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STRESZCZENIE
Przedmiotem rozprawy jest opracowanie metodyki zarządzania pracą osób o wysokich
kompetencjach w instytucjach publicznych. W obliczu wyzwań stojących przed organizacjami,
coraz większą rolę odgrywa praca oparta o wysokie kompetencje, która w opinii autorki
wymaga udoskonalenia procesu zarządzania.
W dysertacji wyróżnia się dwie części: teoretyczną i badawczą. W rozdziale pierwszym
zawarto problem badawczy i cele. W części teoretycznej zaprezentowano podstawy teoretyczne
zarządzania instytucją publiczną, w tym zawarte są definicje i funkcje zarządzania, opis
systemów zarządzania jakością usług oraz rozwiązania w zakresie zarządzania instytucją
publiczną. Ponadto wyodrębniono teoretyczne podstawy zarządzania pracą, w tym ujęto
zagadnienie zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach, normowanie procesów pracy
indywidulanej oraz badania efektywności pracy. Kolejny rozdział dotyczy zastosowanych
metod badań, wśród których opisano między innymi metodę case study zaimplementowaną do
badania metod zarządzania pracą w instytucji publicznej, metodę badań ankietowych, diagram
przebiegu procesu, statystyczną kontrolę procesu, metody wartościowania pracy i normowania
czasu pracy oraz metodę Pareto-Lorenza. Wyboru metod badawczych dokonano
z uwzględnieniem dostosowania metody do przedmiotu i celu badania, a także przejrzystości
i efektywności wykorzystania.
W części badawczej dokonano charakterystyki zmian w otoczeniu w oparciu o analizę
wyników badań publikowanych przez Eurostat i OECD. Przedstawiono analizę wyników badań
ankietowych własnych przeprowadzonych dla pracowników z różnych instytucji publicznych.
Do zastosowania metody case study (analizy pojedynczego przypadku) wybrano Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, instytucję, która przy udziale 45 tysięcy osób dba o to, aby
świadczenia krótkoterminowe (zasiłki) i długoterminowe (emerytury, renty) były naliczane we
właściwej wysokości a wypłaty realizowane na czas. Ponadto pracownicy prowadzą obsługę
kont ubezpieczonych oraz płatników składek. Organizacja zwraca szczególną uwagę na
satysfakcję klientów z obsługi.
Zapotrzebowanie na pracowników z wysokimi kompetencjami ciągle rośnie.
Gospodarka rynkowa, globalizacja i nowe technologie domagają się coraz większej liczby
pracowników o ściśle określonych kompetencjach. Realizacja wysoko wyspecjalizowanych
prac wymaga wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności. Prace te wymagają pełnego
zaangażowania i kreatywności.
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Uwzględniając wnioski wynikające z analizy literatury i badań własnych opracowano
metodę pomiaru kompetencji pracowników.
Zasady prezentowane w literaturze przedmiotu na temat zarządzania zasobami ludzkimi
nie zawsze są stosowane w praktyce. Często spotykanym zjawiskiem jest praca
w nadgodzinach, nadmiar obowiązków i odpowiedzialności nakładanych na pracownika oraz
nierówny podział pracy. Skutkiem tego w wielu instytucjach występuje duża płynności kadr.
Problemy związane z niedostosowaniem oczekiwań i wymagań do możliwości pojedynczego
pracownika często pozostają nierozpoznane.
W metodzie case study podjęto problem metodyki rozliczania kont płatników, który
stanowi przykład rozwiązania (identyfikacji i wartościowania pracy) trudny i charakterystyczny
dla instytucji publicznych.
W pracy zaproponowano metodę pomiaru kompetencji oraz algorytm do pomiaru
obciążenia pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucjach publicznych. Przedstawiono
metodykę zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucji publicznej. W pracy
zawarto propozycje własne oraz rekomendowane.
Zawarte w niniejszej pracy wyniki badań i wiedza nie tylko udowodniają postawione
tezy, ale mogą być elementem wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.
Pracę kończy podsumowanie.
Słowa kluczowe:
zarządzanie pracą, kompetencje, instytucja publiczna, pracownik, metodyka
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SUMMARY
The subject of the dissertation is the development of a methodology for managing the work of
people with high competence in public institutions. In the face of challenges faced by
organizations, work based on high competences, which in the author's opinion requires
improvement of the management process, plays an increasingly important role.
There are two parts in the dissertation: theoretical and research. The first chapter contains the
research problem and objectives. The theoretical part presents the theoretical foundations of
public institution management, including definitions and functions of management, description
of service quality management systems and solutions for public institution management. In
addition, the theoretical foundations of work management were identified, including the issue
of work management of people with high competences, normalization of individual work
processes and research on work efficiency. The next chapter concerns the research methods
used, among which the case study method implemented to study work management methods in
a public institution, the survey research method, process flow diagram, statistical process
control, work evaluation and work time standardization methods and the Pareto-Lorenz method
are described. The selection of research methods was made taking into account the adaptation
of the method to the subject and purpose of the study, as well as transparency and efficiency of
use.
The research part characterizes the changes in the environment based on the analysis of research
results published by Eurostat and OECD. An analysis of the results of own surveys conducted
for employees from various public institutions was presented. The Social Insurance Institution,
an institution that, with the participation of 45,000 people, ensures that short-term benefits
(allowances) and long-term benefits (pensions, disability pensions) are calculated in the correct
amount and payments made on time to apply the case study method (case-by-case analysis) . In
addition, employees provide services for insured accounts and contribution payers. The
organization pays special attention to customer satisfaction with service.
The demand for highly qualified employees is constantly growing. Market economy,
globalization and new technologies are demanding more and more employees with well-defined
competences. The implementation of highly specialized work requires knowledge, skills and
responsibility. These works require full commitment and creativity.
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Taking into account the conclusions resulting from the literature analysis and own research, a
method of measuring employees' competences was developed.
The principles presented in the literature on the subject of human resource management are not
always applied in practice. Overtime, excess of duties and responsibilities imposed on the
employee, and unequal division of labor is a common phenomenon. As a result, there is a high
staff liquidity in many institutions. Problems related to the failure to adapt expectations and
requirements to the capabilities of a single employee often remain unrecognized.
The case study method addresses the problem of methodology for settling accounts of payers,
which is an example of a solution (identification and evaluation of work) difficult and
characteristic for public institutions.
The paper proposes a method of measuring competences and an algorithm for measuring the
workload of people with high competences in public institutions. The methodology of work
management of people with high competence in a public institution was presented. The work
includes proprietary and recommended proposals.
The research results and knowledge contained in this work not only prove the theses put
forward, but can be part of the exchange of knowledge, experience and good practices.
Summary ends work.
Key words:
work management, competences, public institution, employee, methodology
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WPROWADZENIE
Zagadnieniem opisującym współczesne przemiany w światowej ekonomii jest
gospodarka oparta na wiedzy, która charakteryzuje się: wzrostem znaczenia aktywów
niematerialnych, innowacyjnością, decentralizacją i globalizacją1. M. Zienkowski stwierdza, że
wiedza jest wynikiem ważniejszym od nakładów i stanu środków trwałych2.

W obliczu wyzwań stojących przed organizacjami, coraz większą rolę odgrywa praca
oparta o wysokie kompetencje. Kompetencje rozumiane jako merytoryczna wiedza,
umiejętności, doświadczenie, odpowiedzialność i zdolność efektywnego wykonywania pracy
na określonym stanowisku. Praca twórcza jest realizowanym przez pracownika zadaniem,
którego efekt powinien stanowić źródło wartości dodanej, a tym samym dostarczać korzyści
organizacji. Ten rodzaj pracy ma szczególne znaczenie w organizacji, która realizuje zadania
społecznie odpowiedzialne i chce być postrzegana jako podmiot innowacyjny3.
Działania organizacji realizujących zadania o charakterze publicznym polegają na
spełnianiu określonych oczekiwań społecznych. Rolą instytucji publicznych jest zapewnienie
usług publicznych takich jak między innymi bezpieczeństwo, zabezpieczenie społeczne, dostęp
do nauki i kultury. Oczekiwania w zakresie poziomu, sposobu wykonania, jakości
i ponoszonych na nie nakładów ulegają zmianie wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu
społecznym i gospodarczym. Powinny spełniać oczekiwania jakościowe przy zachowaniu
określonego poziomu kosztów. Rzeczywisty poziom jakości i sprawności działania instytucji
publicznych na rzecz obywateli jest zauważalny wtedy, gdy klienci korzystają z usług. Wtedy
to oceniają działanie organizacji.
Zakres oraz sposób działania administracji uwarunkowany jest przepisami prawa.
Niemniej jednak zapewnienie osiągnięcia założonego celu wymaga nie tylko zapisów
ustawowych ale sprawnego działania organizacji realizującej usługę. Ważne jest zatem takie
zorganizowanie funkcjonowania urzędów, która zapewni, że obywatele otrzymają usługi
zgodnie z oczekiwaniami. Częstym wyznacznikiem jakości w administracji publicznej jest
stopień satysfakcji klienta4.

1

Matusiak K. B., Innowacje i transfer technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s.
93 – 98
2
Zienkowski M., Wiedza a wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003
3
Brilman J., Nowoczesne koncepcje I metody zarządzania, PWE Warszawa 2002, s. 348, s. 88
4
Borowiecka O., Elementy oceny wybranej instytucji publicznej przez pryzmat celów organizacji, Zeszyty
Naukowe Politechniki Poznańskiej (przyjęte do druku)
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Poza sferą prawną, czyli przepisami w danym obszarze, działanie administracji
publicznej opiera się przede wszystkim na pracownikach. Jakość działań instytucji
publicznych, w głównej mierze zależy od pracy ludzi w nich zatrudnionych. Z analizy badań
własnych wynika jednak, że ponad 21 % zatrudnionych wskazuje na nierówny podział zadań
a 31 % na nadmiar obowiązków. Ponadto około 76 % pracowników wykonuje pracę
w nadgodzinach, co potwierdzają badania OECD.
Zarządzanie organizacjami publicznymi wymaga umiejętności oraz stosowania
nowoczesnych systemów, metod zarządzania i filozofii Total Quality Management (TQM).
Implementacja metod diagnozowania kompetencji do zarządzania jakością, a dalej
doskonalenie tych metod z uwzględnieniem specyfiki jakościowego podejścia do zasobów,
powinny stanowić kategorię działań zapobiegawczych, a zastosowanie tych metod
w zarządzaniu jakością stanowić kategorię działań z zakresu badania i oceny5.
Do analizy case study wybrano instytucję publiczną z obszaru ubezpieczeń społecznych
jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która zatrudnia 45 tysięcy osób, a oddziały znajdują
się w całej Polsce. Z instytucją tą współpracują inne organizacje w kraju z racji obowiązku
ubezpieczania osób, poboru należności z tytułu składek, a także wypłaty świadczeń.
Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najważniejszym priorytetem strategicznym jest
to, by ufali mu klienci. Zarówno ci, którzy płacą składki (ubezpieczeni i płatnicy), jak i ci,
którzy otrzymują świadczenia. Nastawienie prokonsumenckie jest zgodne z obowiązującymi
kierunkami rozwoju administracji publicznej w Polsce, których nadrzędną ideą jest budowa
państwa otwartego na potrzeby obywatela i nowoczesne technologie, a jednocześnie sprawnie
i efektywnie realizującego zadania publiczne6. Nowocześnie zarządzane instytucje publiczne
elastycznie reagują na potrzeby klientów. Traktują zarówno ich, jak i kontrahentów w sposób
podmiotowy. To oznacza, że nie tylko rzetelnie wypełniają powinności, lecz także dbają
o prawa klientów i kontrahentów. Traktują ich jak partnerów, a nie jak petentów. Organizacje
są efektywnie zarządzane – racjonalnie wydają pieniądze, dbają o otoczenie społeczne
i biznesowe7.
Praca na wielu różnych stanowiskach w tej instytucji wymaga wysokich kompetencji.
Pracownicy o szerokim zakresie wiedzy i umiejętności muszą być odpowiedzialni, gdyż

5

Szafrański M., Mazur M., Grzegorczyk J. (2017), Wspomaganie zarządzania jakością procesów pracy w
przedsiębiorstwach przez diagnozowanie stanów kompetencji, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej,
Organizacja i Zarządzanie nr 73, s. 254
6
Jaroszek P., Sprawne zarządzanie, Społeczna odpowiedzialność ZUS, Raport 2018, Wyd. ZUS, s. 14
7
Świątek W., Sprawne zarządzanie, Społeczna odpowiedzialność ZUS, Raport 2018, Wyd. ZUS, s. 6

12

posiadają daleko idące uprawnienia i reprezentują instytucję publiczną w bezpośrednim
kontakcie z klientem.
Zapewnienie sprawnej i prawidłowej realizacji zadań wymaga dobrze wyszkolonej
kadry. Mnogość przepisów i różnych możliwych wariantów sprawia, że niemal każda sprawa
jest inna. Dodatkowym utrudnieniem dla prawidłowości realizacji zadań są często zmieniane
przepisy prawa. Bieżąca i rzetelna obsługa spraw wymaga od kadry stałego podnoszenia
poziomu wiedzy.
Zarządzanie dużą organizacją nie jest łatwe. Dlatego niezbędne jest wybranie
i zastosowanie najlepszej formy zarządzania. Czy zarządzanie procesowe jest tym właściwym,
optymalnym? Czy nadal mamy do czynienia z biurokracją? Czy przyjęte zasady pozwoliły na
zmniejszenie biurokracji? Dlaczego organizacja, która nie ma konkurencji na rynku podejmuje
decyzję o wprowadzeniu zarządzania procesowego?
Kolejnym zagadnieniem, na które należy zwrócić uwagę to zmiany pokoleniowe, które
kreują nowe oczekiwania społeczne.
W niniejszej pracy zostanie zaproponowana metody pomiaru kompetencji oraz
algorytm do pomiaru obciążenia pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucjach
publicznych. W pracy zawarto propozycje własne oraz rekomendowane.
Zawarte w niniejszej pracy informacje mają na celu nie tylko udowodnienie postawionej
tezy, ale mają być elementem wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.
Istnieje coraz większa świadomość potrzeby lepszego zarządzania pracą osób
o wysokich kompetencjach. Pozytywnym zjawiskiem zaobserwowanym jest współpraca
urzędów publicznych ze światem nauki, dzięki której możliwe jest wspólne analizowanie
najważniejszych problemów.
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ROZDZIAŁ 1. PROBLEM BADAWCZY. CEL I ZAKRES PRACY
1.1.

Przesłanki uzasadniające podjęcie tematu
Współczesne pojmowanie roli administracji publicznej skupia się na służebnej roli

wobec społeczeństwa. Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych wiąże się ze zmianą
sposobu funkcjonowania i zarządzania. Wpisuje się w koncepcję państwa usługowego,
oferującego obywatelom szeroki zakres usług łatwo dostępnych i wysokiej jakości8. Standardy
obowiązujące przy nabywaniu dóbr i usług w obrocie gospodarczym, klienci przekładają
również na oczekiwania od sfery publicznej. Potencjalni nabywcy usług oczekują ich realizacji
na najwyższym poziomie. Niezmiernie istotną kwestią są koszty funkcjonowania sektora
publicznego.
Rzeczywisty poziom jakości i sprawności działania instytucji publicznych dla obywateli
jest zauważalny wtedy, gdy chcą lub muszą skorzystać z tych usług. Wtedy to poznają,
doceniają albo negują jej działanie.
Ważne jest zatem takie zorganizowanie funkcjonowania administracji, która zapewni,
że obywatele otrzymają usługi zgodnie z oczekiwaniami. Częstym wyznacznikiem jakości
w administracji publicznej jest stopień satysfakcji klienta. Klienci oczekują od instytucji
publicznych:
˗

usługi zrealizowanej rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

˗

usługi zrealizowanej w terminie,

˗

kompetentnej obsługi,

˗

empatycznego podejście do klienta,

˗

niskich kosztów obsługi.
Obecnie stosowane narzędzia, które pozwalają spełnić oczekiwania społeczne jakimi są

jakość, sprawność i efektywność to m.in.:
˗

e-administracja/ e-urzędy,

˗

zapewnienie kompetentnej kadry,

˗

zachowanie dyscypliny finansów.
Mają one za zadanie usprawnić obsługę, poprawić jakość świadczonych usług przy

dążeniu do obniżania kosztów funkcjonowania administracji. Zadania realizowane przez

8

Świątek W., Sprawne zarządzanie, Społeczna odpowiedzialność ZUS, Raport 2018, Wyd. ZUS, s. 6
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instytucje publiczne stanowią w głównej mierze usługi i dlatego niezmiernie istotne jest
zapewnienie kompetentnej kadry.
Biorąc pod uwagę zadania i oczekiwania klientów co do oferowanych usług ważna jest
ocena takiej organizacji. Czy działa sprawnie, dobrze i niedrogo? Na co kadra zarządzająca
powinna zwracać uwagę?
W ocenie autorki najważniejszym elementem w organizacji jest kapitał ludzki. To od
pracy ludzi zależy szybkość i rzetelność wykonanej usługi. Przyjęcie orientacji na zasoby
ludzkie oznacza stworzenie warunków do efektywnej realizacji koncepcji jakości. Oznacza to
spełnienie potrzeb przez tworzenie zasad, praw, systemów oraz wykorzystywanie
instrumentów zarządzania do odnoszenia korzyści z zatrudnienia zarówno przez klientów,
organizację jak i pracowników9.
Główną przesłanką uzasadniającą podjęcie tematu jest brak orientacji na pracę ludzi.
Jak wynika z analiz literatury przedmiotu 10 i wstępnych badań własnych dotyczy to wielu
instytucji publicznych, w których występują problemy takie jak:
-

przyjęte standardy liczby zadań do wykonania nie odzwierciedlają faktycznych
możliwości realizacji przez pracowników;
Zgodnie z literaturą przedmiotu osiągalność celu zależy od jego wykonalności11.

-

struktura organizacyjna nie zapewnia dostatecznego poziomu weryfikacji i kontroli
jakości wykonanej usługi;
Organizowanie powinno objąć zespół działań zmierzających do pozyskania
i przygotowania zasobów, a także warunków uznanych za niezbędne do wykonania
określonych zadań z uwzględnieniem sfery organizacji pracy, zagadnień dotyczących
działania indywidualnego i zespołowego ludzi, ich kompetencji. Podział pracy na
wyspecjalizowane działania wywołuje potrzebę ich koordynacji12.

-

konieczność szybkiej realizacji wielu spraw „priorytetowych” co jest sprzeczne z istotą
„priorytetu”; niektóre instytucje publiczne są skazane na co najmniej kilka zadań
wymagających natychmiastowej realizacji co wynika m.in. z częstych zmian prawa
i obowiązku szybkiego ich wdrażania, np. programy społeczne czy programy
pomocowe wdrażane w ramach tarczy osłonowej w czasie pandemii.

9

Szczepańska K., TQM W zarządzaniu zasobami ludzkimi, wyd. POLTEXT sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 90
Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001,
s. 203
11
Żukowski P., Podstawy nauk o zarzadzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s.
80
12
Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001,
s. 203
10
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Wymaga to przede wszystkim sprawnej organizacji. Poprawnie sformułowany cel pracy
powinien być: zrozumiały, ściśle określony, osiągalny i użyteczny13.
-

system informatyczny niedostosowany do potrzeb szybkiej i efektywnej obsługi zadań,

-

dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne.
Z tym wiąże się problem akceptacji tego stanu rzeczy przez pracowników, którzy

przeżywają ciągły stres, wskutek dużej odpowiedzialności i przeciążenia pracą, w tym
wynikające z braku normatywów obciążenia pracą. Zadanie, którego wykonanie jest obarczone
ryzykiem wystąpienia błędu powinno być poddawane weryfikacji. Przerzucanie zbyt dużej
odpowiedzialności na pracownika, któremu poleca się realizowanie prac w ilościach
niedostosowanych do możliwości stanowi poważny problem wielu instytucji.

1.2.

Przedmiot badań
Przedmiotem badań jest zarządzanie pracą osób o wysokich kompetencjach.
Wiedza i pozyskiwanie nowych umiejętności pozwalają na zdobywanie wysokich

kompetencji. Wysokie kompetencje to zdolność do wykonywania pewnych czynności, oparta
na wiedzy, doświadczeniu, jakości, odpowiedzialności, uczciwości i etyce.
Wysokie kompetencje to potencjał tkwiący w pracownikach oraz organizacji, a także
wszelkie cechy pracowników, które są używane i rozwijane podczas wykonywania pracy
zapewniające osiąganie strategicznych celów organizacji

14

. Efektywność wymaga

innowacyjności i twórczego myślenia. Duże znaczenie dla efektywności pracy ma szybki
dostęp do informacji oraz komunikacja między pracownikami.
Organizacja, której zależy na kadrze o wysokich kompetencjach powinna stosować
takie metody zarządzania pracownikami, które pozwolą realizować cele wszystkich
uczestników procesu realizacji usługi.
W niniejszej pracy jako przykład instytucji świadczącej usługi publiczne, analizie
w zakresie podejmowanych działań zarządczych mających na celu osiąganie określonych
celów został wybrany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, któremu zgodnie z przyjętą wizją
zależy na Badaniu zostaną poddane procesy oraz narzędzia wykorzystywane w komórce

13

Żukowski P., Podstawy nauk o zarzadzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s.
80
14
Wytrążek W., Podstawy naukoznawstwa, T.2. KUL, Lublin 2011, s. 315

17

rozliczeń kont płatników składek, gdzie jeden pracownik ma w swoim zakresie kilkanaście
odmiennych obowiązków, których realizacja wymaga różnych kompetencji i predyspozycji.

1.3.

Problem badawczy
Problemem badawczym dysertacji jest jak zarządzać pracą w instytucjach publicznych?

Z badań wstępnych wynika, że wyjaśnienia wymaga nierówny podział zadań, nadmiar zadań,
praca w nadgodzinach, duża płynność kadr i braki kadrowe pracowników.
Z badań Eurostatu wynika, że 75 % wszystkich pracowników w Polsce pracuje
w nadgodzinach i ponad połowa ankietowanych kontynuuje pracę w domu15.
Potrzebne jest zidentyfikowanie obszarów wymagających usprawnienia bądź zmian.
Wymaga to zastosowania metody wartościowania pracy. Niezbędne jest również określenie
i wdrożenia metodyki zarządzania pracą.

1.4.

Cel główny i cele cząstkowe
Naukowym i poznawczym celem pracy jest opracowanie metodyki zarządzania pracą

osób o wysokich kompetencjach w instytucjach publicznych, umożliwiającej osiąganie jej
założonych celów, realizację zadań i wywoływanie zachowań tak aby realizowane były cele
formułowane w instytucji.
Cele cząstkowe dysertacji:
1. przeprowadzenie krytycznej analizy literatury przedmiotu w kontekście realizacji
głównego celu pracy,
2. opracowanie metody pomiaru kompetencji,
3. dobór narzędzi pomiaru obciążenia pracą osób o wysokich kompetencjach
w instytucjach publicznych.
Osiągnięcie celów organizacji będzie możliwe przy orientacji zarówno na klienta jak i na
pracownika.

15

https://www.hays.pl/cs/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_1728683.pdf
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1.5.

Zakres pracy
W dysertacji wyróżnia się dwie części: teoretyczną i badawczą. W rozdziale pierwszym

zawarto problem badawczy i cele. W części teoretycznej zaprezentowano podstawy teoretyczne
zarządzania instytucją publiczną, w tym zawarte są definicje i funkcje zarządzania, opis
systemów zarządzania jakością usług oraz rozwiązania w zakresie zarządzania instytucją
publiczną. Ponadto wyodrębniono teoretyczne podstawy zarządzania pracą, w tym ujęto
zagadnienie zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach, normowanie procesów pracy
indywidulanej oraz badania efektywności pracy. Kolejny rozdział dotyczy zastosowanych
metod badań, wśród których opisano między innymi metodę case study zaimplementowaną do
badania metod zarządzania pracą w instytucji publicznej, metodę badań ankietowych, diagram
przebiegu procesu, statystyczną kontrolę procesu, metody wartościowania pracy i normowania
czasu pracy oraz metodę Pareto-Lorenza. Wyboru metod badawczych dokonano
z uwzględnieniem dostosowania metody do przedmiotu i celu badania, a także przejrzystości
i efektywności wykorzystania.
W części badawczej dokonano charakterystyki zmian w otoczeniu w oparciu o analizę
wyników badań publikowanych przez Eurostat i OECD. Przedstawiono analizę wyników badań
ankietowych własnych przeprowadzonych dla pracowników z różnych instytucji publicznych.
Do zastosowania metody case study (analizy pojedynczego przypadku) wybrano Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, instytucję, która przy udziale 45 tysięcy osób dba o to, aby
świadczenia krótkoterminowe (zasiłki) i długoterminowe (emerytury, renty) były naliczane we
właściwej wysokości a wypłaty realizowane na czas. Ponadto pracownicy prowadzą obsługę
kont ubezpieczonych oraz płatników składek. Organizacja zwraca szczególną uwagę na
satysfakcję klientów z obsługi.
Zapotrzebowanie na pracowników z wysokimi kompetencjami ciągle rośnie.
Gospodarka rynkowa, globalizacja i nowe technologie domagają się coraz większej liczby
pracowników o ściśle określonych kompetencjach. Realizacja wysoko wyspecjalizowanych
prac wymaga wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności. Prace te wymagają pełnego
zaangażowania i kreatywności.
Uwzględniając wnioski wynikające z analizy literatury i badań własnych opracowano
metodę pomiaru kompetencji pracowników.
Zasady prezentowane w literaturze przedmiotu na temat zarządzania zasobami ludzkimi
nie zawsze są stosowane w praktyce. Często spotykanym zjawiskiem jest praca
w nadgodzinach, nadmiar obowiązków i odpowiedzialności nakładanych na pracownika oraz
19

nierówny podział pracy. Skutkiem tego w wielu instytucjach występuje duża płynności kadr.
Problemy związane z niedostosowaniem oczekiwań i wymagań do możliwości pojedynczego
pracownika często pozostają nierozpoznane.
W metodzie case study podjęto problem metodyki rozliczania kont płatników, który
stanowi przykład rozwiązania (identyfikacji i wartościowania pracy) trudny i charakterystyczny
dla instytucji publicznych.
W pracy zaproponowano metodę pomiaru kompetencji oraz algorytm do pomiaru
obciążenia pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucjach publicznych. Przedstawiono
metodykę zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucji publicznej. W pracy
zawarto propozycje własne oraz rekomendowane.
Zawarte w niniejszej pracy wyniki badań i wiedza nie tylko udowodniają postawione
tezy, ale mogą być elementem wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.
Pracę kończy podsumowanie.
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ROZDZIAŁ 2. ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ PUBLICZNĄ
W ŚWIETLE LITERATURY
2.1.

Istota i funkcje zarządzania
Zarządzanie

jest

sztuką

łączenia

różnych

środków,

którymi

dysponuje

przedsiębiorstwo, tak aby osiągnąć swoje cele z maksymalną skutecznością. Zarządzanie
stanowi istotę decydowania. Jest to zespół czynności zmierzających do osiągnięcia
pozytywnych rezultatów finansowych przy końcu określonych okresów, wybór, podział
i zastosowanie środków przedsiębiorstwa, jak również stosunki wszelkiego rodzaju, jakie może
ono utrzymywać z innymi osobami prawnymi16.
Zarządzanie jest procesem kierunkującym działanie organizacji na osiąganie jej celów
w sposób sprawny i skuteczny. Sprawność oznacza korzystny stosunek nakładów w stosunku
do wyników (minimalizacja strat). Skuteczność oznacza wykonywanie zaplanowanych działań,
a dzięki temu osiąganie założonych celów. W procesie zarządzania, wykorzystywane są
różnorodne zasoby, które w literaturze dzieli się na cztery podstawowe rodzaje: ludzkie,
rzeczowe, finansowe, informacyjne (wiedzy)17. Zasoby ludzkie to członkowie organizacji –
ludzie pracujący w instytucji. Zasoby rzeczowe to wszelkie rzeczy materialne, jakimi
dysponuje organizacja – nieruchomości i ruchomości, wyposażenie, wszelkie narzędzia
i urządzenia wykorzystywane w pracy. Na zasoby finansowe składają się aktywa w dowolnej
postaci (pieniądze na koncie, gotówka, papiery wartościowe) posiadane aktualnie lub możliwe
do zdobycia w krótkim czasie. Można do nich zaliczyć wierzytelności (o ile jest możliwe
szybkie przekształcenie ich w zasoby bieżące). Zasoby informacyjne to wszelkie informacje
i wiedza, jaką dysponuje organizacja. Niektóre można rejestrować i przechowywać
na nośnikach (dane komputerowe, dokumenty, raporty, zestawienia, analizy), inne pozostają
w pamięci członków organizacji tj. wiedza i doświadczenie pracowników.
Proces zarządzania, bez względu na rodzaj organizacji oraz jej cele, można
scharakteryzować przez cztery podstawowe funkcje, jakimi są: planowanie, organizowanie,
motywowanie i kontrolowanie18.

16

Caude R., Moles A., Methodologie vers une science de l'action, Paryż 1964, s. 450; za T. Pszczołowskim
Koźmiński A. K., Piotrowski W., (red.), Zarządzanie – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2001, s. 62
18
Robbins S. P., Decenzo D. A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2002, s.
32; Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 36
17
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Planowanie jako funkcja zarzadzania polega na obmyślaniu zasobów i sposobów
postepowania z uwzględnieniem celu i warunków działania.
Ustalenie celu (i priorytetów) instytucji umożliwia skuteczną koncentrację jej zasobów
i potencjału intelektualnego na ważnych kierunkach działania.
Opracowanie wariantów planu polega na zaproponowaniu kilku różnych odmian
działań prowadzących do osiągnięcia założonego celu w danych warunkach przy
wykorzystaniu posiadanych zasobów. Ważnym twórczym etapem działania jest przewidywanie
sytuacji, problemów i rozwiązań19.
Organizowanie jako funkcja zarzadzania jest procesem zmiennym, który zależy od
zadań instytucji i polega na harmonizowaniu i integrowaniu pracy poszczególnych jej organów.
Jej istotą jest kształtowanie działalności poprzez właściwy dobór środków i wyznaczenie
struktury organizacyjnej. Organizowanie jest procesem ciągłym i dlatego po zbudowaniu
struktury działania, mogą być jej potrzebne korekty i usprawnienia.
Organizowanie

obejmuje

zespół

działań

zmierzających

do

pozyskiwania

i przygotowania zasobów (środków) a także warunków uznanych za niezbędne do realizacji
ustalonych planów (zadań) ze szczególnym uwzględnieniem sfery organizacji pracy, zagadnień
dotyczących działania indywidualnego i zespołowego. Podział pracy na wyspecjalizowane
zadania wywołuje potrzebę ich koordynacji.
Celem zarządzania przez motywowanie jest bezpośrednie włączenie pracowników
w działalność instytucji i możliwie najlepsze wykorzystanie ich wiedzy, umiejętności,
uzdolnień i doświadczenia w realizacji stawianych przed nimi zadań. Motywowanie jest trudną
sztuką, wymagającą stosowania różnych środków motywacyjnych, jakimi są środki zachęty
i perswazji. Dla wielu motywacja wydaje się pojęciem oczywistym. Człowiek chce dobrze
pracować i chce mieć osiągnięcia jak również pragnie widzieć sens i użyteczność swojej pracy.
Ponadto chce czerpać z niej korzyści materialne i moralne oraz traktować ją jako źródło
osiągania sukcesów życiowych. Każdy pracownik chciałby po prostu odczuwać satysfakcję ze
swej pracy. Motywowanie tworzy zespół środków i reguł postępowania stosowany w celu
nakłonienia pracowników do działań zgodnych z celami instytucji 20.
Najwyższe kierownictwo powinno skutecznie motywować pracowników do
poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez przemyślane inwestowanie w szkolenia,

19
20

Żukowski P., Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s.50
Żukowski P., Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 158
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odpowiednią polityka płacową i współtworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej
podnoszeniu kwalifikacji i uczeniu się pracowników21.
Oczekiwanie od pracodawców wsparcia, zaangażowania i poświęcenia dla osiągania
celów organizacji może być sprzeczne z postawami przyjmowanymi przez pracowników.
Sposobem na tworzenie synergii wobec takiego stanu rzeczy może być tworzenie wysoce
zaangażowanego i efektywnego miejsca pracy, które charakteryzują się następującymi
wyznacznikami:
˗

partycypacja zatrudnionych w zarządzaniu,

˗

projektowanie i tworzenie wewnętrznego środowiska usług,

˗

doskonalenia jakości systemów i procesów komunikowania się,

˗

elastyczny, funkcjonalny system planowania,

˗

samokontrola pracownicza i dyscyplina22.
Kontrolowanie powinno mieć charakter inspirujący i wychowawczy. Kontrolowanie,

jako funkcja zarządzania polega na sprawowaniu nadzoru i koordynacji działań, by prowadziły
one do osiągnięcia założonych celów instytucji. Obejmuje ono ustalenie osiągniętych wyników
i porównanie ich z odpowiednim planem, rysunkiem, modelem, wzorcem lub normą
(z charakterystycznymi parametrami). Ponadto obejmuje analizę odchyleń pomiędzy
wartościami osiągniętymi i założonymi oraz określenie działań korygujących gdy wartości
odchyleń przekraczają granice tolerancji. Przy analizie odchyleń uwzględnia się: rodzaje
kontroli, ich zakres i częstotliwość, przyczyny i skutki tych odchyleń oraz wskazuje środki
zaradcze.

2.2.

Zarządzanie instytucją publiczną
Istota procesu zarządzania instytucjami publicznymi nie różni się od zarządzania innymi

organizacjami, jednak wyróżnia je przede wszystkim specyfiką realizowanych przez nie celów
(innych niż zysk komercyjny) oraz złożone otoczenie. Zarządzanie instytucjami publicznymi
odchodzi od modelu instytucji biurokratycznych i opiera się obecnie na paradygmacie Nowego
Zarządzania Publicznego. Wykorzystuje się w nim mechanizmy sprawdzone w organizacjach

21
22

Bitkowska A., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wyd. Difin S.A., Warszawa 2011, s. 68
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komercyjnych, dokładnie sprecyzowane i opisane w teorii organizacji i zarządzania,
jednocześnie będące przedmiotem zainteresowania nauki administracji23.
Instytucjami publicznymi nazywa się organizacje działające w sferze spraw publicznych
regulowanej przez normy prawa, których zadaniem jest ochrona interesu publicznego 24 .
Instytucje publiczne działają w sferze prawa publicznego, której zadaniem jest ochrona interesu
publicznego. Sfera publiczna rozumiana jest w konotacji z przestrzenią publiczną. Sfera
publiczna pozwala określić wzajemne relacje między społeczeństwem obywatelskim
a administracją publiczną25.
Jak udowodniła praktyka, państwo jest instytucją, która jako jedyna może zrealizować
lub nadzorować takie przedsięwzięcia nieopłacalne, ale konieczne, aby mogło spokojnie
funkcjonować społeczeństwo. Nie chodzi tu tylko o administrację, ale także o kwestie np.
opieki społecznej czy szeroko rozumianej kultury26.
Sfera spraw publicznych jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych
badających życie publiczne, takich jak: nauka administracji, prawo, ekonomia, historia,
socjologia, psychologia, organizacja i zarządzanie. Pojęcie instytucji publicznej można
wyjaśnić opierając się na pojęciu podmiotu publicznego, jak zostało to ujęte na stronach
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
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, gdzie instytucję publiczną

utożsamia się z pojęciem podmiotu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 28 . Zgodnie z
zapisami ustawy do podmiotów publicznych zalicza się: organy administracji rządowej, organy
kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także
jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady
budżetowe, fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz
Zdrowia, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych
ustaw. W kontekście misji administracji publicznej można stwierdzić, że grupa podmiotów
publicznych jest bardzo liczna, ponieważ można do nich zaliczyć wszelkie podmioty, którym
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podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jak ma to miejsce
chociażby w przypadku zakładów administracyjnych, takich jak szkoły, biblioteki czy muzea29.
W zarządzaniu zasobami specyficzną cechą części tych zasobów jest despacjalizacja,
czyli możliwość ich wykorzystania niezależnie od miejsca i czasu, nawet w wielu procesach
jednocześnie, jak ma to miejsce w przypadku danych komputerowych czy know-how. Istotną
cechą zasobów jest możliwość ich transformacji i wymienialność, choć nie wszystkie można
ująć w prostym bilansie organizacji – takimi wyjątkami są np. kultura organizacji, kapitał
klientów, kapitał partnerów30.
Planowanie w instytucji publicznej to proces przede wszystkim nakreślania działań
przez pryzmat celów nałożonych przez ustawodawcę. W tym mieści się również wyznaczania
realnych

i

możliwych

do

osiągnięcia

celów,

opracowanie

strategii

i

planów

podporządkowanych celom.
Organizowanie określa się jako ustalanie sposobów wykonania konkretnych zadań
ujętych w planach, rozdzielanie zasobów pomiędzy zespoły i pojedynczych członków
organizacji w sposób, z jednej strony unikający strat i marnotrawienia zasobów, z drugiej zaś
efektywnie wykorzystujący możliwości pracowników, jednak bez ich przeciążania31.
Motywowanie polega na oddziaływaniu przez rozmaite formy i środki na pracowników,
tak by ich zachowania były zgodne z wolą kierującego, aby zmierzały do realizowania
postawionych przed nimi zadań. Motywowanie jest wiec procesem, który ma charakter
dwustronny32.
Przewodzenie określa się jako kierowanie ludźmi, za pomocą odpowiednich
mechanizmów motywacji – bodźców pozytywnych i negatywnych, czyli nagród i kar
(materialnych i niematerialnych), zasadniczo bez użycia przymusu. W przywództwie zwraca
się uwagę na lidera zespołu, który oprócz motywowania potrafi też rozwiązywać problemy
interpersonalne oraz zapobiega konfliktom. Kontrolowanie definiuje się jako czuwanie nad
kierunkiem działań organizacji, sprawdzanie rezultatów, porównywanie z normami
kontrolnymi (wynikającymi z obowiązującego prawa oraz planów organizacji), porównywanie
stanu rzeczywistego ze stanem planowanym, wyciąganie wniosków, wprowadzanie korekt,
szukanie rozwiązań poprawiających wydajność pracy. Wynikiem kontroli może być niekiedy
29
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nawet zmiana norm kontrolnych (gdy są niemożliwe do osiągnięcia) czy też wyznaczenie
innych celów. W praktyce rzadko są realizowane w przedstawionej wyżej kolejności,
zazwyczaj w dowolnych kombinacjach, a nawet równocześnie33.
W administracji publicznej bardzo ważną rolę odgrywa jest kontrola zarządcza. W jej
ramach najistotniejszym elementem jest system wyznaczania celów i zadań oraz
monitorowania stopnia ich realizacji. System kontroli zarządczej ma wspierać realizowanie
celów postawionych przed jednostką. Jednocześnie ma zapewnić ich realizację poprzez
maksymalizację szans i minimalizację zagrożeń34.
Wszystkie te działania mają również za zadanie wczesne zdiagnozowanie ryzyka
nieosiągnięcia postawionych celów co pozwoli na uniknięcie bądź zminimalizowanie jego
skutków. Rozważając kwestie związane z zarządzanie organizacjami należy zwrócić uwagę na
zarządzanie kryzysowe, polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, reagowaniu na
zakłócenia w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym oraz na przywracaniu stanu pożądanego.
Przedłużający się stan sytuacji kryzysowej może powodować poważną destabilizację instytucji,
a w najgorszym wypadku utratę kontroli nad skutkami zaistniałych zdarzeń. Zarządzanie
kryzysowe jest oparte na planowaniu awaryjnym oraz reagowaniu kryzysowym, czyli realizacji
planów awaryjnych w przypadku wystąpienia zakłóceń35.
T. Pszczołowski wskazał podstawowe zasady zarządzania, które z racji swej
uniwersalności można zastosować w odniesieniu do instytucji publicznych, tj.:36
˗

zasada jasnego określania celu – poprawnie sformułowany cel jest warunkiem
skuteczności działań, gdyż pozwala na zainteresowanie ludzi wykonywaną pracą;

˗

zasada poprawnego wytyczania zakresów zadań – poziom ich trudności powinien być
zbliżony do górnego pułapu możliwości człowieka;

˗

zasada realności i konkretności przydzielanych zadań – realność określa możliwość
wykonania zadań przy danym stanie zasobów oraz istniejących warunkach pracy,
konkretność określa: co, kto, kiedy i jak ma zrobić;
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˗

zasada stosowania racjonalnego podziału pracy – dzielenia zadań na jednostki
składowe, łączenie ich w jednorodne czynności i powierzanie odpowiednio dobranym
specjalistom;

˗

zasada koncentracji – lokowanie jednorodnych działań i czynności w jednym
najbardziej odpowiednim miejscu.
Nie zagłębiając się w klasyfikację instytucji publicznych, należy wskazać pojęcia

związane z zarządzaniem nimi, wykorzystywane wcześniej w teorii organizacji i zarządzania.
Zostały one przejęte bezpośrednio, ewentualnie z drobnymi modyfikacjami wynikającymi ze
specyfiki zarządzania organizacjami nienastawionymi na zysk, a działającymi w interesie
publicznym, co stanowi ich najważniejszą cechę wyróżniającą.

