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Wielka awantura o pieniądze, których nie ma! 
 

Od ponad roku zmagamy się z nową ideą Zarządu Enea Operator stworzenia systemu 
motywacyjnego. Zdajemy sobie sprawę, czym w przedsiębiorstwie jest skuteczny system 
motywacyjny. Aby mógł on prawidłowo funkcjonować należy przeznaczyć na ten cel od 20% 
do 25% łącznego funduszu wynagrodzeń. W przypadku ENEA Operator ta kwota winna 
wahać w granicach 80 – 100 mln. zł. 

Na wstępie trochę teorii 
Motywowanie pracownika za pomocą systemu motywowania ma za 
zadanie skłonienie pracownika do wykonywania danej pracy z 
większym zaangażowaniem i nastawieniem na wynik, niż miałoby to 
miejsce bez użycia systemu motywacyjnego. Istnieje wiele teorii na 
temat źródeł motywacji oraz mnóstwo mniej lub bardziej 
wyrafinowanych systemów motywacyjnych, jakie wdrażają firmy. 
Czemu nie zawsze to działa?  

Teoria X i Y, czyli jak podejście pracodawcy warunkuje poziom motywacji pracownika 
Douglas McGregor opisał dwa zestawy założeń na temat natury człowieka, które określił 
mianem „teorii X” i „teorii Y”. Zgodnie z „teorią X” człowiek jest leniwy, nie lubi przejawiać 
inicjatywy ani brać na siebie odpowiedzialności i jest głównie zainteresowany względami 
ekonomicznymi. Praca jest dla niego złem koniecznym i toleruje ją jedynie po to, by móc 
opłacić rachunki i utrzymać rodzinę. Kierownik postępujący zgodnie z takim poglądem, 
niejako sam powoduje, że ludzie zaczynają się zachowywać zgodnie z przyjętymi przez niego 
założeniami. (…) Zgodnie z „teorią Y” człowiek jest z natury chętny do pracy, inteligentny, 
lubi odpowiedzialność i chętnie szuka nowych zadań, jeśli widzi w tym sens – wcale 
niekoniecznie ekonomiczny. 
Postanowiliśmy zaprezentować właśnie tą teorię, aby pokazać, że same założenia pracodawcy 
co do pracowników mogą powodować, że będą oni zdemotywowani. Jeśli pracownik czuje, 
że jego przełożony uważa, że jak pracownik nie ma bata nad sobą i nie jest ciągle 
kontrolowany, to nie będzie dobrze pracował, to nie będzie on angażował się w pracę i szybko 
przestanie się starać. Nikt nie lubi, gdy przypisuje mu się złe intencje. 

Systemy motywacyjne powinny się opierać na widzeniu w pracowniku jego dobrych chęci 
i wspieraniu go w osiąganiu coraz lepszej efektywności, a nie na metodzie „kija”. 

Piramida Potrzeb Maslowa kluczem do zrozumienia motywacji 
W tym krótkim tekście nie będziemy szczegółowo 
omawiać Piramidy Potrzeb Maslowa. Chcemy jednak 
zwrócić uwagę, że praca zawodowa zaspokaja wiele 
potrzeb. Oczywiście głównym powodem, dla którego 
ludzie pracują, jest to, że zarabiają na utrzymanie. 
Jednak większość ludzi pracuje nawet wtedy, gdy mają 
zabezpieczoną potrzebę bezpieczeństwa finansowego.  

Dlaczego? Gdyż oprócz bezpieczeństwa praca pozwala 
zaspokajać także potrzeby wyższego rzędu. Potrzebę 
przynależności – jako pracownicy konkretnej firmy, 
możemy się identyfikować z nią oraz ze 
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współpracownikami. Potrzebę akceptacji, jeśli w danej firmie czujemy się lubiani i 
akceptowani przez współpracowników i przełożonych. Potrzebę uznania – gdy jesteśmy 
doceniani jako specjaliści w danej dziedzinie, gdy dostajemy awanse, premie, nagrody, 
podziękowania. W pracy możemy także zaspokajać potrzebę szacunku - gdy czujemy się 
szanowani zarówno jako ludzie, jak i jako pracownicy. Możemy także rozwijać nasze talenty i 
zainteresowania, mieć poczucie samorealizacji, dobrze wykorzystanego czasu i rozwoju. 

