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Temat mojej rozprawy doktorskiej: MOTYWACJA DO PRACY CZŁONKÓW 

KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ A NARZĘDZIA MOTYWOWANIA 

NOWEGO ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Pozycjonowanie tematu doktoratu na mapie nauki o zarządzaniu 

 

Poniższy rysunek jest graficzną prezentacją zakresu tematycznego mojej rozprawy 

doktorskiej na „mapie nauk o zarządzaniu”. 
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2. Zdefiniowanie wąskiego (CORE) i  bezpośrednio szerszego 

(Immediate Upper) obszaru badań 

 

Poniżej znajduje się graficzna prezentacja analizy szczegółowej tematu mojej rozprawy 

doktorskiej. Przerywane linie przedstawiają wąski obszar badań i strukturę bezpośrednio 

szerszego obszaru.  
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3.  Macierz „rynku” badawczego  5 X 5  

A. Rynek międzynarodowy 

5 wiodących 

międzynarodowych czasopism 

naukowych, 

wyspecjalizowanych w 

wąskiej problematyce 

doktoratu  

1. Journal of Public Administration Research and Theory 

2. Public Administration Review 

3. International Journal of Human Resource Management  

4. Review of Public Personnel Administration 

5. International Journal of Public Sector Management 

5 uznanych światowych 

monografii podejmujących 

problematykę doktoratu (tylko 

autor, tytuł rok wydania) 

1. James L. Perry i Annie Hondeghem, Motivation in Public 

Management: The Call of Public Service, 2008 

2. Hal G. Rainey, Understanding and Managing Public 

Organizations, 2003  

3. Saville Kushner i Nigel Norris, Dilemmas of Engagement 

Evaluation and the New Public Management, 2007 

4. Bruno S. Frey, Not just for the money. An economic theory 

of personal motivation, 1997 

5. Mark R. Lepper i David Greene, The Hidden Costs of 

Reward: New Perspectives on the Psychology of Human 

Motivation, 1978 

5 uznanych światowych 

autorytetów naukowych w 

wąskiej dziedzinie doktoratu 

(nazwisko, uczelnia, 

instytut/centrum) 

1. James L. Perry, Indiana University, School of Public and 

Environmental Affairs 

2. Hal G. Rainey, University of Georgia, School of Public and 

International Affairs 

3. Bradley E. Wright, Georgia State University, Andrew 

Young School of Policy Studies  

4. Wouter Vandenabeele, Utrecht University, School of 

Governance 

5. Jeannette Taylor, The University of Western Australia, 

School of Social Science - Political Science and 

International Relations 

5 międzynarodowych 

regularnych konferencji, na 

których prezentowana jest 

problematyka związana z 

doktoratem (ew. powiązanie ze  

stowarzyszeniami naukowymi) 

1. International Research Society for Public Management 

Conference 

2. NISPAcee Annual Conference 

3. Public Management Research Association Conference 

4. American Society for Public Administration Annual 

Conference 

5. European Group for Public Administration Annual 

Conference 

5 rozpraw doktorskich na 

świecie dotyczących 

problematyki doktoratu (vide 

baza http://www.dart-

europe.eu) 

1. Dynamics of Public Service Motivation, Anne Mette 

Kjeldsen, Aarhus University 

2. Management interventions and motivation crowding effects 

in public service provision, Christian Bøtcher Jacobsen, 

Aarhus University 

3. Predicting and cultivating public service motivation: A 

longitudinal study measuring the effect of participation in 

AmeriCorps programs, Kevin Ward, University of Colorado 

4. Systematic Approaches to Motivating Fire Service 

Employees, Allen Church, Grand Canyon University 

5. Exploratory Study on the Applicability of the Public Service 

http://www.dart-europe.eu/
http://www.dart-europe.eu/
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Motivation Concept to South Korea, Jungho Park, 

University of Pittsburgh. 

B. Rynek krajowy 

5 krajowych czasopism naukowych, 

podejmujących wąską problematykę 

doktoratu  

1. Zarzadzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu 

Spraw Publicznych UJ. 

2. Zarzadzanie Publiczne. 

3. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i 

Zarządzanie. 

4. Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka. 

5. Administracja Publiczna. Studia Krajowe I 

Międzynarodowe. 

