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1 Wprowadzenie 

Efektywne wdrożenie programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich 

(FE) wymaga zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego i kadrowego 

w zaangażowanych instytucjach. W latach 2014-2020, system realizacji polityki spójności 

wspierany był przez Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT), stanowiący źródło 

finansowania wynagrodzeń, kosztów szkoleń, wyposażenia warunków pracy i innych. Ewaluacja 

śródokresowa PO PT 2014-2020 z 2018 roku wskazała jednak na okoliczności wymagające 

dodatkowej uwagi, w tym w szczególności wyższy od zakładanego poziom fluktuacji pracowników 

w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności. 

Zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego będzie stanowiło wyzwanie także 

w przyszłej perspektywie finansowej (lata 2021-2027). W związku z tym Ministerstwo Inwestycji 

i Rozwoju zainicjowało przygotowanie badania w celu określenia warunków niezbędnych dla 

zapewnienia stabilnej i fachowej kadry administracji rządowej odpowiedzialnej za wdrażanie FE 

oraz wskazania działań umożliwiających ich spełnienie. Badanie zostało przeprowadzone przez 

firmę PwC Polska. 

Niniejszy dokument stanowi raport końcowy z wymienionego wyżej badania. Podsumowuje on 

przeprowadzone działania diagnostyczne, a także rekomendacje zawarte w Planie zarządzania 

zasobami ludzkimi w instytucjach wdrażających FE w perspektywie finansowej w latach 2021-

2027. 

Dokument składa się z dziewięciu rozdziałów.  

W rozdziale pierwszym wskazano cele badania oraz podjęte działania badawcze. 

W rozdziale drugim zawarto podsumowanie kluczowych spostrzeżeń dot. sytuacji kadrowej 

w instytucjach oraz niezbędnych kierunków interwencji. 

W rozdziale trzecim opisano instytucjonalne czynniki wpływające na potencjał administracyjny 

instytucji wdrażających FE – ujęcie tego zagadnienia stanowi podstawę dla adekwatnej analizy 

bieżącej sytuacji oraz zaprojektowania realistycznych, możliwych do wdrożenia interwencji. 

W rozdziale czwartym przeprowadzono przekrojową analizę zatrudnienia w administracji 

rządowej odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich, między innymi pod kątem 

struktury zatrudnienia, stażu pracy, dynamiki rozwoju, oceny satysfakcji i możliwości rozwoju 

pracowników. 

W rozdziale piątym poddano analizie przyczyny i kierunki fluktuacji. Wskaźnik fluktuacji przyjęty 

w ramach PO PT osiągnął w latach 2016 i 2017 poziom znacznie wyższy od zakładanych, 

w związku z czym niezbędna była pogłębiona analiza tego problemu. 

W rozdziale szóstym przeprowadzono analizę czynników motywujących pracowników do 

ubiegania się o pracę w administracji rządowej, na stanowiskach związanych z wdrażaniem FE. 

W związku z korzystną dla pracowników sytuacją na rynku pracy, zasadne mogą okazać się 

dodatkowe działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności administracji rządowej jako 

potencjalnego pracodawcy. 

W rozdziale siódmym opisano wyniki badań czynników, które motywują i zniechęcają 

pracowników do kontynuowania zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach. Niesprzyjająca 

sytuacja płacowa sprawia, że zmniejszanie odpływu doświadczonych specjalistów wymaga 

świadomego zarządzania innymi czynnikami wpływającymi na satysfakcję pracowników. 
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Rozdział ósmy zawiera wykaz celów strategicznych, które będą realizowane w ramach Planu 

zarządzania zasobami ludzkimi. 

W rozdziale dziewiątym przedstawiono rekomendacje, które weszły w skład Planu zarządzania 

zasobami ludzkimi. 

 

1.1 Działania badawcze 

Badania w ramach części diagnostycznej projektu zrealizowane zostały w okresie marzec – 

sierpień 2019 r. na podstawie opracowanego raportu metodologicznego. Wykorzystano szereg 

metod i technik badawczych, które umożliwiły kompleksową analizę zagadnień. 

Schemat 1. Metody badawcze 

 

 

 

Poniżej opisano metody kluczowe. 

Desk research (analiza danych zastanych) – badanie gabinetowe polegało na analizie 

dostępnej dokumentacji w celu zbudowania niezbędnej bazy wiedzy o uwarunkowaniach pracy 

w obszarze funduszy europejskich w polskiej administracji. Badanie pozwoliło na dostosowanie 

narzędzi badawczych, pogłębienie zrozumienia zagadnień badawczych, a także uchwycenie 

specyfiki poszczególnych instytucji. Przeanalizowano także dokumenty i raporty dot. warunków 

pracy w administracji publicznej, w tym w służbie cywilnej. 

4. Badanie ankietowe CAWI 

z wykorzystaniem M.A.I.A®

1. Desk research

2. Analiza danych kadrowych 

z wykorzystaniem metodologii 

PwC SMART HR ®

3. Analiza Dobrych Praktyk

5. Pogłębione Wywiady Indywidualne

6. Zogniskowane Wywiady Grupowe

7. Warsztaty Design Thinking

8. Panel Ekspercki
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Do kluczowych dokumentów opisujących system wsparcia zatrudnienia w instytucjach 

odpowiedzialnych za wdrażanie FE, przeanalizowanych w ramach badania desk research, 

należały: 

 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020; 

 Plan działań na rzecz zapewnienia potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych 

we wdrażanie Polityki Spójności 2014-2020; 

 Raport końcowy w ramach badania: Ewaluacja śródokresowa PO PT 2014-2020; 

 Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

w 2017 r.; 

 Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych 

w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013. 

W ramach działań projektowych, przeanalizowano także dokumenty regulujące pracę instytucji 

objętych badaniem – akty prawne (ustawy, rozporządzenia) oraz regulacje wewnętrzne, w tym 

m.in.  

 Statuty; 

 Regulaminy organizacyjny; 

 Regulaminy pracy; 

 Regulaminy wynagradzania; 

 Regulaminy / procedury rekrutacji; 

 Regulaminy / procedury podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

 Programy zarządzania zasobami ludzkimi. 

Zostały one wykorzystane w celu pogłębienia wiedzy na temat warunków pracy w instytucjach. 

Analiza danych kadrowych – w ramach działań badawczych, pozyskano i poddano analizie 

dane dot. zasobów kadrowych w poszczególnych instytucjach. Analiza danych stanowi cenne 

źródło informacji na temat sytuacji kadrowej urzędów. Dane z urzędów pozyskano za pomocą 

opracowanego na potrzeby badania kwestionariusza. Ograniczeniem dla tej analizy okazał się 

niski poziom digitalizacji danych kadrowych oraz utrudnienia w przekazaniu bardziej 

szczegółowych informacji w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami i nie stanowiący 

przesadnego obciążenia dla instytucji. W związku z tym niektóre zagadnienia opracowane zostały 

w większym stopniu na podstawie wyników badań CAWI. Na podstawie działań badawczych, 

zidentyfikowano potrzebę pogłębienia analizowanych danych w systemie wdrażania funduszy, 

w celu wsparcia zintegrowanej polityki kadrowej. 

Badanie ankietowe (CAWI) – kompleksowe badanie ankietowe metodą CAWI przy 

wykorzystaniu elektronicznego kwestionariusza pozwoliło na zebranie informacji dot. struktury 

zatrudnienia, poszczególnych składowych satysfakcji pracowników, a także kultury 

organizacyjnej. Badanie rozesłane zostało do wszystkich instytucji objętych badaniem. W sumie 

otrzymano 1613 kompletnych odpowiedzi. Zwrócono uwagę na reprezentatywność w grupach 

urzędów o wysokim oraz niższym poziomie zatrudnienia osób finansowanych lub częściowo 

finansowanych ze środków PO PT. Badanie przeprowadzono na podstawie kwestionariusza 

opracowanego na etapie tworzenia raportu metodologicznego. 
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Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) – w ramach działań projektowych, przeprowadzono 

indywidualne wywiady pogłębione z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska 

w jednostkach/komórkach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy oraz w komórkach ds. kadr. 

W sumie przeprowadzono wywiady z 18 osobami w 9 instytucjach, z uwzględnieniem instytucji 

o różnej specyfice, wielkości i poziomie satysfakcji pracowników wg ankiety CAWI. Wywiady 

prowadzone były na podstawie kwestionariusza opracowanego w raporcie metodologicznym.  

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) – wywiady grupowe miały na celu poznanie 

perspektywy pracowników badanych instytucji. Podczas wywiadów dyskutowano m.in. na temat 

czynników motywujących do podjęcia pracy, wpływających pozytywnie i negatywnie na 

motywację do dalszego zatrudnienia, a także pogłębiano wątki w celu zrozumienia mechanizmów 

i ocen pracowników. W tej fazie badania zaproszono pracowników na cztery wywiady FGI – 

w trzech z nich wzięły udział w sumie 24 osoby (dwie grupy doświadczonych pracowników, jedna 

grupa pracowników o stażu krótszym niż rok), natomiast wobec niskiej dostępności osób 

w okresie wypowiedzenia, przeprowadzono z jedną osobą wywiad indywidualny. Do FGI 

zaproszono pracowników instytucji o zróżnicowanym charakterze (ministerstwa, agencje), przede 

wszystkim z urzędów średniej i dużej wielkości. 

Panele ekspertów – w toku finalizacji części diagnostycznej raportu oraz w ramach weryfikacji 

Planu… przeprowadzono panel z udziałem trojga ekspertów, posiadających praktyczne 

i teoretyczne doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym 

oraz wdrażaniu nowoczesnych metod ZZL. Panele miały na celu weryfikację oraz uzupełnienie 

sformułowanych w toku analizy diagnoz i rekomendacji. Drugi panel posłużył do przeprowadzenia 

dyskusji na temat rekomendacji, które zostały opracowane w części strategicznej. W wyniku 

paneli, wybrane fragmenty dokumentów zostały uzupełnione o wnioski i rekomendacje 

sformułowane przez ekspertów.  

Warsztat design thinking – podczas prac nad Planem zarządzania zasobami ludzkimi 

w instytucjach wdrażających FE w perspektywie finansowej w latach 2021-2027, przeprowadzono 

dwie sesje design thinking. W obydwu sesjach udział wzięło udział 15 przedstawicieli komórek 

kadrowych z instytucji, a także przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W wyniku 

warsztatu poddano weryfikacji dokonanych diagnoz, a także opracowano wybrane rozwiązania. 

Analiza przypadków – w ramach działań badawczych, poddano analizie dobre praktyki 

z urzędów, a także pozytywne praktyki zagraniczne. Wyniki analizy zostały uwzględnione 

w rekomendacjach z Planu zarządzania zasobami ludzkimi. 
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2 Podsumowanie kluczowych czynników wpływających 
na zasoby kadrowe i warunki pracy w administracji 
rządowej, odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy 
europejskich 

W celu pogłębienia wiedzy o wyzwaniach związanych z zarządzaniem kadrami w przyszłej 

perspektywie FE, w okresie marzec – wrzesień 2019 roku zrealizowano projekt badawczy 

dotyczący zasobów kadrowych i warunków pracy w administracji rządowej odpowiedzialnej za 

wdrażanie funduszy europejskich. Badania obejmowały badania ilościowe i jakościowe (w tym 

badanie ankietowe, indywidualne wywiady IDI oraz wywiady grupowe FGI). Ten rozdział zawiera 

skrócony opis kluczowych wyników badania. 

Kluczowe uwarunkowania sytuacji kadrowej 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna miał kluczowe znaczenie dla efektywności 

wdrażania funduszy europejskich w kolejnych okresach programowania. W ciągu piętnastu 

lat, Polsce udało się przygotować efektywne instytucje, dysponujące kadrami o odpowiednich 

kompetencjach i doświadczeniu w zakresie wdrażania FE. Doświadczeni pracownicy systemu 

wdrażania funduszy UE z perspektywy czasu pozytywnie oceniają rozwój kompetencji zarówno 

indywidualny, jak i w swoich instytucjach. Działania podjęte w ramach kolejnych Planów działań 

na rzecz zapewnienia potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych w realizację 

Programów Operacyjnych / Polityki Spójności przyczyniły się do zmniejszenia fluktuacji, co 

pozwoliło na zachowanie ciągłości organizacyjnej i kompetencyjnej instytucji. Ponadto, 

doświadczenia związane z pracą przy funduszach przyczyniły się do poprawy efektywności całej 

administracji publicznej. 

Obecnie obserwowane wyzwania kadrowe (w tym niemal dwukrotnie wyższy od 

zakładanego poziom fluktuacji) wynikają przede wszystkim z uwarunkowań 

ekonomicznych zewnętrznych wobec PO PT, przede wszystkim poprawiającej się sytuacji 

na rynku pracy. W perspektywie wieloletniej, dynamika wzrostu wynagrodzeń (zarówno pensji 

minimalnej, jak i średnich) w sektorze przedsiębiorstw była wyższa od oferowanego w sektorze 

publicznym. Problem dotyczy całej administracji publicznej – instytucje wdrażające fundusze 

uzależnione są od warunków finansowych określonych przez odpowiednie ustawy, a częściowo 

także regulacji dot. służby cywilnej. Wśród pracowników częste jest przekonanie o tym, 

że wynagrodzenie nie pozwala im na bezpieczne myślenie o przyszłości (pozytywną opinię w tym 

zakresie ma 28% badanych, przeciwnego zdania jest aż 49%). Niezadowolenie z pensji jest 

wskazywane jako najczęstsza przyczyna odejść przez pracowników w okresie wypowiedzenia. 

Równocześnie średnia satysfakcja z pracy tych osób, które w ostatnim roku dostały podwyżkę 

(średnio 3.42 w skali od 1 do 5), jest wyraźnie wyższa od pozostałych (3.13). 

Na poziom fluktuacji i potencjał administracyjny instytucji wpływają także czynniki 

związane z polityką zarządzania kadrami w poszczególnych instytucjach oraz całym 

systemie wdrażania FE. Pracownicy w badaniu ankietowym stosunkowo wysoko oceniali 

atrakcyjność zadań, możliwości rozwoju merytorycznego oraz atmosferę w zespole, problem 

stanowi natomiast poczucie ograniczonej ścieżki awansu (tylko 16% odpowiedzi pozytywnych 

i 55% negatywnych) oraz poczucie posiadania osobistego kluczowego wpływu na awans (17% 

odpowiedzi pozytywnych, 59% negatywnych). W wywiadach badani często wskazują, że nowi 

pracownicy są bardziej doceniani od doświadczonych. W związku z tym, pracownicy upatrują 

szans na poprawę warunków zatrudnienia w rekrutacjach do innych instytucji, co przyczynia się 

do wzrostu fluktuacji. Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest przesuwanie 
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personelu w ramach systemu np. w kontekście zmiany instytucji pełniących określone role 

w programach operacyjnych – czasami odbywa się w to skoordynowany sposób, ale zazwyczaj 

pracownicy wskazują, że musieli poszukiwać nowej pracy na własną rękę, co aktualnie przekłada 

się na obawy dotyczące także i kolejnego okresu programowania. 

Personel wspierany w ramach PO PT pracuje w zróżnicowanych instytucjach, nie 

prowadzących skoordynowanej polityki kadrowej na poziomie całego systemu. W ramach 

działań PO PT, zapewniane jest m.in. finansowanie etatów, szkoleń i wyposażenia, natomiast 

inne elementy zarządzania zasobami ludzkimi prowadzone są przez poszczególne instytucje 

według obowiązujących regulacji, w tym w części instytucji według ustawy o służbie cywilnej 

i aktów wykonawczych do niej. Zaobserwowano też różnice pomiędzy tymi instytucjami, 

w których kadry „funduszowe” stanowią większość lub całość personelu, a tymi, w których są one 

skupione w jednej lub kilku komórkach w ramach dużo większej całości. Takie zróżnicowanie 

uzasadnione jest w pewnym zakresie specyfiką realizowanych zadań, jednak stanowi barierę dla 

ewentualnego spójnego zarządzania w całym systemie – problem stanowi także dostęp do 

pogłębionych informacji o sytuacji kadrowej poszczególnych instytucji, co utrudnia prowadzenie 

regularnych analiz sytuacji, efektywne zarządzanie przesunięciami personelu czy zarządzanie 

kompetencjami. 

Tendencje kadrowe w systemie wdrażania funduszy europejskich 

Obserwowana fluktuacja w dużej mierze odbywa się wewnątrz systemu wdrażania FE. 

W systemie zaobserwować można „uruchomienie” ruchów kadrowych: pojawienie się wolnych 

stanowisk w jednej instytucji, często powoduje przechodzenie pracowników z innego podmiotu – 

w ten sposób wskaźnik fluktuacji rośnie w wielu instytucjach, natomiast problem spada przede 

wszystkich na te, w których atrakcyjność zatrudnienia jest niżej oceniana, a wynagrodzenia są 

relatywnie niższe. 

Część pracowników wdrażających fundusze europejskie nabywa kompetencje cenione 

przez sektor prywatny. Potencjalnym pracodawcą dla pracowników z doświadczeniem 

w obsłudze funduszy są np. firmy doradcze, wspierające komercyjne podmioty ubiegające się 

o dofinansowanie. Dotyczy to w szczególności instytucji takich jak NCBR czy PARP. 

W porównaniu do innych pracowników administracji publicznej, kadry funduszowe dysponują 

według pracowników wyższym poziomem kompetencji językowych i projektowych. 

Pomimo atrakcyjnej sytuacji na rynku pracy w sektorze przedsiębiorstw, zidentyfikowano 

istotne czynniki ograniczające niekorzystne przepływy. Przeprowadzone badanie kultury 

organizacyjnej pokazało, że pracownicy są stosunkowo niechętni zmianom, cenią atmosferę 

pracy, przykładają wysokie znaczenie do atmosfery pracy i pozytywnych relacji służbowych. Dla 

pracowników z dłuższym stażem, zmiana sektora wymagałaby zmiany przyzwyczajeń i naukę 

funkcjonowania w nowym otoczeniu. Podczas wywiadów pracownicy z dłuższym stażem 

wskazywali też, że utrzymujące się stereotypy na temat pracy w sektorze publicznym negatywnie 

wpływają na ich postrzeganie w oczach potencjalnych pracodawców z sektora prywatnego. 

Stosunkowo często pracownicy przechodzą natomiast do spółek skarbu państwa, postrzeganych 

jako „pomost” łączący sektor publiczny i prywatny. 

Instytucje korzystające ze wsparcia PO PT są stosunkowo prestiżowym miejscem pracy, 

jednak relatywna atrakcyjność zatrudnienia dla młodych pracowników jest niższa niż kilka 

lat temu. Pracownicy wdrażający fundusze są stosunkowo młodzi, więc odchodzenie na 

emerytury nie jest jeszcze problemem (szczególnie w porównaniu do niektórych innych 

segmentów sektora budżetowego), niemniej pojawiające się braki wymagają zaangażowania 

młodszych pracowników, co jest utrudnione ze względu na wyższe wymogi finansowe 
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pracowników o odpowiednich kompetencjach. Z tego powodu zasadne jest doskonalenie 

systemów rekrutacji oraz komunikacja propozycji wartości dla kandydatów do pracy. 

Kluczowym zasobem kadrowym systemu wdrażania funduszy europejskich są 

doświadczeni specjaliści. To osoby zwykle wciąż stosunkowo młode, które w momencie 

integracji europejskiej rozpoczynały karierę zawodową (62% respondentów wskazało w ankiecie 

rok urodzenia od 1976 do 1985), o stażu pracy w swoich instytucjach często (36%) 

przekraczającym 10 lat. Kolejne programy PO PT przyczyniły się do budowy ich szerokich 

kompetencji i doświadczeń. Jednocześnie z badania wynika, że ich satysfakcja systematycznie 

maleje wraz ze stażem (3.17 w skali od 1 do 5 dla osób pracujących na obecnym stanowisku 

powyżej 10 lat, przy średniej 3.38), co wynika między innymi z niezadowolenia z pensji oraz 

poczucia braku możliwości dalszego rozwoju (często także merytorycznego). Badani pracownicy 

niezbyt chętnie zmieniają miejsce pracy (tylko 12% respondentów wskazuje, że planuje odejść 

w ciągu kolejnego roku) czy opuszczają system funduszy, jednak gdy poziom niezadowolenia 

przekroczy określony poziom, są w stanie podjąć taką decyzję i przejść do innych działów 

administracji publicznej, spółek skarbu państwa, instytucji samorządowych lub prywatnych firm. 

W związku z tym, kluczowym wyzwaniem stojącym przed systemem kadrowym 

w administracji rządowej odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich 

w kontekście przyszłej perspektywy, będzie utrzymanie doświadczonych specjalistów, 

w celu wykorzystania ich kompetencji i wieloletniej praktyki. 

W przeciwnym razie, istnieje ryzyko osłabienia ciągłości instytucjonalnej, co wymagałoby 

podjęcia znacznie szerzej zakrojonych działań naprawczych, przypominających pierwszą fazę 

przygotowania kadr funduszowych z lat 2004-2006, a także wiązałoby się z przejściowym 

obniżeniem efektywności wykorzystania funduszy – pierwsze oznaki tego problemu są już 

widoczne w niektórych instytucjach. Doświadczenie i umiejętności pracowników stanowią także 

ważny zasób instytucji w kontekście przejścia do nowego kształtu FE w nowej perspektywie, co 

może wiązać z nowymi wyzwaniami merytorycznymi 

Wsparcie PT może stanowić ważny czynnik powodzenia dalszego wzrostu efektywności 

wykorzystania FE. Ze względu na to, że skuteczność wdrażania FE jest uzależniona także od 

kondycji administracji publicznej (na poziomie całego systemu oraz pojedynczych urzędów), 

ważne będzie podchodzenie do różnych zagadnień na wielu poziomach. 

Strategiczne obszary rozwojowe 

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania kadr w perspektywie do 2027 roku wymagać będzie 

podjęcia kompleksowych działań rozwojowych. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że do zapewnienia ciągłości funkcjonowania kadr 

w perspektywie do 2027 roku przyczynią się kompleksowe działania rozwojowe w różnych 

obszarach. 

1. Wynagrodzenia 

Celem polskiej administracji publicznej, w tym systemu wdrażania funduszy europejskich, 

powinien być dalszy wzrost wynagrodzeń. Podwyżka kwoty bazowej w służbie cywilnej oraz 

podniesione uposażenia w niektórych instytucjach to pozytywne i doceniane zmiany, jednakże 

zaległości po wieloletnim okresie powolnych podwyżek są znaczące i z pewnością nie powinny 

dalej narastać. Ponieważ wynagrodzenia w instytucjach wdrażających fundusze europejskie 

uzależnione są od zewnętrznych czynników, należy zabiegać o uwzględnienie tych potrzeb 

w planowaniu budżetu na kolejne lata. 
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2. Motywowanie doświadczonych pracowników 

System wdrażania funduszy europejskich powinien wypracować propozycję wartości dla 

doświadczonych pracowników. Należy przeanalizować możliwość uruchomienia takich 

rozwiązań jak wyższe dodatki motywacyjne (uzależnione od stałego zaangażowania), 

opracowywanie planów karier i awansów dla pracowników, dodatkową ofertę szkoleniową (w tym 

np. studia podyplomowe MBA), programy rozwoju (np. program kształcenia liderów, wsparcie 

udziału w międzynarodowych spotkaniach, udział w pilotażach). Konieczne jest zadbanie o to, 

żeby doświadczeni pracownicy liniowi nie mieli poczucia, że instytucja nie ma im już nic więcej do 

zaoferowania. Innym czynnikiem motywującym jest pielęgnowanie poczucia pozytywnego wpływu 

na społeczeństwo, np. poprzez możliwość udziału w wydarzeniach podsumowujących projekty. 