2.2.1. Misja, wizja i cele
Zarządzanie polega na zapewnieniu warunków organizacji, by mogła działać zgodnie
ze swymi założeniami, czyli realizować swoją misję, osiągać zgodne z nią cele i zachowywać
niezbędny poziom spójności umożliwiający przetrwanie, czyli wyodrębnienie z otoczenia,
i rozwój, czyli realizację misji i celów w przyszłości37.
Misja, wizja i cele są niezbędne w tworzeniu strategii instytucji publicznych, które
określa się w literaturze jako jednostki sektora publicznego, obejmującego instytucje
państwowe i samorządowe oraz ich jednostki organizacyjne realizujące zadania publiczne38.
Sfera działań państwa i administracji publicznej obejmuje zadania, których nie może
wykonywać sektor prywatny, w szczególności zadania obronno-wojskowe, którego celem jest
ochrona suwerenności i bezpieczeństwa państwa, wyposażenie i funkcjonowanie armii. Drugą
sferę stanowią zadania związane z zapewnieniem ładu prawno-instytucjonalnego, dotyczącego
funkcjonowania państwa i egzekwowania prawa. Obejmuje ona również sferę bezpieczeństwa
wewnętrznego oraz ochronę własności i wolności jednostek39.
Specyfika zarządzania instytucjami publicznymi, jest widoczna przede wszystkim w ich
misji publicznej, celach, złożonym otoczeniu, budowie struktur oraz wartościach, na których
oparta jest organizacja. Metody ich działania wykorzystywane do osiągania celów są inne od
metod organizacji nastawionych na zysk. Instytucje publiczne są w większym stopniu otwarte
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na wpływy otoczenia, które jednocześnie jest bardziej złożone i mniej odporne niż w przypadku
organizacji komercyjnych40. Administracja rządowa i samorząd terytorialny są ustanowione
przez państwo, co za tym idzie korzystają z wpływów budżetu państwa, co nie występuje
w przypadku przedsiębiorstw komercyjnych.
Misja stanowi kluczowe dla rozwoju organizacji określenie stosunku do otoczenia. Jest
to „ogólny cel organizacji oparty na przesłankach planistycznych, uzasadniający istnienie
organizacji”. Określa sposób realizacji wizji organizacji w przyszłości, czyli jej wyobrażenia
opartego na uznanych wartościach i idei41. Do elementów składowych misji zalicza się:
1. określenie potrzeb, jakie oferuje organizacja;
2. ustalenie sposobu, w jaki organizacja będzie zaspokajała potrzeby otoczenia;
3. „filozofia” działania organizacji w sensie szczególnych wartości, którym
organizacja chce hołdować w swojej działalności”42.
Wizja jest pewną koncepcją strategii, wyobrażeniem docelowego stanu organizacji za
kilka czy kilkanaście lat, gdy planowane cele zostaną osiągnięte. Instytucje publiczne istnieją
z mocy prawa, by zaspokajać różnorodne potrzeby społeczeństwa.
Misja i związana z nią strategia instytucji publicznych powinna raczej akcentować to,
czym dana instytucja się wyróżnia spośród podobnych sobie 43.
Cele instytucji publicznych wyróżniają je z otoczenia pod względem charakteru oraz
ich ilości. Cele te obejmują zapewnienie prawidłowego funkcjonowania państwa,
bezpieczeństwa, ochronę środowiska, ochronę zdrowia, kontrolowanie gospodarki narodowej,
realizację zadań publicznych, w szczególności poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb
społeczności lokalnych. Instytucje publiczne zazwyczaj posiadają więcej celów do wykonania,
a ich struktura jest bardziej złożona. Cele te ze względu na szczebel w hierarchii organizacji,
dzieli się na strategiczne, taktyczne i operacyjne44.
Cele strategiczne są ustalane na najwyższym szczeblu organizacji i wynikają
bezpośrednio z misji. Aby je osiągnąć formułuje się plany strategiczne, z których wynikają cele
taktyczne, realizowane na szczeblu średnim. Do osiągnięcia celów taktycznych potrzebne jest
sformułowanie planów taktycznych, z których wynikają cele operacyjne, osiągane w oparciu
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o plany operacyjne na szczeblu najniższym, czyli na poziomie podstawowych komórek
organizacyjnych. Podziałowi celów według kryterium hierarchicznego odpowiada podział
uwzględniający ramy czasowe. Są to: cele i plany długookresowe (długoterminowe –
realizowane przez kilka czy kilkanaście lat), średniookresowe (zazwyczaj od roku do pięciu
lat), krótkookresowe (do jednego roku). Powyższa reguła nie jest jednak bezwzględnie
obowiązująca. Osiągnięcie kilku celów niższego rzędu daje w rezultacie osiągnięcie jednego
celu wyższego rzędu, stąd konieczność koordynacji, uzgadniania celów i eliminacja konfliktów
w planach.
Instytucje publiczne w szczególności administracja publiczna, określane są jako
społecznokulturowe (społeczeństwa, lokalne społeczności, organizacje), systemy zachowujące
się rozmyślnie – zdolne do korygowania, a nawet zmiany pierwotnie wyznaczonych celów 45.
S. Wrzosek wskazuje, że możliwe jest podjęcie próby określenia wpływu administracji
na jej otoczenie zewnętrzne, czyli wskazania, jakie są możliwości oddziaływania administracji
publicznej na kształtowanie życia społecznego zarówno w skali ogólnopaństwowej, jak
i regionalnej oraz lokalnej, co jest związane z polityką administracyjną. Niektóre cele wynikają
bezpośrednio z ustaw prawa ustrojowego określających kompetencje i zadania organów, np.
zadania własne jednostek samorządu terytorialnego46.
J. Łukasiewicz przywołuje swoiste cechy wyróżnione w pracach J. Starościaka: cele
będące elementem każdej instytucji w przypadku administracji publicznej powstają poza nią.
Administracja nie może ponadto zrezygnować z ich realizacji. Formy działania administracji
są określone prawem – istnieje zatem ograniczenie doboru aparatury działania. Zunifikowane
formy upodabniają pracę organów (jedność działania), zunifikowane struktury upodabniają
budowę.
Efekty działań administracji są często niewymierne i nie podlegają w pełni
podstawowym ocenom prakseologicznym. Wreszcie administracja publiczna, będąca częścią
aparatu państwowego, w budowie i funkcjonowaniu jest podporządkowana zasadom
ustrojowym47. Instytucje publiczne muszą w niektórych przypadkach samodzielnie wybierać
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skonkretyzowane cele oraz sposoby ich osiągnięcia, w oparciu o przepisy i konkretne potrzeby
społeczne na danym terytorium, na podstawie tworzonej przez nie polityki rozwoju48.
Zarządzanie strategiczne, czyli oparte na dokładnie opracowanej strategii rozwoju,
bywa mylone z opracowaniem dokumentu planistycznego. Jego istotą jest jednak
uświadomienie misji organizacji, wartości, jakimi się ona kieruje oraz określenie celów, które
rzeczywiście chce się osiągnąć. W literaturze podkreśla się, że w pierwszej kolejności powinny
być ustalone zadania organizacji, następnie zdefiniowana misja, a dopiero później
sformułowane cele. Instytucje publiczne muszą posiadać cele określone formalnie i wynikające
z wartości przyjętych w społeczeństwie

49

. Jako najważniejsze funkcje planowania

strategicznego, oprócz ustalania celów wymienia się: wskazywanie gdzie i jak koncentrować
zasoby, określanie wspólnych wartości, wytwarzanie standardów jakości, tworzenie opisu
organizacji, który może być poddany ewaluacji 50 . Warunkiem powodzenia w zarządzaniu
strategicznym jest bieżące i stałe monitorowanie jego związku z realizowanymi działaniami,
ponieważ plan i działania muszą być ze sobą zgodne, a ewentualne problemy czy opóźnienia
jego realizacji, powinny pociągać za sobą odpowiednią korektę planu, by dalsza realizacja
strategii była możliwa51. W budowaniu strategii wykorzystuje się najczęściej analizę SWOT,
w której mocne i słabe strony organizacji zestawia się z szansami i zagrożeniami otoczenia.
Analizę przeprowadza się biorąc pod uwagę perspektywy czasowe i uwzględniając trzy
pytania: jaka jest organizacja dziś? jaka zgodnie z wizją powinna być w przyszłości? jak
osiągnąć przyszły pożądany stan? odpowiedź na te pytania wymaga przede wszystkim wiedzy
o tym, jak w danym momencie funkcjonuje organizacja 52.
Otoczeniem organizacji określa się wszystko to, co może wpływać na organizację,
zarówno z zewnątrz, jak i ze środowiska wewnętrznego. Otoczenie zewnętrzne (znajdujące się
poza organizacją) dzieli się na dwie sfery: otoczenie ogólne, które tworzą bliżej
niesprecyzowane siły i wymiary, wśród których działa organizacja oraz otoczenie celowe,
inaczej zwane zadaniowym. Otoczenie ogólne wpływa na organizację przez działanie pięciu
specyficznych wymiarów 53:
48

Starościak J., Zarys nauki administracji, Warszawa 1966, s. 28-33
Stoner J.A.F., Wankel Ch., op. cit., s. 109; S. Wrzosek, System: administracja publiczna, s. 49
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Knaś P., Tworzenie planu strategicznego w instytucji publicznej, http://badania-wkulturze.mik.krakow.pl/2010/07/16/plan-strategiczny-w-instytucjipublicznej/
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Szerzej: r.D. young, Perspectives on strategic planning in the public sector, 2003,
http://www.ipspr.sc.edu/publication/Perspectives%20on%20Strategic%20 Planning.pdf
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J.A.F. Stoner, r.e. Freeman, D.r. Gilbert, op. cit., s. 268; S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o
organizacji, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 116-117
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 Wymiar międzynarodowy, który jest zazwyczaj określany w pewnym uproszczeniu
jako sytuacja i konkurencja międzynarodowa. W tym wymiarze należy również
uwzględnić członkostwo państwa w organizacjach międzynarodowych, zakres
współdziałania i wpływu tych organizacji.
 Wymiar ekonomiczny jest stanem systemu gospodarczego państwa, w którym działa
organizacja. Do jego charakterystyki często używa się pojęć ekonomicznych, takich jak:
np. stopień inflacji, stopa bezrobocia, produkt krajowy brutto, wskaźniki płac, kursy
walut, podatki i daniny publiczne oraz ich wysokość, deficyt i dług publiczny, wysokość
dotacji itp.
 Wymiar

techniczny

dotyczy technik

i

technologii

wykorzystywanych

do

przekształcania zasobów w produkty i usługi. W odniesieniu do instytucji publicznych,
które nie tworzą typowych produktów w postaci rzeczy i nie oferują usług
komercyjnych,

wymiar

techniczny

w

główniej

mierze

dotyczy

narzędzi

wykorzystywanych w funkcjonowaniu instytucji publicznych, np. cyfrowa archiwizacja
danych, elektroniczny obieg dokumentów, wymagania techniczne dotyczące przede
wszystkim bezpieczeństwa wymiany informacji, niezawodności i wydajności systemów
informatycznych.
 Wymiar socjokulturowy obejmuje cechy społeczeństwa warunkowane historią, religią
i wyznaniami, przeważającymi na danym terenie a także kulturę, zwyczaje, potrzeby
społeczne, które są i które powinny być zaspokajane przez instytucje publiczne.
 Wymiar prawno-polityczny można określić jako stosunki między gospodarką
a państwem oraz regulację działalności podmiotów prywatnych. Wymiar ten jest
szczególnie istotny dla instytucji publicznych. Organizacje te w pewnym stopniu
oddziałują na wspomniany wymiar, przez tworzenie i stosowanie aktów prawnych,
zbiorowych i indywidualnych.
 Wymiar międzynarodowy stanowi konsekwencje wynikające z przynależności do
Unii europejskiej i stosowania prawa unijnego54.
Otoczenie celowe stanowią konkretne podmioty bezpośrednio wpływające na
organizację i na które wpływa organizacja. Do grup w otoczeniu celowym zaliczani są: klienci,
konkurenci, dostawcy, sojusznicy strategiczni, regulatorzy oraz związki zawodowe.
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[29] Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. 2005 r. Nr 64, poz. 565), ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 r. Nr
130, poz. 1450), szerzej: M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla
obywateli i przedsiębiorców, ceDeWu, Warszawa 2009

31

Konkurenci to podmioty, z którymi organizacja konkuruje o zasoby i klientów. Klienci są
odbiorcami produktów i usług oferowanych przez organizację. W instytucjach publicznych są
to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
będące odbiorcami usług instytucji publicznych55. Do otoczenia celowego zalicza się niekiedy
właścicieli, jeżeli stanowią oni zewnętrzną grupę funkcjonującą poza organizacją, np.
akcjonariuszy, inwestorów instytucjonalnych oraz właścicieli, którzy nie angażują się
w działanie organizacji56.
W odniesieniu do instytucji publicznych ich właścicielem jest państwo albo lokalna
społeczność jak ma to miejsce w przypadku jednostek samorządu terytorialnego. Istotnym
elementem otoczenia zewnętrznego są grupy nacisku (ang. lobby), czyli organizacje, dążące do
wprowadzenia ważnych dla siebie rozwiązań w sferze prawnej lub w funkcjonowaniu
organizacji.
Otoczenie wewnętrzne organizacji tworzą:
˗

zarząd (osoby lub organy sprawujące władzę w organizacji),

˗

pracownicy (ludzie pracujący na rzecz organizacji, zatrudnieni w niej lub
współpracujący w innej formie); pracownicy to kierownicy wszystkich szczebli
oraz wykonawcy,

˗

kultura organizacji integrująca powyższe elementy.

Kultura organizacji zawiera wartości, na których organizacja opiera swoje istnienie,
wartości jakimi kierują się członkowie organizacji, obowiązujące reguły i zasady. Kultura
obejmuje działania wielu czynników, do których zalicza się: historię, wielkość i strukturę
organizacji, środowisko w jakim działa i system wartości lokalnej społeczności. Szerzej
ujmowana kultura bywa utożsamiana z pojęciem jakości administracji i obejmuje ona
przestrzeganie prawa, dyrektywy etyczne, socjologiczne i psychologiczne 57 . Do otoczenia
niekiedy zalicza się również fizyczne otoczenie organizacji, czyli miejsce i warunki pracy
znajdujące się w konkretnej przestrzeni, co wraz z innymi czynnikami, może pozytywnie bądź
negatywnie wpływać na pracowników, motywując ich bądź powodując stres przekraczający
granice normy58.
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Np. usługi powszechnie dostępne – ustawa z dnia 20 grudnia 2006 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
56
Wytrążek W., Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania s.332
57
Piekara A., Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 10
58
Szczot, Stres a jakość pracy zawodowej, „rocznik Wyższej Szkoły handlowej w Radomiu. Administracja i
zarządzanie” 2008, t. iV, s. 271-282
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Jedną z kluczowych ról w zapewnieniu większej zgodności między organizacją
a otoczeniem odgrywa struktura organizacji, czyli układ elementów (komórek) organizacji
i wzajemnych powiązań między nimi59.
W szczególności chodzi o takie modyfikacje struktur, by działały elastycznie,
zapewniając sprawny przepływ informacji, które tworzą całość działania organizacji w oparciu
o powiązania funkcjonalne i informacyjne oraz procedury realizacji zadań 60.

2.3.

Zarządzanie wybranymi obszarami w instytucji publicznej

2.3.1. Uzasadnienie wyboru obszarów, którymi zarządza instytucja publiczna
Wyodrębnianie z całości mniejszych obszarów jest sprawdzonym przez wieki kanonem
sztuki organizatorskiej. Powszechnie stosowanym punktem odniesienia w budowie struktur
organizacyjnych jest podział procesu tworzenia efektu działania całości na elementy prostsze,
bardziej zrozumiale dla całej organizacji61.
Czynniki kształtujące strukturę organizacyjną mają zróżnicowany wpływ. Największy
wpływ na strukturę organizacji wykazuje otoczenie. Zjawisko to wskazuje na konieczność
przystosowywania się organizacji do wymagań otoczenia, między innymi poprzez zmiany
struktury62.
Według R. Rutki struktura organizacji jest funkcją jej strategii zależną od wielu
zmiennych, takich jak: otoczenie i zasoby63.
M. Steinmann i G. Schreyögg do czynników strukturotwórczych zaliczają: otoczenie,
technologię, cykl życia organizacji, kulturę i strategię64.
W wielu opracowaniach z zarządzania wskazuje się na dominującą rolę i wpływ
pracowników na rozwiązania organizacyjne, w tym: kompetencje, kulturę organizacyjną
i etykę65.
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Wytrążek W., Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania s.333
W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna handlowa, Warszawa 1997, s. 275
61
Grajewski P., s. 17
62
Grajewski P., op. cit., s. 20
63
Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw, Przedmiot projektowania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1996
64
Steinmann M., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncepcje, funkcje,
przykłady. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1992, s. 217
65
Praca zbiorowa pod red. Marka S., Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999,
s. 221
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Wg T.H. Davenporta, pracownik wiedzy ma wysoki poziom wiedzy specjalistycznej,
wykształcenie, doświadczenie, a wykonywana przez niego praca wymaga tworzenia,
dystrybucji i wykorzystywania wiedzy66.
Rozróżnia się gospodarkę opartą na wiedzy i gospodarkę wiedzy. Gospodarka oparta na
wiedzy jest rozumiana jako narzędzie służące do tworzenia innych produktów i oferowania
innych usług. Gospodarka napędzana wiedzą to taka, w której tworzenie i wykorzystanie
wiedzy odgrywa rolę dominującą w procesie kreowania wartości.
Opis i analiza gospodarki opartej na wiedzy dokonywana jest poprzez wiele zbiorów
cech, które są podzielone na trzy grupy. Do grupy pierwszej zalicza się teoretyczne koncepcje
nawiązujące do nowych warunków gospodarowania. W grupie drugiej znajdują się cechy
szczegółowe gospodarki opartej na wiedzy. Grupę trzecią stanowią: ogólne metody, kryteria,
wskaźniki i metody szczegółowe, które służą ocenie poziomu zaawansowania gospodarki
kraju.

Gospodarka

wiedzy

dotyczy

zagadnień

tworzenia

i

zarządzania

wiedzą

w społeczeństwie67.
Kultura organizacyjna kształtuje zachowania pracowników, tożsamość wewnętrzną
firmy i wizerunek zewnętrzny. Przenika się na różnych poziomach, podlega zmianom ale to
zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
Organizacja ukierunkowana na procesy rozdziela zadania i odpowiedzialność w taki
sposób, aby zespół mógł prowadzić kompleksową obsługę klienta. Kompetentne zespoły
przejmują funkcje projektowe i realizacyjne, a także funkcje nadzoru68. Gdy zagadnienia do
rozwiązania są bardziej skomplikowane i wymagające, wtedy praca zespołowa staje się
najbardziej zasadna i potrzebna.
P. Drucker przewidział, że w przyszłości organizacje będą miały strukturę płaską,
a najważniejsze będą zespoły69.
Pierwsze zapisy o powoływaniu zespołów o charakterze zadaniowym pojawiły się
w 1908 r. W organizacjach pracy zespołowej zakładano, że dobór do zespołu powinien
uwzględniać: kwalifikacje i ocenę potencjalnego wkładu pracy jak również umiejętności
nawiązywania relacji.
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Gierszewska G., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2011, s. 160
67
Stabryła A., Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy,
WoltersKluwer.A. 2009
68
Poppard J., Rowland R., Re-Engineering, Gebethner & Ska, Warszawa 1997, p. 144
69
Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 90
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Funkcjonowanie

organizacji

procesowej

powinno

być

oparte

na

relacjach

wewnętrznych, które promują: rozwijanie form wzajemnego wspomagania, upowszechnianie
komunikacji poziomej między pracownikami poprzez wdrażanie systemów informatycznych
oraz wprowadzanie systemów ocen i wynagrodzeń premiujących pracę zespołową, dzielenie
się wiedzą i doświadczeniem. Struktura organizacyjna organizacji procesowej powinna być
tworzona według kryterium klienta zewnętrznego i wewnętrznego70.
Stosowanie systemów motywacyjnych opartych na kompetencjach powoduje
uzależnienie systemów płacowych od rodzaju, liczby i umiejętności pracownika. Pracownicy
powinni być wynagradzani za posiadany potencjał powiązany z wynikami pracy zespołowej.
Idea pracy zespołowej w organizacji procesowej, odrzuca konkurencję poszczególnych
komórek, a eksponuje wzajemne wsparcie i podejmowanie działań, które wynikają z bieżących
potrzeb. Zespoły, które tworzy się do realizacji określonych procesów stanowią stałe elementy
organizacji procesowej71.
Z organizacją procesową wiąże się koncepcja upełnomocnienia jej członków.
Reguła związana z upełnomocnieniem brzmi: prawem do podejmowania decyzji dysponuje ten,
kto jest najbliżej klienta i realizuje operacje ulokowane w miejscu najbardziej sprzyjającym
podejmowaniu danych decyzji. Spłaszczenie struktury organizacji procesowej sprzyja nowemu
systemowi działania, podejmowania decyzji i kontroli72.
W praktyce oznacza to, że decyduje ten, kto bezpośrednio znalazł się w sytuacji
decyzyjnej a niekoniecznie stoi najwyżej w hierarchii danego obszaru organizacji.
Spełnia się też historyczny postulat Petersa tj. w firmach XXI w. zespoły będą
dominującą formą organizacyjną, które będą wzorować się na wytwórniach filmowych co
oznacza, że będą tworzone do odgrywania określonych ról73.

2.3.2. Zarządzanie procesowe
Zainteresowanie procesami w administracji publicznej widoczne jest w różnych
koncepcjach funkcjonowania tego typu organizacji. Zaliczyć można tu: zarządzanie przez
jakość (TQM), zarządzanie wiedzą, reengineering, Digital Era Governance, Lean Government.
Punktem wyjścia funkcjonowania organizacji jest w nich orientacja na klienta. Kompleksowa

70

Brilmana J., Nowoczesne koncepcje I metody zarządzania, PWE Warszawa 2002, s. 348, s. 88
Grajewski P., op. cit. s. 91
72
Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 348
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Peters cyt. za J.A.F Stoner, R.F. Freeman, D. R. Gilbert Jr., Kierowanie, PWE. Warszawa 1997, s. 502
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jakość wymaga ciągłego poprawiania procesów świadczenia usług poprzez ich doskonalenie,
zaś zarządzanie procesowe jest kluczowym obszarem funkcjonowania organizacji publicznej74.
Do przyczyn wdrażania zarządzania procesami zalicza się, między innymi:
- rosnącą turbulencję otoczenia i wnętrza organizacji,
- wzrost złożoności procesów wewnętrznych i zewnętrznych,
- indywidualizację potrzeb i oczekiwań klienta,
- możliwości komunikowania stwarzane przez nowe technologie,
- znaczny udział pracy zespołowej,
- wzrost znaczenia zasobów niematerialnych75.
Koncepcje i narzędzia zarządzania w administracji publicznej wykorzystujące podejście
procesowe warunkują efektywność zarządzania organizacją.
Wg M. Bugdola TQM to pewien rodzaj wiedzy dążącej do poznania istoty
współczesnych organizacji, ich struktury oraz praw w nich obowiązujących. Jak sama nazwa
wskazuje TQM jest koncepcją kompleksową. Jest wysiłkiem zorientowanym na doskonalenie
jakości we wszystkich sferach działalności76. Wykorzystanie koncepcji TQM w organizacjach
publicznych ma wiele ograniczeń 77 . Związane są one z możliwością wprowadzenia zmian
w usługach administracyjnych (jest to trudniejsze niż w podmiotach biznesowych),
identyfikacją problemów klientów (obywateli), kłopotami z pomiarem procesów administracji
publicznej oraz z kulturą organizacyjną78.
Drugi z obszarów wykorzystania koncepcji procesowej to zarządzanie wiedzą.
Podstawowe aspekty zarządzania wiedzą w organizacji publicznej obejmują: strategię
organizacji, działalność organizacyjną, kulturę organizacyjną, przywództwo i motywowanie,
technologie i pomiar. Szczególnie ważny jest pomiar. Opracowanie mierników oraz
wskaźników

poziomu

wiedzy

pozwoliłoby

dokonać

oceny

zarządzania

wiedzą

w badanych organizacjach oraz doskonalić procesy w nich występujące79.
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p. 439-449
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Bitkowska A., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Difin S.A., Warszawa 2011, s. 38
76
Bugdol M., Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
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W literaturze można spotkać opisy przypadków przedstawiające zastosowanie tej
koncepcji w organizacjach publicznych zakończone powadzeniem80. Zastosowanie podejścia
procesowego w administracji publicznej jest coraz szersze. Występuje ono w wielu obszarach
funkcjonowania administracji, co pozwala w sposób znaczący przyczyniać się do doskonalenia
funkcjonowania urzędu jako organizacji.
Transformacja organizacji w kierunku procesowym pozwala uruchomić zmianę kultury
organizacyjnej a szczególnie wartości przyjmowanych w zespole pracowniczym.
Zarządzanie procesowe generuje zorientowaną na procesy kulturę organizacyjną, którą
kształtuje się już na etapie analizowania i projektowania procesów oraz wyraża się w akceptacji
i przyswajaniu zasady wzajemnego traktowania się w relacji usługodawca-odbiorca81.
Nowe role osoby o wysokich kompetencjach w zarządzaniu zasobami ludzkimi
sprowadzają się do umiejętności pracy z ludźmi, czyli inspirowaniu efektywnej pracy w zespole
i uczestniczeniu we wspólnym wysiłku realizacji celów i zamierzeń instytucji. Obowiązki w
zarządzaniu procesami koncentrują się nie tylko na trosce o wyniki ekonomiczne ale również
na trosce o materialne i duchowe dobro pracowników, rozwój ich umiejętności i talentów, które
mogą zaoferować w pracy na rzecz organizacji.
Zarządzanie procesami wymaga posiadania wiedzy interdyscyplinarnej i wielu
umiejętności a przede wszystkim przewidywania ryzyka, diagnozowania i wykrywania
przyczyn trudności w realizacji procesów82.
Za wprowadzeniem zarządzania procesowego przemawiają również korzyści, które
pozwalają m.in. poprawić jakość usług poprzez podniesienie standardu obsługi obywateli oraz
zwiększenie zaangażowania pracowników w doskonalenie tej obsługi. Z punktu widzenia
procesów wewnętrznych w organizacji zwiększa się również efektywność komunikacji
zespołów, co przełożyć się może bezpośrednio na eliminowanie barier organizacyjnych
i informacyjnych oraz skrócenie czasów realizacji usług. Jednak za największą korzyść
z prowadzenia zarządzania procesowego w instytucji publicznej można uznać redukcję
kosztów operacyjnych poprzez optymalizację procesów świadczenia usług administracyjnych.
Ważnym elementem w zarządzaniu procesami administracji publicznej jest zidentyfikowanie
i koncentracja na działaniach tworzących wartość dla obywatela, który jest klientem. Z punktu
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widzenia organizacji publicznej zidentyfikowane procesy pozwalają na standaryzację działań
i zachowań organizacji.
Zadanie jest fragmentem pracy, który stanowi działalność gospodarczą wykonywaną
przez jedną osobę. Natomiast proces jest powiązaną grupą zadań, których wspólny rezultat
stanowi wartość dla klienta83.
Omawiając struktury procesowe nie należy pomijać cech struktur organizacyjnych
zaprezentowanych na rys. 1.
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Konfiguracja
• ograniczenie szczebli hierarchicznych do dwóch poziomów ponad
poziom procesów,
• ma charakter systemowy,
• wyznaczanie nowych ról organizacyjnych tj.: zespół ds. realizacji
procesu, właściciel procesu, menedżer procesu
Centralizacja
•
•
•
•

znaczna decentralizacja uprawnień decyzyjnych,
dążenie do urynkowienia relacji wewnętrznych między procesami,
implementacja zasady odpowiedzilaności za efekty,
upowszechnienie relacji dostawca - klient

Specjalizacja
• odejście od funkcjonalnego podziału pracy na rzecz pracy
wielowymiarowej, konfigurowanej zasadniczo wokół ciągów działań
w ramach procesów,
• opanowania umiejętności wykonywania działań w ramach operacji
w procesie,
• ukierunkowanie na ciągłe zmiany,
• zwiększanie kompetencji realizacyjnych przez pracowników,
• poszerzanie własnych możliwości w ramach całego wielofunkcyjnego
procesu,
• wspieranie wielopodmiotowego rozowju kompetencji pracowników pop
rzez ewolucyjne opanowanie nowych umiejętności
Formalizacja
• mapy procesów, mapy relacji, schematy struktury,
• charakteryzowanie podmiotów w procesach oraz relacji,
• opracowanie referencji
Standaryzacja

• ogólne zasady działania,
• standardyzacja procesów do takiego stopnia, które nie ogranicza
zaspokojenia różnych potrzeb klientów
Rys. 1. Cechy struktur organizacyjnych według kryteriów grupy astońskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Grajewski, s. 152-153

W literaturze przedmiotu84 wskazuje się na pozytywny wpływ zarządzania procesami
na klimat zaangażowania i współpracy między członkami organizacji. Jest to rezultat dobrego
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rozumienia celów organizacji, a zwłaszcza zależności i powiązań pomiędzy realizatorami,
których grupuje się w wielodyscyplinarne zespoły procesowe. Osiągany wyższy poziom
elastyczności, lepsza koordynacja działań i efektywny przepływ informacji przyczyniają się do
bardziej harmonijnej pracy i kooperacji w ramach firmy. Zarządzanie procesami generuje
zorientowaną na procesy kulturę organizacyjną. Relacje międzyludzkie kształtowane przez
procesy mają korzystny wpływ na eliminowanie autonomicznych postaw, ułatwiają bowiem
rozumienie znaczenia wpływu własnego i innych na efekty osiągane przez organizację. Ponadto
charakter pracy w organizacji procesowej sprzyja przepływowi wiedzy pomiędzy
pracownikami 85.
W organizacji procesowej warunkiem współdziałania pracodawcy z pracownikiem
wiedzy jest transakcja: inicjatywa za możliwości. Organizacja zobowiązuje się stworzyć swoim
pracownikom możliwości indywidualnego sukcesu a pracownicy w zamian będą wykazywać
kreatywność i pomnażać zyski organizacji86.
M. Hammer uważa, że by uzyskać spójne działanie całej organizacji w strukturze
organizacji procesowej wystarczy wyodrębnić dwa obszary koordynacji: jeden horyzontalny
(operacyjny) i drugi wertykalny (zasobowy). Koncepcja Hammera przyjmuje, że pracownik
w organizacji jest jednocześnie wykonawcą operacji w wyodrębnionych procesach oraz że ma
on możliwość pozyskania nowych kompetencji w szkoleniach organizowanych przez firmę.
Jednocześnie zakłada on stały przydział pracownika do danego centrum doskonalenia
i zmienny udział w procesach realizowanych w przedsiębiorstwie87.
W organizacji procesowej ryzyko poziomu osiąganych efektów przenoszone jest na
większość pracowników organizacji88.
Postać rozwiniętą zespołów stanowią zespoły wirtualne, których członkowie stosują
nowoczesne elektroniczne narzędzia komunikacyjne, pracują wspólnie pomimo dzielących ich
dużych odległości i stref czasowych. Definiują rozwiniętą formę zespołu wirtualnego, jako
zbiór ludzi zdążających do wspólnego celu i stosujących nowoczesne technologie, które
pozwalają im pokonywać duże odległości i granice organizacji89.
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Kształtowanie się kultury organizacji procesowej jest procesem, który wymaga
planowania i modelowania90. W obszarze kultury pożądane są postawy gotowe do: adaptacji,
ponoszenia ryzyka, posiadają zdolność innowacji i zarządzania relacjami. Kult przełożonego
zostaje zastąpiony kultem klienta. Dotychczasowy sposób życia, zachowania i struktury ulegają
zmianie. Organizacje odchodzą od specjalizacji, standaryzacji i centralizacji na rzecz
różnorodności, elastyczności i twórczego działania. Znaczenie dominujące zaczyna mieć
wiedza i informacja. Kultura masowa ustępuje miejsca zróżnicowanym środkom informacji91.
R. S. Kaplan i D. P. Norton określili warunki, jakie trzeba uwzględnić przy
projektowaniu wnętrza firmy i jej relacji z otoczeniem. Stworzyli oni kartę wyników, która jest
narzędziem zarządzania strategicznego92.
Jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających spełnienie tych wymagań są normy
i certyfikaty określające jakość procesów operacyjnych organizacji i jakość jej produktów.
Odpowiedzialność i zaangażowanie kadry kierowniczej jest jednym z fundamentów
zarządzania jakością realizowanym poprzez podejmowanie działań: inwestycyjnych
i innowacyjnych, zapobiegawczych oraz naprawczych.
Zarządzanie oparte na jakości jest powszechną metodą stosowaną w organizacjach
publicznych93.
Struktura procesowa jest znacznie bardziej wymagająca wobec swoich uczestników niż
każda inna. Jest wymagającym chaosem, w którym uczestnicy muszą stale odbudowywać
porządek i koordynować współdziałanie. Menedżerowie zmieniają dotychczasowe role, stając
się: mentorami, konsultantami i liderami ale bez prawa bezpośredniego wydawania poleceń94.
Procesualna optyka funkcjonowania przedsiębiorstwa zorientowana jest na całościową
realizację zleceń klienta. Oznacza to konieczność eliminacji sztucznego podziału pomiędzy
pionami,

komórkami

i

stanowiskami

organizacyjnymi.

Tradycyjnego

kierownika

koordynacyjnego współpracę poszczególnych działów zastępuje właściciel procesu, który
odpowiada za całościową, rytmiczną i harmonijną realizację procesu95.
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Głównym założeniem struktury organizacji procesowej jest projektowanie jej kształtu
wokół procesów zidentyfikowanych. Identyfikacja procesów w danych warunkach działania
organizacji może generować potrzebę wyodrębnienia innych procesów96.
Do charakterystyki organizacji procesowej można uwzględnić uniwersalne cechy
struktur organizacyjnych, takich jak np. konfiguracja, centralizacja, specjalizacja, formalizacja
i standaryzacja. W odniesieniu do rzeczywistych warunków działania organizacji, analiza
konfiguracji wskazuje na konieczność ograniczenia szczebli hierarchicznych do dwóch
poziomów w celu uzyskania dominacji więzi technicznych i informacyjnych97.
Centralizacja w organizacji procesowej odznacza się znaczną decentralizacją uprawnień
decyzyjnych. Wdrażanie zasady odpowiedzialności za efekty a nie koszty, przenosi
odpowiedzialność na niższe szczeble wykonawcze.
Specjalizacja w strukturze procesowej charakteryzuje się radykalnym odejściem od
funkcjonalnego podziału pracy na rzecz pracy wielowymiarowej, skupionej wokół procesów.
Specjalizacja oznacza tu poszerzenie wiedzy i własnych umiejętności nowych zadań.
Formalizacja w strukturze procesowej objawia się w opisach działania organizacji
zawartych w mapach procesów, mapach relacji i schematach struktury. Celem tych
dokumentów jest charakterystyka podmiotów uczestniczących w procesach oraz ich relacje.
W strukturze procesowej standaryzacja dotyczy tylko ogólnych zasad działania, których
upowszechnianie zapewni więcej swobody i sprawności realizatorom procesów.
Głównym założeniem struktury organizacji procesowej jest projektowanie jej kształtu
wokół zidentyfikowanych procesów.
Cele procesów opierają się na trzech źródłach: celach organizacji, wymaganiach
klientów oraz porównywaniu się do najlepszych w poszczególnych dziedzinach działalności.
W warunkach łatwej dostępności do technologii strategia firmy powinna być oparta na
efektywności realizowanych procesów98.
Zarządzanie procesowe polega na ukierunkowaniu administracji publicznej na procesy
w niej zachodzące. Narzędzia w nim stosowane koncentrują się na obywatelach, ich
oczekiwaniach co do jakości świadczonych usług. Cechą go wyróżniającą jest „poszukiwanie
doskonałości” poprzez nacisk m.in. na wprowadzanie struktur poziomych oraz ocenę działań
poprzez osiągane rezultaty99. Próby wprowadzenia zarządzania procesowego w administracji
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publicznej napotykają na opór ze strony niektórych pracowników tych organizacji. Wynika on
m.in. z faktu, iż procesy przebiegają w poprzek organizacji, poprzez różne wydziały. Powoduje
to, że kierownicy tych wydziałów muszą „podzielić się częścią swojej władzy z właścicielem
procesu”100. Sformalizowanie zarządzania procesem wymusza współistnienie w organizacji
form horyzontalnej i wertykalnej.101
Poprawianie jakości pracy jest tańszym sposobem zwiększania efektywności mierzonej
relacją wyników do nakładów. Wzrost jakości procesów realizowanych w organizacji poprawia
wyniki i zapewnia, że efektywność wzrasta102.

