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Modyfikacja systemu motywacyjnego jako źródło
informacji dla controllingu personalnego
na przykładzie hotelu

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza systemu motywacyjnego pracowników hotelu, będącego
źródłem informacji dla controllingu personalnego. Starano się zaproponować nowy system motywacyjny dostosowany do uwag zgłaszanych przez pracowników.
W artykule zwrócono uwagę, że jedyną formą skutecznego motywowania pracowników jest czynnik posiadający formę finansową. Odpowiedni system motywacji wpływa
na zwiększenie efektywności pracowników dążących do osiągnięcia wyznaczonych celów
w firmie. Ponadto ukazuje on powstanie grup pracowniczych o różnorodnych cechach,
potrzebach, zaangażowaniu, którymi umiejętne zarządzanie prowadzi do osiągnięcia najlepszych efektów pracy.
Do zadań controllingu w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi należy m.in. przeciwdziałanie w podejmowaniu błędnych decyzji, mających wysokie koszty zatrudnienia,
pomaganie w dostosowaniu zasobów ludzkich do rzeczywistych potrzeb firmy oraz stymulację poprzez właściwe wykorzystanie potencjału pracy. Controlling personalny potrzebny jest w firmie, aby aktywność zawodowa pracowników nie ograniczała się jedynie do
terminowego pobierania wynagrodzenia.

Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że dobór i właściwa motywacja pracowników są jedną z ważniejszych funkcji controllingu personalnego. Utrzymanie personelu uznaje się za jeden z ważniejszych czynników personalnych.

*

Doktorantka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

119

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Nr 3/2008(7)