3. Zarządzanie personelem w całym systemie wdrażania 

Do poprawy efektywności polityki kadrowej może przyczynić się zarządzanie zasobami 

ludzkimi także na poziomie całego systemu wdrażania FE. W sposób szczególny dotyczy to 

przesunięć kadrowych, związanych z innym podziałem ról w ramach nowej perspektywy 

finansowej. Pracownicy o cennych kompetencjach powinni mieć perspektywę wsparcia 

w kontynowaniu pracy w nowej instytucji – w przeciwnym razie w tym momencie istnieje 

podwyższone ryzyko odejścia z systemu. Należy przyjąć strategiczne podejście do zarządzania 

zmianą, zarówno na poziomie pojedynczych urzędów, jak i całego systemu. Potencjalnie 

korzystna mogłaby być np. pewna koordynacja polityki płacowej (tak, by nie przyczyniała się do 

dodatkowej fluktuacji pomiędzy instytucjami systemu), a także opracowanie standardów 

i rekomendacji dot. ZZL wobec kadr funduszowych. Innym oczekiwaniem instytucji objętych PO 

PT byłaby możliwość bardziej elastycznego uzyskania dodatkowych etatów w przesadnie 

obciążonych urzędach. Podstawą do działań w tym obszarze będzie skuteczniejsze gromadzenie 

informacji na temat stanu i kompetencji personelu. 

Pozostałe obszary rozwojowe 

Podczas prac zidentyfikowano także inne obszary działań, które mogą przyczynić się do poprawy 

sytuacji.  

1. Efektywne procesy HR i administracyjne 

Wzrost efektywność procesów HR i administracyjnych przyczyni się do skuteczniejszego 

osiągania ich celów i wzrostu zadowolenia pracowników. Według przeprowadzonego 

badania, działania z zakresu HR takie jak employer branding, rekrutacje, on-boarding i inne 

realizowane są na bardzo różnym poziomie przez poszczególne instytucje. Wychodząc od 

zidentyfikowanych dobrych praktyk, można wypracować rekomendacje dot. usprawnień dla 

innych instytucji. Należy zadbać także o odpowiednią obsługę administracyjną np. podczas 

ubiegania się o udział w szkoleniu, w ten sposób, aby formalności nie zniechęcały pracowników 

do pełnego wykorzystania możliwości rozwojowych. 
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2. Elastyczne i atrakcyjne formy pracy 

Wiele badanych instytucji wdraża obecnie rozwiązania takie jak elastyczne godziny pracy 

czy telepraca, które są pozytywnie odbierane przez pracowników. Także w tym obszarze 

zaobserwowano duże zróżnicowane w podejściu – co więcej, w niektórych instytucjach formalnie 

możliwe formy pracy nie są często wykorzystywane ze względu na niechęć kierowników czy zbyt 

wysokie obostrzenia formalne. Umożliwienie elastycznych form pracy zwiększa zadowolenie, 

a często także efektywność pracownika, a nie wymaga tak dużych nakładów ze strony instytucji.  

3. Świadczenia pozapłacowe 

Pracownicy instytucji coraz częściej oczekują świadczeń pozapłacowych porównywalnych 

z tymi oferowanymi w sektorze przedsiębiorstw. Świadczenia takie jak pakiety medyczne, 

pakiety sportowe czy inne formy są uznawane za przydatne oraz wiążą się z pewnym prestiżem. 

Rozwój świadczeń pozapłacowych wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów, ale może 

przyczynić się do wzrostu zadowolenia pracowników. 

4. Przyjazna atmosfera i wysoki poziom zarządzania 

Instytucje powinny dbać o podtrzymanie pozytywnej atmosfery w zespołach, która często 

jest wskazywana jako jedna z zalet pracy. W tym celu przydatne jest wsparcie różnych form 

integracji (np. pikniki rodzinne), które bywają organizowane nawet oddolnie. Czynnikiem 

wpływającym na atmosferę pracy jest jakość współpracy z bezpośrednim przełożonym – 

w związku z tym, należy zadbać o odpowiednie przygotowanie komunikacyjne i zarządcze osób 

na stanowiskach kierowniczych także niższego szczebla. Stanowiska te są zazwyczaj obsadzane 

przez osoby o bardzo wysokich kompetencjach merytorycznych, które jednak mogą potrzebować 

wsparcia podczas pełnienia funkcji przywódczych. W tym obszarze warto zadbać także 

o zarządzanie międzypokoleniowe, np. poprzez rozwiązania takie jak mentoring. 

 

3 Instytucjonalne uwarunkowania potencjału 
kadrowego potrzebnego do wdrażania funduszy 
europejskich 

Prowadzone działania badawcze potwierdziły kluczowy wpływ uwarunkowań instytucjonalnych na 

sytuację kadrową instytucji objętych badaniem. Po pierwsze, dotyczy to kwestii finansowych – 

urzędy i pozostałe instytucje opierają się na zewnętrznym finansowaniu (ze środków 

budżetowych oraz funduszy europejskich), na którego wymiar mają jedynie pośredni wpływ. Silne 

przełożenie na realizowaną politykę kadrową mają jednak także formalno-prawne ramy 

wynikające z ustaw regulujących warunki pracy w administracji publicznej (w tym, w wielu 

urzędach – ustawy o służbie cywilnej) oraz zasad funkcjonowania funduszy europejskich (w tym 

wytycznych dotyczących PT). W związku z tym pojawia się pytanie, czy szczegółowe regulacje 

w pełni przyczyniają się do osiągnięcia zakładanych celów aktów prawnych i interwencji, takich 

jak zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności. Ponieważ ramy prawne nie 

zawsze będą możliwe do znaczącej modyfikacji (nawet w świetle kolejnej perspektywy finansowej 

UE), należy poszukiwać także takich rozwiązań, które byłyby możliwe do wdrożenia także 

w warunkach instytucjonalno-prawnych zbliżonych do obecnych. 
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W niniejszym rozdziale opisano kontekst instytucjonalny i specyfikę zatrudnienia w administracji 

rządowej, a także dokonano przeglądu dotychczasowych działań, podejmowanych na rzecz 

zapewnienia odpowiedniej jakości kadry wdrażającej FE. 

3.1 Ustawa o służbie cywilnej 

Służba cywilna regulowana ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1559, z późn. zm.) powstała w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego 

i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Korpus służby cywilnej tworzą osoby 

zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w około 2300 urzędach administracji rządowej 

(tj. administracji podległej Radzie Ministrów). Wśród instytucji objętych badaniem, członkowie 

korpusu służby cywilnej stanowią kadry m.in. ministerstw czy urzędów centralnych. Niektóre 

podległe instytucje, takie jak Centrum Projektów Europejskich czy Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, nie są objęte ustawą o służbie cywilnej – w ich przypadkach warunki pracy 

określają inne akty prawne. 

Rozwiązania dotyczące służbie cywilnej 

Ustawa o służbie cywilnej stanowi lex specialis wobec kodeksu pracy. Do korpusu służby cywilnej 

zalicza się pracowników służby cywilnej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, urzędników 

służby cywilnej, zatrudnionych na podstawie mianowania, a także osoby zatrudnione na 

wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. Ustawa reguluje m.in. zagadnienia takie jak 

nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej, obowiązki i uprawnienia członka korpusu służby 

cywilnej, szkolenia i rozwój w służbie cywilnej. 

Z perspektywy kadrowej, ustawa o służbie cywilnej oraz dalsze rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów wyznaczają ramy systemu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach, w tym 

procesów HR takich jak rekrutacja, ocena pracownicza, wartościowanie i wynagradzanie 

stanowisk, rozwój pracowniczy. Badania jakościowe pokazały jednak, że formalna realizacja 

wymogów ustawy o służbie cywilnej nie zawsze oznacza efektywną realizację powiązanej funkcji 

ZZL – przykładowo, wielu pracowników stwierdzało, że w ich odczuciu ocena pracownicza nie 

przekłada się w bezpośredni sposób na konsekwencje (np. podwyżki, nagrody, awanse) – 

wyjątek stanowią oceny negatywne, jednak są one wystawiane bardzo rzadko
1
. Oceny bywają 

jednak wykorzystywane pośrednio jako argumenty pracowników podczas indywidualnych 

zabiegów o wzrost pensji. Doświadczeni pracownicy wskazują także na ograniczoną efektywność 

procesu rozwoju pracowniczego – wynika to m.in. z wyczerpania możliwości rozwoju na 

stanowisku nie kierowniczym, ograniczoną możliwością korzystania ze szkoleń (m.in. ze względu 

na przeciążenie pracą, ograniczoną ofertę szkoleń wysoko specjalistycznych) oraz niską 

dynamikę wzrostu płac w służbie cywilnej. Wyniki badania pokazują, że zapewnienie zasobów 

kadrowych w instytucjach wdrażających fundusze europejskie, których pracownicy wchodzą 

w skład korpusu służby cywilnej, będzie wymagało rozwinięcia i pogłębienia ustawowych 

mechanizmów – w ten sposób, aby nie były one wyłącznie wymogami formalnymi, ale stanowiły 

zrąb efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 

Warunki pracy w służbie cywilnej 

W instytucjach wdrażających fundusze europejskie, podlegających zapisom ustawy o służbie 

cywilnej, warunki pracy w komórkach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich są 

                                                   

1
 Zgodnie z zestawieniem Oceny w służbie cywilnej w 2018 r. przedstawionym przez Szefa Służby Cywilnej, 

w ramach pierwszej oceny w służbie cywilnej przyznano 86 ocen negatywnych (1.6% wszystkich), natomiast 
w ramach ocen okresowych sporządzono 85 ocen negatywnych (0.3% wszystkich ocen). 
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zazwyczaj zbliżone do tych, które charakteryzują inne komórki danej instytucji. Jedynie 

w nielicznych instytucjach wskazuje się, że warunki te są wyraźnie lepsze (częściej pojawia się 

natomiast przekonanie, że ta różnica była mocniejsza w przyszłości). Ze względu na znaczący 

udział pracowników i urzędników służby cywilnej w całości kadr finansowanych w ramach PO PT, 

warunki pracy w służbie cywilnej ogółem mają kluczowe przełożenie na warunki pracy w dużej 

części systemu wdrażania funduszy europejskich. 

Podsumowanie sytuacji kadrowej w służbie cywilnej zawiera Sprawozdanie Szefa Służby 

Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2018 roku. Szef służby cywilnej 

wskazuje na problemy takie jak niskie zainteresowanie naborami, wysoki poziom fluktuacji, 

niekonkurencyjne względem sektora prywatnego wynagrodzenia – aczkolwiek należy zaznaczyć, 

że według sprawozdania sytuacja jest gorsza w administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim 

i powiatowym, a lepsza w ministerstwach i urzędach centralnych (których komórki były obszarem 

niniejszego badania).  

W roku 2019 doszło do pierwszego od 10 lat wzrostu kwoty bazowej w służbie cywilnej – sięgnęła 

ona 1 916,94 zł, co oznacza wzrost o 2.3%. Wzrost jest niewątpliwie pożądany, ale 

zdecydowanie zbyt mały, by zrównoważyć wzrost cen czy wzrost pensji w sektorze prywatnym 

w okresie tych 10 lat. Należy jednak zauważyć, że pracownicy mogli liczyć na wzrost pensji 

w sytuacji awansu, a także podwyżki wynikające z podniesienia mnożników dla danych 

stanowisk. Podczas wywiadów nie brakowało jednak także wypowiedzi świadczących o braku 

istotnej podwyżki w całym tym okresie. W związku z tym deklaracja Szefa Służby Cywilnej 

o zasadności dalszych prac nad zwiększeniem konkurencyjności wynagrodzeń korpusu służby 

cywilnej należy uznać za słuszne także z perspektywy wdrażania funduszy europejskich. 

Modernizacja standardów zarządzania ludźmi w służbie cywilnej 

W 2018 roku rozpoczęto prace nad modernizacją standardów zarządzania ludźmi w służbie 

cywilnej, na który mają się składać zarówno obowiązkowe zalecenia, jak i wskazówki i dobre 

praktyki.  Przeprowadzono badania ankietowe w celu określenia przydatności dotychczasowych 

standardów, przyjętych w 2012 roku, a także identyfikacji braków. Według Sprawozdania, do 

kluczowych obszarów wymagających poprawy należy możliwość godzenia życia prywatnego 

i zawodowego (work life-balance). Ten problem był wskazywany przez część pracowników także 

podczas badań prowadzonych na potrzeby niniejszego raportu (zwykle w kontekście 

przeciążenia komórek organizacyjnych w związku z niedostatecznym zatrudnieniem).  

Należy podkreślić, że modernizacja systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 

i dążenie do wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej oraz opracowanie planu zarządzania 

zasobami ludzkimi w instytucjach wdrażających FE w perspektywie finansowej w latach 2021-

2027 to działania o zbieżnych celach (zmniejszenie fluktuacji, zapewnienie odpowiednich kadr) 

oraz częściowej zbieżnej grupie docelowej (częścią wspólną są instytucje wdrażające FE, objęte 

ustawą o służbie cywilnej). 

W związku z tym istnieje konieczność zapewnienia synergii pomiędzy tymi działaniami, 

obejmującą m.in. odpowiedni podział funkcji – przykładowo, pożądany wzrost wynagrodzeń 

w wielu instytucjach wdrażających FE może zostać zrealizowany na gruncie poprawy 

wynagrodzeń w służbie cywilnej (za czym powinny podążać zmiany regulacji dot. instytucji 

wdrażających FE nieobjętych ustawą o służbie cywilnej). Wskazana jest w związku z tym bliska 

współpraca Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (jako koordynatora i głównego zarządzającego 

systemem wdrażania FE) oraz Szefa Służby Cywilnej (jako podmiotu odpowiedzialnego m.in. za 
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kierowanie procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
2
). 

3.2 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 

Działaniem bezpośrednio wpływającym na wszystkie instytucje objęte badaniem jest Program 

Operacyjny Pomoc Techniczna. Zgodnie z dokumentacją, celem PO PT 2014-2020 jest 

zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020. PO PT 

gwarantuje środki finansowe na obsługę realizacji Umowy Partnerstwa i obejmuje wsparcie 

horyzontalnych działań z zakresów przygotowania, zarządzania, wdrażania, koordynacji, 

monitowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu 

realizacji polityki spójności w Polsce. 

Dotychczasowa rola Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, przed Polską otworzyły się nowe możliwości 

rozwoju z wykorzystaniem funduszy europejskich. Zgodnie z Artykułem 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej, Unia Europejska „wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz 

solidarność między Państwami Członkowskimi”. Efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy 

było i w dalszych ciągu pozostaje dużym wyzwaniem administracyjnym. Skuteczne wdrożenie 

programów operacyjnych wymaga zaangażowania zasobów kadrowych o wysokich 

kompetencjach, co stanowi szczególną trudność dla mniej rozwiniętych gospodarczo państw UE. 

Należy jednak podkreślić, że środki wydane na obsługę funduszy stanowią warunek efektywnego 

wykorzystania środków. 

Do skutecznego wykorzystania funduszy europejskich przez Polskę przyczyniły się kolejne 

programy: PO PT 2004-2006, PO PT 2007-2013 oraz realizowany obecnie PO PT 20014-2020. 

Ewaluacja Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-

2006 wskazywała na kluczową rolę, jaką odegrała pomoc techniczna dla szybkiego, radykalnego 

rozbudowania potencjału kadrowego, który pozwolił na wykorzystanie perspektywy 2004-2006 

oraz sprawne wejście w kolejny okres programowania. W tej początkowej fazie problemem 

pozostawała wysoka fluktuacja kadr, sięgająca nawet 20% rocznie w całym systemie (a 40% 

i więcej w niektórych instytucjach). Sytuacja unormowała się w kolejnych latach, także na skutek 

działań podjętych w ramach Planu działań na rzecz na rzecz zwiększenia potencjału 

administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce 

w latach 2007-2013. 

Podczas prowadzonych w ramach niniejszego badania działaniach jakościowych, potwierdzono 

długofalowy pozytywny wpływ programów PO PT na potencjał administracyjny jednostek 

zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych: 

 PO PT pozwolił na przygotowanie odpowiednich kadr dla systemu wdrażania FE – 

przed wejściem Polski do UE kadry polskiej administracji publicznej nie posiadały potencjału 

gwarantującego skuteczne wykorzystanie funduszy. Dynamiczny rozwój systemu 

w pierwszych latach oraz jego dalsze doskonalenie w latach kolejnych, możliwe dzięki 

środkom kolejnych edycji PO PT, wywarło znaczący, pozytywny wpływ na wykorzystanie 

dostępnych środków, co przyczyniło się do rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. 

 PO PT przyczynił się do utrzymania zatrudnienia oraz zachowania potencjału 

kompetencyjnego instytucji – wysoka fluktuacja pracowników o specjalistycznych 

kompetencjach, przydatnych także w sektorze prywatnym, od początku stanowiła zagrożenie 

                                                   

2
 Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 
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dla systemu wdrażania funduszy europejskich. Dzięki działaniom w ramach PO PT, poziom 

fluktuacji spadł począwszy od 2009 r. poniżej poziomu 4%. Zachowanie ciągłości kadrowej 

w instytucjach przyczyniło się do budowy kompetencji, pozwalających na skuteczne funduszy 

– według wywiadów, także wdrażanie nowych pracowników było łatwiejsze, jeżeli mogli liczyć 

na pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Utrzymanie zatrudnienia specjalistów, np. 

poprzez poprawę atrakcyjności zatrudnienia, sprawiło, że instytucje mogły w pełni 

wykorzystywać korzyści wynikające z poniesionych inwestycji (np. szkoleń). 

 PO PT pozwolił na rozwój pogłębionego system szkoleń – szeroki dostęp do oferty 

szkoleniowej jest wskazywany przez pracowników jako jeden z głównych czynników 

wyróżniających zatrudnienie na stanowiskach związanych z wdrażaniem FE. Pomoc 

Techniczna przyczyniła się w ten sposób do szerokiego rozwoju kompetencji personelu, co 

pozytywnie wpływa na jakość pracy. 

 Etaty PO PT pozwoliły na rozwój kompetencji specjalistycznych pracowników – 

zadania realizowane w ramach różnych programów wymagają, obok wiedzy o funduszach, 

także specjalistycznej wiedzy w przedmiotowych obszarach konkursów. Dzięki wsparciu PO 

PT, instytucje takie jak ministerstwa, ale również NCBR czy PARP dysponują pracownikami 

o praktycznych kompetencjach kluczowych z punktu widzenia innowacyjnego rozwoju Polski 

oraz realizacji polskich i unijnych dokumentów strategicznych.  

 Rozwój systemu wdrażania FE stanowił impuls dla wzrostu potencjału polskiej 

administracji publicznej – podczas wywiadów niektórzy badani wskazywali, że dobre 

przykłady z instytucji i komórek odpowiadających za wdrażanie funduszy europejskich oraz 

kompetencje projektowe pracowników przyczyniły się, dzięki inspiracji oraz przepływowi kadr, 

do wzrostu poziomu operacyjnego także innych sekcji polskiej administracji publicznej. 

Programy Operacyjne Pomoc Techniczna znacząco przyczyniły się do wysokiego poziomu 

wykorzystania funduszy europejskich w Polsce (według danych Komisji Europejskiej, pod koniec 

2018 roku Polska zdecydowała o wydaniu już 72% środków z budżetu na lata 2014-2020, co 

stanowi wynik powyżej przeciętnej). Dzięki PO PT, udało się wykształcić i przez lata utrzymać 

kadry o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach. 

Działania badawcze potwierdziły, że obecne pogorszenie sytuacji kadrowej w instytucjach 

wdrażających wynika z przyczyn zewnętrznych (znacznej poprawie sytuacji na rynku pracy oraz 

niskiej dynamice wynagrodzeń w polskiej administracji publicznej). Kontynuacja i rozwój działań 

w ramach PO PT także w kolejnej perspektywie finansowej uznawane są przez badanych za 

niezbędnych warunek efektywnego wdrażania funduszy europejskich w Polsce. 

Założenia PO PT 2014-2020 

PO PT 2014-2020 jest w całości finansowany ze środków publicznych, przy czym udział środków 

wspólnotowych wynosi 85%, a krajowego współfinansowania 15%. Katalog wydatków 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych został określony jako zgodny z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz 

odpowiednich wytycznych. Na potrzeby PO PT 2014-2020, Instytucja Zarządzająca – obecne 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – opracowało Wytyczne w zakresie wykorzystania środków 

pomocy technicznej na lata 2014-2020. Ten dokument określa zasady kwalifikowalności m.in. 

wynagrodzeń i szkoleń. 

Z perspektywy niniejszego badania, kluczowe znaczenie odgrywa cel szczegółowy: „Zapewnienie 

niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji”, 

który ma zostać osiągnięty poprzez realizację działań z osi priorytetowej „1. Zasoby ludzkie”.  
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W ramach działania „Wsparcie zatrudnienia”, przewidziano finansowanie kosztów zatrudnienia 

pracowników zaangażowanych w realizację polityki spójności. Wskaźnikiem produktu jest 

w przypadku tego działania liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej, 

natomiast wskaźnikiem rezultatu – poziom fluktuacji pracowników w instytucjach 

zaangażowanych w politykę spójności. Należy zwrócić uwagę, że w ewaluacji śródokresowej PO 

PT wskazano zastrzeżenia co do precyzji tych wskaźników. Wskaźnik rezultatu odbiega obecnie 

od zamierzeń (fluktuacja sięgnęła w 2017 roku blisko 11%, wobec zakładanego na ten rok 

poziomu 5.7%). 

W ramach działania „Wsparcie stanowiska pracy” wspierany jest rozwój kompetencji 

pracowników (szkolenia i inne formy rozwoju) oraz zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy 

(sprzętu, przestrzeni biurowej). Wskaźniki produktu to liczba uczestników form szkoleniowych dla 

instytucji oraz liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy. 

Wskaźnik rezultatu dotyczy natomiast średniorocznej liczby form szkoleniowych na jednego 

pracownika instytucji systemu wdrażania FE. Wśród typów projektów możliwych do realizacji 

wskazano także projekty finansujące opracowanie i wdrażanie strategii zarządzania zasobami 

ludzkimi. 

Plan działań na rzecz zapewnienia potencjału administracyjnego instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie Polityki Spójności 2014-2020  

Plan działań... to dokument wypełniający założenia Umowy Partnerstwa w zakresie działań 

związanych z zapewnieniem niezbędnego potencjału instytucjonalnego do realizacji Polityki 

Spójności. Jest on bezpośrednio związany z założeniami PO PT 2014-2020 – wzmiankowane 

działania to przede wszystkim zatrudnienie pracowników, a także program szkoleń. 

W dokumencie znalazły się pewne rekomendacje dot. np. struktury zatrudnienia w ramach 

jednostek czy kierunków rozwoju systemu szkoleń, natomiast kluczową rolę odgrywa szacowanie 

wielkości zatrudnienia w ramach poszczególnych instytucji, w oparciu o dotychczasowe 

doświadczenia dot. efektywności obsługi funduszy, dostępne środki oraz weryfikację podczas 

paneli ekspertów. 

Wnioski z Ewaluacji śródokresowej PO PT 2014-2020 

Przeprowadzona ewaluacja zawiera pogłębioną analizę konstrukcji i funkcjonowania PO PT 

2014-2020. Z perspektywy niniejszego badania, należy przywołać następujące spostrzeżenia: 

 Wysokość fluktuacji zdecydowanie przekracza zakładany poziom tego wskaźnika – 

problem jest natomiast obecny w całej administracji publicznej, co wynikać może z dobrej 

sytuacji na rynku pracy oraz niekonkurencyjnych warunków zatrudnienia w administracji 

publicznej. Należy dodatkowo zwrócić uwagę, że fluktuacja w ramach systemu wdrażania FE 

(przepływ kadr pomiędzy instytucjami) w zdecydowanie mniejszym stopniu zagraża 

efektywności systemu niż odejście z całej instytucji. 