2.3.2.1. Miary procesów
Podejście procesowe w organizacji opiera się na założeniu, że optymalizując działania
należy opierać się na procesie, a nie na funkcjach103. Przyjmując, że każdą czynność lub zbiór
czynności można przedstawić jako proces, w którym z nakładu otrzymujemy rezultaty,
w jednostkach administracji publicznej za proces można uznać ciąg działań służący wydaniu
decyzji, oferowaniu usługi lub informacji albo szerzej – jako łańcuch sekwencyjnych
czynności, które zmieniają mierzalne elementy na wejściu (dokumenty, informacje, metody,
decyzje) w mierzalne elementy wyjścia (informacje, decyzje, usługi publiczne).
Procesy zachodzące w administracji publicznej charakteryzują się następującymi
cechami:
˗

są łańcuchem sekwencyjnych czynności, które zmieniają mierzalne elementy na
wejściu (dokumenty, informacje, metody, decyzje) w mierzalne elementy wyjścia
(informacje, decyzje, usługi);

˗

mają mierzalne cele – tworzenie wartości uznanej i zweryfikowanej przez obywatela
lub innego odbiorcę, zawartej w decyzji, usłudze i informacji;

˗

mają na wejściu inicjatora (inny podmiot) lub obywatela (petenta);

˗

są powtarzalne, co pozwala na opracowanie modeli możliwych do zastosowania
w każdym procesie świadczenia danej usługi, udzielania informacji oraz podejmowania
decyzji;

˗

można je udokumentować, co pozwala na ich analizę.

100

Krukowski K., Zarządzanie Procesowe w administracji publicznej, Współczesne zarządzanie 1/2011, s. 24
Rummler G., Brache A., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000, s. 78
102
Blikle A.J. (2014), Doktryna jakości – rzecz o skutecznym zarządzaniu, wyd. Andrzej Blikle, Warszawa
103
Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2007, s. 54
101

43

Na podstawie analiz przeprowadzonych w urzędach administracji publicznej
wyodrębniono trzy podstawowe poziomy procesów104:
˗

megaprocesy, czyli procesy o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społecznogospodarczego w ujęciu przekrojowym (poziomym) organizacji, np. strategie rozwoju,
programy rewitalizacji;

˗

procesy podstawowe, w efekcie których powstaje usługa związana bezpośrednio
z podstawowym rodzajem działalności organizacji, często wynikające z przepisów
prawa;

˗

procesy pomocnicze, powstające w celu sprawnej realizacji procesów podstawowych
i megaprocesów, np. dotyczące rozwój zasobów ludzkich.
Orientacja procesowa organizacji publicznej powinna opierać się głównie na

działaniach mających na celu zmniejszenie liczby operacji nieefektywnych oraz odejście od
orientacji funkcjonalnej w realizacji zadań 105 . Szczególnie widoczne jest to w procesie
świadczenia usług administracyjnych. Różnice występują również przy ocenie miar procesów.
Mierniki poszczególnych procesów wprowadzono dlatego, że106:
˗

uściślają cele i zakres odpowiedzialności poszczególnych ogniw systemu,

˗

ułatwiają koncentrację na działaniach najważniejszych dla organizacji,

˗

tworzą przestrzeń dla swobodnego wyboru sposobów działania,

˗

są podstawą obiektywnego oceniania,

˗

oddziałują na postawy kształtujące kulturę organizacyjną.
Do podstawowych miar procesów zaliczyć można koszty, czas, elastyczność, jakość,

znaczenie dla organizacji oraz znaczenie dla klienta107.
Koszt procesu jest trudno mierzalny i traktowany często jako koszt stały. Obejmuje
wszystkie koszty operacji związanych z procesem. Stanowi podstawową miarę efektywności.
Bez znajomości kosztu ograniczone są możliwości doskonalenia.
Jakość procesu uwarunkowana jest liczbą błędów i związaną z tym powtórnie
wykonywaną pracą. Uwarunkowana jest satysfakcją obywatela. Na tym poziomie mają wpływ
w szczególności: znajomość procedur, stosowanie procedur w wykorzystywanych
technologiach i kwalifikacji pracownika.
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Jakość procesu ma duże znaczenie dla organizacji i dla klienta. Poziom satysfakcji
obywateli jest miarą znaczenia dla klienta. Największą uwagę przywiązuje się do procesów
najczęściej występujących. Może to powodować ograniczenie kompetencji pracowników tylko
do kilku podstawowych procesów występujących w danej organizacji. Mniejsze znaczenie
w tradycyjnej administracji przywiązuje się do realizacji megaprocesów, np. opracowania
i realizacji strategii.
NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE (NZP) (ang. New Public Management) –
doktryna zarządzania w administracji publicznej, charakteryzuje ją definiowanie działań
administracji publicznej zorientowane na wyniki, celem jest zwiększenie skuteczności
i efektywności funkcjonowania administracji publicznej108.
Doktryna zarządzania w administracji publicznej, którą charakteryzuje definiowanie
działań administracji publicznej zorientowane na wyniki, a jej celem jest zwiększenie
skuteczności i efektywności funkcjonowania administracji publicznej. NZP wprowadza
podejście menedżerskie do zarządzania sektorem publicznym, charakteryzuje je odejście od
zasad organizacji hierarchicznej, rezygnacja z koncentrowania uwagi na strukturach oraz
procedurach i regulacji na rzecz mechanizmów ekonomicznych w organizacji administracji
publicznej oraz działań zorientowanych na osiąganie rezultatów dostrzegalnych dla obywatela
[Encyklopedia Administracji Publicznej].
Rozpatrując miary procesów administracji publicznej w kontekście NPM (Nowego
Zarządzania Publicznego), można je wszystkie wykorzystać do pomiaru procesów109.
Należy też zwrócić uwagę na elastyczność procesów jako ich miernika. Elastyczność
procesu określa zdolność procesu do jego zmiany, doskonalenia, przestawienia kolejności
czynności wykonywanych, łączenia operacji itp. Może ona być regulowana i ograniczana
przepisami prawa. Szybkość zmian świadczy o przystosowaniu się do potrzeb obywateli.
Istotnym obszarem badań nad wykorzystaniem zarządzania procesowego w
administracji

publicznej

powinno

być

opracowanie

systemu

oceny

efektywności

zastosowanych procesów. Punktem wyjścia powinno być ustalenie poziomu zaawansowania
procesowego w poszczególnych urzędach administracji publicznej.
Zidentyfikowanie zaawansowania procesowego urzędów administracji pozwoli
również na zastosowanie odpowiednich narzędzi wspomagania zarządzania adekwatnych do
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wiedzy i kompetencji pracowników danej organizacji, jak również posiadanych zasobów
informatycznych110.
Zarządzanie procesowe jest kluczowe w przypadku wprowadzania w administracji
publicznej założeń Lean Government. Zakłada on wykorzystanie koncepcji Six Sigma
w administracji publicznej. W tej koncepcji kładzie się nacisk na pomiar oraz ocenę procesów.
Jej wprowadzenie pozwala ocenić potencjalne usprawnienia procesów oraz wybrać
odpowiednie działania 111 . Jedną z cech charakterystycznych Lean Government jest analiza
strumienia wartości w celu wyeliminowania marnotrawstwa. W administracji publicznej może
pojawiać się to na etapie doskonalenia procesów poprzez eliminowanie wszystkich czynności,
które nie zwiększają wartości.

Organizacje publiczne stosują również narzędzia

wykorzystujące podejście procesowe w zarządzaniu. Można je podzielić na dwie grupy:
dotyczące oceny zarządzania oraz informatycznych narzędzi wspomagania zarządzania.
Jednym z narzędzi oceny świadczonych usług stosowanym w administracji publicznej
jest Wspólny Model Oceny – CAF (Common Assessment Framework)

112

. Ocena

funkcjonowania urzędów administracji publicznej została w modelu CAF usystematyzowana
przez zestaw dziewięciu kryteriów. Pięć z nich dotyczy potencjału. Są to:
-

działania kierownictwa dla urzeczywistnienia wizji i misji organizacji;

˗

strategia i planowanie;

˗

pracownicy administracji publicznej;

˗

partnerstwo i zasoby;

˗

procesy realizowane przez urząd.
Pozostałe kryteria dotyczą wyników, czyli mierzalnych rezultatów działalności

administracji samorządowej. Zaliczono do nich:
˗

wyniki w relacjach z obywatelami/ klientami urzędu i w relacjach z pracownikami;

˗

społeczną działalność urzędu;

˗

kluczowe dziedziny działalności organizacji.
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W przypadku kryterium procesów zwraca się uwagę na opracowanie i dostarczenie
usług ukierunkowanych na obywateli i sprawdzanie innowacji w procesach z udziałem
obywateli113.
Inną z metod stosowanych do monitorowania procesów świadczonych usług
publicznych jest zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard – BSC). W metodzie tej
identyfikowane są procesy działalności operacyjnej, których doskonalenie będzie miało
największy wpływ na osiągnięcie strategicznego sukcesu114. Wpływ na wprowadzenie BSC
w administracji publicznej ma coraz szersze zastosowanie wieloletnich budżetów zadaniowych.
Metoda ta pozwala m.in. na uzyskanie najlepszej wartości dla obywatela pod względem
kosztów świadczenia usługi, jak również skupia się na efektywności wewnętrznych procesów.
W przypadku wdrażania informatycznych narzędzi wspomagania zarządzania w administracji
publicznej zastosowanie podejścia procesowego jest niezbędne. Nie ma możliwości
wprowadzanie sprawnych narzędzi informatycznych bez zidentyfikowania procesów
świadczenia usług publicznych. Jednym z obszarów, w których wykorzystuje się narzędzia
informatyczne jest budowa modeli referencyjnych procesów zachodzących w administracji
publicznej.
Każdą czynność lub zbiór czynności można przedstawić jako proces, w którym można
uzyskać rezultaty. W organizacji publicznej za proces można uznać ciąg działań w wyniku
których można wydać decyzje, oferować usługi lub informacje. Procesy występujące
w organizacji publicznej odznaczają się tym, że:
˗

stanowią łańcuch czynności sekwencyjnych (analiza dokumentów, informacji, decyzji
itp.),

˗

są powtarzalne a przez to umożliwiają opracowanie modeli, które mogą być stosowane
w procesie świadczenia niektórych usług.

2.3.3. Zarządzanie pracą
Praca jest pojęciem związanym z działalnością człowieka, której towarzyszy od zarania
dziejów jego działalności wytwórczej. Praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i z zaangażowaniem umysłowym. Człowiek dążył do minimalizacji nakładów na pracę
i tworzenia odpowiednich warunków pracy. W miarę rozwoju mechanizacji i automatyzacji
113
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wraz z postępującym podziałem pracy i czynienia jej procesem bardziej złożonym pojawiła się
potrzeba organizowania, planowania, motywowania i kontroli pracy, czyli zarządzania nią.
Zarządzanie pracą jest działalnością kierowniczą odnoszoną do procesów pracy. Ma ono
stworzyć warunki do realizacji zadań (zachowań) na oczekiwanym poziomie i w określonym
czasie 115.
Zarządzanie pracą ma na celu przygotować właściwe proporcje w procesie pracy dla
ludzi. Ponadto ma tak planować ich działania, aby realizacja tego procesu była możliwa przy
najmniejszych nakładach środków rzeczowych i pracy a jednocześnie by zaspokoić
oczekiwania pracowników.

2.3.5.1. Praca twórcza
Umiejętności przyciągają i tworzą stanowiska pracy zarówno przez rozwój nowych
przedsiębiorstw w oparciu o szczególne, nowe kompetencje, jak i przez przyciąganie
kapitału116.
Twórczość jest pojęciem wieloznacznym, które doczekało się wielu definicji.
W literaturze przedmiotu brak jest powszechnie przyjętej jego definicji.
Wg W. Okonia twórczość jest procesem działania ludzkiego dającym nowe i oryginalne
wytwory oceniane w danym czasie jako społecznie wartościowe. Może ona przejawiać się w
każdej dziedzinie działalności człowieka117.
Dla B. Suchodolskiego 118 twórczość jest pewną postawą wobec życia mającą swój
wyraz w umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania nieznanych problemów oraz
zadań. Występuje tam, gdzie powstają nowe jakości i wartości będące wynikiem osobistych
działań i poszukiwań.
Twórczość należy do najważniejszych dziedzin aktywności człowieka. Nadaje ona
życiu sens, czyni je wartościowym, przyjemnym, pomaga w sposób pozytywny spożytkować
ludzką energię, która nieraz może być skierowana w stronę agresji, destrukcji i autodestrukcji.
Wyróżnia się dwa rodzaje twórczości: twórczość elitarną i twórczość egalitarną 119 .
Twórczość elitarna dotyczy około 5 % ludzi. Są to: wybitni twórcy, artyści, odkrywcy,
naukowcy i genialni myśliciele. Twórczością egalitarną charakteryzuje się każdy człowiek. Ma
115

Jasiński Z., Zarządzanie pracą, Wydawnictwo „Placet” , Warszawa 2007.
Górniak J., (red.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań, Wyd. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa – Kraków 2015, s. 9
117
Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992, s. 218
118
Suchodolski B., Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, Warszawa 1980, s. 535
119
przypis
116

48

on w sobie zasoby twórczości, które dzięki pewnym warunkom wewnętrznym i zewnętrznym
może uruchomić.
W przeglądzie definicji twórczości większość z nich należy do kategorii traktującej
twórczość jako proces. Określenia tego procesu są różne, ale wszyscy autorzy są zgodni, że
odnosi się do aktywności ludzkiej, prowadzi do nowych wartości materialnych lub
niematerialnych, o wymiarze indywidualnym i społecznym.
W literaturze przedmiotu często utożsamia się twórczość z procesem twórczym 120, albo
stosuje zamiennie z kreatywnością. Według E. Nęcka kreatywność (twórczość) to proces
prowadzący do nowego wytworu, który jest akceptowany jako użyteczny do przyjęcia dla
pewnej grupy w pewnym okresie121.
Postawa twórcza jest dyspozycją właściwą każdemu człowiekowi, uruchomienie zaś tej
dyspozycji jedną z podstawowych spraw nauczania i wychowania122.
Aby praca twórcza mogła być realizowana istotnym zagadnieniem są warunki
twórczości, takie jak123:
˗

otwartość na doświadczenia,

˗

wrażliwość na problemy,

˗

sprawność myślenia,

˗

mobilność reakcji,

˗

luz czasowy.
Warunki

niezbędne

do

uruchamiania

pracy

twórczej

obejmują:

poczucie

bezpieczeństwa w otoczeniu, poczucie akceptacji i pozytywnego wsparcia z zewnątrz. Ponadto
dostęp do prac, w których człowiek może działać, aby sprawdzić się i móc uruchomić myślenie
twórcze. Możliwość nabywania pozytywnych informacji o sobie na podstawie doświadczenia,
własnego działania powoduje wzmacnianie poczucia własnej wartości i wzrost motywacji
poznawczej oraz chęci w działaniu. Blokady rozwoju twórczego stanowią: krytyka, zbytnie
narzucanie norm społecznych i wzorców. Ponadto brak zaufania do aktywności człowieka, brak
akceptacji i negatywne oceny.
Osoby twórcze są wobec siebie bardziej krytyczne niż osoby mało twórcze, co znajduje
potwierdzenie w publikacjach naukowych124.
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W nauce zarządzania sformułowano również definicją pojęcia „twórczy niepokój”. Jest
to rozbieżność pomiędzy realizacją teraźniejszości a wizją przyszłości w środowisku pracy,
a także jako czynnik inspirujący pracowników do podejmowania odpowiednich starań, by wizję
tę ziścić125.
Rolą menedżerów i liderów jest zapewnienie wysokiej kultury pracy, czyli zapewnienie
odpowiednich warunków pracy ale i ściśle określonych zasad postępowania obu stron.
Obecnie w praktyce bardzo często wykorzystuje się tzw. dobre praktyki będące efektem
wypracowanym na niższych szczeblach. Dzielenie się wiedzą w zakresie nowych, możliwych
do zastosowania rozwiązań pozwala na zastosowanie w innych organizacjach.
W instytucjach publicznych duża część pracowników powinna posiadać wysokie
kompetencje dlatego, że reprezentuje instytucję w bezpośrednim kontakcie z klientem
a sprawy, które rozstrzygają są często złożone i wymagają dużej wiedzy, umiejętności
i odpowiedzialności.
To zarządzanie różni się generalnie od zarządzania pracą. Praca w tym przypadku jest
bezpośrednio oceniana przez klienta i dlatego wymaga się od pracownika wysokich
standardów, w tym wysokiej jakości wykonania usługi oraz dużej odpowiedzialności. Każdy
pracownik utożsamiany jest z firmą którą reprezentuje i może narazić wizerunek firmy.
Pracownik, który nie reprezentuje instytucji w bezpośrednim kontakcie z klientem, nie
ponosi takiego ryzyka, bo będzie oceniany tylko przez kierownika.
Metodyka czyli zbiór metod niezbędnych do takiego zarządzania musi uwzględniać
wiedzę, umiejętności i odpowiedzialność pracowników, którym delegowane są odpowiednie
uprawnienia.

2.3.4. Zarządzanie jakością usług
Im usługa bardziej spełnia nasze oczekiwania tym wyżej oceniamy jej jakość. Jakość to
ocena jaką można przypisać określonemu produktowi bądź usłudze mierzonej poziomem
satysfakcji. W zależności od warunków i potrzeb jej ocena może kształtować się odmiennie.
Postęp technologiczny i moda to niektóre z czynników jakie mają zasadniczy wpływ na zmiany
jej postrzegania w czasie.
Człowiek dokonując wyborów kieruje się wybranymi przez siebie kryteriami.
Te kryteria mogą być racjonalne albo emocjonalne.
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Od czasów Sokratesa termin ten uznany został za aksjomat, a zatem nie dający się
zdefiniować. Arystoteles zaliczał jakość do podstawowych pojęć metafizycznych i uznał, że
jest ona pojęciem wyłącznie zależnym od rzeczy, którą określa, a więc nie zależy od
subiektywnego poglądu oceniającego. Platon zaś stwierdził, że jakość jako forma nie da się
zdefiniować; zrozumieć ją można tylko przez doświadczenie. Jest zatem sądem oceniającego,
subiektywnie zależnym od doświadczenia126.
Jakość jest pojęciem względnym. To, co dla jednych klientów jest istotne, dla innych
stanowi cechę nieistotną. Jakość nie zawsze ma wymiar techniczny, a nader często ocena
produktu związana jest z wizerunkiem firmy, znakiem firmowym, utrwalonym obrazem
produktu. Jakość bywa też mylona z doskonałością127.
Jakość jest przedmiotem zainteresowania i uwagi nie tylko odbiorcy ale również
nabywcy. Stąd pojawiła się potrzeba kształtowania różnych obszarów działalności
z uwzględnieniem jakości czyli zarządzanie jakością.
Zarządzanie jakością to planowane i zorganizowane oddziaływanie systemu
zarządzającego na system zarządzany, w skład którego wchodzi to wszystko, co prowadzi
bezpośrednio do spełnienia wymagań jakościowych 128 . W zarządzaniu jakością decyzje
zarządcze dotyczą procesów, zasobów i jednostek tworzących lub mających znaczenie
w tworzeniu jakości, zadaniem nadrzędnym zaś jest ciągłe doskonalenie produktów i działań129.
W. Edward Deming nie twierdził, że każdy produkt może być i jest dziełem
perfekcyjnym. Uznał jednak, że należy dążyć do perfekcji poprzez ciągłe doskonalenie
procesów. Docenił systemową budowę przedsiębiorstwa. Zalecał, aby kadra menedżerska
skupiała uwagę na zachodzących zmianach. W tym zaleceniu dobry produkt jest następstwem
zachodzących zmian. Pracowników nazywał ekspertami. Twierdził, że to oni posiadają
największą wiedzę o produkcie i jego wytwarzaniu130.
Usługi to produkty, na których jakość duży wpływ ma pracownik bezpośrednio
wykonujący usługę. Wymagana jest duża wiedza, znajomość szerokiego zakresu zagadnień
i umiejętności analizy danych. Jak zarządzać pracownikiem? Które aspekty są ważne a które
stanowią tylko dodatek? Można zastąpić jednego pracownika drugim, ale czy otrzymamy taką
samą usługę? Ważny jest tu zakres wiedzy, doświadczenie i umiejętności. W tym obszarze
126
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mamy do czynienia z zarządzaniem wiedzą, w szczególności zarządzaniem kapitałem
intelektualnym. Nie do przecenienia jest praca, wiedza i umiejętności pracowników.
W celu ochrony konsumenta niezbędne stało się usankcjonowanie aspektów
związanych z nabywaniem produktów. Wprowadzenie norm i przepisów ogranicza działania
niepożądane, do których mogą posuwać się sprzedający.
Certyfikat systemu zarządzania jakością był konieczny w firmach, które eksportowały
swoje produkty. Później przekonano się, że certyfikat poprawia wizerunek producentów.
Aktualnie certyfikat systemu zrządzania jakością staje się normalnością i jest elementem
kultury zarządzania.
Do celów głównych normy ISO 9001 należy zapewnienie stabilności i powtarzalności
procesów w organizacji. Ma ona na celu również zapewnienie i utrzymywanie ładu
organizacyjnego poprzez wdrożenie odpowiednich procedur postępowania, w których
przypisano odpowiedzialność i uprawnienia. Uniwersalność normy sprawia, że może ona być
wykorzystana przez każdy typ organizacji – od producentów, usługodawców, przez urzędy
państwowe, po organizacje non-profit. Certyfikat systemu zarządzania jakością stał się
elementem kultury zarządzania. W roku 2015 została znowelizowana najistotniejsza norma
z obszaru zarządzania jakością. Norma ta ma na celu zapewnienie i utrzymanie ładu
organizacyjnego poprzez jednoznaczne określone procedury postępowania oraz przypisane
odpowiedzialności i uprawnienia. Na całym świecie organizacje poddają certyfikacji swoje
systemy zarządzania nieprzerwanie od ponad 25 lat131.
W normie ISO 9001:2015 położono większy nacisk na kontynuowanie podejścia
procesowego. Wymaga się od organizacji opisu procesów, danych wejściowych i wyjściowych
procesu oraz powiązań z innymi procesami. Szczegółowe udokumentowania każdego procesu
zależy od uznania organizacji, złożoności procesów i kompetencji pracowników.
Oczekuje się, aby organizacja uwzględniła potrzeby otoczenia biznesowego,
szczególnie w kontekście jego wpływu na prowadzoną działalność. Wpływ na funkcjonowanie
i efekty systemu zarządzania jakością może wywierać zarządzanie ryzykiem. W tym kontekście
pojawił się wymóg identyfikowania zagrożeń i możliwości.
Wzmocniono wymaganie dla najwyższego kierownictwa w odniesieniu do
przywództwa i szczególnego zaangażowania w tworzenie i nadzór systemu zarządzania.
Mocniej powiązano system zarządzania ze strategią i procesami biznesowymi organizacji.
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„Planowanie” zawiera wymóg, aby tworzony system zarządzania jakością uwzględniał
zagrożenia i szanse, do których należy się odnieść. Planowanie powinno obejmować również
cele jakościowe, które powinny być spójne z praktyką jakości oraz powinny zawierać
odniesienie, kto będzie odpowiedzialny za ich realizację oraz sposób w jaki będą ocenianie
wyniki.
„Wsparcie” ujmuje większość wymagań z poprzedniego wydania normy, ale wprowadza
także również szereg istotnych zmian. Zawarte wymagania dotyczą: infrastruktury, środowiska
niezbędnego dla funkcjonowania procesów, kompetencji, świadomości oraz komunikacji.
Dodano nowy wymóg dotyczący: „wiedzy organizacji”, która może być oparta na:
˗

źródłach wewnętrznych np.: wiedza wynikająca z doświadczenia, z doskonalenia
procesów, wyrobów i usług;

˗

źródeł zewnętrznych np.: normy, publikacje i prace naukowe, konferencje, wiedza
pozyskana od klienta.
Istotną

zmianą

w

nowym

wydaniu

normy

jest

zastąpienie

sformułowań

„udokumentowana procedura” i „zapis” stosowanych w ISO 9001:2008 pojęciem
„udokumentowana informacja”.
Zwiększono nadzór nad procesami realizowanymi na rzecz organizacji przez podmioty
zewnętrzne.
Organizacja powinna określać co należy monitorować i mierzyć, jakimi metodami,
i w jakim czasie. Wyniki tych analiz powinna wykorzystać do oceny:
˗

efektów działań i skuteczności SZJ,

˗

skuteczności wdrożenia,

˗

skuteczności działań podjętych na okoliczność zagrożeń,

˗

potrzeb doskonalenia SZJ.
Norma stawia również wymagania w zakresie konieczności identyfikacji zagrożeń

i podejmowania działań korygujących. Nie zwiera ona jednak wymagań w zakresie
ustandaryzowanego zarządzania ryzykiem.
Norma ISO 9001:2015 zawiera szereg wymagań dotyczących oceny ryzyka. W normie
przyjęto podejście systemowe i nie traktuje ryzyka jako pojedynczego elementu systemu
zarządzania, W przyjętym podejściu organizacja określa, co w zewnętrznym i wewnętrznym
otoczeniu jest ważne dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów
w SZJ. Do zewnętrznego otoczenia zaliczyć można m.in. czynniki kulturowe, społeczne,
polityczne, prawne, finansowe, technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe. Organizacja
powinna monitorować zmiany zachodzące w otoczeniu. Kontekst wewnętrzny organizacji
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stanowią m.in. struktura organizacyjna, podział zadań, strategia i cele, potencjał organizacji,
zasoby ludzkie i techniczne, wiedza itp., stosowane normy i standardy.
Organizacje, które posiadają wdrożony system zarządzania jakością wg podejścia
procesowego nie muszą zmieniać całej dokumentacji systemowej. Zalecane są jednak
następujące działania:
˗

analiza zawartości i wymagań nowej normy, a szczególnie:
a) przeanalizowanie zagrożeń jakim podlega organizacja i podjęcie stosownych
działań minimalizujących ryzyko ich wystąpienia,
b) zrozumienie kontekstu organizacji i jej otoczenia,
c) zwiększenia nacisku na cele organizacji oraz ukierunkowanie na sposób ich
osiągnięcia;

˗

identyfikacja luk w organizacji, w której należy spełnić nowe wymagania oraz
sporządzenie planu wdrożenia zmian,

˗

aktualizacja systemu zarządzania o zmienione wymagania oraz weryfikacja
skuteczności wprowadzonych zmian,

˗

przeprowadzenie odpowiednich szkoleń.
Ważne, aby nie ograniczać się do wdrożenia norm ISO. Warto iść dalej i podejmować

nowe wyzwania np. TQM.
Ażeby instytucja publiczna dostarczająca usług mogła spełnić oczekiwania, sama musi
być „wysokiej jakości”. W tym celu powinno dążyć się do przebudowy zarządzanej instytucji
w jednostkę elastyczną, zdolną do absorbcji zarówno systemów jakości, jak i innych koncepcji
usprawniających działalność132.

2.3.5. Zarządzanie kompetencjami
Kompetencje to termin wieloznaczny, różnie definiowany i rozumiany. G.T. Milkovich
i J.M. Newman piszą nawet o zamieszaniu, jakie wywołują próby odpowiedzi na pytanie, czym
właściwie są kompetencje i na czym polega ich szczególne znaczenie 133. Podobne trudności
występują przy wyjaśnianiu pojęć „zarządzanie kompetencjami” i „system zarządzania
kompetencjami”, gdyż wielu autorów, rezygnując z precyzyjnego ich określenia, albo mnoży
definicje, albo całkowicie z nich rezygnuje. Z kompetencjami wiąże się wiele różnych pojęć
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i klasyfikacji, które wymagają wyjaśnienia ich znaczeń i zwrócenie uwagi na niektóre
kontrowersje.
R. Boyatzis w 1982 r. określił kompetencje jako „potencjał istniejący w człowieku,
prowadzący do takiego zachowania, które przyczynia się do zaspokojenia wymagań na danym
stanowisku pracy w ramach parametrów otoczenia organizacji, co z kolei daje pożądane
wyniki”134.
Bez wątpienia kompetencje stanowią specyficzny potencjał, choć dalsza część zdania
budzi już spore wątpliwości: potencjał niekoniecznie „prowadzi do zachowania”, zachowanie
niekoniecznie przyczynia się do „zaspokojenia wymagań na danym stanowisku pracy”. nie
bardzo wiadomo, czym są owe „parametry otoczenia organizacji”. nie wiadomo też, dlaczego
te parametry miałyby (zawsze) „dawać pożądane rezultaty”. Boyatzis wyróżnił kompetencje
progowe (treshold competencies), czyli podstawowe kompetencje wymagane na danym
stanowisku, niezwiązane z wynikami pracy, i kompetencje dotyczące działania, które wiążą się
z osiąganymi wynikami, prowadzą do nich

135

. Stopniowo zwiększała się pojemność

znaczeniowa pojęć „kompetencje” i „kwalifikacje”, a różnice między nimi zaczęły zanikać –
zarówno w teorii zarządzania, jak i w mowie potocznej. Znalazło to między innymi
odzwierciedlenie w Nowym słowniku języka polskiego z 2003 r., w którym słowo
„kompetencja” jest już definiowane jako: „zakres uprawnień instytucji lub osoby” (stare,
wąskie rozumienie), „posiadanie wiedzy i doświadczenia w jakiejś dziedzinie, umożliwiające
prawidłowe wypełnianie obowiązków i podejmowanie właściwych decyzji”136. Widoczne jest
zacieranie się różnic między kwalifikacjami i kompetencjami. Poszerzanie zakresu
znaczeniowego obu pojęć jest wyraźnie obecne w specjalistycznych definicjach m.
Butkiewicza,

według

którego

kompetencje

„to

zakres

wiedzy,

umiejętności

i odpowiedzialności, pełnomocnictw i uprawnień do działania”. Kompetentny to „uprawniony
do działania i decydowania, mający podstawy i kwalifikacje do wydawania opinii i sądów”,
a kwalifikacje zawodowe „to układ wiadomości, umiejętności i postaw warunkujących
wykonanie zadań zawodowych”. na kwalifikacje zawodowe składają się – według tego autora
– następujące czynniki: wykształcenie ogólne, wiedza zawodowa, umiejętności zawodowe
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(a zwłaszcza poziom wprawy, umiejętność organizowania i usprawniania pracy) oraz
kompetencje psychofizyczne. Elementem kwalifikacji jest też etyka zawodowa 137.
Kompetencje stanowią zbiór zasobów: wiedzy, umiejętności i przekonań, które wiążą
się z wynikami osiąganymi w organizacji. Zarządzanie kompetencjami polega na identyfikacji
wiedzy i umiejętności pracowników oraz przemianie tego potencjału w działania przydatne
w zespole138. W literaturze można spotkać różne definicje kompetencji pomimo, że w każdej
z nich powtarza się udział trzech podstawowych składników, do których zalicza się wiedzę,
umiejętności i odpowiedzialność. W słowniku języka polskiego kompetencje określa się jako
zakres pełnomocnictw i uprawnień, zakres działania organu władzy bądź jednostki
organizacyjnej oraz jako zakres czyjejś wiedzy, odpowiedzialności i umiejętności. Na tej
podstawie można stwierdzić, iż kompetentny to ktoś uprawniony, upełnomocniony, do
wydawania decyzji, do działania, mający podstawy, kwalifikacje do wypowiadania sądów i
ocen. W odniesieniu do łacińskiego terminu competentia, kompetencje, rozumie się jako
posiadanie wiedzy umożliwiające wydawanie sądu, wypowiadanie autorytatywnego zdania,
zakres zagadnień, o których określona osoba może wyrokować, gdyż jest w posiadaniu
odpowiedniego doświadczenia oraz wiadomości, co prowadzi do stwierdzenia, iż człowiek
kompetentny to osoba, która do określonych działań posiada odpowiednie przygotowanie.
Przy przechodzeniu na wyższe szczeble zarządzania maleje rola umiejętności technicznych
i organizacyjnych, rośnie natomiast znaczenie umiejętności koncepcyjnych.

Kompetencje organizacji warunkują wyniki działalności organizacji. Obejmują one
przede wszystkim 139:
- kompetencje zarządcze (kierownicze), które wiążą się ze zdolnością do efektywnego,
skutecznego i etycznego zarządzania. Kompetencje zarządcze stanowią również element
kultury danej organizacji, ponieważ wiążą się z jej historią i tradycjami
˗

kompetencje pracowników, które są głównym elementem kompetencji organizacji.
Wiedza i umiejętności, twórcze myślenie, ambicje i zaangażowanie, a także zdolność
do współpracy, kształtują i rozwijają organizacje, wpływają na efektywność pracy.

˗

kompetencje współpracowników (partnerów) – ze względu na szybki rozwój
outsourcingu ważne są również kompetencje współpracowników i osób luźniej
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związanych z firmą: konsultantów, projektantów, ekspertów itp., nie tylko
pracowników etatowych.
˗

wiedza i pamięć zbiorowa – są zawarte w systemach zarządzania, bazach danych
i innych zasobach informacji, którymi organizacja dysponuje, w doświadczeniach
z przeszłości, które składają się na tożsamość i kulturę każdej organizacji.

W dążeniu do jednoznaczności i precyzji w rozumieniu terminu „kompetencje”
proponuje się przyjąć, że kompetencjami nazywa się zestaw odpowiedzi na trzy integralne
pytania: Jaką wiedzę posiada lub powinien posiadać podmiot (osoba, zespół)? Jakie działania
(prace, zadania) umie lub powinien umieć wykonać? Jakie walory osobowe posiada lub
powinien posiadać? Fakt posiadania kompetencji jest stwierdzany w wyniku badania podmiotu,
a kompetencje, które powinien posiadać, są właściwe dla stanowiska (stanowisk), na którym
pracuje lub zamierza pracować. Z uwagi na złożoność i ustrukturalizowanie wiedzy,
działalności i walorów osobowych, także kompetencje mogą być formułowane na różnych
poziomach swej struktury, od kompetencji najbardziej zagregowanych do kompetencji
elementarnych. Kompetencje mogą być identyfikowane i przyporządkowywane do osoby lub
zespołu osób (pracownika, ucznia, studenta, absolwenta, menedżera, polityka, pracowników
jednostki organizacyjnej itp.), a także do stanowiska lub zespołu stanowisk pracy. Można
założyć, że kompetencje zespołu osób lub stanowisk określa suma kompetencji jednostek
i kompetencji będących efektem synergii (w tym efektem facylitacji). Dla osób posiadających
kwalifikacje właściwe dla określonych zawodów tworzy się zawodowe profile kompetencji
w

ramach

ich

kompleksowych

profili

kompetencji.

Do

osób

kompetencje

są

przyporządkowywane na podstawie wyników odpowiednich badań tych osób i dotyczących ich
dokumentów oraz mają charakter rzeczywisty. Natomiast do stanowisk kompetencje są
przyporządkowywane na podstawie ich zaprogramowanych funkcji i mają charakter
postulatywny (wymagany, pożądany) w stosunku do pracowników zatrudnianych na tych
stanowiskach. Są to stanowiskowe profile kompetencji. Takie przyporządkowania kompetencji
stanowią podstawę doboru właściwych pracowników do określonych stanowisk140.
Po analizie pozycji literaturowych, gdzie powtarza się kilka podstawowych zagadnień,
generalnie można uznać kompetencje za zestawienie trzech głównych składowych, do których
zalicza się wiedzę, umiejętności oraz odpowiedzialność.
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umiejętności

odpowiedzialność

Rys. 2. Główne składowe kompetencji (opracowanie własne na podstawie Słownik języka polskiego,
Wydawnictwo PWN141)

Wszystkie wymienione elementy są wzajemnie powiązane i warunkują osiągnięcie
kompetencji. Osoba kompetentna wyróżnia się sprawnością, skutecznością i oczekiwaną
jakością wykonywanych zadań. Działania osoby kompetentnej w danej dziedzinie, powinny
spełniać wymagania w zakresie posiadanych kompetencji.
Niezależnie od wykonywanej pracy, wymagana jest umiejętność współpracy z innymi
ludźmi, komunikowania się z nimi i ustalania wspólnego stanowiska. Ważne są umiejętności
interpersonalne, które można doskonalić poprzez szkolenia, warsztaty i ćwiczenia. By czuć się
kompetentnym nie wystarczy sama wiedza teoretyczna. Potrzebna jest wiedza praktyczna
i umiejętności142.
W. Powell i K. Snellman 143 definiują gospodarkę opartą na wiedzy jako produkcję
i usługi oparte na działaniach wiedzochłonnych, które przyczyniają się do postępu naukowego
i technologicznego oraz do wcześniejszego porzucania przestarzałej technologii. Gospodarkę
opartą na wiedzy określa się jako sposób produkcji „charakterystyczny dla cywilizacji
informacyjnej, w którym wiedza staje się czynnikiem przesądzającym o innowacyjności,
produktywności i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki144.
Według P. Druckera „gospodarka oparta na wiedzy jest porządkiem ekonomicznym,
w którym wiedza, a nie praca, surowce lub kapitał są kluczowym zasobem”145.
Kształtowanie umiejętności jest procesem długotrwałym i złożonym.
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Ważnym aspektem podwyższania kompetencji jest przestrzeń do stałej nauki i rozwoju.
Zaangażowanie pracownika w doskonalenie swojego warsztatu przy jednoczesnym wsparciu
ze strony pracodawcy daje wiele możliwości i korzyści obu stronom.
Wszyscy pracownicy powinni tworzyć wartość poprzez swoją wiedzę i informacje,
które dostarczają. Inwestowanie w kompetencje, zarządzanie nimi i wykorzystywanie są
decydujące dla sukcesu organizacji146.

