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1. Uwagi wstępne
Celem strategicznego zarzàdzania zasobami ludzkimi jest wskazanie
sposobów wykorzystania zasobów ludzkich w dà˝eniu do realizacji celów
organizacji. Zagadnienia, z którymi wià˝à si´ strategie personalne, dotyczà
pomocy organizacji w pozyskiwaniu i utrzymaniu potrzebnych jej ludzi,
zapewnienie pracownikom szkolenia, rozwoju i motywacji oraz w∏aÊciwego
wynagrodzenia, a tak˝e podejmowanie kroków w celu stworzenia i
utrzymania odpowiednich stosunków mi´dzyludzkich oraz osiàgni´cie
takich indywidualnych zachowaƒ, które odpowiada∏yby celom organizacji,
optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w procesie pracy, utrzymanie
wysokiego poziomu sprawnoÊci zawodowej i psychofizycznej pracowników w
d∏ugim okresie. Strategie personalne powinny równie˝ uwzgl´dniaç obowiàzki
organizacji wobec swoich pracowników, co polega na zapewnieniu im
odpowiednich warunków pracy.
W pracy przedstawiono podstawowe poj´cia zwiàzane z kszta∏towaniem
strategii personalnej organizacji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem podmiotów
niekomercyjnych – urz´dów administracji samorzàdowej. Zaprezentowano
wyniki badaƒ w zakresie obejmujàcym budow´ i realizacj´ strategii
personalnych ma∏opolskich urz´dów gminnych. Badania przeprowadzono w
2007 r. w ramach projektu finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego. nr rejestrowy NN115 0985 33.

2. Istota strategii personalnej
Zarzàdzanie zasobami ludzkimi jest procesem, którego zarówno
przedmiotem, jak i podmiotem sà ludzie pracujàcy w przedsi´biorstwie.
Implementacjà strategii zarzàdzania zasobami ludzkimi jest polityka
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personalna, obejmujàca stosowane zasady i regu∏y zestawione w kontekÊcie
celów ustalonych przez przedsi´biorstwo, natomiast system zarzàdzania
zasobami ludzkimi spe∏nia w przedsi´biorstwie okreÊlone funkcje zgodne
ze standardowym modelem funkcji zarzàdzania. Zasadniczà determinantà
kszta∏towania strategii personalnych jest strategia organizacji. WÊród innych
czynników kszta∏towania strategii personalnych mo˝na wskazaç:
– propozycje zwi´kszenia efektywnoÊci organizacji poprzez zwi´kszenie
poziomu wydajnoÊci, popraw´ jakoÊci i obs∏ugi klienta, zmniejszenie
kosztów,
– wdro˝enie kultury zorientowanej na wyniki, zwi´kszenie zaanga˝owania,
zapewnienie dobrej komunikacji, delegowanie uprawnieƒ, decentralizacja
zarzàdzania i praca zespo∏owa,
– zewn´trzne czynniki wp∏ywajàce na organizacj´, np. integracja z Unià
Europejskà.
Sposób opracowania strategii personalnej prezentuje rys. 1.