 Współczynnik szkoleń także odbiega od założeń – zaobserwowano niską wartość 

wskaźnika szkoleń, jednak miała się ona poprawić w kolejnym okresie (także poprzez 

poprawę wykorzystania szkoleń w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju). 

 W badaniach jakościowych pojawiło się spostrzeżenie dot. braku spójnej polityki 

kadrowej w instytucjach systemu wdrażania FE – każda instytucja prowadzi własną 

politykę kadrową, nie ma mechanizmów np. zarządzania przepływem personelu czy 

zarządzania kompetencjami. Plan działań... nie odgrywa tu wystarczająco aktywnej roli. 

 System wdrażania FE uzależniony jest od polityki kadrowej administracji publicznej – 

podniesienie wynagrodzeń korpusu służby cywilnej (i analogiczne kroki w stosunku do 
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pozostałych instytucji) przyczyniłoby się do zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia także 

w komórkach odpowiedzialnych za fundusze. 

 Ewaluacja rekomenduje przyjęcie bardziej pogłębionego planu działań – receptą na 

poprawę sytuacji w systemie wdrażania mogłaby być realizacja zadań takich jak rozwój 

polityki kadrowej (szczególnie w kontekście fluktuacji kadr) – w ten cel wpisuje się niniejszy 

projekt. 

Wpływ Planu działań... oraz PO PT na warunki pracy przy wdrażaniu funduszy 

europejskich 

Wśród celów Planu działań... wskazuje się zapewnienie zatrudnienia adekwatnego do zadań 

wykonywanych przez daną instytucję, utrzymanie kompetencji i pamięci instytucjonalnej poprzez 

ograniczanie nadmiernej rotacji, płynne przejście pomiędzy okresami programowania. 

Jednocześnie wykorzystywane narzędzia (działania osi priorytetowej „1. Zasoby ludzkie”) 

pozwalają na prowadzenie jedynie fragmentarycznej polityki kadrowej. Badania jakościowe 

wskazują, że PO PT 2014-2020 ma wpływ przede wszystkim na: 

 Wymiar zatrudnienia w instytucjach / komórkach odpowiedzialnych za wdrażanie 

funduszy europejskich – właściwy przydział etatów pozwala na zarządzanie obciążeniem 

pracą na poziomie instytucji, co zmniejsza ryzyko przeciążenia indywidualnych pracowników; 

 Dostęp do szeroko pojętych szkoleń – co ma rzeczywisty wpływ na rozwój kompetencji 

pracowników oraz atrakcyjność zatrudnienia, aczkolwiek oceny tych możliwości różnią się 

pomiędzy instytucjami; 

 Warunki pracy (lokalowe, sprzętowe) – podczas badań jakościowych pracownicy 

wskazywali na wpływ warunków pracy na satysfakcję i zaangażowanie. 

Należy jednak zauważyć, że Plan działań... nie wpływa bezpośrednio na takie elementy polityki 

kadrowej jak: 

 Polityka wynagrodzeń; 

 Polityka w zakresie procesów HR – ocen, awansów, rozwoju pracowniczego; 

 Polityka zarządzania kompetencjami w instytucji i systemie wdrażania; 

 Zarządzanie personelem odpowiedzialnym za wdrażanie funduszy na poziomie całego 

systemu; 

 Employer branding; 

 Metody i systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 

Spostrzeżenie dotyczące ograniczonego wpływ PO PT i Planu działań na rzecz zapewnienia 

potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych we wdrażanie Polityki Spójności 2014-

2020 na politykę wynagrodzeń wymaga dodatkowego komentarza. PO PT stanowi oczywiście 

źródło finansowania etatów. Plan działań... zawiera wyznaczenie liczby etatów w poszczególnych 

instytucjach, ale nie zawiera pogłębionych rekomendacji dot. wysokości wynagrodzeń, ew. 

różnicy w tym zakresie pomiędzy instytucjami, polityki wynagrodzeń w odniesieniu np. do grup 

pracowników. 

Wysokość wynagrodzenia pracowników wdrażających fundusze europejskie uzależniona jest od 

warunków panujących w ich konkretnej instytucji, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi 

(w ramach systemu służby cywilnej lub odrębnych przepisów). Realizowane badania jakościowe 

wskazały, że tylko w pojedynczych urzędach pracownicy uważają, że praca przy wdrażaniu 

funduszy europejskich wiąże się z wyższym wynagrodzeń (w stosunku do innych komórek 
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wymagających zbliżonego poziomu kompetencji). Z perspektywy indywidualnego pracownika, 

finansowanie jego etatu ze środków PO PT ma mniejsze znaczenie (dotyczy wewnętrznych 

rozliczeń w ramach administracji publicznej) w porównaniu do zapisów ustawy budżetowej oraz 

zarządzeń, które wpływają na jego wynagrodzenie. Stanowi to sytuację odmienną niż 

w przypadku np. szkoleń, gdzie praca na etacie PO PT rzeczywiście może wiązać się 

z dodatkowymi korzyściami. 

W związku z powyższym, można zaryzykować twierdzenie, że dedykowana polityka kadrowa 

w odniesieniu do personelu odpowiedzialnego za wdrażanie FE prowadzona jest jedynie 

w ograniczonym zakresie. Praca przy funduszach wiąże się z lepszym dostępem do szkoleń oraz 

(na co często wskazują pracownicy) stosunkowo atrakcyjnym charakterem zadań służbowych. 

W odniesieniu do innych obszarów, specyfika konkretnej instytucji ma zapewne większy wpływ 

na zadowolenie i zaangażowanie pracowników
3
. Należy także podkreślić, że polityka kadrowa 

jest prowadzona w ramach własnych działań poszczególnych podmiotów. 

Nie oznacza to natomiast, że silniejsze „wydzielenie” systemu wdrażania funduszy europejskich 

z macierzystych instytucji byłoby zasadne. Takie podejście było uzasadnione i stosowane 

w obliczu bardzo wysokiej fluktuacji w początkowej fazie wdrażania funduszy europejskich 

w Polsce (NPR 2004-2006 oraz pierwsze lata NSRO 2007-2013), wynikającej z ograniczonej 

dostępności wykwalifikowanych specjalistów
4
. Wiązało się ono jednak z innymi problemami, np. 

niezadowoleniem pozostałego personelu danej instytucji. 

W związku z powyższym, opracowywanie rekomendacji w ramach niniejszego projektu musiało 

uwzględniać odpowiedź na następujące pytania: 

 Czy dane zagadnienie powinno być zaadresowane na poziomie systemu wdrażania funduszy 

europejskich, czy szerszym (np. w całej centralnej administracji rządowej)? 

 Czy dane zagadnienie powinno być zaadresowane / wystandaryzowane na poziomie 

systemu wdrażania funduszy europejskich, czy powinno być realizowane przez poszczególne 

instytucje w ramach własnych działań? 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że zidentyfikowane problemy w obszarze ZZL w systemie 

wdrażania FE wynikają przede wszystkim z czynników zewnętrznych wobec PO PT 2014-2020. 

Pomoc Techniczna odegrała pozytywną rolę w przeszłości i przyczyniła się do wykształcenia 

wysokiego potencjału administracyjnego systemu wdrażania FE w Polsce. Kontynuacja takiego 

wsparcia w kolejnym okresie programowania może odegrać kluczową rolę w utrzymaniu 

i dalszym rozwoju tego potencjału, a co za tym idzie w efektywnym wydatkowaniu środków 

unijnych. Działania w ramach PO PT powinny przebiegać w synergii z innymi działaniami 

administracji rządowej, w tym związanymi z rozwojem służby cywilnej. 

  

                                                   

3
 Ponieważ badanie ilościowe prowadzone było tylko w grupie pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie FE, 

ta hipoteza oparta jest na badaniach jakościowych. 

4
 Należy pamiętać, że pracownicy o dłuższym stażu zawodowym pamiętają ten okres wysokiej atrakcyjności 

zatrudnienia przy wdrażaniu funduszy europejskich, co przekłada się na bardziej negatywną ocenę stanu 
obecnego. 
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4 Analiza zatrudnienia w administracji rządowej 
odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich 

4.1 Charakterystyka obszaru 

Niniejszy rozdział zawiera przekrojowe informacje na temat zatrudnienia w administracji rządowej 

odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich. Dane dotyczą osób, których zatrudnienie 

finansowane jest w całości lub w części z PO PT 2014-2020. 

Współczesna metodyka zarządzania zasobami ludzkimi opiera się na pogłębionej analizie 

danych dotyczących pracowników. Dane kadrowe, uzupełnione innymi systematycznie 

realizowanymi działaniami badawczymi (prowadzonymi przez instytucje lub w ramach systemu 

funduszy europejskich), pozwalają na pogłębioną analizę satysfakcji pracowników, ruchów 

kadrowych, ścieżek kariery. Na obecną chwilę takie analizy dla całego systemu wdrażanie FE 

możliwe są tylko w ograniczonym zakresie ze względu na brak odpowiednich narzędzi 

i standardów zbierania, przetwarzania i analizy danych kadrowych. 

4.2 Struktura zatrudnienia 

W instytucjach zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich na szczeblu centralnym 

pracują 5664 osoby, których wynagrodzenie finansowane jest z PO PT
5
. Zazwyczaj jednak jest 

to praca w niepełnym wymiarze etatu
6
. Tylko w kilku instytucjach zatrudnione osoby cały swój 

czas poświęcają FE. Co istotne, łącznie w całym systemie pozostaje nieobsadzone 179 

stanowisk.  

Tabela 1. Struktura zatrudnienia 

 

Liczba osób 
Liczba 
etatów 

Stosunek 
etatów do 
osób 

Liczba 
wakatów 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 1029 942 0,9 94 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 694 279 0,4 8 

Ministerstwo Finansów* 554 375 0,7 bd 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 489 327 0,7 9 

Ministerstwo Środowiska 458 56 0,1 8 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 457 335 0,7 30 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej* 

439 207 0,5 bd 

Ministerstwo Zdrowia 374 98 0,3 0 

Ministerstwo Energii 280 60 0,2 4 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 187 88 0,5 10 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 94 17 0,2 0 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 85 57 0,7 5 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 72 62 0,9 1 

                                                   

5
 Dane pochodzą z wniosków o dofinansowanie złożonych przez wszystkie instytucje na rok 2019r. W przypadku 

PARP, NCBiR oraz MZ dane pochodzą z wniosku za 2018r. Te instytucje nie złożyły wniosku na rok 2019.  
6
 Brak danych pozwalających określić strukturę zatrudnienia ze względu na rodzaj stosunku pracy.  
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Liczba osób 
Liczba 
etatów 

Stosunek 
etatów do 
osób 

Liczba 
wakatów 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych* 57 37 0,6 bd 

Ministerstwo Infrastruktury 51 24 0,5 2 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 49 40 0,8 0 

Urząd Zamówień Publicznych 46 28 0,6 2 

Bank Gospodarstwa Krajowego 28 28 1,0 0 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

27 15 0,6 0 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 24 10 0,4 2 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 24 10 0,4 2 

Główny Urząd Statystyczny 21 10 0,5 0 

Ministerstwo Cyfryzacji 21 19 0,9 bd 

Urząd Transportu Kolejowego 18 10 0,6 0 

Centrum Projektów Europejskich 17 47 2,8 0 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 17 80 4,7 0 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 17 14 0,8 1 

Ośrodek Przetwarzania Informacji 14 10 0,7 1 

Ministerstwo Sprawiedliwości 12 7 0,6 0 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 9 5 0,6 0 

RAZEM 5664 3297 0,6 179 

*wg stanu na dzień 23 września 2018 r 

Osoby zajmujące się wdrażaniem FE to grupa wyraźnie sfeminizowana, gdzie kobiety stanowią 

70% wszystkich zatrudnionych. Większość zatrudnionych (55%) stanowią osoby w wieku od 35 

do 45 lat. W poszczególnych instytucjach nie obserwuje się wyraźnych różnic. Wyjątkiem są te 

instytucje, gdzie zatrudnionych w obszarze wdrażania FE jest niewiele osób i trudno mówić 

o jakiejkolwiek strukturze (np. OPI czy KPRM). 

Tabela 2. Wiek i płeć pracowników na podstawie badania CAWI 

Instytucja 

Kategorie wiekowe Płeć 

d
o

 2
5

 l
a

t 

2
6

-3
0
 

3
1

-3
5
 

3
6
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0
 

4
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4
6

-5
0
 

5
1

-5
5
 

5
6

-6
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6
1
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5
 

p
o

w
. 
6

5
 

K M 

Ogółem 2% 8% 17% 30% 23% 9% 5% 3% 2% 0% 70% 30% 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 1% 9% 18% 38% 22% 6% 2% 3% 1% 0% 67% 33% 

Ministerstwo Finansów 0% 0% 0% 11% 41% 30% 14% 3% 3% 0% 68% 32% 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 0% 18% 22% 31% 9% 7% 7% 4% 2% 0% 85% 15% 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 
0% 3% 9% 24% 23% 19% 10% 5% 4% 1% 63% 37% 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 6% 11% 27% 24% 18% 6% 4% 1% 2% 0% 69% 31% 

Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 
2% 6% 16% 36% 30% 4% 1% 3% 0% 1% 64% 36% 

Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych 
2% 8% 17% 36% 24% 8% 3% 2% 1% 0% 71% 29% 
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Instytucja 

Kategorie wiekowe Płeć 
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Centrum Projektów Polska Cyfrowa 4% 12% 28% 32% 16% 4% 0% 0% 4% 0% 80% 20% 

Ministerstwo Środowiska 3% 7% 17% 39% 30% 0% 1% 1% 1% 0% 78% 22% 

Ministerstwo Zdrowia 0% 8% 19% 33% 22% 11% 0% 3% 3% 0% 76% 24% 

Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów 
0% 14% 31% 31% 17% 7% 0% 0% 0% 0% 65% 35% 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 
0% 0% 20% 45% 22% 14% 0% 0% 0% 0% 83% 17% 

Ministerstwo Energii 0% 14% 14% 14% 43% 14% 0% 0% 0% 0% 67% 33% 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
0% 6% 17% 42% 22% 6% 3% 6% 0% 0% 76% 24% 

Centrum Projektów Europejskich 0% 4% 16% 40% 24% 8% 4% 0% 4% 0% 76% 24% 

Ministerstwo Infrastruktury 0% 7% 21% 36% 7% 14% 14% 0% 0% 0% 86% 14% 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 7% 0% 21% 21% 29% 14% 7% 0% 0% 0% 86% 14% 

Urząd Zamówień Publicznych 0% 20% 10% 30% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 70% 30% 

Bank Gospodarstwa Krajowego 5% 19% 14% 24% 19% 10% 10% 0% 0% 0% 57% 43% 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 

Główny Urząd Statystyczny 0% 6% 6% 18% 41% 12% 6% 0% 12% 0% 76% 24% 

Urząd Transportu Kolejowego 15% 31% 31% 15% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 

Ośrodek Przetwarzania Informacji 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Ministerstwo Sprawiedliwości 0% 11% 11% 33% 33% 0% 0% 11% 0% 0% 89% 11% 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 0% 40% 0% 20% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 80% 20% 

Centrum Koordynacji Projektów 

Środowiskowych 
0% 5% 16% 35% 14% 14% 8% 5% 3% 0% 82% 18% 

Inna 0% 12% 15% 21% 26% 10% 8% 5% 2% 1% 73% 27% 

 

Wdrażaniem FE w instytucjach objętych badaniem zazwyczaj zajmują się doświadczone osoby, 

posiadające wieloletnią praktykę zarówno w danej instytucji, jak i na obecnym stanowisku. 

Staż pracy w instytucji dla 57% nie jest niższy niż 6 lat. W przypadku okresu pracy na obecnym 

stanowisku najczęściej jest to od roku do 5 lat (dotyczy to 48% badanych).  

Tendencja jaką obserwuje się w analizie tych danych polega na tym, że im instytucja ma dłuższą 

historię działalności tym bardziej wydłuża się staż pracy poszczególnych osób zajmujących się 

wdrażaniem FE. Najbardziej doświadczonych pracowników posiadają ministerstwa i agencje 

centralne od lat funkcjonujące w administracji publicznej – jak Urząd Zamówień Publicznych czy 

Główny Urząd Statystyczny, ale też i Bank Gospodarstwa Krajowego.   
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Tabela 3. Staż pracy 

Instytucja 

Staż pracy w instytucji 
Staż pracy na obecnym 

stanowisku 
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Ogółem 11% 15% 17% 22% 35% 17% 25% 23% 17% 18% 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 8% 11% 16% 22% 44% 14% 23% 27% 16% 20% 

Ministerstwo Finansów 3% 5% 3% 8% 82% 0% 15% 21% 18% 46% 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 12% 15% 10% 43% 21% 20% 31% 12% 26% 12% 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

1% 17% 14% 14% 55% 4% 26% 28% 16% 26% 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 20% 27% 24% 25% 3% 34% 36% 14% 13% 3% 

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

17% 11% 7% 18% 47% 24% 25% 18% 21% 12% 

Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych 

6% 19% 29% 30% 17% 12% 36% 25% 14% 13% 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 18% 36% 14% 18% 14% 18% 39% 32% 7% 4% 

Ministerstwo Środowiska 5% 12% 20% 16% 48% 12% 22% 29% 18% 20% 

Ministerstwo Zdrowia 17% 12% 29% 10% 32% 29% 17% 27% 15% 12% 

Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów 

13% 8% 23% 23% 33% 23% 18% 26% 21% 13% 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

5% 4% 25% 26% 40% 9% 7% 28% 33% 23% 

Ministerstwo Energii 38% 19% 25% 13% 6% 44% 31% 6% 6% 13% 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej 

13% 5% 8% 8% 68% 10% 18% 20% 15% 38% 

Centrum Projektów Europejskich 4% 28% 8% 56% 4% 16% 16% 28% 28% 12% 

Ministerstwo Infrastruktury 6% 19% 25% 13% 38% 6% 13% 56% 0% 25% 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 6% 28% 33% 17% 17% 6% 44% 33% 11% 6% 

Urząd Zamówień Publicznych 8% 8% 31% 8% 46% 15% 31% 23% 8% 23% 

Bank Gospodarstwa Krajowego 8% 13% 13% 25% 42% 13% 25% 38% 21% 4% 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie 

0% 0% 100% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 

Ministerstwo Cyfryzacji 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Główny Urząd Statystyczny 11% 11% 0% 22% 56% 22% 22% 22% 22% 11% 

Urząd Transportu Kolejowego 7% 14% 57% 21% 0% 21% 29% 36% 14% 0% 

Ośrodek Przetwarzania Informacji 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 

Ministerstwo Sprawiedliwości 0% 0% 20% 40% 40% 0% 10% 50% 30% 10% 

Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 14% 57% 0% 14% 14% 14% 43% 14% 14% 14% 

Inna 24% 9% 7% 19% 41% 15% 17% 14% 17% 37% 

Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych 

15% 8% 28% 44% 5% 23% 21% 23% 26% 8% 
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Badania jakościowe pozwoliły na uzupełnienie analizy jakościowej o dodatkowe spostrzeżenia, 

dotyczące struktury zatrudnienia w instytucjach wdrażających. 

 Początkowy przydział etatów był poprawny, ale rozwój zakresu działań niektórych 

instytucji przełożył się na niedobory kadrowe – podczas wywiadów pracownicy wielu 

instytucji wskazywali na wysoki poziom obciążenia obowiązkami, który negatywnie wpływa na 

motywację pracowników, zmniejsza atrakcyjność zatrudnienia, może prowadzić także do 

obniżenia jakości wykonywanej pracy. Takie problemy zgłaszane były szczególnie 

w instytucjach innych niż ministerstwa. Badani upatrywali przyczyny tego problemu przede 

wszystkim w rosnącym zakresie działalności w kolejnych latach (np. nowe konkursy, większa 

liczba wniosków), któremu nie towarzyszyło odpowiednie wzmocnienie kadrowe. Innym 

często wskazywanym problemem była fluktuacja – o ile zwykle udaje się zatrudnić nowego 

pracownika, zazwyczaj ma on mniejsze kompetencje i wymaga wielomiesięcznego wdrażania 

na nowym stanowisku. Badani rzadziej wskazywali na takie czynniki jak problemy 

z obsadzeniem stanowisk, nieefektywny podział stanowisk pomiędzy komórki organizacyjne. 

Wśród uczestników wywiadów zidentyfikowano więc przekonanie, że o ile początkowo etaty 

z PO PT były podzielone pomiędzy instytucje w racjonalny sposób, o tyle w późniejszym 

okresie w niektórych instytucjach rozwój działalności nie został poparty odpowiednim 

wzrostem zatrudnienia. Pracownicy zwracają też uwagę na konieczność uwzględnienia 

specyfiki programów i projektów podczas podziału etatów w kolejnej perspektywie – większa 

liczba projektów o niższej wartości wymaga większego nakładu pracy niż obsłużenie 

mniejszej liczby dużych projektów. Taki postulat był uwzględniony w Planie działań... na lata 

2014-2020 i ta metodyka powinna być rozwijana w kolejnym okresie. 

 Zatrudnienie na czas określony w związku z cyklem wdrażania programów negatywnie 

wpływa na atrakcyjność zatrudnienia – podczas kiedy pracownicy co do zasady cenią 

stabilność zatrudnienia w sektorze publicznym (w badaniu CAWI było to wskazywane jako 

jeden z głównych czynników zwiększających atrakcyjność zatrudnienia), ograniczenie 

w przypadku funduszy europejskich stanowi cykliczna natura wdrażania programów. 

Szczególnie w tych instytucjach, które mogą stracić swój status instytucji pośredniczącej / 

wdrażającej, wśród pracowników istnieje obawa odnośnie stabilności zatrudnienia. 

Doświadczeni pracownicy w badaniach wskazywali na negatywne doświadczenia 

w przeszłości – po zakończeniu obowiązywania umowy (lub nawet wypowiedzeniu wobec 

wcześniejszego zakończenia programów) byli zdani na siebie i musieli na własną rękę 

poszukiwać nowego miejsca pracy. Podczas wywiadów grupowych pojawiało się 

przekonanie, że zarządzanie personelem w całym systemie wdrażania mogłoby zwiększyć 

zarówno efektywność przenoszenia wykwalifikowanego personelu (a więc i wykorzystania 

kompetencji), jak i poprawić atrakcyjność zatrudnienia. Należy zaznaczyć, że ten problem 

sygnalizowany jest przez pracowników jedynie niektórych instytucji, a pracownicy o dłuższym 

stażu w większości instytucji (szczególnie ministerstwach) są zazwyczaj przekonani 

o stabilności swojego zatrudnienia, także ze względu na trudną sytuację kadrową, która 

sprawia, że jedynie pracownicy pracujący znacznie poniżej oczekiwań muszą liczyć się 

z groźbą zwolnienia. 

 Zatrudnienie na zastępstwo stanowi szczególnie mało atrakcyjną formę zatrudnienia, jednak 

stanowi możliwość zdobycia doświadczeń – część pracowników podejmuje pracę 

w instytucjach wdrażających FE w ramach umowy na zastępstwo. Jest to traktowane 

szczególnie przez pracowników rozpoczynających karierę zawodową jako sposób na 

uzyskanie doświadczeń, które mogą pozwolić także na dalszą pracę w danej instytucji. 

