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WYNAGRODZENIA JAKO CZYNNIK 
STABILIZUJĄCY ZATRUDNIENIE 

W ORGANIZACJI

Wprowadzenie

Jednym z wyzwań, przed jakimi staje pracodawca, jest zapewnienie organizacji 
takiego stanu i struktury zatrudnienia, które umożliwią jej sprawne funkcjonowa-
nie. W tym celu można wykorzystać różne narzędzia, a jednym z nich jest wyna-
grodzenie, które już przez F. W. Taylora było uznane za istotny czynnik oddziałujący 
na zachowania pracowników. Jednak wraz z rozwojem nauk o zarządzaniu zaczęto 
zwracać uwagę na znaczenie innych, także niematerialnych, narzędzi motywowania. 
Skutkiem tego była swego rodzaju deprecjacja roli wynagrodzeń. Dlatego też celem 
niniejszego artykułu była identyfikacja związków pomiędzy wynagrodzeniami pra-
cowników a stabilizowaniem zatrudnienia w organizacji.

Teoretyczna część artykułu powstała w wyniku analizy literatury przedmiotu, m.in. 
z zakresu wynagradzania. Wynagrodzenia są przykładem kategorii ekonomicznej, 
do której bez wątpienia można przypisać jedną cechę, jaką jest wielowymiarowość. 
Przemawia za tym wiele argumentów. Po pierwsze, są one przedmiotem analizy 
w ramach wielu dyscyplin naukowych, takich jak: ekonomia, zarządzanie, psycholo-
gia, socjologia czy nawet filozofia. Po drugie, ich związki z innymi kategoriami eko-
nomicznymi mogą być rozpatrywane na poziomie jednostki, zespołu, organizacji, 
ale również i całej gospodarki. I po trzecie, lista składników wynagrodzeń jest tak 
obszerna, że każdy z nich może stanowić odrębny punkt odniesienia w dociekaniach 
naukowych. W związku z powyższym już na samym wstępie należy jednoznacznie 
wskazać, z jakiego punktu widzenia wspomniane wynagrodzenia analizowano w tym 
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artykule. Funkcje wynagrodzeń oraz ich systemowe ujęcie przedstawiono w kontek-
ście zarządzania zasobami ludzkimi. Z kolei czynniki stabilizujące wynagrodzenie 
rozpatrywano głównie w odniesieniu do poziomu jednostki oraz organizacji, gdyż ze 
względu na nakładanie się tych obszarów ich jednoznaczne rozgraniczenie jest czę-
sto niemożliwe. W części empirycznej z kolei zostały zaprezentowane wyniki badań 
pilotażowych, w których wykorzystano sondaż opinii pracowników zatrudnionych 
w różnych organizacjach. Opinie te zbierano za pomocą kwestionariusza ankiety.

1. Problemy stabilizowania zatrudnienia w organizacji

Stabilizacja zatrudnienia w organizacji oznacza osiągnięcie równowagi w wymia-
rze ilościowym i jakościowym pomiędzy popytem i podażą pracy. Nie oznacza ona 
zatem niezmieniających się stanu i struktury zatrudnienia, ale takie, które zapewnią 
organizacji efektywne funkcjonowanie w zakresie realizacji bieżących i strategicznych 
celów. Niektórzy badacze utożsamiają stabilizację zatrudnienia z retencją, przeciwsta-
wiając je elastyczności zatrudnienia [9, s. 24], jednak takie podejście nie wydaje się 
właściwe. Współcześnie wprawdzie dla wielu pracodawców stabilizowanie zatrud-
nienia oznacza konieczność zatrzymywania pracowników, czyli ich retencję, jednak 
jest to pochodną uwarunkowań ekonomicznych i demograficznych, a w szczególno-
ści sytuacji na rynku pracy, która w wielu segmentach odpowiada specyfice rynku 
pracownika. Dlatego też w niektórych przedsiębiorstwach celowo jest tworzona lub 
utrzymywana rezerwa kadrowa, która w literaturze przedmiotu została określona 
jako „chomikowanie pracy” [13, s. 18]. Zjawisko to dotyczy najczęściej pracowników 
wysoko wykwalifikowanych oraz tych, których przystosowanie do pracy jest kosz-
towne i czasochłonne. Jednak zmiana wspomnianych uwarunkowań oznaczałaby 
potrzebę przeformułowania podejścia do stabilizowania zatrudnienia w organiza-
cji. Zrównoważenie podaży i popytu na pracę w organizacji może bowiem wyma-
gać różnych działań, począwszy od pozyskiwania pracowników, poprzez wskazane 
wcześniej ich zatrzymywanie, rozwój ich kompetencji, aż do zwalniania pracowni-
ków. Co więcej, stabilizowanie zatrudnienia może być wspierane, zwłaszcza krótko-
okresowo, poprzez wprowadzenie tzw. numerycznej elastyczności zatrudnienia [10, 
s. 38], na podstawie np. pracy tymczasowej.