Misja organizacji

Analiza otoczenia
wewn´trznego

Cele organizacji

Analiza otoczenia
zewn´trznego

Strategia organizacji

Strategia zasobów
ludzkich

Programy zarzàdzania
zasobami ludzkimi

Pozyskiwanie
pracowników

Rozwój
personelu

Systemy wynagradzania
pracowników

Rys. 1. Proces formu∏owania strategii personalnych
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: [Amstrong 2000, s. 231].
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W prezentowanym podejÊciu wyró˝nia si´:
– ocen´ op∏acalnoÊci – z punktu widzenia zasobów ludzkich ocena ta
dotyczy tego, czy w danym czasie oraz przy poniesieniu pewnych kosztów
mo˝na pozyskaç odpowiednià liczb´ i rodzaj pracowników o charakterze
kluczowym, niezb´dnych do uwieƒczonego sukcesem wdro˝enia strategii
ogólnej organizacji;
– wyznaczanie celowoÊci – obejmuje analiz´ skutków strategii pod kàtem
elementów polityki zasobów ludzkich o najwy˝szym priorytecie;
– ustalenie celów – wskazujà one g∏ówne problemy, nad którymi trzeba si´
zastanowiç i po to, by zrealizowaç strategi´ organizacji;
– podj´cie decyzji dotyczàcej sposobów osiàgni´cia celów, z
uwzgl´dnieniem sytuacji zewn´trznej i wewn´trznej funkcjonowania firmy.
Dostosowanie zewn´trzne dotyczy stopnia spójnoÊci pomi´dzy celami
zasobów ludzkich z jednej strony, a wymogami strategii firmy z drugiej strony.
Wewn´trzne dostosowywanie mierzy stopieƒ, w jakim metody zarzàdzania
zasobami ludzkimi wynikajà z celów zarzàdzania zasobami ludzkimi oraz
ze stopnia spójnoÊci zachodzàcej pomi´dzy ró˝nymi metodami zarzàdzania
zasobami ludzkimi.
Opracowujàc i wdra˝ajàc strategi´ personalnà, mo˝na stosowaç ró˝ne
podejÊcia, a mianowicie podejÊcie zintegrowane, równoleg∏e i oddzielne
[Amstrong 2000, 228]. W przypadku podejÊcia zintegrowanego uznaje si´,
˝e strategia personalna stanowi wraz ze wszystkimi pozosta∏ymi strategiami
funkcjonalnymi integralnà cz´Êç strategii firmy. Stosujàc podejÊcie równoleg∏e,
strategi´ personalnà opracowuje si´ wraz ze strategià firmy. W tym przypadku
strategie mogà byç przedstawiane ∏àcznie, ale powstajà w wyniku ró˝nych,
choç przebiegajàcych w tym samym czasie procesów. W przypadku
podejÊcia oddzielnego strategia personalna powstaje niezale˝nie od strategii
firmy. Dzia∏ania wyznaczone przez t´ strategi´ koncentrujà si´ na sprawach
zwiàzanych z zasobami ludzkimi. Na tej podstawie poszukuje si´ zwiàzku
pomi´dzy ustalonymi zadaniami w zakresie zasobów ludzkich a ich wp∏ywem
na firm´. Strategiczne zarzàdzanie zasobami ludzkimi zapewnia poczucie celu
niezb´dnego do stworzenia i wprowadzenia spójnych dzia∏aƒ strategicznych
zwiàzanych z zasobami ludzkimi. W tym procesie nale˝y uwzgl´dniç
nast´pujàce po sobie dzia∏ania [Amstrong 2000, s. 233]:
– odwo∏anie si´ do strategii firmy i celów organizacji,
– przyj´cie metod opartych na zasobach: odwo∏anie si´ do kluczowych
kompetencji lub potencja∏u organizacji,
– osiàgniecie spójnoÊci poprzez „powiàzanie” uzupe∏niajàcych si´ dzia∏aƒ
zwiàzanych z zasobami ludzkimi organizacji.
Strategiczne zarzàdzanie zasobami ludzkimi powinno odbywaç si´ w
Êcis∏ym powiàzaniu z formu∏owaniem strategii organizacji, przy czym strategi´
personalnà opracowuje si´ na podstawie planu strategicznego personelu,
dostosowujàc jà do obranej przez organizacj´ strategii. Zestawienie funkcji
personalnej w uj´ciu podmiotowym pozwala na wskazanie osób, cia∏ bàdê
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innych organów odpowiedzialnych za realizacj´ tych funkcji. Przyjmuje si´,
˝e w danej organizacji istniejà nast´pujàce podmioty realizujàce powy˝sze
funkcje: kierownik jednostki, dyrektor pionu, bezpoÊredni prze∏o˝ony, szef
s∏u˝by personalnej, s∏u˝by personalne, dzia∏ p∏ac, zespo∏y zadaniowe, zwiàzki
zawodowe, pracownik [Kostera 1994, s. 36].
Jak pisze J. Marciniak [2006, s. 16], „strategia personalna powinna
umo˝liwiç sprawne dostosowanie zasobów ludzkich do wymagaƒ otoczenia
i popraw´ dzia∏aƒ przedsi´biorstwa”. Proponuje on przy tworzeniu strategii
personalnej przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
– braç pod uwag´ inne zasoby organizacji (proces formu∏owania i wdra˝ania
strategii personalnej, musi wi´c obejmowaç tak˝e ocen´ innych zasobów
organizacji),
– uzgodniç jà ze wszystkimi mened˝erami w przedsi´biorstwie, jasno
sformu∏owaç i opracowaç konsekwentne zasady jej wdro˝enia,
– przeanalizowaç zasoby ludzkie organizacji (strategia personalna, chocia˝
wybiega w przysz∏oÊç, opiera si´ na tym, czym dysponuje organizacja),
– dopasowaç jà do otoczenia rynkowego organizacji oraz relacji z jej
klientami,
– dopasowaç jà do kultury organizacyjnej,
– zapewniç, aby jej wdra˝anie mia∏o charakter procesowy, a nie by∏o
jednorazowym lub krótkotrwa∏ym przedsi´wzi´ciem,
– opracowaç sprawne procedury umo˝liwiajàce realizacj´ wynikajàcych z
niej zadaƒ.
JednoczeÊnie przy rozpocz´ciu prac nad strategià personalnà wspomniany
autor proponuje postawiç nast´pujàce pytania:
– jakiego rodzaju jest to firma i jaka jest jej misja?
– jakich pracowników potrzebuje, aby zrealizowaç misj´?
– czy tacy pracownicy stanowià obecnie wi´kszoÊç zatrudnionych?
– jakie osoby awansujà w firmie?
– jakie procesy sà niezb´dne, aby wprowadziç zmiany w firmie?
– co jest najwi´kszà s∏aboÊcià i zagro˝eniem? Jakich kwalifikacji i
umiej´tnoÊci brakuje?
– czy problemem sà kwestie wydajnoÊci, zaanga˝owania czy te˝
motywacji?
– czy firma ma wypracowany system wartoÊci odnoszàcy si´ do jej
potencja∏u spo∏ecznego?
– czy jest to odpowiedni system wartoÊci?
– w jaki sposób plany rozwoju mogà wp∏ynàç na poziom zatrudnienia,
struktur´ organizacyjnà, wymagania wobec zatrudnionych?
– w jaki sposób mo˝na kszta∏towaç zatrudnienie pod wzgl´dem
iloÊciowym?
– w jaki sposób mo˝na kszta∏towaç zatrudnienie pod wzgl´dem
jakoÊciowym?
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– jakie mo˝na podjàç dzia∏ania, aby maksymalnie zwi´kszyç zaanga˝owanie
pracowników w osiàganie celów firmy?
– na jakie zmiany mo˝na sobie pozwoliç w obszarze zatrudnienia?
– jakich zmian raczej nie nale˝y przeprowadzaç?
– co mo˝e radykalnie zmieniç nastawienie organizacji do strategii
personalnej przedsi´biorstwa (dodatkowe czynniki zagro˝enia)?
– czy to, co zamierzamy osiàgnàç, da si´ w sposób obiektywny oceniç lub
zmierzyç?