2.3.5.1. Pomiar kompetencji
Największym wyzwaniem, z jakim musi się zmagać zarządzanie kompetencjami ludzi
jest z powodzeniem organizować oraz wykorzystywać zdolności i wiedzę pracowników do
tworzenia wartości dodanych wewnątrz firmy. W tym kontekście bardzo istotne jest by
zrozumieć aspiracje pracowników oraz ich potrzebę zmieniania aktualnych metod pracy, jak
również ich subiektywną aprobatę dla poszczególnych ról, jakie odgrywają w codziennym
życiu organizacji147.
Ważne jest postrzeganie kompetencji jako rezultatu procesu uczenia się, stąd wniosek,
że rozwijanie owych kompetencji i praktykowanie ich stanowi dla jednostki klucz do rozwoju
osobistego148.
W ocenie pracy zaczęto stosować wartościowanie kompetencji.
W praktyce gospodarczej wyniki wartościowania pracy znajdują przede wszystkim
następujące zastosowanie:
˗

pomagają w projektowaniu stanowisk pracy,

˗

przyczyniają się do usprawnienia pracy,

˗

pomagają w określaniu relacji stawek płac zasadniczych,

˗

wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi.
Wartościowanie pracy to ocena wymagań, ich rodzaju i wielkości149. To kwalifikowanie

pracy, postępowanie zmierzające do zróżnicowania prac i stanowisk pod kątem różnic w ich
treści, wykorzystywane w polityce personalnej instytucji publicznej150.
Kompetencje pracowników – są głównym elementem kompetencji organizacji. Wiedza
i umiejętności, twórcze myślenie, ambicje i zaangażowanie, a także zdolność do współpracy
146
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kształtują i rozwijają przedsiębiorstwa, produkty i technologie, budują markę firmy i jej
wyrobów, wpływają na zainteresowanie klientów czy zdolności produkcyjne.
ZUS jest instytucją non-profit zaufania publicznego, której działalność powiązana jest
z wszystkimi instytucjami publicznymi. Swoim zakresem dział ZUS obejmuje większość
problemów, które dotykają inne instytucje publiczne. ZUS podlega Ministrowi Rodziny, Pracy
i Spraw Socjalnych i wdraża wszystkie zmiany przepisów ustaw dotyczących spraw m.in.:
emerytalnych, rentowych, składek na ZUS.
W organizacji procesowej, gdzie uwaga wszystkich pracowników powinna się
koncentrować na realizacji procesów to właśnie zarządzanie pracą staje się określeniem
właściwym.
Z badań ankietowych pracowników wynika na przykład, że częstym problemem jest
nierówny podział pracy, co zauważa ponad 21 % badanych.
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ROZDZIAŁ 3. METODY BADAŃ
Przyjmując, że badanie naukowe jest wieloetapowym procesem zróżnicowanych
działań mających na celu zapewnienie obiektywnego, wyczerpującego i dokładnego poznania
obranego wycinka rzeczywistości przyrodniczej, społecznej lub kulturowej, a wynikiem
badania naukowego jest określony obraz badanej rzeczywistości

151

, autorka przyjęła

następującą metodykę.
Dla potrzeb niniejszej pracy autorka wykorzystała następujące metody badania
zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucjach publicznych. Stanowią one
zespół elementów składających się na całą metodykę podejścia do zarządzania pracą osób
o wysokich kompetencjach.
Zastosowanie określonej metody w jakimkolwiek badaniu, w tym dotyczącym
skuteczności działań w systemie zarządzania jakością, zwiększa efektywność i skuteczność
podejmowanych działań badawczych. Pozwala dostrzec szczegóły badanej rzeczywistości,
często istotne, które przy podejściu intuicyjnym, niezaplanowanym, wybiórczym są
niezauważalne, a to pomniejsza korzyści wynikające z uwzględnienia wyników badań152.
Aby zastosować skuteczne rozwiązania najpierw należy wybrać i zastosować metody,
które pozwolą na zidentyfikowanie nieskutecznych działań w systemie zarządzania
przedsiębiorstwem lub wybranym obszarem.
Zaprezentowane metody, w ocenie autorki są metodami adekwatnymi do potrzeb tzn.
dostosowanymi do omówionych we wcześniejszych rozdziałach zagadnień zarządzania pracą
w instytucjach publicznych uwzględniając przyjęte wyjaśnienia o zarządzaniu, kompetencjach
itd.

3.1.

Metody identyfikacji procesów

Etapem początkowym zarządzania jest identyfikacja procesów, która pozwala ustalić:
jakie procesy są wymagane w organizacji do realizacji misji i wizji.
Analiza procesów umożliwia określenie: rodzaju, treści i struktury niezbędnych do
realizacji celów organizacji. Rozróżnia się dwa rodzaje podejścia procesowego: bottom-up (od
dołu do góry) lub top-down (od góry do dołu).
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Zaletą bottom-up (od dołu do góry) jest bardzo dokładne poznanie czynności
w procesie, a wadę stanowi większe wymagania zasobów (w tym wyższe koszty i dłuższy czas).
Do zalet top-down (od góry do dołu) zalicza się większe powiązanie analizy procesów
ze strategią organizacji, koncentracja na procesach, niższe koszty i krótszy czas analiz.

3.2.

Metody wartościowania pracy
Metody wartościowania pracy rozpoczęto rozwijać już w czasach pierwszej rewolucji

przemysłowej. Jednak dopiero w ostatnich dziesięcioleciach podjęto się próby ich
systematyzacji153. Obecnie za kryteria niezbędne przy wartościowaniu pracy uważa się154:
˗

wymagania umysłowe i psychofizyczne, które są związane z koniecznymi
umiejętnościami, jakie pracownik powinien posiąść aby wydajnie wykonywać pracę.
Wśród nich można wskazać np. zasięg pola obserwacji, wielokierunkowość
występujących zjawisk, ilość i zmienność oraz różnorodność sygnałów wymaganą
szybkość i dokładność odbierania i przetwarzania bodźców, okres przerw i czasy
wykonywania poszczególnych zadań,

˗

warunki środowiska pracy, które można podzielić na fizyczne i chemiczne. Składają się
na nie mikroklimat, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, drgania
mechaniczne itp. Jednak oprócz tych łatwych do zmierzenia warunków należy brać pod
uwagę także te związane ze współpracą między pracownikami – społeczne warunki
pracy.
Inny podział stanowi dwa rodzaje metod wartościowania pracy155:

˗

metody sumaryczne koncentrują się na ocenie całości pracy na danym stanowisku bez
wnikania w jej elementy składowe;

˗

metody analityczne zakładają szczegółowe poznanie i opisanie wymagań warunków
związanych z wykonywaniem poszczególnych prac, a następnie ich punktowe
wartościowanie ze względu na cały szereg kryteriów. Pomiar wielkości wymagań
umożliwiają specjalne skale, różnicujące poziomy wymagań w zakresie każdego
czynnika dla poszczególnych stanowisk. Są one nazywane kluczami analitycznymi.
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Wśród metod analitycznych najczęściej stosowane są techniki analityczno- punktowe
oraz porównywania czynników.

Kryterium wiedzy

Kryterium doświadczenia zawodowego

Kryterium umiejętności
(m. in. czas wykonywania zadań)
zasazadań)
Kryterium odpowiedzialności
(minimalizacja ryzyka)
Rys. 3. Kryteria niezbędne przy wartościowaniu pracy (opracowanie własne)

W procesie wartościowania pracy określa się zbiór cech poszczególnych prac.

3.3.

Badania ankietowe
Badania ankietowe wymagały opracowania kwestionariusza badań. Ankieta była

przeprowadzana jednorazowo i anonimowo. Kwestionariusze dostarczano respondentom po to,
aby uzyskać od nich miarodajne informacje. Zapewniono respondentów o anonimowości
udzielanych informacji i objaśniano sposób, w jaki powinni udzielać wyczerpujących
odpowiedzi. Zebrano, opracowano uzyskane wyniki i przeprowadzono ich analizę jakościową.
Na podstawie odpowiedzi respondentów udzielonych w ankiecie (wzór ankiety załącznik nr 1), opracowano wyniki oraz wnioski dotyczące pomiaru kompetencji
pracowników.

3.4.

Diagram przebiegu procesu
Diagram przebiegu procesu nazywany inaczej algorytmem lub schematem blokowym,

stanowi graficzną ilustrację przebiegu procesu, który znajduje zastosowanie przy
projektowaniu procesów. Diagram stanowi uproszczoną ilustrację graficzną pewnych
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pomysłów, idei, konstrukcji, zależności, danych statystycznych, bądź struktur anatomicznych,
Jest on wykorzystywany we wszystkich dziedzinach życia do obrazowej reprezentacji wiedzy.
Algorytm ułatwia zrozumienie procesów. Zasady jego stosowania są szeroko opisane
w literaturze, np. przez A. Hamrola i W. Manturę.

3.5.

Metoda case study
Studium przypadku (case study) jest wykorzystywane jako metoda naukowa w wielu

dziedzinach nauki. Metoda studium przypadku pozwala, w szczególności w naukach
o zarządzaniu kształtować umiejętności analityczne i decyzyjne. Rozważania zawarte w tekście
są efektem badań literatury naukowej odnoszącej się do ww. problemów.
Problemy naukowe z zakresu nauk o zarządzaniu, oznaczają istotny stan niewiedzy lub
niepewność związaną z istniejącą wiedzą i dlatego powinny podlegać rozwiązaniu dzięki
wykorzystaniu metody naukowej. Problemy z zakresu nauk o zarządzaniu winny być
rozwiązywane za pomocą naukowych metod ilościowych lub jakościowych. Szczególnie
w obliczu problemów eksploracyjnych i opisowych może się okazać, że metody ilościowe są
niewystarczające dla wyjaśnienia ich istoty, warunków i przyczyn występowania bądź
przebiegu. Wykorzystywane są wówczas metody badań jakościowych. Jedną z metod badań
jakościowych jest studium przypadku (case study). Jest to wszechstronny opis badanego
zjawiska, dotyczącego jakiejkolwiek dyscypliny156.
Studium przypadku jest jedną z metod badań w naukach o zarządzaniu157. Ma ona wiele
zalet – przede wszystkim przybliża rzeczywiste uwarunkowania, w jakich funkcjonują
przedsiębiorstwa. Daje możliwości wykorzystania wiedzy w praktyce, z zakresu analizy
ekonomicznej, zarządzania strategicznego czy zarządzania personelem. Uczy podejmowania
decyzji zarządczych i ich konsekwencji158.
Problem, jak i metoda jego rozwiązania mogą mieć charakter naukowy lub praktyczny,
przy czym należy zaznaczyć, że nauki o zarządzaniu wyrastają z praktyki gospodarczej i są
nierozerwalnie z nią związane. Pożądane jest więc, aby rozwiązaniu problemu naukowego
156
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z zakresu zarządzania towarzyszyły implikacje praktyczne. Cechami charakterystycznymi
problemu naukowego są m.in. istotność naukowa stanu niewiedzy lub niepewność związana
z istniejącą wiedzą naukową, sformułowanie problemu na zasadach zgodnych z paradygmatem
prowadzenia procesu naukowego, a także brak ścisłej, obiektywnej i pewnej wiedzy. Metoda
rozwiązania problemu naukowego również powinna mieć charakter naukowy, a więc powinny
ją cechować jedynie zobiektywizowane, racjonalne, zorganizowane, systematyczne
i uporządkowane działania. Rozwiązanie problemu eksploracyjnego lub wyjaśniającego może
wymagać wykorzystania jakościowej metody badawczej159.
Metoda ilościowa może okazać się niewystarczająca w sytuacji, kiedy celem jest
poznanie okoliczności i przyczyn występowania danego zjawiska oraz określenie kierunku
zależności między konstruktami teoretycznymi. Jak wyjaśnia M. Patton, celem badania
jakościowego jest zrozumienie sytuacji w jej wyjątkowości, natury określonego zjawiska, jego
kontekstu i interakcji z innymi jego elementami, a nie próba przewidzenia tego, co może się
wydarzyć w przyszłości160.
Cechami badania jakościowego są: udział badacza jako głównego narzędzia
w pozyskaniu i analizie danych oraz przewaga bogatego słownego opisu zjawiska, jego
kontekstu, uczestników, reprezentacji graficznej i schematów nad liczbami

161

. Jedną

z jakościowych naukowych metod badawczych jest studium przypadku. Jest to empiryczne
wnioskowanie, które dotyczy współczesnego zjawiska w jego naturalnym kontekście,
zwłaszcza gdy granica pomiędzy przypadkiem a jego kontekstem nie może zostać
jednoznacznie określona. Celem tej metody jest konfrontacja teorii ze światem empirycznym
lub stworzenie wstępnej teorii. Przyjęcie określonego paradygmatu naukowego determinuje
funkcję i typ studium przypadku. Istniejące w naukach społecznych dwa paradygmaty pozytywistyczny i fenomenologiczny - są punktami odniesienia dla omawianej metody.
Założeniami paradygmatu pozytywistycznego są: obiektywne istnienie poznawalnego
empirycznie świata, determinizm zjawisk (które mogą być poznane w drodze pomiaru na
podstawie teorii przyjętej a priori), a także przyjęcie perspektywy zewnętrznej (obserwatora)
oraz aksjologiczna neutralność. Odzwierciedleniem tego paradygmatu w naukach
ekonomicznych są badania ilościowe. Z kolei paradygmat fenomenologiczny, określany
również jako grupa paradygmatów fenomenologicznych, to doktryna bazująca na ludzkim
doświadczeniu, według której przedmiot obserwacji kreowany jest subiektywnie poprzez
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interpretacje obserwatora (obserwator stanowi część przedmiotu obserwacji). Fenomenologia
preferuje holistyczne spojrzenie na badane zjawisko, a wiedza generowana jest na podstawie
obserwacji162.

3.6.

Metoda Pareto-Lorenza
Analiza Pareto, zwana również metodą ABC, opiera się na empirycznie stwierdzonej

prawidłowości, że 20-30% przyczyn powoduje 70-80% skutków. Prawidłowość tę jako
pierwszy odkrył i opisał włoski ekonomista Vilfredo Pareto. Wykorzystując dane statystyczne,
analizował rozkłady dochodów ludności w wyznaczonych przedziałach. Zaobserwował, że
80% włoskich zasobów znajdowało się w rękach 20% rodzin. Stwierdzając występowanie
takiego nierównomiernego rozkładu również w innych sytuacjach, Pareto sformułował zasadę
znaną obecnie jako reguła 80:20. Powszechność występowania omawianej zasady powoduje,
że szeroko opisywana w literaturze metoda ABC znajduje bardzo rozległe zastosowanie
w różnorodnych obszarach związanych z zarządzaniem organizacją. Stwarza ona możliwość
określenia głównych kierunków działań skupiających się na najistotniejszych zagadnieniach,
w ramach których podejmowane środki pozwalają uzyskiwać maksymalne efekty. W wyniku
tego możliwe staje się na przykład precyzyjne przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym
o największej częstotliwości występowania czy przeciwdziałanie zjawiskom przysparzającym
najwięcej kosztów 163.
W badaniach prowadzonych na potrzeby opracowania metodyki zarzadzania pracą osób
o wysokich kompetencjach, metodę Pareto-Lorenza można wykorzystać do pokazania rangi
czynników, które najbardziej oddziałują na pracę w różnych obszarach.
Można ją odnieść również do błędów popełnianych przez pracowników, a dzięki temu
zaproponować rozwiązania, które ograniczą błędy. Niwelowanie przyczyn nieprawidłowości
w dokumentach, rozliczeniu konta a następnie obsłudze salda można zgłosić jako propozycję
usprawnień procesu bądź aplikacji.
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3.7.

Statystyczna kontrola procesów
Statystyczna kontrola procesów stosowana jest do określania rodzaju i wielkości

zakłóceń w procesach. Charakteryzuje się ona monitorowaniem wybranych parametrów
procesów, a przede wszystkim ich zmiennością. W metodzie tej przygotowuje się wykresy
kontrolne, które umożliwiają określenie działań korygujących. Metoda ta służy komunikacji
uczestnikom procesów, pozwala uniknąć błędów i ulepszyć proces.
Umiejętność kontrolowania procesów pozwala na bieżąco poznawać i rozwiązywać
problemy, nie dopuszczając do ich kumulacji, która może doprowadzić do sytuacji kryzysowej.

3.8.

Metody normowania czasu pracy
Normowanie pracy jest procesem ustalania norm, czyli mierników wyróżniających

nakład pracy niezbędny do wykonania zadania w określonych warunkach technicznych,
ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych164.
Normowanie czasu pracy jest podstawą prawidłowego podziału pracy. Normy stwarzają
odpowiednie warunki do planowania, organizowania, motywowania, realizowania i kontroli.
W zależności od rodzaju miernika nakładu pracy rozróżnia się normy:
˗

normę czasu, która określa niezbędny czas do wykonania zadania,

˗

normę wydajności, określającą liczbę jednostek możliwych do wykonania w przyjętej
jednostce czasu,

˗

normę obsługi, ustalającą liczbę stanowisk, urządzeń, które obsłużyć powinien jeden
pracownik lub zespół osób,

˗

normę obsady, która określa liczebność zespołu pracowniczego realizującego lub
nadzorującego proces produkcyjny na danym stanowisku w określonych warunkach165.
Normy pracy dotyczą pracowników z wymaganymi kwalifikacjami na określonym

stanowisku, wymagają optymalnej organizacji pracy, uwzględniają zdolność pracowników do
wykonywania danej pracy, gwarantują bezpieczną pracę i wykonywaną w normalnym tempie.
Ponadto pozwalają one na realizację usług lub produktów o akceptowalnej jakości.
Każdy człowiek jest inny i może wymagać innego czasu do wykonania konkretnego
zadania. Określenie standardowej normy pracy, polega na ustaleniu średniego tempa
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wykonania określonej pracy, przez wykwalifikowanego pracownika, przy założeniu, że potrafi
on przystosować się do metod jej wykonania i będzie zmotywowany166.
Do ustalania norm pracy można stosować następujące metody: statystyczne,
szacunkowe, badawcze i obliczeniowe.
Metody statystyczne pozwalają na ustalanie norm pracy na podstawie danych
historycznych. Gdy określona praca była wykonywana wielokrotnie można wykorzystać
posiadane dane. Powinny one jednak zostać zaktualizowane i zweryfikowane o parametry lub
czynniki, które uległy zmianom, np. umiejętności pracowników, wyposażenie, dostęp do
nowych technologii itp.
Metody szacunkowe dotyczą ustalania norm na podstawie wiedzy i doświadczenia
osoby odpowiedzialnej. Czas potrzebny do wykonania określonej pracy jest szacowany przez
osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku.
Metody badawcze to metody polegające na ustalaniu norm na podstawie pomiaru czasu
na stanowisku pracy. Poprzez bezpośrednią obserwację stanowiska pracy można ustalić
rzeczywisty czas pracy.
Metody obliczeniowe mogą być wykorzystywane do ustalania norm pracy gdy
dysponujemy wzorami matematycznymi. Normę taką ustala się na podstawie wcześniej
opracowanych normatywów167.
W nowoczesnych organizacjach wiele prac jest trudno mierzalnych z powodu dużej
zmienności treści, braku powtarzalności i oddziaływania wielu czynników.

3.9.

Obserwacja migawkowa
Obserwacja migawkowa należy do najbardziej znanych metod pozyskiwania informacji

o procesie. Zalicza się ją do metod statystycznych i dlatego w celu ustalenia średniego czasu
trwania określonej czynności, najbardziej zbliżonego do rzeczywistej wartości, wymaga
wykonania odpowiedniej liczby obserwacji. Zadaniem obserwacji migawkowej jest ustalenie
struktury czasu pracy i przerw, zidentyfikowania czasu uzupełniającego jako dodatku do norm
wykonania168.

166

Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, WN PWN, Warszawa 2001, s. 474
Kieżun, W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999, s. 86. 1997, s. 340341
168
Matuszek J., Kurczyk D., Metody i techniki normowania czasu pracy. W: InvEnd 2010: Pokrokove priemyselne
inżinierstvo: medzinarodna konferencia: zbornik referatov, Terchova, Żilinska Univerzita v Żilinie, Żilina 2010
167

68

Stosowanie obserwacji migawkowej wymaga zachowania odpowiednich warunków:
˗

badania muszą być przeprowadzone w warunkach uznanych za typowe,

˗

uzyskanie odpowiednio licznej próby badawczej,

˗

wyboru momentu obserwacji w sposób losowy169.
Reasumując,

pracochłonnych

główny

badań

sens

ciągłych,

obserwacji
badaniami

migawkowej

polega

wyrywkowymi

na

zastąpieniu

przeprowadzanymi

na

reprezentatywnej próbie losowo wybranych momentów obserwacji170.
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ROZDZIAŁ 4. EMPIRYCZNA OCENA ZARZĄDZANIA PRACĄ
W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH
Sprawne działanie i rozwój wymagają od każdej organizacji podejmowania bieżących
i strategicznych decyzji. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw jak i innych podmiotów, w tym
instytucji publicznych. Trafność decyzji zarządczych zależy w dużej mierze od znajomości
obrazu organizacji, który kształtowany jest przez znajomość otoczenia, stwarzanych przez nie
szans i zagrożeń oraz oceny samej organizacji171.

4.1.

Charakterystyka otoczenia na podstawie badań Eurostatu i OECD
Zewnętrzne warunki w jakich prowadzą swoją działalność wszelkiego typu podmioty

implikują kształtowanie i funkcjonowanie wielu obszarów wewnątrz organizacji. Od nich
zależy wiele możliwości i działań ale również ograniczeń i zagrożeń. Główne uwarunkowania
kształtują otoczenie.
Zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczne odciskają swoje piętno na biznesie.
Wolny rynek, globalizacja, Internet spowodowały istotne zmiany cywilizacyjne i kulturowe.
Nowoczesna firma, by nie wypaść z obiegu, musi wyjść poza swoje pierwotne cele,
skoncentrowane na wyniku finansowym, tak, by w centrum jej strategii znalazł się człowiek.
Dla przedsiębiorstwa 4.0 człowiek jest równie ważny co zysk. Jak wynika z raportu firmy
doradczej Deloitte „Global Human Capital Trends 2019” 82 % respondentów w Polsce uznało
potrzebę poprawy „doświadczenia pracownika” za ważną. Jednak jedynie połowa
zadeklarowała, że skutecznie lub bardzo skutecznie tworzy miejsca pracy, które mają znaczenie
i sens dla pracowników. Natomiast ci, którzy zdecydowali się na nowy model zarządzania,
a więc na prowadzenie odpowiedzialnego biznesu 4.0, zauważyli, że pozytywnie wpłynęło to
na wyniki finansowe firmy172.
Dwa czynniki, które długofalowo przesądzają o rozwoju gospodarczym to ład
instytucjonalny i jakość zasobów ludzkich. Dzięki innowacyjności i dużej wartości dodanej
będą powstawały nowe, atrakcyjne miejsca pracy, a tylko powstawanie nowych, dobrych
miejsc pracy jest w stanie rozwiązać problemy bezrobocia i zbyt niskiej aktywności
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zawodowej, złagodzić trudności z wejściem młodych na rynek pracy i ryzykiem
towarzyszącym starzeniu się173.
Ponad 85 lat temu John Maynard Keynes, angielski ekonomista, który żył w latach 1883
– 1946 i był twórcą teorii interwencjonizmu państwowego w dziedzinie ekonomii i finansów
państwowych zapowiedział, że w ciągu kilku pokoleń będzie możliwy 15 godzinny tydzień
pracy.
W czasach nam współczesnych w Unii Europejskiej, większość osób zatrudnionych
pracuje jednak znacznie dłużej co pokazano w tabeli 4.1. Ze statystyk wynika również, że
Polska znajduje się w czołówce Europy pod względem długości czasu pracy.
Tabela 4.1. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy w państwach Unii Europejskiej
rozwiniętych gospodarczo
lp.

Nazwa państwa

Średnia tygodniowa liczba godzin pracy

1

Belgia

34,2

2

Czechy

39,5

3

Francja

32,9

4

Hiszpania

37,6

5

Niemcy

30,5

6

Norwegia

31,6

7

Polska

43,6

8

Wielka Brytania

37,2

Źródło: dane Eurostatu i OECD z 2016 r.

Według danych Eurostatu i OECD, w krajach unijnych rozwiniętych gospodarczo
średnia liczba godzin pracy obywateli tygodniowo jest bardzo zróżnicowana.
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Rys. 4. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy w państwach Unii Europejskiej rozwiniętych
gospodarczo (opracowanie własne: na podstawie danych Eurostatu i OECD z 2016 r.)

Najkrócej pracują: Niemcy średnio tylko 30,5 godziny, Norwegowie 31,6 godziny,
Francuzi 32,9 godziny a Belgowie 34,2 godziny. Najdłużej pracują Polacy, średnio 43,6
godziny tygodniowo174.
Jak wynika z danych, średni czas pracy Polaków przewyższa długość standardowego
tygodnia pracy zgodnego z kodeksem, tj. 40 godzin. Nie dość, że etatowy czas pracy jest
dłuższy niż w krajach wysoko rozwiniętych, to Polacy pracują jeszcze w godzinach
nadliczbowych. Dużo obowiązków i szybkie tempo pracy sprawiają, że tak zwane
„niewyrabianie się” staje się zjawiskiem powszechnym. Źródeł tej sytuacji upatruje się
w nadmiarze obowiązków i w nieprawidłowym zarządzaniu pracą.
Polacy pracują dużo i to wynika z nadmiernego obciążenia pracą. Często powodem
przedłużonego czasu pełnienia obowiązków służbowych są błędy w zarządzaniu, nadmiar
obowiązków i zmęczenie pracą.
Częsta praca w nadgodzinach tworzy niepokojący trend. Dłuższy czas spędzony
w pracy powoduje przemęczenie pracą, a w dłuższej perspektywie może negatywnie
oddziaływać na samopoczucie oraz zdrowie pracowników. Przy wykonywaniu pracy można
wyróżnić następujące obciążenia:

174

˗

fizyczne, które są wynikiem pracy mięśni,

˗

psychiczne spowodowane zaangażowaniem procesów myślowych,

https://www.hays.pl/cs/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays 1728683.pdf
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˗

nerwowe, wynikające z pracy fizycznej lub psychicznych i materialnych warunków
pracy.
Wyniki badań przeprowadzone za pomocą kwestionariusza online, przez Hays Poland

w roku 2016 175 pokazały, jakie dolegliwości związane z wykonywaną pracą odczuwają
pracownicy najczęściej.
W przeprowadzonych badaniach ankietowych, w których uczestniczyło 1498 osób
pracujących w Polsce, aż 74 % ankietowanych pracuje w nadgodzinach.

65%

46%

45%

45%
36%
26%

22%

19%
8%

podenerwowania i
irytacja

brak sił i apatia

pogorszenie
zdolności
koncentracji

kłopoty ze snem

bóle głowy

zwiększona
częstotliwość
chorowania

bóle żołądka

bóle kręgosłupa

inne

Rys. 5. Dolegliwości związane z wykonywaną pracą
Opracowanie własne: na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Hays Poland w 2016 r.

Szybkie tempo pracy i duży zakres obowiązków powoduje, że pracownicy nie mogą
wykonać powierzonych im zadań w ośmiu godzinach pracy, co może być przyczyną
podenerwowania i irytacji (65 %), braku sił i apatii (46 %) oraz pogorszenia zdolności
koncentracji (45 %,) (rys. 5). Ponadto kłopoty ze snem miało 45% a bóle głowy odczuwało
36 %. Zwiększona częstotliwość chorowania wystąpiła u 26 %. Inne dolegliwości, w tym:
niechęć do pracy i depresja dotyczyły 8 % ankietowanych.
Analiza wyników badań pokazała, że ponad 80 % dolegliwości związanych
z wykonywaną pracą stanowią objawy przemęczenia pracą. Dolegliwości te powodują niechęć
do pracy oraz niską efektywność pracy. Zadanie, które wcześniej pracownik wykonywał
w czasie 30 minut może wymagać teraz czasu wielokrotnie dłuższego.
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Kolejnym obszarem związanym z rynkiem pracy jest duża płynność kadr na rynku
pracy, co może wskazywać między innymi na zmiany pokoleniowe. Z uznanych podziałów
w literaturze wyróżnia się pokolenia: Baby Boomers (urodzeni od 1946 r. do 1964 r.), Pokolenie
X (od 1965 r. do 1979 r.), Pokolenie Y (od 1980 r. do 1994 r.) i Pokolenie Z (urodzonych od
roku 1995).
Chociaż różnice międzypokoleniowe znane były od zarania dziejów, to jednak postęp
technologiczny i globalizacja spowodowały zmiany cywilizacyjne i kulturowe również
w oczekiwaniach młodych pokoleń w stosunku do stanowiska pracy oraz drogi kariery.
Dla ludzi z pokolenia Baby Boomers ważny był etos pracy. Utrata pracy była motywacją
do dalszego działania. W dużym uogólnieniu można powiedzieć, że to pokolenie żyje, żeby
pracować. Istotne były uznawane przez nich wartości, takie jak lojalność wobec pracodawcy
i firmy oraz angażowanie się w realizowane obowiązki. Pokolenie Baby Boomers poświęcało
się pracy, przemilczając negatywne aspekty, w tym niezadowolenie i stres.
Pokolenie X rozpoczynało pracę w czasach gdy dokonywały się przemiany polityczne
i gospodarcze. W latach ich młodości następował rozwój informatyki, który spowodował
większe otwarcie na świat. W ich życiu praca odgrywa ważną rolę. Pokolenie X szukało złotego
środka. Pomimo, iż próbowało dążyć do równowagi pomiędzy życiem prywatnym
i zawodowym, to jednak częściej dominowała praca i chęć otrzymania wyższej wypłaty nawet
kosztem wolnego czasu.
Pokolenie Y skoncentrowane jest głównie na sobie, na możliwościach rozwoju swoich
umiejętności. Pracują, żeby żyć. Chętnie podejmują próby różnych możliwości na dostępnym
rynku pracy. Lubią szybko osiągać sukcesy. Uważają za ważne zachowanie równowagi
w aspekcie „work – life – balance”. Oprócz godziwego wynagrodzenia i rozwoju osobistego
poszukują tego co poza pracą da im szczęście, cenią swój wolny czas. Przykładowo, u jednego
pracodawcy chcą być zatrudnieni przez 2 lata, by później zmienić środowisko i podejmować
nowe wyzwania.
Według badań przeprowadzonych przez portal employerbranding.pl, aż 64 % badanych
wolałaby pracować w firmie, gdzie wykonuje się ciekawe zadania i zarabiać mniej, niż
otrzymywać wyższe wynagrodzenie i wykonywać nudne zadania.
Pokolenie Z swoje oczekiwania wobec pracy prezentuje zupełnie inaczej. Pamiętając
swoich rodziców ciągle zapracowanych, którzy nie mieli dla nich czasu, oczekują czegoś więcej
niż zaspokojenia swoich potrzeb materialnych. Cenią sobie swobodę. Chcą korzystać
z możliwości, jakie dają nowe technologie i Internet. Większość z nich oczekuje możliwości
zdalnego wykonywania pracy. Ponadto chcą, by ich praca była różnorodna. Motywacją są nowe
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wyzwania i dynamiczne środowisko pracy. Kolejne pokolenia wnoszą nie tylko zmiany
zachowań i obyczajów ale również odmienne oczekiwania. Dla osób z najmłodszego pokolenia
ważny aspekt stanowią: etyka, transparentność i uczciwość. Bardziej cenią możliwość ciągłego
rozwoju niż stabilność pracy. Praca ma głębszy sens i dlatego chcieliby pracować z ciekawymi
ludźmi. Zwracają uwagę na aspekty pozafinansowe, takie jak np. wizerunek firmy, atmosferę
panującą w organizacji czy reguły tam obowiązujące. Niektóre przedsiębiorstwa starają
dostosować kulturę pracy do oczekiwań najmłodszych pokoleń.
Z badań przeprowadzonych przez firmę Randstad wynika, że ponad 60 % zatrudnionych
w tym sektorze pracuje po godzinach, a ponad połowa prowadzi korespondencję przez e-mail
lub telefonicznie w czasie wolnym. Rozwiązania w zakresie work-life balance (WLB) są
potrzebne w administracji publicznej nie mniej niż w biznesie prywatnym. Tę potrzebę
dostrzegają sami pracodawcy. Work-life balance jest koncepcją zarządzania czasem, stawiającą
za cel odnalezienie równowagi pomiędzy „pracą” a życiem prywatnym. Idea work-life balance
powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Jest odpowiedzią na pojawiające się problemy
społeczne, takie jak pracoholizm czy wypalenie zawodowe176. WLB ułatwia pracodawcy bycie
otwartym na człowieka i umożliwienie rozwoju zawodowego i osobistego przez pogodzenie
pracy zawodowej z życiem prywatnym177.
Ważnym zagadnieniem zarządzania pracą jest mobilność talentów. Według raportu
Deloitte „Global Human Capital Trends 2019” jedynie 8 % polskich firm (o 2 p.p. więcej niż
globalnie) uważa, że dysponuje najlepszymi w swojej klasie procesami i technologiami,
umożliwiającymi przyciągnięcie cenionych specjalistów. W opinii aż 92 % pytanych (81 % na
świecie) sposoby i procesy pozyskiwania talentów, stosowane w ich firmie, są standardowe lub
poniżej standardu. Dla 72 % respondentów (70 % globalnie) rekrutacja jest ważną kwestię.
Według raportu warto zmienić perspektywę rekrutacyjną i odejść od tradycyjnego
poszukiwania pracowników, ponieważ eksperci mogą być pod ręką. Wiele firm jednak nie radzi
sobie z wewnętrzną mobilnością talentów i często jest to kwestia omawiana na poziomie
zarządów. Dla 77 % (76 % globalnie) to temat ważny lub bardzo ważny. W Polsce ponad dwie
trzecie pracowników jest zdania, że łatwiej znaleźć nowe stanowisko u innego pracodawcy niż
w obecnej firmie. Wśród barier, które ograniczają mobilność wewnętrzną trzeba wymienić brak
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narzędzi, które pomagają rozpoznać właściwych kandydatów i przesunąć ich na inne
stanowiska178.

4.2.

Analiza wyników własnych badań ankietowych

4.2.1. Pomiar kompetencji pracowników w organizacji publicznej
W teorii zarządzania zasobami ludzkimi oraz w praktyce występuje nisza w obszarze
metod pomiaru wiedzy w przedsiębiorstwach. Nadal nie istnieje uznana metoda, której
zastosowanie pozwoliłoby rozwiązać problemy dotyczące oceny wartości wiedzy
w przedsiębiorstwie i systemów raportowania ich wartości.
W teorii zarządzania oraz w praktyce gospodarczej pojawiają się liczne propozycje
metod pomiaru wiedzy. Wiele zgłaszanych koncepcji pomiaru niematerialnych aktywów
przedsiębiorstwa nie doprowadziło do sformułowania jednoznacznej metody oceny wartości
wiedzy w przedsiębiorstwach.
Wraz ze wzrostem popularności wykorzystywania kompetencji zawodowych
w systemach personalnych – kryterium wiedzy i doświadczenia zawodowego zastąpione
zostało kryterium wymagań kompetencyjnych179.
Wymagania kompetencyjne obejmują kryteria, które pozwalają na pośrednie określenie
wartości pracy, w tym złożoności jej metod. Bezpośredni pomiar wartości pracy jest trudny,
dlatego wykorzystuje się niezbędną wiedzę i doświadczenie jako przesłanki złożoności pracy.
Wiedza pracownika może pochodzić z różnych źródeł. Można ją nabyć w szkole lub
poprzez samokształcenie. Doświadczenie natomiast to czas, w którym pracownik wykonywał
zadania podobne do badanych oraz liczba tych zadań. Umiejętności zawodowe są praktyczną
zdolnością. Odpowiedzialność dotyczyć może opieki powierzonej nad osobami, przebiegiem
pracy lub środkami rzeczowymi i finansowymi. Miarą odpowiedzialności jest zakres
i prawdopodobieństwo strat, jakie mogą nastąpić w wyniku niewłaściwego działania lub
zaniechania

działania.

W

ramach

tego

kryterium

należy

rozpatrywać

kwestię

odpowiedzialności zarówno statycznie (minimalizacja ryzyka zawodowego) jak i dynamicznie
(wymaganie inicjatywy i aktywności).
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W celu dokonania pomiaru kompetencji pracowników przeprowadzono badania
ankietowe pracowników różnych instytucji publicznych. Badaniami objęto 458 pracowników
w wieku od 24 do 49 lat.
4.2.2. Deklarowany czas pracy twórczej
Na pytanie ile godzin dziennie może Pani/Pan pracować twórczo (efektywnie) badani
pracownicy deklarują różne czasy pracy twórczej. Około 15 % badanych deklaruje efektywną
pracę twórczą w czasie od 2 do 3 godzin dziennie. Ponad 33 % deklaruje dłuższy ten czas od
4 do 5 godzin. Podobnie bo 33 % stwierdza, że przez czas od 6 do 7 godzin może pracować
twórczo. Tylko 18 % zadeklarowało aż 8 godzin pracy twórczej.
Tabela 4.2. Czas pracy twórczej (efektywnej) deklarowany dziennie w godzinach i udział
procentowy badanych w podanych przedziałach liczby godzin i narastająco.
Czas pracy twórczej

Udział zadeklarowanych

(efektywnej) deklarowany

w podanych przedziałach

dziennie w godzinach

czasowych [%]

1

od 2 do 3 godzin

15,2

2

od 4 do 5 godzin

33,3

3

od 6 do 7 godzin

33,3

4

8 godzin

18,2

Lp.