5 krajowych publikacji 

książkowych podejmujących 

problematykę doktoratu (tylko 

autor, tytuł rok wydania) 

1. Jacek Czaputowicz, Administracja publiczna. 

Wyzwania w dobie integracji europejskiej, 2011 

2. Jerzy Hausner, Administracja publiczna, 2006 

3. Grzegorz Dostatni, Koncepcje służby cywilnej a 

realizacja konstytucyjnego celu jej działania, 2011 

4. Marcin Zawicki, Nowe zarządzanie publiczne, 2011 

5. Piotr Lenik, Motywatory pozapłacowe czyli droga do 

nowej jakości pracowników. Przedsiębiorstwa i 

administracja publiczna, 2012 

5 uznanych krajowych autorytetów 

naukowych w wąskiej dziedzinie 

doktoratu (nazwisko, uczelnia, 

instytut/centrum) 

1. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; 

Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 

2. Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski; Wydział 

Prawa i Administracji; Instytut Nauk o Państwie i 

Prawie 

3. Barbara Kożuch, Uniwersytet Jagielloński, Instytut 

Spraw Publicznych 

4. Barbara Kudrycka, Wyższa Szkoła Administracji 

Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 

Instytut Nauk Administracyjnych i Uniwersytet w 

Białymstoku; Wydział Prawa, Katedra Prawa 

Administracyjnego 

5. Jacek Czaputowicz, Uniwersytet Warszawski; Wydział 

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; Instytut 

Europeistyki 

5 krajowych konferencji, na których 

prezentowana jest problematyka 

związana z doktoratem  

W Polsce nie odbywają się cykliczne konferencje naukowe 

dotyczące administracji publicznej. Na ten moment żadna 

konferencja o tej tematyce nie jest zapowiedziana. 

5 krajowych rozpraw doktorskich, 

habilitacji lub projektów 

badawczych na świecie dotyczących 

problematyki doktoratu (vide baza 

http://www.opi.org.pl/Nauka-

polska.html) 

1. Współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania 

publicznego a administracja publiczna, Anetta Dębicka 

2. Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w 

administracji samorządowej, Bernard Bińczycki 

3. Wykorzystanie instrumentów nowego zarządzania 

publicznego w Polsce, Marcin Zawicki. 

4. Pozapłacowe systemy motywacyjne - adaptacja 

doświadczeń sektora przedsiębiorstw do warunków 

administracji samorządowej, Piotr Lenik 

5. Wpływ polityki bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa na czynniki stymulujące podjęcie zatrudnienia 

http://www.opi.org.pl/Nauka-polska.html
http://www.opi.org.pl/Nauka-polska.html


 

6 

 

i motywację do pracy w Policji, Michał Domagalski 

 

4. Omówienie jednego przeglądowego artykułu dotyczącego stanu 

wiedzy 

W latach 2009 - 2010 pojawiły się 2 artykuły przeglądowe związane z tematem mojej 

rozprawy i były to: 

     Belle, N. I Cantarelli, P. (2010). Public Service Motivation: The State of the Art. Paper for 

the Conference “Reforming the Public Sector: How to make the Difference?”, Rzym, Włochy, 

2-3 grudnia 2010 

     Perry, J., Hondeghem, A. i Wise, L. R. (2009). Revisiting the Motivational Bases of Public 

Service: Twenty Years of Research and an Agenda for the Future. Paper for the International 

Public Service Motivation Research Conference, Bloomington, Indiana, 7-9 czerwca 2009  

    Ważniejszy jest dla mnie artykuł Perry’ego, Hondeghem i Wise, gdyż są to naukowcy 

którzy tworzyli pierwsze skale Public Service Motivation (PSM) i od 20 lat prowadzą badania 

w tym zakresie. Ponadto są uznawani za światowych ekspertów w obszarze PSM. 

Artykuł zawiera analizę ok. 75 badań z okresu 1972 – 2009. 