3. Rodzaje strategii personalnej
Dobór odpowiedniej strategii do danej organizacji jest procesem niezwykle
wa˝nym. Determinuje on prawid∏owoÊç post´powania na wszystkich
dalszych etapach budowy strategii personalnej. Warto omówiç rodzaje
strategii personalnej w urz´dach administracji publicznej w dwóch uj´ciach:
zamierzonych celów zarzàdzania zasobami ludzkimi i bie˝àcego stanu
organizacji. Charakterystyk´ ofensywnej i defensywnej strategii personalnej
– w pierwszym uj´ciu – w odniesieniu do podstawowych funkcji personalnych
(planowanie personelu, rekrutacja i dobór, adaptacja zawodowa i integracja,
rozwój zawodowy, szkolenia i oceny) przedstawiono w tabeli 1.
Jak wspomniano, w obszarze administracji publicznej proponuje si´ dokonaç
typologii strategii personalnych w urz´dach administracji samorzàdowej
w odniesieniu do bie˝àcego stanu organizacji urz´du i z uwzgl´dnieniem
kierunków jej doskonalenia. Mo˝na wskazaç trzy podstawowe rodzaje strategii
dla takiego uj´cia: rozwojowà1, zachowawczà, oszcz´dnoÊciowà.
Zestawienie powy˝szych typów strategii wraz z podstawowymi wytycznymi
w dziedzinie rekrutacji, podnoszenia kwalifikacji pracowników i w sferze
polityki wynagradzania zamieszczono w tabeli 2.

4. Strategie personalne wybranych urzędów administracji
publicznej – wyniki badań
Badania nad systemami zarzàdzania zasobami ludzkimi przeprowadzono
w 2007 r. w 63 ma∏opolskich urz´dach gminnych, w tym w dwóch miastach
na prawach powiatu (powiatach grodzkich). WÊród badanych podmiotów 5
urz´dów posiada sformu∏owanà na piÊmie strategi´ personalnà, przy czym
stanowi ona fragment innego dokumentu, a mianowicie ksi´gi jakoÊci.
SpoÊród wszystkich badanych podmiotów – zarówno tych, które posiadajà
pisemnà strategi´ personalnà, jak i tych, w których strategia ta jest realizowana
1 Zagadnienie rozwoju kadr w kontekÊcie strategii personalnej orgnizacji omówono szcegó∏owo
w pracy [Strategia personalna firmy, 2000, s. 85–120].
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Tabela 1. Charakterystyka ofensywnej i defensywnej strategii personalnej
Ofensywna strategia personalna

Defensywna strategia personalna

Planowanie zatrudnienia. OkreÊlenie rodzaju
i liczby przysz∏ych pracowników, êróde∏
i sposobów ich rekrutacji, metod doboru oraz
doskonalenia nast´puje zazwyczaj w perspektywie d∏ugo- i krótkookresowej, jest szczegó∏owe i ma ambitne cele. Zak∏ada si´ pozytywne
rezultaty przeprowadzanych dzia∏aƒ, dlatego
plany koncentrujà si´ bardziej na czynnikach
pozytywnych, wzrostowych. Relatywnie
mniejszà wag´ przywiàzuje si´ do kwestii
zwolnieƒ i redukcji.

Planowanie zatrudnienia. OkreÊlenie rodzaju
i liczby przysz∏ych pracowników nie jest tak
bardzo istotne. Wa˝ne jest utrzymanie
nale˝ytego potencja∏u kadr. Zazwyczaj zak∏ada
si´ utrzymanie stanu zatrudnienia lub jego
niewielkie zmniejszenie, tak wi´c przewiduje si´
na przyk∏ad odejÊcia naturalne (na emerytur´),
zwolnienia i redukcje.

Rekrutacja i dobór. Do kwestii rekrutacji
i doboru zazwyczaj przywiàzuje si´ du˝à wag´.
Rekrutacja to jeden z priorytetowych obszarów
zarzàdzania zasobami ludzkimi w przedsi´biorstwie. Uwa˝a si´, ˝e jest kluczowym
elementem poprawy jakoÊci oraz lepszego
wykorzystania potencja∏u spo∏ecznego firmy,
dlatego te˝ starannie ustala si´ odpowiedni
bud˝et rekrutacyjny, obsad´ kadrowà oraz
warunki, na przyk∏ad lokalowe.

Rekrutacja i dobór. Rekrutacj´ i dobór prowadzi
si´ w celu wymiany pracowników lub
uzupe∏nienia najwa˝niejszych braków
kadrowych. Rekrutacja nie jest priorytetowym
obszarem zarzàdzania zasobami ludzkimi.
Bud˝et rekrutacji jest skromny, bo do
pozyskiwania pracowników oraz do warunków
przeprowadzania doboru nie przywiàzuje si´
zazwyczaj wi´kszej wagi.

