8,01

2,83
2,13
2,04
1,85

1,73 3 0,629

ograniczanie samodzielności pracowników N M SD H df p 
1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,18
8,00
8,36
8,26

2,80
2,37
1,94
1,83

3,35 3 0,340

Podejmowanie decyzji o losie pracownika 
lub powierzonych mu zadaniach bez jego 
udziału

N M SD H df p 

1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,46
8,73
8,87
9,15

2,76
2,18
2,04
1,59

1,61 3 0,657

niedopasowanie zadań do aspiracji, 
uzdolnień, wiedzy i możliwości technicznych N M SD H df p 

1945-1964
1965-1980
1981-1994
po 1995

67
129
55
161

8,18
8,26
8,33
8,59

2,56
2,21
1,93
1,72

0,65 3 0,885

Badani z generacji 1945-1964 roku najwy-
żej oceniali motywatory pracy takie jak: 
zapewnienie bezpiecznych warunków pra-
cy H(3) = 10,43; p < 0,05, właściwa orga-
nizacja pracy H(3) = 16,25; p < 0,05, dba-
nie o dobre relacje z przełożonymi H(3) =  
16,63; p < 0,05, ciekawa i urozmaicona 
praca H(3) = 11,17; p < 0,05, demokratyczny 
styl zarządzania H(3) = 17,38; p < 0,05 oraz 
dbanie o sprawną komunikację w firmie H(3) 
= 36,72; p < 0,001 – istotnie statystycznie 
wyżej niż badani z generacji po 1995 roku. 

Pomiędzy pozostałymi grupami nie uzyska-
no istotnych statystycznie różnic p > 0,05. 
Badani z przedziału wiekowego 1981-1994 
i po 1995 istotnie statystycznie najwyżej 
oceniali motywatory pracy takie jak: dyżu-
ry 24-godzinne w ramach kontraktu H(3) = 
58,73; p < 0,001, elastyczne godziny pracy 
zależnie od potrzeb H(3) = 33,57; p < 0,001 
– istotnie wyżej niż badani z przedziału wie-
kowego 1945-1964 i 1965-1980. Pomiędzy 
pozostałymi grupami nie uzyskano istotnego 
statystycznie związku p > 0,05. 
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rycina 12. Demotywatory istotne statystycznie w opinii badanych

Badani z generacji 1945-1964 istotnie staty-
stycznie najwyżej oceniali motywatory takie 
jak dbanie o dobre relacje w zespole H(3) =  
33,57; p < 0,001 – wyżej niż badani z prze-
działu wiekowego 1965-1980. Pomiędzy 
pozostałymi grupami nie uzyskano istotnych 
statystycznie różnic p > 0,05. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 9 oraz 
Ryciny 9, 10 i 11.

W celu weryfikacji hipotezy, czy genera-
cja, którą reprezentują badani, ma wpływ 
na wskazanie konkretnych czynników 
demotywujących, zastosowano szereg 
testów Kruskala-Wallisa. W przypadku 
otrzymania istotnych różnic zastosowano 
metodę porównań wielokrotnych Bonfer-
roniego (post hoc).
Badani z przedziału wiekowego 1981-
1994 i po 1995 istotnie statystycznie naj-
wyżej oceniali demotywatory pracy takie 

jak: groźba utraty części zarobków H(3) 
= 12,66; p < 0,05, istotnie wyżej niż ba-
dani z przedziału wiekowego 1945-1964 
i 1965-1980, pomiędzy pozostałymi gru-
pami nie uzyskano istotnie statystycznie 
związku p > 0,05. 
Natomiast badani z przedziału wiekowego 
1945-1964 i 1965-1980 wyżej oceniali de-
motywator taki jak brak informacji zwrot-
nej po wykonaniu badania H(3) = 10,48; 
p < 0,05 niż badani w wieku 1981-1994 
i po 1995 roku. 
Badani w wieku 1965-1980 wyżej ocenia-
li demotywator: brak zainteresowania pra-
cownikiem niż badani z przedziału wie-
kowego 1945-1964, 1981-1994 i po 1995 
roku. Pomiędzy pozostałymi zmiennymi 
nie uzyskano istotnych różnic p > 0,05. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 10 
i Rycina 12.
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tabela 11. Zależności pomiędzy stażem pracy badanych a motywatorami

Staż pracy a motywatory N rHo p
wysokie wynagrodzenie
premie
klarowny system premiowania
nagrody finansowe
dodatek za pracę w warunkach szkodliwych
dodatek stażowy i premia jubileuszowa
preferencyjne kredyty pracownicze
kupony podarunkowe z okazji świąt
mieszkanie służbowe
telefon służbowy
miejsce parkingowe
pakiety świadczeń zdrowotnych
karnety wstępu na siłownię, basen, do teatru, kina 
imprezy okolicznościowe i specjalne
imprezy integracyjne dla pracowników
możliwości awansu zawodowego
finansowanie dodatkowych szkoleń
dodatkowe, płatne dni wolne na szkolenia
możliwość rozwoju i samorealizacji
swoboda działania i samodzielność zawodowa
interesująca i stawiająca wyzwania praca
nauka języka obcego na koszt pracodawcy
wysoki prestiż firmy na rynku pracy
wysoki prestiż wykonywanej pracy
stabilizacja i pewność zatrudnienia
możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze
zapewnianie bezpiecznych warunków pracy
atrakcyjny czas pracy – praca na jedną zmianę
dyżury 24-godzinne – w ramach kontraktu
elastyczne godziny pracy – zależnie od potrzeb
ograniczanie sytuacji stresowych
dobre wyposażenie stanowisk pracy
właściwa organizacja pracy
demokratyczny styl zarządzania
dbanie o dobre relacje z przełożonymi
dbanie o dobre relacje w zespole 
wyrażanie uznania
dbanie o sprawną komunikację w firmie
dostarczanie informacji o wynikach pracy
utrzymywanie przyjaznej atmosfery
ciekawa i urozmaicona praca
cyfryzacja na stanowisku pracy

412
412
412
412
412
412
412
411
412
412
411
410
412
412
412
412
412
412
412
412
411
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
411
412
411
412
412
412
412
412
412

-0,22
-0,28
-0,02
-0,21
-0,14
0,01
-0,08
-0,15
-028
-0,16
-0,12
-0,04
-0,20
-0,17
-0,09
-0,08
-0,02
-0,06
0,07
0,10
0,10
-0,22
0,06
0,05
0,16
-0,07
0,16
-0,01
-0,34
-0,27
0,04
0,12
0,21
0,19
0,19
0,16
0,17
0,32
0,26
0,05
0,15
0,02