Powyższe obrazuje wykres:
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
od 2 do 3 godzin od 4 do 5 godzin od 6 do 7 godzin

Rys. 6. Deklarowany czas pracy twórczej (efektywnej)
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8 godzin

Przy analizie wyników dotyczących deklarowanego czasu pracy twórczej wykorzystano
metodę średniej trymowanej. Średnia trymowana jest obok innych średnich, mody i mediany
jedną z miar statystycznych tendencji centralnej. Przy obliczaniu średniej trymowanej
obserwacje porządkuje się od najmniejszej do największej, odrzuca się mały procent
najbardziej ekstremalnych obserwacji na obu krańcach (wartości najmniejsze oraz największe
w próbce), a następnie oblicza się średnią z pozostałych obserwacji. Odrzuca się minimum
i maksimum z próbki lub wartości poniżej 25 centyla i powyżej 75 centyla czyli jednostki
statystycznej opisującej położenie danego wyniku względem całej grupy.
Średnia trymowana po odrzuceniu wartości najmniejszych (15,2 %) i największych
(18,2 %) pokazuje, że pozostałych 66,6 % uczestników badania deklaruje pracować twórczo
średnio (efektywnie) w czasie 5,5 godzin dziennie.
Prace ludzi o wysokich kompetencjach wymagają często dużej koncentracji i dlatego
powodują zmęczenie, które przy wydłużaniu czasu pracy objawia się spadkiem efektywności.
Rozpoznawanie uzdolnień twórczych następuje poprzez praktyczne doświadczenia.
Następuje wówczas wzrost poczucia własnej wartości, co stymuluje motywację twórczą.
Istotne jest, aby swoje pomysły twórcze urzeczywistniać w działaniu. Twórczym może więc
być każdy człowiek, jeśli uruchomi w sobie własny indywidualny potencjał uzdolnień
i umiejętności. Według teorii D. Feldmana - tyle jest uzdolnień, ile możliwości ich rozwoju.
I tak na przykład stosunkowo niedawno wraz z powstaniem odpowiednich technologii pojawiły
się uzdolnienia informatyczne.
4.2.3. Czynniki motywujące do pracy
W odpowiedzi na pytanie jakie czynniki motywują do pracy najbardziej, badani
pracownicy odpowiedzieli, że:
˗

finanse 60,6 %,

˗

atmosfera w pracy 45,5 %,

˗

satysfakcja z wykonywanej pracy 36,4 %,

˗

stabilność zatrudnienia 24,2 %.
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Rys. 7. Wpływ czynników na motywację do pracy

Finanse motywują do pracy najbardziej 60,6 % pracowników o wysokich
kompetencjach. W drugiej kolejności wymienia się atmosferę w pracy (45,5 %). Trzecią
pozycje (36,4 %) wśród czynników motywujących do pracy zajmuje satysfakcja
z wykonywanej pracy. Oprócz wynagrodzenia to atmosfera w pracy i satysfakcja są czynnikami
najbardziej motywującymi do pracy osoby o wysokich kompetencjach. Stabilność zatrudnienia
znalazła się dopiero na czwartym miejscu z wartością 24,2 % badanych.
4.2.4. Samoocena odpowiedzialności pracownika
W pracy wymagane są: porządek i dyscyplina. Za mienie i finanse odpowiada nie tylko
pracodawca, ale także zatrudnieni. Zawierając umowę o pracę lub pracując na podstawie innych
umów, na przykład cywilnoprawnych, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powstaje swoisty
układ. Pracownik wykonuje zadania, a pracodawca jemu za to płaci. Odpowiedzialność za
warunki pracy ponosi nie tylko pracodawca, ale też pracownik.
Poziom odpowiedzialności pracowników o wysokich kompetencjach w instytucji
publicznej ankietowani ocenili jako:
˗

bardzo wysoki 27,3 %,

˗

wysoki 48,5 %,

˗

średni 24,2 %.
Każdy pracownik określał swoją odpowiedzialność w pracy według własnej oceny.
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Rys. 8. Ocena własna poziomu odpowiedzialności pracowników o wysokich kompetencjach
w instytucji publicznej

Z analizy badań wynika, że najwięcej pracowników jest obarczona wysoką
odpowiedzialnością, tj. 48,5 %. Najmniej bo 24,2 % pracowników ocenia swoją
odpowiedzialność jako średnią. Bardzo wysoką odpowiedzialność odczuwa 27,3 % badanych.
Wysoką odpowiedzialność ponoszą m.in. pracownicy, którym delegowano uprawnienia do
bezpośredniego kontaktu z klientami. To oni reprezentują organizację i od nich wymaga się
wysokich kompetencji i odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wysoką jakość obsługi
klienta.
Wyróżnia się trzy rodzaje odpowiedzialności pracowniczej: porządkową, dyscyplinarną
i materialną.
Pracownicy młodsi wiekiem krytycznie oceniają swoje kompetencje. Jako słabe strony
postrzegają brak umiejętności przywódczych oraz delegowania zadań i zarządzania pracą
innych.
4.2.5.

Funkcje

najchętniej

deklarowane

przez

pracowników

o

wysokich

kompetencjach
W odpowiedzi na pytanie jakie funkcje chcieliby pełnić, uzyskano odpowiedzi:
˗

kierownika 21,2 %,

˗

eksperta 60,6 %,

˗

wyrażono chęć posiadania własnej firmy 18,2 %.
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Rys. 9. Funkcje najchętniej deklarowane przez pracowników o wysokich kompetencjach

Z badań wynika, że funkcje kierownicze chciałoby pełnić zaledwie 21,2 %. Najwięcej
pracowników kompetentnych chce zostać ekspertami, to jest 60,6 %. O posiadaniu własnej
firmy myśli tylko 18,2 %.
Sześciu na dziesięciu badanych widzi się w roli eksperta, maleje natomiast odsetek
tych, którzy chcą być menedżerami.
4.2.6. Ocena własnych kompetencji
Z badań własnych wynika, że młodzi ludzie oceniają własne kompetencji następująco:
˗

bardzo dobrze 21,2 %,

˗

dobrze 66,7 %,

˗

dostatecznie 12,1 %.
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Rys. 10. Ocena własnych kompetencji

Można przypuszczać, że młodzi ludzie mają większą świadomość znaczenia
kompetencji i stąd taka ocena.
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Analiza zależności kompetencji pracowników od stażu pracy pokazała, że najwyższe
kompetencje spośród badanych posiadają pracownicy z najdłuższym stażem (> 10 lat) pracy
zawodowej.
Potwierdzają to również inne badania. Respondenci Eurostatu w badaniu z 2017 r.
gorzej ocenili swoje umiejętności od rówieśników zbadanych w 2015 r. Przede wszystkim są
bardziej krytyczni – uważają, że nie radzą sobie ze stresem (odporność na stres deklaruje tylko
33 % młodych) oraz nie czują się liderami. Najwyższy odsetek badanych deklaruje, że
dysponuje wysokimi umiejętnościami analizy informacji oraz wyciągania wniosków (65 %).
Natomiast posiadanie umiejętności radzenia sobie z konfliktami deklaruje tylko 41 % młodych.
4.2.7. Ocena kompetencji współpracowników
Kompetencje współpracowników badani ocenili następująco:
˗

bardzo dobrze 31,2 %,

˗

dobrze 47 %,

˗

dostatecznie 9,5 %.

˗

niedostatecznie 6,3 %.
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Rys. 11. Ocena kompetencji współpracowników

Wysoką ocenę kompetencji osób, z którymi się współpracuje należy przyjąć
pozytywnie. Może być oznaką dobrze realizowanych zadań ale i dobrych relacji między
pracownikami.
4.2.8. Analiza wyników badań organizacji pracy
Analiza wyników badań dotyczących organizacji pracy wskazuje na różnorodność
czynników wymienianych przez pracowników o wysokich kompetencjach.
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W dyskusji na temat co mogłoby poprawić efektywność pracy osób o wysokich
kompetencjach ankietowani odpowiedzieli, że przede wszystkim pracownik wypoczęty
i zadowolony z pracy. W drugiej kolejności wskazują na konieczność usprawnień
organizacyjnych, lepszą organizację pracy i dokładne wyznaczanie zadań priorytetowych.
Za bardzo ważne czynniki, które mogłyby poprawić efektywność pracy uważają:
modernizację sprzętu, poprawę systemów informatycznych i zakup nowych technologii.
Do często wymienianych postulatów, jakie formułują badani pracownicy należą:
zmniejszenie obowiązków, zatrudnienie większej liczby pracowników i równy podział zadań.
Ważne pozycje zajmują: wyższe wynagrodzenie i motywowanie do pracy. Część pracowników
domaga się normatywów pracy i dodatkowych szkoleń.
Uważają oni, że procesem szkolenia i uczenia się należy obejmować wszystkich
pracowników organizacji. Szkolenia te powinny mieć dwa wymiary: teoretyczny i praktyczny.
System zarządzania w urzędach administracji publicznej często oparty jest na niskiej
samodzielności pracowników i braku motywacji do innowacji w procesach.
Zdaniem W.E. Deminga należy zrezygnować z masowych kontroli, a dane z kontroli
należy wykorzystać dla uzyskania informacji o procesie, a potem na podstawie tych informacji
wprowadzić usprawnienia.
Wyniki badań własnych potwierdzają dane Eurostatu i OECD, z których wynika
podobnie, że około 74 % respondentów pracuje w godzinach nadliczbowych. Większość
zatrudnionych (około 55 %) zabiera pracę do domu i wykonuje obowiązki zawodowe
w weekendy. Współczesne środowisko pracy charakteryzuje się organizowaniem licznych
spotkań, wymianą dziesiątków maili, telefonów i pilnością terminów, które uniemożliwiają
skoncentrowanie się na priorytetach.
4.2.9. Wyniki badań dotyczące kadry zarządzającej
Według W.E. Deminga to zarząd i kierownicy w 60 % - 70 % ponoszą odpowiedzialność za
niską jakość pracy urzędu organizacji publicznej, a szeregowi urzędnicy tylko w 30 % - 40 %.

Badania własne pokazały, że kompetencje zarządu w instytucji publicznej ankietowani
oceniają na:
˗

bardzo dobrze 15,6 %,

˗

dobrze 56,2 %,

˗

dostatecznie 25 %.
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Rys. 12. Ocena kompetencji zarządu w instytucji publicznej

Ocena bardzo dobra dla zarządu zdarza się rzadko, tylko 15, 6 %. Najczęściej (56,2 %)
badani oceniali dobrze swój zarząd. Ocenę dostateczną otrzymało 25 % zarządów.
Dla wyraźniej większości badanych praca zarządu jest odpowiednia.
Natomiast kompetencje kierowników średniego szczebla oceniają na:
˗

bardzo dobrze 28,1 %,

˗

dobrze 40,6 %,

˗

dostatecznie 28,1 %.

˗

niedostatecznie 3,2 %.
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Rys. 13. Ocena kompetencji kierowników średniego szczebla

Do obowiązku kierownictwa należy troska o:
˗

wprowadzenie innowacji w usługach,

˗

wdrożenie innowacji w procesach świadczenia usług,

˗

doskonalenie stosowanych procesów.
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niedostatecznie

Kompetencje kierowników średniego szczebla pracownicy postrzegają nie zawsze
najlepiej. I tak na ocenę bardzo dobrą zasługuje 28,1 % a na ocenę dobrą 40,6 %. Większość
badanych ocenia kompetencje kierowników średniego szczebla jako odpowiednie.
W. E. Deming uważa, że wartość organizacji sprowadza się do tego, co stwarza swoim
pracownikom takie warunki, aby odczuwali radość z pracy, osiągali osobiste cele, mieli
współudział w zamożności firmy. Firmą taką może być organizacja publiczna180.
Argumentem bardzo często wysuwanym przez zarządzających jest optymalizacja czyli
uzyskanie najlepszego stanu jaki jest możliwy w istniejących warunkach. Efektem tego jest
często satysfakcja z zaplanowanego wyniku w danym okresie ale bez zwracania uwagi na to,
że praca bieżąca przekłada się również na wyniki przyszłości tzn. nie dokonuje się żadnej
refleksji nad możliwością poprawy istniejących warunków. Często wykorzystuje się
najprostsze rozwiązania, które przynoszą krótkotrwałą satysfakcję, nie myśląc o potrzebach na
przyszłość. Rozwój polega na poprawie tych warunków: obserwowaniu organizacji, otoczenia
i modyfikowaniu założeń. Dotyczy to przede wszystkim obszarów, w których trudno jest
uzyskać minimalny poziom realizacji.
4.2.10. Badanie wpływu różnych czynników na proces
Na pytanie jakie zagrożenia dostrzegają w pracy, ankietowani wskazali na:
˗

nadmiar zadań 31 %,

˗

stres 25,33 %,

˗

nierówny podział zadań 21,4 %,

˗

warunki pracy 7,64 %,

˗

brak motywacji 6,33 %,

˗

rotacje i absencje 3,49 %,

˗

zła organizacja pracy 2,84 %,

˗

słaba komunikacja wewnętrzna 1,97 %.
Metoda Pareto-Lorenza umożliwia ustalenie czynników, które mają największy wpływ

na proces. Oparta jest na udowodnionej empirycznie prawidłowości najczęściej 20 - 30 %
czynników powoduje 70 – 80 % skutków. Ta prawidłowość ma duże znaczenie przy ustalaniu
kierunku działań korygujących. Zastosowanie diagramu Pareto wymaga:
˗

180

określenia udziału procentowego czynników, które mają wpływ na wynik procesu,

Blikle A.J., Doktryna jakości – rzecz o skutecznym zarządzaniu, wyd. HELION, Warszawa 2014
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˗

uporządkowania malejącego czynników uwzględniającego stopień oddziaływania na
wynik procesu,

˗

wyznaczenia skumulowanych wartości procentowych kolejnych czynników procesu,

˗

sporządzenia wykresu zależności skumulowanych wartości procentowych w ustalonej
kolejności stopnia oddziaływania czynników.
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Rys. 14. Metoda Pareto-Lorenza przy ustalaniu czynników, które najwięcej wpływają na proces

Do zagrożeń najczęściej odczuwanych przez pracowników należą w kolejności:
nadmiar zadań 31,0 %, stres 25,3 % i nierówny podział zadań 21,4 %, Nadmiar zadań powoduje
stres u osób ambitnych, które chciałyby za wszelką cenę sprostać wyzwaniom. Nierówny
podział zadań przyczynia się do frustracji i braku motywacji a to tworzy obraz niekorzystnych
warunków pracy.
4.2.11. Analiza prac w godzinach nadliczbowych
Analizie poddano również pracę w godzinach nadliczbowych. Wyniki badań własnych
pokazują, że w nadgodzinach pracuje:
˗

co najmniej raz w tygodniu i częściej 39,4 %,

˗

rzadziej niż raz w tygodniu 36,4 %,

˗

nie występuje u 24,2 %.
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Rys. 15. Analiza zatrudnienia w nadgodzinach: co najmniej raz w tygodniu ponad 39 %,

rzadziej niż raz w tygodniu ponad 36 %
Praca w nadgodzinach jest zjawiskiem powszechnym. W sumie ponad 75 % pracuje
w nadgodzinach. Tylko 24 % nie musi pracować w nadgodzinach.
Praca w nadgodzinach powoduje zmęczenie i stres, które negatywnie wpływają na
samopoczucie i zdrowie pracowników. Ponad 40 % ankietowanych pracujących
w nadgodzinach wskazuje na dolegliwości związane z wykonywaną pracą i zmęczeniem.
Spośród pracowników zatrudnionych na pełnych etatach, w nadgodzinach pracuje około
74 %. W grupie indywidualnych przedsiębiorców, w nadgodzinach pracuje około 72 %.
Pracowników zatrudnionych na pół etatu, praca w nadgodzinach dotyczy w około 74 %.
W przypadku etatowych pracowników, praca w nadgodzinach może wynikać
z nadmiernego obciążenia obowiązkami zawodowymi i związanego z tym przemęczenia pracą.
Pracując na etacie, łatwiej jest ocenić czy i w jakim wymiarze przekroczyło się kodeksowy czas
pracy.
Płynna granica pomiędzy czasem pracy oraz czasem prywatnym, jaka występuje
w przypadku pracodawców indywidualnych utrudnia ustalanie nadgodzin.
Tabela 4.3. Wyniki badań zależności liczby osób pracujących w nadgodzinach od stażu pracy
lp.

staż pracy

odsetek osób pracujących w nadgodzinach

1

mniej niż rok

65 %

2

od 1 do 3 lat

75 %

3

od 4 do 7 lat

53 %

4

od 7 do 10 lat

75 %

5

powyżej 10 lat

87 %
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Rys. 16. Zależność liczby osób pracujących w nadgodzinach od stażu pracy

Wraz z długością stażu pracy w jednej firmie wzrasta odsetek osób pracujących
w godzinach nadliczbowych. Wyjątek stanowi grupa pracowników ze stażem od 4 do 7 lat.
Przyczyną nadgodzin mogą być między innymi błędy w organizacji pracy lub że pracownik nie
jest w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawcy i jest zmuszony do pracy w nadgodzinach181.
Skłonność do pracy w godzinach nadliczbowych wzrasta w grupach od 7 do 10 lat oraz
powyżej 10 lat stażu w organizacji. Zjawisko to prawdopodobnie wynika z możliwości awansu
i otrzymania wyższego stanowiska z większym zakresem obowiązków i odpowiedzialnością.
Na pytanie ile godzin tygodniowo pracujesz w nadgodzinach? Respondenci udzielili
odpowiedzi, które zamieszczono w tabeli 4.4.
Tabela 4.4. Liczba nadgodzin przepracowanych tygodniowo
l.p.

Liczba nadgodzin tygodniowo

Odsetek osób pracujących

1

od 1 do 2 godzin

13 %

2

od 3 do 5 godzin

35 %

3

od 6 do 9 godzin

22 %

4

od 10 do 15 godzin

24 %

5

od 20 do 25 godzin

6%

6

zdarza się pracować w weekendy

53 %

7

dodatkowo zabiera pracę „do domu”

55 %

181

Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013
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Rys. 17. Liczba nadgodzin przepracowanych tygodniowo przez osoby pracujące na etacie
Z analizy danych z tabeli 4.4 wynika, że sporadycznie (od 1 do 2 godzin)
w nadgodzinach pracuje tylko 13 %. Najwięcej bo 35 % osób pracuje tygodniowo
w nadgodzinach od 3 do 5 godzin.
W drugiej kolejności najwięcej bo 24 % osób pracuje tygodniowo w nadgodzinach od
10 do 15 godzin, to znaczy od 10 do 13 godzin codziennie. Również znaczna liczba osób bo
22 % wyrabia od 6 do 9 nadgodzin tygodniowo.
Jeśli doliczyć czas pracy osób, którym zdarza się pracować jeszcze w weekendy (53 %)
oraz czas tych, którzy zabierają jeszcze pracę do domu (55 % osób pracujących) to widać jak
poważny problem stanowią nadgodziny.
W

przypadku

pracowników

etatowych

większość

zatrudnionych

pracuje

w nadgodzinach, zabiera pracę do domu i wykonuje obowiązki zawodowe w weekendy.
Świadczy to o nieodpowiednim zarządzaniu pracą i brakach kadrowych. Skala zjawiska
pokazuje, że praca w godzinach nadliczbowych stała się niepokojącym trendem. Ciągłe
przekraczanie (40 godzin tygodniowo) kodeksowego czasu pracy wpływa negatywnie na
samopoczucie i zdrowie pracowników.
Obciążenie (ponad 75 %) pracowników nadmiarem obowiązków i wysoką
odpowiedzialnością oraz pracą w nadgodzinach powoduje przemęczenia pracą, co objawia się
podenerwowaniem i irytacją, odczuwaniem braku sił, apatią i pogorszeniem zdolności
koncentracji, a skutkuje obniżeniem jakości i efektywności pracy.
Reasumując rozważania na temat problemu nadgodzin należy stwierdzić, że większość
pracodawców nie analizuje lub nie chce wnikać w przyczyny i skutki organizowania pracy
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w nadgodzinach. Nie przyjmuje do wiadomości, że to właśnie przemęczenie pracą
w nadgodzinach obniża efektywność pracowników.
Brytyjski „the Economist” ogłosił już koniec ery pracoholików. Uważa się, że jeśli
pracownik wykonuje pracę w nadgodzinach, to oznacza, że nie umie on zorganizować się i ma
problem z zarządzaniem swoim czasem. Praca w nadgodzinach jest zwyczajnie nieopłacalna.
Nowy trend głosi: czas wolny to świętość. Wykonaj przydzielone zadania w osiem godzin albo
zmień pracę. Czy takie twierdzenie jest prawdziwe w przypadku gdy żaden z pracowników
w organizacji nie jest w stanie zrealizować wszystkich nałożonych zadań w czasie pracy?
Istnieje jeszcze zagadnienie etatyzacji czyli umiejętności oszacowania odpowiedniej liczby
pracowników, którzy są niezbędni, aby wykonać polecone zadania na oczekiwanym poziomie
i w przyjętym terminie.

4.3. Case study metodyki zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach na
przykładzie ZUS
4.3.1. Charakterystyka organizacji przez pryzmat realizowanych zadań
Do analizy przypadku (case study) prawidłowości metodyki zarządzania pracą,
w aspekcie zarządzania pracą osób wysokich kompetencjach, wybrano Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
ZUS jest instytucją świadczącą ściśle określone usługi publiczne związane
z zabezpieczeniem społecznym. Organizację, zadania, zasady działania i finansowania Zakładu
reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z ustawą Zakład Ubezpieczeń
Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną.
Do zakresu działania Zakładu należy między innymi (Ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych, 1998):
1) realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:
a) stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
b) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych
świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy
składek,
c) wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne,

Fundusz

Pracy,

Solidarnościowy

Fundusz

Wsparcia

Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
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Osób

d) prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek
i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy
ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,
e) prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,
f) orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla
potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
1a) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego;
2) realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń
społecznych;
2a) wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych
imiennych legitymacji emeryta – rencisty, potwierdzających status emeryta – rencisty;
3) dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz
środkami Funduszu Alimentacyjnego;
4) opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych;
5) kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy;
6) kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków
w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi;
7) wydawanie Biuletynu Informacyjnego;
8) popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.
Do zakresu działania Zakładu należy również prowadzenie punktu kontaktowego,
o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia
16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1,
z późn. zm.), służącego do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany
Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie182:
1) określania ustawodawstwa mającego zastosowanie;
2) świadczeń pieniężnych z tytułu choroby;
3) świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca;
4) świadczeń z tytułu inwalidztwa;
5) świadczeń z tytułu starości;
6) rent rodzinnych;
7) świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
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8) zasiłków na wypadek śmierci;
9) świadczeń przedemerytalnych;
10) specjalnych świadczeń pieniężnych o charakterze nieskładkowym;
11) odzyskiwania należności z tytułu składek lub nadpłaconych świadczeń.
Do zakresu działania Zakładu należy także prowadzenie prewencji rentowej, obejmującej183:
1) rehabilitację leczniczą ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową
niezdolnością do pracy, osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia
rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
a także osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy;
2) badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy;
3) inne działania prewencyjne.
Ponadto Zakład sporządza dla każdego funduszu tj. emerytalnego, rentowego,
chorobowego oraz wypadkowego prognozę sytuacji finansowej na najbliższy rok obrotowy.
Rachunek jest zestawieniem przewidywanych zobowiązań i wpływów na dany rok z tytułu
składek i innych źródeł. Dla kolejnych 5 lat obrotowych Zakład sporządza dla każdego
z funduszy uproszczony rachunek ubezpieczeń184.
Zakład wykonuje również zadania powierzone na podstawie innych ustaw, może
wykonywać inne zlecone zadania z dziedziny ubezpieczeń lub zabezpieczenia społecznego185.
Zakład może pośredniczyć w przekazywaniu świadczeń zleconych przez zagraniczne instytucje
do wypłaty osobom uprawnionym zamieszkałym w Polsce poprzez wystawianie zleceń
dewizowych do realizacji wypłat tych świadczeń przez banki186.
W tym miejscu należy wspomnieć rok 1999, który przyniósł Polsce znaczące zmiany
poprzez wprowadzenie fundamentalnych reform w administracji terytorialnej, ubezpieczeniach
społecznych, służbie zdrowia i systemie oświaty.
W obszarze zabezpieczenia społecznego reforma nałożyła na ZUS wiele nowych
obowiązków. Najważniejsze z nich dotyczyły187:
˗

prowadzenia Centralnego Rejestru Ubezpieczonych;

˗

prowadzenia kont ubezpieczonych czyli indywidualnych rejestrów obrazujących
przebieg ubezpieczenia;
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˗

pobór składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w podziale na ubezpieczenia:
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe;

˗

pobór składek na II filar ubezpieczenia emerytalnego i przekazywanie składek do
funduszy emerytalnych;

˗

prowadzenie Centralnego Rejestru Członków OFE;

˗

pobór składek na ubezpieczenia zdrowotne i przekazanie jej do kas chorych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje szeroki zakres zadań w ogromnych ilościach

na rzecz wielu osób i podmiotów.

klient
zewnętrzny

ZUS

budżet
państwa

klient
wewnętrzny

Rys. 18. Otoczenie ZUS

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z większych instytucji ubezpieczeń
społecznych na świecie. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia
Społecznego (ISSA) i utrzymuje kontakty z instytucjami ubezpieczeniowymi z całego świata188.

4.3.2. Strategia w tym wizja i misja ZUS
Szerokie spektrum obowiązków nałożonych na ZUS, a co za tym idzie ilość zadań
wymaga uwzględnienia wszystkich obszarów jego funkcjonowania.
Nową wartością w zarządzaniu w sektorze publicznym jest przede wszystkim
zorientowanie na potrzeby szeroko rozumianych interesariuszy życia publicznego. W praktyce
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oznacza to koncentrowanie się na celach i wynikach działalności oraz odejście od modelu
instytucji biurokratycznej. Ważną cechą nowego podejścia w zarządzaniu instytucją jest
podnoszenie jakości świadczonych usług tak, aby jak najpełniej odpowiadały zapotrzebowaniu
ich odbiorców189.
Studium przypadku należy rozpocząć od analizy strategii podmiotu.
Biorąc pod uwagę istotę funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych oraz
zadania postawione przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych niezbędne było określenie wizji
jego funkcjonowania.
Zgodnie z przyjętą strategią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016 – 2020190:
˗

wizją jest osiągnięcie statusu innowacyjnej instytucji zaufania społecznego;

˗

misją jest sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa klientów realizowana na podstawie
przepisów prawa, zasad racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami
finansowymi, wykorzystująca nowoczesne technologie i potencjał pracowników.
W części dotyczącej innych celów wskazano podnoszenie świadomości obywateli

o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wizja stanowi deklarację najważniejszego priorytetu strategicznego ZUS jakim jest
budowanie zaufania obywateli, przedsiębiorców i instytucji do Zakładu. Zarówno wizja, jak
i misja ZUS są zgodne z obowiązującymi kierunkami rozwoju administracji publicznej
w Polsce, których nadrzędną ideą jest budowa państwa otwartego na potrzeby obywatela
i nowoczesne technologie, a jednocześnie sprawnie i efektywnie realizującego zadania
publiczne191.
„Dobre praktyki wypływają z wartości bliskich nam, wspólnocie pracowników ZUS.
Same jednak również tworzą jeszcze jedną wartość: coraz przyjaźniejsze miejsce pracy, które
wspiera wszechstronny rozwój człowieka”192.
Aby sprostać wyzwaniu przekształcenia Zakładu w nowoczesną instytucję publiczną,
wypracowano nowy model zarządzania oparty na zarządzaniu przez cele, wykorzystujący
podejście procesowe i ukierunkowany na zwiększanie satysfakcji klienta. Prowadzona
w Zakładzie od 2010 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych
kontrola zarządcza wspomaga działania usprawniające funkcjonowanie Zakładu. W tym
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kontekście za najistotniejszy element kontroli zarządczej uznano system wyznaczania celów
i zadań oraz monitorowania ich realizacji193.
Strategia, plany działalności, cele nie mogą stać w sprzeczności z ustawowymi
zadaniami.
Cele strategiczne ZUS stanowią punkt wyjścia do definiowania rocznych celów
w planie działalności ZUS, jak również celów operacyjnych osiąganych w ramach bieżącej
działalności ZUS. Istotnym narzędziem wspomagającym realizację celów strategii ZUS oraz
celów określonych w planie działalności ZUS jest system oceny pracy oddziałów. Stanowi on
kompleksowe narzędzie zarządcze, w którym główne obszary działalności ZUS monitorowane
są za pomocą wskaźników. System obejmuje przede wszystkim zadania istotne dla dalszego
zwiększania zadowolenia klientów ZUS z poziomu obsługi oraz jakości świadczonych usług194.
Cele strategiczne ZUS na lata 2016-2020 zostały zdefiniowane w oparciu o wizję i misję
Zakładu oraz wyniki diagnozy strategicznej195. Pogrupowano je według czterech perspektyw
zmodyfikowanej zrównoważonej karty wyników w podziale na cele główne i cele szczegółowe.
Główne cele strategiczne wskazują podstawowe kierunki zmian, zaś cele szczegółowe stanowią
ich doprecyzowanie w poszczególnych obszarach działalności Zakładu196.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Zakład od wielu lat systematycznie
doskonali i wdraża nowoczesne rozwiązania pozwalające na sprawną i rzetelną obsługę.
Obecnie ZUS kontynuuje podnoszenie poziomu obsługi klientów w placówkach ZUS oraz
rozszerza katalog spraw możliwych do kompleksowej realizacji podczas jednej wizyty w sali
obsługi klientów. Obok rozwoju tradycyjnych form kontaktu, istotnym przedsięwzięciem jest
rozwój usług cyfrowych, usprawniających wymianę informacji i dokumentów oraz
ułatwiających elektroniczny i telefoniczny kontakt klientów z Zakładem. Zwracana jest uwaga
na to, aby informacje o świadczonych usługach były przekazywane klientom w sposób
przystępny i wygodny dla klientów. Zakład dąży do usprawnienia systemu komunikacji
zewnętrznej i polityki informacyjnej. Aktywnie działa na rzecz upowszechniania wiedzy
o ubezpieczeniach społecznych wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.
Ważnym zagadnieniem jest rozbudowa systemu wymiany informacji i współpracy
z innymi podmiotami współpracującymi z ZUS przy wykonywaniu zadań statutowych,
dostawcami usług i produktów oraz innymi zainteresowanymi podmiotami. Cel ten koncentruje
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się na realizacji postulatów otwartego dostępu do danych publicznych, a także na działaniach
zmierzających do zapewnienia współdziałania systemów informatycznych i rejestrów ZUS
z systemami i rejestrami publicznymi innych instytucji krajowych i zagranicznych, aby
poprawić komunikację oraz przyspieszyć wymianę danych i informacji.
W

zakresie

procesów

wewnętrznych

są

prowadzone

działania

związane

z doskonaleniem zarządzania procesowego i podnoszeniem efektywności procesowej.
Stwierdzono potrzebę dokonania przeglądu zdefiniowanych procesów, m.in. pod kątem
identyfikacji barier w przepływie poszczególnych procesów oraz ich oceny w kontekście
wnoszenia wartości dodanej dla klienta. Wyniki przeglądu wraz z podejmowanymi działaniami
usprawniającymi służą realizacji celu jakim jest zwiększenie dojrzałości procesowej
rozumianej jako zdolność organizacji do skutecznego zarządzania procesami197.
Ważnym etapem poprawy jakości zarządzania procesowego w ZUS są działania
zmierzające do zwiększania efektywności realizacji usług i procesów. Pomiar sprawności
i jakości usług oraz procesów pozwala planować, wdrażać usprawnienia, a następnie ocenić
uzyskiwane efekty.
Z podnoszeniem efektywności procesowej związane jest też zapewnienie ciągłości
przebiegu

usług

i

procesów,

a

także

bezpieczeństwo

informacji

gromadzonych

i przetwarzanych w trakcie ich realizacji.
Jednym z zadań Zakładu jest kontrola wykonywania przez płatników składek
i ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. W związku z tym,
w ramach Strategii wdrożono analizę ryzyka w celu uszczelnienia systemu ubezpieczeń
społecznych.
Analiza słabych i mocnych stron ZUS wykazała, iż funkcjonujący system komunikacji
wewnętrznej był mało efektywny. Stąd też niezbędne jest wypracowanie spójnego modelu
zasad przepływu informacji we wszystkich kierunkach przy jednoczesnym pozyskiwaniu
informacji zwrotnej. Komunikacja pionowa i pozioma pomiędzy stanowiskami i jednostkami
organizacyjnymi powinna być skuteczna i efektywna. Realizacja tego postulatu wspierana
dalszymi pracami nad elektronizacją obiegu dokumentów pozwoli na poprawę obsługi klientów
dzięki podniesieniu sprawności i jakości realizowanych usług.
W kontekście tematu istotna jest perspektywa rozwoju, która w części dotyczącej
zarządzania zasobami ludzkimi brzmi
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efektywności funkcjonowania Zakładu będąca rezultatem koncentracji działań na podnoszeniu
efektywności procesowej wymaga odpowiedniego rozwoju potencjału organizacji, tj. jej
pracowników, zasobów oraz struktury. Sukces organizacji w głównej mierze zależy od stopnia
zaangażowania i przeszkolenia pracowników. Kompetentna i wykwalifikowana kadra
pracowników pozwala szybko i skutecznie realizować bieżące zadania, jak również reagować
na zmiany zachodzące w otoczeniu Zakładu, co w konsekwencji zapewnia wysoki poziom
obsługi klientów. Realizując postulaty celu szczegółowego ukierunkowanego na zwiększenie
motywacji pracowników Zakładu, obok dążenia do usprawnienia systemu komunikacji
wewnętrznej, będą podejmowane działania w kierunku wdrożenia kompleksowego systemu
motywacyjnego dla pracowników ZUS opartego na modelu kompetencyjnym. Założeniem jest
wdrożenie nowoczesnych narzędzi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pozwalających na
dopasowanie kompetencji pracowników do realizowanych zadań.
Z uwagi na ogrom przetwarzanych danych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może
również funkcjonować bez systemów informatycznych, o których jest również mowa
w perspektywie rozwoju: szeroki katalog zadań ZUS, częste zmiany legislacyjne oraz
oczekiwania klientów i współpracujących instytucji dotyczące wysokiego poziomu jakości
oferowanych usług, wymagają wdrożenia narzędzi i rozwiązań, które przyczynią się do
sprawniejszego wykonywania powierzonych zadań i funkcji, zapewnienia odpowiedniego
poziomu obsługi oraz optymalizacji kosztów działania instytucji. W Zakładzie będą
wprowadzane rozwiązania, które zwiększą stopień integralności oraz konsolidacji aplikacji
i systemów informatycznych ZUS tak, aby umożliwiały one skuteczną realizację bieżących
zadań i pozwalały na szybkie ich dostosowanie do zmian. Podejmowane będą również działania
mające zapewnić interoperacyjność rejestrów i systemów informatycznych, czyli zdolność
współdziałania pomiędzy systemami oraz rejestrami ZUS i innych instytucji. Pozwoli to spełnić
postulat usprawniania systemu wymiany danych i współpracy ZUS z innymi interesariuszami
zarówno w kraju, jak i za granicą, co wpłynie na poprawę dostępu i poziomu świadczonych
usług199.
Dla potrzeb optymalizacji procesowej modyfikacji podlega także struktura
organizacyjna Zakładu.
W perspektywie rozwoju Zakład zaplanował również zbudowanie oraz wdrożenie
narzędzi i rozwiązań wspierających jego potencjał analityczny. Główną inicjatywą w tym
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zakresie jest budowa hurtowni danych. Równolegle prowadzone są prace związane z rozwojem
środowiska Business Intelligence w Zakładzie.
Zakład w dalszym ciągu prowadzi działania optymalizujące koszty ponoszone na
realizację usług przy zachowaniu przejrzystości gospodarowania środkami publicznymi. Na
lata 2016-2020 zaplanowano koncentrację wysiłków na opracowaniu i wdrożeniu
kompleksowych rozwiązań służących zwiększeniu efektywności kosztowej funkcjonowania
Zakładu, głównie poprzez opracowanie i wdrożenie rozwiązań dotyczących przypisywania
kosztów do głównych usług realizowanych przez Zakład200.
Zmianom podlega obszar obsługi administracyjno-biurowej, co powinno prowadzić do
podniesienia efektywności procesu zakupowego, a także optymalizacji kosztów zakupu
materiałów. Modyfikacja dotyczyć będzie również zasad gospodarowania środkami trwałymi.

4.3.3. Zarządzanie przez cele w kontekście planu działalności
Zgodnie z powyższymi założeniami oraz koncepcją Zrównoważonej Karty Wyników,
ZUS opracował mapę celów strategicznych. Osiągnięcie celów w perspektywie klienta i innych
interesariuszy, ukierunkowanych na doskonalenie form obsługi klientów ZUS, rozwój systemu
wymiany informacji i współpracy z innymi interesariuszami oraz usprawnienie systemu
komunikacji zewnętrznej i polityki informacyjnej, uwarunkowane jest dalszą koncentracją na
procesach wewnętrznych i usługach Zakładu. Do tego niezbędne jest posiadanie optymalnie
dobranych i zorganizowanych zasobów, zmotywowanej kadry pracowników oraz sprawnych
i zintegrowanych systemów informatycznych. Wszystkie założenia muszą być realizowane
zgodnie z zasadą racjonalnego i przejrzystego wydatkowania środków publicznych201.
Dla zapewnienia skutecznego mechanizmu monitorowania realizacji Strategii Zakładu
każdy cel strategiczny doprecyzowany został poprzez przyporządkowanie do niego miernika
oraz wskazanie właściciela jego realizacji zgodnie z zakresem odpowiedzialności wynikającym
z Regulaminu organizacyjnego ZUS. Rola właściciela miernika sprowadza się w szczególności
do:
˗

określenia sposobów realizacji celu (w kontekście miernika) poprzez wskazanie
inicjatyw strategicznych, które zostaną podjęte dla zapewnienia osiągnięcia poziomu
docelowego, a tym samym realizacji celu strategicznego,

˗
200
201
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˗

bieżącego monitorowania wartości miernika skorelowanego z celem oraz stanu
realizacji inicjatyw strategicznych.
Przyjęto, iż poszczególne cele strategiczne mogą wymagać zastosowania więcej niż

jednego miernika. Tym samym właściciele mierników przypisani do danego celu
strategicznego stają się jego współwłaścicielami odpowiedzialnymi solidarnie za osiągnięcie
celu na koniec 2020 r.202
Najważniejsze cele do realizacji w 2019 r. to utrzymanie zdolności do wypłaty świadczeń.
Miernikiem określającym stopień realizacji celu jest wskaźnik ściągalności mierzony
stosunkiem wpływów na poczet należności z tytułu składek do przypisów należności z tytułu
składek na FUS, FEP, FUZ, FP i FGŚP w danym okresie.

utrzymanie zdolności do
wypłaty świadczeń

terminowa wypłata
świadczeń

zapewnienie prawidłowości
opłacania składek przez
płatników

terminowe wydawanie
orzeczeń

Rys. 19. Najważniejsze cele w Planie Działalności ZUS na 2019 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu Działalności ZUS na 2019 r.

