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Streszczenie
Badanie i usprawnianie pracy to zagadnienia tak teoretyczne jak i praktyczne.
Osiąganie zamierzonych efektów pracy zawsze prowadzi do nas do analizy pra
cy, jej przebiegu, warunków, czasu. W skazano na podstawowe wymiary badania
pracy; badanie metod pracy, mierzenie i normowanie czasu pracy, wartościowa
nie pracy stanowiska pracy). W artykule zaprezentowano metody i techniki po
stępowania badawczego. Przedłożono prezentacje, analizy, wnioskowania
w sposób przejrzysty ukazują problematykę badania i wartościowania pracy.
RESEARCH AND JOB EVALUATION
Summary
The Research and work improvement are both theoretical and practical aspects.
Reaching the expected work results always leads to analysing work, its course,
conditions, time. The main areas of research were presented: measuring and
standardising working time, job and working position evaluation).The paper de
scribes research methods and techniques. Furthermore there are submitted pres
entations, analyses and conclusions, clearly presenting the research subject and
job evaluation.

1.1. R ozw ażania w stępne
O pracow ania m etodyczne z zakresu wiedzy o pracy przyczyniły się do pow stania
w ielu m etod doskonalenia procesów pracy i produkcji. U kształtow ały się ju ż pod
staw y m etodyczne racjonalnego rozpoznaw ania i organizow ania procesów pracy, w
literaturze przedm iotu nazyw ane m etodyką badania i uspraw niania pracy ludzkiej.
U doskonalone przez racjonalizatorów m etody w ykonania pracy są przez naukę
uogólniane i następnie przez odpowiedni instruktaż rozpow szechniane w praktyce
i coraz szerzej stosow ane.
W ypada tu w spom nieć o prekursorach tej dyscypliny naukow ej. Już na prze
łom ie X IX i XX wieku, stosując w badaniach m etody dośw iadczalne (ścisłą obser
wację, dokładny pom iar czasu, analizę wyników), odkryto, a następnie sform uło
w ano podstaw ow e zasady organizacji pracy i opracow ano uniw ersalną metodę
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organizacji pracy, tj. cykl działania zorganizow anego. B adanie i uspraw nianie pracy
zaw dzięczam y głów nie takim badaczom i uczonym, jak: F. W. Taylor, L. M.
i F. B. G ilbrethow ie, H. L. Gantt, K. A dam iecki, H. L. Le Chatelier, H. L. Fayol,
H. Em erson [33].
B adanie i uspraw nianie pracy je st zagadnieniem tak starym, jak sam a praca.
Ś w iadczą o tym choćby przykłady zastosow ania racjonalnej organizacji pracy
w przypadkach w ykonyw ania w ielkich robót na przestrzeni w ieków . Zasadniczym
celem uspraw niania organizacji je st osiągnięcie jak najkorzystniejszego w pracy
efektu w danych w arunkach techniczno-technologicznych i organizacyjnoekonom icznych, a w ięc w łaściw e i m ożliw ie pełne w ykorzystanie posiadanego
potencjału w ytw órczego przy m ożliw ie niskim w ysiłku pracow ników i w możliwie
krótkim czasie. O siągnięcie takiego efektu staje się m ożliw e dzięki w ykorzystaniu
w praktyce w yników z badań procesów pracy i ich uspraw niania.
R ozpoznaw anie i uspraw nianie pracy rozpoczęto ponad sto lat temu,
a A. H. M ogensen w pracy pt.: „O zastosow aniu zdrow ego rozsądku do badania
ruchów i czasu" usystem atyzow ał w iedzę z tego zakresu. T ytuł pracy w skazuje na
istotę tego, co dzisiaj nazyw am y badaniem i uspraw nianiem pracy. O d tego czasu
dyscyplina ta znacząco w zbogaciła się w m etody i techniki badania, m ierzenia i
norm ow ania oraz w artościow ania pracy [2, 33].
B adanie pracy je st to prow adzona m etodycznie i system atycznie analiza jej
przebiegu. Z w raca się tu szczególną uwagę na sam ą pracę, pracow nika i zajm uje się
raczej czynnościam i pracy niż prow adzonym procesem technologicznym . Jest to
uniw ersalny i w nikliw y instrum ent analizy szerokiego zakresu działalności ludzkiej.
Przedm iotem badania pracy m oże więc być każda dziedzina działalności instytucji,
zw łaszcza produkcyjna. Z najduje ono rów nież zastosow anie w fazie projektow ania
organizacji gospodarczych w zakresie koncepcyjnego rozw iązyw ania jeg o poszcze
gólnych funkcjonalnych jednostek organizacyjnych. C elem badania pracy, jak i jej
uspraw niania je st uzyskanie m aksym alnej produktyw ności i efektyw ności zasobów
instytucji (zw łaszcza gospodarczych). Efektyw ność ta polega na w ytwarzaniu z
danych zasobów m ożliw ie najw iększej liczby produktów o określonej jakości,
w m ożliw ie krótkim czasie, czy też uzyskaniu danego wyniku przy m ożliw ie naj
niższych kosztach. B adanie i uspraw nianie pracy zaw sze pow inno dać rozw iązanie
lepsze od dotychczasow ego, to znaczy: mniej m ęczące, prostsze, szybsze, mniej
kosztow ne, pew niejsze zarów no z punktu w idzenia ilości i jakości produkcji, jak
i bezpieczeństw a pracy [2, 11].
M ożna zatem pow iedzieć, że badanie pracy i jej uspraw nianie polega na
optym alnym dostosow aniu w arunków w ykonania określonego zadania do psychofi
zycznych predyspozycji i kw alifikacji wykonawcy.
U stalenie ścisłe przedm iotu badań pracy je st kłopotliw e, gdyż problem atyka
pracy, zw łaszcza w organizacjach gospodarczych, je st bardzo szeroka i różnorodna.
O d czego zacząć? Czy istnieją w tej m ierze spraw dzone dośw iadczalnie zasady
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i sposoby postępow ania? Jak rozw iązać poszczególne problem y? O to pytania, na
które trzeba zaw sze dać odpow iedź przed przystąpieniem do w łaściw ego badania.
Popularność badania i uspraw niania pracy jako m etody działania organizatorskiego,
w dobie pow szechnej inform atyzacji i autom atyzacji (w tym robotyzacji) przem y
słu, w ynika przede w szystkim ze stale aktualnego sposobu postępow ania w ykorzy
stującego cykl organizacyjny, stosow any przez F. W . Taylora a rozw inięty w m eto
dę uniw ersalną przez H. L. Le Chateliera. Schem at badania i uspraw niania pracy
jest rozw iniętą p ostacią cyklu zorganizow anego działania, co znalazło swój wyraz
w w ielu opracow aniach naukowych. Podstaw ow e wym iary badania pracy to:
•
•
•

badanie m etod pracy,
m ierzenie i norm ow anie czasu pracy,
w artościow anie pracy (stanow iska pracy).

W literaturze przedm iotu przy om aw ianiu tego zagadnienia często w ym ienia
się jed y n ie dw a pierw sze wymiary.
1.2. B adanie m etod pracy
B adanie m etod pracy polega na przeanalizow aniu w sposób krytyczny istniejącej
lub projektow anej m etody w ykonania danej pracy, a następnie na opracowaniu
now ej, bardziej efektyw nej m etody i w prow adzeniu jej do praktyki. B adanie metod
pracy m oże w ięc dotyczyć zarów no metod istniejących i stosowanych w praktyce,
jak i now ych projektow anych metod [2].
Przez m etodę pracy rozum iem y głów nie kolejność i sposób w ykonyw ania
czynności składających się na dany cykl pracy oraz sposób stosow ania i użytkow a
nia środków m aterialnych. Badanie metod pracy, a w łaściw ie technika badania
m etod pracy, charakteryzuje się w zględną prostotą i dużą uniw ersalnością zastoso
wania. Prostota ta w ynika z usystem atyzow anej, jednolitej procedury postępow ania
przy badaniu poszczególnych zagadnień, podejm ow aniu decyzji oraz z zastosow a
nia tak zw anego zdrow ego rozsądku w krytycznej analizie i ocenie czynników
określających badane zjaw isko. Poza tym ow e badanie operuje szeroko metodam i
graficznym i dla zobrazow ania stanu i przebiegu badanych zjawisk. Jest to jednak
prostota pozorna.
W odniesieniu do zagadnienia tak skom plikow anego jakim jest ludzka praca,
sam zdrow y rozsądek nie wystarcza, niezbędna jest jeszcze znajom ość i stosow anie
metod, technik i innych narzędzi badania pracy.
U niw ersalność badania m etod pracy polega na m ożliwości ich zastosow ania w
w ielu różnorodnych i ważnych dziedzinach działalności ludzkiej, w szczególności
w sferze produkcji w szelkich dóbr użytkow ych i św iadczonych usług. B adania
m etod pracy obejm ują wiele różnorodnych zagadnień takich, jak:
•

projektow anie różnych przedsięw zięć technologicznych i technicznych
oraz organizacyjnych;

16
•
•
•
•
•
•
•

uspraw nianie rozplanow ania (rozm ieszczenia) w ydziałów produkcyjnych
w organizacjach gospodarczych a w nich stanow isk pracy;
projektow anie i zastosow anie urządzeń, m aszyn i innego wyposażenia;
badanie w ykorzystania przedm iotów pracy, środków trwałych i zasobów
ludzkich;
projektow anie i uspraw nianie transportu w ew nętrznego;
uspraw nianie przebiegu produkcji;
popraw ienie stanu bezpieczeństw a i higieny pracy;
ujednolicenie i uspraw nienie m etod organizacji [2, 33].