Zasadniczo jednak zatrudnienie w tej formie jest uznawane przez badanych za mało 

atrakcyjne ze względu na zwykle krótki okres obowiązywania umowy, krótki czas 
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wypowiedzenia, możliwość podpisania trzeciej i kolejnych umów na zastępstwo oraz ryzyko 

wcześniejszego zakończenia w razie powrotu zastępowanego pracownika.  

 Warunki pracy wpływają na strukturę wiekową personelu – struktura wiekowa personelu 

w różnych instytucjach uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Można zaobserwować 

występowanie zjawisk pokoleniowych – np. wiele osób obecnie pracujących przy wdrażaniu 

funduszu znajdowała się w latach 2004-2006 w początkowej fazie kariery zawodowej. 

Pomiędzy instytucjami, na strukturę wiekową wpływa m.in. forma wynagrodzeń. 

W ministerstwach i części innych instytucji obowiązują dodatki stażowe lub nagrody 

jubileuszowe, które zwiększają atrakcyjność zatrudnienia dla bardziej doświadczonych 

i starszych pracowników. Pozostałe instytucje są natomiast relatywnie bardziej atrakcyjne dla 

młodszych pracowników. 

 Warunki pracy wpływają na strukturę płciową personelu – administracja publiczna 

cechuje się w Polskie wysokim współczynnikiem feminizacji. Według Sprawozdania Szefa 

Służby Cywilnej za 2018 rok, kobiety stanowią aż 70.7% pracowników. Podczas wywiadów 

wskazywano, że do wysokiego udziału kobiet w personelu wdrażającym fundusze 

europejskie przyczyniają się czynniki takie jak stabilność zatrudnienia, ograniczona liczba 

nadgodzin (szczególnie w służbie cywilnej), dostępność umów o pracę, stosunkowo 

pozytywne nastawienie instytucji do wykorzystania np. urlopów macierzyńskich. Te czynniki 

są w mniejszym stopniu wskazywane w wywiadach przez pracowników spoza korpusu służby 

cywilnej. 

 Instytucje starają się zaspokoić braki kadrowe wykorzystując umowy cywilno-

prawnych i inne formy zaangażowania – w niektórych instytucjach wskazuje się na 

utrudnienia związane z sztywnymi limitami etatów / wydatków na wynagrodzenia, 

wynikających z zewnętrznych regulacji. Wobec rosnącej liczby zadań, niektóre instytucje 

angażują osoby w formułach umów cywilno-prawnych lub poprzez agencje pracy 

tymczasowej. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć bieżące trudności z realizacją zadań, 

ma jednak także pewne wady – zaangażowanie w tej formie jest mniej atrakcyjne z punktu 

widzenia osoby wykonującej zadania (co przekłada się na wyższe oczekiwania finansowej 

i/lub niższy poziom kandydatów), powoduje konieczność ciągłego wdrażania nowych osób do 

obowiązków (ze względu na wysoką fluktuację osób zaangażowanych w takich formach), 

a także może rodzić ryzyko prawne dla instytucji (gdy osoby zaangażowane poprzez umowy 

cywilno-prawne wykonują zadania w charakterze noszącym znamiona stosunku pracy). 

Pojawią się opinie, że instytucja powinna móc przesunąć środki na dodatkowe etaty, jeżeli 

wymaga to efektywna realizacja zadań. 

4.3 Poziom wynagrodzeń oraz dynamika wynagrodzeń 

W latach 2014 – 2018 płace w sektorze publicznym i prywatnym wzrastały na zbliżonym 

poziome. Wyjątkiem jest ostatni, 2018 rok, gdzie dymnika wzrostu była wyższa w sektorze 

prywatnym. Z kolei w 2016 roku płace w sektorze administracji publicznej wykazały większą 

dynamikę wzrostu niż w sektorze przedsiębiorstw.   

Dla badania najważniejsze są jednak płace osób bezpośredni zaangażowanych we wdrażanie 

FE. Zaczynając od dynamiki wzrostu widać, że ten segment sektora publicznego reaguje na 

wzrost płac z około rocznym opóźnieniem. Być może jest to pochodna procesów 
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budżetowania i rozliczania środków publicznych. Niezależnie jednak od przyczyny taka sytuacja 

obniża atrakcyjność stanowisk, o których piszemy w raporcie
7
.  

Wykres 1. Dynamika wynagrodzeń 

 

Patrząc jednak na wysokość wynagrodzeń nie można stwierdzić, że są to stanowiska 

niskopłatne. Z dostępnych danych kadrowych oraz pochodzących z sytemu sprawozdawczego 

PO PT średnie miesięczne koszty wynagrodzeń pracownika można szacować na około 9 200 zł. 

Jednakże wahają się one od 8 010,22 zł do 11 166 zł. Taka sytuacja rodzi ryzyko, że 

pracownicy z instytucji, gdzie pensje są niskie będą przechodzić do tych, gdzie płaci się 

znacznie więcej.  

Tabela 4. Wynagrodzenia 

Instytucja
8
 

Wartość miesięcznego 
dofinansowania w przeliczeniu na 
etat 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

8 010,22 zł 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 8 185,14 zł 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 8 516,15 zł 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 643,16 zł 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 8 818,01 zł 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 8 855,25 zł 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 8 916,67 zł 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 8 979,80 zł 

                                                   

7
 Brakuje danych pozwalających jednoznacznie określić czy dynamika płac różni się w zależności od płci czy 

funkcji. W systemach sprawozdawczych POPT takie dane nie są gromadzone. Z kolei instytucje objęte badaniem 
nie są w stanie wygenerować takich danych ze swoich systemów kadrowo-płacowych. Pewne szczątkowe 
informacje znajdują się w dokumentach regulujących zarządzanie zasobami ludzkimi (strategie zarządzania), ale 
dotyczą kilku instytucji, które nie pełnią kluczowych roli w systemie. Nie można na nich dokonywać ekstrapolacji 
na cały system wdrażania FE.  
8
 Wyszczególniono instytucje, dla których była pewność, że dane są kompletne i rzetelne.  
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Instytucja
8
 

Wartość miesięcznego 
dofinansowania w przeliczeniu na 
etat 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 9 058,24 zł 

Główny Urząd Statystyczny 9 483,33 zł 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 9 802,52 zł 

Urząd Zamówień Publicznych 9 839,79 zł 

Ministerstwo Sprawiedliwości 9 880,95 zł 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 9 889,90 zł 

Ministerstwo Infrastruktury 9 899,23 zł 

Urząd Transportu Kolejowego 9 931,33 zł 

Ministerstwo Energii 10 410,22 zł 

Ośrodek Przetwarzania Informacji 11 166,66 zł 

Należy zwrócić uwagę, że podane informacje obejmują całość kosztów pracodawcy, w tym 

koszty dodatków i nagród, a także składek itp. Rzeczywiste wynagrodzenie większości 

pracowników jest więc znacznie niższe, szczególnie uwzględniając fakt, że średnia uwzględnia 

osoby na stanowiskach kierowniczych (które mogą mieć większy wpływ na średnią szczególnie 

w mniejszych instytucjach). Kolejnym czynnikiem zmniejszającym atrakcyjność wynagrodzenia 

jest niepewność nagród, która negatywnie rzutuje nie tylko na poczucie bezpieczeństwa 

bytowego pracowników, ale może np. negatywnie wpływać na ich zdolność kredytową. 

Kwestia poziomu i uwarunkowań wynagrodzeń była pogłębiana w ramach indywidualnych 

i grupowych wywiadów jakościowych. Poniżej spostrzeżenia przedstawiono w podziale na główne 

obszary tematyczne. 

Wysokość wynagrodzeń 

 Badani zgodnie wskazują na niezadowolenie z poziomu wynagrodzeń – 

niesatysfakcjonujący poziom wynagrodzeń jest wskazywany przez niemal wszystkich 

badanych podczas wywiadów indywidualnych i grupowych. Frustracja jest także związana 

z niską dynamiką wynagrodzeń w ostatniej dekadzie (niektórzy pracownicy mówią, że nie 

otrzymali istotnych podwyżek od blisko 10 lat), podczas gdy pensje w sektorze 

przedsiębiorstw wyraźnie wzrosły w tym okresie. Prowadzi to do częstego przekonania, że 

o ile w przeszłości praca w administracji publicznej i szczególnie przy wdrażaniu funduszy 

była względnie atrakcyjna finansowo, o tyle obecnie poziom wynagrodzeń stanowi główną 

motywację do poszukiwania innej pracy. W niektórych instytucjach jako problem wskazuje się 

niemożliwość wykorzystania dostępnych czy zaoszczędzonych środków na wynagrodzenia, 

ze względu na zewnętrzne regulacje i zapisy ustawy budżetowej, co prowadzi do 

dodatkowego niezadowolenia pracowników. 

 Problemy z wysokością wynagrodzenia wpływają zarówno na pracowników 

najniższego, jak i średniego szczebla – podczas badań jakościowych pytano także o ocenę 

poziomu wynagrodzeń pracowników na różnych etapach kariery zawodowej. W związku 

z tym wyróżnić można dwa problemy. Pierwszym jest bardzo niski poziom uposażenia 

początkujących pracowników, który może nie wystarczyć na utrzymanie rodziny. Drugim 

problemem są niewystarczające i stojące w miejscu pensje doświadczonych pracowników – 

ich wyposażenie jest wyższe, jednak rozdźwięk pomiędzy otrzymywaną pensją 

a oczekiwaniami jest większy ze względu na posiadane przez nich specjalistyczne 

kompetencje. Utrata tego personelu oznaczałaby zakłócenie ciągłości kompetencyjnej. 

Pracownicy podkreślają natomiast, że cenią pewność wypłaty i zatrudnienia (w porównaniu 
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do sektora prywatnego, w tym szczególnie pracy w małych firmach, prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej czy wynagrodzenie na zasadzie prowizji). 

 Wynagrodzenia w ramach systemu wdrażania FE są relatywnie mniej atrakcyjne 

w Warszawie – należy zwrócić uwagę, że w Warszawie wymagania płacowe pracowników 

i kandydatów są relatywnie wyższe ze względu na wyższe koszty życia i rozwinięty rynek 

pracy. Te same wynagrodzenia w mniejszych miastach wojewódzkich mogą być bardziej 

atrakcyjne. Należy rozważyć, czy rozwój jednostek terenowych może być jednym ze 

sposobów na poprawę sytuacji kadrowej, realizując jednocześnie zasadę zrównoważonego 

rozwoju terytorialnego kraju. 

Dodatki i nagrody 

 Systemy nagród i dodatków służą przede wszystkim jako uzupełnienie pensji – 

instytucje wdrażające fundusze europejskie mają zróżnicowane systemy dodatków, premii 

i nagród. Największy reżim wynagrodzeń stanowią regulacje dot. systemu służby cywilnej, 

który przewiduje m.in. dodatek za wieloletnią pracę, a także umożliwia przyznawanie nagród 

okresowych i okolicznościowych. W innych instytucjach obowiązują inne regulacje
9
. 

Pracownicy podczas wywiadów wskazują, że nagrody i dodatki najczęściej stanowią 

uzupełnienie regularnego wynagrodzenia i są wypłacane np. co kwartał. Niektórzy twierdzą, 

że utrata tych świadczeń mogłaby skłonić ich do odejścia. Pojawiają się także stwierdzenia, 

że w przeszłości dodatkowe składniki wynagrodzenia były bardziej dostępne, a więc 

efektywne wynagrodzenie spadło w ostatnich latach (także w ramach zmiany podejście 

i nastawienie na wyrównanie wynagrodzeń w ramach większej instytucji, np. ministerstwa). 

Nawet regularnie wypłacane nagrody nie są równie pewną częścią uposażenia co 

wynagrodzenie zasadnicze i nie przekładają się w pełni np. na zdolność kredytową 

pracowników. 

 Badane instytucje w większości nie mogą prowadzić rozbudowanej polityki 

motywacyjnej – ponieważ nagrody i dodatki mają w większości instytucji charakter 

uzupełnienia podstawowego wynagrodzenia, które przysługuje wszystkim pracownikom po 

spełnieniu podstawowych wymagań (odpowiednia liczba przepracowanych dni, zadowalająca 

ocena pracy), instytucje zazwyczaj nie prowadzą spójnej polityki motywacyjnej, np. na 

większą skalę nagradzając wyróżniających się pracowników. W niektórych instytucjach takie 

nagrody są wypłacane, jednak tylko w wyniku zaistnienia oszczędności (w skutek 

np. zwolnień i urlopów), więc ich skuteczność motywacyjna jest ograniczona. Osoby na 

stanowiskach kierowniczych wskazują, że wobec braku stałego funduszu na nagrody, nie 

mogą prowadzić bardziej aktywnej polityki motywacji finansowych. 

Świadczenia pozapłacowe 

 Podejście do świadczeń pozapłacowych różni się w zależności od urzędu – 

w niektórych instytucjach, pracownicy pozytywnie oceniają dostępne świadczenia. Popularne 

są formy tradycyjnie spotykane w administracji publicznej – wczasy pod gruszą, zapomogi 

okolicznościowe. Rzadziej spotykane są natomiast popularne w sektorze prywatnym 

świadczenia takie jak pakiety sportowe czy medyczne lub formy świadczeń do wyboru 

(systemy punktowe). Tam, gdzie są dostępne, pracownicy narzekają na niski poziom 

finansowania ze strony pracodawcy, który przekłada się na niską atrakcyjność bonusu. 

 Pracownicy cenią możliwości integracji – podczas wywiadów, uczestnicy wyrażali chęć 

szerszego wsparcia przez instytucje aktywności integracyjnych, np. wspólnych wyjść po 

                                                   

9
 Nie zawsze są w pełni konsekwentne – np. niektóre instytucje pokrywające wszystkie etaty w ramach PO PT 

muszą wypłacać nagrody, które nie są środkami kwalifikowalnymi w ramach programu. 
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pracy, corocznych pikników rodzinnych, a także szkoleń wyjazdowych. W niektórych 

instytucjach takie formy są stosowane, aczkolwiek pracownicy wspominali także 

o przypadkach, w których taka praktyka została ograniczona ze względu na trudność ze 

znalezieniem źródła finansowania. W tych urzędach zdarza się, że pracownicy organizują się 

oddolnie. Szerszy dostęp do takich aktywności pozytywnie wpłynąłby na poziom 

zintegrowania i morale kadr, szczególnie że są one popularne w sektorze prywatnym, który 

stanowi pewien punkt odniesienia dla pracowników. 

Uwarunkowanie zmian wynagrodzeń 

 Uzyskanie podwyżki zwykle wynika z inicjatywy pracownika – pracownicy podczas 

wywiadów wskazują, że otrzymanie podwyżki wymaga nawet wieloletnich starań i zazwyczaj 

zagrożenia odejściem z pracy. Instytucje mają różne podejście do takiego postawienia 

sprawy – zazwyczaj przekonują, że próbują choć częściowo zaspokoić żądania płacowe, aby 

zatrzymać doświadczonego pracownika. Niektórzy badani na stanowiskach kierowniczych 

wskazują jednak, że nie chcą zachęcać pracowników do takich form starań, i podchodzą do 

nich raczej negatywnie. W niektórych instytucjach badani mówią, że nawet awans zawodowy 

nie zawsze łączy się z podwyżką. Należy jednak zaznaczyć, że badani z doświadczeniem 

w sektorze prywatnym wskazują na podobne trudności – frustracja dot. sposobu ubiegania 

się o podwyżkę może częściowo wynikać z nierealistycznie pozytywnego obrazu sektora 

przedsiębiorstw. 

 Rekrutacja na lepsze stanowisko w innej instytucji stanowi częstą ścieżkę rozwoju 

kariery zawodowej – w zgodnej opinii badanych, zmiana pracy (także w ramach 

administracji publicznej i systemu wdrażania funduszy europejskich) stanowi najlepszy 

sposób na poprawę warunków finansowych. Powszechne jest przekonanie, że instytucje 

bardziej doceniają nowych pracowników (inaczej rekrutacja nie zakończy się sukcesem) niż 

doświadczonych, którzy kontynuują pracę na relatywnie gorszych warunkach np. 

z przyzwyczajenia i obaw przed zmianą. W niektórych instytucjach pracownicy odchodzili, 

aby wkrótce powrócić na wyższe stanowiska, jednak nie jest to zawsze dobrze przyjmowane. 

Prowadzona polityka w zakresie płac oraz rozwoju zawodowego przyczynia się więc do 

dodatkowych fluktuacji, a także prowadzi do frustracji. 

4.4 Poziom i rodzaj wykształcenia pracowników instytucji 

Pracownicy instytucji wdrażających FE to niemalże wyłącznie osoby posiadające wyższe 

wykształcenie. Ogółem we wszystkich badanych instytucjach stanowią oni 95% badanych. Nieco 

niższe odsetki obserwuje się w kilku podmiotach:  

Tabela 5. Wyższe wykształcenie 

Instytucja 
% osób z wyższym wykształceniem poniżej 
średniej dla wszystkich instytucji 

Urząd Transportu Kolejowego 85,70% 

Ministerstwo Sprawiedliwości 88,90% 

Urząd Zamówień Publicznych 90,00% 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 90,20% 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 91,20% 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 91,70% 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 91,70% 
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Wśród pracowników dominują kierunki wykształcenia związane z administracją i prawem. 

Nie jest to zaskakująca sytuacja zważywszy charakter wykonywanej przez nich pracy. 

Interesujące są jednak takie podmioty, gdzie dominujący kierunek wykształcenia związany jest 

już bardziej z właściwym im obszarem działalności, a niekoniecznie już ze specyfiką pracy osób 

wdrażających FE. Przykładami takich podmiotów jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

(44% posiadających dyplom z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska) czy Urząd Transportu 

Kolejowego (44% z zakresu nauk technicznych i przemysłowych). Taka sytuacja rodzi pytanie 

o sposób delegowania pracowników do prac związanych z FE. W przypadku podmiotów, które 

włączane są w system wdrażania FE ze względu na realizację kluczowych projektów, 

prawdopodobnie relokują one swoich pracowników do nowych zadań. Powstaje więc pytanie czy 

jest to dla nich promocja, czy wręcz przeciwnie. To już ma duże przełożenie na poziom 

satysfakcji i zaangażowania a w dalszej kolejności na efektywność ich pracy.  

Tabela 6. Wykształcenie według kierunków 
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Ogółem 1% 2% 0% 12% 37% 7% 1% 6% 9% 0% 0% 24% 

Ministerstwo Inwestycji 
i  Rozwoju 

1% 5% 0% 20% 40% 7% 2% 3% 2% 0% 0% 21% 

Ministerstwo Finansów 0% 0% 0% 0% 71% 0% 8% 0% 5% 0% 0% 16% 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

0% 0% 0% 2% 25% 19% 0% 2% 44% 0% 0% 8% 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

0% 2% 0% 5% 25% 10% 5% 14% 20% 1% 0% 21% 

Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 

2% 2% 2% 18% 30% 8% 1% 11% 3% 2% 0% 22% 

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

1% 1% 0% 10% 40% 7% 2% 5% 3% 0% 1% 30% 

Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych 

3% 2% 0% 10% 42% 3% 2% 9% 4% 0% 0% 26% 

Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa 

0% 0% 0% 20% 40% 0% 0% 4% 4% 0% 4% 28% 

Ministerstwo Środowiska 1% 3% 0% 8% 37% 5% 0% 4% 15% 0% 0% 28% 

Ministerstwo Zdrowia 3% 0% 0% 20% 31% 6% 0% 3% 3% 6% 0% 29% 

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 

0% 0% 0% 9% 76% 0% 0% 3% 6% 0% 0% 6% 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

2% 0% 0% 10% 40% 4% 0% 4% 0% 0% 0% 40% 

Ministerstwo Energii 0% 0% 0% 13% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 47% 

Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 

5% 0% 0% 24% 35% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 32% 

Centrum Projektów 
Europejskich 

0% 0% 0% 17% 52% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 

Ministerstwo Infrastruktury 0% 0% 0% 7% 29% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

0% 8% 0% 23% 54% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 

Urząd Zamówień 
Publicznych 

0% 0% 0% 0% 89% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 
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Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

0% 0% 0% 14% 41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46% 

Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej, 
Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Główny Urząd Statystyczny 0% 0% 0% 18% 29% 12% 0% 0% 12% 0% 0% 29% 

Urząd Transportu 
Kolejowego 

0% 0% 0% 0% 36% 7% 0% 43% 0% 0% 0% 14% 

Ośrodek Przetwarzania 
Informacji 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

0% 0% 0% 11% 56% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 

Inna 1% 2% 0% 1% 33% 10% 0% 5% 24% 1% 0% 24% 

Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych 

3% 0% 0% 3% 24% 19% 0% 0% 11% 0% 0% 41% 

 

4.5 Ocena możliwości rozwoju zawodowego przez pracowników 

w obecnym miejscu pracy 

W trakcie badań CAWI zadano pytanie respondentom o to, czy dostępne im możliwości rozwoju 

odpowiadają ich aspiracjom. Nieco ponad 40% pracowników zgadza się z takim twierdzeniem. 

Niemniej jednak duża grupa osób nie potrafi tego jednoznacznie ocenić, a nieco ponad 23% 

badanych nie zgadza się z tym twierdzeniem, w tym 10% zdecydowanie się nie zgadza – to 

wskaźnik wymagający uwagi. Tym bardziej, że brak możliwości rozwoju jest jednym z czynników 

powodujących odchodzenie pracowników (przede wszystkim tych doświadczonych i potencjalnie 

najlepiej przygotowanych). Wszystko to oznacza, że jakieś możliwości rozwoju są stwarzane, 

ale nie odpowiadają one w pełni potrzebom pracowników. Analizując zakres szkoleń 

dofinansowanych ze środków PO PT widać wyraźnie, że mają one charakter techniczny: prawo 

zamówień publicznych, rozlicznie i sprawozdawczość, etc. Pracownicy wskazują natomiast 

problemy zarówno z możliwością udziału w szkoleniach na skutek dużego obciążenia 

obowiązkami służbowymi, jak i trudności z udziałem w szkoleniach tzw. miękkich np. dot. 

zarządzania, komunikacji itp. Sytuacja w tym zakresie jest jednak bardzo zróżnicowana pomiędzy 

instytucjami, pomimo obowiązywania analogicznych wytycznych. 
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Tabela 7. Ocena możliwości rozwoju 

 

Dostępne możliwości rozwoju odpowiadają moim aspiracjom 

Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Ani się  
zgadzam, ani 
się nie 
zgadzam 

Raczej się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 
zgadzam 

Ogółem 2,70% 40,50% 32,40% 13,50% 10,80% 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 7,40% 39,70% 30,10% 17,30% 5,40% 

Ministerstwo Finansów 7,90% 36,80% 31,60% 13,20% 10,50% 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 5,90% 33,30% 25,50% 29,40% 5,90% 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

2,90% 28,80% 34,10% 22,10% 12,00% 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 3,90% 31,90% 25,50% 20,60% 18,10% 

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

11,80% 28,40% 19,60% 26,50% 13,70% 

Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych 

6,30% 34,10% 24,60% 20,60% 14,30% 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 0,00% 12,00% 52,00% 32,00% 4,00% 

Ministerstwo Środowiska 7,50% 30,00% 36,30% 17,50% 8,80% 

Ministerstwo Zdrowia 2,60% 33,30% 41,00% 20,50% 2,60% 

Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów 

14,30% 22,90% 37,10% 17,10% 8,60% 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

3,90% 29,40% 27,50% 27,50% 11,80% 

Ministerstwo Energii 0,00% 46,70% 26,70% 20,00% 6,70% 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej 

7,70% 28,20% 28,20% 20,50% 15,40% 

Centrum Projektów Europejskich 12,00% 36,00% 12,00% 24,00% 16,00% 

Ministerstwo Infrastruktury 12,50% 25,00% 37,50% 18,80% 6,30% 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 13,30% 46,70% 20,00% 20,00% 0,00% 

Urząd Zamówień Publicznych 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 

Bank Gospodarstwa Krajowego 17,40% 39,10% 30,40% 13,00% 0,00% 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie 

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Główny Urząd Statystyczny 0,00% 64,70% 29,40% 5,90% 0,00% 

Urząd Transportu Kolejowego 14,30% 28,60% 35,70% 14,30% 7,10% 

Ośrodek Przetwarzania Informacji 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ministerstwo Sprawiedliwości 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 40,00% 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Inna 40,00% 0,00% 20,00% 40,00% 0,00% 

Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych 

1,20% 26,10% 29,80% 18,60% 24,20% 

 

Powyższe wnioski z badań ilościowych uzupełniono wnioskami pochodzącymi z badań 

jakościowych. Informacje przedstawiono w podziale na obszary tematyczne: 
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Możliwości awansu 

 Pracownicy na ogół pozytywnie oceniają możliwość rozwoju merytorycznego – 

podczas wywiadów większość osób pozytywnie ocenia możliwość rozwoju kompetencji 

podczas pracy w instytucjach wdrażających fundusze europejskie. Badani wskazują na 

konieczność opanowania złożonej problematyki funduszowej, pogłębienia wiedzy w obszarze 

tematycznym konkursów, a także nacisk na efektywną pracę projektową. Pracownicy 

o większym stażu wysoko oceniają kompetencje, które nabyli podczas realizacji kolejnych 

okresów programowania, także na skutek wdrażania Programów Operacyjnych Pomoc 

Techniczna. Należy jednak zauważyć, że praca nie wszędzie jest uznawana za tak 

rozwojową – zdarzały się też wypowiedzi badanych na temat schematycznego 

i administracyjnego charakteru pracy, szczególnie na niższych stanowiskach. 

