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STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE 
ZASOBAMI LUDZKIMIZASOBAMI LUDZKIMI

Strategia zasobów ludzkich obejmuje centralną 
filozofię na temat sposobu zarządzania ludźmi 
w organizacji a także jej przełożenie na w organizacji a także jej przełożenie na 
politykę i praktykę kadrową. 

Strategia powinna wynikać z ogólnej strategii organizacji a polityka i 
praktyka kadrowa  ze sobą zintegrowane. 
Istotne jest dopasowanie systemu zzl do specyfiki danej firmy (unikalnej 
kultury organizacyjnej i ludzi).



STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE 
ZASOBAMI LUDZKIMI

STRATEGIA I CELE FIRMY
KULTURA ORGANIZACYJNA
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 
LUDZKIMI 

WYNIKI PRACY

KONKURENCYJNOŚĆ FIRMY



DETERMIANTY STRATEGII ZZL 

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE
rynek pracy, konkurencja, prawodawstwo, 

udziałowcy 
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OTOCZENIE WEWNĘTRZNE 

strategia firmy, kultura organizacyjna, wielkość firmy, 
kapitał finansowy, ludzki 

STRATEGIE PERSONALNE



FUNKCJE ZARZĄDZANIA FUNKCJE ZARZĄDZANIA 
ZASOBAMI LUDZKIMIZASOBAMI LUDZKIMI

�� Planowanie zasobów ludzkich Planowanie zasobów ludzkich 
�� Dobór zasobów ludzkich Dobór zasobów ludzkich 

(rekrutacja i selekcja)(rekrutacja i selekcja)

�� Szkolenie i rozwój pracowników Szkolenie i rozwój pracowników 
�� Ocena pracowniczaOcena pracownicza
�� Motywowanie i wynagradzanie Motywowanie i wynagradzanie 
�� Rozstawanie się z pracownikamiRozstawanie się z pracownikami



MODELE POLITYKI PERSONALNEJMODELE POLITYKI PERSONALNEJ

LIDER KOSZTOWY LIDER MARKOWY 
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MODEL SITA MODEL KAPITAŁU 
LUDZKIEGO

MODELE 

MIESZANE



STRATEGIE PERSONALNESTRATEGIE PERSONALNE

Strategia „SITA” KAPITAŁU LUDZKIEGO 

Dobór Stosowanie systemu filtrów i 
sit aby wyłonić najlepszych 
kandydatów w oparciu o 
kryterium kwalifikacji 
zadaniowych 

Główne kryterium selekcji to cechy 
osobowościowe i predyspozycje 
kandydatów oraz gotowość do 
rozwoju 
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zadaniowych 

Rozwój Doskonalenie i rozwój ma 
znaczenie marginalne 
Pionowe ścieżki awansów 

Doskonalenie i rozwój ma znaczenie 
kluczowe 
Pionowe i poziome ścieżki kluczowe 

Motywo-
wanie 

Tradycyjne i agresywne 
systemy wynagradzania 

Nowoczesne systemy łączące bodźce 
finansowe i poza-finansowe 



STRATEGIE PERSONALNESTRATEGIE PERSONALNE

Strategia „SITA” KAPITAŁU LUDZKIEGO 

Zwalnianie Łatwe rozstawanie się z 
pracownikami w wyniku 
słabych wyników pracy –
zatrudnianie kolejnych 

Zwalnianie traktowane jako 
ostateczność (wcześniej doszkalanie 
lub przesuwanie pracowników na inne 
stanowiska)
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zatrudnianie kolejnych stanowiska)

Kultura 
organiza-
cyjna

Oparta na ostrej rywalizacji 
między pracownikami w 
trakcie całego okresu 
zatrudnienia (zostają tylko 
najlepsi)

Oparta na współpracy i wzajemnej 
pomocy 



PLANOWANIE ZATRUDNIENIA PLANOWANIE ZATRUDNIENIA 
–– PROCEDURA DOBORU PROCEDURA DOBORU –– PROCEDURA DOBORU PROCEDURA DOBORU 

PRACOWNIKAPRACOWNIKA



PROCES DOBORU PERSONELUPROCES DOBORU PERSONELU
To jeden z kluczowych elementów polityki personalnejTo jeden z kluczowych elementów polityki personalnej

To proces obsadzania stanowisk najodpowiedniejszymi 
ludźmi. ludźmi. 