Z asięg stosow ania badania m etod pracy jest w praktyce nieograniczony. Służą
one do rozw iązyw ania problem ów organizacyjnych w e w szystkich dziedzinach
działalności ludzkiej. Istota badania metod pracy polega na realizow aniu kartezjańskiej zasady rozkładania badanych zagadnień na elem enty składow e, przeniesionej
przez F.W . T aylora do sfery pracy produkcyjnej w przem yśle. Z m etodologicznego
punktu w idzenia badanie m etod pracy sprow adza się do podziału badanego procesu
na odpow iednie części składow e, zarejestrow anie ich za pom ocą um ownych sym 
boli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej analizie i ocenie pod
kątem elim inacji zbędnych czynności, opracow anie zracjonalizow anego sposobu
w ykonania oraz w prow adzenie doskonalszego rozw iązania w życie. Cykl badania
m etod pracy obejm uje następujące etapy:
•

•
•
•
•
•

ustalenie przedm iotu badania (którym m oże być przebieg m ateriału, czyn
ność lub nośnik inform acji) oraz określenie celu, zakresu, m etod i środków
działania, czyli w ybór przedm iotu badania,
rejestrow anie podstaw ow ych danych badanej m etody (tj. wszystkich fak
tów charakteryzujących d an ą m etodę pracy - analityczny opis),
krytyczna ocena m etody istniejącej i analiza w ariantów uspraw nienia tej
metody,
projektow anie ulepszonej lub nowej metody, optym alnej w danych w arun
kach w ykonyw ania pracy,
w prow adzenie w życie ulepszonej lub nowej metody,
utrzym anie w praktyce nowej m etody - przez system atyczne kontrolow a
nie jej stosowania.

E tap 1. W ybór przedm iotu badania. Przedm iotem badania pracy może być
niem al każde zagadnienie w chodzące w zakres pracy. Przystępując do jeg o wyboru
należy kierow ać się następującym i w zględam i, określającym i lub warunkującym i z
jednej strony sam wybór, z drugiej zaś stopień szczegółow ości badań. S ą to w zglę
dy: ekonom iczne, techniczno-technologiczne, środowiska.
W w yniku analizy w zględów ekonom icznych należy ustalić stosunek kosztów
badania do efektów ekonom icznych, jakich spodziew am y się uzyskać dzięki w pro
w adzeniu ulepszonej m etody. O w yborze przedm iotu badania nie zaw sze jednak
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decyduje bilans kosztów i efektów. Istnieją bow iem inne względy, które mimo
niekorzystnego bilansu w odniesieniu do badanego obszaru, określają taki, a nie
inny w ybór. D o takich w zględów m.in. należą:
•
•
•
•
•

w zględy bezpieczeństw a i higieny pracy,
tzw. w ąskie przejścia, lim itujące w ydajność stanow iska pracy czy odcinka
produkcyjnego,
m ęczący charakter niektórych prac,
duże m asy tow arowe,
pow tarzalność prac.

W zględy techniczno-technologiczne stanow ią dla technika badania metod, nie
będącego specjalistą w danej dziedzinie, najw iększą trudność. Chodzi o to, że nie
zaw sze je st on w stanie uchw ycić celow ość podjęcia badania danego problem u, np.
trudno m u stw ierdzić, czy istnieje m ożliw ość podniesienia wydajności pracy lub
w ydajności jak iejś maszyny stanowiącej „w ąskie przejście” danego odcinka pro
dukcyjnego, w zględnie zm iany technologii.
W zględy środow iska dotyczą głów nie zagadnień zachow ania się i postaw lu
dzi. Chodzi o reakcje jakich należy się z ich strony spodziewać. Ludzie to nie tylko
bezpośredni w ykonaw cy badanych prac, ale rów nież ich kierow nicy oddziałów i
w ydziałów (działów).
Z m iana m etod pracy, do których przyw ykli wykonawcy, nie zaw sze spotyka
się z pełnym uznaniem . O bserw ujem y często zjaw iska w ręcz przeciw ne. N owa
m etoda, naw et w prow adzona do praktyki produkcyjnej, nie zaw sze się utrzymuje.
Z w ycięża często rutyna, czasem przekora. Zanim się więc przystąpi do projektow a
nia badań, trzeba najpierw przeprow adzić akcję inform acyjną, przekonać zaintere
sow anych o słuszności i celow ości badań, pozyskać ich zaufanie i w spółpracę. Bez
tego badanie m etod pracy je st pow ażnie utrudnione, a często skazane na niepow o
dzenie [2].'
A naliza w stępna z om ów ionych w zględów pow inna w yeksponow ać tak celo
w ość, ja k i m ożliw ość podjęcia badania. Pow inna ona zatem stanowić form alne
uzasadnienie do przeprow adzenia badań i działań usprawniających.
E tap 2. R ejestrow anie podstaw ow ych danych badanej m etody. Rejestracja
w szystkich danych charakteryzujących d a n ą metodę pracy stanowi podstaw ę jej
analizy. D latego też sam sposób i kom pletność zarejestrow anych danych je st pod
staw ow ym w arunkiem pow odzenia badań. Rejestracja taka pow inna być jasna,
krótka i rzeczow a. T echnika rejestracji danych jest bardzo istotnym elem entem
badania. C elem jej je st skrupulatne zarejestrow anie stanu faktycznego, bez żadnej
próby ingerencji w przebieg obserw ow anego procesu czy zjawiska. M usi ona zatem
w iernie odzw ierciedlać stan istniejący.
N ajstarszym znanym sposobem prow adzenia rejestracji danych są opłaty
szczegółow e. Sposób ten ma jednak wiele wad. Jest on bardzo pracochłonny,
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a przede w szystkim m ało obrazow y w odniesieniu do robót bardziej skom plikow a
nych, jak ie z reguły spotykam y w przem yśle. Istnieją inne, doskonalsze m etody
rejestracji. W celu ułatw ienia rejestracji obserw ow anych elem entów badanej pracy
używ a się odpow iednich sym boli. Podstaw ow ym i sym bolam i stosow anym i przy
zapisie zjaw isk w procesie produkcyjnym są:
-

operacja; oznacza czynności w ystępujące bez przerw y w procesie
pracy, zgrupow ane w zespoły stanow iące w ydzielone jednostki
w ykonaw cze na ustalonych stanow iskach pracy. W w yniku tych
czynności ulegają zmianie: skład, kształt, postać, wym iar itp.;

-

kontrola; oznacza czynności polegające na spraw dzaniu cech
ilościow ych lub jakościow ych przedm iotu pracy;

- transport; polega na przem ieszczaniu przedm iotu z jednego stano
w iska pracy na inne. Przy badaniu czynności wykonywanych
przez człow ieka w yróżnia się:
- transport bez obciążenia,
- transport z obciążeniem ;
- oczekiw anie (postój); oznacza stan bezczynności człow ieka, posto
ju m aszyny i spoczynku przedm iotów pracy;
- m agazynow anie; oznacza przechow yw anie przedm iotu w miejscu i
w arunkach zabezpieczających przed ich pobraniem bez upow aż
nienia. Przy badaniu czynności obu rąk symbol ten oznacza trzy
manie lub podtrzym yw anie przedm iotu pracy;
- m anipulacja; oznacza czynności pom ocnicze, przy których w łaści
wości m ateriału nie ulegają zmianie, np. podniesienie, opuszcze
nie, zam ocow anie, zdem ontow anie, odw rócenie lub przełożenie
przedm iotu pracy.
W zależności od celu i przedm iotu badania, do rejestrow ania istniejących fak
tów stosuje się odpow iednie karty i wykresy. Zasadnicze z nich to:
•

•

•

karta procesu (KP), która przedstaw ia ogólny obraz badanego procesu, tj.
rejestruje najistotniejsze jeg o elem enty (operacje technologiczne
i czynności kontrolne, jakim poddaw any jest przedm iot pracy);
karta przebiegu m ateriału (KPM ), daje obraz procesu, tj. przedstaw ia
w szystkie czynności i zdarzenia, jakie zachodzą w stosunku do przedmiotu
pracy;
karta przebiegu czynności (KPC), przedstaw ia w układzie chronologicz
nym w szystkie czynności oraz przerw y w procesie pracy, rozpatryw ane
z punktu w idzenia działania człow ieka, w ykonaw cy badanego procesu;
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•
•

•
•
•

karta czynności zespołowych (KCZ), obrazuje przebieg pracy zespołu ludzi
lub zespołu ludzi i maszyn;
karta czynności obu rąk (K CO R ) je st odm ianą karty przebiegu czynności,
stosow aną do zapisyw ania ruchów rąk, a czasem także nóg wykonawcy
badanej operacji;
karta m ikroruchów (KM ) je st odm ianą karty czynności obu rąk, używ aną
do rejestrow ania ruchów elem entarnych w ykonaw cy;
karta obiegu dokum entu (KOD) jest odm ianą karty przebiegu materiału,
w ykorzystyw aną do badania i uspraw niania pracy biurowej;
w ykres przebiegu (W P) jest graficznym obrazem przebiegu drogi badanego
przedm iotu, naniesionym na w ykonany w skali plan sytuacyjny pom iesz
czenia roboczego, zakładu, budowy, trasy itp.; w ystępuje rów nież w formie
w ykresu przestrzennego przebiegu (W PP) i wykresu sznurkow ego (WS).

Karty przebiegu dostosow ane są do rejestrow ania zarówno m etody dotychcza
sowej, ja k i uspraw nionej. K arty przebiegu składają się z dwóch zasadniczych czę
ści:
•
•

zaw ierającej dane charakteryzujące badany proces, daty i sposób oraz ze
staw ienie w yników badania,
służącej do utrw alenia w yników obserw acji, a więc zgrom adzenia w szyst
kich inform acji o przebiegu badanego procesu.

Zastąpienie w badaniach organizacyjnych opisu słownego kartami
i w ykresam i przebiegu prowadzi do zm niejszenia objętości i pracochłonności wy
konania dokum entacji analizy i projektow ania udoskonalonej metody.
E tap 3. K rytyczna ocena m etody istniejącej i analiza w ariantów jej
uspraw nienia. Po dokonaniu obserwacji i zarejestrow aniu wszystkich danych cha
rakteryzujących obserw ow ane zjawisko czy proces przystępuje się do ich analizy
i oceny. W celu przeprow adzenia krytycznej oceny zakłada się, że w szystkie zareje
strow ane dane są „podejrzane” i krok po kroku, ale nie zapom inając o w zajem nym
pow iązaniu poszczególnych etapów zjaw iska (procesu), stawia się w odniesieniu do
każdego z nich w iele pytań, na które trzeba dać odpowiedź. D ośw iadczenie w yka
zało, że w ystarczy postaw ić pięć następujących po sobie pytań i do każdego z nich
jed n o uzupełniające „dlaczego” , aby dokładnie zbadać istotę i sens istnienia każde
go ze składników badanej pracy. Pytania te są następujące:
•
•
•

co? dlaczego? (co się robi i w jakim celu, co by się stało, gdyby się tego nie
zrobiło);
kto? dlaczego? (kto to robi, czy je st ktoś dostatecznie wykw alifikow any
i w praw iony, c z y je g o kw alifikacje nie są zbyt w ysokie dla danej pracy);
gdzie? dlaczego? (czy m ożna i czy nie należałoby tego w ykonać w innym
m iejscu);
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•

kiedy? dlaczego? (czy m ożna i nie należałoby wykonać tego w innym cza
sie, bardziej odpow iednim );

•

jak ? dlaczego? (czy to je st najkorzystniejszy sposób w ykonania) [33].