Wskazane już uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne nie są jedynymi 
czynnikami określającymi potrzebę i sposób realizacji stabilizowania zatrudnienia. 
Pełniejszy ich wykaz zaprezentowano w tabeli 1, dokonując ich dwustopniowej typo-
logii, w której kryteriami stały się ulokowanie czynnika oraz możliwość jego kontro-
lowania przez organizację.
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Tabela 1. Typologia uwarunkowań stabilizowania zatrudnienia w organizacji

Poza kontrolą organizacji Kontrolowane przez organizację

Poziom makrootoczenia Poziom jednostki Poziom organizacji

 � Uwarunkowania:
 � ekonomiczne
 � demograficzne
 � prawne
 � społeczno-kulturowe
 � techniczno- 

-technologiczne

 � wiek i inne cechy 
osobowe

 � cechy osobowości
 � zobowiązania rodzinne
 � samoocena
 � wartości
 � styl życia

 � forma zatrudnienia
 � rodzaj stanowiska
 � koszty i korzyści 

wynikające z pracy

 � strategia przedsiębiorstwa
 � struktura organizacyjna
 � kultura organizacyjna
 � profil działalności
 � stan i struktura zatrudnienia
 � model polityki personalnej
 � formy zatrudnienia
 � jakość zarządzania 

zasobami ludzkimi

Źródło: opracowanie własne.

W niniejszym artykule, ze względu na jego ograniczoną objętość i zakres przed-
miotowy, szczególna uwaga zostanie zwrócona na ponoszone przez jednostkę koszty 
i korzyści związane z pracą. Jednostka podejmując decyzję o podjęciu, utrzyma-
niu lub zakończeniu konkretnego stosunku pracy, szacuje związane z nim koszty 
i korzyści. Co ważne, pracownik może też dokonywać porównań z innymi osobami, 
zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią [18, s. 473]. Zgodnie z neoklasyczną 
teorią podaż pracy (czyli chęć pracy) zależy od preferencji jednostki dotyczących 
posiadania dwóch dóbr, czasu wolnego i dochodu uzyskiwanego z pracy [5, s. 33]. 
Niewątpliwie jednak takie założenie zbytnio upraszcza proces podejmowania przez 
jednostkę decyzji. Przede wszystkim podczas podejmowania decyzji o nawiązaniu, 
utrzymywaniu bądź rozwiązywaniu stosunku pracy jest wykorzystywany, często nie-
świadomie, jeden z poniższych modeli:

 � koniunkcyjny, polegający na porównywaniu cech pracy u dotychczasowego 
i potencjalnego pracodawcy, przy czym każdej z cech wyznaczane jest subiek-
tywne minimum;

 � leksykograficzny, gdy o pozostaniu w organizacji bądź opuszczeniu jej pracownik 
decyduje na podstawie jednej, najważniejszej dla niego cechy;

 � oczekiwanej użyteczności – w tym przypadku ocenianym cechom pracy przypi-
sywane są wagi i to ogólne użyteczności pracy obecnej i potencjalnej determi-
nują decyzję pracownika;

 � idealnego obiektu – pracownik pozostaje w organizacji, jeśli „cechy wykonywa-
nej w niej pracy wykazują najmniejsze odchylenie od cech wyobrażonej idealnej 
pracy” [11, s. 153].
Korzyści wynikające z zatrudnienia można przypisać do jednej z trzech kategorii:

 � użyteczności czerpanej z wynagrodzenia za pracę;
 � użyteczności (w ujęciu netto) czerpanej z warunków pracy;
 � użyteczności (w ujęciu netto) czerpanej z wykonywanej pracy, której uzyskiwanie 

jest związane z oczekiwanymi korzyściami w długim okresie [5, s. 69].
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Koszty ponoszone przez jednostkę w związku z zatrudnieniem niekoniecznie mają 
wymiar finansowy. Obejmują bowiem, zgodnie z neoklasyczną teorią podaży pracy, do 
której wcześniej się odwołano, czas wydatkowany w związku z zatrudnieniem. Należy 
podkreślić, że nie jest to kategoria tożsama z czasem pracy w rozumieniu art. 128 § 1 
kodeksu pracy, bowiem obejmuje również czas związany z przemieszczaniem się 
na trasie praca–dom, który niekiedy stanowi równowartość 40% nominalnego czasu 
pracy. Najczęściej wprost proporcjonalne do czasu podróży są wydatki finansowe 
z nią związane. Wskazany składnik kosztów związanych z zatrudnieniem ma cha-
rakter najbardziej uniwersalny, bowiem jest ponoszony przez niemal wszystkich 
pracowników (z wyłączeniem jedynie tych, którzy mają możliwość pracy z domu). 
Pozostałe składniki kosztów ponoszonych przez pracowników są bardziej zindywi-
dualizowane, bowiem wynikają m.in. z charakteru wykonywanej pracy. W efekcie 
zróżnicowane jest rozpatrywane w kategoriach kosztów dominujące obciążenie orga-
nizmu, dotyczące układu mięśniowego (o charakterze statycznym bądź dynamicz-
nym) i/lub układu nerwowego (z obciążeniem emocjonalnym i/lub umysłowym).