Analiza teraźniejszego stanu zasobów pracy jest punktem wyjścia do planowania potrzeb i stanowi podstawę do niewykluczonych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych. Specyfika pracy z ludźmi przejawia się w twórczej maksymalizacji wartości – jako mierzalnego wkładu do całościowego wyniku firmy. Koresponduje to z preferencją orientacji na
klientów wewnętrznych przed zewnętrznymi, co pociąga za sobą zmiany w budowie pionów personalnych.
Współczesny trend zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach orientuje się na
przekształceniu zasobów ludzkich w kapitał, od którego w wysokim stopniu zależy wartość firmy. Najważniejszym kapitałem są ludzie trwale związani z firmą, jej misją, umiejący współpracować o kreatywnych postawach i kwalifikacjach. Kapitał ludzki stanowi
siłę napędową rozwoju firmy. Kryje w sobie możliwości motywacyjne, ujawniające się
w efekcie skutecznego zarządzania organizacją, ukierunkowanego na misję i strategiczne cele firmy (Strużyna, 1997: 93).
Zasoby istniejące w firmie wymagają profesjonalnych działań, bez których ilościowe i strukturalne przekształcenia w kapitał ludzki stają się nieracjonalne. Profesjonalnie
podejmowane decyzje personalne są jedną z głównych zasad zarządzania organizacją
i kierowania ludźmi. W praktyce nie traktuje się poważnie problemów pracowników.
Przecież to zespół pracowników odpowiedzialny jest w firmie za wdrożenie i funkcjonowanie wszystkich struktur zarządzania. Dlatego też w każdym przedsiębiorstwie powinna być stworzona komórka organizacyjna zajmująca się controllingiem, który (Mann,
Meyer, 1998: 58):
• pomaga w porę dostrzec błędy,
• stwarza możliwość odniesienia sukcesu,
• oznacza osiąganie celów (sukces),
• motywuje,
• jest punktem wyjścia do udzielania pochwal i nagan.
Dwie z ostatnich z wymienionych powyżej funkcji przemawiają za controllingiem
personalnym w firmie, podkreślają oddziaływanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Zadania controllingu personalnego
Controlling jest nowoczesną koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, urzeczywistniającą wszystkie funkcje zarządzania (Gabrusewicz, Kamela-Sowińska, Poetschke,
2000: 371). Przybiera on postać kilku wymiarów przedstawionych na rys. 1.
Główną podstawą funkcjonowania controllingu personalnego w przedsiębiorstwie
jest strategia zarządzania zasobami ludzkimi. Składa się ona ze wskaźników ilościowych,
jakościowych, ilości etatów, ergonomii pracy na poszczególnych stanowiskach, poprzez
koszty zatrudnienia, plany rozwoju pracowników, strategię motywacji po rekrutację
i zwolnienia1. Dlatego też controlling personalny należy do nierozłącznych części control1 Controlling personalny – wewnątrzzakładowa funkcja usługowo-doradcza a także instrument zarządzania mający na celu optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa (Pietrzak, 2003).
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lingu, stanowiący wewnętrzny system sterowania osiąganiem celów w przedsiębiorstwie
(rys. 2).
Najważniejszym zadaniem controllingu kadrowego jest ocena potencjału pracy. Stosując odpowiednią kontrolę i planowanie może się on przyczynić do ograniczenia zjawiska przypadkowości w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Controlling w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi ma za zadanie:
• przeciwdziałać podejmowaniu błędnych decyzji, mających złe skutki w kosztach zatrudnienia,
• dopomóc w dostosowaniu zasobów kadrowych do rzecz potrzeb firmy,
• pomóc właściwie wykorzystać potencjał pracy.
W controllingu personalnym powinno zastosować się odpowiednią strategię zarządzania zasobami ludzkimi oraz określić cząstkowe cele wspomagające realizację strate-
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gicznych celów przedsiębiorstwa. Analizując zadania controllingu należy wziąć pod uwagę podejście ekonomiczne, które uwzględnia maksimum efektów przy minimalnych kosztach i nakładach. Nie należy w nim zapomnieć o właściwym kształtowaniu zasobów ludzkich i odpowiednim motywowaniu pracowników (Sekuła, 2000: 127). Pozostałe obszary
zastosowanie controllingu personalnego zostały przedstawione na rys. 3.
Do zadań controllingu personalnego należy także dostarczenie informacji, które będą pozwalać na eliminację niezgodności występujących pomiędzy motywacyjną, docho-
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dową, rynkową i kosztową funkcją płac. Do funkcji controllingu personalnego zaliczamy
(Borkowska, 1985: 163):
• przygotowanie kompleksowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi uwzględniając właściwy podział ról i funkcji między kierowników liniowych i komórki
sztabowe do spraw zarządzania personelem,
• zbadanie potrzeb, kierunków i możliwości zmian w systemie bodźców, czynników
utrudniających ich wprowadzenie oraz ich elastyczności i substytucyjności,
• wpływ na kompleksowy system informacji funkcjonujący w zarządzaniu zasobami
ludzkimi,
• ocenia zasady współdziałania, umiejętność i skuteczność w wypracowywaniu
wspólnych stanowisk oraz wolę stron do osiągania porozumienia,
• ułatwia dostęp pracowników i związków zawodowych do takich informacji, które
by umożliwiły wzajemne zrozumienie interesów obydwu stron,
• rozstrzyga, czy i jakie indywidualne potrzeby pracowników mogą i powinny być
uwzględniane i czy nie zagrażają one koegzystencji z interesami grupowymi,
• bada, czy istniejąca kultura organizacyjna sprzyja porozumieniu, na ile i w czym jest
konfliktogenna oraz czy stanowi dźwignię podtrzymującą niezbędne zaangażowanie pracowników i wspomagającą osiąganie wysokiej efektywności pracy.
Controlling personalny powinien zwracać uwagę nie tylko na to, czego przedsiębiorstwo oczekuje od pracowników, lecz także na to, jakie oczekiwania mają pracownicy.
Dlatego też wymusza on stosowanie metod, technik, narzędzi oraz mierników, które będą mogły ocenić jakość personelu na poziomie przyjmowania, zatrudniania i zwalniania
pracownika.