T ok m yślow y narzucony tymi pytaniam i pozw ala ustalić przyczyny, dla któ
rych bad an ą pracę w ykonuje się w edług danej metody. U zyskane odpowiedzi na
pytania pow inny w skazać na m ożliw ości i kierunki usprawnień.
E ta p 4. P ro je k to w a n ie ulepszo nej lu b now ej m eto d y , n a jk o rz y stn ie jszej
w d a n y c h w a ru n k a c h w y k o n y w an ia p ra c y . N a tym etapie badań w ykorzystuje
się w pełni p o siadaną znajom ość zasad, postulatów i rekom endacji praktycznych
racjonalnej organizacji pracy. W ten sposób dochodzi się do opracow ania metody
prostszej, szybszej, mniej m ęczącej, tańszej i pełniejszej od poprzedniej, bez szkody
dla przebiegu innych prac zw iązanych z m etodą uspraw nianą. Etap projektow ania
ulepszonej lub nowej m etody prow adzi do opracow ania m etody najkorzystniejszej
w danych w arunkach, uw zględniając rozw iązania poszczególnych jej składników
i pozbaw ionej w ew nętrznych sprzeczności. Na tej podstaw ie przystąpić można do
opracow ania ostatecznej wersji projektu ulepszonej lub nowej metody. M ożna przy
ją ć jak o regułę, że projekt pow inien zawierać w szystkie te dane, które uw zględnio
no przy analizow aniu obecnie istniejącej czy proponow anej metody. Przy opraco
waniu projektu należy zw racać uw agę na jego przejrzystość i jasność. Powinien on
być zrozum iały dla w szystkich, którzy b ęd ą się nim posługiw ać lub tych, którzy
b ęd ą go zatw ierdzać.
E ta p 5. W p ro w a d z e n ie w życie ulepszonej lu b now ej m etody. N aw et najle
piej przygotow any projekt nowej metody nie przyniesie żadnych pozytyw nych
rezultatów , jeżeli nie przygotuje się należycie jego w prow adzenia do praktyki.
Przygotow anie to obejm uje trzy następujące etapy:
•
•
•

uzyskanie zatw ierdzenia projektu przez wszystkich zainteresow anych kie
row ników ;
przygotow anie w arunków technicznych i organizacyjnych;
przygotow anie w ykonaw ców .

O pracow anie ulepszonej lub nowej metody m oże być rozum iane jako krytyka
m etody dotychczas stosow anej. Z a jej w łaściw e opracow anie odpow iedzialność
ponosi kierow nictw o liniow e (operacyjne), chociaż w pew nym stopniu byli współ
autoram i projektow anego ulepszenia. Bardzo w ażnym elem entem pracy badawczej
je st w czuw anie się w sytuację innych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zostaną
zm ianą objęci. Etap ten obejm uje rów nież przygotow anie w arunków technicznych
i organizacyjnych do w prow adzenia ulepszonej lub nowej metody. K olejność w pro
w adzania poszczególnych zmian będzie zależała od rodzaju wprow adzonych zmian,
stąd trudno jest przedstaw ić jakiś ogólny schem at postępow ania. O gólnie można
jedynie pow iedzieć, że w skazane jest najpierw przeprow adzenie zmian nie
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dotyczących bezpośrednio procesu produkcyjnego czy stanow iska pracy (np. zm ia
ny w m agazynie, w zapasach surowców i m ateriałów itp.), a w ostatnim m om encie
należy dokonać zm iany na poszczególnych stanow iskach pracy.
O prócz przygotow ania w arunków technicznych i organizacyjnych należy też
przygotow ać w ykonaw ców . Pracow nicy powinni dokładnie zdaw ać sobie sprawę,
jak ie konsekw encje osobiste poniosą w w yniku w prow adzenia ulepszonej lub no
wej m etody. Jednocześnie pow inni dow iedzieć się, jak ie zostaną podjęte kroki dla
zabezpieczenia ich przed zm ianami niepożądanym i, na przykład, na jakie stanow i
ska zostaną przeniesieni pracow nicy zbędni w w yniku zastosow ania ulepszonej lub
nowej m etody, jakie są dalsze perspektyw y płacow e, jakie są m ożliw ości przekw a
lifikow ania się itp. Po przezw yciężeniu oporów psychicznych u w ykonaw ców lub
jeśli opory te zostały usunięte w poprzednich etapach badania, m ożna przystąpić do
szczegółow ego przeszkolenia w ykonawców w nowej m etodzie. O kres rozruchu
ulepszonej lub now ej m etody m ożna uznać za zakończony z chwilą, kiedy kierow 
nictw o zainteresow anych działów bądź w ydziałów dojdzie do w niosku, że przebie
ga on bez zakłóceń i znajduje pełne zastosow anie w praktyce.
E ta p 6. U trz y m a n ie w p ra k ty c e now ej m etody. Skuteczne w prow adzenie
ulepszonej lub nowej m etody nie jest rów noznaczne z jej utrzym aniem w praktyce.
Z darzyć się bow iem m oże, że po pew nym czasie zostanie ona z różnych przyczyn
zaniechana lub też ulegnie pew nym zm ianom . Często zdarza się tak, że bezpośredni
w ykonaw cy, w zględnie niższy dozór, wprow adza pozornie drobne zmiany, przekre
ślające skuteczność całej metody. Sposobem zabezpieczenia się przed tego rodzaju
zm ianam i je st kontrola, której zadaniem będzie stwierdzenie, czy m etoda jest ściśle
przestrzegana zgodnie z obow iązującą instrukcją. Kontrola taka pow inna być
utrzym ana przez dłuższy okres (pół roku, rok) aż do m om entu pełnego przyzw ycza
jen ia się w szystkich zainteresow anych do stosow ania nowej metody. W reszcie po
pew nym czasie w skazane je st ponow ne zbadanie metody w celu spraw dzenia, czy
nie uległy zm ianie warunki ograniczające stosow anie m etody, w zględnie od któ
rych uzależniona je st jej przydatność, bow iem now a m etoda stała się ju ż „starą”
i należy j ą ponow nie przeanalizow ać.
Zaznaczyć w ypada, że w cyklu badania m etod pracy, w prow adzenie
i utrzym anie ulepszonej lub nowej metody (etapy 5 i 6) przez system atyczne kon
trolow anie jej stosow ania w praktyce, w ykracza poza sferę czysto badaw czą metod
pracy. W prow adzenie w życie bow iem now ych metod należy do kierow nictw a
instytucji i jej odpow iednich jednostek organizacyjnych. Niemniej jednak etapy te
w łącza się do cyklu badania metod pracy, gdyż w skazane jest, aby realizacja i kon
trola stosow ania nowej metody przebiegała pod nadzorem i przy w spółudziale ba
dającego. U m ożliw ia to osiąganie zam ierzonego celu w sposób pełny i szybki.
Ponadto w trakcie w prow adzania w życie i stosow ania nowej m etody m ogą wyłonić
się m ożliw ości dalszych usprawnień.
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1.3. M ierzen ie i norm ow anie czasu pracy
M ierzenie i norm ow anie czasu pracy m ożna określić jak o w iedzę traktującą o m e
todach i technikach m ierzenia i ustalania czasu koniecznego do wykonania po
szczególnych czynności (operacji) badanej pracy w ykonyw anej według ściśle okre
ślonego sposobu.
Techniki m ierzenia czasu pracy n ależą do najw cześniej stosow anych technik
organizatorskich. Pracę m ierzy się przede w szystkim przy operacjach pow tarzal
nych, przy których zatrudnia się w iększą liczbę pracow ników . M ierzenie czasu
pracy je st podstaw ow ym narzędziem służącym do w ykrycia, zm niejszenia i elim i
nacji czasu nieużytecznego, czyli czasu, w ciągu którego pracow nik nie wykonuje
z jakichkolw iek przyczyn żadnej efektyw nej pracy; służy więc ono do oddzielenia
czasu nieużytecznego od efektyw nego czasu pracy w łaściw ej. N iekiedy głów nym
celem m ierzenia czasu pracy jest ustalenie czasu nieużytecznego, jego charakteru
i przyczyn oraz zaprojektow anie sposobów pozw alających na jeg o w yelim inow a
nie. U stalone norm y czasu pracy m ożna stosować tak długo, jak długo przy nie
zm ienionych w arunkach w ykonuje się dane operacje. Schem at budow y technicznej
norm y czasu pracy przedstaw iony jest na rysunku 8.1.
C elem norm ow ania pracy je st ustalenie ilości czasu roboczego, niezbędnego
do w ykonania zadania produkcyjnego lub liczby produktów , ja k ą należy wytworzyć
w określonej jednostce czasu. N orm a pracy określająca ilość czasu roboczego, któ
ry pow inien być zużyty przez pracow nika na w ykonanie zadania produkcyjnego
nazyw a się n o rm ą czasu. N atom iast gdy norm a pracy określa liczbę produktów,
k tó rą należy w ytw orzyć w określonej jednostce czasu, nosi nazw ę norm y produktu.
Z a norm y w łaściw e, na których bazuje racjonalna organizacja pracy
i produkcji, uznaje się jed y n ie techniczne norm y pracy. N orm y te w yznacza się
uw zględniając kom pleksow ą analizę warunków w ytw arzania danego produktu, w
tym rów nież analizę organizacji stanow iska pracy, m etody pracy pracow nika, sys
tem u obsługi stanow iska. A naliza taka prow adzi do doskonalenia organizacji pracy
i produkcji, poniew aż -u jaw n iając wszelkie istniejące niedociągnięcia skutkujące
stratą czasu -w y k azu je m ożliw ości skrócenia czasu pracy i zw iększenia jej w ydaj
ności.
N iezbędnym w arunkiem do ustalenia norm pracy jest rozeznanie, w jaki spo
sób pracow nik zużytkow uje swój czas na w ykonanie pracy. Istnieje także rodzaj
czasu roboczego, który pow tarza się przy w ytw arzaniu poszczególnych produktów
w każdej jednostce produkcji i taki, który w ystępuje tylko jeden raz w całym proce
sie produkcji. O dm ianą czasu roboczego je st na przykład czas pośw ięcony na
utrzym anie porządku w m iejscu pracy oraz czas przerw w pracy spowodow any
różnym i przyczynam i.
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T echniczna norm a czasu pracy obejm uje następujące składniki:
tpz