0,000
0,000
0,718
0,000
0,003
0,810
0,102
0,002
0,000
0,001
0,011
0,407
0,000
0,000
0,069
0,087
0,649
0,181
0,137
0,042
0,048
0,000
0,186
0,273
0,001
0,119
0,001
0,759
0,000
0,000
0,348
0,015
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,000
0,000
0,290
0,002
0,680
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tabela 12. Zależności pomiędzy stażem pracy badanych a demotywatorami

Staż pracy a demotywatory N rHo p
groźba utraty części zarobków
przesunięcie do pracy mniej płatnej
przesunięcie do pracy o mniejszym prestiżu
zagrożenie utratą pracy
zagrożenie karami porządkowymi
środki przymusu – nakazy, zakazy, polecenia
wyznaczanie nierealistycznych celów 
stawianie celów niezgodnych z prawem
niezauważanie indywidualnego wkładu 
brak informacji zwrotnej po wykonaniu zadania 
brak zainteresowania pracownikiem
nieuzasadniony, stały brak zaufania
nieuwzględnianie opinii pracowniczych
nieumiejętności delegowania uprawnień
ograniczanie samodzielności pracowników
podejmowanie decyzji o losie pracownika lub 
powierzonych mu zadaniach bez jego udziału
niedopasowanie zadań do aspiracji, uzdolnień, 
wiedzy i możliwości technicznych

412
412
412
412
412
411
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412

412

-0,15
-0,08
0,50
-0,07
-0,10
0,04
0,06
-0,07
0,13
0,19
0,15
0,02
0,09
0,01
0,09
-0,04

-0,01

0,002
0,091
0,312
0,120
0,044
0,385
0,224
0,183
0,010
0,000
0,002
0,761
0,061
0,791
0,068
0,439

0,762

• Staż pracy

W celu weryfikacji hipotezy, czy staż pracy 
respondentów ma wpływ na wybór i war-
tość określonych motywatorów, zastosowa-
no szereg testów korelacji Spearmana. 
Analiza wykazała związek pomiędzy 
zmiennymi: wraz ze wzrostem stażu pra-
cy badanych maleją rangi motywatorów 
takich jak: wysokie wynagrodzenie, pre-
mie, nagrody finansowe, dodatek za pracę 
w warunkach szkodliwych, kupony poda-
runkowe z okazji świąt, mieszkanie służ-
bowe, telefon służbowy, miejsce parkin-
gowe, karnety wstępu na siłownię, basen, 
do teatru, kina, imprezy okolicznościowe 
i specjalne, nauka języka obcego na koszt 
pracodawcy, dyżury 24-godzinne w ra-

mach kontraktu, elastyczne godziny pracy 
– zależnie od potrzeb. 
Wraz ze wzrostem stażu pracy badanych 
wzrasta ranga ważności motywatorów ta-
kich jak: swoboda działania i samodziel-
ność zawodowa, interesująca i stawiająca 
wyzwania praca, stabilizacja i pewność 
zatrudnienia, zapewnienie bezpiecznych 
warunków pracy, dobre wyposażenie sta-
nowisk pracy, właściwa organizacja pracy, 
demokratyczny styl zarządzania, dbanie 
o dobre relacje z przełożonymi, dbanie 
o dobre relacje w zespole, wyrażanie uzna-
nia, dbanie o sprawną komunikację w fir-
mie, dostarczanie informacji o wynikach 
pracy oraz ciekawa i urozmaicona praca. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 11.
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tabela 13. Zależności pomiędzy motywatorami płacowymi a zawodem badanych

Motywatory płacowe
Wysokie wynagrodzenie N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

9,12
9,56

1,58
1,32 3,49 0,000

Premie N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,43
8,76

2,27
2,43 2,72 0,006

klarowny system premiowania N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,68
8,65

2,47
2,23 0,19 0,843

nagrody finansowe N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,09
8,48

2,42
2,29 1,90 0,069

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,14
8,66

2,64
2,16 1,75 0,079

Dodatek stażowy i premia jubileuszowa N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,42
8,87

2,37
1,89 1,29 0,194

rycina 13. Istotne statystycznie różnice w postrzeganiu 
motywatorów płacowych zależnie od zawodu
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W celu weryfikacji hipotezy, czy staż pracy 
respondentów ma wpływ na wybór i war-
tość poszczególnych czynników demoty-
wujących, zastosowano szereg testów ko-
relacji Spearmana. 
Analiza wykazała związek pomiędzy 
zmiennymi. Wraz ze wzrostem stażu pracy 
badanych maleją rangi demotywatorów ta-

kich jak: groźba utraty części zarobków i za-
grożenie karami porządkowymi.  
Wraz ze wzrostem stażu pracy wzrasta ran-
ga demotywatorów takich jak: niezauważe-
nie indywidualnego wkładu, brak informacji 
zwrotnej po wykonaniu zadania oraz brak 
zainteresowania pracownikiem. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 12.

tabela 14. Zależności pomiędzy motywatorami pozafinansowymi 
– materialnymi a zawodem respondentów

Motywatory pozafinansowe – materialne
Preferencyjne kredyty pracownicze N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

5,55
5,86

3,05
3,03 0,94 0,347

kupony podarunkowe z okazji świąt N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

6,66
6,71

3,00
2,75 0,16 0,874

Mieszkanie służbowe N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

5,36
5,81

3,40
3,26 1,21 0,226

telefon służbowy N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

4,44
4,70

3,13
2,98 0,96 0,338

Miejsce parkingowe N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna

293
118

6,20
7,06

3,44
3,04 1,97 0,049

Pakiety świadczeń zdrowotnych N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,21
8,57

3,98
2,38 1,71 0,087

karnety wstępu na siłownię, basen, do teatru, kina N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

6,89
7,41

3,10
2,88 1,35 0,176

Imprezy okolicznościowe i specjalne N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

5,28
5,44

2,86
2,86 0,52 0,604

Imprezy integracyjne dla pracowników N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

5,96
5,72

3,03
2,96 0,69 0,492
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• Wykonywany zawód

W celu weryfikacji hipotezy, czy zawód ma 
wpływ na wybór i rangę określonych czynni-
ków motywujących, zastosowano szereg nie-
parametrycznych testów U Manna Whitneya. 
Analiza wykazała, iż położne istotnie sta-
tystycznie wyżej niż pielęgniarki oceniały 

rycina 14. Istotne statystycznie różnice w postrzeganiu 
motywatorów pozafinansowych – materialnych zależnie od zawodu

motywatory płacowe takie jak: premie Z = 
2,72; p < 0,05 i wysokie wynagrodzenie 
Z = 3,49; p < 0,05. Pomiędzy pozostałymi 
zmiennymi nie uzyskano istotnych staty-
stycznie różnic p > 0,05. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 13 oraz 
Rycina 13.

tabela 15. Zależności pomiędzy motywatorami pozafinansowymi 
– związanymi z rozwojem a zawodem respondentów