Cechy pracy, które są poddawane ocenie podczas analizy kosztów i korzyści zwią-
zanych z pracą dla danego pracodawcy, to między innymi: wynagrodzenie, treść 
pracy, długość i rozkład czasu pracy (w tym elastyczny czas pracy i możliwość pracy 
z domu), czas dojazdu do/z pracy, warunki pracy, świadczenia dodatkowe, w tym np.: 
pracownicze programy medyczne i programy wspierające rodziców, styl zarządzania, 
system komunikowania w organizacji, możliwości rozwoju zawodowego, bezpieczeń-
stwo zatrudnienia itp. Są to więc nie tylko czynniki zmieniające stan posiadania, lecz 
także takie, które oddziałują na jakość pracy i życia.

Cechy pracy mogą być oceniane pozytywnie lub negatywnie. Dlatego też w kon-
tekście pozostania w organizacji bądź odchodzenia z niej mogą być one rozpatry-
wane w kategoriach czynników wypychających (push) i przyciągających (pull). Do 
odejścia z organizacji motywowanego czynnikami wypychającymi dochodzi wów-
czas, gdy koszty pozostania w niej przewyższają korzyści [17, s. 174]. Czynnikami 
wypychającymi od aktualnego pracodawcy są wówczas te cechy pracy, które przez 
pracownika oceniane są negatywnie i które przyczyniają się do braku satysfakcji 
z pracy. Niekoniecznie są to czynniki obiektywnie negatywne, jak mobbing czy inne 
patologie organizacyjne, ale też takie, które subiektywnie postrzegane są przez pra-
cownika jako niekorzystne dla niego. Choć brak satysfakcji uznawany jest za główną 
przyczynę dobrowolnych odejść z pracy, ludzie zmieniają pracę z różnych powodów 
i w różnych okolicznościach [3, s. 846]. Dlatego też wskazuje się na czynniki przy-
ciągające, będące cechami pracy, które u obecnego pracodawcy są oceniane neutral-
nie bądź nawet pozytywnie, ale zgodnie z przewidywaniami u nowego pracodawcy 
byłyby korzystniejsze. Możliwe jest więc odejście z organizacji spowodowane czyn-
nikami przyciągającymi pracownika, który odczuwa satysfakcję z pracy [12, s. 570; 
17, s. 174]. Jest to istotne utrudnienie w stabilizowaniu zatrudnienia poprzez retencję 
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personelu, bowiem standardowe sondaże opinii pracowników (badające ich satys-
fakcję z pracy) niekoniecznie spełnią funkcję informującą o ryzyku dobrowolnych 
odejść z organizacji.

2.  Funkcje wynagrodzeń w kontekście 
stabilizowania zatrudnienia

W literaturze poświęconej zarządzaniu zasobami ludzkimi powszechnie akcentuje 
się cztery funkcje wynagrodzeń: dochodową, kosztową, społeczną oraz motywacyjną 
[15, s. 329; 2, s. 357; 8, s. 115–118]. Z perspektywy organizacji dwie pierwsze funk-
cje stoją do siebie w sprzeczności. Z jednej strony, wynagrodzenie stanowi jedyny 
dochód dla zdecydowanej większości zatrudnionych i decyduje o poziomie utrzy-
mania ich i ich rodzin. Z drugiej strony, wynagrodzenia w wielu przedsiębiorstwach 
stanowią istotny składnik ogólnych kosztów ich funkcjonowania, co skłania zarzą-
dzających do przestrzegania rygorystycznych zasad dotyczących ich ewentualnego 
wzrostu. Funkcja społeczna wskazuje natomiast na rolę, jaką pełnią wynagrodzenia 
w kształtowaniu odpowiednich relacji między poszczególnymi pracownikami czy 
też między różnymi grupami pracowników w organizacji. Z punktu widzenia celu 
przyjętego w tym artykule funkcją wykazującą najmocniejsze związki ze stabilnością 
zatrudnienia jest funkcja motywacyjna.