Motywacja p∏acowa i pozap∏acowa. Tworzenie
i doskonalenie systemu wynagrodzeƒ i jego
sk∏adników ma na celu zwi´kszanie motywacji.
Pracownicy, na przyk∏ad dzi´ki systemom
premiowym czy udzia∏owi w zysku, majà
mo˝liwoÊç uzyskiwania dobrych zarobków.
Przedsi´biorstwo ch´tnie dzieli si´ swoim
sukcesem finansowym z pracownikami.

Motywacja p∏acowa i pozap∏acowa. Tworzenie
i doskonalenie systemu wynagrodzeƒ oraz jego
sk∏adników ma na celu z jednej strony zachowanie bezpieczeƒstwa p∏acowego i poczucia
stabilnoÊci, z drugiej – utrzymanie w firmie
naprawd´ dobrych i wartoÊciowych pracowników. Przedsi´biorstwo ch´tnie dzieli si´
swoim sukcesem finansowym z kadrà
kierowniczà i wybranymi pracownikami.

Adaptacja zawodowa i integracja. Jest prowadzona starannie i w sposób rozbudowany.
Proces adaptacji przechodzi w faz´ integracji,
powszechnà i atrakcyjnà dla wszystkich
pracowników.

Adaptacja zawodowa i integracja. Jest
prowadzona na poziomie zespo∏ów i ich
kierowników. Integracja ma charakter rytualny
i s∏u˝y podtrzymaniu tradycji firmy.

Rozwój zawodowy i szkolenia. Na du˝à skal´
umo˝liwia si´ zatrudnionym podwy˝szanie
poziomu ich umiej´tnoÊci i kwalifikacji. Organizacja w elastyczny i dogodny dla pracowników sposób okreÊla czas oraz sposób zaspokojenia ich potrzeb zwiàzanych z rozwojem
i szkoleniami.

Rozwój zawodowy i szkolenia. Umo˝liwia si´
zatrudnionym podwy˝szanie poziomu umiej´tnoÊci i kwalifikacji zgodnie z priorytetami
organizacji. Rozwój i szkolenia sà cz´sto zró˝nicowane dla poszczególnych grup stanowisk.

Oceny. Sà zwiàzane z celami i za∏o˝eniami
wynikajàcymi ze strategii, z wynikami pracy
oraz z innymi elementami polityki kadrowej.
Przeprowadza si´ je w sposób sformalizowany.

Oceny. Sà powiàzane z bie˝àcà pracà,
postawami pracowników i odnoszà si´ do
niezbyt d∏ugiej perspektywy czasowej.

èród∏o: [Marciniak 2006, s. 19–21].
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w trybie nie sformalizowanym – 24 urz´dy wskaza∏y na posiadanie strategii
oszcz´dnoÊciowej, 13 – rozwojowej, 12 – zachowawczej, zaÊ jeden
urzàd wskaza∏ strategi´ rozwojowo-zachowawczà. SpoÊród urz´dów nie
posiadajàcych formalnej strategii personalnej tylko 6 planuje takà strategi´
opracowaç, 26 stwierdzi∏o, ˝e nie ma takiej potrzeby, zaÊ 24 urz´dy gminne
nie planujà tworzenia strategii personalnej, nie wskazujàc przyczyn takiego
podejÊcia. Warto przedstawiç wybrane charakterystyki strategii personalnej,
które w trakcie badaƒ zaprezentowa∏y urz´dy gminne.
SpoÊród urz´dów realizujàcych strategi´ rozwojowà warto szczególnie
wskazaç ni˝ej podane. Urzàd gminy Zielonki realizuje rozwojowà strategi´
personalnà, ∏àczàc jà ÊciÊle z nast´pujàcymi elementami celów jakoÊci:
– tworzenie warunków do wzrostu motywacji do pracy i podnoszenia
kwalifikacji, w tym do samokszta∏cenia,
– utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznej wiedzy i kultury
osobistej pracowników,
– systematyczne szkolenie pracowników Urz´du w zakresie znajomoÊci
przepisów prawa.
Zasady naboru pracowników na wolne stanowiska urz´dnicze reguluje
odr´bne zarzàdzenie kierownika jednostki. Zgodnie z regulaminem szczególne
umocowanie w kszta∏towaniu polityki kadrowej majà kierownicy wydzia∏ów,
posiadajàcy uprawnienia do oceny i wnioskowania o zmiany i zwi´kszenia
kadrowe. W bud˝ecie gminy planuje si´ Êrodki przeznaczone na szkolenia
i sta∏e podnoszenie kwalifikacji pracowników. Pracownicy biorà aktywny
udzia∏ w cyklicznie organizowanych przez Ma∏opolski Instytut Samorzàdu
Terytorialnego i Administracji w Krakowie bran˝owych spotkaniach (forum:
architektów, skarbników, sekretarzy, pomocy spo∏ecznej, urz´dników urz´du
stanu cywilnego, ekologiczne itp.), funkcjonujàcych jako swoista wymiana
doÊwiadczeƒ praktyków samorzàdowych, poparta spotkaniami z zapraszanymi
specjalistami w danej dziedzinie. Szczególny nacisk k∏adzie si´ na uzupe∏nianie
wiedzy z zakresu nowelizowanych przepisów prawa. Prowadzona jest
coroczna identyfikacja potrzeb szkoleniowych poprzez ankiet´ „Rozpoznanie
indywidualnych preferencji i potrzeb doskonalenia zawodowego na
zajmowanym stanowisku” i m.in. na bazie tych informacji opracowywany jest
roczny plan szkoleƒ zatwierdzany zarzàdzeniem kierownika jednostki. Jednak˝e
ze wzgl´du na bardzo du˝e tempo zmian i niskà efektywnoÊç planowania
zakresu tematycznego, oprócz kierownictwa Urz´du, szczególne umocowanie
posiadajà kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, decydujàcy o
wystàpieniu z wnioskiem o przeprowadzenie szkoleƒ dla swoich pracowników.
Na bie˝àco organizowane sà szkolenia wewn´trzne, poÊwi´cone analizie
prawa, bie˝àcemu funkcjonowaniu i wspó∏pracy poszczególnych komórek
organizacyjnych. Zapisy dotyczàce odbytych szkoleƒ oraz uzyskanych przez
ich uczestników kwalifikacji sà gromadzone i przechowywane, a informacje
wykraczajàce poza dzia∏alnoÊç jednej komórki organizacyjnej omawiane sà
na zebraniach zespo∏u kierowniczego. Informacje w zakresie efektywnoÊci
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Tabela 2. Podstawowe strategie zarzàdzania zasobami ludzkimi w administracji
samorzàdowej
Typ strategii
personalnej
1