Motywatory pozafinansowe – związane z rozwojem
Możliwości awansu zawodowego N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,35
8,28

2,09
2,07 0,52 0,602

Finansowanie dodatkowych szkoleń N M SD z p
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,99
9,07

1,81
1,70 0,49 0,623

Dodatkowe, płatne dni wolne na szkolenia N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,78
9,12

1,99
1,55 1,04 0,299

►
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Możliwość rozwoju i samorealizacji N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,81
9,11

1,80
1,27 0,88 0,377

Swoboda działania i samodzielność zawodowa N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,47
8,72

1,97
1,48 0,55 0,583

Interesująca i stawiająca wyzwania praca N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,51
8,29

5,97
1,78 0,31 0,754

nauka języka obcego na koszt pracodawcy N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

7,54
7,92

2,86
2,65 1,28 0,201

Wysoki prestiż firmy na rynku pracy N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

7,92
7,70

2,22
2,24 1,11 0,268

Wysoki prestiż wykonywanej pracy N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,58
8,35

1,89
1,83 1,67 0,096

tabela 16. Zależności pomiędzy motywatorami pozafinansowymi 
– związanymi z warunkami pracy a zawodem respondentów

Motywatory pozafinansowe – związane z warunkami pracy
Stabilizacja i pewność zatrudnienia N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

9,14
9,05

1,50
1,50 0,65 0,513

Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze N M SD z p
Pielęgniarka
Położna 

294
118

7,09
6,98

2,77
2,76 0,49 0,624

Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

9,20
9,24

1,58
1,28 0,62 0,536

atrakcyjny czas pracy – praca na jedną zmianę N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

7,36
7,22

2,86
2,79 0,65 0,514

Dyżury 24-godzinne – w ramach kontraktu N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

4,57
5,14

3,10
3,27 1,61 0,106

►
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elastyczne godziny pracy – zależnie od potrzeb N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

7,74
8,12

2,76
2,68 1,65 0,098

ograniczanie sytuacji stresowych N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,22
8,31

2,08
2,16 0,76 0,447

Dobre wyposażenie stanowisk pracy N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

9,04
9,00

1,52
1,45 0,54 0,593

Właściwa organizacja pracy N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

9,13
9,00

1,43
1,33 1,62 0,104

Demokratyczny styl zarządzania N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,22
8,15

2,04
1,90 0,80 0,423

Dbanie o dobre relacje z przełożonymi N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

9,72
8,62

1,70
1,47 1,35 0,176

Dbanie o dobre relacje w zespole N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

9,22
9,00

1,40
1,57 1,59 0,112

Wyrażanie uznania N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,41
8,13

1,87
1,88 1,71 0,086

Dbanie o sprawną komunikację w firmie N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,80
8,50

1,68
1,69 2,21 0,027

Dostarczanie informacji o wynikach pracy N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,06
7,55

2,00
2,23 1,94 0,049

Utrzymywanie przyjaznej atmosfery N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

9,05
9,11

1,53
1,36 0,29 0,773

Ciekawa i urozmaicona praca N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,52
8,35

1,75
1,79 0,95 0,343

Cyfryzacja na stanowisku pracy N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,81
7,45

2,05
2,40 1,01 0,311
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rycina 15. Istotne statystycznie różnice w postrzeganiu motywatorów 
pozafinansowych – związanych z warunkami pracy zależnie od zawodu

Analiza wykazała, iż położne istotnie sta-
tystycznie wyżej niż pielęgniarki oceniały 
motywator pozafinansowy, jakim jest miej-
sce parkingowe Z = 1,97; p < 0,05. Pomię-

dzy pozostałymi zmiennymi nie uzyskano 
istotnych statystycznie różnic p > 0,05. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 14 oraz 
Rycina 14.

tabela 17. Zależności pomiędzy demotywatorami a zawodem respondentów

Demotywatory 
Groźba utraty części zarobków N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,30
8,99

2,38
1,87 2,73 0,006

Przesunięcie do pracy mniej płatnej N M SD z p
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,38
8,79

2,38
1,87 1,16 0,245

Przesunięcie do pracy o mniejszym prestiżu N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

7,69
7,77

2,44
2,01 0,26 0,791

►
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Zagrożenie utratą pracy N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,32
8,39

2,57
2,29

0,15 0,883

Zagrożenie karami porządkowymi N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

7,78
8,09

2,48
2,50

0,81 0,418

Środki przymusu – nakazy, zakazy, polecenia N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

7,79
8,08

2,62
2,39

0,81 0,419

Wyznaczanie nierealistycznych celów N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,15
8,25

2,44
2,19

0,20 0,844

Stawianie celów niezgodnych z prawem N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,74
8,94

2,36
2,07

0,20 0,843

niezauważanie indywidualnego wkładu N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,45
8,30

2,43
1,94

0,29 0,772

brak informacji zwrotnej po wykonaniu zadania N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

7,86
7,54

3,41
2,00

1,14 0,256

brak zainteresowania pracownikiem N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,11
7,81

2,07
2,33

1,43 0,152

nieuzasadniony, stały brak zaufania N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,38
8,47

2,16
2,27

0,04 0,970

nieuwzględnianie opinii pracowniczych N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,26
8,15

2,15
1,93

1,24 0,214

nieumiejętności delegowania uprawnień N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

7,91
8,04

2,05
1,87

0,01 0,990

ograniczanie samodzielności pracowników N M SD z p 
Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,06
8,47

2,22
1,93

1,21 0,226

►
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Podejmowanie decyzji o losie pracownika lub 
powierzonych mu zadaniach bez jego udziału N M SD z p 

Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,78
8,06

2,30
1,85 1,21 0,226

niedopasowanie zadań do aspiracji, uzdolnień, 
wiedzy i możliwości technicznych N M SD z p 

Pielęgniarka
Położna 

294
118

8,31
8,55

2,15
1,85 0,85 0,396

rycina 16. Istotne statystycznie różnice demotywatorów zależnie od zawodu

W grupie motywatorów pozafinansowych 
związanych z rozwojem nie uzyskano istot-
nych statystycznie zależności od zawodu 
reprezentowanego przez badanych.
Opisane zależności obrazuje Tabela 15.