2. System motywacji pracowników hotelu
Przedmiotem analizy jest system motywacyjny, a więc zasady projektowania i oceny istniejącego już systemu 2. Analiza systemu motywacyjnego ma dostarczyć wiedzy, jak
ulepszyć funkcjonujący system motywacyjny, który wymaga poznania potrzeb i oczekiwań poszczególnych pracowników. Wówczas istnieje możliwość takiego przydziału zadań, wyboru stylu kierowania oraz doboru środków motywacyjnych, by nastąpiła harmonizacja celów pracownika z celami firmy.
Obowiązkiem menedżera w hotelu jest znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy wynagrodzeniami zewnętrznymi, do których zaliczamy: podwyżki plac, awanse, nagrody, a zachętami wewnętrznymi, jak: zwiększona samodzielność w wykonywaniu zadań,
możliwość rozwoju osobistego, poczucie doskonalenia zawodowego (Jasiński, 1998: 82).
Wśród pracowników hotelu* przeprowadzono wywiad, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy dla Pani/Pana pieniądze są najlepszym motywatorem
do pracy? W wywiadzie uczestniczyło 56 osób, z czego: 51,09% zdecydowanie zgodzi2 System motywacyjny to zbiór narzędzi motywowania oraz czynników motywacyjnych, które są
powiązane i tworzą całość. Jego celem jest tworzenie odpowiednich warunków oraz skłanianie pracowników do oczekiwanych zachowań względem celów firmy (Kozioł, 2002: 59).
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ło się ze stwierdzeniem, że pieniądze najbardziej motywują pracowników, 41,31% respondentów odpowiedziało raczej tak, 7,6% odpowiedziało: zdecydowanie nie, raczej
nie. Wyniki jednoznacznie potwierdzają, że pieniądze mają wciąż największe znaczenie
i największą siłę motywującą ludzi do pracy.
Atrakcyjność wynagrodzenia pieniężnego jest szczególnie duża dla ludzi młodych,
dopiero rozpoczynających karierę zawodową mających duże potrzeby finansowe. Nieustannie rośnie motywacyjna funkcja pieniądza. Określany jest on jako wyznacznik statusu, sposób na dowartościowanie własnej osoby, dając możliwość realizacji marzeń. Nie
warto sięgać po skomplikowane sposoby motywacji pracowników, jeśli najprostszy jest
zarazem najskuteczniejszy.
W hotelu wyznaczono strategiczne podejście do wynagradzania opierające się na założeniu, że systemy wynagrodzeń powinny wspierać strategie firmy, a zgodność pomiędzy nimi stwarzać możliwość osiągania lepszych wyników przez organizację i wzrost jej
konkurencyjności. Obecnie w hotelu prowadzona jest strategia lidera płacowego, czyli
oferuje on płace na poziomie wyższym niż konkurenci, jest w czołówce firm w branży hotelarskiej w regionie.
System wynagrodzeń w hotelu składa się z3:
1. Ochrony prawnej wynagrodzeń: regulacje kodeksowe o układach zbiorowych pracy i regulaminach wynagradzania. Obligatoryjne składniki płac według kodeksu pracy,
w skład której wchodzą: płaca zasadnicza nielimitowana przez kodeks kształtowana przez
pracodawcę, dodatek za pracę w nocy w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia
w gospodarce, dodatek za godziny nadliczbowe w dni powszednie w wysokości 50%
stawki zasadniczej pracownika w przeliczeniu na godziny, dodatek za pracę w godzinach
nadliczbowych w niedziele i święta oraz pracę w nocy wyliczany następująco godziny
nadliczbowe razy 100% godzinowej stawki pracy pracownika, wynagrodzenie za czas
podróży według odpowiednich rozporządzeń, wynagrodzenie za czas choroby do 33 dni
według przepisów ZUS, odprawa emerytalno-rentowa w wysokości jednego przeciętnego wynagrodzenia pracownika.
2. Polityki płac: zasady zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników, kształtowanie środków na wynagrodzenia poprzez kształtowanie podwyżek płac
(określenie wysokości, zasady i rodzaju podwyżki).
3. Struktury płacy: składniki płac ich rodzaje, naliczanie składników płac.
4. Taryfikacji pracy, która obejmuje: siatki płac, tabele płac, taryfikatory kwalifikacyjne.
5. Formy płac: czasowe, czasowo premiowe, czasowo prowizyjne (brak w hotelu),bonusowe (brak w hotelu), akordowe (brak w hotelu).
W hotelu ustalono dodatkowe składniki wynagrodzenia – nieobligatoryjne, do których zaliczono: dodatek funkcyjny, dodatki specjalne, dodatek za specjalizację, nagrody jubileuszowe, nagrody, premie, deputaty, ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe, dodatkowe
ubezpieczenia społeczne, dodatek za staż pracy oraz dodatek za pracę na drugiej zmianie4.
3 Dane