Autorzy w swoim artykule „Revisiting the Motivational Bases of Public Service: Twenty 

Years of Research and an Agenda for the Future” analizują różne definicje PSM tworzone 

przez badaczy w Stanach Zjednoczonych i Europie oraz prezentują przegląd badań według 3 

ujęć: „attraction – selection – attrition”, „motivation-performance” i „motivation and 

organizational incentive structure”. Każde ujęcie przedstawione jest pod kątem 

zrealizowanych badań, a także możliwości zastosowania pozyskanych wyników oraz luk 

badawczych. Autorzy określili też wskazówki, co do prowadzenia przyszłych badań w 

zakresie: rozwoju badań eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych, doskonalenia 

pomiarów oraz całościowej oceny motywacji. W ostatniej części artykułu dotyczącej 

zastosowania teorii i wyników badań nad PSM zostały poruszone 4 główne tematy: (1) ryzyka 

jakie niesie ze sobą stosowanie systemów nagród w organizacjach, gdzie pracownicy 

charakteryzują się wysokim poziomem PSM, (2) podnoszenie poziomu PSM i jego wpływ na 

zwiększenie wydajności/ efektywności pracy (performance), (3) rozwój odpowiedniego typu 

przywództwa u menedżerów zarządzających pracownikami o wysokim poziomie PSM, (4) 

stworzenie narzędzi psychometrycznych do pomiaru PSM w procesach organizacyjnych (np.: 

rekrutacji i selekcji). Artykuł potwierdził sens doboru mojego tematu rozprawy, który dotyczy 

ryzyka, jakie niesie za sobą stosowanie systemów nagród (w moim przypadku New Public 

Motivation) w stosunku do pracowników służby cywilnej (zapewne charakteryzujących się 

dość wysoki poziomem PSM, co zamierzam zweryfikować) czyli jednego z czterech 

tematów, które autorzy wskazali jako kluczowe w związku z zastosowaniem PSM w 

praktyce. Ponadto dzięki artykułowi mogłam zweryfikować czy posiadam opisy wszystkich 

najistotniejszych badań dot. PSM i zapoznać z różnymi definicjami i sposobami 

operacjonalizacji oraz weryfikacji tego konstruktu, co znacznie ułatwi mi budowę modelu 

badawczego.
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5. Syntetyczne przedstawienie tabelaryczne trzech artykułów badawczych z literatury. 

Autor Tytuł Data Czego dotyczy? Cel Metoda Wyniki Wnioski Komentarz 

Brewer, 

G.A., Selden, 

S.C. i Fecer, 

R. L.  

Individual 

Conceptions 

of Public 

Service 

Motivation 

2000 Badanie rozwija 

koncepcję PSM 

poprzez 

weryfikację jak 

jednostki 

postrzegają 

motywy powiązane 

ze służbą 

publiczną. 

I. Przegląd 

literatury, jak był 

mierzony konstrukt 

PSM 

II. Wprowadzenie 

techniki Q-sort i 

uzasadnienie w jaki 

sposób może być 

ona użyta, aby 

zweryfikować i 

sklaryfikować 

konstrukt PSM. 

III. Ocena jak 69 

osób spostrzega 

motywy związane 

ze służbą publiczną. 

Grupa badawcza: 69 osób 

P (próba) składała się z 69 

pracowników i studentów administracji 

publicznej i rządowej. Badanie zostało 

przeprowadzone w okresie sierpień 

1996 – marzec 1997. 

Próba: 

23% - agencje federalne 

23% - pracownicy rządu stanowego 

25% - pracownicy samorządowi (local 

goverment) 

29% - studenci administracji 

Spośród pracowników (nie studentów) 

administracji 37% to menedżerowie. 

Płeć: 

46% - kobiety 

54% - mężczyźni 

Wiek: 20-65 

Metodologia: Technika Q-sort* 

Zidentyfikowano 4 różne koncepcje 

PSM - jednostki utrzymujące te 

koncepcje odnoszą się do: 

• Samaritans 

• Communitarians  

• Patriots 

• Humanitarians 

Wszystkie cztery grupy 

wskazały brak respektu w 

stosunku do polityki i polityków 

w ogóle, wyrażajac szacunek 

jedynie względem osób, które 

umieją przekuć  koncepcje 

polityczne na dobre akty 

prawne. Samarians i 

humanitarians są współczujący i 

zaangażowani w troskę o osoby 

z problemami ekonomicznymi. 

Samarytarians podejmują takie 

działania gdyż osobiście 

identyfikują się z osobą ubogą, a 

humanitarians dbają o generalny 

dobrobyt ludzi z perspektywy 

społecznej. Motywem 

humanitarians jest tworzenie 

zmian społecznych, a także jak 

w przypadku patriots poczucie 

obowiązku i patriotyzm. 

Badanie potwierdziło, że 

konstrukt PSM jest 

znacznie bardziej 

złożony niż zakładano. 