Osiągnięciu wskazanego celu ma służyć, między innymi203:
1. Współpraca na poziomie lokalnym z organami skarbowymi, w celu ustalenia
najskuteczniejszych metod dochodzenia należności,
2. Weryfikacja

postępowań

prowadzonych

wobec

największych

dłużników

zaewidencjonowanych w „Wykazie płatników z saldem WN” oraz tzw. dłużników
alimentacyjnych.
3. Rozbudowa narzędzia informatycznego wspierającego realizację zadań związanych
z przymusowym dochodzeniem należności oraz zabezpieczeniami, z uwzględnieniem
zmian legislacyjnych.
4. Sukcesywne zwiększanie stopnia objęcia należności dobrowolnymi formami
dochodzenia m.in. poprzez funkcjonujący system doradców ds. ulg i umorzeń.

202
203

Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020, s. 16
https://bip.zus.pl/o-zus/kontrola-zarzadcza-w-zus/plany-dzialalnosci-zakladu-ubezpieczen-spolecznych

100

5. Podniesienie jakości realizacji zadań w komórkach Rozliczeń Kont Płatników Składek
i komórkach Realizacji Dochodów poprzez wdrożenie jednolitego modelu organizacji
pracy.
6. Wdrożenie narzędzi wspierających podejmowanie działań związanych z dochodzeniem
należności w celu zapobiegania przedawnieniu należności.
7. Realizacja Programów Stabilizacji Pracy w O/ZUS ukierunkowanych na zwiększenie
dyscypliny w zakresie ściągalności.
8. Wysyłka informacji do płatników składek o saldzie i sposobie rozliczenia wpłat
przekazanych na rachunki indywidualne.
Terminowa wypłata świadczeń
Do oceny terminowości wypłaty świadczeń wykorzystuje się trzy wskaźniki:
a) terminowości wypłaty świadczeń krótkoterminowych. Najważniejsze zadania w tym
zakresie polegają na:
1. Bieżącym

monitorowaniu

wskaźnika

terminowości

wypłat

świadczeń

krótkoterminowych na podstawie sprawozdań statystycznych i raportów
dziedzinowych oraz podejmowaniu stosownych działań naprawczych w przypadku
wystąpienia ryzyka nieosiągnięcia przez poszczególne O/ZUS planowanej wartości
wskaźnika.
2. Bieżącym wydawaniu wytycznych i wyjaśnień dla oddziałów ZUS oraz publikacji
dla klientów ZUS, w tym płatników składek, dotyczących zmian przepisów w
zakresie zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
3. Analizowaniu kompletności funkcjonalności aplikacji zasiłkowych i dostosowaniu
ich działania do zmian przepisów oraz zlecanie wprowadzania zmian.
b) terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych, według założeń planu,
uzyskanie planowanej wartości wskaźnika jest możliwe dzięki:
1. Zapewnieniu prawidłowej i terminowej realizacji świadczeń poprzez:
˗

zapewnienie wsparcia merytorycznego pracownikom oddziałów

˗

przygotowanie systemów informatycznych wspomagających przyznawanie
i wypłatę świadczeń, w tym do zmian legislacyjnych,

˗

nadzór i monitorowanie spraw realizowanych w centrach kompetencyjnych,
w obszarze świadczeń długoterminowych, tym świadczeń wyjątkowych.

2. Monitorowaniu terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych.
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3. Udostępnianiu i bieżącym aktualizowaniu informacji z zakresu świadczeń
długoterminowych dla pracowników i

klientów ZUS za pośrednictwem

elektronicznych kanałów informacyjnych.
4. Optymalizacji procesów i wewnętrznych aktów prawnych w obszarze świadczeń
długoterminowych.
c) terminowości realizacji wniosków o polskie świadczenia podlegające koordynacji,
będący sumą liczby wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe podlegające
koordynacji załatwionych w ustawowym terminie w stosunku do łącznej liczby
załatwionych wniosków. Zadania służące realizacji celu to:
1. Monitorowanie

przebiegu

procesów

obsługi

wniosków

o

świadczenia

międzynarodowe w zakresie dotyczącym terminowości poprzez analizę informacji
wynikających ze skarg i interwencji oraz danych statystycznych i podejmowanie
ewentualnych

działań

naprawczych

mających

na

celu

wyeliminowanie

ujawnionych nieprawidłowości.
2. Optymalizacja

procesów

zdefiniowanych

w

obszarze

świadczeń

międzynarodowych.
3. Zapewnienie równomiernego obciążenia pracą jednostek realizujących umowy
międzynarodowe, w tym dokonywanie zmian organizacyjnych polegających m.in.
na: czasowym przeniesieniu części zadań z jednostek najbardziej obciążonych,
w których istnieje ryzyko nieterminowej realizacji zadań do innych jednostek lub
powołaniu nowej jednostki.
4. Wdrażanie nowych porozumień pomiędzy ZUS a zagranicznymi instytucjami
ubezpieczeniowymi w zakresie elektronicznej wymiany danych, w tym wymiany
danych o zgonach świadczeniobiorców, a tym samym ograniczenie wysyłania
dokumentów w wersji papierowej.
5. Przeprowadzanie okresowych kontroli funkcjonalnych w komórkach realizacji
umów międzynarodowych TJO ZUS.
Miernikiem zapewnienia prawidłowości opłacania składek przez płatników jest
wskaźnik realizacji zobowiązań ustawowych w zakresie kontroli płatników składek. Licznik
stanowi liczba płatników zatrudniających 21 i więcej ubezpieczonych skontrolowanych
w ciągu ostatnich 5 lat (20 kwartałów łącznie z kwartałem podlegającym ocenie), natomiast
mianownik to średnia liczba wszystkich aktywnych płatników składek zatrudniających 21
i więcej ubezpieczonych podlegających kontroli według stanu na grudzień z 5 ostatnich lat
poprzedzających oceniany rok. Zaplanowane zadania do realizacji to:
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1. Określenie założeń i parametrów do planu kontroli płatników składek na 2019 rok
z preferencją na płatników składek zatrudniających 21 i więcej ubezpieczonych.
2. Monitorowanie zaawansowania planowania i realizacji rocznego planu kontroli płatników
składek, a w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości planowania lub zagrożenia
realizacji

rocznego

planu

kontroli

płatników

składek,

podejmowanie

działań

interwencyjnych.

4.3.4. Zasoby jako potencjał rozwoju instytucji publicznych
Zasoby jakimi dysponują organizacje umożliwiają sprawne działanie instytucji
publicznych. Wymagają one dostosowania ich do rodzaju i ilości zadań przewidzianych do
realizacji. Najczęściej spotyka się podział na zasoby: ludzkie, finansowe, rzeczowe
i informacyjne.

4.3.4.1. Zasoby ludzkie
Dla skutecznego wdrożenia Strategii szczególnie istotna jest jej znajomość i akceptacja
przez pracowników. Pomaga znaleźć związek pomiędzy realizowanymi zadaniami a celami
organizacji oraz uświadamia rolę, jaką mają do odegrania. Znajomość celów strategicznych
wśród pracowników prowadzi również do lepszego zrozumienia i akceptacji zmian
w organizacji, a także do identyfikacji i zgłaszania potencjalnych usprawnień. Dlatego też
pozytywnym rozwiązaniem jest opracowanie planu komunikacji Strategii ZUS, aby
upowszechniać zarówno wśród pracowników, jak i klientów oraz innych interesariuszy wiedzę
na temat głównych kierunków rozwoju Zakładu204.
Każdy plan strategiczny napotyka na różnego rodzaju bariery, które mogą pojawiać się
w trakcie jego realizacji. Do zagrożeń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi można
zaliczyć:
˗

opór pracowników wobec wprowadzanych zmian, w szczególności o charakterze
organizacyjnym,

204

˗

brak utożsamiania się ze Strategią pracowników uczestniczących w jej realizacji,

˗

brak odpowiednich zasobów ludzkich o wysokich kompetencjach.
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Prowadzona w ZUS polityka zatrudnienia wskazuje na wyraźną potrzebę ludzi
o wyższym wykształceniu. Stanu zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat obrazują wykresy,
rys. 20 i 21.

47000
46500
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45500
45000
44500
44000
43500
31.12.2010 r. 31.12.2012 r. 31.12.2014 r. 31.12.2016 r. 31.12.2018 r.

Rys. 20. Liczba zatrudnionych pracowników w latach 2010 – 2018 (opracowanie własne na podstawie
sprawozdań z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2010, 2012, 2014,2016, 2018)

Największą grupę wśród pracowników

ZUS

stanowią osoby z

wyższym

wykształceniem, a ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych systematycznie rośnie. Osoby
z zatrudnieniem niższym niż średnie stanowią około 1 %.
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Rys. 21. Struktura wykształcenia pracowników
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2016

2018

Jeszcze w 2010 roku nastąpił znaczny wzrost bo o 29,09 % przyjęć osób
z wykształceniem wyższym.
Oczekiwania co do profilu nowozatrudnionych wskazują na potrzebę osób o wysokich
kompetencjach. Jednakże istniejący rynek pracownika w zakresie popytu i podaży na pracę
przy określonej przede wszystkim ofercie wynagrodzenia skłania do zatrudniania również
osoby o średnim wykształceniu.
Fakt, że nie ma w otoczeniu ZUS instytucji o tożsamych zadaniach, nie pozwala na
pozyskiwanie przygotowanych merytorycznie specjalistów ubezpieczeń społecznych w ramach
rekrutacji zewnętrznej. Właściwie prawie każdy nowy pracownik ZUS z wykształceniem
średnim czy z dyplomem prawnika, ekonomisty, inżyniera, filozofa, pedagoga musiał pokonać
praktycznie taką samą drogę w zdobywaniu wymaganych od niego umiejętności i wiedzy
specjalistycznej, a te umiejętności i wiedza były mało przydatne na rynku pracy poza Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątek stanowili informatycy, specjaliści logistyki i radcowie
prawni205.
Podczas analizy zatrudnienia w każdej organizacji należy uwzględnić między innymi
wiek pracowników.
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Rys. 22. Struktura zatrudnienia wg wieku pracowników

205

Gajos J., Kapitał ludzki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie zmian, Ubezpieczenia społeczne w
procesie zmian, Warszawa 2014, s. 331
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Jak na organizację, która ma opinię zapewniającej stabilne zatrudnienie to fluktuacja
jest wysoka i w 2018 r. wyniosła 7,55%, co oznacza dwukrotny wzrost w stosunku do początku
dekady. W 2018 r. zatrudniono 3463 osoby, a stosunek pracy rozwiązano z 3421 pracownikami.
Najwięcej, bo odeszło aż 76,3% ludzi z wykształceniem wyższym, a porozumienie stron było
najczęstszą formą rozwiązania stosunku pracy. Największa rotacja dotyczy pracowników ze
stażem do 5 lat.
Cechą charakterystyczną dla instytucji publicznych, w których praca jest wykonywana
w głównej mierze jako praca biurowa jest większe zatrudnienie kobiet. Na koniec 2018 r. było
ich ponad 38,9 tys., natomiast mężczyzn niecałe 5,9 tys. osób.

mężczyźni

kobiety

Rys. 23. Struktura zatrudnienia wg płci

W organizacji są przeprowadzane badania poziomu motywacji pracowników ZUS pod
kątem określenia tych aspektów pracy, które wzbudzają największą satysfakcję lub
niezadowolenie pracowników. Celem badań jest również poznanie oczekiwań pracowników.
Przeprowadzono badanie kultury organizacyjnej, w takich obszarach, jak: komunikacja,
motywacja, rozwój i zmiany, identyfikacja, organizacja, przełożony, procedury i struktura,
wartości. Rozpoznane zostały mocne i słabe strony oraz główne zagrożenia i szanse Zakładu206.

4.3.4.2. Zasoby finansowe207
Wg zapisów Strategii budżet jakim dysponuje Zakład na działalność to wydzielone
środki pochodzące głównie (około 85%) z odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS)
ustalanego kwotowo corocznie w ustawie budżetowej. Przykładowo w 2018 r. w strukturze

206

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2010 rok
https://bip.zus.pl/documents/493361/494101/spr2010.pdf/7ba2394f-2b85-4552-a931-c9e7456bf84c
207
Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2018 rok
https://bip.zus.pl/documents/493361/494101/Sprawozdanie+z+działalności+ZUS+za+2018_BIP.pdf/d20701875743-4418-f31c-5cb1ec2b17c6
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przychodów Zakładu, prezentowanej zgodnie z rachunkiem zysków i strat, największy udział
stanowiły przychody z zasadniczej działalności operacyjnej i wyniosły 96,58% (4 382 488 tys.
zł), tj.:
˗

przychody z tytułu obsługi FUS, FEP – 84,62% (3 708 521 tys. zł);

˗

przychody z tytułu obsługi zadań zleconych – 11,20% (490 686 tys. zł);

˗

przychody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz pozostałe przychody, w tym
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby – 4,18% (183.281 tys. zł).
Przychody z tytułu wykonywanych zadań zleconych w głównej mierze składały się

z prowizji z tytułu poboru i przekazywania składek od:
˗

Narodowego Funduszu Zdrowia,

˗

otwartych funduszy emerytalnych,

˗

Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W pozostałych przychodach operacyjnych, których udział w 2018 r. w przychodach

ogółem wyniósł 2,66%, główną pozycję stanowiły:
˗

otrzymane odszkodowania, kary i grzywny – 13 901 tys. zł;

˗

wynagrodzenie

za

terminowe

wpłacanie

podatku

dochodowego

i

składek

– 52 112 tys. zł;
˗

wpływ zasądzonych kosztów postępowania sądowego – 13 172 tys. zł;

˗

rozwiązanie rezerwy i odpisy aktualizujące w kwocie – 25 456 tys. zł;

˗

przychody z tytułu najmu, dzierżawy oraz sprzedaży usług bazy noclegowej
– 3822 tys. zł.
W strukturze kosztów poniesionych przez ZUS w 2018 r., prezentowanej zgodnie

z rachunkiem zysków i strat koszty zasadniczej działalności operacyjnej stanowiły 97,28%
(4.232.623 tys. zł). Struktura kosztów rodzajowych w kosztach zasadniczej działalności
operacyjnej przedstawiała się następująco:
˗

amortyzacja – 5,63% (238 307 tys. zł);

˗

zużycie materiałów i energii – 2,38% (100 880 tys. zł);

˗

usługi obce – 19,80% (837 891 tys. zł);

˗

podatki i opłaty – 0,85% (36 073 tys. zł);

˗

wynagrodzenia – 58,37% (2 470 663 tys. zł);

˗

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 12,26%
(518 803 tys. zł);

˗

pozostałe koszty rodzajowe – 0,71% (30 006 tys. zł).
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W pozostałych kosztach operacyjnych, których udział w 2018 r. w kosztach ogółem
wyniósł 2,46%, główną pozycję stanowiły:
˗

aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – 16 183 tys. zł;

˗

koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 5525 tys. zł;

˗

wartość utworzonych rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
– 77 313 tys. zł;

˗

wartość utworzonych rezerw na urlopy pracownicze – 4427 tys. zł.
Pozostałe koszty finansowe, które stanowią 0,26% kosztów ogółem to przede

wszystkim utworzone rezerwy na pewne i prawdopodobne koszty i straty dotyczące operacji
finansowych.
Koszty funkcjonowania Zakładu muszą być zatem podporządkowane wielkości
środków, jakie zostaną mu przypisane. ZUS nie ma możliwości swobodnego określania kwoty
wydatków na swoją działalność, jednak w jego gestii leży określenie sposobu ich
wydatkowania, aby jak najefektywniej wykonywać powierzone mu zadania208.

4.3.4.3. Zasoby rzeczowe209
Zasoby rzeczowe to zasoby materialne, które stanowią różnorodne dobra w postaci
materialnej. Największą częścią składową rzeczowego majątku trwałego Zakładu są budynki
i budowle, stanowiące blisko 78% tego majątku ogółem. Kolejno znaczny odsetek stanowią
urządzenia techniczne i maszyny około 5,7% oraz grunty – około 6%. Najmniejszą pozycję
stanowią środki transportu – około 0,3% majątku.
Wartość księgowa netto rzeczowego majątku trwałego ZUS oscyluje w granicach 1,4 1,6 mld złotych. Największą wartość majątek ten osiągnął w 2001 r. wynosząc nieco ponad 1,6
mld zł (w związku ze znacznymi zakupami sprzętu komputerowego niezbędnego przy
wdrażaniu reformy ubezpieczeniowej). Od 2002 r. – do 2005 r. wartość księgowa netto majątku
trwałego ZUS malała. Dopiero w 2006 r. ZUS nieznacznie zwiększył wartość rzeczową
majątku trwałego (o 0,9 %) w związku z koniecznością zakupu sprzętu i oprogramowania
narzędziowego do funkcjonowania systemu KSI.
Obecnie z usług ZUS korzysta ponad 25 mln klientów, co stawia Zakład w czołówce
największych instytucji finansowych w Polsce. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za

208
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których rozdysponowanie zgodnie z przepisami odpowiada ZUS, stanowią ponad 30 proc.
zasobów pieniężnych państwa.

4.3.4.4. Zasoby wiedzy
Wiedza w organizacji ma bardzo istotne znaczenie gdyż daje możliwość racjonalnego
wykorzystania pozostałych zasobów. Ponadto pozwala prowadzić bieżącą analizę i ocenę
sytuacji w organizacji i jej otoczeniu. Dla szczebla zarządzającego jest podstawą do ustalania
celów, szacowania ryzyka i podejmowania zmian we wszystkich obszarach działalności.
W odniesieniu do zarządzania informacjami pojawiła się koncepcja „Big Data” (BD).
Big data oznacza zbiór danych, których rozmiary w większości przekraczają dotychczasowe
możliwości agregacji, analizy oraz stosownego wykorzystania. Wraz ze wzrostem rozwoju
technologicznego rośnie możliwość przetwarzania i udzielania coraz większej liczby
przetworzonych w określony sposób informacji. Do obsługi wymagani są pracownicy
o umiejętnościach analitycznych210.
W kontekście Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasoby ludzkie są najważniejsze.
Istniejące systemy informatyczne pomimo potrzeby obsługi ogromnej bazy danych, nie są
w stanie zapewnić pełnego wsparcia.
Informatyzacja i tworzenie strategii informacyjnej musi postępować adekwatnie do
funkcjonujących struktur organizacyjnych. Stąd też wszystkie zmiany organizacyjne implikują
zmianę rozwiązań informatycznych, a przede wszystkim potrzebę ich integracji funkcjonalnotechnologicznej.
Bariery

zewnętrzne

można

identyfikować

przede

wszystkim

w

związku

z obowiązującym prawem. Z jednej strony brak stabilności zadań przypisanych do realizacji
i zbyt krótki okres na wprowadzanie koniecznych zmian, z drugiej zaś nienadążające za
potrzebami nowoczesnej administracji publicznej prawo, które z opóźnieniem reguluje
korzystanie z nowych rozwiązań technicznych.

4.3.5. Analiza systemu wdrażania i monitorowania realizacji strategii
Implementacja Strategii obejmuje szereg decyzji i działań związanych z realizacją
planów strategicznych organizacji. Przyjęto, że Strategia Zakładu jest wdrażana przy pomocy
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inicjatyw strategicznych przypisanych do poszczególnych celów strategicznych, jak również
poprzez cele operacyjne i zadania wykonywane w ramach bieżącej działalności Zakładu.
Najważniejszą rolę we wdrażaniu Strategii Zakładu odgrywają inicjatywy strategiczne,
czyli projekty i działania strategiczne zadeklarowane przez właścicieli mierników do realizacji
w ramach poszczególnych celów. Przyjmuje się, że realizacja projektów i działań
strategicznych może wpływać na osiągnięcie więcej niż jednego celu strategicznego. Takie
założenie oznacza, iż wszyscy właściciele mierników zobowiązani są do współpracy przy
realizacji celów Zakładu. Projekty są realizowane i nadzorowane zgodnie z przyjętymi
w Zakładzie zasadami zarządzania programami, projektami i portfelem projektów ZUS.
Cele strategiczne są wdrażane również poprzez zadania podejmowane w ramach planu
działalności Zakładu oraz usługi i procesy realizowane na bieżąco w Zakładzie. Oznacza to, iż
w osiąganie celów strategicznych ZUS zaangażowany jest cały zespół pracowników ZUS.
Zestawienie projektów i działań strategicznych na lata 2016-2020 wraz z harmonogramem ich
realizacji ujęto w planie wdrażania Strategii Zakładu211.
Istotnym elementem procesu wdrażania Strategii jest bieżący pomiar i kontrola działań
mające na celu ocenę:
‒

przebiegu realizacji strategii, tj. stopnia osiągania celów strategicznych oraz
przypisanych do nich inicjatyw strategicznych,

‒

uzyskiwanych efektów wraz z analizą zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym
oraz w samej organizacji.

Monitoring Strategii ma więc na celu dostarczenie informacji umożliwiających:
‒

bieżącą ocenę realizacji projektów i działań strategicznych oraz osiągania celów
strategicznych,

‒

podjęcie odpowiednich działań naprawczych,

‒

przewidywanie ewentualnych zmian uwarunkowań dla realizacji Strategii,

‒

dokonywanie bieżących korekt i modyfikacji na poziomie celów, mierników lub
portfela inicjatyw strategicznych.

Uwzględniając powyższe przyjęto, iż zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami monitoring
realizacji Strategii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020 jest prowadzony
w cyklach półrocznych. Obejmuje ocenę stopnia osiągania przyjętych celów strategicznych
w oparciu o zdefiniowane mierniki oraz zadeklarowane inicjatywy strategiczne. Dodatkowo co
roku dokonuje się przeglądu katalogu celów oraz portfela projektów i działań strategicznych
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pod kątem ich aktualności w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu oraz zakresu zadań
Zakładu. Jednocześnie przyjęto, że dla potwierdzenia aktualności i zasadności wyznaczonych
kierunków strategicznych, oceny stopnia zrealizowania celów na koniec okresu obowiązywania
niniejszej Strategii oraz identyfikacji ewentualnych nowych kierunków rozwoju Zakładu, na
koniec 2018 r. przeprowadzono śródokresową ewaluację Strategii. Nie można przy tym
wykluczyć sytuacji szczególnych, które wymuszać będą wprowadzanie dodatkowych etapów
ewaluacyjnych.
Wnioski płynące z systemu monitorowania i ewaluacji Strategii wykorzystywane będą
w procesie jej aktualizacji. Przyjmuje się, iż aktualizacja Strategii Zakładu obejmująca
ewentualną rewizję celów strategicznych, ich mierników lub modyfikację na poziomie portfela
projektów i działań strategicznych będzie dokonywana nie częściej niż w okresach rocznych.
Niezależnie od systemu monitorowania i ewaluacji, realizacja Strategii Zakładu będzie
wspierana – podobnie jak w latach ubiegłych – przez kontrole wewnętrzne, w ramach których
dokonywana będzie m.in. ocena skuteczności działań zmierzających do osiągnięcia założonych
celów. 212
Prace nad dokumentem Strategii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020
zostały poprzedzone analizą dokumentów strategicznych rozwoju kraju w perspektywie do
2020 i 2030 r., mocnych i słabych stron ZUS, wniosków z realizacji dotychczasowych Strategii
Zakładu na lata 2010-2012 i 2013-2015 oraz badaniem otoczenia zewnętrznego 213 . Wyniki
analizy wskazały m.in. na:
˗

aktualność brzmienia wizji i misji Zakładu,

˗

zasadność dalszego wykorzystania zrównoważonej karty wyników (ZKW) jako
narzędzia do precyzyjnego definiowania oraz strukturyzowania celów strategicznych,

˗

potrzebę wydłużenia horyzontu czasowego Strategii ZUS do pięciu lat,

˗

konieczność większego uspójnienia realizowanych w Zakładzie projektów i działań
z systemem celów strategicznych.

Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły również aktualność dotychczasowych
kierunków strategicznych ZUS związanych z:

212
213

˗

doskonaleniem poziomu obsługi klientów i jakości świadczonych usług,

˗

poprawą efektywności realizacji zadań i procesów,

˗

usprawnianiem komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,

Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020, s. 17-18
Ibidem, s. 8

111

˗

racjonalnym gospodarowaniem publicznymi środkami finansowymi.
Dokonana diagnoza strategiczna pozwoliła zidentyfikować także nowe kierunki

rozwoju Zakładu związane z:
˗

zwiększeniem stopnia współpracy i wymiany danych i informacji z innymi
instytucjami,

˗

zapewnieniem mechanizmów wspierających efektywną realizację zadań, ochronę
zasobów i systemów oraz ciągłość działania Zakładu,

˗

doskonaleniem rozwiązań wspierających dostęp do danych i informacji zarządczych.
ZUS jako instytucja świadcząca usługi, realizuje zadania ustawowe wobec budżetu,

ubezpieczonych, świadczeniobiorców i płatników ZUS. Klienci oczekują elastycznej
organizacji, która zmienia się odpowiednio do potrzeb rynku. W przypadku jednostek będących
organami administracji państwowej oczekuje się dostosowania do wymagań rynku m.in.
szybkości realizacji spraw, z którymi klienci zwracają się do urzędu.
Od organizacji jaką jest organ administracji publicznej obecnie oczekuje się:
˗

pozytywnego rozstrzygnięcia, jakości usługi,

˗

sprawnej i efektywnej obsługi,

˗

utrzymania właściwych relacji z klientem,

˗

elastyczności,

˗

innowacyjności,

˗

niskich kosztów.
Ponadto od administracji publicznej oczekuje się usługi zindywidualizowanej.
Organ nie może konkurować z innym organem rodzajem swoich usług. Może jednak

konkurować oceną jaką wystawiają klienci za jakość usług i podejście do klienta. Specyfika
podmiotu sprawia jednak, że nie zawsze klient wyjdzie usatysfakcjonowany z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa, które to ograniczają. Celem nie jest konkurowanie ale stworzenie
instytucji przyjaznej klientowi, instytucji zaufania publicznego. Rzetelna i fachowa obsługa
klienta, niegdyś zwanego petentem.
W sektorze publicznym niezmiernie istotne jest występowania ryzyka, a tym samym
konieczność umiejętnego zarządzania ryzykiem. Wysoka świadomość problemu, umiejętność
identyfikacji ryzyk, czynników ryzyka, szacowania ich wpływu i prawdopodobieństwa
występowania jest wbrew pozorom zagadnieniem niełatwym. Do tego dochodzi kwestia metod
postępowania z ryzykiem i odpowiedzialności. Istotą zarządzania ryzykiem jest w pierwszej
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kolejności

zdolność

dostrzegania

obszarów

zagrożonych,

skali

ich

występowania

i ewentualnych skutków. Jest to również element „patrzenia w przyszłość”.
Obecnie audyt wewnętrzny zasadniczo koncentruje się na problematyce zarządzania
ryzykiem. Zakres działań audytu wewnętrznego jest rozumiany bardzo szeroko i w gruncie
rzeczy sprowadza się do oceny systemu zarządzania całą organizacją w kontekście ryzyka,
kontroli wewnętrznej, efektywności operacyjnej i zachowania zasad zgodności214.
Aktywność audytu wewnętrznego służyć ma usprawnianiu działań organizacji
w wymienionych obszarach oraz zmierzać do doskonalenia działalności operacyjnej
organizacji jako całości, a także ochrony jej wartości215.
T. Zawadzak w publikacji na temat zarządzania w organizacjach sektora publicznego
wskazuje, że komórkom kontroli zarzuca się wiele niedociągnięć, takich jak powierzchność,
formalizm, koncentrowanie się na sprawach łatwo mierzalnych, dążenie do ujawniania
negatywnych, nawet drobnych, faktów kontrolnych, unikanie kwestii, które trudniej zmierzyć,
uciekanie przed ocenami jednoznacznymi ze wskazaniem personalnej odpowiedzialności za
stwierdzone braki216.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustaje we wdrażaniu rozwiązań, które pomogą
realizować wizję Zakładu. Ważnym zagadnieniem dla jednostek administracji publicznej jest
odpowiedzialność społeczna.
Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR) jest koncepcją, według której
przedsiębiorstwa są „jednostkami społecznymi”, które uwzględniają w swojej strategii nie tylko
interesy udziałowców, ale i pozostałych interesariuszy217.
Nie wszystkie duże organizacje są odpowiedzialne społecznie, co potwierdzają wyniki
badań zamieszczone w raporcie KPMG. Według tych danych w 2014 r. zaledwie 18 %
przedsiębiorstw stosowało w sposób dojrzały koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu,
ale aż 54 % podmiotów nie podejmowało żadnych działań w tym zakresie218.
Wsparciem organizacji dla działania zgodnie z odpowiedzialnością społeczną jest
norma ISO 26000, która nie ogranicza się jedynie do odpowiedzialności społecznej biznesu
(CSR).
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ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności zdefiniowanej
jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na
społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które219:
˗

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu
społeczeństwa;

˗

uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane
decyzjami lub działaniami organizacji);

˗

jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami
postępowania;

˗

jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach
podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania.
Nie jest normą systemu zarządzania ale zawiera elementy, które mogą być włączone do

już istniejących systemów. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji ani do
zastosowania w celach regulacyjnych lub związanych z umowami. Ma natomiast ułatwiać
organizacjom działanie w sposób odpowiedzialny społecznie, co staje się wymaganiem
społeczeństw na całym świecie a nie jest tylko sprawą wyboru220.
Zapisy normy idealnie wpisują się w potrzeby ZUS. W kluczowych obszarach
związanych ze społeczną odpowiedzialnością Zakład zwraca szczególną uwagę na potrzeby
i wdraża dobre praktyki.
Ład organizacyjny dotyczy wszystkich sfer zarządzania: od planowania, działań, przez
ich przeprowadzenie, do sprawdzenia, czy były racjonalnie i efektywnie zrealizowane. Jeśli
służyć ma jako podstawa zrównoważonego rozwoju instytucji, ważne jest, czy i w jaki sposób
organizacja uwzględnia zasady etyczne, interes społeczny oraz prawa interesariuszy. Ład
organizacyjny jest potrzebny również w nieprzewidzialnych, kryzysowych sytuacjach. Wtedy
umożliwia instytucji łatwiejsze poradzenie sobie z nimi. Założenia CSR znalazły swoje
odzwierciedlenie m.in. w kompetencjach struktur organizacji221.
4.3.6. Business Intelligence w ZUS
Ważnym aspektem oceny pracy organizacji jest źródło danych czyli zbiór rzetelnych,
zgodnych ze stanem faktycznym informacji. Drugą istotną cechą jest pozyskiwanie możliwie
najbardziej aktualnych danych. Często niezbędne jest odniesienie się do danych historycznych.
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I tu istotna jest możliwość porównania danych aktualnych do historycznych, przy
uwzględnieniu ewentualnych zmian mogących mieć wpływ na uzyskany wynik.
W odniesieniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Strategii na lata 2016 – 2020
zaplanowano budowę hurtowni danych, z jednoczesnymi pracami nad rozwojem Business
Intelligence. Intencją zarządzających jest oparcie rozwoju organizacji na zastosowaniu
rozwiązań wspierających jego potencjał analityczny. Do końca 2020 r. cel polegający na
zbudowaniu i wdrożeniu narzędzi i rozwiązań wspierających potencjał analityczny Zakładu
powinien być zrealizowany w co najmniej 80 %.
Business Intelligence to bogata kategoria aplikacji i technologii służąca gromadzeniu
oraz analizowaniu danych i udostępnianiu wniosków, które pomagają podejmować optymalne
decyzje biznesowe222.
O potrzebie wdrożenia Business Intelligence w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
świadczy przede wszystkim ogrom różnorodnych danych dotyczących ubezpieczonych,
świadczeniobiorców, płatników i innych obsługiwanych zainteresowanych.
Tabela 4.5. Liczba ubezpieczonych, świadczeniobiorców i płatników (stan na 31.12.2017 r.)
Liczba

Liczba

Liczba

ubezpieczonych

świadczeniobiorców

płatników

15,38 mln

7,66 mln

2,5 mln

Źródło danych: Raport roczny ZUS 2017

W

zbiorach

Zakładu

znajdują

się

również

dane

byłych

ubezpieczonych,

świadczeniobiorców czy płatników. Do tego dochodzi szeroki wachlarz związanych z nimi
informacji, które wymagają przetworzenia, m.in. o: okresach podlegania do ubezpieczeń,
należnych i opłaconych składkach, okresach przyznanych i wypłacanych świadczeń zarówno
krótko jak i długoterminowych. Tak szeroki zakres gromadzonych danych istnieje od 1999 r.,
co związane było z wprowadzeniem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wielość źródeł danych, rozmaitość w ich gromadzeniu, przetwarzaniu a przede
wszystkim ich ilość stanowią ciekawe ale i skomplikowane do sprowadzenia na jedną
płaszczyznę danych pozwalających zarządzającym podejmowanie kluczowych decyzji.
Podstawą właściwej oceny organizacji jest przede wszystkim ustalenie faktycznego stanu.
System BI stanowi zespół technologii stosowany do obsługi informacji o organizacji.
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pozyskiwanie

dane

analizowanie

gromadzenie

udostępnianie

Rys. 24. System BI jako zespół technologii do obsługi informacji o organizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Smok, 2010, s. 93]

Użyteczność BI wynika z dwóch podstawowych jego cech, mianowicie:
˗

BI jest zbiorem koncepcji, metod i procesów mających na celu ulepszenie decyzji
biznesowych z wykorzystaniem danych zawartych we wszystkich zasobach
informacyjnych przedsiębiorstwa, a także doświadczenia i wiedzy uczestników biznesu
w celu dokładnego zrozumienia dynamiki,

˗

BI

obejmuje

również

zbieranie

danych,

zarządzanie

nimi,

analizowanie

i dystrybuowanie informacji223.
Systemy BI składają się z trzech podstawowych elementów (warstw): hurtowni danych,
zaawansowanych technik analitycznych i technik wizualizacji danych (portale korporacyjne) 224.
Tradycyjne modele danych mają swoje zalety, ale gorzej się sprawdzają w sytuacjach,
kiedy chcemy analizować dane wielowymiarowe, budować wielowymiarowe kostki,
zmieniając często wymiary, a później w razie potrzeby wyszukać szczegółowe informacje 225.
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ROZDZIAŁ 5. METODYKA ZARZĄDZANIA PRACĄ
W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ
Zgodnie z przyjętą przez autorkę definicją metodyki rozumianej jako zbiór zasad
postępowania prowadzący do określonego celu, zagadnienia związane z zarządzaniem pracą
wymagającą wysokich kompetencji obejmują:
1) wartościowanie pracy,
2) ustalanie norm do wykonania dla jednego pracownika,
3) opracowanie i wdrożenie zasad podziału zadań,
4) ustalenie kryteriów oceny jakości wykonywanych zadań,
5) kontrolę jakości wykonywanych zadań:
‒

kryterium kompetencyjne

‒

kryterium czasowe.

Aby efektywnie zarządzać kompetencjami, należy je obiektywnie i dokładnie
identyfikować, zarówno w aspekcie badania kompetencji rzeczywistych, jak i programowania
kompetencji pożądanych (wymaganych). Pomiar kompetencji umożliwia m.in. ich ilościową
i jakościową analizę.226
Kompetencje zawodowe dotyczą zawodowej struktury pracowników zatrudnianych na
określonych stanowiskach pracy i są istotnym obiektem zarządzania w ramach systemu
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.227

5.1. Koncepcja metodyki zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach
5.1.1. Wartościowanie pracy 228
Z istoty wartościowania wynika, że zajmuje się ono jedynie treścią pracy i warunkami
jej wykonywania, koncentrując się na cechach pracy. Określa wielokryterialnie normę
wymagań, jakie stawia praca anonimowemu wykonawcy. Wobec powyższego chodzi
o niezależne od wykonawców ustalenie różnic w trudności konkretnych prac, ocenienie

226

Mantura W., Analiza możliwości pomiaru kompetencji zawodowych, Zeszyty Naukowe Politechniki
Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie Nr 71, 2016 r., s. 29
227
Mantura W., Analiza…, s. 29
228
Oliński M., Wartościowanie pracy, w rozdz. (2) Rozwój metod organizacji pracy, s. 53 - 67
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konkretnego rodzaju pracy przez porównanie różnych rodzajów prac wg jednolitej skali
wymagań, jakie praca stawia przed wykonawcą – pracownikiem229.
Jednym z kryteriów wartościowania różnych prac jest wymiar czasowy. W celu
wyjaśnienia znaczenia wymiaru czasowego podczas wartościowania prac w różnych
instytucjach publicznych podano uogólniony przykład w tabeli 5.1.
Tabela 5.1. Wartościowanie pracy w wymiarze czasowym
lp.