z badanego hotelu.
Deputaty to świadczenia w naturze, będące wynagrodzeniem wypłacanym w innej formie niż pieniężnej, lecz tylko wtedy , gdy taką możliwość przewidują przepisy prawa pracy lub postanowienia układu zbiorowego pracy. Deputaty są składnikiem dodatkowym wynagrodzenia. Mogą one mieć charakter
stały lub okresowy (Jasiński, 1998: 64).
4
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Tabela 1. Dotychczasowy system motywowania w hotelu
Komórki organizacyjne hotelu

Obecny system motywacyjny

Kadra Kierownicza

System motywacyjny:
• Premie za wyniki zarządzania działami,
• Motywacja pozafinansowa (bilety do kina, teatru),
• Nagrody (np. telefon służbowy z limitem połączeń),
• Bezpłatne szkolenia i kursy specjalistyczne,
• Co rok podwyżka wynagrodzenia,
• Finansowanie urlopu
• Samochód służbowy z limitem kilometrów

Dział recepcji

System motywacyjny:
• Motywacja pozafinansowa (bilety do kina, teatru na mecz itp.),
• Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych,
• Podwyżka wynagrodzenia co 2 lata.

Dział gastronomii

System motywacyjny składa się z:
• Premii od zysku
• Restauracji,
• Podwyżki wynagrodzenia co 1,5 roku,
• Motywacji pozafinansowej (bilety).

Dział marketingu

System motywacyjny składa się z:
• Podwyżki wynagrodzenia co 1 rok,
• Motywacji pozafinansowej (bilety),
• Nagrody,
• Finansowania wyjazdów na urlop,
• Finansowanie szkoleń,
• Limit na telefon komórkowy,
• Komputer osobisty.

Dział techniczny

System motywacyjny składa się z:
• Podwyżki wynagrodzenia co 1,5 roku,
• Motywacji pozafinansowej (bilety),
• Nagrody, kary.

Dział służby piętrowej (pokojowe)

System motywacyjny składa się z:
• Motywacji pozafinansowej (bilety),
• Nagrody, kary.

Dział księgowości, prawnik

System motywacyjny:
• Premie za wyniki finansowe Hotelu,
• Bezpłatne szkolenia i kursy specjalistyczne,
• Podwyżki wynagrodzenia co rok,
• Motywacja pozafinansowa (bilety),
• Nagrody.

Źródło: Dane z hotelu.

3. Modyfikacja systemu motywacyjnego pracowników hotelu jako źródła
informacji dla controllingu personalnego
Kapitał ludzki to nie tylko źródło kosztów, ale również składnik zasobów posiadający określoną, choć trudno mierzalną wartość strategiczną dla firmy. Zasoby te cechują się
niepowtarzalnością wynikającą ze zdobywanego przez lata praktycznego doświadczenia
(Half, 1995: 91). Personel hotelu decyduje o poziomie, kulturze obsługi oraz atmosferze
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i wrażeniu, jakie odniesie gość. Jeśli pracownicy są niesolidni, nie utożsamiają się z hotelem, cały wysiłek organizacyjno-finansowy oraz działania w zakresie public relations
mogą pójść na marne.
Utrzymanie najlepszych ludzi w organizacji jest ważne także dla zachowania jakości programu lojalnościowego. Zbyt duża rotacja pracowników szczególnie tych „pierwszego kontaktu” powoduje problemy w utrzymaniu dobrych relacji ze stałymi klientami.
Na nic zdają się starania włożone w zbudowanie więzi z firmami. U klientów i gości pojawia się poczucie anonimowości, a przez to słabnie ich przywiązanie do hotelu. Dyrektorzy obiektów zbyt łatwo zapominają, że częsta rotacja pracowników ma negatywny
wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa.
W hotelu przeprowadzono badania indywidualnych oczekiwań pracowników, jakie
pragną zrealizować poprzez pracę. Różni ludzie mają różne wymagania w stosunku do
swojej pracy. Pracownik poddany badaniu powinien wskazać właściwy numer, jednocześnie odpowiadając na pytanie: Jak ważna jest każda z nich dla Ciebie?
Z przeprowadzonych analiz wynika, że dla większości pracowników niezwykle ważna jest wielkość otrzymanego wynagrodzenia. Dla większości pracowników najbardziej
znaczące są: pewność pracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji, awans, pochwała otrzymana od kierownika oraz życzliwość współpracowników. Wtedy to oczekiwania pracowników są spełnione, więc nie mają potrzeby szukać nowej pracy, a co za tym idzie czują
się mocno związani z firmą, co jest korzystne dla pracodawcy.
Kolejnym badaniem przeprowadzonym w hotelu był test dający odpowiedź na pytanie „jak wzmocnić więź pracownika z przedsiębiorstwem zatrzymując go w firmie?”
Z przeprowadzonych analiz wynika, że dla 40% badanych osób (35% stanowili mężczyźni) nic nie jest w stanie zrekompensować niskiej pensji. Nawet gdyby pracodawca spełTabela 2. Indywidualne oczekiwania pracowników