Analiza wykazała, iż pielęgniarki istotnie 
statystycznie wyżej niż położne oceniały 
motywatory takie jak: dbanie o sprawną 
komunikację w firmie Z = 2,21; p < 0,05 
i dostarczanie informacji o wynikach pracy 
Z = 1,94; p < 0,05. Pomiędzy pozostałymi 

zmiennymi nie uzyskano istotnych staty-
stycznie różnic p > 0,05. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 16 oraz 
Rycina 15.
Analiza wykazała, iż położne istotnie sta-
tystycznie wyżej niż pielęgniarki oceniały 
demotywator taki jak: groźba utraty części 
zarobków Z = 2,73; p < 0,05. Pomiędzy 
pozostałymi zmiennymi nie uzyskano istot-
nych statystycznie różnic p > 0,05. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 17 oraz 
Rycina 16.
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• Wykształcenie

Aby stwierdzić zależności pomiędzy po-
szczególnymi czynnikami motywującymi 
a wykształceniem respondentów, zasto-
sowano szereg testów Kruskala-Wallisa. 
W przypadku otrzymania istotnych różnic 

tabela 18. Zależności pomiędzy motywatorami finansowymi 
a wykształceniem badanych

Motywatory płacowe
Wysokie wynagrodzenie N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,78
9,46
8,98

2,37
1,19
1,59

10,53 2 0,005

Premie N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,05
8,92
7,77

2,91
1,88
2,76

17,64 2 0,000

klarowny system premiowania N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,45
8,74
8,63

2,66
2,07
2,40

0,02 2 0,989

nagrody finansowe N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,82
8,55
7,51

2,73
2,04
2,85

11,77 2 0,003

Dodatek za pracę w warunkach 
szkodliwych

N M SD H df p 

Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,17
8,54
7,69

2,85
2,23
2,96

6,06 2 0,048

Dodatek stażowy i premia jubileuszowa N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,85
8,68
8,03

2,33
2,03
2,71

6,36 2 0,042

zastosowano metodę porównań wielokrot-
nych Bonferroniego. 
Badani z wykształceniem wyższym za-
wodowym istotnie statystycznie najwyżej 
oceniali motywatory pracy takie jak: wyso-
kie wynagrodzenie H(2) = 10,53; p < 0,05, 
premie H(2) = 17,64; p < 0,001, nagrody 
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rycina 17. Istotne statystycznie motywatory finansowe 
w opinii badanych zależnie od wykształcenia

rycina 18. Istotne statystycznie motywatory finansowe 
w opinii badanych zależnie od wykształcenia – cd.
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finansowe H(2) = 11,77; p < 0,05 i dodatek 
za pracę w warunkach szkodliwych H(2) = 
6,06; p < 0,05 – istotnie wyżej niż badani 
z wykształceniem średnim i wyższym ma-
gisterskim, natomiast badani z wykształ-
ceniem średnim i wyższym zawodowym 
wyżej oceniali dodatek stażowy i premię 
jubileuszową H(2) = 6,36; p < 0,05 niż badani 
z wykształceniem wyższym magisterskim. 
Pomiędzy pozostałymi grupami nie uzyska-
no istotnego statystycznie związku p > 0,05. 

Opisane zależności obrazuje Tabela 18 oraz 
Ryciny 17 i 18.

Badani z wykształceniem średnim i wyż-
szym zawodowym istotnie statystycznie 
najwyżej oceniali motywatory pracy takie 
jak: preferencyjne kredyty pracownicze 
H(2) = 9,62; p < 0,05, kupony podarunko-
we z okazji świąt H(2) = 9,39; p < 0,05 niż 
badani z wykształceniem wyższym magi-
sterskim.

tabela 19. Zależności pomiędzy motywatorami pozafinansowymi 
– materialnymi a wykształceniem badanych

Motywatory pozafinansowe – materialne
Preferencyjne kredyty pracownicze N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

5,87
5,91
4,78

3,41
2,93
3,01

9,62 2 0,008

kupony podarunkowe z okazji świąt N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

6,23
7,06
5,90

3,40
2,69
3,10

9,39 2 0,010

Mieszkanie służbowe N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

4,38
6,09
4,45

3,35
3,20
3,46

22,34 2 0,000

telefon służbowy N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

3,88
4,81
4,14

3,33
2,97
3,20

9,08 2 0,011

Miejsce parkingowe N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

5,02
6,72
6,68

3,73
3,17
3,37

10,46 2 0,005

Pakiety świadczeń zdrowotnych N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,72
8,46
8,33

3,25
2,28
6,00

1,20 2 0,547

►
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karnety wstępu na siłownię, basen, 
do teatru, kina

N M SD H
df

p 

Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

5,90
7,41
6,28

3,48
2,74
3,36

8,49 2 0,014

Imprezy okolicznościowe i specjalne N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

5,27
5,62
5,78

2,71
2,85
2,89

6,32 2 0,074

Imprezy integracyjne dla pracowników N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

5,48
6,01
5,48

3,05
2,97
3,14

1,68 2 0,431

rycina 19. Istotne statystycznie motywatory pozafinansowe – materialne 
w opinii badanych zależnie od wykształcenia
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rycina 20. Istotne statystycznie motywatory pozafinansowe – materialne 
w opinii badanych zależnie od wykształcenia – cd.

Badani z wykształceniem wyższym za-
wodowym wyżej oceniali motywator, 
jakim jest mieszkanie służbowe H(2) =  
22,34; p < 0,001i karnety wstępu na si-
łownię, basen oraz do teatru H(2) = 8,49; 
p < 0,05 niż badani z wykształceniem 
średnim i wyższym magisterskim.
Badani z wykształceniem wyższym za-
wodowym i magisterskim wyżej ocenia-
li motywator w postaci miejsca parkingo-
wego H(2) = 10,46; p < 0,05 niż badani 
z wykształceniem średnim. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 19 
oraz Ryciny 19 i 20.

Badani z wykształceniem wyższym ma-
gisterskim istotnie statystycznie wyżej 
oceniali możliwość rozwoju i samoreali-

zacji H(2) = 13,17; p < 0,05, swobodę działa-
nia i samodzielność zawodową H(2) = 10,68; 
p < 0,05 niż badani z wykształceniem śred-
nim i wyższym zawodowym. 
Badani z wykształceniem wyższym śred-
nim i wyższym magisterskim istotnie 
statystycznie wyżej oceniali interesującą 
i stawiającą wyzwania pracę H(2) = 10,53; 
p < 0,05 niż badani z wykształceniem 
wyższym zawodowym. 
Badani z wykształceniem wyższym za-
wodowym i magisterskim istotnie sta-
tystycznie wyżej oceniali naukę języka 
obcego na koszt pracodawcy H(2) = 10,85; 
p < 0,05 niż badani z wykształceniem 
średnim. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 20 
oraz Rycina 21.
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tabela 20. Zależności pomiędzy motywatorami pozafinansowymi 
– związanymi z rozwojem a wykształceniem badanych

Motywatory pozafinansowe – związane z rozwojem
Możliwości awansu zawodowego N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,77
8,38
8,56

2,68
1,93
2,03

2,98 2 0,226

Finansowanie dodatkowych szkoleń N M SD H df p
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,60
9,11
9,03