Wytyczne
w obszarze rekrutacji
2

Wytyczne
w zakresie doskonalenia
kwalifikacji
3

Wytyczne
wynagradzania
4

Strategia
rozwojowa

– rekrutacja i zatrzymywanie pracowników
posiadajàcych umiej´tnoÊci innowacyjne
(rekrutacja zewn´trzna)
– pozyskanie i utrzymanie pracowników o najwy˝szych kwalifikacjach i umiej´tnoÊciach

– nacisk na szkolenie
i doskonalenie pracowników w celu ich
adaptacji do nowych
zadaƒ i obowiàzków
– pobudzanie aspiracji
rozwojowych
– zapewnienie
mo˝liwoÊci uczenia si´
i rozwijania kariery
– opracowanie programów
ustawicznego rozwoju
(Êcie˝ki kariery)
– systematyczna,
kompleksowa ocena
– traktowanie urz´du jako
organizacji uczàcej si´
– kierowanie wyzwalajàce
inicjatyw´, kreatywnoÊç
i autonomi´
– stworzenie warunków
do realizacji zadaƒ,
zapewniajàcych wykorzystanie kwalifikacji:
samodzielnoÊç,
odpowiedzialnoÊç, praca
w grupie
– uczestnictwo w procesie podejmowania
decyzji (partycypacja)

– zró˝nicowany,
proefektywnoÊciowy
system wynagrodzeƒ
– motywacyjny system
wynagradzania pracowników: zwi´kszenie udzia∏u w ca∏oÊci
wynagrodzeƒ za efekty
– wynagrodzenia za
wykonanie zadaƒ
o najwy˝szej jakoÊci
– stosowanie premii za
szczególne osiàgni´cia

Strategia
zachowawcza

– zatrzymywanie pracowników posiadajàcych
umiej´tnoÊci
innowacyjne (rekrutacja
wewn´trzna –
tworzenie kadry
sukcesorów)
– utrzymanie pracowników o najwy˝szych
kwalifikacjach
i umiej´tnoÊciach

– sta∏y rozwój
pracowników
– intensywne szkolenia
wyznaczonych
pracowników
– projektowanie indywidualnych Êcie˝ek kariery
– przeniesienia w uk∏adzie wertykalnym
i horyzontalnym
– wzrost znaczenia instrumentów sformalizowanej oceny personelu

– motywacyjny system
wynagrodzeƒ:
uzale˝nienie wysokoÊci
wynagrodzenia od
jakoÊci osiàgni´ç i za
nowe pomys∏y
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cd. tabeli 2
1

2

3

4

– kierowanie wyzwalajàce kreatywnoÊç
– zapewnienie warunków,
gwarantujàcych utrzymanie dotychczasowych
standardów wykonywanej pracy (jakoÊç),
– uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji (wyzwalanie kreatywnoÊci i inicjatywy)
Strategia
oszcz´dnoÊciowa

– utrzymanie profesjonalistów (rekrutacja
wewn´trzna)
– redukcja zatrudnienia,
– opracowanie kierunków
dzia∏aƒ wobec zwalnianych pracowników
– monitoring zmian,
pomoc, doradztwo

– realizacja strategii ustawicznego kszta∏cenia
(nowe kwalifikacje,
umiej´tnoÊci i postawy),
– wzrost cz´stotliwoÊci
ocen pracowniczych,
– wzrost decentralizacji
zarzàdzania,
– stosowanie zarzàdzania
przez cele i wyniki,
– zapewnienie warunków
do realizacji zadaƒ
w nowej sytuacji firmy

– utrzymanie dotychczasowego poziomu
wysokoÊci p∏ac bàdê
rezygnacja z niektórych sk∏adników
– motywacyjny system
wynagrodzeƒ: uzale˝nienie wysokoÊci wynagrodzeƒ od poziomu
efektywnoÊci firmy
– analiza efektywnoÊci
kosztów pracy

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: [Amstrong 2000, s. 233], [Janowska 2000, s. 45].