Jak ważne jest?

Mało lub
Bardzo
Niezwykle
umiarkowanie
ważne
ważne
ważne
1
2 3
4
5 6
7

Wielkość otrzymanego wynagrodzenia.

7

Wykonanie pracy, przy której będziesz czuł się
dobrze jako osoba.

5

Możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdolności.

6

Pewność siebie.

6

Okazja nauki i rozszerzenia swojej wiedzy.

7

Awans lub otrzymanie lepszej pracy.
Możliwość osiągnięcia czegoś opłacalnego.
Wielkość swobody w pracy.
Posiadanie szacunku wśród współpracowników.

6
2
3
4

Pochwała otrzymana od kierownika.
Życzliwość współpracowników.
Źródło: Dane z ankiety pracowników hotelu.
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nił inne oczekiwania pracowników i tak szukaliby oni nowej pracy. Aż dla 78% respondentów wysokie wynagrodzenie jest czynnikiem zwiększającym przywiązanie do danego przedsiębiorstwa. Należy jednak zaznaczyć, że 60% z nich byłoby związanych ze swoim zakładem pracy pomimo niskiej pensji, jeśli tylko firma zaspokoiłaby minimum trzy,
a maksymalnie dziesięć oczekiwań.
Dla większości pracowników najbardziej znaczące są czynniki niematerialne, czyli
takie, które nie narażają pracodawcy na szczególnie wysokie koszty.
Interesująco przedstawia się sytuacja po uszeregowaniu przez respondentów powyższych czynników według stopnia ważności, najważniejsze są: pewność zatrudnienia,
umowa na czas nieokreślony, miła atmosfera, docenienie pracownika przez pracodawcę,
premie uznaniowe.
Pracownicy oczekują od pracodawcy w pierwszej kolejności wysokiej pensji, ale
równie istotne są dla nich bezpieczeństwo zatrudnienia, docenianie i miła atmosfera.
Wyniki odpowiedzi na pytanie: „jakie sposoby motywacji najbardziej odpowiadają
pracownikom hotelu?” przedstawiają się następująco:
• premie od zysku hotelu i restauracji,
• podwyższenie wynagrodzenia,
• motywowanie pozafinansowe,
• sponsoring studiów,
• sponsoring wypoczynku – wyjazdu na wczasy,
• przyznawanie nagród,
• prawo wyboru motywatora pozafinansowego.
Na podstawie przeprowadzonych badań można zaryzykować stwierdzenie, że niezależnie od wieku czy płci potrzeby personelu są zbliżone i możliwe do zaspokojenia niewielkim nakładem finansowym.
Projektując system motywacyjny należy zwrócić uwagę na ujednolicenie systemu dla
poszczególnych grup wiekowych. Proponuje się stworzenie jednolitego systemu motywacyjnego dla wszystkich działów hotelu. Mając na uwadze analizę systemu wynagrodzeń
w hotelu wydaje się, iż jednym z rozwiązań byłoby zwiększenie roli płacy zasadniczej w kontekście całości wynagrodzenia. Należałoby włączyć do płacy zasadniczej nieobligatoryjne składniki wynagrodzenia. Nie ma potrzeby, by wyłączać z płacy zasadniczej w celu osobnego opłacania np. dodatku stażowego. Dodatki funkcyjne są uzasadnione wtedy, gdy pracownik wykonuje dodatkową funkcję, niezwiązaną stale z zajmowanym stanowiskiem albo wtedy, gdy znacząco rozszerzono zakres zadań i odpowiedzialności pracownika.
Ustalenie jednolitej, łącznej stawki płacy zasadniczej za wszelkie utrudnienia jest
bardzo ważne z motywacyjnego punktu widzenia, ponieważ5:
• Pracownicy łatwo zauważają związek, jaki istnieje pomiędzy wielkością płacy zasadniczej a wkładem pracy,
• System płac staje się bardziej przejrzysty i zrozumiały,
5 Płaca – to inaczej: pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja. W zamian za wykonaną pracę
osoba otrzymuje od osoby na rzecz, której pracę wykonuje (często jest to osoba prawna) pewną ilość
ustalonych w drodze umowy, zwykle przed wykonaniem pracy, pieniędzy. W praktyce funkcjonują następujące rodzaje określenia płacy: płaca brutto, płaca netto (Borkowska, 1985: 47).
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Tabela 3. Struktura nowego systemu motywacyjnego
Komórki organizacyjne Hotelu