W ramach funkcji motywacyjnej podkreśla się, że wynagrodzenie stanowi jeden 
z głównych czynników motywujących ludzi do zaangażowania się w sprawy firmy. 
Tak ogólny jej zarys należy jednak uszczegółowić. Funkcja ta znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w wielu obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, i tym samym, oprócz 
motywacji pracowników do pracy, wpływa na procesy związane z ich przyciąganiem 
do organizacji, zatrzymaniem oraz motywowaniem do ciągłego rozwoju zawodo-
wego (por. tabela 2). Szczególnego znaczenia w kontekście stabilizacji zatrudnienia 
w wymiarze ilościowym nabierają funkcje dotyczące przyciągania kandydatów do 
organizacji, a następnie ich zatrzymywania [4, s. 211; 19, s. 15; 20, s. 283]. Odpo-
wiednia wysokość i struktura wynagrodzeń to jeden z czynników kształtujących 
wizerunek organizacji na rynku pracy, i tym samym wpływający na decyzje kandy-
datów o ubieganie się o pracę w danej organizacji. Również dla już zatrudnionych 
w organizacji pracowników wynagrodzenia pełnią bardzo ważną funkcję. Ich wyso-
kość może bowiem zadecydować o pozostaniu w organizacji lub odejściu z niej. Za 
pomocą wynagrodzeń organizacje motywują pracowników do ciągłego poszerzania 
swojej wiedzy i rozwoju umiejętności. Ta funkcja uwidacznia się m.in. w trakcie pro-
cesów związanych z zarządzaniem karierą zawodową pracowników. Ustalane w ich 
trakcie ścieżki karier zawierają charakterystykę możliwych do objęcia stanowisk 
pracy wraz z oferowaną na nich wysokością i strukturą wynagrodzenia. Stanowiska 
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te mogą zostać obsadzone przez pracowników po spełnieniu określonych kryteriów, 
które często dotyczą odpowiedniego poziomu wiedzy czy umiejętności. W tym kon-
tekście T. Kawka zwrócił uwagę na potrzebę odpowiedniego kształtowania wyna-
grodzenia i jego struktury, by uzyskać pętlę presji motywacyjnej (by wynagrodzenie 
można było traktować jako motywator i inwestycję) [7, s. 263].

Tabela 2. Funkcje motywacyjne wynagrodzenia

Funkcja Sposób (instrument realizacji) 

Przyciąganie pracowników do pracy 
w organizacji

 � zasadnicze stawki płac ustalane na podstawie wartościowania 
pracy i rynkowych przeglądów wynagrodzeń, stałe dodatki do 
płacy, np. za pracę w warunkach szkodliwych i uciążliwych,

 � wynagrodzenia ruchome zależne od efektów pracy,
 � świadczenia dodatkowe,
 � dostosowanie systemu wynagrodzeń do kultury organizacyjnej;

Utrzymanie pracowników w organizacji  � bodźce długoterminowe,
 � udział w zyskach,
 � gainsharing (wynagrodzenia udziałowe: udział w korzyściach),
 � wynagrodzenia kafeteryjne;

Pobudzanie pracowników do osiągania 
dobrych efektów pracy (motywowanie) 

 � elastyczne tabele płac oparte na szerokich przedziałach płac, 
wynagrodzenie ruchome zależne od efektów pracy;

Pobudzanie pracowników do ciągłego 
uczenia się

 � wynagrodzenie oparte na wiedzy i umiejętnościach,
 � wynagrodzenia ruchome zależne od efektów pracy,
 � świadczenia dodatkowe, np. na szkolenie.

Źródło: [1, s. 21].

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię związaną z wyna-
grodzeniami. Ich wysokość czy struktura jest pochodną systemu wynagradzania 
funkcjonującego w danym przedsiębiorstwie. Na system ten składają się następujące 
elementy: zasady wynagradzania (formy płac, system taryfowy, zasady kształtowa-
nia płac zasadniczych oraz innych składników wynagrodzenia), podział kompeten-
cji w zakresie kształtowania wynagrodzeń, controlling wynagrodzeń oraz procedury 
technicznego naliczania płac i przygotowywania zestawów danych [14, s. 275]. 
Kształt takiego systemu z kolei jest uzależniony od wielu czynników – wewnętrz-
nych (przyjęta strategia, struktura organizacyjna, kultura organizacyjna, wykorzy-
stywana technologia itp.) oraz zewnętrznych (globalizacja, zmiany demograficzne, 
rynek pracy, regulacje prawne itp.). Czynniki te charakteryzują się często wysokim 
poziomem zmienności, czego przykładem są zmiany zachodzące na polskim rynku 
pracy, w kontekście których coraz częściej mówi się o powstawaniu rynku pracy pra-
cownika. Z ciągłej zmienności otoczenia należy wysnuć bardzo ważny wniosek dla 
systemów wynagradzania i ich związków ze stabilizacją zatrudnienia. Aby system 
wynagradzania sprzyjał stabilizacji zatrudnienia, musi cechować się wysokim pozio-
mem elastyczności, tzn. jego kształt i struktura powinny dostosowywać się do zmian 
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zachodzących wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Brak takich zmian, np. w postaci 
braku reakcji na wzrost wynagrodzeń na rynku pracy, może negatywnie wpływać 
na stabilizację zatrudnienia.