Wykazano, iż istnieją  4 

różne rodzaje PSM, dla 

których ważne są trzy (?)  

wskazane przez 

Perry'ego normy: 

racjonalne, oparte na 

normach i afektywne.  

Artykuł ciekawy, 

choć na ten moment 

mało przydatny do 

budowania mojego 

modelu, chyba, że 

będzie pivot :) Może 

być pomocny przy 

dyskusji wyników. 



 

8 

 

Tremblay, M. 

A., 

Blanchard, C. 

M., Taylor, S. 

i Pelletier, L. 

G. 

Work 

Extrinsic and 

intrinsic 

motivation 

scale: Its 

Value for 

Organizational 

psychology 

rsearch 

2009 Zastosowanie 

Work Extrinsic and 

intrinsic motivation 

scale (WEIMS) w 

praktyce 

zarządzania 

I. Zastosowanie 

WEIMS w różnych 

środowiskach pracy. 

II. Ocena struktury i 

właściwości 

psychometrycznych 

WEIMS 

STUDIUM 1 

Cel: (a) weryfikacja struktury WEIMS 

analizą czynnikową (b) wewnętrznej 

spójności 6 subskali i © trafności 

konstruktu WEIMS poprzez korelacje i 

interkorelacje subskali. 

Liczba osób badanych - 205 członków 

kanadyjskich sił zbrojnych (166 

mężczyzn i 21 kobiet + 18 osób, które 

nie oznaczyły swojej płci).  

Uczestnicy badania uzupełniali 18 

pozycji WEIMS. WEIMS Jest 

podzielona sześć subskal (3 pozycje w 

każdej subskali), które korespondują z 

sześcioma typami motywacji 

postulowanymi przez SDT: intrinsic, 

integrated, identified, introjected, 

external regulations i amotivation. 

Badani byli proszeni o wskazanie na 

skali likertowskiej poprzez 

porangowanie od1 (zupełnie nie 

koresponduje) do 5 (dokładnie 

koresponduje) jak bardzo pozycje 

ankiety reprezentują motywy dla 

których badani obecnie angażują się w 

swoją pracę. 

STUDIUM 2 

Cel: weryfikacja powiązań pomiędzy 

każdym typem motywacji, a 

związanymi z pracą przyczynami i 

konsekwencjami 

Liczba osób badanych - 260 członków 

kanadyjskich sił zbrojnych (223 

mężczyzn i 21 kobiet + 16 osób, które 

nie oznaczyły swojej płci).  

Uczestnicy badania uzupełniali 18 

pozycji WEIMS. WEIMS Jest 

podzielona sześć subskal (3 pozycje w 

każdej subskali), które korespondują z 

sześcioma typami motywacji 

postulowanymi przez SDT: intrinsic, 

integrated, identified, introjected, 

STUDIUM 1 

Wewnętrzna spójność -

Zewnętrzne regulacje stanowiły 

główną przyczynę dla której 

uczestnicy badania byli 

zaangażowani w swoją pracę.  

Alfy cronbacha od 0.64 do 0.83 

sygerują adekwatną rzetelność. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż każda 

z subskali składała się tylko z 3 

pozycji wykazują one 

adekwatną spójność 

wewnętrzną.  

Trafność zawartości - Wyniki w 

zgodzie z rezultatami 

osiąganymi w ramach 

Francuskiej wersji WEIMS. 

Wstępne wsparcie dla trafności 

konstruktu angielskiej wersji 

WEIMS. Jednak zewnętrzna 

regulacja nie była znacząco 

powiązana z motywacją 

wewnętrzną (jak w przypadku 

francuskiej walidacji) oraz brak 

motywacji był znaczący tylko z 

"integration". 

STUDIUM 2 

External regulation (zewnętrzna 

regulacja) głównym motywem 

do obecnie wykonywanej pracy.  

Work Self-Determination Index 

- Wsparcie organizacyjne i 

klimat organizacyjny były 

istotnie powiązane z W-SDI. W-

SDI jest pozytywnie związane z 

satysfakcją z pracy i 

zaangażowaniem 

organizacyjnym, a negatywnie z 

napięciem w pracy i 

spodziewanymi odejściami z 

firmy. 