2,35
1,61
1,77

0,38 2 0,829

Dodatkowe, płatne dni wolne na szkolenia N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,28
9,04
8,83

2,65
1,67
1,80

1,64 2 0,441

Możliwość rozwoju i samorealizacji N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,48
8,80
9,46

2,27
1,65
1,04

13,17 2 0,001

Swoboda działania i samodzielność 
zawodowa N M SD H df p 

Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,17
8,47
9,00

2,37
1,77
1,61

10,68 2 0,005

Interesująca i stawiająca wyzwania praca N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

9,47
8,09
8,80

12,76
1,88
1,46

10,53 2 0,005

nauka języka obcego na koszt pracodawcy N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

6,65
7,92
7,57

3,11
2,69
2,81

10,85 2 0,004

Wysoki prestiż firmy na rynku pracy N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,68
7,83
8,06

2,59
2,08
2,37

2,74 2 0,254

Wysoki prestiż wykonywanej pracy N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,30
8,48
8,78

2,23
1,81
1,81

3,02 2 0,221
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rycina 21. Istotne statystycznie motywatory pozafinansowe 
– związane z rozwojem w opinii badanych zależnie od wykształcenia

Badani z wykształceniem średnim i wyż-
szym magisterskim istotnie statystycznie 
najwyżej oceniali motywatory pracy takie 
jak: stabilizacja i pewność zatrudnienia H(2) 
= 9,58; p < 0,05, wyrażanie uznania H(2) = 
12,31; p < 0,05 oraz dostarczanie informa-
cji o wynikach pracy H(2) = 19,65; p < 0,001 
niż badani z wykształceniem wyższym za-
wodowym.
Badani z wykształceniem wyższym zawo-
dowym istotnie statystycznie wyżej ocenia-
li dyżury 24-godzinne w ramach kontraktu 
H(2) = 26,60; p < 0,001, elastyczne godziny 
pracy zależnie od potrzeb H(2) = 11,16; p < 
0,05, niż badani z wykształceniem średnim 
i wyższym magisterskim.
Badani z wykształceniem średnim wyżej 
oceniali dbanie o dobre relacje z przeło-
żonymi H(2) = 6,73; p < 0,05 niż badani 

z wykształceniem wyższym magisterskim 
i wyższym zawodowym.
Badani z wykształceniem wyższym ma-
gisterskim istotnie statystycznie wyżej 
oceniali dbanie o sprawną komunikację 
w firmie H(2) = 20,69; p < 0,001 niż badani 
z wykształceniem średnim i wyższym za-
wodowym.
Pomiędzy pozostałymi grupami nie uzyska-
no istotnego statystycznie związku p > 0,05. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 21 oraz 
Ryciny 22-24.

Badani z wykształceniem wyższym magi-
sterskim istotnie statystycznie wyżej oce-
niali demotywatory takie jak: brak informa-
cji zwrotnej po wykonaniu zadania H(2) =  
7,37; p < 0,05 niż badani z wykształceniem 
średnim i wyższym zawodowym. 
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tabela 21. Zależności pomiędzy motywatorami pozafinansowymi 
– związanymi z warunkami pracy a wykształceniem badanych

Motywatory pozafinansowe – związane z warunkami pracy
Stabilizacja i pewność zatrudnienia N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

9,53
8,98
9,23

1,08
1,60
1,40

9,58 2 0,008

Możliwość zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze N M SD H df p

Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,10
7,07
7,01

3,18
2,62
2,89

0,68 2 0,710

Zapewnianie bezpiecznych warunków 
pracy N M SD H df p 

Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

9,30
9,12
9,41

1,55
1,52
1,41

5,67 2 0,069

atrakcyjny czas pracy – praca na jedną 
zmianę N M SD H df p 

Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,48
7,32
7,23

3,05
2,75
2,96

0,80 2 0,669

Dyżury 24-godzinne – w ramach kontraktu N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

3,23
5,27
4,22

2,72
3,04
3,37

26,60 2 0,000

elastyczne godziny pracy – zależnie od 
potrzeb N M SD H df p 

Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,05
8,23
7,35

3,22
2,50
2,89

11,16 2 0,004

ograniczanie sytuacji stresowych N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,33
8,15
8,48

2,57
2,11
1,76

3,38 2 0,184

Dobre wyposażenie stanowisk pracy N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

9,02
8,98
9,18

1,85
1,42
1,49

5,20 2 0,074

►
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Właściwa organizacja pracy N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

9,23
8,99
9,32

1,56
1,41
1,29

5,54 2 0,096

Demokratyczny styl zarządzania N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,38
8,09
8,43

2,31
1,92
2,01

7,55 2 0,078

Dbanie o dobre relacje z przełożonymi N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,90
8,10
7,99

1,80
1,62
1,59

6,73 2 0,035

Dbanie o dobre relacje w zespole N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

9,28
9,07
9,33

1,43
1,55
1,18

3,24 2 0,198

Wyrażanie uznania N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,55
7,21
8,56

2,35
1,74
1,92

12,31 2 0,002

Dbanie o sprawną komunikację w firmie N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,49
8,51
9,19

1,81
1,72
1,41

20,69 2 0,000

Dostarczanie informacji o wynikach pracy N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,32
7,65
8,53

2,44
2,08
1,86

19,65 0,000

Utrzymywanie przyjaznej atmosfery N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

9,03
9,03
9,23

1,77
1,51
1,23

1,18 2 0,554

Ciekawa i urozmaicona praca N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,68
8,34
8,71

2,00
1,77
1,58

7,29 2 0,065

Cyfryzacja na stanowisku pracy N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,25
7,66
8,15

2,77
2,08
1,88

4,68 2 0,096
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rycina 22. Istotne statystycznie motywatory pozafinansowe 
– związane z warunkami pracy w opinii badanych zależnie od wykształcenia

rycina 23. Istotne statystycznie motywatory pozafinansowe 
– związane z warunkami pracy w opinii badanych zależnie od wykształcenia – cd.
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rycina 24. Istotne statystycznie motywatory pozafinansowe 
– związane z warunkami pracy w opinii badanych zależnie od wykształcenia – cd.

tabela 22. Zależności pomiędzy demotywatorami a wykształceniem badanych

Demotywatory 
Groźba utraty części zarobków N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,18
8,67
8,23

2,72
2,03
2,55

1,61 2 0,448

Przesunięcie do pracy mniej płatnej N M SD H df p
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,30
8,72
8,04

2,79
2,04
2,71

3,73 2 0,155

Przesunięcie do pracy o mniejszym prestiżu N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,88
7,81
7,38

2,79
2,26
2,90

1,85 2 0,397

Zagrożenie utratą pracy N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,33
8,59
7,68

2,72
2,17
3,01

4,38 2 0,112

►
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Zagrożenie karami porządkowymi N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,78
8,09
7,34