REKRUTACJA – to proces przyciągnięcia (zainteresowania 
ofertą) odpowiednich kandydatów
SELEKCJA – to proces wyboru najlepszego dla nas spośród 
możliwych kandydatów  



ZATRUDNIANIE JEST INWESTYCJĄ

� Koszty procesu rekrutacji to ok. 25% rocznego 
wynagrodzenia kandydata.

� Koszty zatrudnienia nieodpowiedniego kandydata to niższa 
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� Koszty zatrudnienia nieodpowiedniego kandydata to niższa 
jakość pracy (o ok. 25-50%). 

� Dwa razy większe koszty i dwa razy więcej czasu 
poświęcamy gdy słaby proces selekcji/ rekrutacji kończy 
się wypowiedzeniem pracy

...i jesteśmy w punkcie wyjścia, cały proces musimy 
powtórzyć



Bespośrednie koszty niewłaściwie 
przeprowadzonego procesu rekrutacji

� Odprawa/ odszkodowanie

� Koszty znalezienia następcy (ogłoszenia, delegacje, 
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� Koszty znalezienia następcy (ogłoszenia, delegacje, 
agencje doradztwa personalnego, testy, czas rozmów, ...)

� Czas poświęcony na wprowadzenie nowego pracownika



Pośrednie koszty niewłaściwie 
przeprowadzonego procesu rekrutacji

� Niższa wydajność pracy

� Stracona szansa

� Koszty braku optymalnych decyzji
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� Koszty braku optymalnych decyzji

� Więcej nadgodzin

� Niższe morale

� Koszty podjętych zobowiązań

� Reputacja Firmy



Koszty 
Bezpośrednie

KOSZTYKOSZTY ŹLE PRZEPROWADZONEGO ŹLE PRZEPROWADZONEGO 
PROCESU REKRUTACJIPROCESU REKRUTACJI
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(widoczne)

Koszty Pośrednie
(niewidoczne)



STRATEGIA I POTRZEBY 
ORGANIZACJI

Plany i cele firmy 

Poziom Zatrudnienia pracowników
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Poziom Zatrudnienia pracowników

Poziom Płac

Plany następstw

Problemy /przeciążenia pracą 

Odejścia pracowników 



ZANIM ROZPOCZNIEMY ZANIM ROZPOCZNIEMY 
REKRUTACJĘREKRUTACJĘ

Rozważenie alternatyw zatrudnienia

16

Zakres Obowiązków – Opis stanowiska 
pracy

Profil Kandydata zdefiniowany przez 
bezpośredniego przełożonego 
wspólnie z HR



PROFIL KANDYDATA WG 
RODGERSA

Wygląd – wizerunek zewnętrzny 
Wykształcenie 
Odpowiednie doświadczenie 
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Odpowiednie doświadczenie 
Wiedza specjalistyczna 
Okoliczności związane z pracą
Cechy osobowości 
Zdolności i umiejętności 



RODZAJE REKRUTACJI

Ze względu na rodzaj 
stanowiska: 

Ze względu na rodzaj rynku 
pracy, na którym 
poszukujemy 
kandydatów: 

18

- rekrutacja szeroka 
- rekrutacja segmentowa

kandydatów: 
- rekrutacja wewnętrzna 
- rekrutacja zewnętrzna



ŹRÓDŁA REKRUTACJIŹRÓDŁA REKRUTACJI

WEWNĘTRZNEJ WEWNĘTRZNEJ 
�� Plany karier Plany karier 
�� Ogłoszenia wewnętrzne Ogłoszenia wewnętrzne �� Ogłoszenia wewnętrzne Ogłoszenia wewnętrzne 
�� Rozmowy indywidualneRozmowy indywidualne



ŹRÓDŁA REKRUTACJIŹRÓDŁA REKRUTACJI

ZEWNĘTRZNEJ ZEWNĘTRZNEJ 
�� Ogłoszenia prasowe (media) Ogłoszenia prasowe (media) 
�� Kontakty osobiste (branżowe Kontakty osobiste (branżowe –– referencje referencje 

pracowników, krewni i znajomi królika)pracowników, krewni i znajomi królika)pracowników, krewni i znajomi królika)pracowników, krewni i znajomi królika)
�� Współpraca z uczelniami i szkołami (targi pracy)Współpraca z uczelniami i szkołami (targi pracy)
�� Biura pracy Biura pracy 
�� Internet Internet 
�� Agencje doradztwa personalnego Agencje doradztwa personalnego 
�� Executive search Executive search –– łowcy głów łowcy głów 
�� Firmy leasingoweFirmy leasingowe
�� Bazy danych Bazy danych –– aplikanci „z ulicy”aplikanci „z ulicy”



REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
Korzyści

Wzmocnienie poczucia 
integracji i przywiązania do 
organizacji
Silny czynnik motywujący

Ograniczenia
Mniej kandydatów do wyboru
Zakłócenia w stosunkach 
międzyludzkich
Może hamować wdrażanie 
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Silny czynnik motywujący
Krótszy okres adaptacji na 
danym stanowisku
mniejsze ryzyko pomyłki
wykorzystanie potencjału i 
kwalifikacji pracowników firmy
korzyści o charakterze 
budżetowym

Może hamować wdrażanie 
nowych idei/rozwiązań
Nieformalne powiązania między 
pracownikami
“Efekt domina” - zmusza do 
podejmowania dodatkowych 
działań rekrutacyjnych



REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA
Korzyści

Wnosi “świeżą krew” - nowe 
kwalifikacje, niekonwencjonalne 
rozwiązania, odważne decyzje
Więcej kandydatów - większe 

Ograniczenia
Większe ryzyko podjęcia 
nietrafnej decyzji
Dłuższy czas poszukiwania i 
wyboru odpowiedniego 
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Więcej kandydatów - większe 
możliwości wyboru
Mniejsze ryzyko zakłóceń 
międzyludzkich
Wnosi autorytet nowego 
pracownika

wyboru odpowiedniego 
pracownika
Wysokie koszty rekrutacji
Dłuższy czas adaptacji na 
nowym stanowisku w nowym 
otoczeniu
Demotywujący wpływ na 
pracowników firmy



METODY SELEKCJI
TRADYCYJNE
- Analiza dokumentów 
- Wywiad
- Sesje testowe 

NOWOCZESNE 
- Wywiad pogłębiony, 

epizodyczny, stress-
interview
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- Sesje testowe interview
- Konkursy na stanowiska 
- Badania 

psychografologiczne 
- Badania poligraficzne 

(wariograf)
- Assessment center



WADY I ZALETY
Szybka analiza 
dokumentów
Tania

Może pominąć ciekawą 
osobę, która nie 
potrafi się sprzedać
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Pozwala zaoszczędzić 
czas eliminując 
kandydatów



PROWADZENIE ROZMOWY PROWADZENIE ROZMOWY 
KWALIFIKACYJNEJKWALIFIKACYJNEJ

OBSZAR ZAWODOWY  OBSZAR ZAWODOWY  -- MERYTORYCZNY MERYTORYCZNY 
�� Na czym polegała pańska praca w firmie x? Na czym polegała pańska praca w firmie x? 
�� Pański największy sukces zawodowy?  Pański największy sukces zawodowy?  

OBSZAR MOTYWACYJNY  OBSZAR MOTYWACYJNY  
Poznanie aspiracji i źródeł motywacji kandydata (np. finanse, Poznanie aspiracji i źródeł motywacji kandydata (np. finanse, 

stabilizacja, bezpieczeństwo, rozwój zawodowy, awans stabilizacja, bezpieczeństwo, rozwój zawodowy, awans 
itp.)   itp.)   

�� Dlaczego zainteresował się pan naszą ofertą? Dlaczego zainteresował się pan naszą ofertą? 
�� Co chciałby Pan robić za kilka lat? Co chciałby Pan robić za kilka lat? 



PROWADZENIE ROZMOWY PROWADZENIE ROZMOWY 
KWALIFIKACYJNEJKWALIFIKACYJNEJ

OBSZAR OSOBOWOŚCIOWY OBSZAR OSOBOWOŚCIOWY 
�� Proszę opowiedzieć o sobie/ pańskie mocne i słabe strony ? Proszę opowiedzieć o sobie/ pańskie mocne i słabe strony ? 
�� Z jakimi osobami się panu najlepiej współpracuje/najgorzej?Z jakimi osobami się panu najlepiej współpracuje/najgorzej?
�� Co robi Pan w wolnym czasie? Co robi Pan w wolnym czasie? 