- c z a s przygotow aw czo-zakończeniow y, zw iązany z przygotow aniem do
w ykonania pracy objętej n orm ą i jej zakończeniem ;
- c z a s jednostkow y, niezbędny do w ykonania operacji przy jednostce
przedm iotu pracy;
- czas w ykonania, niezbędny do realizacji pracy głównej i pom ocniczej
przy jednej operacji;
- c z a s głów ny, technologiczny, przeznaczony na zm ianę postaci, składu,
kształtu, w ym iarów przedm iotu pracy;
- czas pom ocniczy, niezbędny do w ykonania pracy pom ocniczej; w arunku
jącej w ykonanie pracy głównej przy jednej operacji;
- czas uzupełniający, potrzebny do obsługi maszyny lub urządzenia oraz do
zaspokojenia potrzeb fizjologicznych pracownika;
- czas obsługi stanow iska pracy, odniesiony do jednej operacji;
- c z a s obsługi technicznej, konieczny do w ykonania zespołu czynności
obsługi bezpośrednio zw iązanego z d an ą operacją;
- czas obsługi organizacyjnej;
- czas na potrzeby fizjologiczne;
- czas na odpoczynek;
- czas na potrzeby naturalne pracow nika.
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N orm ow anie pracy przeprow adza się za pom ocą następujących podstaw o
w ych metod:
•
sum arycznej,
•
analitycznej,
•
dośw iadczalno-obliczeniow ej.
N a podstaw ie m etody sum arycznej ustala się norm y czasu dla całej operacji
lub zespołu operacji, bez rozdziału i analizy poszczególnych składow ych elem en
tów operacji. Sum aryczna m etoda ustalania norm je st niezbyt dokładna, poniew aż
nie przew iduje badania w arunków produkcyjnych, stopnia w ykorzystania maszyn
i urządzeń, poziom u organizacji pracy itd. Przy tego rodzaju norm ow aniu istnieje
duża dow olność norm i m ożliw ość nadużyć. Skutkiem stosow ania sum arycznego
norm ow ania jest pow stanie zróżnicow anego stopnia napięcia norm, a więc istnienie
prac korzystnych i niekorzystnych. Sum aryczna m etoda ustalania norm doraźnie
stosow ana jest:
•
•

przy opracow yw aniu planów nowej produkcji, dla której nie sporządzono
jeszcze pełnej dokum entacji technologicznej;
przy sporządzaniu w stępnych projektów nowych zakładów przem ysło
wych.

M etoda analityczna w przeciw ieństw ie do m etody sum arycznej przew iduje
ustalenie norm przez dokładne zbadanie m ożliwości produkcyjnych stanow iska
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roboczego, szczegółow ą analizę procesu produkcyjnego i czasu roboczego, ustale
nie na podstaw ie w yników tej analizy uspraw nień w zakresie organizacji pracy
i produkcji. N a podstaw ie m etody analitycznej ustala się technicznie uzasadnione
norm y pracy. W m etodzie tej ustalania norm w yróżnia się dwie zasadnicze odm ia
ny:
•
•

m etodę analityczno-badaw czą,
m etodę analityczno-obliczeniow ą.

B adania tymi m etodam i pozw alają szczegółow o zorientow ać się w czynno
ściach i zespołach czynności pracow nika, w ykonującego badaną pracę. Zakresem
badań m oże być objęty pełny dzień roboczy lub jakaś jeg o część, a przedm iotem
badań - praca pracow nika, praca maszyny lub pracow nika i m aszyny łącznie.
M etoda analityczno-badaw cza polega na bezpośrednim dokonyw aniu obser
w acji i pom iarów zużycia czasu trw ania poszczególnych operacji lub jej elem entów
na stanow isku pracy (roboczym ), czasu trw ania przerw oraz określenia warunków,
w jakich w ykonyw ana jest dana praca. M etoda ta, dzięki bezpośredniej obserwacji,
pozw ala na dokładne odw zorow anie przebiegu pracy oraz czynników , które m ają
n a n ią w pływ . Przy pom iarach czasu m ożna szczegółow o podzielić proces pracy na
operacje lub grupy operacji oraz określić punkty rozgraniczające operacje między
sobą. Z adaniem m etody analityczno-badaw czej jest opracow anie najkorzystniejsze
go system u technologicznego pracy maszyn i urządzeń, najbardziej racjonalnej
struktury operacji, jej podziału na czynności i ruchy robocze oraz takie ich zespole
nie, aby uzyskana norm a jak najbardziej odpow iadała w arunkom produkcji.
Pom iarów czasu w m etodzie analityczno-badaw czej dokonuje się za pom ocą
sposobów obserw acji czasu roboczego i chronom etrażu.
O bserw acja czasu roboczego polega na śledzeniu i rejestracji wszystkich wy
stępujących na stanow isku pracy elem entów pracy i przerw z jednoczesnym noto
w aniem czasu bieżącego. Na podstaw ie tych zapisów oblicza się wielkość czasu
zużyw anego na poszczególne elem enty pracy i w ielkość przerw występujących na
badanych stanow iskach pracy. O bserw acji czasu roboczego dokonuje się następują
cym i technikam i:
•
•

obserw acji ciągłej,
obserw acji chw ilow ych (migawkowych).

Isto tą techniki obserw acji ciągłej jest nieprzerw ane ś’;dzenie pracow nika na
jednym lub kilku stanow iskach pracy i rejestrow anie kolejności w ystępow ania ele
m entów badanej pracy z jed n oczesn ą rejestracją czasu w ystępow ania punktów po
czątkow ych lub końcow ych notowanych faktów. T echniką tą przeprow adza się
przede w szystkim indyw idualną fotografię dnia roboczego. Indyw idualna fotografia
dnia roboczego jest rezultatem obserw acji i pom iaru czasu zużyw anego na stanowi
sku pracy z uw zględnieniem czasu pracy i przerw w ciągu całego czasu obserwacji,
obejm ującego zazw yczaj je d n ą zm ianę roboczą lub jej część. C elem fotografii dnia
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roboczego je st określenie stopnia w ykorzystania czasu roboczego pracow nika oraz
w ielkości rzeczyw istego zużycia czasu niezbędnego do opracow ania norm atywów.

Rys. 1.

Schemat budowy technicznej normy pracy

Fotografia dnia roboczego służy rów nież do ujm ow ania przerw i przestojów,
ustalania ich przyczyn i opracow ania przedsięw zięć organizacyjno-technicznych,
zapew niających ich elim inacje [2, 17, 29].
Technika obserw acji ciągłych i fotografia dnia roboczego są technikam i pra
cochłonnym i w ykorzystującym i zegary i sekundom ierze. Coraz częstsze więc za
stosow anie w badaniach czasu pracy znajduje obserw acja chw ilow a (nieregularna,
m igaw kow a) ja k o technika m atem atyczno-statystyczna w ykorzystująca rachunek
praw dopodobieństw a. Z e względu na m niejszą pracochłonność oraz z uwagi na
bardzo d u ż ą liczbę obserw acji do dokonyw anych pom iarów technika ta znacznie
uspraw nia prace badaw cze [1, 5, 27].
O bserw acja m igaw kow a (chwilow a) polega na dokonywaniu przez obserw ato
ra w sposób przypadkow y pewnej liczby obchodów , w czasie których notuje on
rodzaje czynności w ykonyw anych przez pracow ników na stanow iskach pracy. D o
kładność tej techniki uzależniona je st od liczby w ykonanych notow ań (obserwacji).
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D o określenia liczby niezbędnych obserwacji n m ożna zastosow ać następujący
wzór:
n=

4 (1 0 0 - p)
2----ps

gdzie:
n - liczba niezbędnych obserwacji,
p - w artość rzeczyw istego udziału analizow anego składnika w czasie pracy
badanego obiektu (w %),
s - b ł ą d w zględny, określający dokładność w yników obserw acji ustalony
w edług w zoru

s =ó /p
gdzie:
5

- błąd bezw zględny oszacow ania składnika p przy założeniu określonej
pew ności w yników.

B adanie zużycia czasu pracy przeprow adza się rów nież techniką chronom etrażu. C hronom etraż je st to technika pom iaru pow tarzalnych operacji lub jej ele
m entów w celu ustalenia, na podstaw ie określonej liczby pom iarów , właściwego
czasu ich trw ania i racjonalnego w ykonania w norm alnym tem pie pracy. O bserw a
cje chronom etrażow e m ożna prow adzić w sposób ciągły lub wyryw kow y. W yniki
obserw acji chronom etrażow ych stanow ią m ateriał do:
•
•
•
•
•

opracow ania norm atyw ów czasow ych na typow e operacje (czynności);
opracow ania norm atyw ów czasu głów nego, pom ocniczego i wykonania;
spraw dzenia adaptow anych norm atywów czasu;
w prow adzenie popraw ek w opracow anych norm ach i norm atywach;
opracow anie norm pracy m etodą analityczno-badaw czą.

W badaniach za pom ocą chronom etrażu w yróżnia się następujące etapy:
•
•
•

przygotow anie do chronom etrażu,
w ykonanie pom iarów czasu,
opracow anie w yników chronom etrażu i ich analiza.