Rodzaj zadania

Czas realizacji [h]

1

Przygotowanie stanowiska pracy

0,2

2

Kompletowanie dokumentów

0,5

3

Kompletowanie przepisów

0,3

4

Realizacja zadania I

5

Samokontrola lub inny rodzaj kontroli

0,2-0,5

Razem

3,2-3,5

2

Przygotowanie stanowiska pracy dotyczy wszystkich prac i stanowi ważny element
w procesie realizacji zadania i może zajmować bardzo różne długości czasu, który należy
uwzględnić przy planowaniu obciążenia pracą.
Kompletowanie dokumentów i przepisów, może również znacznie różnić się czasowo.
Czas realizacji zadania może mieścić się w pewnym przedziale czasowym. Czas na
samokontrolę lub inny rodzaj kontroli powinien być doliczony do czasu pracy.
Wartościowanie pracy ma na celu230:
˗

ustalenie względnej wartości stanowiska i zakresu odpowiedzialności związanej
z wykonywaniem pracy na tym stanowisku lub zależności istniejących w ramach tego
stanowiska,

˗

zebranie informacji koniecznych do stworzenia i stosowania sprawiedliwego
i obiektywnie uzasadnionego taryfikatora stanowisk i tabeli wynagrodzeń,

˗

uzyskanie możliwie najbardziej obiektywnych informacji, na podstawie których
stanowiska zostaną zaszeregowane w odpowiednich kategoriach, co umożliwi
podejmowanie spójnych decyzji dotyczących zaszeregowań,

229

Pietrusiński M., Zarządzanie oraz ewolucja funkcji zarządzania. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1996, s. 69
230
Czapla T. P., Malarski M., Wykorzystanie kompetencji w procesie wartościowania pracy, Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2010
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˗

zapewnienie przestrzegania przez organizację wymagań etycznych i prawnych
związanych z równym wynagradzaniem pracy o tej samej wartości.
Wartościowanie pracy może spełnić następujące funkcje231: motywacyjną, personalną,

organizacyjną i psychospołeczną.
Wartościowanie pracy poprzez swój bezpośredni wpływ na pracowników ma ważne
znaczenie w procesie motywowania pracowników. Bezpośrednio wpływa na motywację ludzi
dzięki temu, że umożliwia obiektywną ocenę wymagań pracy na danym stanowisku.
Zhierarchizowanie i uporządkowanie stanowisk pod względem ich wartości dla firmy
jest niezbędne do dokonania sprawiedliwego podziału wynagrodzeń, uzasadnia i tłumaczy
zróżnicowanie stawek płac w organizacji. Jednak aby wartościowanie pracy wywierało
znaczący wpływ na motywację do pracy, musi być przeprowadzone w sposób rzetelny.
Pracownik musi być poinformowany zarówno o oczekiwaniach wobec niego jak
i o wynagrodzeniu jakie mu przysługuje. Musi znać rangę swojej pracy w hierarchii stanowisk.
Warto podkreślić, że bez obiektywnego wartościowania pracy nie jest możliwa realizacja
motywacyjnej funkcji wynagrodzenia232.
W tym celu przygotowano model:

231

Jasiński Z., Zarządzanie Pracą. Organizowanie, Planowanie, Motywowanie, Kontrola. Przedsiębiorstwo Jako
System Pracy. Rola Kierowników w Osiąganiu Sukcesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 112
232
Pietrusiński M., Zarządzanie oraz ewolucja funkcji zarządzania. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1996, s. 70
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Przygotowanie opisu stanowisk
pracy

Opracowanie kryteriów
wymagań do wartościowania
stanowiska pracy

Ocena treści pracy

Ocena warunków wykonywania
pracy

Uwzględnienie wartości
wykonywanej pracy

Ustalenie odpowiedzialności za
wykonywaną pracę

Kompletowanie inforamcji do
opracowania taryfikatora
zaszeregowania

Opracowanie wymagań
etycznych i prawnych związanych
z wynagradzaniem pracy

Wartościowanie (określenie cech
jakościowych prac) ustalenie
wyniku

Weryfikacja wyników

Zatwierdzanie

Rys. 25. Proces wartościowania stanowisk w organizacji (opracowanie własne)
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Funkcja

personalna

związana

jest

z

planowaniem

zatrudnienia,

doborem,

awansowaniem i transferem oraz doskonaleniem i oceną pracownika. Właściwie rozpoznając
wymagania kwalifikacyjne, łatwiej prowadzi się politykę kształcenia i planowania personelu.
Stosowanie jasnych kryteriów przy zatrudnianiu nowych pracowników daje możliwość
zapewnienia potencjalnych kierowników na przyszłość. Ustalenie potrzeb na przyszłość
w wymogach kwalifikacyjnych umożliwia zaplanowanie kolejności awansów i doprowadzenie
do tego, aby najistotniejsze stanowiska zostały objęte przez kompetentnych pracowników233.
Funkcja

organizacyjna

związana

jest

z

sygnalizowaniem

nieprawidłowości

w organizacji pracy na danym stanowisku. Wskazuje na źródła nieracjonalności w organizacji
a także w podziale pracy. Analiza struktury trudności pracy może pomóc we właściwym
wdrażaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych234.
Funkcja psychospołeczna wartościowania pracy realizowana jest poprzez wzmocnienie
poczucia sprawiedliwości, dzięki podstawom decyzji płacowych i obiektywnych wymagań
dotyczących konkretnych stanowisk pracy. Odgrywa także istotną rolę przy negocjacjach
płacowych, gdzie wykorzystywana jest zarówno przez pracodawców jak i pracowników
(ograniczenie woluntaryzmu płacowego wpływa na poprawę stosunków międzyludzkich i na
atmosferę w przedsiębiorstwie)235.
Podstawowe zasady wartościowania stanowisk236:
˗

wartościowaniu podlega każde stanowisko pracy,

˗

wartościuje się stanowiska pracy, a nie pracowników,

˗

wybór odpowiedniej metody wartościowania,

˗

ustalenie kryterium wartościowania,

˗

ustalenie wyniku wartościowania,

˗

weryfikacja wyników wartościowania stanowisk pracy.
W zależności od zakresu szczegółowości wyróżnia się metody wartościowania:

sumaryczne, analityczne i hybrydowe.
Metoda porównywania parami polega na porównywaniu pracy na każdym
z rozpatrywanych stanowisk ze wszystkimi pozostałymi.

233

Jasiński Z., Zarządzanie Pracą. Organizowanie, Planowanie, Motywowanie, Kontrola. Przedsiębiorstwo Jako
System Pracy. Rola Kierowników w Osiąganiu Sukcesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 113
234
Jasiński Z., op. cit., s. 113
235
Jasiński Z., op. cit., s. 113 – 114
236
Lis A., Lis M., Wartościowanie stanowisk pracy a ocena jakości pracy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Zrządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2007, s. 115
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Optymalne wdrożenie procesu wartościowania stanowisk pracy jest ogromnie trudne,
gdyż wymaga nie tylko dużego nakładu pracy merytorycznej ale także napotyka duży opór
społeczności wewnątrz organizacji. Istotnym jest wytworzenie dogodnego klimatu do procesu
wartościowania poprzez informowanie o celach oraz konsekwencjach i skutkach procesu
wartościowania dla pracowników organizacji.
Powszechnie

stosowanym

narzędziem

wspierającym

zarządzanie

wiedzą

w przedsiębiorstwach są szkolenia. Są to najczęściej formy warsztatów organizowanych przez
trenerów zewnętrznych i przez centra szkoleń będące częścią struktury firmy w ramach działów
kadr. Obejmują zarówno wiedzę specjalistyczną, jak i umiejętności miękkie237.
Wiele przedsiębiorstw powołuje instytucję trenera wewnętrznego, którymi mogą stać
się zarządzający każdą komórką organizacyjną. Wykonując na co dzień wiele zadań
operacyjnych z zakresu zarządzania ludźmi czy zarządzania zasobami materialnymi, są
jednocześnie pracownikami wiedzy. Dzielą się wiedzą podczas szkoleń wewnętrznych
dotyczących produktów, procedur, strategii, standardów firmy. Trenerzy są wiarygodni bo są
praktykami, fachowcami w swojej dziedzinie, mogą uczyć konkretnej wiedzy niezbędnej
pracownikom na ich stanowiskach. Proces edukacji jest szybszy, gdyż trenerzy wewnętrzni
posługują się rzeczywistymi przykładami, a nie teorią238.

5.1.2. Metoda własna pomiaru kompetencji pracowników
Według R. Boyatzisa posiadanie kompetencji pracowniczych (obok wymagań
stanowiska pracy i uwarunkowań otoczenia) należy do najważniejszych czynników
decydujących o efektywności pracy. W zestawie kompetencyjnym Boyatzisa znajduje się
orientacja na efektywność i koncentracja na celach, zadaniach i osiągnięciach, wspierane
odpowiednim planowaniem.
T. Oleksyn stwierdza, że zarządzanie kompetencjami wiąże z rozwojem zawodowym.
Ponadto zwraca uwagę na motywowanie, wymiarowanie pracy i ocenę pracowników, ich
kulturę i etykę239.
Uwzględniając wnioski z analizy literatury oraz praktyki dotyczącej zatrudniania do
pracy nowych, zakładając pewne uproszczenia w definicji kompetencji zaproponowano wzór:

237

Gierszewska G., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2011, s. 203
238
Gierszewska G., op. cit., s. 203-204
239
Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Wyd. Wolters Kluwer, 2018
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K = W + U + Od

(2)

gdzie:
K – wskaźnik kompetencji jako suma ocen w skali punktowej za: wiedzę, umiejętności
i odpowiedzialność,
W – liczba punktów za wiedzę,
Przyjmując uproszczenie, że miarą wiedzy będzie umowna liczba punktów za
wykształcenie średnie lub uzyskany dyplom w zależności od stopnia studiów (I lub II stopnia,
jak również studia podyplomowe).
U – liczba punktów za umiejętności udokumentowane stażem pracy,
Od – liczba punktów za ponoszoną odpowiedzialność (samoocena)
Skala punktów ma charakter umowny i powinna być dostosowana do potrzeb organizacji.

W = Wp + Wu + Wk

(3)

Wp – liczba punktów za posiadane wykształcenie (średnie, licencjat, inżynier, magister),
Wu - liczba punktów za posiadane wykształcenie uzupełniające (studia podyplomowe, języki
obce),
Wk - liczba punktów za ukończone kursy, szkolenia.

U = Us + Ui

(4)

Us – liczba punktów za posiadane umiejętności wynikające ze stażu pracy (<2 lat, od 2 do 4, od
5 do 9, 10 lat i więcej)
Ui – liczba punktów za znajomość technologii informatycznych (w stopniu: podstawowym,
średnim, zaawansowanym).
Liczbę punktów Od za doświadczenie z odpowiedzialności ponoszonej przez
pracownika w organizacji wyznaczono z wzoru (5).

Od = Os + Or

(5)

Os – liczba punktów za doświadczenie z odpowiedzialności ponoszonej w organizacji
(samoocena),
Or – liczba punktów za rolę (pełnioną funkcję) w organizacji.
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Wykształcenie nie jest równoznaczne z posiadaną wiedzą, jednak przedstawiane za
pomocą umownej liczby punktów stanowi pewną wymierną wartość porównywalną.
Kryteria punktowe przyjęte do obliczeń kompetencji pracowników określono niżej
w tabeli 5.2.
Tabela 5.2. Kryteria punktowe przyjęte do obliczeń kompetencji pracowników
oznaczenie

kryteria

wyszczególnienie

Wp

wykształcenie

Wu

wykształcenie
uzupełniające

Us

staż pracy

Ui

technologie
informatyczne

Os

odpowiedzialność
(samoocena)

Or

rola w organizacji

W

przyjętej

metodzie

liczba
punktów

średnie
licencjat/ inżynier
magisterskie
studia podyplomowe
języki obce (stopień komunikatywny)

40
80
100
20
10

kursy/ szkolenia
< 2 lata
od 2 do 4 lat
od 5 do 9 lat
≥ 10 lat
podstawowe
średniozaawansowane
zaawansowane
bardzo wysoka
wysoka
średnia
niska
pracownik samodzielny
kontroler/ aprobant
obsługa zadań i szkolenie pracowników
nadzór personelu i organizacji zadań

10
5
20
35
40
10
15
20
20
15
10
5
10
15
15
20

pomiaru

kompetencji

maksymalnie

można

było

osiągnąć 240 punktów.
W tabeli 5.3 przedstawiono przykładowe wyniki badań własnych pracowników różnych
instytucji publicznych, w tym samorządowych.
Tabela 5.3. Przykładowe wyniki pomiaru kompetencji
lp.

Wp

Wu

Wk

Us

Ui

Os

Or

Kobl

KSam

1

40

-

-

5

10

15

10

80

4
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

40
80
100
40
80
40
40
40
40
100
40
40
89
100
40
40
80
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
40
100
100

20+10
10
10
10
20+10
10
20+10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-

40
40
40
35
40
5
40
35
5
40
5
5
35
40
35
5
35
40
40
35
40
35
20
5
40
20
35
35
35
35
40
40

15
10
15
15
15
10
15
10
20
10
15
10
15
20
10
10
10
15
10
20
20
10
10
15
15
15
15
15
10
20
15
15

10
10
20
15
10
15
20
20
20
20
15
15
20
20
15
10
15
15
10
20
15
10
10
15
15
15
10
15
15
10
20
20

10
10
20
20
10
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
10
20
15
15
20
10
10
10
20
10
10
15
10
10
10
10

125
160
225
135
165
90
135
125
105
215
105
80
170
220
120
85
170
130
135
150
155
115
100
95
140
110
120
130
160
125
215
185

4
4
4
4
5
3
3
4
4
5
4
4
5
5
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

Samoocena pracowników o wysokich kompetencjach – z ankiety wynika, że:
˗

na ocenę bardzo dobry ocenia się 24,24 %,

˗

na ocenę dobry ocenia się 63,36 %,

˗

na ocenę dostateczny ocenia się 12,12 %.
Konsekwencje procesu wartościowania ponoszą ostatecznie ludzie. Wyniki właściwie

przeprowadzonego procesu wartościowania pracy mogą stanowić podstawowe źródło
informacji na temat organizacji, sukcesów i potrzeb, a także możliwości optymalizacji
wykorzystania potencjału zasobów kadrowych w organizacji.
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5.2. Algorytm zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach w komórce
rozliczeń kont płatników składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Rozwiązanie problemu zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach
w instytucjach publicznych wymaga jego zidentyfikowania.
W ramach badań stwierdzone potrzeby to:
˗

usprawnienie systemów informatycznych,

˗

przeprowadzenie pomiaru obciążenia pracą i dostosowania liczby etatów do potrzeb,

˗

ujednolicenie zasad i procedur jest niezmiernie istotne dla zapewnienia obsługi zgodnej
z przepisami prawa ale również dla zapewnienia wysokich standardów obsługi klienta,

˗

usprawnienie przepływu informacji wewnętrznej i zewnętrznej,

˗

dostosowanie systemu szkoleń do aktualnych potrzeb,

˗

eliminowanie błędów,

˗

prawidłowa realizacji poszczególnych faz procesu.
Reasumując powyższe należy stwierdzić, że główną przyczyną problemów

w obszarze rozliczeń kont płatników są niedostosowane systemy informatyczne. Powoduje to
konieczność większego zaangażowania pracy, co skutkuje zbytnim obciążeniem pracowników.
Zaległości w sprawnym funkcjonowaniu systemów powodowały i nadal są przyczyną
niezapewnienia systematycznej i kompleksowej obsługi wszystkich zadań zgodnie
z oczekiwaniami.
Poprawę zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach można osiągnąć poprzez
orientację na pracownika, co oznacza: przestrzeganie kodeksu pracy, właściwą organizację,
planowanie, jasny podział obowiązków oraz rozwój komputerowego wspomagania.
Na podstawie analiz i ocen zaproponowano działania zaradcze, a także narzędzia
w postaci nowego modelu struktury organizacyjnej, podziału zadań oraz stanowisk.
Metodyka przeliczenia obciążenia wg zaproponowanego algorytmu pozwala
szacunkowo określić pracochłonność zadań przypadających na pracownika.
W koncepcji proponuje się wprowadzenie planowania podziału zadań i ich weryfikacji.
Konieczność takiej weryfikacji wynika z badań.
W komórkach rozliczeń kont płatników składek nie przeprowadzono pomiaru zarówno
rzeczywistego jak i oczekiwanego obciążenia pracą, nie zbadano poziomu kompetencji
pracowników, a także nie zastosowano efektywnego podziału zadań pomiędzy pracownikami
o różnych kompetencjach.
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W oparciu o wiedzę zaczerpniętą z bogatej literatury naukowej, a także
o przeprowadzone badania i analizy zaproponowano nowe rozwiązanie w obszarze zarządzania
komórkami rozliczającymi konta płatników składek.
Sprawne i rzetelne realizowanie zadań, a także osiąganie celów w badanym obszarze
wymaga wdrożenia nowego modelu podziału kont płatników opartego na analizie wyników
pomiaru czasochłonności wykonania zadań, pracochłonności oraz stopnia trudności
znajdującego swojego odzwierciedlenie w podziale pracy z uwzględnieniem kompetencji
pracowników. Zmiany powinny dotyczyć również struktury organizacyjnej oraz kontroli
prawidłowości wykonywanej pracy. Na zmiany te składają się:

nowa struktura organizacyjna komórek rozliczeń kont płatników składek

nowy podział kompetencji

zastosowanie algorytmu obsługi zadań

zastosowanie algorytmu do podziału kont

Rys. 26. Proces reorganizacji w obszarze rozliczeń kont płatników składek

Pierwszy etap wprowadzania zmian polega na przyjęciu nowej struktury organizacyjnej
komórek rozliczeń, który opiera się na trzech obszarach: wykonawczym, weryfikującym
i zarządczym.
Realizacja zadań i weryfikacja prawidłowości obsługi kont powinna odbywać się
w zespołach, w których pracują osoby zarówno o niższych jak i wysokich kompetencjach. Nad
pracą wszystkich zespołów w ramach nadzoru czuwa naczelnik.
Prace, których wykonanie nie wymaga wysokich umiejętności można zlecić
pracownikowi z mniejszym doświadczeniem, a czas zaoszczędzony w ten sposób dostarczyłby
wymiernych oszczędności. Pracownik o wysokich kompetencjach może realizować pracę
trudniejszą, której wykonanie wymaga wiedzy, dużej koncentracji i odpowiedzialności.
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Kolejny etap to zdefiniowanie nowego podziału kompetencji, którego istotą jest oparcie
kontroli merytorycznej na osobach o wysokich kompetencjach. Sprawdzenie poprawności
obsługi oraz zatwierdzenia dokonuje pracownik o wysokich umiejętnościach i doświadczeniu.
W ramach wprowadzania usprawnień zaproponowano zastosowanie algorytmu obsługi
konta z uwzględnieniem nowego podziału stanowisk.
Zastosowanie algorytmu podziału zadań to czwarty, a zarazem ostatni etap zmian.
Na decyzję o nowym ukształtowaniu struktury organizacyjnej miały w znacznej mierze
uwarunkowania funkcjonowania komórek rozliczeń kont płatników składek wg stanu
na 31 grudnia 2018 r., w tym między innymi stopień dostosowania aplikacji dziedzinowych do
potrzeb wykonywanych zadań.

5.2.1. Nowa struktura organizacyjna komórek rozliczeń kont płatników składek
Nowa struktura organizacyjna opiera się na trzech filarach:

nadzór

zatwierdzenie
rozliczenie/
obsługa

Rys. 27. I etap – zmiany organizacyjne – nowa struktura

Zadania realizowane są przez pracowników na stanowiskach ds. obsługi kont płatników
składek oraz ds. ewidencji i statystyki. Kontrolę merytoryczną sprawują bezpośrednio
pracownicy o wysokich kompetencjach w danym zespole, a także zastępca naczelnika.
Zarządzanie spoczywa na naczelniku wydziału i jego zastępcach.
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naczelnik

zespół

stanowisko
ds.
ewidencji
i statystyki referent

stanowisko
ds.
ewidencji
i statystyki inspektor

zespół

stanowisko
ds.
ewidencji
i statystyki specjalista

stanowisko
ds. obsługi referent

stanowisko
ds. obsługi inspektor

z-ca
naczelnika

stanowisko
ds. obsługi specjalista

Rys. 28. Nowy schemat organizacyjny komórki rozliczeń kont płatników składek – propozycja własna
autora

Najistotniejsza zmiana jaka została zaproponowana w modelu polega na stworzeniu
nieformalnych, kilkuosobowych zespołów, w których będą zarówno pracownicy o niższych
jaki i o wysokich kompetencjach co pozwoli na zapewnienie kontroli prawidłowości przebiegu
procesu. Spowoduje to poprawę jakości obsługi kont dzięki ich kompleksowej obsłudze
i weryfikacji. Sprawdzanie jakości wykonanej pracy pozwoli zminimalizować błędy
pracowników, które często jako aspekt ludzki są wymieniane w czynnikach ryzyka
nieosiągnięcia celu.
Z uwagi na szeroki zakres wykonywanych czynności, ważnym zagadnieniem jest
zapewnienie wsparcia dla pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą kont płatników.
W związku z tym zaproponowano obszar wsparcia, w ramach którego realizowane będą
zadania z zakresu ewidencji, statystyki oraz współpracy z komórkami księgowości.
Cechą charakterystyką modelu jest zapewnienie każdemu zespołowi zbliżonego
przydziału stanowisk ds. obsługi kont. Pozwoli to na równomierne obciążenie pracą dzięki
takiej samej liczbie pracowników z funkcją referenta, inspektora i specjalisty.

5.2.2. Nowy podział kompetencji
Punktem wyjścia do zmian w organizacji pracy jest utworzenie zespołów na czele,
których działają ludzie o wysokich kompetencjach.
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naczelnik
zespół

z-ca
naczelnika

Rys. 29. Nowy podział funkcji wykonawczych

Sprawdzenie, weryfikacja, aprobata, kontrola, monitorowanie, nadzór to synonimy
czynności związanych ze sprawdzaniem. „Nie ma ludzi, którzy nigdy nie popełniają błędów.
Nie popełnia błędów ten, kto nie robi nic.” Te dwa popularne stwierdzenia są prawdziwe i nie
mogą być marginalizowane przez kierujących i zarządzających. Wprawdzie każdy powinien
odpowiadać za to co robi, ale błędy są rzeczą ludzką. Nie można pomijać tego zagadnienia
zwłaszcza gdy oczekuje się wysokiej jakości produktów i usług. W każdej dziedzinie życia
i gospodarki, w tym w badaniach naukowych dużo miejsca poświęca się brakom i błędom,
źródłom i przyczynom ich powstania oraz skutkom jakie wywołują. Jednocześnie poszukuje
się metod ich unikania albo przynajmniej minimalizowania.
Fakt występowania nieprawidłowości w dokumentacji ubezpieczeniowej na wielu
kontach jest niepodważalny i wynika z działań płatników. Do tego mogą wystąpić błędy
w dokumentach ubezpieczeniowych i rozliczeniu konta płatnika popełnione przez pracownika.
Jednak przy obsłudze konta ważne jest aby zidentyfikować takie obszary, które mogą mieć
wpływ na podjęcie dalszych działań np. wystawienia zaświadczenia o niezaleganiu, zwrotu
nadpłaty, wdrożenia postępowania egzekucyjnego, przyznanie i wypłatę świadczenia.
W niniejszej pracy uwaga została skupiona na błędach popełnianych przez
pracowników gdyż proponowane rozwiązania mają przyczynić się m.in. do ich ograniczenia.
Przyczyny błędów w rozliczeniu i obsłudze konta, w tym takie które mogą być usunięte na
poziomie Zakładu trzeba jednak najpierw zidentyfikować. Jaki rodzaj i jaka jest skala błędów
popełnianych przez pracowników? Które z nich można zgłosić jako propozycję usprawnień
systemu informatycznego? To zadanie jest przeznaczone dla naczelników do realizacji
w ramach bieżącego monitorowania pracy.
Błędy dotyczą prawidłowości przebiegu procesu jak i prawidłowości wykonania
zadania, a ich przyczyny mogą być różne, tj.:
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1) niska jakość materiałów, narzędzi, systemów, danych;
2) nieefektywny przebiegu procesu;
3) nieefektywnie ustalony podział zadań, w tym nieodpowiedni podział kont (ilościowy
i zadaniowy);
4) niespójność celów i zadań;
5) brak koordynacji i nadzoru;
6) nieumyślny błąd pracownika wynikający z:
‒

nadmiaru zadań,

‒

braku kompleksowej wiedzy z zakresu realizowanego zadania,

‒

braku warunków umożliwiających skupienie pełnej uwagi na realizacji zadania,

‒

przemęczenia;

7) celowe działanie pracownika:
‒

niestaranność,

‒

celowe opóźnienie pracy,

‒

celowe zaniżanie jakości pracy,

‒

nadużycie tzw. fraud;

8) brak wsparcia i szybkiej reakcji na zagrożenie i potencjalne ryzyko.
Biorąc jako przykład procesy operacyjne realizowane w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych, niezmiernie istotna jest weryfikacja prawidłowości wykonanej usługi. Istniejące
aplikacje interakcyjne nie są w pełni dostosowane do kompleksowego monitorowania
prawidłowości zapisów na kontach płatników i ubezpieczonych. Dane zawarte w systemach
informatycznych wymagają analizy popartej merytoryczną wiedzą. Częste zmiany
w przepisach i ich zawiłość wymagają bardzo wykwalifikowanej kadry. Nie jest możliwe aby
wszyscy pracownicy przystępujący do pracy mieli ten sam, wysoki poziom wiedzy.
Wprowadzenie weryfikacji pozwoli na bieżące wykrywanie i usuwanie błędów, a także
określanie nowych bądź najczęściej występujących nieprawidłowości i ryzyk. Zgłaszanie ich
przełożonym umożliwi podejmowania działań zaradczych bądź naprawczych.
W opinii autora, rola pracowników o wysokich kompetencjach jest niezmiernie istotna.
To osoba o wysokiej wiedzy merytorycznej, umiejętnościach analitycznych i posiadająca
doświadczenie może pełnić w zespole funkcje: edukacyjną, konsultacyjną i weryfikacyjną.
W przypadku pracowników o mniejszym zakresie wiedzy, doświadczenia i umiejętności,
kontrola powinna być kompleksowa. Dla zadań realizowanych przez pracowników tzw.
samodzielnych tj. z większym zakresem wiedzy również powinna być przeprowadzana
aprobata. Dzięki temu pracownicy poszerzą swoją wiedzę i nie będą pracować w oparciu o tzw.
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„metodę prób i błędów”, nie będą bali się skutków pomyłek. Pracownikom doświadczonym
weryfikacja pozwoli na uniknięcie błędów będących efektem rutyny. Istotne dla wszystkich
będzie również zminimalizowanie ryzyka nadużyć.
Biorąc powyższe pod uwagę, na stanowiskach ds. rozliczeń oraz na stanowiskach ds.
ewidencji i statystyki powinno odbywać się kwalifikowanie uprawnień poprzez nadawanie
stopnia od starszego referenta do starszego specjalisty, wg przyjętego zakresu wiedzy,
umiejętności i samodzielności.
Nowi pracownicy wymagają ciągłego wsparcia i dlatego proponuje się uwzględnienie
w strukturze organizacji procesowej zespołów 4 lub 5-cio osobowych, w których
uczestniczyłoby co najmniej 2 pracowników o wysokich kompetencjach. Każdy
z pracowników o wysokich kompetencjach, w zależności od potrzeb, mógłby realizować
funkcję wykonawczą, edukacyjną i kontrolną.
W proponowanym rozwiązaniu nadzór nad całą komórką rozliczeń kont płatników
nadal pełni naczelnik. Do jego obowiązków należy organizacja pracy czyli spełnienie
wszystkich niezbędnych warunków do sprawnej, prawidłowej i efektywnej realizacji procesów.
Uwzględniając przedstawione uzasadnienie nowy podział pracy w komórkach rozliczeń
kont płatników składek przedstawia się następująco240:
Tabela 5.4. Wykaz zadań na stanowisku naczelnika
stanowisko
Lp.

naczelnik
wykaz zadań

1

Nadzór organizacyjny

2

Nadzór merytoryczny

3

Podział zadań

4

Monitoring

5

Zatwierdzanie spraw

6

Reagowanie na sytuacje kryzysowe

7

Nabór pracowników

8

Zapewnienie szkoleń i prowadzenie instruktaży przystanowiskowych

Tabela 5.5. Wykaz zadań na stanowisku zastępcy naczelnika
stanowisko
Lp.
1

240

z-ca naczelnika
wykaz zadań
Nadzór organizacyjny

W oparciu o materiały wewnętrzne ZUS
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2

Nadzór merytoryczny

3

Zatwierdzanie spraw

4

Podział zadań

5

Monitoring

6

Reagowanie na sytuacje kryzysowe

7

Zapewnienie szkoleń i prowadzenie instruktaży przystanowiskowych

Tabela 5.6. Wykaz zadań na stanowisku starszego specjalisty ds. rozliczeń kont płatników
stanowisko
Lp.

ds. rozliczeń kont – starszy specjalista
wykaz zadań

1

Sprawdzanie prawidłowości spraw i zadań realizowanych w zespole

2

Instruktaż przystanowiskowy

3

Udzielanie wsparcia merytorycznego podległym pracownikom

4

Zatwierdzanie spraw

5

Kompleksowa obsługa kont płatników składek

6
7

Prowadzenie postępowań wyjaśniających z płatnikami składek i instytucjami
obsługującymi wpłaty
Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek

8

Potwierdzanie okresów opłacania składek i stanu rozliczeń na koncie płatnika składek

9

Wystawianie tytułów wykonawczych i wydawanie postanowień w imieniu wierzyciela

Tabela 5.7. Wykaz zadań na stanowisku referenta/ inspektora ds. rozliczeń kont płatników
stanowisko
Lp.

ds. rozliczeń kont – referent, inspektor
wykaz zadań

1

Kompleksowa obsługa kont płatników składek

2
3

Prowadzenie postępowań wyjaśniających z płatnikami składek i instytucjami
obsługującymi wpłaty
Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek

4

Potwierdzanie okresów opłacania składek i stanu rozliczeń na koncie płatnika składek

5

Wystawianie tytułów wykonawczych i wydawanie postanowień w imieniu
wierzyciela

Tabela 5.8. Wykaz zadań na stanowisku ds. ewidencji i statystyki
stanowisko
Lp.
1

ds. ewidencji i statystyki
wykaz zadań
Sporządzanie sprawozdań
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2

Uzgadnianie obrotów i sald z księgowością

3

Obsługa list not księgowych

4

Księgowanie w systemie ARS

5

Podział kont wg wytycznych

Wykaz zadań w powyższych zestawieniach wynika własnego opracowania materiałów wewnętrznych
ZUS.

5.2.3. Algorytm obsługi zadań
Kolejnym elementem budowy organizacji pracy jest stworzenie algorytmu obsługi
zadań. Proponuje się wprowadzenie następującego algorytmu:

Rys. 30. Algorytm obsługi zadań
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Ważnym zagadnieniem jest kryterium podjęcia konta do obsługi, które stanowi:
˗

wniosek zewnętrzny,

˗

wniosek wewnętrzny,

˗

saldo WN lub MA na koncie,

˗

występowanie nieprawidłowości na koncie.
Każde zadanie, które wpływa do komórki rozliczeń kont płatników składek celem

realizacji powinno być zaewidencjonowane. Tak odbywa się w przypadku korespondencji
zewnętrznej. Natomiast nie każde wewnętrzne zlecenie (tj. pomiędzy komórkami) jest
rejestrowane, zwłaszcza jeżeli jest przesyłane drogą mailową. Ewidencjonowanie spraw
powinno nie tylko pełnić funkcję zapisu spraw wpływających ale również pełnić funkcję
narzędzia monitorowania liczby zadań do realizacji przez poszczególnych pracowników. Może
bowiem wystąpić skumulowanie dużej liczby spraw, które powinny być zrealizowane w
krótkim czasie przez jednego pracownika. Bieżący monitoring w tym zakresie powinien być
realizowany w celu niedopuszczenia do powstania tzw. wąskich gardeł.
Przy opracowaniu algorytmu obsługi zadań ważna jest kwestia organizacji podziału
zadań wynikająca z bardzo dużej liczby spraw, wniosków, zleceń do wykonania. Wspomnień
należy tu m.in. o wydłużeniu czasu obsługi spraw wynikającego z konieczności uzyskania
informacji z innych komórek. Wąskim gardłem jest obsługa konta płatnika nawet przez kilka
stanowisk.
W przypadku nagromadzenia dużej liczby spraw bądź dodatkowych zadań konieczne
jest

reagowanie

na

bieżąco przez

kierującego poprzez

odpowiednie planowanie

i weryfikowanie podjętych w tym zakresie decyzji.
Po przydzieleniu zadania do realizacji, pracownik na stanowisku ds. rozliczeń dokonuje
obsługi konta zgodnie z przepisami i wytycznymi, a następnie przekazuje sprawę do aprobaty.
Po sprawdzeniu przez pracownika o wysokich kompetencjach sprawa jest zatwierdzana bądź
przekazywana do poprawy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

5.2.4. Algorytm podziału kont
Algorytm podziału zadań dla pracowników rozliczających konta płatników składek,
powinien uwzględniać dotychczas przedstawione w pkt 6.2 propozycje organizacji pracy,
a także następujące zagadnienia:
‒

zakres zadań do realizacji,

‒

warunki związane z dostosowaniem aplikacji do realizacji zadań,
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‒

czasochłonność realizacji zadań,

‒

stopień trudności zadań,

‒

priorytety zadań, w tym m.in. oczekiwaną częstotliwość obsługi kont.

Algorytm badania długoterminowego obciążenia pracą przedstawia się następująco:

podział kont według przyjętych kryteriów

określenie czynności w ramach kompleksowej obsługi konta

oszacowanie minimalnego, średniego oraz maksymalnego czasu
realizacji poszczególnych czynności dla określonej grupy kont

przypisanie standardów częstotliwości obsługi kont

określenie liczby kont do obsługi

ustalenie liczby pracowników do obsługi kont

porównanie ustalonej liczby pracowników z fakatyczną liczbą osób
rozliczających

Rys. 31. Algorytm badania obciążenia pracą – długoterminowy
Poniżej sporządzono opis poszczególnych etapów.
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Etap I. Podział kont według przyjętych kryteriów
Możliwości przydziału zadań na pracownika komórki rozliczeń jest dużo. Istotne jest
jednak aby algorytm uwzględniał istotne warunki doboru kont.
Biorąc pod uwagę zakres zadań oraz potrzebę zapewnienia sprawności ich obsługi przez
komórki rozliczeń kont płatników składek, pierwsze kryterium doboru kont do obsługi powinno
stanowić saldo konta. Wyróżniamy trzy rodzaje sald:
˗

saldo winien (S-WN) oznaczające nieopłacone należności przez płatnika,

˗

saldo nadpłaty (S-MA) oznaczające nadpłacone należności w stosunku do zobowiązań
wynikających ze złożonych dokumentów rozliczeniowych,

˗

saldo 0,00 (S-0,00) oznaczające zarówno brak zaległości jak i nadpłaty na koncie.
Występuje jeszcze tzw. saldo dwustronne, które może dotyczyć kont tzw.

wielozakresowych tj. gdy płatnik jest zobowiązany do wykazywania oraz opłacania należności
za różne grupy ubezpieczonych lub inne należności (na jednym zakresie zaległość, na drugim
nadpłata).
Dla potrzeb niniejszego badania przyjęto podział na salda „S-WN”, „S-MA” i „S-0,00”.
Stanowi on bazowy podział zadań.
Tabela 5.9. Wykaz kategorii podziału kont płatników składek wg stopnia wpływu na
pracochłonność obsługi

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

nazwa kategorii
saldo na koncie
aktywność konta
typ płatnika
liczba okresów rozliczeniowych
liczba zdarzeń (nieprawidłowości) na koncie
konto z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
konto z czynnym postępowaniem egzekucyjnym
konto z nieczynnym postępowaniem egzekucyjnym
konto z czynnym układem ratalnym
upadłość
konto z: abolicją, restrukturyzacją itp.
opcjonalnie:

12
13
14

liczba okresów ubezpieczeniowych
konta z aktywnym postępowaniem egzekucyjnym i wpłatami egz./ WRI
konto z nieczynnym układem ratalnym

137

Kryteria szczegółowe dla kategorii zawartych w powyższej tabeli przedstawiono
poniżej.
Tabela 5.10. Kryteria szczegółowe podziału kont płatników składek
Lp.

kategoria

1

x

saldo na koncie

2

a

aktywność konta

3

b

typ płatnika

4

c

5

d

liczba okresów
rozliczeniowych
liczba zdarzeń na koncie

6

e

7

f

8

g

9

h

10

i

11

j

12

k

13

l

14

m

kryteria szczegółowe

nazwa kategorii
saldo
WN
czynne

saldo MA

saldo 0,00

x

nieczynne

x

x

SZS
(sam za
siebie)
do 24 mcy
tak

SZS z
pracownikami

pracownicy

wielozakresowi

25 - 60 m-cy

> 120 m-cy

nie

61 - 120
m-cy
x

konto z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
konto z czynnym
postępowaniem
egzekucyjnym
konto z nieczynnym
postępowaniem
egzekucyjnym
konto z czynnym układem
ratalnym
upadłość

tak

nie

x

x

tak

nie

x

x

tak

nie

x

x

tak

nie

x

x

tak

nie

x

x

konto z: abolicją,
restrukturyzacją itp.
opcjonalnie:

tak

nie

x

x

liczba okresów
ubezpieczeniowych
konta z aktywnym
postępowaniem
egzekucyjnym i wpłatami
egz./ WRI
konto z nieczynnym
układem ratalnym

0-2

2-5

5-10

>10

tak

nie

x

x

tak

nie

x

x

x

kryteria szczegółowe

W zależności od potrzeb można zastosować jeszcze większe uszczegółowienie.
Do oszacowania pracochłonności poszczególnych kont można również zastosować
wagi, które pozwolą pogrupować konta wg stopnia trudności albo czasochłonności obsługi.
Tabela 5.11. Zastosowanie wag do oceny pracochłonności
Typ konta

waga

grupa

1

K4

W1

A

2

K3

W2

B
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3

K2

W3

C

4

K1

W4

D

Pod uwagę trzeba wziąć kwestię zmienności stanu kont, tzn. jednego dnia konto jest
aktywne z saldem MA bez błędów, SZS, a na drugi dzień z saldem WN, z błędnymi zapisami
na koncie, nieaktywne, ze zgłoszonymi pracownikami. Stąd zasadnym byłoby cykliczne
(np. miesięczne, kwartalne, roczne), systemowe przydzielanie spraw wg założonych kryteriów.
Ponadto uporządkowanie kont nie daje gwarancji stabilizacji rozliczenia. Konto, na
którym złożono dokumenty za okresy wstecz, stanowi konto do ponownej analizy i rozliczenia.
Po uzyskaniu uporządkowania kont dobrą praktyką byłaby cykliczna zmiana przydziału
kont, co wyeliminuje błędy tzw. własne (tzn. możliwa jest trudność w identyfikacji własnych
błędów)

oraz

ewentualne

ryzyko

nadużyć.