Nowy system motywacyjny

Kadra Kierownicza

System motywacyjny składa się z:
• Premia w wys. 30% płacy zasadniczej za wyniki zarządzania działami,
• Bilety do kina, teatru, karnety na fitness, basen, korty tenisowe,
• Telefon służbowy, notebook.

Dział recepcji

System motywacyjny składa się z:
• Premia w wys. 20% płacy zasadniczej za dobrą i rzetelną obsługę
klienta,
• Bilety do kina, teatru, karnety na fitness, basen, korty tenisowe,
• Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych.

Dział gastronomii

System motywacyjny składa się z:
• Premia w wys. 20% od zysku Restauracji,
• Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych.

Dział marketingu

System motywacyjny składa się z:
• Premia w wys. 25% płacy zasadniczej,
• Bilety do kina, teatru, karnety na fitness, basen, korty tenisowe,
• Bezpłatne szkolenia i kursy specjalistyczne,
• Telefon służbowy z limitem, notebook.

Dział techniczny

System motywacyjny składa się z:
• Premia w wys. 15% płacy zasadniczej,
• Bilety do kina, teatru.

Dział służby piętrowej
(pokojowe)

System motywacyjny składa się z:
• Premia w wys. 15% płacy zasadniczej,
• Bilety do kina, teatru.

Dział księgowości, prawnik

System motywacyjny składa się z:
• Premia w wys. 30% płacy za wyniki finansowe Hotelu,
• Bezpłatne szkolenia i kursy specjalistyczne.

Źródło: Opracowanie własne.