i poziomu merytoryczno-technicznego szkoleƒ zamawianych do Urz´du
zbierane sà na podstawie ankiety „Arkusz badania reakcji na szkolenie”. Na
systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników istotny wp∏yw ma dost´p
do gromadzonej literatury fachowej, Internetu, prasy codziennej i bran˝owej,
liczne spotkania wewn´trzne s∏u˝àce omawianiu bie˝àcych problemów
zwiàzanych z interpretacjà przepisów prawa oraz organizacjà Urz´du.
W Urz´dzie Miasta Krakowa realizowana rozwojowa strategia personalna
„s∏u˝y realizacji misji Urz´du, która brzmi: »s∏u˝ba mieszkaƒcom dla
wspólnego dobra Miasta podstawowym celem pracy urz´dników«. W ramach
polityki systemu zarzàdzania jakoÊcià strategia personalna zak∏ada realizacj´
nast´pujàcych celów: doskonalenie metod naboru, podnoszenie kwalifikacji
pracowników Urz´du, sta∏e prowadzenie szkolenia z dziedziny obs∏ugi
systemów informatycznych, zarzàdzanie zasobami ludzkimi promujàce postawy
twórcze i zaanga˝owane oraz przestrzeganie przez urz´dników kodeksu
etyki”2.
2 Cytowane sà wypowiedzi przedstawicieli s∏u˝b personalnych badanych urz´dów,
zgromadzone w kwestionariuszach diagnostycznzych.
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W Urz´dzie Miasta i Gminy Niepo∏omice (strategia rozwojowa) „w celu
zapewnienia pe∏nej ÊwiadomoÊci i kompetencji pracowników Urz´du Miasta
i Gminy w Niepo∏omicach realizowane sà szkolenia o ró˝nej tematyce. W
przypadku zmian w przepisach lub innych okolicznoÊciach uzasadniajàcych
udzia∏ pracownika w szkoleniu doraênym, pracownik zostaje skierowany na
szkolenie. Pracownicy, którzy podnoszà swoje kwalifikacje zawodowe poprzez
zmian´ poziomu wykszta∏cenia, otrzymujà zwrot poniesionych wp∏at za
studia (licencjackie, magisterskie, podyplomowe) w wysokoÊci 50% wp∏aty
za czesne. Rekrutacja na wolne stanowisko urz´dnicze odbywa si´ zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami prawa oraz regulaminem naboru na wolne
stanowisko urz´dnicze w Urz´dzie Miasta i Gminy Niepo∏omice”.
W Urz´dzie Miasta Bochnia „wdro˝ona procedura obejmuje post´powanie
w zakresie ustalania potrzeb kadrowych, rekrutacji pracowników, okreÊlenia
wymagaƒ kwalifikacyjnych zatrudnienia, rozwiàzywania stosunku pracy
oraz organizacji szkoleƒ. Celem procedury jest ustalenie jednolitego sposobu
post´powania w urz´dzie miejskim w Bochni, przy planowaniu, realizacji,
dokumentowaniu procesu rekrutacji, zatrudniania, rozwiàzywania stosunku
pracy. Celem takiego post´powania jest zapewnienie w∏aÊciwych kompetencji
personelu”.
Urzàd Gminy Koz∏ów, wskazujàc strategi´ rozwojowà, podaje, ˝e „mimo
braku formalnej strategii personalnej aktualne, nowe kierownictwo Urz´du
stosuje strategi´ odm∏odzenia kadry, tzn. przyjmowani sà do pracy w ostatnim
czasie m∏odzi ludzie po studiach. W latach poprzednich nie przyjmowano w
ogóle nikogo nowego do pracy. Obecnie m∏odymi wykszta∏conymi ludêmi
wzmocniono referat zajmujàcy si´ inwestycjami, budownictwem drogowym,
promocjà gminy, pozyskiwaniem Êrodków pomocowych oraz cz´Êciowo
s∏u˝by finansowe”.
W Urz´dzie Miasta Zakopane strategia rozwojowa opiera si´ na nowym
regulaminie, nowych wydzia∏ach i nowych stanowiskach pracy. Z kolei w
Urz´dzie Miasta Maków Podhalaƒski strategia taka realizowana jest poprzez
„otwarty nabór na wszystkie stanowiska urz´dnicze, w tym kierownicze,
dobór kadry do potrzeb merytorycznych poszczególnych stanowisk pracy,
bie˝àce podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, nagrody, awanse”. W
Urz´dzie Miasta OÊwi´cim „na poczàtku roku sekretarz miasta przygotowuje
dla prezydenta informacje o pracownikach odchodzàcych na emerytur´,
planowanych zwolnieniach i potrzebach personalnych. Po szczegó∏owej
analizie wymagaƒ wobec kandydatów na wolne stanowisko pracy realizowana
jest procedura naboru, zgodnie z ISO 9001 i ustawà o pracownikach
samorzàdowych. Na wolne stanowisko obs∏ugi organizowany jest konkurs
ofert”.
Strategi´ zachowawczà realizuje si´ m.in. w Urz´dzie Miasta Krynica
Zdrój. Polega ona na „zwi´kszeniu stanu zatrudnienia tylko w razie
bezwzgl´dnej koniecznoÊci. Zmiany personalne majà charakter ewolucyjny,
b´dàcy w wi´kszoÊci przypadków skutkiem naturalnych przyczyn – odejÊcie
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na emerytur´ itp.” W Urz´dzie Gminy Moszczenica nast´puje „stopniowe
odm∏adzanie kadry, g∏ównie nastawienie na zdobytà wiedz´ i doÊwiadczenie
zawodowe, system motywacyjny oparty jest na nagrodach, w mniejszym
stopniu na karach”, zaÊ „wynagrodzenie pracownika jest proporcjonalne do
ponoszonych nak∏adów i uzyskanych efektów”, ponadto tworzy si´ warunki
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
W Urz´dzie Miasta Che∏mek nie planuje si´ przyj´ç ani zwolnieƒ