3,01
2,31
2,83

4,27 2 0,118

Środki przymusu – nakazy, zakazy, polecenia N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,12
7,89
7,70

2,52
2,26
2,61

2,32 2 0,313

Wyznaczanie nierealistycznych celów N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,42
8,16
8,10

2,37
2,11
2,66

4,68 2 0,097

Stawianie celów niezgodnych z prawem N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,85
8,93
8,41

2,11
2,13
2,80

0,93 2 0,629

niezauważanie indywidualnego wkładu N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,65
8,41
8,27

1,67
3,50
2,46

3,95 2 0,139

brak informacji zwrotnej po wykonaniu 
zadania

N M SD H df p 

Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,78
7,65
8,11

2,44
2,04
2,26

7,37 2 0,025

brak zainteresowania pracownikiem N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,27
7,88
8,28

2,37
2,08
2,36

9,27 2 0,010

nieuzasadniony, stały brak zaufania N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,28
8,43
8,45

2,36
1,91
2,38

1,92 2 0,383

nieuwzględnianie opinii pracowniczych N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,57
8,17
8,20

1,85
1,94
2,24

4,01 2 0,135

►
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nieumiejętności delegowania uprawnień N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

7,85
7,91
8,13

2,48
2,06
2,17

1,89 2 0,388

ograniczanie samodzielności pracowników N M SD H df p 
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,37
8,07
8,47

2,50
2,15
2,09

6,19 2 0,045

Podejmowanie decyzji o losie pracownika 
lub powierzonych mu zadaniach bez jego 
udziału

N M SD H df p 

Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,62
8,93
8,86

2,27
1,99
2,18

0,63 2 0,730

niedopasowanie zadań do aspiracji, 
uzdolnień, wiedzy i możliwości technicznych N M SD H df p 

Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

60
258
94

8,13
8,42
8,46

2,35
1,98
2,09

0,60 2 0,739

rycina 25. Istotne statystycznie demotywatory 
w opinii badanych zależnie od wykształcenia
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Badani z wykształceniem wyższym magi-
sterskim i średnim istotnie statystycznie 
wyżej oceniali demotywator taki jak: brak 
zainteresowania pracownikiem H(2) = 9,27; 
p < 0,05 i ograniczanie samodzielności pra-
cowników niż badani z wykształceniem 
wyższym zawodowym. 
Pomiędzy pozostałymi grupami nie uzyska-
no istotnego statystycznie związku p > 0,05. 
Opisane zależności obrazuje Tabela 22 oraz 
Rycina 25.

omówienie wyników

Zarządzanie wielopokoleniowością za-
czyna być bardzo istotnym elementem 
zarządzania zasobami ludzkimi. Obec-
ność kilku generacji pracowników ma 
wpływ na obecną sytuację na rynku pracy 
[2]. W perspektywie najbliższych 10 lat 
to pokolenia Y i Z zdominują rynek pra-
cy. Co czwarta zatrudniona osoba będzie 
osobą urodzoną po roku 80., co wymusi 
na pracodawcach konieczność sprostania 
coraz większym oczekiwaniom pracow-
ników [1].
Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych 
zadaniem Samorządu prócz współdziała-
nia w ustalaniu kierunków rozwoju zawo-
dów pielęgniarki i położnej oraz sprawo-
wania pieczy nad należnym wykonywa-
niem tych zawodów jest także prowadze-
nie działalności edukacyjnej, naukowej 
i badawczej oraz współpraca ze szkołami 
wyższymi [9]. Działając w tym kierunku, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku we współpracy z Gdańskim 
Uniwersytetem Medycznym podjęła 

próbę określenia czynników motywu-
jących nasze środowisko zawodowe do 
efektywnej pracy, tak by móc w dyskusji 
z przedstawicielami władz oraz praco-
dawcami używać argumentów opartych 
na badaniach naukowych.
W zaprezentowanym badaniu responden-
ci reprezentujący pokolenie X istotnie 
statystycznie częściej wskazują, iż są sa-
modzielni w podejmowaniu decyzji, co 
wpisuje się w charakterystykę tej genera-
cji. Cenią sobie zaangażowanie w pracę 
i są bardzo lojalni wobec swojego pra-
codawcy, co jest typowe dla osób repre-
zentujących pokolenie ludzi urodzonych 
przed rokiem 1965, jednak należy pamię-
tać, iż granice pomiędzy pokoleniami są 
kwestią płynną.
Respondenci z pokolenia Z deklaru-
ją lojalność w stosunku do pracodawcy 
na umiarkowanym poziomie, potrafią być 
zaangażowani w pracę, jeśli ta spełnia 
ich oczekiwania, i dopuszczają możli-
wość emigracji zarobkowej – wymienio-
ne charakterystyki w źródłach opisują 
pokolenie Y. Osoby reprezentujące poko-
lenie Z, w badanej grupie, istotnie czę-
ściej preferują pracę indywidualną lub 
kooperację niż rywalizację, odczuwają 
strach przed nowymi wyzwaniami oraz 
potrzebują wsparcia w procesie dokony-
wania zmian w organizacji, co jest cha-
rakterystyczne dla starszych pokoleń na 
rynku pracy.
Powyższe rozważania pokazują, iż śro-
dowisko pielęgniarek i położnych tylko 
częściowo wpisuje się w charakterystyki 
poszczególnych pokoleń na rynku pracy 
opisywane w źródłach. 
Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz 
Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce 
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zakłada poprawę warunków pracy pielę-
gniarek i położnych [3], co wiąże się ze 
spełnieniem oczekiwań omawianego śro-
dowiska. Przeprowadzone badanie wska-
zuje na to, iż czynnikami motywującymi 
najwyżej ocenianymi przez respondentów 
są: wysokie wynagrodzenie, zapewnienie 
bezpiecznych warunków pracy, dbanie 
o dobre relacje w zespole, stabilizacja 
i pewność zatrudnienia, właściwa orga-
nizacja pracy, utrzymywanie przyjaznej 
atmosfery, dobre wyposażenie stanowisk 
pracy oraz finansowanie dodatkowych 
szkoleń – średnia waga powyżej 9 w ska-
li 1-10. Czynnikami demotywującymi zaś 
najwyżej ocenianymi przez badanych są: 
podejmowanie decyzji o losie pracowni-
ka lub powierzonych mu zadaniach bez 
jego udziału i stawianie celów niezgod-
nych z prawem oraz przesunięcie do pra-
cy mniej płatnej i groźba utraty części 
zarobków – średnia waga powyżej 8,5 
w skali 1-10.
W analizie nie uwzględniono zależności 
związanych z płcią z uwagi na nieliczną 
grupę mężczyzn w opisywanym badaniu 
– 4,4% ogółu.
Wraz ze wzrostem wieku badanych w spo-
sób istotny maleją wartości motywatorów 
finansowych i materialnych – pozafinan-
sowych oraz związanych z elastycznym 
czasem pracy, a wzrasta ranga motywa-
torów związanych z warunkami pracy. 
Analiza wykazała, iż wraz ze wzrostem 
wieku badanych maleją wartości demoty-
watorów takich jak: groźba utraty części 
zarobków, przesunięcie do mniej płatnej 
pracy, a wzrasta ranga niezauważenia in-
dywidualnego wkładu, braku informacji 
zwrotnej po wykonaniu zadania, braku 
zainteresowania pracownikiem. 