 Pracownicy zwykle nie mają wizji dalszej ścieżki kariery – podstawowym problemem 

w kontekście rozwoju zawodowego jest brak ugruntowanego podejścia do awansów. Dotyczy 

to szczególnie ekspertów, którzy mogliby liczyć na rozwój już tylko na stanowiskach 

kierowniczych – instytucje mają ograniczone możliwości motywowania tych osób. Badani 

rzadko wskazują, że mają wizję swojego dalszego rozwoju, częste jest przekonanie, że będą 

kontynuować pracę na obecnych warunkach. W tych instytucjach, które wskazują na 

problemy z zapewnieniem pełnej obsady kadrowej, zatrudnienie nowych osób staje się 

priorytetem, natomiast oferta rozwoju dla obecnych pracowników jest bardziej ograniczona. 

 Trudność z awansem w ramach organizacji zachęca do udziału w rekrutacjach na 

stanowiska w innych instytucjach – w związku z powyższym, badani wskazują, że zmiana 

stanowiska w wyniku wygranej rekrutacji to częsty model poprawy warunków pracy. 

Zazwyczaj wymaga to zmiany instytucji, także ze względu na wskazywaną podczas 

wywiadów niechęć dyrektorów i kierowników do wzajemnego „podkupywania” personelu. 

Z drugiej strony, pracownicy podczas wywiadów często przyznają się do niechęci wobec 

zmian, są w stanie kontynuować pracę w obecnym miejscu nawet pomimo wysokiego 

poziomu frustracji, dopóki nie wystąpią szczególnie negatywne okoliczności (np. konflikty 

z przełożonym). 

 Oprócz formuły mianowania w służbie cywilnej, nie funkcjonują ramy instytucjonalne 

wspierające rozwój kariery w pozostałych instytucjach systemu – pracownicy są ściśle 

przyporządkowani do własnego miejsca pracy, niektórzy wskazują nawet na ograniczoną 

możliwość mobilności w ramach pojedynczej instytucji. Nie funkcjonują rozwiązania, które 

wspierałyby kontynuowanie kariery w innych urzędach czy np. czasowe zatrudnienie w innej 

instytucji w celu uzupełnienia kompetencji i poszerzenia perspektywy realizowanych zadań w 

ramach całego systemu. Utrudnia to też wykorzystanie doświadczeń i kompetencji 

zgromadzonych przez daną instytucję przez inne podmioty, które napotykają zbliżone 

wyzwania. Mianowanie w służbie cywilnej funkcjonuje tylko w instytucjach, których dotyczy 

ustawa o służbie cywilnej, a urzędnicy mianowani stanowią mniejszość (6.4%) zatrudnionych 

w służbie cywilnej
10

 – niektórzy pracownicy służby cywilnej wskazują, że uzyskanie tego 

statusu jest kłopotliwe, w związku z tym nie jest to formuła szczególnie atrakcyjna. 

 System ocen ma ograniczoną efektywność ze względu na ograniczone możliwości 

docenienia pracowników – w związku z ograniczonymi możliwościami awansu oraz niskimi 

funduszami na nagrody, zarówno szeregowi pracownicy, jak i kierownicy jednostek 

i przedstawiciele komórek kadrowych, wskazują na niską skuteczność procesu ocen – częste 

jest przekonanie, że ocena nie przekłada się na konkretne docenienie. Inne wskazywane 

                                                   

10
 Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2018 rok 
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problemy to niewspółmierność ocen (różne podejście do oceniania w różnych komórkach 

jednej instytucji) oraz jej zaniżanie (aby nie wspierać oczekiwań dot. podwyżki).  

Szkolenia 

 Pracownicy są zwykle zadowoleni z systemu szkoleń w ramach PO PT – dostęp do 

szkoleń jest uznawany za cechę wyróżniającą zatrudnienie w ramach PO PT, pozytywnie 

wpływający na przygotowanie pracowników, atrakcyjność zatrudnienia i możliwość rozwoju 

zawodowego. Dostępne szkolenia z pewnością pozytywnie wpłynęły na budowę potencjału 

administracyjnego w pierwszych latach wdrażania systemu. Badane instytucje wciąż 

wyróżniają się budżetem na szkolenia (nawet po 4-6 tys. zł rocznie, w porównaniu do 

przeciętnie wydawanych 511 zł w służbie cywilnej
11

). 

 Zróżnicowane podejście do kwalifikowalności szkoleń stanowi barierę dla pełnego 

wykorzystania szkoleń niektórych instytucjach – szkolenia realizowane w ramach PO PT 

muszą spełniać odpowiednie wytyczne, aby ich wydatki były uznane za kwalifikowane – m.in. 

tematyka szkolenia musi być uzasadniona zakresem obowiązków pracownika przy wdrażaniu 

funduszy. Wywiady prowadzone w różnych instytucjach wskazują jednak, że podejście do 

kwalifikowalności nie jest takie same we wszystkich urzędach – w niektórych pracownicy 

mają poczucie, że rzeczywiście mają dostęp do wszelkich racjonalnie uzasadnionych 

szkoleń, natomiast w innych pojawiają się obawy dot. kwalifikowalności i zniechęca się do 

rozwijania np. umiejętności miękkich, komunikacyjnych, zarządczych. Problem wynika 

zapewne z różnej interpretacji wytycznych oraz różnych doświadczeń z kontrolami 

(zastrzeżenia instytucji kontrolujących przyczyniają się do „usztywnienia” podejścia). Wnioski 

sugerują, że potrzebna jest lepsza komunikacja dot. kwalifikowalności środków, a także 

monitorowanie skali problemu (kiedy np. środki na szkolenia nie są w pełni wykorzystane). 

 Nauka języków obcych uznawana jest za ważny element rozwoju zawodowego – 

pracownicy pozytywnie oceniają możliwość nauki języków, którą oferuje im instytucja, w tym 

możliwości finansowania indywidualnego uczestnictwa w kursach. Niektóre osoby wskazały 

jednak, że nie mogą uczyć się języków, które nie są bezpośrednio niezbędne do pracy na 

aktualnym stanowisku, nawet jeżeli pozwoliłoby to im przyjąć takie zadania w przyszłości oraz 

prowadzić komunikację np. z interesariuszami. 

 Skomplikowanie i czasochłonność procesu załatwiania szkolenia zniechęca 

pracowników do wykorzystania tych możliwości – pracownicy w wielu instytucjach 

podczas wywiadów zgłaszają na wysoki poziom formalizacji i czasochłonności procesu 

obiegania się o finansowanie szkoleń. Jest to wskazywane jako czynnik nawet zniechęcający 

do udziału. Należy zadbać o to, by proces był przejrzysty i możliwie prosty, a pracownicy 

mogli liczyć na wsparcie komórek administracyjnych. Wiedza o dostępnym budżecie na 

szkolenia także jest wskazana wśród czynników sprzyjających pełnemu wykorzystaniu 

możliwości szkoleniowej. 

 Rynek szkoleń niekoniecznie oferuje usługi odpowiadające na potrzeby bardziej 

doświadczonych pracowników – najbardziej doświadczone osoby pracujące przy 

wdrażaniu funduszy europejskich wskazują w wywiadach, że czynnikiem negatywnie 

wpływającym na wykorzystanie przez nie szkoleń są ograniczenia oferty rynkowej – takie 

osoby same posiadają często wiedzę wyższą niż trenerzy oferowanych kursów. Dla takich 

osób zasadne mogłoby np. być przygotowanie specjalistycznych szkoleń w ramach całego 

systemu wdrażania FE 

                                                   

11
 Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2018 rok 
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 Na poziom udziału w szkoleniach negatywnie wpływa przeciążenie obowiązkami 

służbowymi – pracownicy instytucji, które uznają za nadmiernie przeciążone zadaniami, 

wskazują w wywiadach, że nierzadko rezygnują z zapisów lub udziału w szkoleniach ze 

względu na brak czasu – nie są w stanie wygospodarować kilku dni przerwy w realizacji 

obowiązków służbowych, wiązałoby się to z koniecznością nadrabianie nieobecności 

w formie nadgodzin. Opisywano też sytuacje, w których pracowników musiał przerwać udział 

w szkoleniu. Istnieje wyraźnie potrzeba budowy m.in. kultury organizacyjnej, która będzie 

odpowiednio uznawała konieczność wydzielenia czasu na rozwój zawodowy. 

 Pracownicy oraz kierownicy jednostek szczególnie cenią inne niż szkolenia formy 

rozwoju zawodowego – według bardziej doświadczonych pracowników, szczególnie cenne 

formy rozwoju zawodowego to udział w konferencjach, międzynarodowych programach 

twinningowych, udział w działaniach pilotażowych. Podczas opracowywania Planu 

zarządzania zasobami ludzkimi... na przyszłą perspektywę, wsparcie udziału w tych 

nieszkoleniowych formach powinno być odpowiednio uwzględnione. 

 Niektórzy badani negatywnie oceniają postrzegany gorszy dostęp pracowników 

instytucji wdrażających do szkoleń – podczas wywiadów grupowych sformułowano 

przekonanie, że dostęp do szkoleń w instytucjach wdrażających jest mniejszy niż 

w instytucjach zarządzających i pośredniczących, co negatywnie wpływa na efektywność 

wykorzystania funduszy. Osoby wskazywały na potrzebę zarządzania kompetencjami 

w całym systemie wdrażania. 

 Pracownicy oczekują wsparcia szkoleniowego podczas wdrażania nowych programów 

i systemów – według osób badanych, szczególnie istotne jest zapewnienie odpowiednich 

szkoleń w kontekście wdrażania nowych programów, konkursów, ale także systemów 

administracyjnych i informatycznych. Podawano przykłady, w których szkolenie odbywało się 

dopiero po dłuższym okresie użytkowania nowych rozwiązań, ze szkodą dla efektywności. 

Wskazywano także potrzebę odpowiednio przygotowania do nowych form finansowania 

projektów w przyszłej perspektywie finansowej. 

 Wysokie wymogi dot. dalszego zatrudnienia zniechęcają do udziału w szkoleniach 

w niektórych instytucjach – podczas gdy w większości instytucji wykorzystanie szkoleń 

wiąże się z koniecznością przepracowania odpowiedniego okresu (pod rygorem zwrotu 

kosztów), w niektórych instytucjach ten okres jest na tyle długi, że według badanych 

zniechęca do udziału w szkoleniach. 

 Kwalifikowalność studiów menadżerskich stanowiłaby atrakcyjną zmianę 

z perspektywy kierowników – część badanych wskazywała, że pożądana byłaby taka 

zmiana reguł, aby umożliwić kwalifikowalność studiów menadżerskich. Stanowiłoby to 

czynnik zachęcający do rozwoju kariery na stanowiskach kierowniczych w urzędach 

odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy. 

4.6 Ocena satysfakcji pracowników z obecnego miejsca zatrudnienia 

Satysfakcja pracowników administracji publicznej to jeden z kluczowych czynników poddanych 

ocenie w ramach analizy badania CAWI. W ujęciu zbiorczym wśród wszystkich ankietowanych 

poziom satysfakcji plasuje się średnio na poziomie 3,28 w skali pięciopunktowej, przy czym 5 jest 

oceną najwyższą, zatem średni poziom satysfakcji plasuje się powyżej środka skali. Dokonywane 

oceny są także relatywnie jednorodne. Nie obserwuje się grup, które byłyby szczególnie 

usatysfakcjonowane lub szczególnie niezadowolone – w ramach każdej z grup 

„demograficznych” występuje duże zróżnicowanie, także pomiędzy instytucjami. 
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Staż pracy na danym stanowisku a satysfakcja 

Wśród obserwowanych czynników różnicujących należy wyszczególnić m.in. czynnik taki jak 

„staż pracy na danym stanowisku”.  

Tabela 8. Satysfakcja w zależności od stażu na stanowisku 

Staż pracy na danym stanowisku 

Średnia ocena 

satysfakcji 

Mniej niż rok 3,43 

1-2 lata 3,29 

3-5 lat 3,30 

5-10 lat 3,23 

Powyżej 10 lat 3,17 

 

Wykres 2. Satysfakcja według stażu na stanowisku 

 

Najwyższy poziom zadowolenia obserwuje się wśród pracowników, którzy podjęli pracę 

w przeciągu ostatniego roku, jednak wraz ze wzrostem stażu pracy obserwuje się sukcesywny 

spadek zadowolenia z wykonywanej pracy. Jest to sytuacja często obserwowana w różnych 

organizacjach, niezależnie od sektora. Zazwyczaj jednak satysfakcja pracowników o najdłuższym 

stażu jest ponownie wyższa. 

Analiza pozwoliła na zbadanie kluczowych czynników, które pozytywnie wpływają na poziom 

satysfakcji na różnych etapach kariery w instytucji: 

W przypadku osób, które zaczynają pracę są to przede wszystkim obszary: 

3,43 

3,29 3,3 

3,23 

3,17 

Mniej niż rok 1-2 lata 3-5 lat 5-10 lat Powyżej 10 lat
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 Warunki pracy
12

, w ramach którego kluczową role odgrywa poczucie kontroli nad własną 

karierą
13

; 

 Sens pracy
14

, gdzie znaczące są ciekawe wyzwania
15

. 

W przypadku osób z najwyższym stażem jest to z kolei wsparcie ze strony zespołu
16

. 

Grupy instytucji a satysfakcja 

Różnicę poziomu zadowolenia można też zaobserwować między pracownikami małych, średnich 

oraz dużych zespołów wdrażających Fundusze Unijne. Do małych zespołów należą te liczące do 

100 pracowników, do średnich Wykonawca zaliczył zespoły w skład których wchodzi od 101 do 

200 pracowników, zaś do dużych zespoły, w których Fundusze Unijne wdrażane są przez 300 lub 

więcej osób. 

Tabela 9. Poziom zatrudnienia przy wdrażaniu FE a ocena satysfakcji 

Poziom zatrudnienia przy wdrażaniu FE Średnia ocena satysfakcji 

Małe 3,25 

Średnie 3,19 

Duże 3,31 

 

Można zaobserwować pewne różnice w poziomie satysfakcji w zależności od poziomu 

zatrudnienia pracowników wdrażających fundusze w danej jednostce, jednak nie są one zbyt 

duże. W ramach każdego z segmentów, wskazać można instytucje o zdecydowanie wyższym 

i niższym poziomie satysfakcji. Duże zróżnicowanie poziomu satysfakcji zaobserwowano także 

w grupach instytucji objętych służbą cywilną oraz pozostałych. 

Podwyżka wynagrodzenia a satysfakcja 

Innym istotnym parametrem różnicującym poziom zadowolenia z pracy jest fakt otrzymania 

podwyżki wynagrodzenia. Wśród osób, których wynagrodzenie zasadnicze w ciągu minionych 12 

miesięcy wzrosło, poziom satysfakcji ma wartość 3,42, podczas gdy wskaźnik ten dla osób, które 

nie otrzymały podwyżki wyniósł 3,13. Motywacja osób, których wysiłek został doceniony przez 

przełożonych wzrasta budując poczucie, że ich zaangażowanie w pracę przynosi wymierne 

korzyści.  

Wskaźnik Net Promoter Score 

Pozytywne oceny jakie wystawiają pracownicy zespołów wdrażających Fundusze Europejskie, 

nie przekładają się jednak na ich wolę promowania urzędu jako atrakcyjnego miejsca pracy. 

Wskaźnik eNPS (Employee Net Promoter Score) dla całej badanej grupy wyniósł: -45, na skali od 

                                                   

12
 Zależność potwierdzona analizą wariancji (istotność statystyczna = 0,02) oraz testami post hoc GT2 Hochberga 

dla grup wyznaczonych długością stażu pracy.  
13

 Chodzi o wpływ zmiennej określonej pytaniem: Mam poczucie, że możliwość awansu zależy przede wszystkim 
ode mnie. 
14

 Zależność potwierdzona analizą wariancji (istotność statystyczna = 0,0) oraz testami post hoc GT2 Hochberga 
dla grup wyznaczonych długością stażu pracy. 
15

 Chodzi o wpływ zmiennej określonej pytaniem: Moja praca stawia przede mną ciekawe wyzwania 
16

 Zależność potwierdzona analizą wariancji (istotność statystyczna = 0,04) oraz testami post hoc GT2 Hochberga 
dla grup wyznaczonych długością stażu pracy. Chodzi o wpływ obszaru „zespół” oraz zmiennej określonej 
pytaniem: Mogę liczyć na wsparcie ze strony innych członków zespołu. 
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-100 do + 100 (wyliczany jako % Promotorów – % Krytyków, gdzie Promotor to osoba 

wystawiająca ocenę 10 lub 9, a Krytyk – 6 lub mniej w skali od 1 do 10).  

Tabela 10. Employee Net Promoter Score 

Grupa % 

% Promotorów 11% 

% Obojętnych 33% 

% Krytyków 56% 

 

Wysoki odsetek krytyków pomimo niezłej oceny satysfakcji z pracy może oznaczać, że o ile 

pracownicy są stosunkowo zadowoleni z obecnej pracy – np. na skutek długotrwałych relacji 

z członkami swoich zespołów – i często nastawieni na kontynuację kariery, dostrzegają istotne 

obiektywne wady warunków zatrudnienia, np. niski poziom pensji. 

Dodatkowe czynniki wpływające na poziom satysfakcji pracowników omówiono w rozdziale 7.  
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5 Analiza przyczyn i kierunków fluktuacji pracowników 
administracji rządowej odpowiedzialnej za wdrażanie 
funduszy europejskich (w tym analiza przepływu 
pracowników pomiędzy instytucjami w systemie 
wdrażania funduszy europejskich) 

5.1 Charakterystyka obszaru 

Poziom fluktuacji został wybrany jako wskaźnik rezultatu w obszarze zasobów ludzkich Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Z perspektywy kadrowej, efektywne wdrożenie 

funduszy europejskich zależy od wykształcenia i utrzymania pracowników o odpowiednich 

kompetencjach, a także zapewnienia ciągłości organizacyjnej i kompetencyjnej zaangażowanych 

instytucji. Wysoki poziom fluktuacji może wskazywać na wysoki poziom rezygnacji z pracy 

w instytucjach. 

Wysoki poziom fluktuacji stanowił w przeszłości znaczący problem w instytucjach wdrażających 

fundusze europejskie. W latach 2004-2007 wynosił on około 20% rocznie, później obniżył się do 

poziomu poniżej 4% (w latach 2009-2012). W ramach programu PO PT 2014-2020, przyjęto 

wartość bazową na poziomie 5.99% (wartość dla roku 2013), natomiast wartość docelową (dla 

roku 2023) na poziomie 5.5%. Ewaluacja śródokresowa zgłosiła wątpliwości co do sposobu 

zdefiniowana wskaźnika, sprawdza się on jednak do corocznej weryfikacji poziomu fluktuacji. 

Poziom fluktuacji został przedstawiony poniżej. 

Wykres 3. Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności 

 

Źródło: wskaźniki PO PT 2014-2020. 

Należy jednak zauważyć, że nie każdy przepływ kadrowy ma podobnie negatywny wpływ na 

system wdrażania FE. Zagrożenie stanowi pełne odejście pracowników z systemu, np. do sektora 

przedsiębiorstw, na stanowiska niezwiązane z wdrażaniem funduszy europejskich. Kontynuacja 

zatrudnienia w instytucjach (np. samorządowych) lub stanowiskach związanych z FE w sektorze 

prywatnym osłabia potencjał administracyjny centralnych instytucji rządowych, jednak 

kompetencje w dalszym ciągu wykorzystywane są w gospodarce. Przepływy pomiędzy badanymi 

instytucjami, choć także mogą zakłócać ciągłość ich funkcjonowania, gdy osiągną zbyt duży 

poziom, mają także pozytywną stronę – mogą prowadzić do lepszego dostosowania profili 

zatrudnionych do wymogów miejsca pracy. 

5,70% 

10,79% 10,90% 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
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5.2 Poziom i kierunki fluktuacji 

Fluktuacja kadr jest obecnie jednym z kluczowych wyzwań, przed jakimi stoją organizacje ze 

wszystkich sektorów. Zarządzanie kapitałem ludzkim jest obecnie jednym ze strategicznych 

obszarów zarządzania, tuż obok technologii, finansów czy bezpieczeństwa. W ostatnim okresie 

obserwuje się wysokie wskaźniki fluktuacji na całym polskim rynku pracy. Z badań Monitor Rynku 

Pracy
17

 wynika, że na koniec 2018 roku o 5 p.p. wzrósł odsetek osób, które zmieniły w ostatnim 

półroczu pracodawcę (24%), o 2 p.p. – osób, które zmieniły stanowisko (19%). Liczba 

pracowników, którzy w ciągu pół roku zmienili miejsce zatrudnienia, jest najwyższa od końca 

zeszłego roku – wtedy taką sytuację deklarowało 1/5 respondentów, na koniec 2018r. – już blisko 

1/4. Oczywiście jest to wartość średnia, a sytuacja znacząco różni się pomiędzy sektorami. 

Jak pokazują dane Szefa Służby cywilnej, wskaźnik rotacji dla korpusu cywilnego w 2017r. 

przekroczył wartość 11%. Niemniej jednak sukcesywnie rósł on od roku 2014, gdzie osiągał 

wartość ok. 6%. Dane sprawozdawcze PO PT
18

 wskazują, że poziom fluktuacji pracowników 

w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności ma niemalże takie same wartości i taką 

samą dynamikę. Oznacza to, że wskaźnik fluktuacji w instytucjach zajmujących się 

wdrażaniem FE nie osiągnął jeszcze kryzysowych poziomów. Taka sytuacja ma jednak 

swoje niuanse. 

Bazując na danych uzyskanych z instytucji objętych badaniem oraz wynikach CAWI można 

wysunąć poniższe spostrzeżenia. 

Należy jednak zaznaczyć, że grupa pracowników w okresie wypowiedzenia w badaniu 

ankietowym liczyła 18 osób, przez co dane te należy uznawać za jedynie orientacyjne. 