Obecnie w badaniach naukowych wynagrodzenia rozpatrywane są przede wszyst-
kim w kontekście czynników wypychających. Wskazuje się między innymi, że 
ważniejsze od wysokości płacy jest zadowolenie pracownika z zapłaty za pracę. Zado-
wolenie to może wynikać z poczucia sprawiedliwości dyspersji wynagrodzeń i/lub 
ich struktury [6, s. 163; 16, s. 254; 18, s. 473]. Czy jednak zadowolenie to wystarczy, 
by zapobiegać dobrowolnym odejściom pracowników i destabilizacji zatrudnienia? 
Udzielenie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie pozwoli na wypełnienie istnie-
jącej luki badawczej o charakterze eksploracyjnym.

3. Metodyka badań

W celu określenia znaczenia wynagrodzenia dla stabilizowania zatrudnienia prze-
prowadzono badanie sondażowe za pomocą kwestionariusza ankiety. Ankieta zawie-
rała 12 pytań głównych oraz 6 metryczkowych. Pytania metryczkowe miały pozwolić 
na charakterystykę: respondentów (płeć, wiek, staż pracy u obecnego pracodawcy, 
poziom wykształcenia), miejsc pracy respondentów (wielkość przedsiębiorstwa, 
rodzaj prowadzonej działalności). Wszystkie pytania miały charakter zamknięty. 
Dążono do uzyskania odpowiedzi na pytania, czy respondent jest zainteresowany 
zmianą pracy i jaką aktywność wykazuje w związku z tym, jakie czynniki związane 
z pracą skłaniają go do pozostania w organizacji lub opuszczenia jej, jaka kwota 
podwyżki mogłaby stać się przyczyną zmiany pracodawcy. Pytania skonstruowano 
tak, by możliwe było poznanie zarówno faktów (otrzymywane oferty pracy, wyso-
kość wynagrodzenia, aktywność w poszukiwaniu pracy), jak i opinii pracowników 
(na temat korzyści wynikających z zatrudnienia u obecnego pracodawcy, skłonno-
ści do zmiany pracy spowodowanej czynnikami wypychającymi i przyciągającymi).

Ponieważ uznano, że istotną kwestią jest zróżnicowanie respondentów, przede 
wszystkim w kontekście ich miejsca pracy, do dystrybucji ankiet wykorzystano teo-
rię pomostowego kapitału społecznego. Oznacza to, że wybrano kilka osób, kobiet 
i mężczyzn, różniących się wiekiem, wykształceniem (poziomem i profilem), miej-
scem pracy, będących członkami zróżnicowanych nieformalnych grup społecznych. 
Osoby te zaangażowano do dystrybucji kwestionariuszy w tych zróżnicowanych gru-
pach społecznych. Dzięki temu respondenci, w ponad 90% przypadków nieznani 
autorom badania, różnili się cechami demograficzno-społecznymi, ale różne też były 
cechy charakteryzujące ich pracodawców.

Kwestionariusz przygotowano i dystrybuowano w październiku i listopadzie 
2016 roku w sposób elektroniczny za pomocą formularzy Google. Po przygotowaniu 
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pierwszej kompletnej wersji kwestionariusza przeprowadzono sondaż próbny, w któ-
rym udział wzięły osoby, które zaangażowano do późniejszej dystrybucji kwestionariu-
sza. Po dokonaniu korekty kwestionariusza rozpoczęto jego dystrybucję. Respondenci 
w liczbie 91 stanowili niereprezentatywną próbę, bowiem o ich doborze decydowało 
kryterium dostępności. Strukturę respondentów zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3. Struktura respondentów ze względu na różne kryteria

Płeć Wiek

n % n %

Kobiety 61 67 < 25 lat 5 5,5

Mężczyźni 30 33 25–34 48 52,7

35–44 29 31,9

> 45 9 9,9

Razem 91 100 91 100

Staż pracy u obecnego pracodawcy Wielkość przedsiębiorstwa

n % n %

< 6 miesięcy 14 15,4 < 10 prac. 12 13,2

6 miesięcy – 3 lata 21 23,1 10–49 prac. 14 15,4

3 lata – 10 lat 32 35,2 50–249 prac. 24 26,4

> 10 lat 24 26,4 > 250 prac. 41 45

Razem 91 100 91 100

Źródło: opracowanie własne.

Wypełnione kwestionariusze poddano analizie. Uzyskanych wyników nie można 
uogólniać dla całej populacji w związku z niereprezentatywnością próby. Z tego 
powodu nie przeprowadzono szczegółowych analiz statystycznych.