Motywowanie pracowników w dzisiej-
szych czasach nie jest łatwe. Opracowa-
nie skutecznego systemu motywowania 
to jedno z podstawowych zadań firmy. 
Z uwagi na fakt niezadowalającego wy-
nagrodzenia dużego znaczenia nabierają 
inne niż finansowe czynniki motywacyj-
ne [7]. W zaprezentowanym badaniu re-
spondenci z generacji Y i Z istotnie staty-
stycznie wyżej niż starsze generacje oce-
niali motywatory płacowe, motywatory 
z grupy pozafinansowych – materialnych, 
motywator, jakim jest nauka języka obce-
go na koszt pracodawcy oraz elastyczne 
systemy czasu pracy. Badani z pokolenia 
X i starsi istotnie statystycznie wyżej niż 
respondenci z generacji Y i Z oceniali mo-
tywatory takie jak: stabilizacja i pewność 
zatrudnienia oraz dostarczanie informacji 
o wynikach pracy. Ankietowani z gene-
racji 1945-1964 istotnie statystycznie 
wyżej oceniali motywatory takie jak: za-
pewnienie bezpiecznych warunków pra-
cy, właściwa organizacja pracy, dbanie 
o dobre relacje z przełożonymi, ciekawa 
i urozmaicona praca, demokratyczny styl 
zarządzania oraz dbanie o sprawną komu-
nikację w firmie, a także dbanie o dobre 
relacje w zespole.
Badani z pokolenia Y i Z istotnie staty-
stycznie wyżej niż starsi respondenci 
oceniali demotywator taki jak groźba 
utraty części zarobków. Natomiast bada-
ni z pokolenia X i starsi istotnie wyżej niż 
badani z pokolenia Y i Z oceniali demo-
tywator, jakim jest brak informacji zwrot-
nej po wykonaniu zadania. Respondenci 
z pokolenia X istotnie wyżej niż pozosta-
łe generacje oceniali demotywator, jakim 
jest brak zainteresowania pracownikiem.
Wraz ze wzrostem stażu pracy badanych 
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maleją rangi motywatorów płacowych, 
materialnych – pozafinansowych, nauka 
języka obcego na koszt pracodawcy oraz 
elastyczne systemy czasu pracy. Nato-
miast wzrasta ranga ważności motywato-
rów związanych z rozwojem i warunkami 
pracy.
Położne istotnie statystycznie wyżej niż 
pielęgniarki oceniały motywatory płaco-
we takie jak premie i wysokie wynagro-
dzenie oraz motywator pozafinansowy, 
jakim jest miejsce parkingowe, a także 
demotywator, jakim jest groźba utraty 
części zarobków. Pielęgniarki zaś istotnie 
statystycznie wyżej niż położne oceniały 
motywatory takie jak dbanie o sprawną 
komunikację w firmie i dostarczanie in-
formacji o wynikach pracy.
Badani z wykształceniem średnim wyżej 
oceniali dbanie o dobre relacje z prze-
łożonymi niż badani z wykształceniem 
wyższym magisterskim i wyższym zawo-
dowym. Respondenci z wykształceniem 
średnim i wyższym zawodowym wyżej 
oceniali motywatory płacowe i pozafi-
nansowe – materialne niż respondenci 
z wykształceniem wyższym magister-
skim. Ankietowani z wykształceniem 
średnim i wyższym magisterskim istotnie 
statystycznie wyżej oceniali interesującą 
i stawiającą wyzwania pracę niż badani 
z wykształceniem wyższym zawodowym. 
Respondenci z wykształceniem wyższym 
zawodowym istotnie statystycznie wyżej 
oceniali dyżury 24-godzinne w ramach 
kontraktu, elastyczne godziny pracy za-
leżnie od potrzeb niż badani z wykształ-
ceniem średnim i wyższym magisterskim.
Badani z wykształceniem wyższym ma-
gisterskim istotnie statystycznie wyżej 
oceniali możliwość rozwoju i samoreali-

zacji, swobodę działania, samodzielność 
zawodową i dbanie o sprawną komunika-
cję w firmie niż badani z wykształceniem 
średnim i wyższym zawodowym.
Ankietowani z wykształceniem wyższym 
zawodowym i magisterskim wyżej oce-
niali motywatory w postaci miejsca par-
kingowego oraz naukę języka obcego na 
koszt pracodawcy niż badani z wykształ-
ceniem średnim. 
Badani z wykształceniem wyższym ma-
gisterskim i średnim istotnie statystycz-
nie wyżej oceniali demotywator taki 
jak: brak zainteresowania pracownikiem 
i ograniczanie samodzielności pracowni-
ków niż badani z wykształceniem wyż-
szym zawodowym. 
Respondenci z wykształceniem wyższym 
magisterskim istotnie statystycznie wy-
żej oceniali demotywator taki jak: brak 
informacji zwrotnej po wykonaniu zada-
nia niż badani z wykształceniem średnim 
i wyższym zawodowym. 
Różnorodność pokoleniowa to nasza 
przyszłość. Dzięki niej organizacje 
na rynkach pracy zyskują, gdyż każda ge-
neracja wnosi do struktur firmy inne war-
tości i potencjał [1]. Zarządzanie zróżni-
cowanym środowiskiem pracy stanowi 
dziś coraz częstszy obszar zainteresowań 
zarówno teoretyków, jak i praktyków za-
rządzania. Tradycyjne działania dotyczą-
ce wyboru pracownika do pracy oraz mo-
tywowania zaczynają być nieskuteczne 
[2], dlatego wyniki przedstawionego ba-
dania mogą stanowić cenny materiał przy 
doborze stosownych motywatorów zależ-
nie od wieku i generacji, którą reprezen-
tuje przyszły lub obecny pracownik.
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Wnioski
•• Środowisko pielęgniarek i położnych 

tylko częściowo wpisuje się w cha-
rakterystyki poszczególnych pokoleń 
na rynku pracy opisywane w źródłach. 
Analiza wykazała, iż osoby reprezen-
tujące zawody pielęgniarki i położnej 
wykazują cechy, które są charaktery-
styczne dla wcześniejszego pokolenia 
niż to, które jest dla nich właściwe.