WADY I ZALETY
Bezpośredni kontakt z 
kandydatem
Łatwość stosowania

Błędy i stereotypy –
efekt pierwszego 
wrażenia
Metoda czasochłonna 

27

Tania
Daje dużo informacji
Można zapytać o wiele 
aspektów

Metoda czasochłonna 
przy dużej ilości 
kandydatów (nie 
więcej jak 5 rozmów 
dziennie)



TESTYTESTY

PSYCHOLOGICZNE   PSYCHOLOGICZNE   
�� Badające inteligencję (werbalną, niewerbalną Badające inteligencję (werbalną, niewerbalną –– analizy i analizy i 

syntezy, logicznego myślenia)  syntezy, logicznego myślenia)  
�� Badające predyspozycje (osobowość, odporność na stres, Badające predyspozycje (osobowość, odporność na stres, 

pamięć)pamięć)pamięć)pamięć)
JĘZYKOWEJĘZYKOWE
�� Badające umiejętności językoweBadające umiejętności językowe
MERYTORYCZNE MERYTORYCZNE 
�� badające wiedzę i umiejętności zawodowebadające wiedzę i umiejętności zawodowe
SPRAWNOŚCIOWESPRAWNOŚCIOWE



WADY I ZALETY
Łatwość stosowania
Szybka analiza testów
Pozwala zaoszczędzić 

Zły dzień kandydata 
Metoda ma wspierać 
decyzję 
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Pozwala zaoszczędzić 
czas eliminując 
kandydatów
Nieinwazyjna metoda
Daje dużo informacji 

Niektóre testy 
sprawdzane przez 
psychologów 
Możliwość manipulacji 
odpowiedziami 



OCENA ZINTEGROWANA OCENA ZINTEGROWANA ––
ASSESSMENT CENTERASSESSMENT CENTER

OCENAOCENA ZINTEGROWANA,ZINTEGROWANA, OŚRODEKOŚRODEK OCENYOCENY –– ACAC
AktywnaAktywna metodametoda ocenyoceny kandydatówkandydatów przezprzez
ekspertówekspertów (assessorów)(assessorów) ww warunkachwarunkach zbliżonychzbliżonychekspertówekspertów (assessorów)(assessorów) ww warunkachwarunkach zbliżonychzbliżonych
dodo rzeczywistychrzeczywistych jakiejakie spotkająspotkają kandydatówkandydatów nana
stanowiskustanowisku pracypracy ww celucelu rozpoznaniarozpoznania ichich
umiejętnościumiejętności praktycznychpraktycznych ii zachowańzachowań..



TECHNIKI ACTECHNIKI AC

�� CaseCase studystudy
�� KoszykKoszyk zadańzadań
�� PrezentacjePrezentacje ii wystąpieniawystąpienia
�� GrupowaGrupowa analizaanaliza przypadkuprzypadku zz określeniemokreśleniem rólról�� GrupowaGrupowa analizaanaliza przypadkuprzypadku zz określeniemokreśleniem rólról

(odgrywanie(odgrywanie rólról –– symulacje)symulacje)
�� GrupowaGrupowa analizaanaliza zadańzadań abstrakcyjnychabstrakcyjnych
�� GryGry



WADY I ZALETY
Dokładny obraz 
kandydata na różnych 
płaszczyznach
Poznanie 

Metoda czasochłonna
Metoda kosztowna 
Wymagani assessorzy
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Poznanie 
funkcjonowania 
kandydata w działaniu
Opinia i ocena kilku 
oceniających 

Wymagani assessorzy



Wprowadzenie/ Program 
Orientacyjny

Prezentacja firmy
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Inne ważne informacje 

Spotkania z kluczowymi osobami (wycieczka po 
biurze)

Szkolenia obligatoryjne (np. BHP, ISO, etc.)



SZKOLENIA I ROZWÓJ KADRY 

Rozwój kadry
oznacza działania mające na celu przygotowanie pracowników - w 
okresie zatrudnienia w organizacji- do wykonywania pracy i 
zajmowania stanowisk o większej odpowiedzialności. Chodzi tu o 
zajmowanie coraz to wyższych stanowisk menedżerskich i 
kompetentne podjęcie ról o tym charakterze /podejście kapitału 
ludzkiego/.ludzkiego/.
proces uczenia menedżerów i pracowników fachowych 
umiejętności niezbędnych na ich obecnym i przyszłym 
stanowisku. 