4. Wyniki badań

Przeprowadzone badanie objęło swoim zakresem identyfikację czynników kształ-
tujących stabilizację zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką wśród 
nich odgrywa wynagrodzenie. Za wprowadzenie do zasadniczych wyników badań 
posłużyła analiza odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy obecnie jest Pani/Pan 
zainteresowany zmianą pracy? Odpowiedzi na to pytanie zostały zestawione z oceną 
obecnego poziomu wynagrodzenia respondentów (por. tabela 4). Już ze wstępnej 
analizy tych danych można wyciągnąć bardzo ważne wnioski wskazujące na funkcję, 
jaką wynagrodzenia mogą odgrywać w procesie stabilizacji zatrudnienia. Z całkowitej 
liczby respondentów 23 nie było zainteresowanych zmianą obecnego miejsca pracy, 
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przy czym 4 z nich oceniło swój poziom wynagrodzenia negatywnie, 7 – neutralnie, 
a 12 – pozytywnie. Na tej podstawie można dostrzec związek pomiędzy pozytywnymi 
ocenami obecnego wynagrodzenia a brakiem chęci zmiany miejsca pracy. Analogiczny 
związek można dostrzec w pozostałych odpowiedziach respondentów. Wśród osób, 
które obecnie nie poszukują aktywnie pracy, ale chętnie rozważą atrakcyjną ofertę, 
przeważają te, którzy swoje wynagrodzenie oceniali negatywnie (21 wskazań) lub 
neutralnie (24 wskazania). Tylko 15 respondentów oceniających pozytywnie swoje 
wynagrodzenia rozważa jednocześnie rozpatrzenie atrakcyjnej oferty. Bardzo wyraź-
nym potwierdzeniem wspomnianej zależności są wskazania respondentów, którzy 
w trakcie przeprowadzania badań aktywnie poszukiwali pracy. W takiej sytuacji było 
8 badanych, przy czym wszyscy negatywnie ocenili poziom swojego wynagrodzenia.

Tabela 4.  Ocena obecnego poziomu wynagrodzenia a zainteresowanie respondentów 
zmianą pracy

Czy obecnie jest Pani/Pan 
zainteresowana/-y zmianą 

pracy?

Proszę ocenić cechy obecnej pracy,wskazując, czy 
skłaniają one Panią/Pana do pozostania u obecnego 

pracodawcy, czy zniechęcają do pracy u tego pracodawcy 
– ocena wynagrodzenia Razem

Negatywnie 
oceniam, sprawia, że 
chcę zmienić pracę

Neutralne
Pozytywnie 

oceniam, skłania 
mnie do pozostania

n % n % n % n %

Nie 4 4,4 7 7,7 12 13,2 23 25,3

Obecnie nie poszukuję 
aktywnie pracy, ale atrakcyjną 
ofertę chętnie rozważę

21 23,0 24 26,4 15 16,5 60 65,9

Tak, aktywnie poszukuję pracy 8 8,8 – 0 – 0 8 8,8

Razem 33 36,2 31 34,1 27 29,7 91 100

Źródło: opracowanie własne.

Wynagrodzenia nie są jedynym czynnikiem determinującym stabilizację zatrud-
nienia. Pracodawcy powinni analizować je zawsze w szerszym kontekście, porównując 
je z siłą i kierunkiem oddziaływania innych czynników. Na wykresie 1 zaprezento-
wano oceny respondentów odnośnie do czynników, które potencjalnie mogą być 
brane pod uwagę podczas decydowania o pozostaniu w organizacji lub opuszczeniu 
jej. Negatywne oceny czynników świadczą o ich wypychającym (push) charakterze. 
Respondenci najbardziej negatywnie ocenili trzy czynniki – możliwość awansu, 
wynagrodzenie oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji. Taką ocenę wystawiał 
średnio co trzeci badany. Wspomniane czynniki równie często oceniane były neu-
tralnie. Na zaprezentowane wyniki należy jednak patrzeć przez pryzmat struktury 
respondentów według wieku. Prawie 53% z nich to osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem 
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życia. Z jednej strony, uzyskane wyniki świadczą o dominacji potrzeb związanych 
z awansem, podnoszeniem kwalifikacji czy ze wzrostem wynagrodzenia wśród mło-
dych pracowników, ale z drugiej strony, wskazują na duże zaniedbania ze strony pra-
codawców, którzy świadomi tych potrzeb nie są w stanie ich zaspokoić, i tym samym 
narażają się na destabilizację zatrudnienia. Warto w tym miejscu wskazać czynniki, 
które w najmniejszym stopniu wypychają pracowników z organizacji. Są to: umowa 
o pracę, relacje ze współpracownikami czy dojazdy do pracy. Te czynniki uzyskały 
największą liczbę pozytywnych ocen.