Przygotow anie do chronom etrażu obejm uje zapoznanie się z pracow ni
kiem w ykonującym bad an ą operację, organizacją i obsługą stanow iska pracy oraz
urządzeniem (m aszyną, agregatem ), na którym operacja będzie wykonywana
w zakresie popraw ności stosowanych m etod pracy, celow ości i kolejności wyko
nyw anych zabiegów , grup czynności i ruchów , ze zw róceniem uwagi na czynności
w pływ ające na czas trw ania składow ych elem entów operacji. B ardzo w ażną rzeczą
je st ustalenie niezbędnej liczby pom iarów , od której zależy dokładność ustalenia
czasu. L iczba niezbędnych pom iarów zależna jest od w ielkości czasu trwania po
szczególnych operacji lub jej elem entów . Czasy pom iarów poszczególnych elem en-
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tów operacji tw o rzą tzw. szereg chronom etrażow y. Szereg chronom etrażow y pod
daw any je st analizie polegającej na odrzuceniu w artości rażąco odbiegających od
wartości średnich. Po oczyszczeniu szeregu chronom etrażow ego i w yliczeniu śred
niej arytm etycznej, wynik ten podlega w artościow aniu, by następnie, po ponow nym
przeanalizow aniu wartości mierzonych, przyjąć odpow iednią wartość czasu jako
czas niezbędny na w ykonanie badanej operacji (czynności) [5, 13, 22, 29].
T rzecią podstaw ow ą m etodą norm ow ania pracy jest m etoda dośw iadczalnoobliczeniow a, k tó rą stosuje się wtedy, gdy w instytucji gospodarczej brak jest nor
m atyw ów w zakresie w arunków technologicznych i technicznych do obliczenia
czasu głów nego i norm atyw ów czasu pom ocniczego; opracow anie tych norm aty
wów jest bardzo pracochłonne, wym aga dużego nakładu pracy i wysoko kw alifi
kow anych pracow ników . M etoda ta polega na ustaleniu norm y czasu na podstaw ie
obserw acji za pom o cą odpow iedniej liczby pom iarów chronom etrażow ych oraz
zsum ow aniu czasu przygotow aw czo - zakończeniow ego, obsługi stanow iska pracy,
a także czasu przerw na odpoczynek i potrzeby naturalne, zgodnie z obow iązują
cym i norm atyw am i. Podstaw ow ych danych w tej m etodzie dostarcza chronom etraż,
za p o m ocą którego ustala się czas głów ny i czas pom ocniczy. D o czasu głów nego
i pom ocniczego, tj. czasu w ykonania operacji, dodaje się wielkości obow iązujących
norm atyw ów czasu przygotow aw czo-zakończeniow ego oraz czasu obsługi stanow i
ska pracy i czasu trw ania potrzeb fizjologicznych tw orzących czas uzupełniający
(rysunek 8.1). Z bilansu dnia określa się rzeczyw iste zużycie czasu na odpoczynek
przy w ykonyw aniu danego rodzaju prac. D ane te następnie system atyzuje się i po
porów naniu ich z w arunkam i określającym i stopień uciążliw ości pracy i dodaniu
czasu na potrzeby naturalne ustala się procentow y stosunek czasu na odpoczynek
i potrzeby naturalne do czasu w ykonania [11, 33].
M etoda dośw iadczalno-obliczeniow a zapewnia, podobnie ja k m etoda anali
tyczna, p ew n ą rów nom ierność napięcia norm pracy. O pracow ane tą m etodą norm y
m o g ą być w ykorzystane przy planow aniu, ew idencji i kontroli przebiegu produkcji
oraz przy stosow aniu akordow ego systemu płac. Z ustalanych norm atyw ów om ó
w im y tylko niektóre z nich, a mianowicie:
•

•

•

norm atyw y zakładow e - opracow yw ane w zakładach pracy, obejm ują w y
stępujące tu procesy produkcyjne uw zględniając istniejące warunki technologiczno-techniczne i organizacyjno-ekonom iczne. S ą one opracow yw ane
przez pracow ników służby norm ow ania pracy w zakładow ych jednostkach
organizacyjnych norm ow ania pracy;
norm atyw y param etrów technologicznych - zaw ierają zalecane param etry
technologiczne gw arantujące racjonalną eksploatację narzędzi skraw ają
cych z uw zględnieniem danych technicznych m ateriału obrabianego i m oż
liw ości obrabiarki;
norm atyw y czasu - zaw ierają czasy trw ania w ydzielonych elem entów pra
cy w ykonyw anych w ściśle określonych w arunkach organizacyjno-
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technologiczno-technicznych. Służą one do obliczania wielkości czasu prac
ręcznych, m aszynow o-ręcznych, czynności obsługi, czasów m aszynowych,
czasów aparaturow ych itp.;
•

•

•

elem entarne norm atyw y czasu, zw ane norm atyw am i ruchów elem entar
nych, np. sięganie ręką, skręcanie ręki, uchw ycenie itp. N orm atyw y ele
m entarne p ozw alają określić - stosując m etodę analityczno-obliczeniow ąnorm y dow olnych operacji, gdyż każdą pracę m ożna rozłożyć na ruchy
elem entarne;
proste norm atyw y czasu - zaw ierają czasy trw ania prostych czynności
ręcznych, takich jak: uruchom ienie lub zatrzym anie silnika, w łączenie lub
w yłączenie posuw u itp.;
scalone norm atyw y czasu - zaw ierają czasy trw ania zespołów czynności
w ykonyw anych przez pracow ników w procesie produkcji. W niektórych
przypadkach p o d ają one czas trw ania zespołu czynności zw iązanych z wy
konaniem zabiegu lub części operacji. Stopień scalania norm atyw ów zależy
w głów nej m ierze od typu produkcji i rodzaju robót. S ą one najbardziej ze
w szystkich rodzajów norm atyw ów zw iązane z określonym i warunkami
technologicznym i i organizacyjno-ekonom icznym i, a ze w zględu na sw oją
form ę są trudne do adaptacji.

W norm ow aniu pracy używ a się norm atyw ów Czasu, które należy rozumieć
ja k o ustalone na podstaw ie odpow iednich badań wielkości czasu na w ykonanie
w ydzielonych elem entów pracy lub w ielkości czasu uzasadnionych przerw w pracy
pracow nika albo w ielkości najkorzystniejszych w arunków pracy m aszyn i urządzeń
[2, 17, 29, 33].
N orm atyw y czasu opracow uje się na podstaw ie obserw acji i pom iarów na sta
now iskach pracy. Ze w zględu na wpływ różnych czynników na czas trw ania po
szczególnych elem entów pracy opracow uje się odrębnie dla wszystkich kategorii
zużycia czasu. O pracow ane w ten sposób norm atyw y dzielą się na:
•
•
•
•
•

norm atyw y czasu przygotow aw czo-zakończeniow ego (tpz),
norm atyw y czasu głów nego (tg),
norm atyw y czasu pom ocniczego (tp),
norm atyw y czasu obsługi technicznej i organizacyjnej (tl0),
norm atyw y czasu przerw na potrzeby fizjologiczne (tf) [2, 29].

N orm atyw y czasu m ożna klasyfikow ać według stopnia scalenia, zakresu za
stosow ania, sposobu obliczania na ich podstaw ie składników norm y oraz rodzaju
danych w yjściow ych, będących podstaw ą ich opracowania.
N orm ow anie pracy jest dla jednostek gospodarczych niezbędne, gdyż stanowi
podstaw ę obliczeń zw iązanych z organizow aniem pracy i produkcji, a także prow a
dzeniem oszczędnej gospodarki zasobam i. Norm y stanow ią dane wyjściow e do
określania obciążenia i m ożliw ości produkcyjnych każdego stanow iska pracy, od-
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działu, w ydziału i całego zakładu. N a ich podstaw ie oblicza się zapotrzebow anie na
pracow ników w określonej liczbie i zaw odach, zapotrzebow anie na m aszyny, urzą
dzenia, oprzyrządow anie, planow e zadania stanow isk, długość cykli produkcyjnych
itd.
N orm y pracy m ają w zakładzie pracy, zw łaszcza produkcyjnym , bardzo sze
rokie zastosow anie, co zobow iązuje do praw idłow ego ich ustalania, aby wyniki
w szelkich obliczeń były dokładne i nie w prow adzały zaburzeń w procesie w ytw a
rzania produktów . Pow inny one przyczyniać się do zw iększenia wydajności pracy
i produktyw ności zasobów.
1.4. W artościow anie pracy
R ozw ażania w stępne. W artościow anie pracy jest to system atyczne postępow anie
m ające na celu analizę i ocenę stopnia trudności danej pracy i porów nanie jej
z ocenam i innych rodzajów . G łów nym celem w artościow ania jest więc określenie
stosunkow ej „w artości” (wagi, znaczenia) poszczególnych, badanych rodzajów prac
dla realizacji celu instytucji. W artościow anie ma przede w szystkim odpow iedzieć
na pytanie: czy dana praca w porów naniu z innymi pracam i staw ia m niejsze czy
w iększe w ym agania? Interpretacja w yniku w artościow ania polega na porów naniu
uzyskanej oceny trudności badanej pracy z oceną trudności innej. Przez trudność
pracy rozum ie się na ogół opór, jaki w ykonaw ca musi pokonać, aby osiągnąć zało
żony cel (w ykonać zadanie). D la pokonania tego oporu w ykonaw ca musi ponieść
pew ien wysiłek. K ażda praca w ięc charakteryzuje się określonym stopniem trudno
ści, w zw iązku z tym różne jej rodzaje stanow ią dla w ykonaw ców różne poziom y
trudności.
W literaturze przedm iotu określenie „w artościow anie pracy” jest używ ane
zam iennie z określeniem „ocena pracy” lub „kw alifikow anie pracy” . Zakres zna
czeniow y term inu „ocena pracy” w porów naniu z „w artościow aniem pracy” jest
jednak szerszy. O cena pracy obejm uje, obok oceny trudności pracy, ocenę ilości
pracy i ocenę jej efektów (rysunek 8.2). Trudność pracy ustala się metodam i w arto
ściow ania pracy, ilość pracy ocenia się za pom ocą metod technicznego norm ow ania
pracy, a w ym ierne efekty pracy oblicza się na podstaw ie w skaźników m ierzenia
w ydajności pracy.
Proces w artościow ania pracy będzie przeprow adzony praw idłow o wówczas,
gdy będzie się stosow ać kom pleksow e badanie wszystkich czynników , które od
działują na w ydatek energetyczny pracow nika. W ażnym zagadnieniem z punktu
w idzenia praktycznej realizacji metod w artościow ania pracy jest ustalenie przed
miotu w artościow ania. Trzeba w związku z tym określić, o jaki stanow isko pracy
i ja k ą konkretn ą pracę chodzi i jakie staw ia ona wymagania. Bardziej sprecyzowane
dane o w ym aganiach m ożna ustalić znając:
•
•

w ykonyw any zawód lub specjalność zawodową,
realizow aną konkretną operację (zespół czynności).
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•

stanow isko pracy.