Ma na celu: kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw 
pracowników w celu podniesienia sprawności działania 

kadry.



SZKOLENIE
Zdobycie przez pracowników konkretnych kwalifikacji na 

danym stanowisku pracy.

przygotowanie do zawodu
samokształcenie, kształcenie przez nauczycieli, 

wprowadzanie absolwentów.

wykonywanie zawoduwykonywanie zawodu
dostosowanie kwalifikacji, podnoszenie i 

uzupełnianie kwalifikacji

zmiana zawodu
uczenie się nowego zawodu

Szkolenie i rozwój są postrzegane jako konieczność dla przeżycia organizacji
w szybko zmieniającym się środowisku. 



ORGANIZACJA „UCZĄCA SIĘ” 

To taka, która przywiązuje dużą wagę do szkolenia i rozwoju jej 
członków. Dąży ona do pełnego wykorzystania grupowego i 
indywidualnego potencjału ludzkiego i wprowadzaniu zmian 
aby skuteczniej realizować cele organizacji, tworzony jest 
klimat uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. 

Organizacja ucząca się to taka, w której:
uznanie uzyskała ważność indywidualnego uczenia się w celu 
osiągnięcia zbiorowego rozwoju
zespołowe uczenie się jest promowane
istnieją zachęty do eksperymentowania toteż toleruje się 
niepowodzenia
stwarza się środowisko sprzyjające uczeniu 



CYKL UCZENIA SIĘ LUDZI DOROSŁYCH 
- nauczanie doświadczalne D. Kolba

Doświadczanie - widzenie, wykonywanie jakiejś 
czynności
Przetwarzanie - refleksja lub dyskusja nad 
czynnością
Uogólnianie - wnioskowanie na wyższym poziomie Uogólnianie - wnioskowanie na wyższym poziomie 
abstrakcji o jakiejś ogólnej prawdzie - zasada 
działania
Zastosowanie - wykorzystanie uogólnienia do 
zmiany zachowania w celu poprawy własnej 
efektywności. 



CYKL SZKOLENIOWY  W FIRMIE



METODY DOSKONALENIA ZWIĄZANE Z 
MIEJSCEM PRACY - ON THE JOB TRAINING

Indywidualne
przyuczenia
patronat
coaching

Grupowe
udział w pracach projektowych 
grupowe formy pracy 
koła jakości coaching

konsultacje z przełożonym
zadania zlecone
specjalistyczny instruktaż
zastępstwa na stanowiskach 
pracy
rotacja na stanowiskach pracy

koła jakości 



METODY DOSKONALENIA W ODERWANIU OD 
MIEJSCA PRACY - OFF THE JOB TRAINING

Indywidualne
wykłady 
rozmowa nauczająca
indywidualna analiza 

Grupowe
seminaria
konferencje
odgrywanie ról
metoda sytuacyjna

indywidualna analiza 
przypadków
prace pisemne
studia zaoczne
staże

metoda sytuacyjna
grupowa analiza przypadków
trening grupowy 
/interpersonalny, dynamiki, 
wrażliwości, menedżerski, 
asertywności/
warsztaty /twórcze, 
negocjacyjne/



EWALUACJA SZKOLEŃ 
– MODEL D. KIRKPATRICKA

Ewaluacja szkoleń obywa się na czterech poziomach:

Reakcja – wrażenie, jakie wywarło szkolenie 
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Reakcja – wrażenie, jakie wywarło szkolenie 
Proces nauki – zdobytą przez uczestników wiedzę
Zachowanie – zmiany w zachowaniu pracowników 
Rezultaty  - korzyści ekonomiczne dla organizacji 



POTENCJAŁ PRACOWNICZY POTENCJAŁ PRACOWNICZY 

Potencjał pracy 
NISKI 

Potencjał pracy
WYSOKI  

Efekty pracy Solidni pracownicy Najlepsi pracownicy 
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Efekty pracy 
WYSOKIE 

Solidni pracownicy 
WOŁY ROBOCZE 

Najlepsi pracownicy 
GWIAZDY 

Efekty pracy 
NISKIE 

Pracownicy mało 
przydatni USCHŁE 

DRZEWA

Pracownicy 
problematyczni 

ZNAKI ZAPYTANIA



SYSTEM OCENY 
PRACOWNIKÓW

Ocena pracowników - to czynność kierowania i zarazem 
podstawa szeregu decyzji personalnych. 
Przeprowadzana jest profesjonalnie przez 
specjalistów i kierowników, w celach ściśle 
zawodowych i na użytek danej organizacji. zawodowych i na użytek danej organizacji. 