Dodatkowo,

po

zamknięciu

okresu

sprawozdawczego w aplikacji, a w momencie otwierania nowego okresu deklarowana byłaby
liczba przydziałów do utworzenia na nowy okres rozliczeniowy. Do tego potrzebne są zmiany
w systemach informatycznych.
Etap II. Określenie czynności w ramach kompleksowej obsługi konta
W tej części należy wskazać kryteria podziału zadań do realizacji na kontach.
Zgodnie z obowiązującym standardem jakości każde konto powinno być rozliczone
kompleksowo, wg ściśle określonych wytycznych. Kompleksowa obsługa konta obejmuje:241

241

W oparciu o materiały wewnętrzne ZUS
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etap 1

•analizę okresu obowiązku opłacania składek
•analizę kompletności i poprawności deklaracji rozliczeniowych
•analizę okresów podlegania ubezpieczeniom
•analizę prawidłowości podstaw wymiaru składek

etap 2

•analizę not księgowych
•analizę realizacji ulgi
•analizę not księgowych
•analizę rozliczenia konta

etap 3

•czynności przedegzekucyjne
•czynności egzekucyjne
•likwidację nadpłaty
•odpowiedź na pismo, zlecenie

Rys. 32. Algorytm kompleksowej obsługi konta

Można zatem wyróżnić trzy podstawowe zadania w ramach obsługi konta, tj.:

analiza i uzyskanie prawidłowych zapisów na koncie

rozliczenie konta i ustalenie salda

podjęcie działań w zależności od salda

Rys. 33. Podstawowe zadania w ramach obsługi konta

Czynności związane z analizą i ustalaniem prawidłowych zapisów na kontach płatników
składek są bardzo zróżnicowane. Kilka przykładów:
1) Na kontach, na których składano korekty dokumentów rozliczeniowych wymagają
analizy pod kątem prawidłowego rozliczenia wpłat.
2) W sytuacji długiego okresu ubezpieczenia (np. działalność nieprzerwanie prowadzona
od 01.01.1999 r. to ponad 200 deklaracji rozliczeniowych) lub wielu przerw (potrzeba
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sprawdzenia podstawy wymiaru składek) liczba dokumentów do analizy jest bardzo
duża.
3) Zawarcie umowy o udzielenie ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składki lub
układu ratalnego wymaga comiesięcznej analizy spełnienia wszystkich warunków.
4) Wpłaty uzyskane w drodze postępowania egzekucyjnego wprowadzane są do systemu
ręcznie. Szczególnie czasochłonne z uwagi na liczbę not do sporządzenia jest
księgowanie wpłat uzyskanych po tzw. zbiegu czyli gdy w wyniku zbiegu co najmniej
dwóch postępowań egzekucyjnych wpływają środki, które są proporcjonalnie dzielone
na należności.
Praca na takich kontach może zająć nawet kilkanaście godzin. Konta z krótką historią
ubezpieczeniową, niepodleganiem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego może zająć
tylko kilka minut. Zróżnicowanie kont jest tak duże, że nie można przyjąć jednego średniego
czasu obsługi dla wszystkich kont. Stąd tak ważny jest etap drugi czyli znaczna szczegółowość
podziału kont, a także etap trzeci polegający na oszacowaniu czasu wykonania poszczególnych
zadań.
Etap III. Oszacowanie czasu wykonania zadań
Oszacowanie

minimalnego,

maksymalnego

a

następnie

średniego

przeprowadzenia czynności na kontach to kolejny etap.
Tabela 5.12. Szacowanie czasu przeprowadzenia czynności w ramach rozliczenia konta
Działanie do danego

K1

K2

kn

Tmin

Tmin

Tmin

Tmax

Tmax

Tmax

Tśr.

Tśr.

Tśr.

Tmin

Tmin

Tmin

Tmax

Tmax

Tmax

Tśr.

Tśr.

Tśr.

Tmin

Tmin

Tmin

Tmax

Tmax

Tmax

Tśr.

Tśr.

Tśr.

Całkowity czas

Tmin

Tmin

Tmin

obsługi konta

Tmax

Tmax

Tmax

Tśr.

Tśr.

Tśr.

typu konta
d1

d2

dn
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czasu

Na tej podstawie można wyznaczyć czas obsługi poszczególnych typów kont.
Tabela 5.13. Określenie minimalnego, średniego i maksymalnego czasu obsługi
Typ konta

Minimalny czas

Maksymalny czas obsługi

Średni czas obsługi

obsługi
K1

X1

X2

X3

K2

X4

X5

X6

…

X7

X8

X9

kn

Xn10

Xn11

Xn12

Oszacowanie czasu jest jednym z najtrudniejszych zadań do wykonania, a jego wynik
jest obarczony dużym ryzykiem. Dlatego też tak ważne jest dokonanie w drugim etapie
charakterystyki kont o znacznym stopniu szczegółowości aby dane były jak najbardziej
rzeczywiste.
Etap IV. Przypisanie standardu częstotliwości obsługi kont
Według wytycznych obowiązujących od kwietnia 2018 r. standard częstotliwości
obsługi kont płatników składek przedstawia się następująco:
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aktywne z saldem MA
•nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy
aktywne z saldem 0
•nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy
nieaktywne z saldem MA
•jednorazowo, po wyrejestrowaniu konta
nieaktywne z saldem 0
•jednorazowo po wyrejestrowaniu konta*
z saldem WN
•nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, z wyłączeniem kont z aktywnym tytułem
wykonawczym, na które nie wpłynęły wpłaty WRI
z udzieloną ulgą
•nie rzadziej niż raz na miesiąc
z aktywnym tytułem wykonawczym, na które wpłynęły wpłaty WRI
•nie rzadziej niż raz na miesiąc
*z zastrzeżeniem, że jeśli od daty wyrejestrowania minęły 3 lata - konto jest analizowane na wniosek zewnętrzny
lub wewnętrzny albo jeśli systemowo zostały stwierdzone błędy w dokumentach rozliczeniowych za ostatnie 5
lat, np. brak DRA w okresie obowiązku opłacania składek, DRA z FPG bez FUS, nienależna składka na Fundusz
Pracy, itp.

Rys. 34. Standardy obsługi kont płatników

Analizując przedstawione powyżej oczekiwania wskazać należy, że wszystkie konta
muszą być obsłużone co najmniej raz. W miarę spracowania kont pewna ich grupa nie będzie
wymagała ponownej obsługi.
Powyższe standardy zawierają błąd merytoryczny polegający na braku standardu dla
kont z aktywnym tytułem wykonawczym, na które wpłynęły wpłaty uzyskane
w drodze postępowania egzekucyjnego. Nie są one dokonywane na NRS a na rachunek
oddziału i wymagają obsługi po wpływie na konto, przed zamknięciem okresu
sprawozdawczego w aplikacji. Zatem konto powinno być rozliczane za każdym razem gdy
wpłynie wpłata, co może skutkować kilkukrotną obsługą konta w okresie.
Standardy obsługi kont wynikają z wewnętrznych procedur i odzwierciedlają
oczekiwania co do częstotliwości obsługi konta. Nie oznacza to jednak, że są dostosowane do
możliwości technicznych systemów przy istniejącym poziomie zatrudnienia.
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Tabela 5.14. Przyporządkowanie standardu częstotliwości do danego typu konta
Typ konta

Standard częstotliwości obsługi

K1

S1

K2

S2

K3

S3

…

…

kn

Sn

W ramach badania obciążenia pracą zasadna jest weryfikacja możliwości osiągniecia
standardów i ocena zasadności doboru ich poziomów dla poszczególnych grup kont. Należy
rozważyć ewentualne zmiany uwzględniające warunki i możliwości Zakładu.

Etap V. Przypisanie liczby zadań mierzonych liczbą kont
Ten etap polega na zestawieniu liczby kont z poszczególnych grup z czasem obsługi
i standardem częstotliwości. Schemat zawiera następujące dane:
1) podział kont - kn
2) średni czas realizacji zadania - tn
3) oczekiwany standard częstotliwości obsługi konta - sn
4) oszacowanie liczby kont w danej grupie - an
Stopień prawidłowości zależy od przyjętego do obliczeń poziomu szczegółowości.
Uwzględniając przedstawione założenia powstał schemat:
Tabela 5.15. Podział kont wg typu, czasu obsługi i standardu częstotliwości
Typ konta

Średni czas obsługi

Standard częstotliwości

Liczba kont

K1

T1

S1

X3

K2

T2

S2

X6

…

T3

S3

X9

kn

Tn

Sn

Xn12

W ramach tego etapu należy oszacować średni przyrost liczby nowych kont, co pozwoli
planować podział kont w przyszłości.
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Etap VI. Ustalenie liczby pracowników do obsługi kont
W ramach tego etapu należy wykazać jaki jest czas pracy pracownika. Elementy
niezbędne do ustalenia średniego czasu pracy w ciągu roku, pracownika pionu dochodów
zatrudnionego na pełen etat:
a. liczba dni pracy w roku - przykładowo w 2018 r. liczba dni pracy wynosi 251 tj. 2008
godzin;
b. liczba dni urlopu w ciągu roku wynosi 26 tj. 208 godzin;
c. codzienna przerwa w pracy to 20 minut czyli 0,333 dnia (wg regulaminu
wewnętrznego);
d. dzienna liczba godzin pracy wynosi 8 (bez pomniejszania czasu o przerwy);
e. przeciętna liczba nieobecności (pomijając urlop) – ewentualnie (opcja do zastosowania)
czas na szkolenia przystanowiskowe, sprawozdawczość, telefony.
Liczba dni pracy wynosi: 251 – 26 = 225 tj. 13 500 godzin.
Jednakże w celu ustalenia faktycznego czasu pracy mierzonego w godzinach należy
dokonać pomniejszenia o przerwy w pracy, które wynoszą 20 minut dziennie.
Wzór:

𝑡𝑝 =

(a−b)d−(a−b)c

(6)

60

czyli w 2019 r. roczny czas pracy wynosi:
𝑡𝑝 = (251 − 26) × 8 −

(251−26)×20
60

= 1725

(7)
Przeciętny czas roczny czas pracy pracownika pionu dochodów w 2018 r. wynosi 1725
godziny.
Kolejny etap to ustalenie liczby pracowników, do czego zaproponowano następujący
algorytm:
𝑡 = 𝑝1 × 𝑡1 × 𝑠1 + 𝑝2 × 𝑡2 × 𝑠2 + ⋯ + 𝑝𝑛 × 𝑡𝑛 × 𝑠𝑛
(8)

𝑇=

𝑡

(9)

60
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p – liczba kont
t – średni czas potrzebny na rozliczenie konta (w minutach) w ciągu roku
s – standard częstotliwości rozliczenia konta w ciągu roku
T – czas (w godzinach) potrzeby na rozliczenie kont w ciągu roku
Jego odzwierciedlenie zawarto w poniższej tabeli.
Tabela 5.16. Liczba kont na pracownika - założenia
Typ

Liczba

Standard

Średni czas

Liczba godzin

Liczba etatów

konta

kont

częstotliwości

obsługi

potrzebnych

zapewniająca obsługę

na rozliczenie

kont zgodnie ze

kont

standardem
(𝑝𝑥𝑠𝑥𝑡)/60⁄
252

K1

p3

S1

T1

𝑝𝑥𝑠𝑥𝑡⁄
60

K2

p6

S2

T2

𝑝𝑥𝑠𝑥𝑡⁄
60

(𝑝𝑥𝑠𝑥𝑡)/60⁄
252

…

p9

S3

T3

𝑝𝑥𝑠𝑥𝑡⁄
60

(𝑝𝑥𝑠𝑥𝑡)/60⁄
252

kn

pn12

Sn

Tn

𝑝𝑥𝑠𝑥𝑡⁄
60

(𝑝𝑥𝑠𝑥𝑡)/60⁄
252

Etap VII. Ustalenie niedoboru/ nadwyżki liczby etatów
Wyniki ostatniego etapu powinny stanowić materiał do analizy i podjęcia decyzji
zarządczych.
Tabela 5.17. niedobór/ nadwyżka etatów
Typ konta

Nadwyżka/ niedobór

Aktualna, dzienna

Dzienna liczba kont do

liczba kont do obsługi

obsługi

K1

Z1

m1

m-z

K2

Z2

m2

m-z

…

Z3

m3

m-z

kn

Zn

mn

m-z
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Na tym etapie można dokonać porównania stopnia obciążenia pracą, a tym samym
ustalenia etatów we wszystkich oddziałach.
Tabela 5.18. Porównanie oddziałów w zakresie liczby etatów w komórkach RKS
oddział

Liczba kont/

Liczba

Liczba

Niedobór/ nadwyżka

zadań

potrzebnych

posiadanych

etatów

etatów

etatów

1
2
…
43

W zależności od uzyskanych wyników należy dokonać analizy i podjąć adekwatne do
potrzeb działania np.:
˗

doetatyzowanie, w tym przesuniecie etatów,

˗

przesunięcie zadań pomiędzy jednostkami,

˗

rozważenie zmiany standardów częstotliwości obsługi,

˗

usprawnienie aplikacji interakcyjnych.

5.2.5. Algorytmy podziału kont dla wybranej terenowej jednostki organizacyjnej
5.2.5.1. ALGORYTM

USTALANIA LICZBY KONT PŁATNIKÓW SKŁADEK DO OBSŁUGI DLA

BADANEJ TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ (ODDZIAŁU ZUS)

 Ustalenie liczby kont do obsłużenia
Należy zestawić rodzaj oraz liczbę kont do obsługi ze standardem częstotliwości.
Z uwagi na przyjęte standardy, a także czas pracy pracowników zasadnym jest dokonanie
obliczeń najpierw w skali roku, a następnie ustalenie wartości dziennej. Uwzględniając
planowanie działań na okresy sprawozdawcze należy ustalić obciążenie pracą również w skali
miesiąca i kwartału.
Wyliczenie dla wybranej terenowej jednostki organizacyjnej (oddziału) przy założeniu
obsługi kont ze standardem jakości i częstotliwości, ujęto w tabeli 5.19.
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Tabela 5.19. Oczekiwany standard obsługi kont wg typu i średni czas w minutach
oczekiwana
częstotliwość
obsługi kont w
ciągu roku

Średni czas
obsługi konta

lp.

konta

liczba kont
ogółem

1

2

3

4

5

1 aktywne z nadpłatą (S-MA)

46 842

1

50

2 nieaktywne z nadpłatą (S-MA)

60 302

0,2

45

3 z udzieloną ulgą

2 623

12

40

4 z aktywnym TW

21 276

12

40

5 pozostałe z zadłużeniem (S-WN)

55 660

4

60

6 aktywne z saldem 0,00 (S-0,00)

19 268

1

45

7 nieaktywne z saldem 0,00 (S-0,00)

10 222

0,33

35

216 193

-

45

RAZEM

*liczba kont nieaktywnych z saldem 0,00 wyniosła 68 084; ustalono średnią dla trzech lat jako
konta do obsługi

Tabela 5.20. Liczba kont do obsłużenia zgodnie ze standardem w wybranej TJO

lp.

konta

1

2

dzienna liczba
oczekiwana
liczba kont do liczba kont do
liczba kont do
kont do obsługi
liczba kont częstotliwość
obsługi w
obsługi w
rozliczenia w
(225 dni
ogółem obsługi kont w
kwartale
miesiącu
ciągu roku
roboczych)
ciągu roku
kol.5/4
kol. 5/12
kol. 5/225
3

4

5

6

7

8

1 aktywne z nadpłatą (S-MA)

46 842

1

46 842

11 711

3 904

208

2 nieaktywne z nadpłatą (S-MA)

60 302

0,2

12 060

3 015

1 005

54

3 z udzieloną ulgą

2 623

12

31 476

7 869

2 623
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4 z aktywnym TW

21 276

12

255 312

63 828

21 276

1 135

5 pozostałe z zadłużeniem (S-WN)

55 660

4

222 640

55 660

18 553

990

6 aktywne z saldem 0,00 (S-0,00)

19 268

1

19 268

4 817

1 606

86

7 nieaktywne z saldem 0,00 (S-0,00)

10 222

0,33

3 373

843

281

15

216 193

-

590 972

147 743

49 248

2 627

RAZEM

Liczba dni roboczych to liczba dni pracujących w 2018 roku pomniejszona o liczbę dni
urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi.
Uwzględniając przyjęte założenia oczekiwana dzienna liczba kont do obsługi
w oddziale wyniosła 2.627 kont.
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 Ustalenie liczby etatów niezbędnych do obsługi kont i liczby kont na etat
Kolejny etap to uwzględnienie średniego czasu obsługi poszczególnych grup kont
i ustalenie czasu jaki jest niezbędny do przeprowadzenia działań. Niezbędne dane zawarto
w tabeli 5.21.
Tabela 5.21. Liczba etatów niezbędna do zapewnienia kompleksowej obsługi

lp.

konta

1

2

liczba kont do śedni czas
obsługi w
obsługi
ciągu roku (w minutach)
3

liczba godzin
potrzebnych do
obsługi
(kol.3*kol.4)/60

4

5

liczba etatów do
liczba dni
zapewnienia obsługi kont
potrzebnych do
zgodnie ze standardem
obsługi
częstotliwości
kol.5/7,667
kol.6/225
6

7

1 aktywne z nadpłatą (S-MA)

46 842

50

39 035

5 091

23

2 nieaktywne z nadpłatą (S-MA)

12 060

45

9 045

1 180

5

3 z udzieloną ulgą

31 476

40

20 984

2 737

12

4 z aktywnym TW

255 312

40

170 208

22 200

99

5 pozostałe z zadłużeniem (S-WN)

222 640

60

222 640

29 039

129

6 aktywne z saldem 0,00 (S-0,00)

19 268

45

14 451

1 885

8

3 373

35

1 968

257

1

478 331

62 388

277

7 nieaktywne z saldem 0,00 (S-0,00)
RAZEM

590 972

-

Z powyższego wyliczenia wynika, że liczba etatów potrzebnych do zapewnienia
realizacji zadań wynosi 277.
Tabela 5.22. Ustalenie dziennej liczby kont do rozliczenia

lp.

konta

1

2

liczba etatów do
liczba kont do
liczba kont do zapewnienia obsługi obsługi w ciągu
obsługi w
kont zgodnie ze
roku
ciągu roku
standardem
przypadająca na
częstotliwości
etat (kol.3/kol.4)
3

4

5

dzienna liczba
kont do obsługi
kol.5/225
6

1 aktywne z nadpłatą (S-MA)

46 842

22,6

2 070

9,20

2 nieaktywne z nadpłatą (S-MA)

12 060

5,2

2 300

10,22

3 z udzieloną ulgą

31 476

12,2

2 588

11,50

4 z aktywnym TW

255 312

98,7

2 588

11,50

5 pozostałe z zadłużeniem (S-WN)

222 640

129,1

1 725

7,67

6 aktywne z saldem 0,00 (S-0,00)

19 268

8,4

2 300

10,22

3 373

1,1

2 957

13,14

277,3

2 131

9,47

7 nieaktywne z saldem 0,00 (S-0,00)
RAZEM

590 972

Przyjmując, że będzie 277 etatów to na jeden etat przypadnie 9,47 konta dziennie.
Poniżej przedstawiono wyliczenie liczby kont jak przypada obecnie na etat tj. 16,95.
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Przy założeniu, że w terenowej jednostce organizacyjnej liczba pracowników na
stanowisku ds. rozliczeń wynosi 155 (bez kadry zarządzającej) to obciążenie przedstawia się
następująco:
Tabela 5.23. Obciążenie pracą na 31.07.2018 r.

lp.

konta

liczba kont do
obsługi w ciągu
roku

1

2

3

liczba kont
przypadająca na
etat na
31.07.2018

dzienna liczba
kont do obsługi
kol.4/225

4

5

1 aktywne z nadpłatą (S-MA)

46 842

302,2

1,34

2 nieaktywne z nadpłatą (S-MA)

12 060

77,8

0,35

3 z udzieloną ulgą

31 476

203,1

0,90

4 z aktywnym TW

255 312

1 647,2

7,32

5 pozostałe z zadłużeniem (S-WN)

222 640

1 436,4

6,38

6 aktywne z saldem 0,00 (S-0,00)

19 268

124,3

0,55

3 373

21,8

0,10

3 812,7

16,95

7 nieaktywne z saldem 0,00 (S-0,00)
RAZEM

590 972

Powyższe oznacza, że czas na obsługę konta wynosi kilkadziesiąt minut, co przedstawia
poniższe zestawienie.
Tabela 5.24. Czas obsługi jednego konta
Dzienna liczba kont

Dzienny czas pracy

Czas obsługi jednego konta

16,95

460 minut

27 minut
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 Ustalenie niedoboru/ nadwyżki liczby etatów
Tabela 5.25. Niedobór/ nadwyżka liczby etatów

lp.

konta

aktualna, dzienna
liczba kont do
obsługi

1

2

3

dzienna liczba
kont do obsługi

różnica

4

5

1 aktywne z nadpłatą (S-MA)

1,34

9,2

-7,86

2 nieaktywne z nadpłatą (S-MA)

0,35

10,2

-9,88

3 z udzieloną ulgą

0,90

11,5

-10,60

4 z aktywnym TW

7,32

11,5

-4,18

5 pozostałe z zadłużeniem (S-WN)

6,38

7,7

-1,28

6 aktywne z saldem 0,00 (S-0,00)

0,55

10,2

-9,67

7 nieaktywne z saldem 0,00 (S-0,00)

0,10

13,1

-13,05

RAZEM

16,95

9,5

liczba etatów

155,00

277,3

7,47
-122,28

Liczba brakujących etatów wyniosłą 122. Organizacja nie może realizować w pełni
założonych celów z uwagi na brak odpowiedniej liczby pracowników.
Zasadnym jest również odniesienia uzyskanych wyników do obciążenia pracą
w pozostałych oddziałach.
Tabela 5.26. Porównanie oddziałów w zakresie liczby etatów w komórkach RKS
oddział

Liczba
potrzebnych
etatów

Liczba
posiadanych
etatów

Niedobór/
nadwyżka
etatów

1

277

155

-122

2

105

120

15

3

145

145

0

Stosowany system podziału zadań/ kont nie był racjonalny. Zmiana standardów
w 2018 r. była radykalna. Stosując sposób obliczeń zaproponowany w niniejszej pracy, autor
przeprowadził analizę dla danych wg stanu na 31.01.2018 r. i obowiązujących wówczas
standardów. Wyniki obliczeń przedstawiają się następująco:
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Tabela 5.27. Ustalenie dziennej liczby kont do obsługi wg standardów obowiązujących do
kwietnia 2018 r.

lp.

konta

1

2

1 z nadpłatą (S-MA)
2 z zadłużeniem (S-WN)

oczekiwana
liczba kont do
liczba kont do
liczba kont częstotliwość
obsługi w
rozliczenia w
ogółem
obsługi kont w
kwartale
ciągu roku
ciągu roku
kol.5/4
3

4

101 604

2

57 264

6

7

203 208

50 802

16 934

903

4

229 056

57 264

19 088

1 018

2 517

12

30 204

7 551

2 517

134

23 247

12

278 964

69 741

23 247

1 240

184 632

-

741 432

185 358

61 786

3 295

3 z udzieloną ulgą
4 z wystawionym TW
RAZEM

5

dzienna liczba
liczba kont do
kont do obsługi
obsługi w
(225 dni
miesiącu
roboczych)
kol. 5/12
kol. 5/225
8

Przyjmując, że zadanie realizowało 159 osób (nie uwzględniono kadry kierowniczej) to
średnia dzienna liczba kont do obsługi przez jednego pracownika wynosiła niemal 21 kont.
Oznacza to, że pracownik mógł poświęcić średnio zaledwie 22 minuty na jedno konto.
W standardach nie uwzględniono potrzeby obsługi grupy kont z saldem 0,00 (S-0,00), które
w ściśle określonych przypadkach również wymagają obsługi. A zatem realny czas obsługi
kont wymienionych w standardach był relatywnie krótszy.

5.2.5.2. ALGORYTM LICZBY KONT PŁATNIKÓW SKŁADEK DO OBSŁUŻENIA W ZALEŻNOŚCI OD
POZIOMU KOMPETENCJI

 Opracowanie wzoru przydziału kont, który powinien przypadać pracownikowi
Punktem wyjścia dla opracowania wzoru pozwalającego dokonać ustalenia typu oraz
liczby kont jaka powinna przypadać na pracownika o wysokich kompetencjach oraz na
pracownika o niższych kompetencjach jest przyporządkowanie wag dla kont w zależności od
stopnia pracochłonności.
Średnia ważona to średnia, której przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób,
że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią. Jeżeli wszystkie wagi są takie
same (wszystkie elementy tak samo znaczące), średnia ważona równa jest średniej bazowej
(wyjściowej). W różnych zastosowaniach średnia może być liczona na różne sposoby (jako
arytmetyczna, geometryczna lub inna), dlatego też konkretny wzór na średnią ważoną zależy
od rodzaju średniej.
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Następnie należy ustalić liczbę kont o określonym stopniu trudności. W tym algorytmie
nie uwzględnia się standardu częstotliwości obsługi poszczególnych kont.
Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami ustalono cztery grupy kont mierzone
stopniem pracochłonności, tj.:
D – I stopień trudności – najniższy poziom pracochłonności;
C – II stopień trudności;
B – III stopień trudności;
A – IV stopień trudności – najwyższy poziom pracochłonności.
Liczba kont w poszczególnych grupach oraz ich waga wynosi:
Tabela 5.28. Liczba kont i waga w poszczególnych grupach
grupa

czas

waga

liczba kont

D

30 – 40

1

124 055

C

60

5

96 000

B

120

25

41 000

A

180

125

13 000

Wagi dla poszczególnych grup to wartość ustalona o oszacowany poziom trudności
mierzony stopniem pracochłonności i czasochłonności.
Liczba podmiotów przypadająca na osobę:
wzór:
𝑥=

I.

124055
200

= 620,28

(11)

C - konta o stopniu trudności II (35% kont) (tj. 96000)
𝐶=

III.

(10)

waga

D - konta o stopniu trudności I (45% kont) (tj. 124055)
𝐷=

II.

liczba kont

96000
200

= 480

B - konta o stopniu trudności III (15% kont) (tj. 41000)
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(12)

𝐵=

41000
100

= 410

(13)

A - konta o stopniu trudności IV (5% kont) (tj. 13000)

IV.

𝐴=

13000

= 130

(14)

𝒚 = 𝑨𝒙𝟑 + 𝑩𝒙𝟐 + 𝑪𝒙 + 𝑫

(15)

100

Wzór:

Liczba podmiotów przypadająca na jednego pracownika o wysokich kompetencjach:
𝑦=

13000
100

𝑥3 +

41000
100

𝑥2 +

96000
200

𝑥+

124055

𝑦 = 130𝑥 3 + 410𝑥 2 + 480𝑥 + 620

200

(16)

(17)

Liczba podmiotów przypadająca na jednego pracownika o niższych kompetencjach:
𝑦=

96000
200

𝑥+

124055
200

𝑦 = 480𝑥 + 620

(18)

(19)

 Zrównoważony przydział zadań według kompetencji
Nie można analizować zagadnienia etatyzacji bez uwzględnienia liczby kont płatników
i ubezpieczonych, zadań według oczekiwanej jakości i częstotliwości obsługi, a także
pracochłonności i stopnia trudności.
Saldo na koncie stanowi jedno z pierwszych kryteriów doboru konta do obsługi. Nie
jest natomiast wyznacznikiem stopnia pracochłonności. Kompleksowa obsługa konta wymaga
wykonania szeregu czynności. Liczba tych zadań zależy od stanu uporządkowania zapisów na
koncie, podjętych działań oraz salda. Konto z saldem 0,00 może być równie czasochłonne
w obsłudze co konto z saldem WN lub MA, np.:
˗

w związku z błędami w dokumentach ubezpieczeniowych (zgłoszeniowych
i rozliczeniowych);
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˗

w przeszłości na koncie widniało saldo WN, wobec czego prowadzono postępowania
egzekucyjne, zawierano układy; obecnie wpływają korekty za minione lata (dokumenty
złożone przez płatnika/ ZUS).
Konta proste w obsłudze to konta, na których nie występuje konieczność m.in.

sporządzania korekt dokumentów, not księgowych itp. Konta o średnim poziomie to konta, na
których widnieje np. egzekucja, układ ratalny. Konta najbardziej pracochłonne to konta
wielozakresowe oraz konta, na których występuje np. abolicja, restrukturyzacja, upadłość,
układy ratalne, egzekucja, i do tego korekty deklaracji rozliczeniowych.
Podział kont dla pracowników nie powinien mieć charakteru wyłącznie ilościowego.
Z uwagi na zapisy na kontach płatników i ubezpieczonych konta można podzielić według
stopnia pracochłonności.
Obsługa kont zgodnie z oczekiwanym standardem jakości i częstotliwości będzie
możliwa przy obciążeniu pracowników komórek rozliczeń realną do wykonania liczbą zadań/
kont.
Zastępca naczelnika jako lider, któremu mogłoby podlegać od 4 do 5 zespołów mógłby
pełnić funkcję kontrolną, edukacyjną i konsultacyjną.
Ważnym zagadnieniem jest zapewnienie sprawnej obsługi również w pozostałych
komórkach, w szczególności w komórkach ubezpieczeń i składek oraz realizacji dochodów
Współpraca komórek jest niezbędna w celu zapewnienia sprawnej obsługi zadań i wymiany
informacji. Powstanie zatorów w jednej z nich znajdzie odzwierciedlenie w wynikach pracy
pozostałych komórek.
Należy uwzględnić przydział kont w zależności od możliwości realizacji przez
poszczególnych pracowników zgodnie z zajmowanym stanowiskiem uwzględniającym wiedzę,
umiejętności, doświadczenie, samodzielność. Schemat podziału przedstawiono w tabeli.
Tabela 5.29. Schemat przydziału kont
liczba
kont

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

s1
s2
s3

s1 stanowisko ds. rozliczeń kont; referent, starszy referent
s2 stanowisko ds. rozliczeń kont; inspektor, starszy inspektor
s3 stanowisko ds. rozliczeń kont; specjalista, starszy specjalista
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W powiązaniu z powyższym schematem zasadne jest stworzenie macierzy dla
poszczególnych stanowisk pracy w komórce RKS.

•wysoka liczebność
zadań

•wysoki stopień
pracochłonności

I, II

III

III

I, II

•niska liczebność
zadań

•niski stopień
pracochłonności

I – referent, starszy referent
II – inspektor, starszy inspektor
III – specjalista, starszy specjalista
Rys. 35. Macierz podziału zadań w komórce rozliczeń [opracowanie własne]

Podsumowując przedstawioną koncepcję, zalety algorytmu są następujące:
˗

uwzględnia szeroki zakres podziału kont względem czynności do wykonania;

˗

pozwala oszacować liczbę etatów niezbędnych do zapewnienia obsługi;

˗

pozwala podzielić konta na pracowników z uwzględnieniem kompetencji pracowników
i pracochłonności zadań;

˗

ułatwia zmianę przydziałów kont celem niedopuszczenia do nadużyć tzw. fraudów.
Wszystkie przedstawione tu założenia i propozycje rozwiązań dotyczą stanu warunków

obsługi obowiązujących w 2018 r. Zarówno aktualny stan kont czyli poziom ich
uporządkowania, a także warunki ich obsługi w ramach systemów komputerowych warunkują
przedstawione rozwiązania. Doprowadzenie do bieżącej obsługi kont przy jednoczesnym
usprawnieniu aplikacji interakcyjnych zmieni kryteria ale nie przedstawione założenia.
Brak normatywów obciążenia pracą oraz nadmiar zadań priorytetowych w jednym
czasie mogą powodować ryzyko niewykonania zadanej pracy. Wskaźniki nie powinny być
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celem ale narzędziem do uzyskania celu. Satysfakcja pracownika stanowi ważny element
dobrego działania organizacji.
Wielu pracodawców nie analizuje lub nie chce wnikać w przyczyny i skutki
organizowania pracy w nadgodzinach. Nie przyjmuje do wiadomości, że to właśnie
przemęczenie pracą w nadgodzinach obniża efektywność pracowników.
Instytucje publiczne, w których występuje zjawisko częstego odpływu kadr zmuszone
są do uwzględnienia w swojej strategii procesu ciągłego szkolenia nowych pracowników.
Za organizację pracy w organizacji odpowiada zarząd i kierownictwo średniego
szczebla. Wysoki odsetek osób pracujących w nadgodzinach i fakt, że większość zatrudnionych
zabiera pracę do domu i wykonuje obowiązki zawodowe w weekendy jest dowodem na
konieczność weryfikacji przyjmowanych dotychczas przez organizacje metod zarządzania.
Świadomość pracowników co do potrzeby zmian jest kluczowym elementem, który
ułatwia wdrażanie i przeprowadzanie zmian.

157

158

PODSUMOWANIE
Wszystkie zasoby stanowią potencjał organizacji, wśród których wiodącą rolę odgrywa
zasób ludzki. Jednak ścisłe powiązania pomiędzy nimi warunkują osiąganie celów organizacji.
Zasoby są cenne, gdy pozwalają na sprawne działanie i adaptację do otoczenia, np. wysokie
kwalifikacje pracowników, baza danych o klientach lub nowoczesne systemy informatyczne 242.
1. Praca osób o wysokich kompetencjach w znacznej części jest pracą twórczą. Z badań
wynika, że osoby o wysokich kompetencjach mogą pracować twórczo średnio:
dziennie około 5,5 godzin.
2. Z badań OECD i Eurostatu wynika, że około 74 % respondentów pracuje w godzinach
nadliczbowych. Większość zatrudnionych (około 55 %) zabiera pracę do domu
i wykonuje obowiązki zawodowe w weekendy.
3. Z badań własnych, wynika, że 75,8 % ankietowanych pracuje w nadgodzinach.
Większość ankietowanych, ponad 80 %, nie chce pracować w godzinach
nadliczbowych.
4. Gdy pracodawca nie zatrudnia odpowiedniej liczby pracowników, praca
w nadgodzinach staje się regułą. Obciążanie pracowników nadmiarem obowiązków
i odpowiedzialności jest przyczyną przemęczenia pracą oraz obniżenia jakości
i efektywności pracy.
5. Pomiar kompetencji i wartościowanie pracy powinno stanowić nieodłączny element
w procesie zarządzania pracą.
6. Poprawę zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach można osiągnąć poprzez
orientację na pracownika tj. m.in.: właściwe planowanie i motywowanie oraz
odpowiedni do kompetencji i możliwości pracowników podział obowiązków.
Cennym źródłem informacji mogą być opinie uzyskiwane w drodze konsultacji
z pracownikami.
7. Pracowników o wysokich kompetencjach motywują do pracy najbardziej (60,6 %)
finanse. W drugiej kolejności wymienia się atmosferę w pracy (45,5 %) a trzecią
pozycję (36,4 %) zajmuje satysfakcja z wykonywanej pracy. Stabilność zatrudnienia
znajduje się na czwartym miejscu z wartością 24,2 % badanych.
8. Istotną zmianą jaka została zaproponowana w strukturze organizacyjnej polega na
tworzeniu kilkuosobowych zespołów, w których będą zarówno pracownicy

242

por. Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 136
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o niższych jaki i o wysokich kompetencjach co pozwoli na zapewnienie kontroli
prawidłowości przebiegu procesu. Spowoduje to poprawę jakości obsługi kont dzięki
ich kompleksowej obsłudze i weryfikacji. Sprawdzanie jakości wykonanej pracy
pozwoli zminimalizować błędy pracowników, które często jako aspekt ludzki są
wymieniane w czynnikach ryzyka nieosiągnięcia celu.
9. Przedmiotem dalszych badań powinno być wdrażanie zmian jakie zostały
zaproponowane

w

strukturze

organizacyjnej,

które

dotyczą

tworzenia

kilkuosobowych zespołów, w których będą zarówno pracownicy o niższych jak
i o wysokich kompetencjach.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1

Ankieta

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej kompetencji kadry zarządzającej
i pracowników organizacji.
1. Jaki Pani/Pan posiada staż pracy zawodowej?
a) < 2 lat
b) od 2 do 4 lat
c) od 5 do 9 lat
2. Jaką rolę odgrywa Pani/Pan w organizacji?
a) samodzielnie realizuję zadania
c) kontroluję/aprobuję wykonane zadania
3. Jak Pani/Pan ocenia kompetencje:
˗ zarządu?
a) bardzo dobrze
˗ kadry kierowniczej?
a) bardzo dobrze
˗ współpracowników?
a) bardzo dobrze
˗ własne?
a) bardzo dobrze

d) ≥ 10 lat

b) obsługuję zadania oraz szkolę pracowników
d) nadzoruję personel i realizację zadań

b) dobrze
b) dobrze
b) dobrze
b) dobrze

c) dostatecznie d) niedostatecznie
c) dostatecznie d) niedostatecznie
c) dostatecznie d) niedostatecznie
c) dostatecznie d) niedostatecznie

4. dostrzega Pani/Pan w pracy? Co utrudnia pracę?
a) nadmiar zadań
b) warunki pracy
c) rotacje i absencje pracowników
d) nierówny podział zadań e) stres
f) brak motywacji
g) inne (jakie)…………….………………………………………………………………………
5. Czy występuje u Pani/Pana w zakładzie pracy zjawisko pracy w nadgodzinach?
a) co najmniej raz w tygodniu
b) rzadziej niż raz w tygodniu
c) nie występuje
6. Co Pani/Pana zdaniem mogłoby poprawić efektywność pracy? …………..……………………
7. Jak Pani/Pan ocenia poziom własnej odpowiedzialności w organizacji?
a) bardzo wysoki
b) wysoki
c) średni
d) niski
8. Jakie wykształcenie posiada Pani/Pan?
a) średnie
b) licencjackie lub inżynierskie

c) magisterskie

9. Jakie Pani/Pan posiada dodatkowe kwalifikacje?
a) studia podyplomowe b) języki obce (poziom komunikatywny) c) inne (jakie)……………..
10. W jakim stopniu posługuje się Pani/Pan technologiami informatycznymi w pracy?
a) podstawowym
b) średniozaawansowanym
c) zaawansowanym
11. Ile godzin dziennie Pani/Pan może pracować twórczo (efektywnie)?
a) > 2 do 4
b) > 4 do 5
c) > 5 do 6
d) > 6 do 7

e) > 7 do 8

12. Jakie czynniki najbardziej motywują Panią/Pana do pracy?
a) finanse
b) stabilność zatrudnienia
c) atmosfera w pracy
d) satysfakcja
e) inne (jakie) …………………………………………………….…………
13. Jaką funkcję w organizacji chciałaby/chciałby Pani/Pan pełnić?
a) kierownika
b) eksperta
c) mieć własną firmę d) inną (jaką) ……………………
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Załącznik nr 2

Tabela Rejestr czasu rozliczania kont (w minutach)
l.p.

Rodzaj konta

1

saldo WN – z TW

2

saldo WN – z UR

3

saldo WN – pozostałe

4

saldo MA – aktywne

5

saldo MA – nieaktywne

6

saldo 0,00 – aktywne

7

saldo 0,00 – nieaktywne

I

II

III
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