• Utrudnia manipulowanie dodatkami,
• Przyczynia się do zwiększenia roli płacy zasadniczej w wynagrodzeniu.
Biorąc pod uwagę czynniki, które wpływają na wysokość pensji, a zarazem motywują pracowników do bardziej wydajnej pracy, dla pracowników hotelu jednym z nich jest
premia6.
Należałoby stworzyć regulamin planowania, w którym ustalone by było za co przysługuje premia, wtedy to pracownicy dążyliby do większej efektywności pracy. Pracownik powinien znać warunki premiowania po to, by wiedział czego się od niego oczekuje,
wtedy stara się to osiągnąć. Premiowanie powinno być dostosowane do zadań poszczególnych stanowisk pracy, ich jednorodności lub zmienności, znaczenia w firmie, wpływu na wynik finansowy itp. W wariancie tym oprócz urozmaicenia wysokości przyznanej premii dla pracowników, zastosowano także motywatory pozafinansowe. W tabeli 3
zaproponowano nowy system motywacyjny.
6 Premia – jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony od spełnienia określonych kryteriów (Skuła, 2005: 61–63).
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Pełne wykorzystanie potencjału pracowników możliwe jest dzięki zastosowaniu systemu motywacyjnego opartego na controllingu personalnym, który stanowi integralną
część controllingu przedsiębiorstwa jako całości. Controlling personalny to wewnętrzny
system sterowania osiąganiem celów w przedsiębiorstwie. Składa się on z:
• planowania zadań,
• kontroli efektów oraz kosztów pracy,
• działań korygujących.
Dzięki temu systemowi możliwe jest kreatywne zaangażowanie pracowników w pracę, a także w jej rozwój. Pracownik będzie oceniał skutki poszczególnych działań z punktu widzenia przedsiębiorstwa, lecz nie tylko własnej komórki organizacyjnej. Model motywacyjny oparty na controllingu posiada wyższość nad modelem tradycyjnym, bowiem
czynniki motywujące zawarte są w system zarządzania (poprzez udział pracowników
w zarządzaniu, a nie tylko poprzez zlecone zadania, oraz związane z zarządzaniem przez
cele delegowanie uprawnień), których nie trzeba nienaturalnie dobudowywać. W przypadku systemu tradycyjnego trudno jest dopasować wynagrodzenie danej osoby do jej
wkładu pracy. System oparty na controllingu zaciera te trudności, poprzez systemy budżetowania i pomiaru efektów pracy, które pozwalają określić wkład i efekty dla poszczególnych stanowisk, oraz pozwalają ustalić odpowiednie wynagrodzenie.
Controlling pracowników będzie funkcjonował w firmie tylko wtedy, gdy w ślad za
nim pójdą pozytywne i negatywne konsekwencje wynikające z niego.

Zakończenie
Wszystkie elementy składowe systemu motywacyjnego muszą być oparte na jednym
założeniu – najważniejszy jest pracownik i to on musi widzieć korzyści, jakie osobiście
wyniesie z procesu samodoskonalenia i doskonalenia swego otoczenia. Oczywiście, każda forma doskonalenia musi przynieść korzyść przedsiębiorstwu. Ten cel jednak nie powinien być wyraźnie akcentowany. Firma musi stworzyć atmosferę, w której na pierwszy plan będzie wysuwał się pracownik i jego dobro. Usatysfakcjonowany i kreatywny
pracownik rozwijający swoje umiejętności wewnątrz przedsiębiorstwa, zawsze będzie
działał na jego rzecz, a właściwie pokierowany, stymulowany i wyposażony w wiedzę będzie przyczyniał się do rozwoju całej organizacji.
Można stwierdzić, że controlling stanowi podstawę motywacji pracowników oraz
jest niezbędnym elementem zarządzania. Zadania, jakie musi spełniać controlling zasobów ludzkich występują w strategii zarządzania personelem. Niestety w większości małych i średnich firm nie poświęca się uwagi temu zagadnieniu.
Z powyższych badań wynika, że system motywacyjny będący źródłem informacji
controllingu personalnego w przedsiębiorstwie powinien być powiązany z procesem gospodarowania oraz umożliwiać czerpanie przez parownika korzyści z efektów jego pracy. Pomimo występującego bezrobocia system motywacyjny powinien być dopasowany
do oczekiwań oraz systemów wartości pracowników. W controllingu personalnym powinien być tak opracowany, aby uzyskał zgodność pomiędzy interesami właścicielami firmy, kadrą zarządzającą i pracownikami.
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Modified Motivation System as the Information Source for Personal
Controlling. Case of the Hotel
Summary
The purpose of the article is to analysis of employee system incentive hotel there be
source of information for personal controlling. New incentive system fitted look to suggest
for notes entered by employee. It pay attention in article, that there is sole form of
motivating of forceful employee proprietary form financial motivator. Proper system of
motivation effects boost of efficiency of staff aiming at achievement in firm purposes
indicated appointee. Besides, it shows revolt of working group about miscellaneous
features, requirements, engagement, skilful management leads achievement of fairest
effect of work which. We understand control result of taken personal decision through
definition personal controlling, structures of employment, system of remuneration,
motivation systems, utilization of active time of employee and cost of work.
Among others, counteraction belongs to tasks in sphere of management in taking up
of erroneous decision human resources controlling, high cost of employment have, helping
with fitting human resources for real requirements of firms and through suitable utilization
of potential work stimulation. There is in firm personal wanted controlling in order to it
were of limited activity of professional employee for forward taking reward only.
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