Wykres 1.  Cechy pracy skłaniające respondentów do kontynuowania lub zakończenia 
zatrudnienia u obecnego pracodawcy

46

27

31

17

71

55

33

51

69

46

44

29

31

31

40

9

19

41

28

21

30

36

16

33

29

34

11

17

17

12

1

15

11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

zakres zadań

wynagrodzenie

podnoszenie
kwalifikacji

możliwość awansu

umowa o pracę

dojazd do pracy

pakiet socjalny

relacje
z przełożonym

relacje
z współpracownikami

materialne
warunki pracy

reputacja
pracodawcy

Liczba odpowiedzi

pozytywnie oceniam, skłania mnie do pozostania

neutralne

negatywnie oceniam; sprawia, że chcę zmienić pracę 

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci, oprócz oceny czynników wypychających, zostali również popro-
szeni o wyrażenie swojej opinii na temat czynników, które przyciągają ich do innych 
organizacji (pull). Ocenę tych czynników przedstawiono na wykresie 2. Czynnikiem, 
który w największym stopniu mógłby wpłynąć na decyzję o podjęciu pracy u innego 
pracodawcy, okazało się wynagrodzenie. Ponad połowa ankietowanych wskazała, 
że znacząca podwyżka wynagrodzeń, bez uwzględniania dodatkowych czynników, 
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wystarczyłaby do zmiany miejsca pracy. Świadczy to o tym, że satysfakcja z wyna-
grodzenia nie gwarantuje odporności na atrakcyjne, także pod względem finanso-
wym, oferty pracy. Ponad 40% respondentów przyznało, że zmieniłoby pracę, ale pod 
warunkiem, że do propozycji wyższego wynagrodzenia zostanie dodana dodatkowa 
zachęta. Oprócz wynagrodzeń czynnikiem przyciągającym okazały się możliwości 
rozwoju zawodowego oraz zakres zadań. Powyższe czynniki są zbieżne z czynnikami 
uznanymi za wypychające. Można w tym miejscu stwierdzić, że z punktu widzenia 
pracodawcy czynniki, takie jak: wynagrodzenie, możliwość awansu (zmiany zakresu 
zadań) czy możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji, to czynniki, które w najwięk-
szym stopniu są brane pod uwagę przy zmianie miejsca pracy, i tym samym decy-
dują o skuteczności stabilizowania zatrudnienia. Z przeprowadzonej analizy wskazań 
respondentów wynika również, że czynnikami, które w najmniejszym stopniu przy-
ciągają pracowników do organizacji, są: oferty miejsc parkingowych, udogodnienia 
dla rodziców, możliwość pracy z domu czy łatwiejszy dojazd do pracy.

Wykres 2. Czynniki przyciągające respondentów do innych pracodawców
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Źródło: opracowanie własne.

Bardzo ciekawe wnioski dla polityki stabilizowania zatrudnienia można wysnuć 
analizując odpowiedzi respondentów na pytanie: Proszę wskazać, o ile co najmniej 
wynagrodzenie powinno być wyższe od otrzymywanego obecnie, by zdecydował/-a się 
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Pani/Pan na zmianę pracy. Szczególną uwagę zwrócono na 23 respondentów, któ-
rzy na pytanie Czy obecnie jest Pani/Pan zainteresowana/-y zmianą pracy? udzielili 
odpowiedzi przeczącej (por. tabela 5). Tylko 5 spośród nich kategorycznie powtó-
rzyło, że obecnie nie są zainteresowani zmianą pracy i wyższe wynagrodzenie nie 
skłoni ich do zmiany decyzji. Pozostałe 18 osób, pomimo wcześniejszej deklaracji, 
że nie tylko nie szuka nowej pracy, lecz także nie zgodzi się na zmianę pracy, gdy 
otrzyma ofertę, określiło, jaka kwota podwyżki wynagrodzenia spowodowałaby, że 
jednak zmienią zdanie.

Tabela 5.  Odpowiedzi respondentów, którzy nie są zainteresowani zmianą pracy, 
ale jednocześnie byliby zdecydowani zmienić pracodawcę po otrzymaniu 
stosownej podwyżki

Minimalna 
kwota podwyżki 

skłaniająca 
do odejścia 

z organizacji

Obecne przeciętne wynagrodzenie netto

Razemdo 
2000 zł

2001– 
–3000 zł

3001– 
–4000 zł

4001– 
–5000 zł

5001– 
–7000 zł

7001– 
–10000 zł

Powyżej 
10000 zł

do 1000 zł netto 1 2 1 4

1001–2000 zł 
netto 2 4 2 8

powyżej 2000 zł 
netto 1 1 2 1 1 6

wyższe 
wynagrodzenie 
nie skłoni mnie 
do zmiany pracy

1 1 1 1 1 5

Razem 3 6 8 2 2 1 1 23

Źródło: opracowanie własne.