Zaw ód je st w ynikiem stale postępującego podziału pracy. Przedstaw ia on za
m knięty kom pleks w iedzy teoretycznych i um iejętności praktycznych oraz naw y
ków do w ykonyw ania różnorodnych, a m imo to różniących się tylko szczegółami,
prac w konkretnych w arunkach techniczno-technologicznych, organizacyjnoekonom icznych i społecznych. Jednak zawód i specjalność zaw odow a nie determ i
n u ją jeszcze tego sam ego zespołu czynności i w ydatku energetycznego pracownika.
Poza tym nom enklatura zaw odów nie jest identyczna w sensie treści i zakresu, defi
nicje bow iem zaw odów nie są ostateczne i ulegają ciągłym zm ianom . W związku z
tym nie m ożna przyjąć zaw odu lub specjalności zaw odow ej jak o podstaw y w arto
ściow ania pracy.
O peracja je st w ydzielonym zespołem czynności zw iązanych z bezpośrednim
oddziaływ aniem na dany przedm iot pracy i z jego określonym i zm ianam i, najczę
ściej na jed n y m stanow isku pracy. O prócz zespołu czynności w ykonyw anych na
jedn ym przedm iocie pracy, do procesu pracy realizow anego na danym stanowisku
pracy w chodzą rów nież czynności przygotow aw czo-zakończeniow e oraz czynności
obsługi techniczno-organizacyjnej. Istnieją okoliczności, w których pracow nik sam
m usi nastaw ić m aszynę czy agregat i musi posiadać specjalne ku tem u kwalifikacje
oraz sytuacje, w których tego rodzaju czynności w ykonyw ane są przez specjalnie
do tego celu przygotow any zespół nastawiaczy. W obu przypadkach, mimo iden
tyczności operacji, w ystępują odm ienne rodzaje prac o różnych strukturach trudno
ści i różnych ich poziom ach. O znacza to, że rów nież przyjęcie operacji jako przed
m iotu w artościow ania pracy nie jest rozw iązaniem właściwym .
Stanow isko pracy je st częścią przestrzeni (pow ierzchni) pracy, w której pra
cow nik, w danych różnoczynnikow ych w arunkach (fizycznych, społecznych i in.),
w ykonuje w określony sposób pow ierzone mu zadanie. Zadanie to polega na wyko
naniu określonej części procesu pracy, zw iązanego z przetw arzaniem danego tw o
rzyw a w produkt lub półprodukt za pom ocą odpow iednich narzędzi pracy.
W łaściw ą p o dstaw ą do oceny trudności pracy m oże być jedynie znajomość
zadań, które dany pracow nik m a w ykonać oraz w arunków ich w ykonania. Dlatego
też, dla realizacji w ym agań ekonom ii pracy żywej, najbardziej celow ym wydaje się
przyjęcie za przedm iot w artościow ania pracy samo stanow isko pracy, a ściślej mó
w iąc zespół konkretnych czynności wykonywanych na danym stanowisku.
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Rys. 2. Schem at rodzajów i m etod oceny pracy
P odstaw ą w artościow ania pracy w zakładzie produkcyjnym jest analiza proce
su produkcyjnego, jak o najbardziej rozw iniętego procesu pracy. D ogłębne poznanie
procesu produkcyjnego m ożliw e jest po uprzednim podzieleniu go na części skła
dowe. Proces produkcyjny obejm uje m iędzy innymi:
•
•
•
•
•

zaopatrzenie w surow ce, m ateriały i półfabrykaty, składow anie i m agazy
now anie,
proces przygotow ania produkcji,
procesy technologiczne,
kontrolę jakości,
obsługę procesu podstaw ow ego.

Proces produkcyjny pow inien być realizow any według usprawnionej metody
w ykonania pracy. W celu ustalenia relacji stopnie trudności między pracam i należy
najpierw zdefiniow ać zadanie przypisane danem u stanow isku pracy, następnie spo
rządzić instrukcje w ykonania pracy. Szczegóły zadania przedstaw ia się pisem nie
w opisie pracy. W arunkiem obiektyw nej oceny procesu pracy jest przedstaw ienie
w stosow nym opisie jego rzeczyw istego przebiegu. Opis taki pracy składa się
z dw óch części:
•

część pierw sza obejmuje w łaściw y opis zadania przypisanego danem u sta
now isku pracy,
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•

część druga zaw iera charakterystyczne dane szczegółow e,
w późniejszym etapie słu żą do określenia struktury trudności pracy.

które

O pis pracy pow inien zawierać dane szczegółow e dotyczące przedm iotu pracy,
zaplanow ania m iejsca pracy, w arunków pracy itp.
M e to d y w a rto śc io w a n ia . D otychczas nie dysponujem y żadną absolutną m ia
rą, która um ożliw iałaby uzyskanie obiektyw nego w yniku oceny trudności pracy,
posługujem y się m etodam i szacunkow ym i, w ykorzystującym i porów nanie po
szczególnych prac. M etody te nie są w pełni obiektyw ne, gdyż u ich podstaw leżą
oceny szacunkow e, pom im o tej w ady najczęściej stosuje się je w praktyce. M etody
szacunkow e w artościow ania pracy m ożna podzielić na:
•
•

sum aryczne (ogólne i porów naw cze), zw ane także syntetycznym i,
analityczne (analityczno-rangow e i analityczno-punktow e).

M etody sum aryczne polegają na globalnej analizie i ocenie trudności danej
pracy bez w artościow ania jej poszczególnych elem entów składowych, czyli na
całościow ym porów naniu rodzajów prac (stanow isk prac) w edług ich zewnętrznej
postaci, bez analizy kryteriów oceny ich trudności. A nalityk kierując się w łasnym
dośw iadczeniem , rozeznaniem , poczuciem zdrow ego rozsądku, a także intuicją
dokonuje całościow ej oceny trudności określonego rodzaju badanej pracy. M etody
sum aryczne d zielą się na: ogólne i porów nawcze.
M etody analityczne natom iast polegają na ocenianiu poszczególnych elem en
tów pracy oddzielnie. O cenę całości otrzym uje się w wyniku zsum ow ania ocen
poszczególnych elem entów (w ykształcenia, um iejętności, dośw iadczenia, wysiłku
fizycznego, w ysiłku um ysłow ego, dokładności pracy itp.). W edług F. Poelsa [22,
s. 49 ] stanow iska pracy pow inny być w artościow ane na podstaw ie jednego albo
kilku kryteriów : syntetycznych, analitycznych lub cząstkow ych. Procedura postę
pow ania polega na tym, że w cześniej ustalone syntetyczne kryteria oceny trudności
pracy dzieli się na w iele tzw. kryteriów elem entarnych, które się oddzielnie kw ali
fikuje (tzn. ustala się udział każdego z kryteriów elem entarnych w ocenie wartości
pracy). Sum a otrzym anych w ten sposób ocen w skazuje na poziom trudności dane
go rodzaju pracy (stanow iska pracy). N ajogólniej m etody analityczne dzieli się na:
•
•

m etody analityczno-rangow e (zwane też m etodam i hierarchizacji lub m e
todam i szeregow ania),
m etody analityczno-punktow e [17, 22, 30].

M etody analityczno-rangow e polegają na zestaw ieniu wszystkich w ystępują
cych w jednostce organizacyjnej prac w szeregu hierarchicznym , począw szy od
prac prostych, aż do najbardziej złożonych. K olejność rang poszczególnych prac
je st określana w edług kryterium ich złożoności i uciążliwości oraz odpow iedzialno
ści w ykonaw cy.
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M etody analityczno-punktow e polegają na punktow ej w ycenie syntetycznych
i analitycznych (elem entarnych, cząstkow ych) kryteriów oceny trudności określo
nego rodzaju pracy. N iezbędnym w arunkiem pow odzenia tej metody w praktyce
jest spełnienie m iedzy innym i dwóch założeń:
•

•

w ycenę poszczególnych kryteriów oceny trudności pracy będą przeprow a
dzały osoby, które uprzednio zapoznały się z m iejscem pracy i jej w yko
naw cam i;
dokona się całościow ej i rzetelnej analizy określonego rodzaju pracy, spe
cyfiki procesu technologicznego, rodzaju używanych m aszyn i urządzeń
itp. [6].

A naliza przedstaw ionych wyżej m etod w artościow ania pracy w skazuje na
niew ątpliw ą przew agę m etod analitycznych. Sum aryczne (syntetyczne) m etody
oceny trudności pracy są bow iem ogólnikow e i mało precyzyjne. N ie posługują się
one dostatecznie w yodrębnionym i kryteriam i oceny, co pow oduje, że otrzym ane
wyniki w artościow ania pracy zależą od subiektyw nych odczuć analityków pracy.
Ponadto założenia tych metod nie precyzują argum entów w yjaśniających, dlaczego
dana praca je st trudniejsza od innych [10, 17, 29,].
Postęp nauki o pracy stale zm ierza w kierunku doskonalenia procesów w arto
ściow ania pracy. W yrazem tej postępowej tendencji są właśnie analityczne metody
oceny pracy. O becnie w yraźnie preferuje się m etody analityczno-punktow e, według
których w zględne w artości oceny pracy (stanow iska pracy) przedstaw iane są za
p om o cą liczb (punktów ). N ależą one do m etod przyszłościow ych ze względu na
stosunkow o d u żą precyzyjność i obiektyw ność, a zastosow anie metod m atem atycz
nych stw arza w ym ierne podstaw y do podejm ow ania stosownych decyzji. Zaletą
tych m etod je st uniw ersalność i m ożliw ość zastosow ania ich zarów no w pracy
fizycznej, ja k i um ysłow ej, co jest szczególnie w ażne wobec coraz bardziej zaciera
jących się różnicach m iędzy tymi dwom a rodzajam i pracy. Coraz pow szechniejszą
m etodą, zw łaszcza w Europie, staje się w artościow anie, a następnie w ycena bada
nego stanow iska pracy na podstaw ie porów nania go z opisem stanow iska w zorco
w ego lub poziom u w zorcow ego (tzw. porów nanie przyczynow e) [22, s. 13].
W artościow anie stanow iska pracy. Należy być świadom ym , że podstaw o
wymi w ym iaram i (obszaram i) warunkującym i pow ołanie do życia, a następnie
funkcjonow anie i rozwój każdej instytucji (organizacji) są:
•

•

cel je j istnienia; co je st istotą trw ania instytucji? Jakie strategie i metody
stosuje, jakim i zasadam i się kieruje, żeby przetrw ać w zmiennym , konku
rencyjnym otoczeniu?
struktura; je st narzędziem przełożenia celu na wym agania (zadania), co
um ożliw ia w ydzielenie pionów organizacyjnych, działów, wydziałów
i poszczególnych stanow isk pracy oraz określenie ich zakresów działania;
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•

integruje i harm onizuje piony, działy (wydziały), stanow iska pracy i pra
cow ników w ram ach instytucji, by spraw nie realizow ać jej cele;
w arunki p racy, jakim i zasobam i i system em m otyw acji dysponuje instytu
cja, by na stałe zatrudnić niezbędną liczbę pracow ników o odpowiednich
kw alifikacjach, a w otoczeniu pozyskać przychylność różnych grup intere
sów; w ażne są także zasady racjonalnej (optym alnej) koordynacji stano
w isk pracy i pracow ników oraz stopień sw obody podejm ow ania decyzji na
stanow iskach pracy. Strategia i polityka płac (system m otywacji) m uszą
w spierać cel istnienia instytucji i pozostaw ać w zgodzie z jej w arunkam i
pracy, m iędzy innym i koszty zatrudnienia pracow ników nie m ogą prze
w yższać m ożliw ości finansow ych organizacji.

