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Cele działań 

Etap 1. Wartościowanie pracy – ustalenie trudności i 

złożoności pracy na stanowiskach pracy; 

Etap 2. Opracowanie nowej siatki płac. 

 



Wartościowanie - istota 

• Ustalenie trudności i złożoności pracy na 

poszczególnych stanowiskach; 

• Podstawa do ustalania wynagrodzeń (wysokości 

podstawowego elementy – wynagrodzenia 

zasadniczego); 

• Złota zasada dotycząca wartościowania i ustalania 

wynagrodzeń – wynagrodzeń się nie obniża. Jeśli 

któreś ze stanowisk jest „przewartościowane” 

wynagrodzenie jest zamrażane. 

 



Jak może być kształtowane 

wynagrodzenie? 

• W oparciu o informacje z rynku (tzw. rynkowe przeglądy 

wynagrodzeń) – często mało wiarygodne i nie bardzo 

sprawiedliwe; 

• W oparciu o wiedzę Prezesa – Prezes sam decyduje ile 

kto zarabia; 

• W oparciu o wyniki wartościowania pracy – czyli w 

oparciu o to, jak trudna jest praca na stanowisku. 

 



Wartościowanie: 

Propozycja 
• Ze względu na istnienie zarówno stanowisk fizycznych i umysłowych 

proponujemy wykorzystanie metod umożliwiających przeprowadzenie 
wartościowania w tych dwóch grupach stanowisk jednocześnie; 

• Ze względu na specyfikę Kolei Śląskich proponuję wykorzystanie 
metody Polskiej- Krajowej, sprawdzonej w przedsiębiorstwach; 

• Spośród dostępnych metod: AWP, AWP-BIS, UMEWAP, inne, 
proponuję wykorzystanie modyfikowanej metody UMEWAP-2000. 
Metoda jest doskonalona od lat 80-tych i testowana przez różnych 
konsultantów w setkach przedsiębiorstw – głównie produkcyjnych. W 
latach 80-tych była obowiązującą metodą wartościowania w Polsce. 
Stworzona przez grupę kilkunastu profesorów zarządzania jako 
odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw i władz. 



UMEWAP (modyfikowany): 
4 grupy kryteriów, w każdym z kryteriów przyznaje się punkty, 

skale punktowe są jasno-precyzyjnie określone: 

• Złożoność pracy (max. 140 punktów); 

• Odpowiedzialność (max. 145 punktów); 

• Współpraca (max. 60 punktów); 

• Uciążliwość (max. 105 punktów) . 

Przetestowany i sprawdzony: m. in. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji; King Oscar (Gniewino – firma realizuje 

wartościowanie samodzielnie przy wykorzystaniu powyższej metody), 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Katowicach (obecnie Tauron Ciepło) 

Energetyka Sp. z o.o., Kanlux Sp. z o.o.; 

 



Maksymalna liczba punktów możliwych 

do uzyskania: 450 punktów 

Kryteria wartościowania pracy

złożoność pracy

odpowiedzialność

współpraca

uciążliwość pracy



Jak technicznie prowadzi 

się wartościowanie? 
• Każde z wymienionych kryteriów syntetycznych (złożoność pracy, 

odpowiedzialność, współpraca, uciążliwość) składa się z kilku 

kryteriów analitycznych. 

• Dla każdego kryterium analitycznego istnieje klucz analityczny 

(przykład – następny slajd). 

• Każde stanowisko jest wyceniane w każdym kluczu analitycznym (w 

przypadku proponowanej przez nas  metody UMEWAP kluczy 

analitycznych jest 15 – liczba może być modyfikowana). 

• Następnie sumuje się liczbę punktów dla każdego ze stanowisk – to 

ona stanowi wycenę trudności i złożoności pracy. 



Przykładowy klucz analityczny 



Kryteria wartościowania wraz z liczbą punktów: I propozycja 

 

1.Wykształcenie zawodowe – 60 pkt 

2. Doświadczenie zawodowe – 35 pkt 

3. Innowacyjność, twórczość – 25 pkt 

4. Zręczność – 20 pkt 

5. Odpowiedzialność za przebieg i skutki pracy – 45 pkt 

6. Odpowiedzialność za finanse oraz środki i przedmioty pracy – 25 pkt 

7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób – 25 pkt 

8. Odpowiedzialność za kierowanie – 50 pkt 

9. Współdziałanie – 25 pkt 

10. Kontakty zewnętrzne – 35 pkt 

11. Wysiłek fizyczny – 40 pkt 

12. Wysiłek psychonerwowy – 26 pkt 

13. Wysiłek umysłowy – 26 pkt 

14. Monotonia, monotypia – 13 pkt 



Ustalanie wynagrodzenia 

całkowitego 

Wartościowanie pracy 

 

• trudność pracy (wymagania, 

jakie praca stawia wykonawcy) 

 

Wysokość wynagrodzenia 

zasadniczego 

System ocen 

 

• ilość (efekty) pracy 

(osiągnięcia w zakresie 

wykonywanej pracy) 

 

Premie i nagrody 

Podwyżki wynagrodzeń 

WYNAGRODZENIE  

CAŁKOWITE 



Sposób obliczania 

wysokości 

wynagrodzenia 
1. Każde stanowisko otrzymuje określoną liczbę punków w procesie 

wartościowania – od 0 do 450 (wartości skrajne nie występują w praktyce). 

2. Stanowiska łączy się w homogeniczne grupy – tzw. kategorie 

zaszeregowania. 

3. Ustala się wartość punktu w oparciu o budżet przeznaczany na 

wynagrodzenia i sumaryczną liczbę punktów dla wszystkich stanowisk pracy. 

4. Liczbę punktów przyznanych stanowisku mnoży się przez wartość punktu.  

5. Przy pomocy algorytmów matematycznych ustala się minimalne i 

maksymalne wynagrodzenie w danej kategorii zaszeregowania. 



Wynagrodzenie ustalone w drodze wartościowania 

skonfrontowane zostanie z wynagrodzeniem na rynku 



Dziękuję za uwagę 
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