Jaki to ma związek z motywacją? Po pierwsze: czujemy chęć realizacji potrzeb wyższego 
rzędu dopiero wtedy, gdy mamy zaspokojone potrzeby niższego rzędu. Błędem, jaki często 
robią pracodawcy, jest tworzenie systemów motywacyjnych nakierowanych na potrzeby 
wyższego rzędu (potrzebę uznania i samorealizacji), podczas gdy pracownik nie ma jeszcze 
zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, gdyż zarabia zbyt mało, aby się utrzymać, nie jest 
w stanie odłożyć żadnych oszczędności, boi się, że może w każdej chwili zostać zwolniony i 
straci dochody. Dla pracownika, który nie ma pieniędzy na kolonie dla dziecka, wysłanie 
pracownika na wyjazd integracyjny w drogim SPA może być irytujące, a nie nagradzające, bo 
jako premię wolałby dostać choćby część gotówki, jaką pracodawca zamierza wydać na jego 
pobyt w SPA. 

Z drugiej strony, jeśli ktoś zarabia w swoim odczuciu wystarczająco dobrze lub ma 
dodatkowe źródło utrzymania (np. jego małżonek świetnie zarabia lub wygrał w lotto), 
otrzymanie bonu na kilkaset złotych nie zwiększy zbytnio jego motywacji. Wolałby np. 
„uścisk ręki prezesa” przed całym zespołem (potrzeba uznania) lub powierzenie mu bardzo 
ciekawego projektu, który będzie dla niego wyzwaniem (potrzeba rozwoju). 

Tak więc po przedstawieniu krótkiej teorii, przejdźmy do naszej 
rzeczywistości. 
W ENEA Operator sp. z o.o. od kilku lat, mimo wysiłków związków zawodowych (coroczne 
spory płacowe) następuje deprecjacja zarobków, a ich siła nabywcza z roku na rok spada. 
Dla przykładu w roku 2010 Organy Spółki zatwierdziły 2,6% wzrost funduszu wynagrodzeń, 
a inflacja w tym roku wyniosła 2,8%, w roku 2011 było podobnie: wzrost płac 2,4% a inflacja 
wyniosła 4,6%, na rok 2012 przyznano pracownikom 2,7% wzrost płac, inflacja na rok 2012 
według zapowiedzi NBP wyniesie 4,1%. 

Od ponad roku rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy, na temat stworzenia w ENEA 
Operator systemu motywacyjnego. W tej sprawie spotykaliśmy się wielokrotnie, jednak bez 
udziału członków Zarządu. Po raz pierwszy udało nam się wreszcie w dniu 27 września 
2012 r. spotkać z Prezesem Zarządu. 

Prezes przedstawił stronie związkowej podpisane 
przez Zarząd dwa dokumenty: „Protokół dodatkowy 
nr 7 do Porozumienia o stosowania ZUZP” oraz 
„Porozumienie z dnia 27 września 2012r.”, 
uzależniając wypłatę kwoty 10 mln zł od podpisania 
przez Stronę Związkową tych dokumentów do końca 
września 2012 roku.  

Na taki szantaż zgodzić się nie możemy. Na pytanie, 
czy kwota tych 10 mln zł zasili tegoroczny fundusz 
wynagrodzeń nie otrzymaliśmy jednoznacznej 

odpowiedzi. Również nie otrzymaliśmy odpowiedzi na przedstawioną na piśmie przez NSZZ 
„Solidarność” propozycję utworzenia mechanizmu corocznego przyrostu wynagrodzeń, 
uwzględniającą zasady budowy funduszu motywacyjnego. Otrzymaliśmy wręcz odpowiedź, 
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że Zarząd nie może zagwarantować corocznych inflacyjnych przyrostów płac. Oznacza to 
dalszą deprecjację zarobków pracowników ENEA Operator, z których wielu będzie miało 
poważne kłopoty z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych związanych 
z utrzymaniem swych rodzin.  