Jest stałym elementem funkcjonowania każdej firmy /formalnie 
bądź nieformalnie/ . 

Powinna się stać użytecznym składnikiem kultury 
organizacyjnej i zarządzania firmą. 



PROCEDURA OCENY KADRY

Projektowanie systemu: 
ustalenie celów 
ustalenie zasad /przedmiot i podmiot oceny, 
kryteria/kryteria/
ustalenie metod i technik oceny
przygotowanie narzędzi oceny /arkusze, mierniki/
określenie sposobu spożytkowania ocen 
ustalenie i przygotowanie /psychologiczne i 
organizacyjne/ osób oceniających i ocenianych



CELE SYSTEMU OCEN

Podnoszenie efektywności pracy – wyższa 
konkurencyjność  
Zgromadzenie informacji niezbędnych di Zgromadzenie informacji niezbędnych di 
podejmowania optymalnych decyzji 
personalnych 
Rozwój pracowników - przekazywanie 
informacji zwrotnych o ocenie ich pracy i 
możliwościach rozwoju



PRZEDMIOT OCENY

Cechy pracownika - osobowość 
- motywacja i dążenia /motywy, aspiracje, oczekiwania/ 
- funkcjonowanie interpersonalne /postawy, empatia, 

egocentryzm/ 
- funkcjonowanie intelektualne /inteligencja, głębia myślenia, 

kreatywność/ 
- funkcjonowanie intelektualne /inteligencja, głębia myślenia, 

kreatywność/ 
- stałość i kontrola emocjonalna /energiczność, odporność na 

stres/
Zachowania - elementy behawioralne

- co pracownik robi, czego  jest brak - sposób pełnienia funkcji
Rodzaj i poziom uzyskanych wyników 

- jakość pracy i stopień osiągania celów



CYKL OCENYCYKL OCENY

Cykl składa się z czterech 
podstawowych powiązanych ze sobą 
elementów:elementów:

• PLANOWANIE
• KONTROLA 
• OCENIANIE
• KOMUNIKACJA



ZAŁOŻENIA SYSTEMU OCEN

adekwatne i precyzyjne kryteria
konkretność - postawa, nie cechy 
jawnośćjawność
cykliczność 
orientacja na przyszłość 
akceptowalność  



ZAŁOŻENIA SYSTEMU OCEN

ocena ma mieć uzasadnienie i dawać rozwiązanie na 
przyszłość 
ma dotyczyć faktów nie emocjima dotyczyć faktów nie emocji
ma dotyczyć zachowań, nie osób
stosowanie przewagi nagród nad karami 
ocena powinna dawać wskazówki dotyczące lepszego 
motywowania, aktywizowania i integrowania 
pracowników. 



WYKORZYSTANIE SYSTEMU 
OCENY

stawianie zadań i podnoszenie efektów pracy
przemieszczanie pracowników /plan następstw -
awanse, degradacje, przesunięcia, zwolnienia/ 
motywowanie pracownikówmotywowanie pracowników
rozwój i doskonalenie
doskonalenie systemu informacji kadrowej 
/komunikacja/



KORZYŚCI Z OCENIANIA
Pracownicy wiedzą jak sobie radzą /feedback/
Pracownicy wiedzą, czego się od nich oczekuje
Mniej sytuacji kryzysowych 
Zaangażowanie pracownikówZaangażowanie pracowników
Wyższa motywacja pracowników 
Kadra kierownicza otrzymuje więcej 
obiektywnych informacji, które mogą być 
wykorzystane w: szkoleniu, rozwijaniu firmy, 
podejmowaniu działań zaradczych.  