STUDIUM 3 

Badania wykazały, iż 

WEIMS ma zdolność 

przewidywania  

pozytywnych i 

negatywnych kryteriów 

opartych na WSDM i 

WNSDM. Wyniki 

sugerują również, iż 

WNSDM może być 

bardziej związana z 

"angażowaniem innych" 

niż z tym, co wynika z Ja 

(self). WEIMS może być 

użytecznym narzędziem 

w identyfikowaniu tego, 

jak zmienne takie jak 

profile motywacyjne są 

stosowane i  pośredniczą 

w task- i situationally 

variables i jak wpływają 

na indywidualne wybory 

i całą strukturyzowanie 

organizacji.  

Artykuł bardzo 

przydatny, 

zawierający 

użyteczną dla mnie 

skalę WEIMS 

odnoszącą się do 

teorii 

autodeterminacji i 

badania motywacji 

wewnętrznej w 

moim modelu. 
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external regulations i amotivation. 

Badani byli proszeni o wskazanie na 

skali likertowskiej poprzez 

porangowanie od1 (zupełnie nie 

koresponduje) do 5 (dokładnie 

koresponduje) jak bardzo pozycje 

ankiety reprezentują motywy dla 

których badani obecnie angażują się w 

swoją pracę. 

STUDIUM 3 

Cel: weryfikacja kryteriów 

powiązanych z trafnością WEIMS do 

przewidywania różnych kryteriów 

organizacyjnych 

Liczba osób badanych - 192 

pracowników różnych organizacji z 

regionu Ottawa - Gatineau (112 

mężczyzn i 76 kobiet + 4 osób, które 

nie oznaczyły swojej płci).  

Uczestnicy zostali poproszeni o 

wskazanie poziomu zgodności 18 

pozycji używjąc skali likertowskiej  

od1 (zupełnie nie koresponduje) do 7 

(dokładnie koresponduje). Dodatkowo 

WEIMS została użyta do weryfikacji 

wpływu autodeterminacji do pracy w 

opozycji do motywacji nie wynikającej 

z autodeterminacji. 

Work Self-Deternined  and 

Nonself-Determined Motivation 

- W-SDM jest pozytywnie 

powiązany z zaangażowaniem 

organizacyjnym i zachowaniami 

"przynależnościowymi". W-

NSDM jest negatywnie 

powiązany z zachowaniami 

"przynależnościowymi". W-

SDM i W-NSDM razem 

wyjaśniają 23% wariancji w 

zakresie zaangażowania 

organizacyjnego, 27% 

zaangażowania w pracę, 19% 

zachowań przynależnościowych 

i 7% workplace deviation. 
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Taylor, J. Public Service 

Motivation, 

Civic 

Attitudes And 

Action of 

Public, 

Nonprofit and 

Private Sector 

Employees 

2010 PSM, a postawy i 

działania - różnice 

między sektorami 

I. Weryfikacja czy 

istnieją istotne 

różnice w zakresie 

PSM, postaw 

obywatelskich i 

działań urzędników 

państwowych, 

pracowników 

sektora nonprofit i 

sektora prywatnego. 

II. Weryfikacja 

związku pomiędzy 

PSM, postawami i 

działaniami.  

Dane zostały pozyskane z Australian 

Survey of Social Attitudes 2005 od 

2231 osób. W tej grupie 109 osób to 

pracownicy sektora nonprofit, 553 to 

pracownicy sektora publicznego, a 

1569 sektora prywatnego.  

Głąwną zmienną niezależną była PSM 

mierzona 5 stwierdzeniami ankiety 

odpowiadającymi 33 wymiarom PSM 

zdefiniowanym przez Perry'ego. 

Głównym ograniczeniem badania było 

właśnie wyłonienie wskaźników PSM 

ze zbieranych w innym celu danych. 

Mierzono 4 zmienne związane z 

postawami i działaniami: 

1. Zaufanie do kluczowych instytucji. 

2. Ważność praw obywatela 

3. Zaangażowanie w pozawyborcze 

aktywności polityczne. 

4. Zachowania prospołeczne. 

Pracownicy sektora nonprofit i 

sektora publicznego 

charakteryzują się znacząco 

wyższą PSM, głównie w 

wymiarze compassion. 

Pracownicy sektora publicznego 

wykazują większe zaufanie do 

kluczowych instytucji niż 

pracownicy sektora nonprofit 

(blisko za publicznym) i sektora 

prywatnego (na 

końcu).Znacząca różnica 

między sektorami pojawiła się 

w dwóch pozycjach: Sądy i 

system prawny (najwyższy 

wynik nonprofit) i usługi 

publiczne (najwyzszy wynik 

sektor publiczny). Ponadto 

pracownicy sektora nonprofit i 

publicznego są bardziej skłonni 

angażować się w działania 

prospołeczne niż pracownicy 

sektora prywatnego. 