1. Fluktuację w instytucjach wdrażających FE można estymować obecnie na 8,8%
19

. Mowa 

tutaj wyłącznie o stanowiskach objętych dofinansowaniem w ramach PO PT. Jest to 

informacja o tyle pozytywna, że zdarzają się instytucje, gdzie poziom rotacji wszystkich 

pracowników sięga 20%. 

2. Według badania CAWI, w zdecydowanej większości jest to fluktuacja dobrowolna (76% 

przypadków), wynikająca z inicjatywy samego pracownika. Jako najważniejsze przyczyny 

wskazuje się
20

: 

a. Poziom wynagrodzeń (42% wskazań w badaniu CAWI) 

b. Ograniczone możliwości awansu (25%) lub dalszego rozwoju (22,5%) 

c. Brak poczucia wartości wykonywanej pracy (22,5%) 

d. Obowiązujące w danej instytucji procedury (22,5%). 

3. Wśród osób odchodzących liczebnie przeważają: 

a. kobiety (61,1%) 

b. osoby z wyższym wykształceniem (94,4%) 

c. osoby niepełniące funkcji kierowniczych (72,2%) 

Ten profil jest pochodną struktury zatrudnienia, w której dominują właśnie kobiety, osoby 

z wyższym wykształceniem oraz pracownicy liniowi. Fakt ten oznacza, że z pracy związanej 

                                                   

17
 Monitor Rynku Pracy, 33 edycja. Randstad Polska 

18
 Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2017r. 

19
 Estymacja przedziałowa, gdzie danymi dotyczącymi populacji są dane Szefa Służby Cywilnej, zaś danymi 

z próby, odsetek odpowiedzi na pytanie: Czy jest Pan/Pani w okresie rozwiązania umowy o pracę? Rozkład z 
próby został dodatkowo standaryzowany danymi historycznymi uzyskanymi u części instytucji objętych badaniem.  
20

 Wartości nie sumują się do 100%. Przewidziano możliwość wyboru kilku odpowiedzi.   
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z wdrażaniem FE nie odchodzi jakaś konkretna, specyficzna grupa osób. Są to osoby bardzo 

podobne pod względem profilu demograficznego do wszystkich zatrudnionych. Wyjątek 

stanowi jedynie staż pracy. O ile wśród wszystkich badanych najczęściej jest to powyżej 10 

lat (32,1%), o tyle najczęściej odchodzą osoby pracujące od 6 do 10 lat (47,1%).  

4. Wśród osób, które są obecnie w okresie wypowiedzenia, 33.3% wskazało, że po zmianie 

pracy chciałoby w dalszym ciągu zajmować się Funduszami Europejskimi, natomiast 

przeciwnego zdania było 38,9% osób, co może wiązać się też z biograficznym momentem 

zmiany (na pracę niezwiązaną z FE). W całej populacji badanych, pozytywną odpowiedź 

udzieliło 39,3% osób, natomiast negatywną zaledwie 14,0%. Stosunkowo wysoki odsetek 

osób niezdecydowanych może świadczyć o tym, że część pracowników nie ma w pełni 

wyrobionej preferencji dot. zakresu zadań – o ile FE uznawane są zwykle za raczej 

interesujące, o tyle dla pracowników większą rolę odgrywają czynniki związane z warunkami 

pracy, atmosferą w miejscu pracy itd. 

5. Większość osób będących w okresie wypowiedzenia, 38.9% planuje kontynuować pracę 

w administracji publicznej. Po 11.11% wskazało na samorząd terytorialny lub spółki Skarbu 

Państwa, natomiast 27.8% planuje kontynuować karierę w sektorze prywatnym. Potwierdza 

to przekonanie, że fluktuacja odbywa się głównie w ramach szeroko pojętego sektora 

publicznego, natomiast istnieją także przepływy do prywatnych przedsiębiorstw. 

Biorąc pod uwagę całość informacji o fluktuacji kadr dostrzega się podstawowe wyzwanie – 

odchodzenie osób doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach. Uwzględniając nawet fakt, 

że rotacja w badanych instytucjach nie jest bardzo wysoka, to jednak nie powinno się dopuszczać 

do tego, że odchodzą pracownicy najbardziej wartościowi. Przeciwdziałanie temu aspektowi 

zjawiska fluktuacji powinno być już jednym z priorytetów strategii zarządzania kapitałem 

ludzkim.   

Dodatkowe wnioski sformułowano na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych. 

Fluktuacja w ramach sektora publicznego 

 Wśród badanych, przepływy odbywają się w ramach sektora publicznego – 

przeprowadzone wywiady potwierdzają, że fluktuacja pracowników następuje głównie 

pomiędzy instytucjami administracji państwowej. Są to przede wszystkim instytucje 

wdrażające fundusze (w tym różne podmioty objęte niniejszym badaniem), natomiast 

zdarzają się także przejścia do jednostek niezajmujących się funduszami lub do samorządów. 

 Zmiany pracy w ramach sektora publicznego wynikają z dążenia do poprawy 

atrakcyjności zatrudnienia – pracownicy wedle własnych słów zmieniają pracę w celu 

poprawy wynagrodzenia, rozwinięcia nowych umiejętności. Niektóre instytucje uznawane są 

za bardziej atrakcyjne miejsca pracy, także pod względem finansowym. Uczestnicy badania 

są przekonani, że instytucje „podkupują” sobie nawzajem pracowników. 

 Pracownicy często kontynuują pracę przy funduszach europejskich – z wywiadów 

wynika, że przepływy oparte są przede wszystkim na kompetencjach w zakresie funduszy, 

w drugiej zaś kolejności kompetencjach technicznych w określonej dziedzinie (np. rozwój 

infrastruktury, wsparcie innowacji, ochrona środowiska).  

 Pracownicy niektórych instytucji mogą kontynuować karierę w instytucjach innych 

państw – dotyczy to tych instytucji, które realizują międzynarodowe projekty. Zwykle nie 

mogą one konkurować płacowo z ofertami instytucji zagranicznych. Problem dotyczy jednak 

tylko nielicznych urzędów – w większości badanych podmiotów ten kierunek fluktuacji nie jest 

jednak wskazywany. 
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Fluktuacja do sektora przedsiębiorstw 

 Pracownicy instytucji systemu wdrażania FE mogą znaleźć pracę w sektorze 

prywatnym, jeżeli posiadają poszukiwanie kompetencje – możliwość zatrudnienia 

w sektorze prywatnym jest zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi instytucjami, co 

przekłada się na warunki zatrudnienia. Instytucje, w których pracownicy nabywają 

kompetencje umożliwiające np. pracę w firmach doradczych, wspierających potencjalnych 

beneficjentów, są bardziej narażone na odejścia do sektora prywatnego. Z drugiej strony, 

nabycie kompetencji o znaczącej wartości także w sektorze prywatnym może stanowić 

czynnik zachęcający pracowników do podjęcia pracy w takiej instytucji. 

 Stereotypy na temat pracowników sektora publicznego negatywnie wpływają na 

możliwość zmiany sektora, szczególnie przez pracowników ministerstw – podczas 

wywiadów grupowych, wielu uczestników wskazywało na negatywne stereotypy dotyczące 

pracowników administracji publicznej, które zmniejszą ich atrakcyjność na rynku pracy. 

Zdaniem badanych, są często odbierani przez pracodawców prywatnych jako rzekomo 

przyzwyczajeni „do picia kawy od 8 do 16” – mało intensywnej, odtwórczej pracy. Dotyczy to 

w większym stopniu ministerstw niż agencji. Niektórzy pracownicy opowiadali, że chcieli 

kontynuować karierę w sektorze prywatnym, ale nie udało im się znaleźć odpowiedniej pracy 

– w związku z tym kontynuują pracę w administracji publicznej, pomimo narastającej frustracji 

(częściowo tłumaczy to niską skłonność do odejścia wśród części niezadowolonych 

pracowników). 

 Spółki skarbu państwa to potencjalnie atrakcyjny pracodawca dla osób 

zainteresowanych kontynuowaniem kariery poza administracją publiczną / systemem 

wdrażania Funduszy Europejskich – przy przejściu do tych podmiotów, pracownicy muszą 

sprostać mniejszej zmianie kultury organizacyjnej, a ich doświadczenia mogą cieszyć się 

wyższym uznaniem podczas rekrutacji. 
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5.3 Przyczyny odchodzenia z pracy  

Spośród wszystkich badanych ankietą CAWI, 18 osób było w okresie wypowiadania umowy 

o pracę, co stanowiło 1% badanej populacji. Wśród przyczyn odejścia z pracy najczęściej 

wskazywany był aspekt wynagrodzenia, a następnie ograniczone możliwości awansu oraz 

ograniczone możliwości rozwoju kompetencji. 

Wykres 4. Przyczyny odejścia z pracy (liczba wskazań) 

 

Wśród osób rezygnujących z obecnego stanowiska pracy są takie, które podtrzymują chęć 

dalszego zatrudnienia w administracji publicznej. Wśród powodów rezygnacji osoby te wskazują: 

wynagrodzenie, procedury, przełożonego, obciążenie pracą, brak poczucia wartości pracy, czego 

przyczyną może być kultura organizacyjna panująca w danym zespole lub urzędzie. 

Dodatkowych informacji na temat przyczyn odchodzenia dostarczyły badania jakościowe. 

 Najczęściej wskazywane są powody związane z niskim wynagrodzeniem – wywiady 

potwierdzają, że do głównych przyczyn odchodzenia z pracy należą niskie wynagrodzenia, 

a także powiązane z nimi czynniki takie jak ograniczone możliwości awansu czy znaczących 

podwyżek. Inne problemy to przeciążenie pracą czy zła atmosfera w zespole lub instytucji. 

Problemem mogą być także kompetencje zarządcze osób na niższych stanowiskach 

kierowniczych, które mają szerokie kompetencje specjalistyczne, ale niekoniecznie 

przygotowane są do zarządzania zespołem. 

 Pomimo niezadowolenia, pracownicy często nie podejmują decyzji o odejściu przez 

wiele lat – podczas wywiadów większość szeregowych pracowników negatywnie ocenia 

poziom wynagrodzeń. Problemy w tym zakresie są wskazywane także przez osoby na 

stanowiskach kierowniczych. Należy jednak zaznaczyć, że takie niezadowolenie może 

utrzymywać się przez wiele lat i nie doprowadzić do podjęcia decyzji o odejściu z pracy. 

Badani często wskazują na lęk przed zmianą lub, w dalszym ciągu, trudność ze znalezieniem 

pracy w sektorze prywatnym (potencjalnie oferującym lepsze pensje). Z perspektywy 

zarządzania zasobami ludzkimi w systemie zarządzania, należy dbać o to, by nie dostarczać 

pracownikom dodatkowych negatywnych bodźców, które w końcu mogą skłonić ich do 

podjęcia decyzji o odejściu. Czynniki takie jak błędy organizacyjne, niski poziom zarządzania, 

nadmierny poziom formalizacji, które w innych okolicznościach byłyby przyjęte ze 

zrozumieniem, mogą skłonić pracowników o wysokim poziomie frustracji dot. zarobków do 

aktywnego poszukiwania nowej pracy. 
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 Niektóre instytucje starają się badać przyczyny odejścia w formule exit interview – 

podczas wywiadów z przedstawicielami komórek kadrowych poruszana była kwestia, na ile 

instytucje zbierają informacje na temat motywacji odchodzących pracowników. W większości 

urzędów takie działania nie są prowadzone, aczkolwiek przełożony czy koledzy często 

poznają motywacje takich osób w nieformalny sposób. W niektórych instytucjach prowadzi się 

natomiast ankiety czy rozmowy, co stanowi dobrą praktykę. W takich ankietach odchodzący 

pracownicy wskazują zwykle na wynagrodzenie i możliwości awansu jako czynniki 

motywujący ich do zmiany miejsca pracy. 
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6 Analiza czynników motywujących pracowników do 
ubiegania się o pracę w administracji rządowej 
odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich 

6.1 Charakterystyka obszaru 

W latach 2009-2015 instytucje wdrażające fundusze europejskie, objęte wsparciem PO PT, 

cechowały się niskim poziomem fluktuacji. Obecny wzrost liczby odejść sprawia, że instytucje 

częściej uruchamiają procesy rekrutacji. Analiza czynników motywujących pracowników do 

ubiegania się o pracę w administracji rządowej pozwala na wypracowanie lepszej propozycji 

wartości dla kandydatów – zarówno osób rozpoczynających karierę w FE, jak i doświadczonych 

pracowników, myślących o zmianie miejsca pracy. Uzupełniająco, w ramach tego obszaru 

badano także inne kwestie związane z procesem rekrutacji. 

6.2 Motywatory do ubiegania się o pracę w administracji rządowej 

zajmującej się wdrażaniem FE i określenie ich siły 

Czynniki motywujące do podjęcia pracy w instytucjach wdrażających fundusze europejskie były 

poddane badaniu w ramach ankiety CAWI. 

Osoby, dla których obecny pracodawca nie był pierwszym miejscem pracy, deklarowały 

w ankiecie wcześniejsze sektory zatrudnienia. Prawie połowa badanych ankietą CAWI (45,4%) 

wcześniej również zatrudniona była w sektorze publicznym, a co trzeci (35,5%) wywodzi się 

z sektora prywatnego. Należy jednak pamiętać, że zatrudnienie w sektorze prywatnym może 

obejmować np. pracę dorywczą podczas studiów. 

Wykres 5. Wcześniejsze miejsce pracy 

 

Najczęściej wskazywaną przyczyną decyzji o zatrudnieniu w obecnej instytucji wśród wszystkich 

badanych była gwarancja stabilności zatrudnienia, którą gwarantuje praca w administracji 

publicznej. Drugą z kolei była możliwość rozwoju zawodowego. 
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Wykres 6. Motywacje pracowników 

 

Motywacje związane z podjęciem pracy zasadniczo nie różnią się w przy podziale na zmienne 

np. płeć, wiek
21

. Wśród osób dla których obecna praca jest pierwszą w karierze wskazywały 

także często na prestiż, z jakim wiąże się praca w obszarze FE, czy w administracji publicznej. 

Wykres 7. Motywacje pracowników – pierwsze miejsce pracy 

 

 

Warto zauważyć, że osoby przychodzące z różnych sektorów mają jednak nieco inne 

oczekiwania wobec kultury organizacyjnej swojego przyszłego miejsca pracy. W przypadku osób 

przechodzących z sektora prywatnego obserwujemy nieco wyższą „gotowość na zmianę”
22

, czyli 

predyspozycje do pracy w dynamicznym środowisku. Tutaj przede wszystkim różnica dotyczy 

akceptacji faktu, że zadania zaplanowane na konkretne dni mogą się szybko zmieniać. Osoby 

z sektora prywatnego są też nieco bardziej nastawieni „partnersko” do sposobu wykonywania 

                                                   

21
 Brak istotnie statystycznych różnic pomiędzy grupami wyznaczonymi przez zmienne demograficznie. Istotność 

testów statystycznych ANOVA wraz z testami post-hoc Tukeya każdorazowo przekracza wartość 0,05.  
22

 Zależność potwierdzona analizą wariancji (istotność statystyczna = 0) oraz testami post hoc GT2 Hochberga. 
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swoich obowiązków, a przede wszystkim do sposobu ich delegowania. Oczekują, że 

o przydzielanych zadaniach będą mogli otwarcie dyskutować ze swoim przełożonym.  

Wspomniane różnice dotyczą osób z najniższym stażem, czyli takich, które zaczynają 

dostosowywać się do dominującej kultury pracy. Z czasem różnice te zaczynają się zacierać i na 

znaczeniu traci fakt, z jakiego sektora dana osoba pochodzi. 

Tematyka rekrutacji i naboru, a także czynników wpływających na decyzje w tym zakresie, była 

poruszana podczas wywiadów indywidualnych i grupowych, w tym wywiadu grupowego 

z pracownikami o mniej niż rocznym stażu w obecnych instytucjach. Poniżej przedstawiono 

wnioski w podziale na obszary tematyczne: 

Czynniki motywujące do podjęcia pracy 

 Odpowiedzi badanych podczas wywiadów potwierdzają tendencje wynikające z analizy 

ilościowej – najczęściej wskazywane są stosunkowo stabilne warunki zatrudnienia, 

unormowany czas pracy, możliwość rozwoju (merytorycznego) oraz zainteresowanie 

tematyką funduszy, a także brak atrakcyjnych alternatyw. Niektórzy badani opowiadali, że do 

podjęcia zatrudnienia skłoniła ich także chęć wsparcia realizacji ważnych celów społecznych 

– pracę przy funduszach uznawali za stosunkowo praktyczną i „wdrożeniową”, przynoszącą 

realne korzyści dla beneficjentów i odbiorców projektów. Dla części pracowników, 

argumentem było wynagrodzenie – dotyczy to szczególnie osób, które poszukiwały pracy 

w okresach wyższego bezrobocia, kiedy warunki oferowane przez urzędy były relatywnie 

atrakcyjne. 

 Czynniki motywujące do podjęcia pracy w agencjach – pracownicy instytucji niebędących 

ministerstwami wskazywali dodatkowo, że do zatrudnienia skłoniły ich czynniki takie jak 

pozytywna opinia na temat danej instytucji, oczekiwany wyższy poziom profesjonalizmu, 

projektowy charakter pracy czy przypuszczenia dotyczące niższego wieku pracowników 

(w porównaniu do ministerstw). Z perspektywy kandydatów, instytucje te stanowią pomost 

pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, i umożliwiają zdobycie kompetencji, które mogą 

być wykorzystywane podczas dalszej kariery także w prywatnych firmach. Pojawiły się też 

opinie o atrakcyjniejszych warunkach pracy w przynajmniej niektórych z instytucji, w stosunku 

do ministerstw. 

 Czynniki motywujące do podjęcia pracy w ministerstwach – pracownicy niedawno 

zatrudnieni w ministerstwach także wskazywali na pewne cechy, które wyróżniały je od 

pozostałych instytucji. Pojawiały się spostrzeżenia na temat wyższego uporządkowania 

i bardziej unormowanego charakteru pracy. Wskazywano także na prestiż ministerstw 

w ramach sektora publicznego. Jedna badana, przechodząca z agencji do ministerstwa, 

wskazała na rolę dodatku stażowego, który będzie jej przysługiwał w ramach regulacji służby 

cywilnej, co czyni to miejsce pracy bardziej atrakcyjnym. 

 Czynniki motywujące osoby przychodzące z sektora prywatnego – badani, którzy 

pracowali wcześniej w prywatnych przedsiębiorstwach, wskazywali na takie czynniki 

motywujące jak stabilność pracy, unormowanie wynagrodzenia (uniezależnienie od prowizji 

czy wyników firmy, gwarancja stabilności finansowej pracodawcy), unormowanie czasu 

i warunków pracy (brak nadgodzin lub płatne nadgodziny, możliwość korzystania np. ze 

zwolnień lekarskich i urlopów), a także możliwość rozwoju kompetencji z nowej perspektywy. 

System wdrażania funduszy europejskich, a szczególnie instytucje o charakterze agencji, 

były uznawane przez te osoby za stosunkowo profesjonalny, nowoczesny segment 

administracji publicznej. 
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 Czynniki motywujące osoby przychodzące z sektora publicznego – dla osób z dłuższym 

doświadczeniem w systemie wdrażania FE, czynnikiem motywującym do ubiegania się 

o pracę były najczęściej chęć kontynuacji pracy o zbliżonym charakterze, w bardziej 

atrakcyjnych warunkach (stanowisko, wynagrodzenie). Osoby pochodzące z innych 

segmentów sektora publicznego wskazywały natomiast na stosunkowo atrakcyjny charakter 

pracy przy wdrażaniu FE – projektowy tryb pracy, możliwość rozwoju różnego rodzaju 

kompetencji, możliwość wywarcia realnego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. 

Proces rekrutacji 

 Instytucje wskazują na problemy z rekrutacją szczególnie pracowników o dużym 

doświadczeniu – poprawa sytuacji na rynku pracy w połączeniu z wieloletnim niskim 

wzrostem wynagrodzeń w sektorze publicznym przyczynił się do sytuacji, w której 

zainteresowanie pracą przy wdrażaniu funduszy jest zdaniem badanych mniejsze niż kilka lat 

temu. Według przedstawicieli komórek kadrowych, sytuacja wciąż jest jednak lepsza niż np. 

w urzędach administracji rządowej w terenie – zwykle w odpowiedzi na ofertę zgłasza się 

przynajmniej kilkoro kandydatów, choć niekoniecznie mają oni niezbędne kompetencje. 

Zwykle udaje się zatrudnić pracownika. Według opinii większość badanych kierowników 

i osób z komórek kadrowych, trudniej rekrutować doświadczonych pracowników – w związku 

z tym odchodzące osoby są coraz częściej zastępowane przez personel o wyraźnie niższych 

kwalifikacjach. Ograniczone możliwości awansu w ramach instytucjach zwiększają natomiast 

zainteresowanie rekrutacjami ze strony obecnych pracowników innych instytucji (w związku 

z tym braki kadrowe „przesuwają się” w kierunku instytucji o postrzeganej niższej 

atrakcyjności zatrudnienia). 

 Rekrutacje są obecnie łatwiejsze z perspektywy pracowników – niedawno przyjęci 

pracownicy z doświadczeniem kilkukrotnej zmiany pracy w ramach systemu wdrażania 

funduszy europejskich wskazywali podczas wywiadu, że rekrutacje są obecnie łatwiejsze 

z perspektywy kandydatów – instytucje muszą zabiegać, by przyjmować kandydatów, 

poprawił się więc poziom komunikacji. 

 Instytucje uczą się otwarcia na różnorodne doświadczenia – pracownicy o krótkim stażu 

w instytucjach wskazywali, że instytucje są obecnie lepiej nastawione do kandydatów 

o niestandardowym profilu – pojawiały się przykłady, że np. instytucje proszą o dodatkowe 

wyjaśnienia dot. wartości przedstawionych doświadczeń w sektorze prywatnym, zamiast np. 

od razu odrzucić kandydata, który budzi ich wątpliwości. W obecnej sytuacji kadrowej, 

bardziej elastyczne podejście do kwestii rekrutacji może umożliwić przyjęcie zdolnych 

kandydatów 

 Podawanie przedziałów wynagrodzenia lub mnożników w SC są pozytywnie odbierane 

przez kandydatów i usprawniają proces rekrutacji – wywiady pokazują, że urzędy stosują 

różne podejście do informowania na temat wynagrodzenia. Niektóre wprost podają przedział 

wynagrodzenia lub wynagrodzenie maksymalne (agencje) czy mnożniki (służba cywilna). 

W niektórych instytucjach wskazywano, że wartość wynagrodzenia na danym stanowisku 

można znaleźć w odpowiednich aktach prawnych. Z wywiadów z pracownikami wynika, że 

informacje na temat wynagrodzenia pozytywnie wpływają na ich zainteresowanie ofertami, 

umożliwiając udział w rekrutacjach lepiej odpowiadających na ich oczekiwania. Także 

z perspektywy komórek kadrowych, podawanie orientacyjnej wysokości pensji ułatwia proces 

naboru, ponieważ odsiewa tych kandydatów, którzy i tak nie przyjmą ewentualnej oferty ze 

względu na rozbieżne oczekiwania finansowe (w wielu instytucjach badani podawali 

przykłady kandydatów z kompletnie nierealistycznymi oczekiwaniami). Według niektórych 

badanych, wadą takiej informacji może być natomiast ujawnienie poziomu pensji na różnych 

stanowiskach, co może prowadzić do napięć w zespole. 
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 Nieliczne instytucje prowadzą badania typu candidate experience – dobrą praktyką, 

zaobserwowaną w nielicznych instytucjach, jest badanie (np. w formie ankiety) 

doświadczenia kandydatów do pracy, które pozwala usprawnić ten proces w przyszłości. 