pracowników. Zatrudnia si´ nawet osoby w przypadku zwolnienia stanowiska
pracy, w wyniku przesuni´ç lub odejÊcia pracownika z pracy. W Urz´dzie
Gminy Dobra „rozwój posiadanej kadry i uzupe∏nianie jej w ramach dost´pnego
bud˝etu i zwi´kszanie si´ zakresu zadaƒ. Urzàd rekrutuje pracowników z
wy˝szym wykszta∏ceniem (bez preferencji kierunku) na zasadzie konkursów,
w ramach sta˝u czy prac interwencyjnych. Kandydatów wy∏ania si´ wed∏ug
dost´pnych z∏o˝onych podaƒ o prac´ w drodze rozmowy kwalifikacyjnej lub
konkursu (sta˝e urz´dnicze)”. W Urz´dzie w Pcimiu strategia zachowawcza
oznacza, ˝e „nabór pracowników nast´puje zgodnie z ustawà z dn. 22.03.1990
r. o pracownikach samorzàdowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593, z póên.
zm.) po przeprowadzeniu post´powania konkursowego i wy∏onienia najlepszego
kandydata spoÊród zg∏oszonych ofert”. Z kolei w Urz´dzie Gminy PleÊna
wyst´puje bardzo ma∏a rotacja w zakresie zatrudnienia. W Urz´dzie Gminy
S∏aboszów „zmniejszenie zatrudnienia odbywa si´ na skutek dobrowolnych
lub przymusowych odejÊç pracowników. Przyczynà odejÊcia z pracy mo˝e byç
emerytura, renta, zgon, urlop macierzyƒski. Gdyby by∏o konieczne rozwiàzanie
umowy o prac´ z przyczyn dotyczàcych gminy, pracodawca decyduje o
kolejnoÊci dokonywania takich dzia∏aƒ na podstawie indywidualnej oceny
pracowników (obecnie og∏aszany jest nabór), uwzgl´dniajàc posiadane przez
nich kwalifikacje zawodowe, przydatnoÊç i efektywnoÊç pracy”.
Poni˝ej zostanà przedstawione przyk∏ady strategii personalnej typu
oszcz´dnoÊciowego. W Urz´dzie Gminy Tarnów „zatrudniane sà osoby
wy∏àcznie w przypadku zwalniania si´ istniejàcych stanowisk (naturalny
ruch kadrowy, zmiana pracodawcy) lub na∏o˝enia na gminy obowiàzku
realizacji nowych zadaƒ”. W Urz´dzie Gminy Bia∏y Dunajec, która jest gminà
ma∏à (obejmuje 5 so∏ectw), jest zatrudnionych 23 pracowników i „w miar´
przybywania obowiàzków i zmian zostaje zwi´kszony personel”. W Urz´dzie
Gminy Gr´boszów szczegó∏y strategii oszcz´dnoÊciowej sà opracowywane.
W Urz´dzie Gminy Igo∏omia-Wawrzeƒczyce „w miar´ przekazywania zadaƒ
zatrudniani sà nowi pracownicy, ka˝dy ma przydzielone zadania w zakresie
czynnoÊci w zale˝noÊci od posiadanych kwalifikacji”.
Miasto Jordanów „realizuje strategi´ personalnà zgodnie z uchwalonym
przez Rad´ Miasta Statutem i Regulaminem Organizacyjnym”. W ciàgu 15 lat
funkcjonowania Gminy Mszana Dolna „liczba zatrudnionych pracowników
uleg∏a niewielkim zmianom. Wi´kszoÊç stanowià pracownicy ze sta˝em
powy˝ej 25 lat. Na stanowiska, które zwolnià odchodzàcy na emerytur´
pracownicy, planuje si´ zatrudnienie pracowników z wy˝szym wykszta∏ceniem
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i doÊwiadczeniem w administracji”. W Urz´dzie Gminy Lipnica Murowana „z
uwagi na ograniczone Êrodki w bud˝ecie gminy realizuje si´ oszcz´dnoÊciowà
strategi´ personalnà. Przewa˝ajà pracownicy o du˝ym sta˝u pracy w
samorzàdzie, wi´c przeniesieniami pracowników na inne stanowiska
rozwiàzuje si´ wiele spraw. Du˝o wykorzystuje si´ miejsc subsydiowanych
przez Urzàd Pracy w zakresie prac interwencyjnych bàdê sta˝y. Sta˝ystów
bardzo dobrze wykonujàcych zadania ujmuje si´ we w∏asnej ewidencji, by
w przysz∏oÊci wykorzystaç ich do pracy – informuje si´ ich o konkursach
na stanowiska”. W∏adze Gminy Podegrodzie podnoszà wa˝ny i cz´sto
wyst´pujàcy problem rozbie˝noÊci mi´dzy poglàdami radnych dotyczàcymi
polityki zatrudnienia (dà˝enie do wprowadzenia oszcz´dnoÊci w zakresie
etatyzacji) a iloÊcià realizowanych zadaƒ, wskazujàcà jednak na koniecznoÊç
zwi´kszenia zatrudnienia. Z kolei Urzàd Gminy w Skrzyszowie podaje, ˝e
ich strategia polega na „dà˝eniu do zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego
personelu, odpowiadajàcego wymaganiom na poszczególnych stanowiskach”
oraz na „sukcesywnym kszta∏ceniu i uzupe∏nianiu kwalifikacji zatrudnionej
kadry urz´dniczej”. W Urz´dzie Miasta i Gminy Âwiàtniki Górne podkreÊlono
„nastawienie do zatrudnienia kompetentnej kadry i ograniczenie zatrudnienia
przy w∏aÊciwym wynagradzaniu”. Podobnie Urzàd Miasta i Gminy
Wolbrom „w zwiàzku z przeprowadzonà reorganizacjà w Urz´dzie dà˝y do
zmniejszenia zatrudnienia”. W Urz´dzie Gminy Zembrzyce „okresowo w
czasie wykonywania zadaƒ zwi´ksza si´ dodatkowo zakres obowiàzków”,
zaÊ w Zatorze w∏adze sà „zainteresowane zatrudnieniem osób z wysokimi
kwalifikacjami, znajàcych j´zyki obce, dyspozycyjnych, nastawionych na swój
rozwój”, choç oferujà „ma∏o konkurencyjne zarobki (1500–1700 z∏ brutto),
trudne warunki pracy – ma∏e pomieszczenia, w których pracuje nawet 5 osób
i s∏abe zaplecze socjalne”. W Urz´dzie Miasta Szczawnica „prowadzona jest
oszcz´dnoÊciowa polityka kadrowa z uwagi na szczup∏oÊç funduszu p∏ac”.

5. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazujà na du˝e zró˝nicowanie stopnia
organizacji systemów zarzàdzania zasobami ludzkimi w urz´dach administracji
samorzàdowej. W tych jednostkach, które zdecydowa∏y si´ wdro˝yç system
zarzàdzania jakoÊcià, naturalnà implikacjà jest dokonanie sformalizowania
strategii personalnej, a tak˝e ogó∏u procedur, metod i technik zarzàdzania
zasobami ludzkimi. Na podstawie analizy przychodów gmin i liczby ich
mieszkaƒców mo˝na stwierdziç, ˝e gminy bogatsze ch´tniej wybierajà strategi´
rozwojowà i zachowawczà. Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych w
przedstawicielami urz´dów gminnych, kwestia budowy i wdra˝ania strategii
personalnej w du˝ej mierze zale˝y od osobistego nastawienia w∏adz gminy, w
tym zw∏aszcza od zaanga˝owania osoby wójta, burmistrza lub prezydenta.
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Wyniki badaƒ wskazujà na wyst´pujàcà w wi´kszoÊci urz´dów potrzeb´
doskonalenia wielu obszarów obj´tych strategià personalnà. WÊród nich do
najwa˝niejszych nale˝à: planowanie zasobów ludzkich, dobór personelu,
zarzàdzanie przez wyniki i zadania, rozwój pracowników, opracowanie systemu
wynagrodzeƒ i systemu oceniania, kszta∏towanie stosunków mi´dzyludzkich i
kultury organizacyjnej. Nale˝y podkreÊliç, ˝e sformu∏owanie i konsekwentne
wdra˝anie strategii personalnej w urz´dach administracji samorzàdowej
pozwala na okreÊlenie podstawowych kierunków post´powania (wytycznych)
dla s∏u˝b kadrowych w realizacji wymienionych wczeÊniej zadaƒ. Z tego
powodu strategia taka powinna byç opracowana w ka˝dej gminie, niezale˝nie
od liczby jej mieszkaƒców, wysokoÊci dochodów bud˝etowych, czy nawet
liczby zatrudnionych urz´dników.
Koncepcja zarzàdzania zasobami ludzkimi w urz´dzie gminy powinna
opieraç si´ na za∏o˝eniu, ˝e strategia zasobów ludzkich ma swój wk∏ad w
strategi´ gminy, ale równoczeÊnie strategia gminy stanowi jej uzasadnienie.
Koncepcja ta jest niezwykle wa˝na, poniewa˝ zasoby ludzkie stanowià jeden
ze strategicznych zasobów ka˝dej organizacji.
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Human Resources Strategies of Local Authority Offices
The aim of strategic management of human resources is to indicate ways of using
human resources in order to achieve an organisation’s goals. Human resources strategies
are linked with the following issues: helping an organisation to acquire and retain the staff it
needs; providing training, development and motivation for employees and also appropriate
pay; taking steps to create and maintain appropriate relations between people and forging
individual behaviour that corresponds to the aims of the organisation; the optimal use of
human resources in the process of work; and maintaining a high level of professional,
physical and mental well being among staff over the long term. Human resources strategies
should also take into account the obligations of the organisation towards its employees, i.e.,
ensuring appropriate working conditions.
In the article, the author discusses fundamental concepts linked with developing human
resources strategies within organisations, with particular focus on non-commercial entities –
local authority offices. He presents the results of studies on the structure and implementation
of human resources strategies in local authority offices in the Ma∏opolska region.