Respondenci z wyższymi 

poziomami PSM mają wyższy 

poziom zaufania do głównych 

instytucji i przypisują wyższe 

znaczenie prawom obywatela. 

Respondenci o wysokiej PSM 

mieli większe inklinacje do 

angażowania się w niewyborcze 

aktywności polityczną i 

działania prospołeczne. Zostały 

zaobserwowane również 

zmienne społeczno-

demograficzne, które miały 

znaczący wpływ na zmienne 

zależne.  

 Wyniki badań wskazują, 

że PSM jest ważnym 

konstruktem niezależnie 

od sektora. Znacząco 

wyższy poziom PSM u 

pracowników sektorów 

publicznego i nonprofit 

niż u pracowników 

sektora prywatnego 

wiąże się z silnym 

związkiem pomiędzy 

PSM i zaangażowaniem 

w działania 

obywatelskie. Może to 

jednak sugerować, iż 

zaangażowanie w 

niewyborcze polityczne i 

prospołeczne działania 

jest bardziej powszechne 

wśród pracowników 

sektorów publicznego i 

nonprofit z powodu ich 

wyższego poziou PSM. 
Urzędnicy, którzy 

angażują się w tego 

rodzaju aktywności mogą 

podnieść zaufanie wśród 

obywateli i spowodować, 

że więcej osób 

zaangażuje się w 

społeczność.  Pozostaje 

tylko pytanie czy 

większe  zaangażowanie 

w pozawyborcze 

aktywności polityczne 

urzędników nie jest 

spowodowane tym, że są 

oni a to częściej proszeni. 

 Artykuł bardzo 

przydatny. Wskazuje 

jak utworzyć skalę 

PSM z już 

istniejących 

wskaźników. 

Określa też 

powiązania między 

PSM, a postawami 

prospołecznymi i 

działaniami 

urzędników. 

Materiał cenny do 

budowy modelu i  

dyskusji wyników. 
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6. Moja następna publikacja naukowa 

Proponowany tytuł publikacji: KONSEKWENCJE TEORII WYPIERANIA MOTYWACJI DLA 

ZARZĄDZANIA W SEKTORZE PUBLICZNYM 

   Teorię wypierania motywacji (motivation crowding theory), opisującą konsekwencje wynikające 

z nagradzania i regulacji ludzkiego zachowania w organizacji, wprowadził do ekonomii B. S. Frey 

(1999). Teoria ta opiera się na założeniu, że zewnętrzne interwencje mogą powodować wzrost 

(efekt pobudzania) lub spadek (efekt wypierania) motywacji. Pojawienie się opisanych efektów 

zależy od tego, jak pracownicy postrzegają zewnętrzne motywatory - jako kontrolujące czy 

wspierające.  Artykuł wskazuje i opisuje zagrożenia w zakresie zarządzania w administracji 

publicznej związane ze stosowaniem metod motywowania charakterystycznych dla sektora 

prywatnego (np.: wynagradzanie za wynik), które zgodnie z teorią wypierania motywacji mogą  

mieć poważne negatywne konsekwencje. Takie działania powodują bowiem w licznych 

przypadkach wypieranie motywatorów wewnętrznych, wskazywanych przez większość badaczy za 

kluczowe dla motywacji do pracy urzędników państwowych. 

 

Artykuł mógłby zostać zamieszczony w poniższych czasopismach: 

 

1. Zarzadzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ. 

Punktów: 8 

ISSN 1896-0200 

Wydawca: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Rada naukowa: Grażyna Prawelska-Skrzypek (przewodnicząca), Horatiu Dragomirescu, 

Barbara Iwankiewicz-Rak, Jan Jerschina, Witold Kieżun, Robert Kowalski, 

Oleksandr Kovriga, Barbara Kożuch, Juozas Lakis, Anna Lubecka, Renata Przygodzka 

Jerzy Regulski, Krzysztof Skalski, Kazimierz Sowa, Łukasz Sułkowski, Kurt Thurmaier, 

Andrzej Wiatrak, Zbysław Dobrowolski i Istvan Takacs. 