WYWIADWYWIAD

• Rozpoczęcie rozmowy 
• Treść
• Angażowanie pracownika• Angażowanie pracownika
• Sposób rozwiązywania problemów
• Informacja zwrotna
• Ustalenia



NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY 
NIEPOWODZEŃNIEPOWODZEŃ

• słaby związek pomiędzy celami
strategicznymi a kryteriami ewaluacji

• brak ustalonych norm dla poszczególnych • brak ustalonych norm dla poszczególnych 
kryteriów

• Brak przygotowania psychologicznego
• brak związku między rozmową a dalszym ciągiem 



ZASADY KSZTAŁTOWANIA PŁAC
wg Z.Jacukowicz 

Rada Europy - Europejska Karta Społeczna /1961 rok/
Gwarancje dalszego rozwoju praw człowieka i podstawowych wolności, podjęcie 

wszelkich działań dla polepszenia poziomu życia całej ludności. 

Płaca godziwa - prawo pracowników do takiego wynagrodzenia, które 

54

Płaca godziwa - prawo pracowników do takiego wynagrodzenia, które 
zapewni im  i ich rodzinom godziwy poziom życia /68% przeciętnej płacy/ . 
Płaca minimalna - stanowi kwotę wynagrodzenia, poniżej której nie 
można opłacać pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy; 
zwyczajowo wyznacza ona poziom najniższej stawki w tabeli płac.
Prawo do równego wynagrodzenia za pracę równej wartości -
prawo pracowników, zarówno mężczyzn jak i kobiet, do jednakowego 
wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości. 

Powiązanie płacy z pracą - powinno się opłacać: czas pracy, nakład 
pracy  i jej efekty  . 

Gwarancje te znajdują odzwierciedlenie w Kodeksie Pracy /art.10 – 11/



ZAKŁADOWY SYSTEM 
WYNAGRADZANIA

Określenie stosowanych w danym zakładzie pracy
składników wynagradzania, miejsc i warunków
przyznawania oraz zasad ustalania i aktualizowania ich
wysokości.
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wysokości.

Regulamin wynagradzania, Regulamin premiowania,



STRATEGICZNE PODEJŚCIE
STRATEGIA I CELE FIRMY

KULTURA ORGANIZACYJNA 
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SYSTEM 
WYNAGRADZANIA

WYNIKI PRACY

EFEKTYWNOŚĆ FIRMY 



ZASADY MOTYWACJI PŁACOWEJ  

zasada proporcjonalności
zasada zróżnicowania
zasada motywowania pozytywnego
zasada kompleksowości i systematyczności 
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zasada kompleksowości i systematyczności 
zasada niewielkiej odległości czasowej
zasada prostoty i przejrzystości systemu motywacyjnego 
zasada zachowania progów bodźcowych
zasada uwzględniania motywu samourzeczywistnienia
zasada internalizacji celów organizacji
zasada umowy prawnej



ZASADY WYNAGRADZANIA

ZASADY WYNAGRADZANIA
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zasiłki, dopłaty, dodatki
(świadczenia socjalne)

Wg potrzeb

płaca zasadnicza

Wg wkładu pracy

premie i nagrdy

Wg uzyskanych wyników



SKŁADNIKI PAKIETU 
WYNAGRODZEŃ

WYNAGRODZE
NIE STAŁE 

WYNAGRODZE
NIE ZMIENNE 

KRÓTKOTERMI
NOWE 

WYNAGRODZE
NIE ZMIENNE 

DŁUGOTERMIN
OWE 

ŚWIADCZENIA 
DODATKOWE 
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•Płaca zasadnicza
•Stałe dodatki 

•Deputaty 

•Premie 
•Inne płace 
ruchome 

•własnościowe
•finansowe 

•oszczędnościowe 
• ubezpieczeniowe 

Przykładowo:
•Mieszkaniowe
•transportowe
•Rekreacyjne

•Socjalne



WEWNĘTRZNA STRUKTURA 
WYNAGRODZENIA

CZĘŚĆ STAŁA WYNAGRODZENIA 
obejmuje płacę zasadniczą i względnie stałe dodatki 
do płacy
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do płacy
jest wynikiem przeprowadzonego wartościowania 
pracy zgodnie z wyceną trudności i jakości pracy na 
danym stanowisku



WARTOŚCIOWANIE PRACY

Wartościowanie pracy i ocena efektów pracy jest 
podstawą budowania systemu wynagradzania w 

przedsiębiorstwie
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Cel wartościowania: 
przejrzysta i obiektywna hierarchia stanowisk