Podstaw ow e zależności ukształtow ane pom iędzy strukturą instytucji a celem
jej istnienia decydują o treści pracy na danym stanow isku, zaś relacje m iędzy celem
instytucji i w arunkam i pracy są podstaw ą sform ułow ania strategii a następnie poli
tyki w ynagrodzeń. O kreślone znaczenie ma rów nież zw iązek pom iędzy warunkami
pracy a strukturą. Stanow iska pracy, na przykład polepszające warunki pracy za
trudnionych, b ęd ą m ieścić się w strukturze organizacyjnej instytucji tylko wtedy,
jeśli b ęd ą w spom agać realizację celu, a nie zagrażać jej istnieniu (np. wysokimi
kosztam i funkcjonow ania). Strategia w ynagrodzeń stanowi pom oc w określeniu
polityki płacow ej i struktury w ynagrodzeń, a jej podstaw ą je st przełożenie obsza
rów funkcjonow ania instytucji na jasne opisy poszczególnych stanow isk pracy, ich
w artościow anie i w ycena [22, 33].
Proces w artościow ania stanow isk pracy i ich wyceny w instytucji przebiegnie
praw idłow o i spraw nie, jeśli zostanie właściw ie przygotow any w procesie w arto
ściow ania. N ależy w ięc, ja k pisze F. Poels [22, s. 23-26] - po w yraźnym sprecyzo
w aniu m etody w artościow ania oraz kryteriów syntetycznych i analitycznych roz
w ażyć i odpow iednio przedstaw ić: stanow iska pracy, cele, procedury, kom unikację,
regulam in organizacyjny i opis każdego z badanych stanow isk pracy, by następnie
m ożna było dokonać ich w łaściw ego w artościow ania i w yceny (kw alifikacji),
a w końcu, jeśli postaw i się taki cel, opracow ać taryfikator kw alifikacyjny, stano
w iący podstaw ę skonstruow ania siatek i tabel wynagrodzeń.
Przypom nijm y, że instytucje w aspekcie organizacyjnym dzielą się na piony
organizacyjne, działy (sekcje), wydziały (oddziały), a te zaś na poszczególne sta
now iska pracy. D latego ju ż na sam ym początku badań należy dokładnie określić
funkcje poszczególnych pionów, działów , wydziałów i stanow isk pracy oraz rodza
je ich w zajem nych pow iązań, a to z kolei pozwoli wyznaczyć zakres obow iązków
i podział zadań pom iędzy poszczególne stanow iska i pracow ników . Należy też
pam iętać, że stanow iska pra cy nie są sam odzielnym i, w pełni autonom icznym i
jednostkam i organizacyjnym i, są tylko częścią ustrukturyzow anej całości m ającą za
zadanie realizow ać cele tej całości. W zw iązku z tym w artościow anie i wycena
stanow isk pracy musi uw zględniać wszystkie istotne elem enty całej instytucji, je d 
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nak bez przypisyw ania jednem u działowi czy stanow isku pracy funkcji przynależ
nych innem u. Tylko ja sn e określenie działów (wydziałów ) i ich zakresów czynności
(funkcji) oraz w yznaczenie rodzajów wzajem nych relacji m iędzy nimi, a także
w yodrębnienie poszczególnych stanow isk pracy też z określeniem ich w zajem nych
pow iązań, nie tyle na podstaw ie zadań, co zakresu odpow iedzialności, daje podsta
wę porów nyw ania ich funkcji, w yników procesu w yceny stanow isk oraz określenie
znaczenia (pozycji) poszczególnych stanow isk dla instytucji (realizacji jej celu).
Jednoznacznie i precyzyjnie należy określić cele procesu w artościowania sta
now isk pracy, bow iem różnie m ogą one być form ułow ane. Najczęściej za cel pro
cesu w artościow ania stanow isk pracy staw ia się określenie podstaw polityki płaco
wej, gdyż dostarcza on zasadniczych inform acji niezbędnych do ustalenia znaczenia
(w kładu) poszczególnych stanow isk pracy w osiąganie celu instytucji (końcow ego
produktu) i zbudow ania taryfikatora kw alifikacyjnego, stanow iącego punkt wyjścia
do opracow ania tabeli w ynagrodzeń. W yniki tego procesu m ożna rów nież w yko
rzystać, przy rekrutacji i selekcji pracow ników , ich szkoleniu kierunkow ym , rozw o
ju indyw idualnym i m ożliw ości aw ansu zaw odow ego, gdyż dane w artościow ania
pozw alają na skonkretyzow anie wym agań, jak im pow inny odpow iadać osoby
przew idziane na poszczególne stanow iska oraz przy dokonywaniu przeglądu ilo
ściow ego zatrudnionych (a ściślej przy ocenie efektyw ności pracy) lub też przy
ocenie, czy ustalony zakres odpow iedzialności i kom petencji został słusznie przypi
sany badanem u stanow isku pracy, co je st elem entem analizy struktury organizacyj
nej instytucji i jej doskonalenia. W artościow anie jest rów nież cennym narzędziem
pozw alającym analizow ać, charakteryzow ać i koordynow ać ze sobą poszczególne
stanow iska pracy. W ym aga to opracow ania z pew nym w yprzedzeniem czasow ym
przejrzystych p ro ced u r w łaściwego przeprow adzenia całego procesu (wszystkich
etapów ) w artościow ania stanow isk pracy. Procedury te opisują zarów no przebieg
procesu w artościow ania stanow isk i tryb w prow adzenia jego w yników w życie, jak
też d o starczają inform acji o jego treści, stosow anych m etodach, narzędziach i do
brej praktyce; m ów ią także o dbałości, staranności i skrupulatności procesu warto
ściow ania. N ależy rów nież dokonać w yboru w łaściw ego sposobu komunikacji,
żeby pracow nicy w łaściw ie i bez żadnych niedom ów ień zrozum ieli proces w arto
ściow ania i w yceny ich stanow isk pracy oraz go zaakceptow ali. W procesie kom u
nikacji należy w yeksponow ać przede w szystkim procedury i sposób ich praktycz
nego zastosow ania [22, s. 35].
W ażnym przygotow aw czym etapem procesu w artościow ania i wyceny stano
w isk pracy je st analiza regulam inu organizacyjnego instytucji, przedstaw iającego
m iędzy innym i cel jej istnienia i strukturę organizacyjną w postaci schem atu orga
nizacyjnego porządkującego w yodrębnione piony organizacyjne i działy (w ydziały)
oraz w zajem ne pow iązania między nim i i ich zakresam i czynności (funkcjami).
W ydzielone jednostki organizacyjne funkcjonują niezależnie od siebie, ale są ze
so b ą skoordynow ane dla zracjonalizow ania, w szczególności zoptym alizow ania,
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działań. W regulam in działu (w ydziału) m ożna w pisać poszczególne stanowiska
pracy i w ten sposób uzyskać istotne inform acje o w zajem nych pow iązaniach mię
dzy danym działem (w ydziałem ) a poszczególnym i stanow iskam i pracy co w yzna
cza granice zakresów ich odpow iedzialności i kom petencji. M ożna zatem przystą
pić do opisu stanow isk pracy; przy czym stanow isko pracy rozum ie się jak o zbiór
zadań w raz z zw iązanym i z nimi zakresam i odpow iedzialności i kom petencji.
O pis stanow iska pracy je st zasadniczym etapem procesu w artościow ania
i podstaw ą przydzielania określonych zadań (funkcji). O pis taki je st nierozerw alnie
zw iązany z regulam inem i instytucji, i działu (wydziału), dlatego też informacji
zaw artych w regulam inie nie trzeba ju ż powtarzać przy opisie stanowiska. Sporzą
dzając opis stanow iska pracy, przedstaw ia się jego w ym agania (istotne kryteria
syntetyczne) i analizuje jedynie te obszary (czynniki) stanow iska, które decydują o
znaczeniu dla instytucji, sprawnej realizacji jej celu (zadań) i są niezbędne do wła
ściwej oceny poziom u (stopnia) trudności pracy. N ie ocenia się natom iast ani spo
sobu w ykonyw ania pracy, ani jej ilości i jakości, ani też zakresu zadań stanowiska.
Sam plan opisu stanow iska pracy m oże być różny w zależności od zastosowanej
m etody w artościow ania i pracow nika zajm ującego badane stanow isko [22, s. 43].
O pis taki jednak pow inien charakteryzow ać się jednolitością i zaw ierać co najmniej
cel stanow iska i jego m iejsce w strukturze organizacyjnej instytucji. Celem stano
w iska pracy je st stan rzeczy, do którego zm ierza pracow nik, wykonując pracę (za
danie) na danym stanow isku. Przy opisie celu stanow iska trzeba brać pod uwagę
zadania i zam ierzenia, jakie m a zrealizow ać instytucja, dział (w ydział); należy też
uw zględnić hierarchię celów i pow iązać cel danego stanow iska z celem stanowiska
stojącego hierarchicznie wyżej. Cel stanow iska określa się zw ięźle i krótko za po
m o cą kilku słów. N a przykład dla sekretarki, celem stanow iska jest spraw ne w yko
nyw anie różnych prac sekretarskich na rzecz kierow nictw a i pracow ników działu
(w ydziału) w taki sposób, aby mogli oni jak najkorzystniej w ykonyw ać swoje za
dania (pełnić funkcje). D obrym sposobem przedstaw ienia z kolei m iejsca badanego
stanow iska pracy w strukturze organizacyjnej jest sporządzenie fragm entu schem a
tu organizacyjnego zaznaczając dla badanego stanow iska zależności służbowe (hie
rarchiczne) i funkcjonalne/zaw odow e.
M ożna sporządzić dw a rodzaje opisu stanow isk - jeden dla stanowisk kierow 