•• Czynnikami motywującymi najwyżej 
ocenianymi przez respondentów są: 
wysokie wynagrodzenie, zapewnienie 
bezpiecznych warunków pracy i dba-
nie o dobre relacje w zespole; zaś naj-
wyżej ocenianymi czynnikami demo-
tywującymi są: podejmowanie decyzji 
o losie pracownika lub powierzonych 
mu zadaniach bez jego udziału i sta-
wianie celów niezgodnych z prawem.

•• Wraz ze wzrostem wieku badanych 
i ich stażu pracy w sposób istotny 
maleją wartości motywatorów finan-
sowych i materialnych – pozafinanso-
wych oraz związanych z elastycznym 
czasem pracy; natomiast istotnie wzra-
sta ranga motywatorów związanych 
z rozwojem i warunkami pracy.

•• Wraz ze wzrostem wieku badanych 
maleją wartości demotywatorów ta-
kich jak: groźba utraty części zarob-
ków, przesunięcie do mniej płatnej 
pracy, a wzrasta ranga demotywatorów 
takich jak: niezauważenie indywidual-
nego wkładu, brak informacji zwrotnej 
po wykonaniu zadania i brak zaintere-
sowania pracownikiem. 

•• Badani z generacji Y i Z istotnie sta-
tystycznie wyżej niż starsze generacje 
oceniali motywatory płacowe, moty-
watory z grupy pozafinansowych – 
materialnych, motywator, jakim jest 
nauka języka obcego na koszt praco-
dawcy oraz elastyczne systemy czasu 
pracy.

•• Badani z pokolenia X i starsi istotnie 
statystycznie wyżej niż młodsi respon-
denci oceniali stabilizację i pewność 
zatrudnienia oraz dostarczanie infor-
macji o wynikach pracy. 

•• Badani z generacji 1945-1964 istotnie 
statystycznie wyżej oceniali motywa-
tory takie jak: zapewnienie bezpiecz-
nych warunków pracy, właściwa orga-
nizacja pracy, dbanie o dobre relacje 
z przełożonymi, ciekawa i urozmaico-
na praca, demokratyczny styl zarzą-
dzania oraz dbanie o sprawną komuni-
kację w firmie, a także dbanie o dobre 
relacje w zespole.

•• Badani z pokolenia Y i Z istotnie sta-
tystycznie bardziej obawiają się utraty 
części zarobków, podczas gdy badani 
z pokolenia X i starsi istotnie bardziej 
obawiają się braku informacji zwrotnej 
po wykonaniu zadania i braku zainte-
resowania pracownikiem.

•• Zawód oraz wykształcenie responden-
tów w sposób istotny różnicują prefe-
rencje odnośnie wyboru motywatorów 
i czynników demotywujących. 

•• Wiek i generacja, którą reprezen-
tują badane pielęgniarki i położne, 
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w sposób istotny statystycznie deter-
minują siłę oddziaływania różnych 
czynników motywacyjnych, waż-
nych z uwagi na wybór oferty pracy 
i jej kontynuowanie.

•• Czynniki motywujące pielęgniar-
ki i położne powinny być stosowa-
ne przez pracodawców w sposób 
zróżnicowany z uwagi na wiek i re-
prezentowane pokolenie, zarówno 
dla pozyskania kadr, jak i dla utrzy-
mania ich potencjału w organiza-
cjach.

•• Wpisując się w zadania samorządu 
pielęgniarek i położnych związane 
z prowadzeniem działalności nauko-
wo-badawczej, oIPiP w Gdańsku 
przedstawia wyniki zaprezentowa-
nego badania jako rekomendację 
dla środowiska do skutecznego mo-
tywowania pielęgniarek i położnych 
na rynku pracy, mogącą stać się na-
rzędziem poprawy komunikacji na 
linii pracownik – pracodawca, dla 
efektywnego zarządzania potencja-
łem ludzkim w podmiotach leczni-
czych.
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gratulacje
Gratulacje dla

dr n. o zdr. krystyny Paszko
z okazji powołania przez 
Wojewodę Pomorskiego

na Konsultanta Wojewódzkiego
w Dziedzinie 

Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.
Życzymy Pani Doktor wiele satysfakcji 

i radości ze wszystkich 
życiowych dokonań,

dalszych lat owocnej działalności, 
a nade wszystko dobrego zdrowia, 

aby służyło ono dobru ogółu i nauce.
Współpracownicy

ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Serdeczne gratulacje dla 
Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej 

Szpitala na Zaspie 
Doroty Malek

z okazji uzyskania tytułu 
Magistra Pielęgniarstwa, 

z najlepszymi życzeniami satysfakcji 
i radości z wykonywania zawodu 

pielęgniarki oraz dalszych sukcesów 
w karierze zawodowej składają koleżanki 

i koledzy z Oddziału

Szanownym Paniom:
aleksandrze teclaw 

aleksandrze Przybyłek 
adriannie Dęby 
joannie reyer

z okazji uzyskania tytułu 
Magistra Pielęgniarstwa 

z serca płynące serdeczne gratulacje 
wraz z życzeniami spełnienia marzeń, 

satysfakcji w życiu osobistym 
i zawodowym 

składają koleżanki i koledzy 
z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego 
Szpitala św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa 

Pielęgniarkom z okazji jubileuszu
40-lecia pracy zawodowej 

dla jagody oktaba
30-lecia pracy zawodowej 

dla Iwonki kołpak
wyrazy uznania i podziękowania

 za zaangażowanie w pracy zawodowej, 
oddanie i życzliwość w trakcie 
wieloletniej pracy zawodowej

wraz z serdecznymi życzeniami zdrowia 
i dalszych sukcesów

w pracy i życiu osobistym.
Dziękuję za wspólne 

lata wsparcia i przyjaźni.
Pielęgniarka Oddziałowa 

Mirosława Kuczyńska 
 z zespołem Oddziału Chirurgii Ogólnej 

i Onkologii
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku Oliwie
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z żałobnej karty
,,Człowiek odchodzi, lecz miłość pozostaje. 

Mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej”.

Z ogromnym żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci Naszej Koleżanki
ZoFII noWakoWSkIej – Położnej, 
która przez 45 lat pracowała w Szpitalu 

Morskim im. PCK
na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Zawodowo wzór do naśladowania. 
Jako człowiek... pomocna, kochająca, 

współczująca, wspaniała Położna.
Dziękujemy jej za wszystkie 

spędzone lata, troskę i pomoc.
rodzinie i najbliższym składamy 
wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Zespół 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 

Szpitala Morskiego im. PCK

Koleżance eli życzkowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
 MAMy
 składają 

koleżanki z Kliniki Alergologii 
i Pulmonologii Uniwersyteckiego Centrum 

Klinicznego w Gdańsku