Wszyscy pozostali respondenci jednoznacznie wskazywali wysokość minimalnej 
podwyżki, jaka skłoniłaby ich do zmiany pracodawcy. Przy czym trudno wskazać 
w tym miejscu na preferowaną przez respondentów wysokość tej podwyżki, gdyż 
rozkład odpowiedzi w ramach wskazanych przedziałów okazał się w miarę równo-
mierny. Wyniki te wskazują jednak na bardzo ważne zjawisko – pracownicy, mimo 
deklarowanego braku zainteresowania zmianą obecnej pracy, jednocześnie zmieni-
liby ją w przypadku bardzo atrakcyjnej oferty związanej z wyższym wynagrodzeniem. 
Dla pracodawców oznacza to, że pozytywne wyniki badań satysfakcji pracowniczej 
w obszarze polityki wynagradzania nie muszą jednoznacznie przekładać się niższą 
fluktuację. Stanowi to potwierdzenie uwag poczynionych w części teoretycznej tego 
artykułu. Również i w tym przypadku potwierdza się silny wpływ wynagrodzeń 
na decyzje pracowników o pozostaniu w organizacji lub odejściu z niej – a w konse-
kwencji na stabilizację zatrudnienia.
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Podsumowanie

Wynagrodzenia są specyficznym czynnikiem, który pozwala realizować stabi-
lizowanie zatrudnienia z poziomu organizacji, poprzez jeden z obszarów zadanio-
wych funkcji personalnej, jakim jest wynagradzanie zatrudnionych, ale są również 
elementem czynników warunkujących stabilizowanie na poziomie jednostki, gdzie 
zaliczono je do kategorii „koszty i korzyści wynikające z pracy”. Z przeprowadzo-
nych badań pilotażowych wynika wprawdzie, że wynagrodzenie nie jest jedynym 
czynnikiem wpływającym na decyzje pracownika odnośnie do pozostania w orga-
nizacji lub odejścia z niej, ale jest czynnikiem najważniejszym spośród zaliczanych 
do kosztów i korzyści wynikających z pracy.

Wskazują na to następujące wnioski, które mogą stać się podstawą do sformu-
łowania hipotez w planowanych badaniach pogłębionych, prowadzonych na repre-
zentatywnej próbie badawczej:

 � im bardziej pozytywna ocena obecnego wynagrodzenia, tym niższa gotowość do 
zmiany pracy;

 � wyższe wynagrodzenie jest najważniejszym spośród wszystkich czynników przy-
ciągających do innego pracodawcy, nawet gdy obecne wynagrodzenie satysfak-
cjonuje pracownika. Jednocześnie jest to czynnik, który w najwyższym stopniu 
jest w stanie oddziaływać samodzielnie, sprawiając, że podczas podejmowania 
decyzji o zmianie pracy wykorzystywany jest model leksykograficzny;

 � oferta podwyżki jest ważnym czynnikiem zmniejszającym odporność na kon-
kurencyjne oferty pracy, bowiem nawet osoby deklarujące, że nie zmienią pracy, 
w obliczu obietnicy podwyżki rewidują zdanie.
Jako potencjalne czynniki wypychające oraz przyciągające w kontekście odcho-

dzenia z organizacji zwróciły uwagę również te, które związane są z rozwojem zaso-
bów ludzkich, czyli możliwości awansu, podnoszenie kwalifikacji.

Jak już wcześniej wspomniano, przeprowadzone badania wymagają kontynuacji 
w kierunku ich uszczegółowienia i oparcia na reprezentatywnej próbie badawczej.
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WYNAGRODZENIA JAKO CZYNNIK STABILIZUJĄCY 
ZATRUDNIENIE W ORGANIZACJI

Streszczenie

Celem artykułu była identyfikacja związków pomiędzy wynagrodzeniami pracowników a sta-
bilizowaniem zatrudnienia w organizacji. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu 
w odniesieniu do kluczowych zagadnień. Na jej podstawie to przygotowano teoretyczną 
część artykułu, w której m.in. dokonano typologii uwarunkowań stabilizowania zatrudnienia. 
Przeprowadzono również pilotażowy sondaż opinii pracowników za pomocą kwestionariusza 
ankiety. Respondentami było 91 osób zatrudnionych w różnych organizacjach. Dążono do 
poznania faktów oraz opinii pracowników na temat czynników motywujących ich do pozo-
stania w organizacji i do zmiany pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, że wynagrodzenie 
nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na decyzje pracownika odnośnie do pozostania 
w organizacji lub odejścia z niej, ale jest czynnikiem najważniejszym.

Słowa kluczowe: wynagrodzenia, stabilizacja zatrudnienia, 
czynniki stabilizujące zatrudnienie

REMUNERATION AS A FACTOR STABILIZING EMPLOYMENT 
IN AN ORGANIZATION

Abstract

The aim of the article was to identify the links between employee remuneration and the stabi-
lization of employment in the organization. An analysis of the literature has been conducted 
with regard to the key issues. Based on this the theoretical part of the article has been prepared, 
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in which, among others, conditions stabilizing the employment were classified. Additionally, 
a pilot survey using a questionnaire was conducted among employees. Its aim was to seek 
to know the facts and opinions of employees on the factors motivating them to stay in the 
organization or to change jobs. Feedback was gathered among 91 respondents employed in dif-
ferent organizations. The research shows that remuneration is not the only factor influenc-
ing the employee's decisions to stay/leave the organization, but it is the most important one.

Key words: remuneration, stabilization of employment, factors 
stabilizing employment