niczych, drugi zaś dla stanow isk operacyjnych (zadaniow ych). N iektóre metody
w artościow ania, ja k na przykład Hay G uide Chart and Profile M ethod, w opisie
stanow iska w ym agają przedstaw ienia zakresu odpow iedzialności, rozum ianego
jak o wynik końcow y (efekt wysiłków ), którego oczekuje się od analizow anego
stanow iska. W łaściw ie sporządzony - ja k pisze F.Poels [22, s. 47] - opis zakresu
odpow iedzialności pow inien zaw ierać następujące wymiary: co? (jakie działania
należy podjąć), gdzie? (w której grupie zakresu odpow iedzialności) i po co? (jakie
w yniki - efekty m ają być osiągnięte za pom ocą tych działań). W każdym obszarze
(zakresie) odpow iedzialności z kolei należy przedstaw ić opis (wykaz) kluczowych
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działań (czynności) do w ykonania, dbając o to, żeby liczba zakresów odpow ie
dzialności dla danego stanow iska była ograniczona (nie za duża). N a przykład dla
stanow iska sekretarki należy określić kluczow e działania dla takich zakresów od
pow iedzialności jak: kom unikacja (m. in. odnotow yw anie i prze-kazyw anie infor
macji), korespondencja (m. in. selekcja i prow adzenie korespondencji, rejestrow a
nie inform acji), przetw arzanie inform acji (m. in. dokum entacja poufna, zbieranie
i przetw arzanie danych, przekazyw anie danych, przygotow yw anie projektów do
kum entów ) i różne (m. in. pom oc w określonych zadaniach, standardow e zadania
adm inistracyjne). O pis stanow iska pracy pow inien być jasnym i krótkim ujęciem
zakresu odpow iedzialności i zespołu stawianych w ym agań (kwalifikacji) oraz in
nych specyficznych inform acji, przew idzianych w m etodzie w artościow ania (np.
profil stanow iska), decydujących o znaczeniu (pozycji) danego stanow iska pracy
dla realizacji celu instytucji.
N a początku w artościow ania stanowiska p racy należy ustalić, czy -o k reślo n e
przez p rzyjętą m etodę w artościow ania - wym agania lub kryteria wyceny (synte
tyczne i analityczne/cząstkow e) i inne specyficzne cechy m ożna zastosow ać do
badanego stanow iska pracy i w jakim stopniu. D obrze jest więc na w stępnie okre
ślić, w jak im stopniu osoba zajm ująca badane stanow isko pracy musi odpow iadać
staw ianym w ym aganiom lub kryteriom syntetycznym , czy też posiadać określone
cechy (predyspozycje psychofizyczne), by praw idłow o wykonyw ać pow ierzoną
pracę (pełnić funkcję). I tak na przykład, w m etodzie Hay przyjęto takie kryteria
(w ym iary) syntetyczne (dla w ycenianych stanow isk) jak: umiejętności, rozw iązy
wanie problem ów i zakres odpowiedzialności, z którymi pow iązane są także okre
ślone kryteria analityczne/cząstkow e. W zakresie kryterium um iejętności z kolei
w yodrębniono następujące kryteria (aspekty) analityczne: kw alifikacje (wiedza
zaw odow a i specjalistyczna, dośw iadczenie), um iejętności m enedżerskie (planow a
nie, organizow anie, kontrolow anie, pom ysłow ość, inicjatywa i inne) i zdolności
interpersonalne (w pływ anie na inne osoby, żeby osiągnąć oczekiw ane rezultaty,
przekonyw anie, m otyw ow anie, przew odzenie, a naw et mediacje), w zakresie roz
w iązyw ania problem ów (tj. procesu m yślenia o pracy, którą trzeba w ykonać) w y
dzielono otoczenie m yślow e - sw oboda myślenia, w yzw anie myślowe, niezależ
ność, a w kryterium nazw anym zakres odpow iedzialności wyróżniono swobodę
działania (sam odzielne decyzje). W ym agane um iejętności (ang. know -how ) definiu
je się jako zintegrow aną sumę wiedzy, predyspozycji psychofizycznych i dośw iad
czenia, potrzebną do w ykonania pracy (pełnienia funkcji) na danym stanowisku
w sposób w zorcow y [22, s. 11]. K om petencje pracow nika natom iast są to um iejęt
ności uzyskane w kształceniu teoretycznym i zaw odow ym , potrzebne do w ykonania
pracy (pełnienia funkcji) na danym stanow isku pracy w ramach instytucji [22,
s. 11].
Zależności m iędzy kryteriam i syntetycznym i są stosunkow o proste i m ożna je
przedstaw ić w postaci następującej triady: dane (w ym agane um iejętności) - prze
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tw arzanie danych (rozw iązyw anie problem ów za pom ocą św iadom ego procesu
m yślow ego) - w ynik końcow y (zakres odpow iedzialności). Tak więc osoba zajm u
ją c a dane stanow isko pracy pow inna posiadać określone um iejętności, konieczne do
rozw iązyw ania problem ów pojaw iających się na tym stanow isku, a wszystko po to,
aby praw idłow o i spraw nie w ykonać zam ierzone założenia należące do zakresu
odpow iedzialności.
W m etodzie Hay, oprócz kryteriów syntetycznych (i analitycznych) wyceny
stanow iska pracy, funkcjonuje rów nież pojęcie tzw. profilu stanow iska, definiow a
nego jak o praktyczna ocena charakteru danego stanow iska w odniesieniu do reali
zow anych na nim zadań (pełnionych funkcji) i osiąganych w yników końcowych
[22, s. 50].
K ryteria syntetyczne o kreślają podstaw ow y zakres wiedzy (w ym agane kw ali
fikacje) i w skazują na zasadnicze problem y stanow iska pracy, co składa się na jego
obszar zadań; pokazują rów nież, w jaki sposób m etoda w artościow ania klasyfikuje
poszczególne kryteria analityczne i ja k ocenia w zajem ne zależności m iędzy nimi.
K ryteria analityczne (cząstkow e) zaś dają pojęcie o stopniu subtelności i precyzji
m etody, pokazu ją w jak i sposób m etoda pozw ala na w ycenę danego stanowiska
pracy. W ynik procesu w artościow ania stanow isk pracy będzie osiągnięty praw i
dłow o tylko wtedy, kiedy uw zględni się w nim w szystkie kryteria syntetyczne
i analityczne danej m etody oraz wzajem ne ich zależności, a także inne specyficzne
cechy przew idziane w m etodzie w artościow ania. W ażne rów nież jest w w artościo
w aniu stanow isk pracy kto i ja k w ycenia stanow iska: czy przyjm uje się rozw iązanie
„zew nętrzne” (w yceny w ów czas dokonują eksperci ), czy też rozw iązanie „we
w nętrzne” (w yceny dokonuje kierow nictw o instytucji - dział osobow y). Od przyję
tego rozw iązania w pow ażnym stopniu zależy jakość i obiektyw ność w yceny sta
now isk pracy.
K ryteria
sform ułow ane
w
m etodzie
w artościow ania
(syntetyczne
i analityczne) pozw alają w ycenić znaczenie poszczególnych stanow isk pracy dla
instytucji. W m etodzie H ay stanow iska pracy w ycenia się na podstaw ie przedsta
w ionych wyżej trzech kryteriów (wym iarów) syntetycznych i sform ułow anych dla
każdego z nich kryteriów analitycznych (cząstkowych), którym przyporządkow uje
się, w sposób przew idziany w m etodzie, odpow iednie w artości liczbowe. W więk
szości m etod w artościow ania (a w Europie stosuje się ich ponad 100), stanowiska
pracy w ycenia się za pom ocą liczby punktów , w ykorzystując stosow ne tabele spo
rządzone w form ie m acierzy. W m etodzie H ay uw zględnia się jeszcze profil stano
wiska.
W artościow anie stanow iska pracy je st to w ięc określenie relatyw nego znacze
nia badanego stanow iska dla osiągnięcia celu instytucji przy system atycznym zasto
sow aniu zarów no narzędzi wyceny, ja k i instrum entów pom iarow ych wskazanych
w m etodzie w artościow ania [22, s. 219].
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W ycena stanow isk pracy, w procesie ich w artościow ania, polega na przypisa
niu, w w yznaczony sposób przez m etodę, poszczególnym stanow iskom pracy okre
ślonych w artości liczbow ych, w yrażających w swej istocie stopień trudności pracy,
a następnie na podstaw ie tych wartości określa się znaczenie każdego stanow iska
dla realizacji celu instytucji w porów naniu do innych stanow isk pracy w edług w zra
stającej ich relatyw nej w artości (pozycji).
Porów nanie badanych stanow isk pracy jest końcow ym etapem procesu ich
w artościow ania. N a podstaw ie w yników w yceny poszczególnych stanow isk pracy
opracow uje się taryfikator kw alifikacyjny, to je st zestaw kategorii zaszeregow ania
stanow isk pracy o podobnych poziom ach trudności pracy; służy on za podstaw ę
opracow ania siatek i tabel wynagrodzeń. W artościow anie pracy (stanow iska pracy)
je st podstaw ow ym narzędziem techniki płac i najczęściej w ykorzystyw ane je st do
ustalenia w ysokości zasadniczego w ynagrodzenia za pracę. N a podstaw ie więc
w artościow ania pracy (stanow isk pracy), za pom ocą taryfikatora kw alifikacyjnego,
zaszeregow uje się d an ą pracę (stanow isko pracy) do odpow iedniej grupy kw alifika
cyjnej, a następnie posiłkując się określoną siatką i tabelą w ynagrodzeń m ożna
określić w ysokość płacy zasadniczej.

Rec. E. Kowal
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