Redaktor naczelny: Aleksander Noworól 

Sekretarz redakcji: Joanna Kołodziejczyk 

Uzasadnienie wyboru czasopisma: Zakres tematyczny czasopisma związany jest 

bezpośrednio z motywowaniem w sektorze publicznym czyli obszarem poruszanym w 

proponowanym przeze mnie artykule. 

 

2. Zarzadzanie Publiczne. 

Punktów: 8 

ISSN 1898-3529 

Wydawca: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie. 

Rada programowa: Dagmir Długosz, prof. Anna Giza-Poleszczuk, prof. Jarosław Górniak,  

prof. Jerzy Hausner, Jan Herbst, prof. Hubert Izdebski, prof. Janusz Koczanowski,  

prof. Tadeusz Kudłacz, dr Stanisław Mazur, prof. Andrzej Sokołowski, prof. Jacek 

Szlachta, prof. Magdalena Środa, Jakub Wygnański, prof. Janusz Zaleski, dr Marcin 

Zawicki, prof. Grażyna Skąpska, dr Andrzej Bukowski 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jerzy Hausner 

Zastępca redaktora naczelnego: dr Stanisław Mazur 
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Sekretarz redakcji: Anna Szczepanik 

Uzasadnienie wyboru czasopisma: Zakres tematyczny czasopisma związany jest 

bezpośrednio z motywowaniem w sektorze publicznym czyli obszarem poruszanym w 

proponowanym przeze mnie artykule, a ponadto w radzie programowej zasiadają również 

praktycy zarządzania publicznego, którzy może przychylniejszym okiem spojrzą na temat 

dotyczący bieżących problemów służby cywilnej. 

 

3. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: 

Administracja i Zarządzanie. 

Punktów: 8 

ISSN 2082-5501 

Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

Rada programowa: prof. David Amborski, prof. dr hab. Stefan Antczak, prof. Daniela 

Baglieri, prof. dr hab. Ewa Bojar, prof. A.V. Charnavalau, prof. nzw. dr hab. Marek Cisek, 

Maria Manuela Cruz-Cunha, prof. Curteanu Doru, prof. Alexander P. Egorshin, prof. 

Maria Jose del Pino Espejo (Universidad Pablo de Olvide, Sevilla, Spain); prof. Anda 

Gheorghiu, prof. nzw. dr hab. Leszek Kania, prof. nzw. dr hab. Jarosław Stanisław, prof. 

Karel Klima, prof. dr hab. Wiesław Kotarba, prof. Elvira Kuhn, prof. dr Jorg Kupjetz , 

prof. Ilidio Tomas Lopes, prof. dr hab. Marian Podstawka, Assistant Prof. Irene Portela, 

prof. Vojko Potocan, prof. Toma Sorin, prof. nzw. dr hab. Janusz Toruński, prof. Ryszard 

Wróblewski, dr inż. Henryk Wyrębek, prof. Christopher Ziemnowicz 

Redaktor naczelny: prof. nzw. dr hab. Leszek Kania 

Zastępca redaktora naczelnego: dr inż. Henryk Wyrębek 

Uzasadnienie wyboru czasopisma: Zakres tematyczny czasopisma związany jest 

bezpośrednio z motywowaniem w sektorze publicznym czyli obszarem poruszanym w 

proponowanym przeze mnie artykule. 

 

4. Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka. 

Punktów: 5 

ISSN 2082-5501 

Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

Rada programowa: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Małgorzata Stahl, 

prof. dr hab. Adam Błaś, Uniwersytet Wrocławski, prof. dr hab. Bogdan Dolnicki, prof. dr 

hab. Roman Marek Hauser, prof. zw. dr hab. Eugeniusz Hubert Ochendowski, prof. dr hab. 

Jerzy Posłuszny, prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, 

prof. dr hab. Wojciech Witkowski. 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Ludwik Żukowski 

Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Robert Sawuła 

Sekretarz redakcji: dr Maciej Kobak 

Uzasadnienie wyboru czasopisma: Zakres tematyczny czasopisma związany jest 

bezpośrednio z motywowaniem w sektorze publicznym czyli obszarem poruszanym w 

proponowanym przeze mnie artykule. Ponadto jest to czasopismo mniej punktowane niż 

pozostałe, więc może istnieje większe prawdopodobieństwo przyjęcia mojego artykułu. 

 

 