W tej sytuacji stworzenie systemu motywacyjnego jest mrzonką, zwłaszcza, że według 
przedstawionych związkom zawodowym dokumentów coroczne przyrosty wynagrodzeń mają 
być dzielone na płace w wysokości tylko 25%, a 75% ma zasilić fundusz motywacyjny. 

Przyjmując taki mechanizm przyrostu płac, przy budowaniu w ten sposób funduszu 
motywacyjnego, nastąpiła by docelowo 75% deprecjacja płac pracowniczych, a system 
motywacyjny (przyjmując 2% roczny przyrost funduszu wynagrodzeń) budowany by był 
około 17 lat. 

Na takie szaleństwo pozwolić nie możemy. Jeśli ma powstać fundusz motywacyjny, to oprócz 
zapewnienia rzeczywistego inflacyjnego przyrostu płac zasadniczych w co najmniej 100% 
wysokości, Zarząd musi znaleźć w krótkim czasie dodatkowe środki w kwocie 80 – 100 
milionów złotych na fundusz motywacyjny. Po uzgodnieniu mechanizmu i czasookresu 
zapewnienia tych środków możemy rozmawiać o zasadach i regulaminie tego funduszu, oraz 
o tym jakie zapisy mają znaleźć się w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. 

Innej drogi nie znamy, gdyż innej drogi nie ma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej przedstawiamy przedłożony przez 
NSZZ „Solidarność” ENEA projekt zasad 
zatrudnieniowo – płacowych. 
 
 
 

/PROJEKT/ 

Zasady zatrudnieniowo - płacowe na dany rok. 
 

Strony upoważnione do zawierania ZUZP ENEA Operator sp. z o.o., zgodnie z art. 10 
ust 2 Porozumienia o stosowaniu ZUZP ENEA, przed przedstawieniem przez Zarząd ENEA 
Operator sp. z o.o. Radzie Nadzorczej projektu Planu Ekonomiczno - Finansowego Spółki, 
niepóźnej niż do końca lutego, ustalają zasady zatrudnieniowo - płacowe na dany rok według 
poniższych założeń: 
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1. Wzrost funduszu wynagrodzeń 
Na dany rok ustala się przyrost wynagrodzeń według wzoru: 

FW = ΔRPI(n-1) + 0,5 RPI(n) + FM 
gdzie: 

FW  - wskaźnik wzrostu funduszu wynagrodzeń 

ΔRPI(n-1) - publikowany przez GUS w Monitorze Polskim średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów 
i rencistów za rok poprzedni; 

RPI(n) - przyjęty w Budżecie Państwa na dany rok średnioroczny wzrost cen towarów 
i usług konsumpcyjnych; 

FM - corocznie ustalana wielkość kwotowa lub procentowa funduszu 
motywacyjnego, do czasu osiągnięcia 20% udziału tego Funduszu w łącznym 
osobowym funduszu wynagrodzeń. 

2. Ustalanie tabeli wynagrodzeń 
Na dany rok ustala się wskaźnik przyrostu tabeli wynagrodzeń według wzoru: 

W = ΔRPI(n-1) + 0,5 RPI(n) 
gdzie: 

W  - wskaźnik wzrostu tabeli wynagrodzeń; 

ΔRPI(n-1) - publikowany przez GUS w Monitorze Polskim średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów 
i rencistów za rok poprzedni; 

RPI(n) - przyjęty w Budżecie Państwa na dany rok średnioroczny wzrost cen towarów 
i usług konsumpcyjnych. 

3. Ustalenia dotyczące bezosobowego funduszu płac 
Na dany rok ustala się wysokość bezosobowego funduszu wynagrodzeń, którego kwota 
nie może przekroczyć 0,1% przyjętego osobowego funduszu wynagrodzeń. 

4. Ustalanie średniorocznego poziomu zatrudnienia 
Strony corocznie ustalają średnioroczny poziom zatrudnienia w etatach. Poziom zatrudnienia 
winien uwzględniać odtwarzanie stanowisk pracy na poziomie gwarantującym wykonywanie 
zadań w sposób bezpieczny, określony w obowiązujących przepisach, regulaminach 
i instrukcjach. 

 
 

Prezydium 
Komisji Międzyzakładowej 
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