 Obciążenia formalne i administracyjne – pracownicy niektórych instytucji (szczególnie 

ministerstw) zwracali w wywiadach uwagę na dużą liczbę dokumentów wymaganych od 

wszystkich kandydatów, wymaganych często w formie papierowej. W innych instytucjach 

pracownicy pozytywnie oceniali możliwość przedstawienia skanów najpierw skanów 

dokumentów. Problemem dla kandydatów może być także kilkukrotne stawienie się osobiście 

w godzinach pracy urzędu, które może spotkać się z negatywną reakcją poprzedniego 

pracodawcy. 

 Instytucje w bardzo ograniczonym zakresie prowadzą działania w obszarze employer 

branding – w większości przypadków, instytucje wskazują na ograniczony budżet na tego 

typu działania. Prowadzona działalność promocyjna i informacyjna dotyczy przede wszystkim 

wykorzystania funduszy, natomiast grupą docelową są tutaj potencjalni beneficjenci 

i społeczeństwo, nie bezpośrednio pracownicy. Należy zaznaczyć, że wobec 

panujących negatywnych stereotypów na temat zatrudnienia w administracji publicznej, 

skuteczna komunikacja propozycji wartości dla pracownika mogłaby przyczynić się do 

większego zainteresowania pracą w funduszach. 

Podjęcie pracy 

 W niektórych instytucjach wprowadzono instytucję opiekuna nowego pracownika – 

także ze względu na skalę niektórych instytucji (np. ministerstw), nowo przyjęci pracownicy 

mówią często o poczuciu zagubienia. Pozytywną praktyką jest przydzielenie każdej nowej 

osobie opiekuna, który ma za zadanie wesprzeć go podczas pierwszych tygodni pracy. 

Badani dobrze oceniają takie rozwiązanie, może ono też sprzyjać integracji z zespołem 

(często skupiającym ludzi współpracujących ze sobą od wielu lat). 

 Pracownicy wskazują na różną efektywność przydziału sprzętu i uprawnień – 

na doświadczenie i szybkość wdrożenia nowych pracowników wpływa według wywiadów 

także efektywność procesu przydziału sprzętu (komputera), miejsca pracy, niezbędnych 

uprawnień informatycznych. W niektórych instytucjach komórki administracyjne i IT 

przygotowują wszystko już na pierwszy dzień pracy nowej osoby, natomiast badani w innych 

instytucjach (głównie ministerstwach) wskazywali na długi okres oczekiwania na sprzęt 

i konieczność aktywnego zabiegania o przydział np. odpowiednich dostępów, co przekłada 

się na gorsze pierwsze wrażenie dla nowego pracownika. 

 Instytucje stopniowo wprowadzają rozwiązania i podręczniki wstępne (on-boarding) – 

przedstawiciele kierownictwa i komórek kadrowych w części instytucji wskazują, że 

dostrzegają wagę systematycznego podejścia do wdrażania nowych pracowników. 

Przygotowywane są więc różnego rodzaju podręczniki i poradniki, a także doskonalone 

szkolenia (zarówno specjalistyczne, jak i dotyczące wewnętrznego funkcjonowania urzędu).  
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7 Analiza czynników motywujących pracowników do 
kontynuowania pracy w administracji rządowej 
odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich 

7.1 Charakterystyka obszaru 

Właściwe zrozumienie czynników motywujących i zniechęcających pracowników do 

kontynuowania zatrudnienia oraz pracy z pełnym zaangażowaniem stanowi punkt wyjścia dla 

diagnozy problemów oraz opracowania rekomendacji. 

W ramach niniejszego rozdziału, opisano w pierwszej kolejności motywatory i demotywatory, 

wpływające na zaangażowanie pracowników, z uwzględnieniem obszarów: poczucia sensu 

pracy, kwestii wynagrodzeń i warunków pracy, a także atmosfery w zespole. Następnie poddano 

analizie kulturę organizacyjną, preferencje pracowników oraz związki tych preferencji i poziomu 

zaangażowania. Wnioski oparte są przede wszystkim na wynikach badania CAWI, a także 

wnioskach z wywiadów indywidualnych i grupowych. 

7.2 Czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników 

Poziom zaangażowania pracowników to kolejny czynnik podlegający analizie w ramach ankiety 

CAWI. W badaniu przyjęto, że jej ogólny poziom określa, na ile dana osoba ma chęć, aby 

w swojej pracy realizować oczekiwane od niej minimum. Zaangażowanie mierzono w kontekście 

kilku obszarów tematycznych: 

 Wynagrodzenie i warunki pracy – gdzie oceniane były zarówno płacowe, jak i pozapłacowe 

aspekty wynagrodzenia, warunki techniczne panujące na stanowisku pracy, a także aspekty 

psychologiczne, takie jak równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. 

 Sens pracy – parametr dotyczący m.in. oceny możliwości rozwoju w odniesieniu do aspiracji 

zawodowych, wpływ na dobór wykonywanych zadań, poczucie ich sensowności oraz 

wynagradzanie adekwatne do wkładanego wysiłku. 

 Zespół – wpływ współpracowników na zaangażowanie w wykonywane zadania, w tym 

również poczucie wsparcia na jakie pracownik może liczyć ze strony współpracowników oraz 

przełożonych. 

Poziom czynnika „zaangażowanie” dla ogółu pracowników urzędów wynosi 0,56, przy maksimum 

równym 1. Można zatem mówić o umiarkowanej/średniej gotowości do podejmowania 

dodatkowego wysiłku w pracy.  

Wyniki badania CAWI wskazują, że ogólny współczynnik zaangażowania waha się w zależności 

od stażu pracy w danej instytucji. Wraz ze wzrostem stażu pracy w urzędzie zaangażowanie 

spada poziom zaangażowania. W przypadku osób, których staż pracy ma wartość powyżej 10 lat 

(średni poziom zaangażowania dla podgrupy wynosi 0,56), należy szczególnie przyjrzeć się 

zróżnicowaniu poziomu zaangażowania z uwzględnieniem podziału na osoby pełniące funkcje 

kierownicze (0,61) oraz osoby niepełniące takich stanowisk (0,54). 

  



Badanie zasobów kadrowych i warunków pracy w administracji rządowej  
odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich 

  50 

Tabela 11. Poziom zaangażowania a staż pracy w instytucji 

Staż pracy 

w instytucji Poniżej roku 1-2 lata 3-5 lat 6-10 lat Powyżej 10 lat 

Poziom 

zaangażowania 
0,59 0,56 0,56 0,54 0,56 

 

Przeprowadzono również analizy różnic w poziomie zaangażowania pomiędzy grupami 

wyznaczonymi poprzez cechy demograficzne. W toku tych analiz okazało się, że: 

 Wiek ma istotne znaczenie dla zaangażowania w wykonywaną pracę. Obserwowana 

zależność ma charakter liniowy – poziom zaangażowania wzrasta wraz z wiekiem 

respondentów (starsi pracownicy są bardziej zaangażowani niż młodsi). Największe 

zaangażowanie deklarują pracownicy urodzeni w latach ’50, zaś ci urodzeni w latach ’70 oraz 

’80 prezentują znacząco niższe zaangażowanie. 

Tabela 12. Poziom zaangażowania a wiek pracownika 

Rocznik urodzenia ‘50 ‘60 ‘70 ‘80 

Poziom zaangażowania 

w pracę 
0,62 0,58 0,56 0,55 

 

Obserwacja ta jest potwierdzeniem powszechnie obserwowanej pokoleniowej różnicy 

w podejściu do pracy. Pracownicy urodzeni w latach ’50 wzrastali w poczuciu lojalności do 

pracodawcy oraz silnego poczucia obowiązku względem wykonywanych zadań. Jest to też grupa 

wiekowa, która często nie szuka związku między wykonywaną pracą a zainteresowaniami 

osobistymi. Inaczej jest w przypadku osób urodzonych szczególnie w latach ’80 (tak zwanych 

millenialsów), które w znacznie większej mierze zabiegają o balans między pracą a życiem 

prywatnym, a potrzeba związku między wykonywaną pracą a zainteresowaniami jest bardzo 

wysoka. Warto także zwrócić uwagę na szereg innych różnić pomiędzy pokoleniami. Każde 

z nich wymaga innego podejścia do zarządzania ich pracą: 

Tabela 13. Różnice generacyjne 

 

Źródło: PwC. Talent mobility 2020 and beyond 
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Zauważane są także różnice pomiędzy osobami pełniącymi funkcje kierownicze, a tymi, które 

wykonują zadania specjalistów/ekspertów. Osoby na stanowiskach kierowniczych przejawiają 

nieznacznie wyższe, ale istotne statystycznie, zaangażowanie w wykonywaną pracę
23

. Wartość 

wskaźnika zaangażowania wynosi u nich 0,57, zaś w przypadku pracowników szeregowych 0,51. 

Jest to również zjawisko wynikające po części z różnic pokoleniowych. Zazwyczaj jest tak, że 

stanowiska kierownicze obsadzane są przez osoby starsze.  

Sens pracy 

Pierwszym z elementów składowych, zaliczanych do poziomu zaangażowania jest poczucie 

sensu pracy. Najogólniej mówiąc jest przekonanie o jasności celu i o wadze wykonywanych 

zadań – zarówno w perspektywie krótko jak i długoterminowej. 

W tej kategorii wynik dla wszystkich badanych urzędów wynosi 0,59. Jest to wartość świadcząca 

o umiarkowanym stopniu rozwoju przekonania, że wykonywana praca ma sens wykraczający 

poza obowiązek wykonywania przydzielonych zadań. Poczucie to przejawia się wśród 

pracowników urzędów z jednakowym nasileniem, niezależnie od stażu pracy, wieku, czy 

wcześniejszego sektora zatrudnienia. Jedynym czynnikiem różnicującym poczucie sensu 

w grupie badanej to podział na osoby pełniące oraz niepełniące stanowiska kierowniczego. Dla 

pierwszej grupy indeks zaangażowania wynosi 0,66 podczas, gdy dla osób zajmujących 

szeregowe stanowiska w urzędach, parametr ten ma wartość 0,58
24

. 

Tabela 14. Poczucie sensu pracy według kategorii stanowisk 

Pełnione stanowisko 

Średnia 

odpowiedzi 

Pełniący stanowisko 

kierownicze 
0,66 

Niepełniący stanowiska 

kierowniczego 
0,58 

 

Wyjaśnienia tej różnicy należy szukać w charakterystyce parametru „sens pracy”. Respondenci 

o wysoko rozwiniętym poczuciem sensu pracy to osoby, dla których dostępne możliwości rozwoju 

odpowiadają osobistym aspiracjom, a pełnione stanowisko stwarza możliwość wzięcia 

odpowiedzialności za powierzone zadania. Są to właściwości typowe dla stanowisk 

kierowniczych, będących często poza zasięgiem osób niepełniących takich stanowisk. Nie bez 

znaczenia jest również fakt, że osoby na stanowiskach zarządczych mają znacząco większy 

wpływ na powierzane im zadania.  

Podczas wywiadów pogłębionych, niektórzy pracownicy wskazywali pozytywny wpływ swojej 

pracy na rozwój społeczno-gospodarczy kraju jako istotny czynnik motywujący. Na poczucie 

satysfakcji tej grupy pracowników w szczególny sposób wpływać może np. możliwość wzięcia 

udziału w wydarzeniach projektowych, podczas której mogą na własne oczy zobaczyć skutki 

swojej pracy. 

Wskaźnik odpowiedzi dla oceny możliwości rozwoju zawodowego w badaniu CAWI wyniósł 

niespełna 50%, co oznacza, że średnio co drugi badany zgadza się ze stwierdzeniem „dostępne 

możliwości rozwoju odpowiadają moim aspiracjom”. 

                                                   

23
 Zależność potwierdzona Testem T, przy istotności =0,003.  

24
 Różnica istotna statystycznie, poziom istotności 0,05 
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Wykres 8. Ocena możliwości rozwoju 

 

Warto podkreślić, że znacząca większość badanych (70%) potwierdza, że obecna praca stawia 

przed nimi ciekawe wyzwania. 

 

Wykres 9. Ocena ciekawości wyzwań służbowych 

 

Wynagrodzenie i warunki pracy 

Kolejnym z trzech badanych parametrów poziomu zaangażowania wśród pracowników urzędów 

jest kategoria „Wynagrodzenie i warunki pracy”. Wynik uzyskany przez ogół pracowników 

urzędów wynosi w tej kategorii 0,49, znacząco obniżając wynik ogólnego poziomu 

zaangażowania.  

Zróżnicowanie parametru widać szczególnie w podziale na osoby pełniące oraz niepełniące 

stanowiska kierowniczego (0,54 vs 0,47)
25

. 

                                                   

25
 Różnica istotna statystycznie, poziom istotności 0,05 
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Niedostateczne wynagrodzenie jest bez wątpienia jedną ze znaczących przyczyn fluktuacji 

pracowników. Dwa pytania zawarte w ankiecie odniosły się wprost do kwestii wynagrodzeń 

(zarówno tych płacowych jak i pozapłacowych). Niemal co drugi pracownik urzędu (49%) nie ma 

poczucia, że otrzymywane przez niego wynagrodzenie pozwala mu ze spokojem myśleć 

o najbliższej przyszłości. Kwestia niezadowalającego wynagrodzenia jest również najczęstszą 

przyczyną rezygnacji z pracy, wskazaną wśród osób będących w momencie przeprowadzania 

ankiety na wypowiedzeniu. 

Wykres 10. Ocena wynagrodzenia 

 

Z wywiadów wynika także, że niezadowolenie z wynagrodzenia pogłębia poczucie 

nieprzejrzystości siatki wynagrodzeń w instytucji. Może to dotyczyć szczególnie pracowników 

w wieku średnim i starszych, o wysokiej potrzebie sprawiedliwości w miejscu pracy. 

Wynagrodzenia były wskazywane wśród głównych przyczyn odejścia przez pracowników 

będących w okresie wypowiedzenia. 

Podczas wywiadów grupowych, pracownicy wskazywali też, że nieprzejrzyste warunki 

wynagrodzenia (np. decyzje dot. mnożnika w danym przedziale) zwiększają niezadowolenie na 

tym punkcie.  Niektórzy uczestnicy formułowali opinię, że nowoprzyjęci pracownicy są relatywnie 

dobrze wynagradzani od bardziej doświadczonych kolegów (ponieważ w przeciwnym razie 

rekrutacja zakończyłaby się niepowodzeniem), co także powoduje poczucie niesprawiedliwości. 

Nieznacznie lepiej wypada wśród ankietowanych wypada ocena zadowolenia ze świadczeń 

pozapłacowych – niewiele ponad połowa pytanych (53%) potwierdza zadowolenie 

z wynagrodzeń pozafinansowych, oferowanych przez urząd. 
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Wykres 11. Ocena świadczeń pozapłacowych 

 

W kontekście celów badania na uwagę zasługuje zagadnienie awansu. Większość badanych 

(55%) nie ma wyznaczonej ścieżki awansu. Oznacza to brak możliwości wyznaczania 

indywidualnych celów długofalowych, a w konsekwencji obniżenie motywacji pracowniczej. 

Wykres 12. Ocena ścieżki awansu 

 

Dodatkowo znacząca większość ankietowanych (59%) nie ma poczucia, że ewentualna 

możliwość awansu zależy od nich samych, w tym również od jakości wykonywanych zadań. 
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Wykres 13. Ocena wpływu na możliwość awansu 

 

 

Zespół 

Ostatnim parametrem mierzącym poziom zaangażowania wśród pracowników badanych 

jednostek jest „Zespół”. Atmosfera panująca w zespole, na którą składa się chęć współpracy, 

konstruktywna informacja zwrotna i przyjazne nastawienie jest odzwierciedleniem kultury 

organizacyjnej panującej w urzędzie. Wynik parametru dla ogółu pracowników urzędów wynosi 

0,7 i jest to najwyżej oceniony parametr zaangażowania. 

7.3 Kultura organizacyjna a zaangażowanie 

Preferencje wobec kultury organizacyjnej 

W ramach badania analizie poddano również preferencje wobec kultury organizacyjnej. 

Zdefiniowano ją jako zasady i normy zgodnie z którymi pracownicy wchodzą w interakcje 

w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Inaczej mówiąc, kultura organizacyjna 

to sposób, w jaki wykonuje się swoje codzienne obowiązki. Ze względu na swój operacyjny 

charakter, analiza kultury organizacyjnej wskazuje też te obszary, które mogą być zarządzane.  

W ramach badania wyróżniliśmy ich pięć, z których każdy ma dwa swoje krańce: 
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Badanie kultury organizacyjnej w jednostkach wdrażających Fundusze Europejskie wykazało, że 

ich pracownicy (siła czynnika jako różnica wartości przeciwstawnych parametrów, mierzonych 

w skali od -1 do 1): 

 Wyżej cenią sobie wysiłek zespołowy (0,69) niż pracę indywidualną (-0,54), siła czynnika 

0,15. 

 We wzajemnych relacjach stawiają znacząco częściej na partnerstwo (0,82) niż na 

hierarchiczny styl zarządzania (-0,52), siła czynnika 0,3. 

 Upatrują większą wartość w swobodnej ekspresji poglądów (0,76) niż w powściągliwości  

(-0,62), siła czynnika 0,14. 

 Znacząco większe znaczenie ma styl pracy (0,83) aniżeli jej cel (-0,4), siła czynnika 0,43. 

 Są do pewnego stopnia gotowi na zmianę (0,51) jednak znacznie bardziej są skłonni 

pozostać przy statusie quo (-0,79), siła czynnika -0,28.  
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Wykres 14. Preferencje dot. kultury organizacyjnej 

 

 

Ciekawe zależności, częściowo przełamujące powszechne opinie o głębokich różnicach 

międzypokoleniowych, zaobserwowano pomiędzy różnymi grupami wiekowymi
26

: 

 Osoby młode nie cenią sobie hierarchicznego podejścia do pracy, preferując partnerskie 

stosunki. Takie same preferencje mają również osoby najstarsze objęte badaniem. 

 Podobnie też w przypadku preferowania pracy zespołowej nad indywidualną. Graczami 

zespołowymi są zarówno osoby młode, jaki osoby najstarsze. 

 Z drugiej strony osoby najstarsze są bardziej zachowawcze i mniej otwarte na zmianę
27

.  

Wpływ kultury organizacyjnej na poziom zaangażowania 

Najważniejsze jest jednak rozstrzygnięcie hipotezy: czy preferencja dot. kultury organizacyjnej 

ma wpływ na poziom zaangażowania pracowników zajmujących się wdrażaniem FE. 

Analiza w oparciu o modele regresji wielokrotnej pokazuje, że tak. Sposób w jaki organizowana 

jest codzienna praca, charakter interakcji pomiędzy zaangażowanymi w nią osobami i utrwalone 

sposoby działania w istotny sposób warunkuje wolę do tego, aby ponosić dodatkowy wysiłek 

w realizację zadań. Jest to także wpływ wyraźny i silny
28

: 

  

                                                   

26
 Zależność potwierdzona analizą wariancji (istotność statystyczna = 0,034) oraz testami post hoc GT2 

Hochberga. 
27

 Zależność potwierdzona analizą wariancji (istotność statystyczna = 0) oraz testami post hoc GT2 Hochberga. 
28

 Wartość współczynnika korelacji wielokrotnej – 0,59. Zmienna zależna: zaangażowanie; zmienne niezależne: 
styl pracy, cel pracy, hierarchiczność, partnerstwo, gotowość na zmianę, zachowawczość, indywidualizm, 
zespołowość. Nie występują autokorelacje reszt, co potwierdzono testem Durbina-Watsona.  
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Tabela 15. Wpływ preferencji dot. kultury organizacyjnej na poziom zaangażowania 

Elementy kultury podnoszące poziom zaangażowania Siła czynnika
29

 

Orientacja na styl pracy 0,29 

Partnerskie relacje pomiędzy pracownikami 0,16 

Zachowawcze podejście do wprowadzanych zmian 0,24 

Z tego powodu tak istotne jest m.in. zapewnienie odpowiedniej atmosfery w pracy. 

 

7.4 Inne czynniki 

Podczas wywiadów indywidualnych i grupowych, uzyskano dodatkowe wnioski na temat 

czynników kształtujących satysfakcję pracowników. 

Warunki pracy 

 Program PO PT umożliwia finansowanie sprzętu, jednak w niektórych instytucjach 

pracownicy wskazują na wysoki poziom frustracji związany głównie z wydajnością 

komputerów służbowych – w niektórych urzędach poziom wykorzystywanego sprzętu 

poprawił się, ale w innych wciąż stanowi to jeden z istotnych problemów, wskazywanych 

przez pracowników podczas wywiadów. Mało wydajny sprzęt prowadzi do frustracji 

i obniżenia wydajności. Innym często zgłaszanym problemem jest niska jakość przestrzeni 

biurowej, w tym brak klimatyzacji – problem dotyczy starszych i zabytkowych budynków. 

 Wprowadzenie elastycznego czasu pracy spotyka się z pozytywną reakcją pracowników – 

możliwość pracy w niestandardowym przedziale czasu (np. od godziny 7) jest pozytywnie 

oceniana przez pracowników i umożliwia skuteczniejsze łączenie pracy z innymi 

obowiązkami. Rozwiązania przyjęte przez instytucje są zróżnicowane – w niektórych 

pracownicy mogą codziennie rozpoczynać pracę o dogodnej godzinie (po ustaleniu 

z przełożonym), w innym muszą trzymać się raz zadeklarowanych godzin prac, co jest 

uznawane za mniej przydatne. 

 W niektórych urzędach wykorzystuje się model telepracy, ale w części system nie zachęca do 

udziału – podczas gdy możliwość pracy z domu jest oceniana pozytywnie przez 

pracowników, w części urzędów wciąż nie jest dostępna, w innych wiąże się z przesadnymi 

utrudnieniami (np. konieczność każdorazowego uzyskiwania zgody, uzasadnienia, 

przechodzenia procesu z komórką IT). W miarę rosnących możliwości techniczny, dostęp do 

pracy zdalnej powinien być poszerzany. 

 Pracownicy bezpośrednio kontaktujący się z osobami ubiegającymi się o dofinansowanie 

narażeni są na szczególny stres – pracownicy uczestniczący np. w panelach oceny wniosków 

uznają to za poważne źródło stresu. Niektórzy z nich nie czują się też odpowiednio wspierani 

przez swoje instytucje.  

Administracja i zarządzanie 

 Pracownicy cenią możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów z przełożonymi – 

partnerskie relacje, wzajemny szacunek oraz otwarta komunikacja to czynniki, które są 

                                                   

29
 Współczynniki standaryzowane regresji wielokrotnej. Maksymalna wartość: 1. 
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pozytywnie odbierane przez pracowników. Niestety cechy te wciąż nie są powszechne: 

podczas wywiadów pracownicy wskazują często na dosyć hierarchiczny model, nie mają też 

poczucia, że instytucja jest zainteresowana ich zdaniem. 

 Satysfakcja pracowników w większości instytucji nie jest monitorowana – tylko niektóre 

instytucje monitorują zadowolenie pracowników. W związku z tym, podejmowanie działań jest 

utrudnione. Być może wskazane byłoby realizowanie corocznych badań satysfakcji we 

wszystkich urzędach objętych PT. 

 Przeciążenie obowiązkami negatywnie wpływa na satysfakcję pracowników, także 

z uwagi na postrzegane obniżenie jakości pracy – w tych urzędach, w których pracownicy 

formują przekonanie o przesadnym obciążeniu pracą (co może prowadzić do pracy po 

godzinach oraz w soboty), jest to uznawane za jeden z głównych czynników 

demotywujących. Zaangażowani pracownicy, o wysokim poczuciu obowiązku, negatywnie 

oceniają spadek jakości pracy, wynikający ze zbyt krótkiego czasu, jaki mogą poświęcić na 

wykonanie danej czynności. 

 W ramach kolejnych okresów konieczne jest bardziej systematyczne podejście do 

wdrażania zmian – duże zmiany organizacyjne, także związane z wdrażaniem kolejnych 

okresów programowania, stanowią źródło niepewności i stresu dla pracowników. Ich 

doświadczenia z poprzednimi zmianami są często negatywne – podczas wywiadów 

wspominali o niskim dostępie do informacji i „interesownym” nastawieniu instytucji. 

 Pracownicy zwykle negatywnie oceniają jakość wsparcia komórek obsługowych – 

problemem zgłaszanym często podczas wywiadów grupowych jest niski poziom wsparcia 

komórek obsługowych (kadry, finanse) oraz wysoki poziom formalizacji różnych procesów 

(w tym załatwiania i rozliczania delegacji i szkoleń). W skrajnych przypadkach, zniechęca to 

pracowników do podejmowania określonych działań. 

 Integracja nowych i mało doświadczonych pracowników stanowi wyzwanie dla 

doświadczonych zespołów – pracownicy przyzwyczajeni do pracy w bardzo 

doświadczonych zespołach (czasami pracujących ze sobą od wielu lat) zgłaszają problemy 

związane z zatrudnianiem osób dopiero rozpoczynających karierę zawodową. Wskazują na 

luki kompetencyjne oraz inne podejście do obowiązków służbowych. Rozwiązaniem może 

być zarządzanie pokoleniowe, efektywny system wspierający uzupełnienie kompetencji, 

a także mechanizmy takie jak mentoring.  

 

Wnioski z badań oraz wstępne rekomendacje znalazły odzwierciedlenie w opracowanym 

w ramach kolejnego etapu prac projektowych Planie zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz 

zapewnienia wysokiego potencjału administracyjnego instytucji wdrażających FE w przyszłej 

perspektywie finansowej 2021-2027. W kolejnych rozdziałach przedstawiono podsumowanie 

kluczowych celów strategicznych zwartych w tym dokumencie oraz rekomendowanych do 

wdrożenia inicjatyw. Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia inicjatyw i rekomendacji 

będzie możliwe po ustaleniu ostatecznego kształtu systemu wdrażania Programów 

Operacyjnych. 
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8 Cele strategiczne 

Celem działań podejmowanych w ramach Planu zarządzania zasobami… jest zapewnienie 

wysokiego potencjału administracyjnego instytucji wdrażających FE, a w szczególności 

zapewnienia wysokiego poziomu motywacji i kompetencji pracowników. Ze względu na stopień 

dojrzałości systemu wdrażania, szczególnie istotna pozostaje kwestia utrzymywania fluktuacji na 

akceptowalnym poziomie – kontynuowanie zatrudnienia doświadczonych specjalistów 

i zapewnienie ciągłości instytucjonalnej. Istotne jest jednak także skuteczne rekrutowanie i rozwój 

nowych pracowników, zapewnienie odpowiedniego poziomu zaangażowania pracowników i inne 

czynniki. 

Niniejszy rozdział zawiera podsumowanie celów strategicznych Planu... Zostały one 

uporządkowane hierarchiczne, z rozbiciem na cele główne i cele szczegółowe. Cele szczegółowe 

posłużyły do opracowania adekwatnych inicjatyw, które zostały przedstawione w kolejnym 

rozdziale. Należy pamiętać, że poszczególne cele są ze sobą związane (np. warunki pracy 

wpływają na skuteczne utrzymanie i rekrutację pracowników) i mogą być grupowane na różne 

sposoby.  

Ze względu na wysokie zróżnicowanie wewnętrzne systemu wdrażania FE, interpretacja celów 

będzie musiała uwzględniać specyfikę poszczególnych instytucji – z tego też powodu 

kierownictwo urzędów oraz instytucji nadzorujących / prawodawczych będą w dalszym ciągu 

odgrywać kluczową rolę w ich realizacji w konkretnych podmiotach. Szczegółowe mierniki będą 

uzależnione od kształtu przyszłego systemu wdrażania. Wszystkie cele odnoszą się do okresu 

wdrażania przyszłej perspektywy funduszu europejskich. 

1 System wdrażania FE skutecznie przyciąga, rekrutuje i wdraża nowych 

pracowników. 

Wzrost fluktuacji w instytucjach wdrażających FE po okresie relatywnej stabilizacji kadrowej 

w latach 2011-2015 powoduje ponowny wzrost znaczenia efektywnej realizacji procesów 

rekrutacji. Jest to także związane z tendencjami na rynku pracy dotyczącymi spadającej długości 

zatrudnienia w danej instytucji, które w mniejszym stopniu pojawiają się także w administracji 

publicznej. 

1.1 Pozytywny wizerunek pracy w FE przyciąga kandydatów do pracy. 

W odróżnieniu od dużych przedsiębiorstw z sektora prywatnego, instytucje publiczne rzadziej 

prowadzą aktywne działania w zakresie tzw. employer branding, tj. budowania pozytywnego 

wizerunku pracodawcy. Opinia potencjalnych kandydatów o pracy w administracji publicznej 

bywa kształtowana pod wpływem negatywnych stereotypów i przekonań, bez świadomości 

korzyści takiej pracy. Podczas kiedy pojedyncze instytucje (szczególnie te mniejsze) nie mają 

zasobów potrzebnych do bardziej aktywnej polityki w tym zakresie, istnieje możliwość 

zintegrowanego budowania marki systemu wdrażania FE jako pracodawcy. 

1.2 Kandydaci znajdują w ogłoszeniach potrzebne informacje i komunikację korzyści. 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy, a także inne informacje dostarczane przez urzędy, 

muszą spełniać zarówno wszelkie wymogi formalne, jak i być skutecznymi narzędziami systemu 

HR, wskazującymi na zalety zatrudnienia. 
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1.3 Efektywne i przejrzyste procedury rekrutacji nie zniechęcają kandydatów do 

aplikowania o pracę 

Niezbędne jest obniżenie obciążenia (np. czasowe i administracyjne) związanego 

z uczestnictwem w rekrutacjach. Należy także zwrócić uwagę na racjonalność wymagań – ze 

względu na sytuację na rynku pracy, urzędy częściej muszą zatrudniać osoby częściowo 

różniące się od idealnego profilu. Z tego powodu istotne jest wyróżnienie tych cech i kwalifikacji 

kandydata, które są kluczowe dla rozpoczęcia kariery w urzędzie, w odróżnieniu od np. wiedzy 

możliwej do uzupełnienia już w ramach wdrażania do pracy. Należy także analizować możliwość 

zatrudnienia kandydatów np. o nietypowym wykształceniu, szczególnie jeżeli posiadają cenne 

doświadczenia zawodowe i inne niezbędne kompetencje. 

1.4 Nowi pracownicy sprawnie wdrażają się do pełnienia obowiązków służbowych. 

Ze względu na zwiększoną skalę rekrutacji oraz potencjalnie krótszy niż w przeszłości okres 

pracy w jednej instytucji, efektywne wdrażanie nowych pracowników nabiera kluczowego 

znaczenia. Obejmuje ono nie tylko przekazanie niezbędnej technicznej wiedzy, ale także 

wsparcie organizacyjne i społeczne.  

2 Warunki, organizacja i atmosfera pracy pozytywnie wpływają na satysfakcję 

i zaangażowanie pracowników. 

Szeroko pojęte warunki pracy stanowią jeden z kluczowych niefinansowych czynników 

wpływających pozytywnie lub negatywnie na zadowolenie pracowników. Według 

przeprowadzonych badań, atmosfera w zespołach i charakter pracy należą obecnie raczej do 

atutów instytucji. Należy zadbać o utrzymanie i rozwój tego czynnika. 

2.1 Atmosfera w miejscu pracy i zespołach pozytywnie wpływa na satysfakcję 

pracowników. 

Kluczową rolę w tym zakresie odgrywają kierownicy średniego szczebla, którzy mogą na bieżąco 

rozwiązywać ew. problemy interpersonalne. 

2.2 Dostęp do elastycznych form wykonywania pracy pozytywnie wpływa na 

efektywność i zadowolenie pracowników 

Nowoczesne podejście w tym zakresie ułatwia pracownikom łączenie ról zawodowych 

i rodzinnych, a także może stanowić sposób zwiększania dostępności do pracy w urzędach. 

Wdrażanie takich form nie może jednak negatywnie wpływać na efektywność realizacji zadań. 

2.3 Pracownicy mają świadomość pozytywnego wpływu społecznego realizowanych 

działań. 

Pracownicy pracujący przy wdrażaniu FE w instytucjach centralnych często są oddaleni od 

skutków swoich działań (zrealizowanych inicjatyw, wybudowanej infrastruktury). Ponieważ 

poczucie pozytywnego wpływu społecznego stanowi istotny czynnik motywujący do pracy 

w administracji publicznej, niezbędne jest podjęcie działań również w tym obszarze. 

3 Pracownicy skutecznie rozwijają kompetencje. 

Kompetencje personelu stanowią kluczowy warunek efektywnego wdrażania FE. 
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3.1 Pracownicy wdrażający FE korzystają z wysokiej jakości szkoleń i programów 

rozwojowych, dopasowanych do ich potrzeb. 

Rozwój kompetencji powinien uwzględniać potrzeby wszystkich szczebli pracowników – zarówno 

pracowników mniej doświadczonych, uzupełniających kompetencje w zakresie FE, jak 

i kierowników, uczestniczących w kompleksowych programach rozwojowych. Rozwój kompetencji 

miękkich może być realizowany dzięki działaniom z elementami mentoringu / coachingu. 

3.2 Pracownicy rozwijają kompetencje i zachowują motywację do pracy dzięki realizacji 

zróżnicowanych zadań. 

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na rozwój merytoryczny oraz motywację do pracy jest 

zróżnicowanie obowiązków. Należy przeciwdziałać rutynie i wypaleniu, które mogą wiązać się 

z np. długoletnim wykonywaniem podobnych obowiązków. Kluczową rolę odgrywa elastyczny 

podział pracy w ramach komórek organizacyjnych, natomiast pozytywną rolę może odegrać także 

mobilność w ramach instytucji lub całego systemu wdrażania.  

4 Zarządzanie zasobami ludzkimi przyczynia się do rozwoju i pełnego 

wykorzystania potencjału kadrowego instytucji. 

4.1 Przejście do kolejnego okresu programowania odbywa się z możliwie wysokim 

poziomem zachowania dotychczasowego potencjału kadrowego. 

Procesy zmiany organizacyjnej zawsze stanowią wyzwanie dla kadr. W obecnej sytuacji 

zarządzanie tym procesem jest szczególnie istotne ze względu na zwiększoną tendencję do 

odejść, wynikającą z pozytywnej sytuacji na rynku pracy. 

4.2 Satysfakcja pracowników monitorowana jest cyklicznie w całym systemie wdrażania 

FE w celu identyfikacji i szybkiego reagowania na pojawiające się problemy. 

Prowadzenie bardziej aktywnych działań w ramach PO PT powinno być oparte na regularnej 

ocenie sytuacji i identyfikacji problemów, wobec których powinny na bieżąco być wdrażanie 

działania naprawcze. 

4.3 Etaty finansowane ze środków PO PT są rozdzielane w sposób adekwatny do 

zakresu zadań urzędu. 

Bardziej elastyczne podejście do zagadnienia podziału etatów może przyczynić się do wyższej 

efektywności wdrażania FE. 

5 Wynagrodzenia, nagrody i awanse służbowe pozytywnie wpływają na 

zaangażowanie i satysfakcję pracowników. 

5.1 Pensje w systemie wdrażania FE rosną w sposób adekwatny do sytuacji 

gospodarczej Polski i sytuacji na rynku pracy. 

Malejąca konkurencyjność wynagrodzeń w administracji publicznej stanowi istotne ryzyko dla 

stabilności kadrowej systemu wdrażania. 
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5.2 Pracownicy rozumieją uwarunkowania swoich wynagrodzeń i uznają je za 

sprawiedliwe. 

Niezależnie od wysokości wynagrodzeń, poczucie braku przełożenia efektów pracy na jego 

wysokość jest istotnym czynnikiem wpływającym negatywnie na satysfakcję pracowników. 

Dlatego niezbędne jest budowanie odpowiednich kompetencji wśród bezpośrednich przełożonych 

wspierających odpowiednią komunikację z pracownikami. 

5.3 Dodatki i nagrody odgrywają właściwa im funkcję motywacyjną. 

Obecnie w wielu instytucjach nagrody wykorzystywane są jako uzupełnienie podstawowych 

wynagrodzeń i nie pełnią de facto oddzielnej funkcji motywacyjnej – należy wiec dążyć do 

przywrócenia motywacyjnego znaczenia tego narzędzia. 
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9 Inicjatywy mające na celu podniesienie jakości 
i motywowanie zasobów ludzkich w administracji 
rządowej odpowiedzialnej za wdrażanie FE 

9.1 Rekomendowany system wdrażania Planu 

Wsparcie zasobów kadrowych niezbędnych z punktu widzenia efektywnego wdrażania Funduszy 

Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna stanowi jeden z elementów 

szerszego systemu administracji publicznej w Polsce. Przeprowadzone badania potwierdziły 

konieczność uwzględnienia uwarunkowań prawnych oraz zarządczych, obowiązujących 

w administracji i poszczególnych jednostkach. Dotyczy to także działań rozwojowych, 

podejmowanych przez różne podmioty na poszczególnych poziomach. 

Uwarunkowania polityk kadrowych w poszczególnych instytucjach systemu wdrażania 

FE 

Czynnikiem zwiększającym poziom złożoności systemu jest niewątpliwie różnorodność podejścia 

do wdrażania FE w ramach poszczególnych instytucji. Stosunkowo prosta sytuacja występuje 

w tych instytucjach centralnych, które praktycznie w całości realizują zadania związane 

z wdrażaniem FE. Sformułowanie odrębnej polityki kadrowej w stosunku do pracowników 

wdrażających FE jest także możliwe w tych instytucjach, w których osoby skupione są 

w dedykowanych jednostkach organizacyjnych (departamentach, wydziałach itp.) – aczkolwiek 

może to wiązać się z określonymi problemami. Istnieją także instytucje, w których etaty finansowe 

w ramach Pomocy Technicznej rozsiane są po różnych działach, lub w których finansowanie 

podąża elastycznie za zadaniami związanymi z wdrażaniem projektów europejskich. W tych 

urzędach samo objęcie działaniami pracowników wdrażających FE jako jasno wyodrębnionej 

grupy staje się problematyczne. 

W związku z tym, każdy obszar rekomendacji został przeanalizowany z punktu widzenia 

możliwości działania IZ PO PT, pozostałych instytucji zarządzających, a także innych 

interesariuszy systemu administracji publicznej. Należy przede wszystkim pamiętać 

o kompetencjach Szefa Służby Cywilnej (dalej SSC), do którego ustawowych zadań należy 

między innymi kierowanie procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej (co 

obejmuje większość pracowników wdrażających FE w instytucjach centralnych). SSC kieruje 

i wspiera procesy związane z tworzeniem ram prawnych funkcjonowania służby cywilnej, 

funkcjonowaniem systemu szkoleń, upowszechnieniem informacji o służbie cywilnej. W 2019 

roku SSC przygotowuje m.in. nowelizację standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie 

cywilnej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (której komórką jest Departament Służby Cywilnej) 

jest także beneficjentem w niektórych projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój – Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

w tym działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Obszar jest także przedmiotem 

zainteresowania ministra właściwego ds. administracji (Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji). 

Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie szeregu potencjalnych czynników 

i obszarów rozwojowych systemu wdrażania FE. Duża część z nich dotyczy jednak całego 

systemu administracji publicznej i powinny być adresowane w ramach tej szerszej perspektywy, 

zgodnie z zakresami kompetencji określonymi w odpowiednich ustawach. 
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Z drugiej strony, poziom standaryzacji i spójności systemów zarządzania kadrami 

w poszczególnych instytucjach jest niski. Nawet system służby cywilnej pozostawia urzędom 

przestrzeń do prowadzenia indywidualnej polityki, inne instytucje mają zaś indywidualne ramy 

prawne (w ustawach i rozporządzeniach). Istniejący system uwzględnia więc silną rolę 

kierownictwa poszczególnych instytucji oraz kierownictwa ministerstw nadzorujących. Takie 

podejście pozwala potencjalnie na lepsze dopasowanie polityki kadrowej do specyfiki i potrzeb 

danej instytucji, utrudnia jednak wprowadzanie usprawnień na poziomie ponad instytucjonalnym, 

w tym w odniesieniu do funkcji wdrażania Funduszy Europejskich. W ramach obecnego systemu, 

ta tendencja będzie kontynuowana w przyszłej perspektywie finansowej, w związku z czym musi 

być uwzględniona w rekomendowanych działaniach wspierających. 

Rola PO PT oraz Planu zarządzania zasobami ludzkimi… 

Przeprowadzone analizy wskazały, że w latach 2014-2020 PO PT wpływa na jakość zasobów 

kadrowych przede wszystkim poprzez finansowanie etatów oraz finansowanie szkoleń. Programy 

nie wpływają natomiast na obszary takie jak polityka wynagrodzeń, polityka awansów, employer 

branding, dobre praktyki zarządcze itp. – te pozostają uwarunkowane partykularnymi aktami 

prawnymi, regulacjami wewnętrznymi, przyjętymi praktykami zarządczymi. Ograniczenia takiego 

podejścia do wsparcia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację 

Programów Operacyjnych były zidentyfikowane już w aktualizacji Planu działań na rzecz 

zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów 

Operacyjnych w Polsce na lata 2007-2013. 

Rekomendacje zawarte w niniejszym opracowaniu zakładają jednak rozszerzenia i przesunięcia 

akcentów w stosunku do poprzedniego dokumentu. Zawierają rekomendacje dot. prowadzenia 

aktywnej, innowacyjnej polityki wsparcia zasobów kadrowych, która towarzyszyć będzie 

finansowaniu. Ponieważ obecny dokument powstaje dopiero w fazie negocjacji dot. 

szczegółowego kształtu programów operacyjnych w przyszłej perspektywie, nie zawiera 

szczegółowych wyliczeń dot. liczby i podziału etatów oraz innych środków pomiędzy 

poszczególne instytucje – te będą niezbędne na początku fazy wdrażania. Rekomendacje 

opisane w niniejszym dokumencie oparte są przede wszystkim na perspektywie IZ PT, 

odpowiedzialnych za wsparcie zasobów kadrowych instytucji centralnych zaangażowanych 

w realizację poszczególnych Programów Operacyjnych w Polsce. 

Typologia działań 

W związku z powyższymi uwarunkowaniami, rekomendacje zostały przedstawione w trzech 

różnych formułach. 
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Typologia rekomendacji 

Działania systemowe 

Instytucji 

Zarządzającej 

Proponowane działania i projekty, mające na celu bezpośrednie 
wsparcie sytuacji kadrowej w instytucjach wdrażających FE. 
Podmiotem wiodącym w tych działaniach powinna być IZ PO PT, 
przy współpracy pozostałych IZ oraz Instytucji Koordynujących 
w MIiR. Stanowią one rozwinięcie działań podejmowanych 
w ramach poprzedniego Planu. Rekomendacje z tej grupy zostały 
opracowane z myślą o wdrożeniu przy wsparciu środków PO PT 
i/lub PT funkcjonującej w ramach pozostałych PO. 

Kierunki rozwoju ZZL 

w administracji 

publicznej 

Rekomendacje na tym poziomie, to wynikające z przeprowadzonych 
badań kierunki działań, które powinny być podejmowane przez rząd 
i właściwych ministrów w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
sprawności i odpowiednich zasobów kadrowych w administracji 
publicznej. Działania te wpłyną także na system wdrażania FE, 
jednakże powinny objąć całą administrację publiczną, w związku 
z czym nie mogą być finansowane ze środków PT (w pewnym 
zakresie mogą natomiast być wspierane w ramach innych 
dostępnych środków krajowych lub europejskich przewidzianych na 
budowę efektywniejszej administracji publicznej).  

Rekomendacje dla 

urzędów 

Wynikające z przeprowadzonych badań rekomendacje dla 
kierownictw urzędów oraz ew. instytucji nadzorujących (ministrów). 
Ich wdrożenie przyczyniłoby się zarówno do rozwoju zasobów 
kadrowych zaangażowanych we wdrażanie FE, jak i innych 
komórek / pracowników tych organizacji. Działania muszą jednak 
być dostosowane do specyfiki danego urzędu. Należy zaznaczyć, 
że te rekomendacje oparte są w dużej mierze na dobrych 
praktykach zidentyfikowanych w urzędach, i mogą być są już 
w różnym zakresie wdrożone w poszczególnych urzędach. 

 

Należy zwrócić uwagę, że działania na poszczególnych poziomach powinny być 

komplementarne, np. instytucje korzystające z PT powinny angażować się w inicjatywy 

rozwojowe MIiR jako IZ. Rekomendacje mogą też nakładać się tematycznie – niektóre obszary 

powinny być zaadresowane zarówno na poziomie całego systemu, jak i w poszczególnych 

instytucjach. 

Różnicę pomiędzy działaniami poszczególnych typów przedstawiają poniższe schematy. 

Rysunek 1. Działania systemowe IZ 

 

Rekomendacje w pierwszej grupie obejmują działania ściśle sprofilowane na system 

wdrażania FE. W perspektywie 2014-2020, do tej grupy należy np. finansowanie etatów oraz 
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szkoleń ze środków PO PT. Zakłada się, że działania horyzontalne, realizowane w całym 

systemie, powinny być finansowane w ramach PO PT, natomiast działania związane 

z usprawnieniem obsługi poszczególnych Programów Operacyjnych w ramach ich Pomocy 

Technicznej tych programów. 

Rysunek 2. Rozwój ZZL w administracji publicznej 

 

Rekomendacje z drugiej grupy zostały sformułowane na podstawie badań dot. systemu 

wdrażania FE, natomiast mają szerszy zakres i powinny być wdrażane na wyższym 

poziomie (np. w całej służbie cywilnej, w całej administracji rządowej, w odniesieniu do całych 

instytucji, a nie tylko personelu odpowiadającego za wdrażanie FE). Realizacja tych działań 

przyczyni się jednak do zapewnienia wysokiego potencjału administracyjnego także 

w instytucjach wdrażających FE. Wdrażanie tych działań w odniesieniu wyłącznie do systemu 

wdrażania FE byłoby z różnych przyczyn niezasadne (np. ze względu na konieczność 

zachowania spójnej polityki kadrowej w instytucjach jedynie częściowo objętych PT).  

Do tej grupy zaliczają się np. uregulowania służby cywilnej (aczkolwiek wpływają na nie wszystkie 

instytucje systemu wdrażania FE). 

Rysunek 3. Działania instytucji wdrażających FE 

 

Inicjatywy z trzeciej grupy powinny być realizowane indywidualnie przez poszczególne 

urzędy (w ramach dostępnego finansowania i w ramach zakreślonych przez obowiązujące w nich 

regulacje) w odpowiedzi na indywidualne problemy i wyzwania. Wyniki takich działań wpływają 

w pierwszej kolejności na efektywność wdrażania FE w danej instytucji. Zewnętrzni interesariusze 

mogą uczestniczyć w procesie jako źródło dobrych praktyk, rekomendacji, a także finansowania. 
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9.2 Działania systemowe Instytucji Zarządzającej 

Wstęp 

Niniejszy rozdział zawiera inicjatywy, w których podmiotem wiodącym powinna być Instytucja 

Zarządzająca Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, przy współpracy pozostałych IZ – 

będących obecnie w strukturze Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Działania mają na celu 

całościowe wsparcie systemu wdrażania FE i stanowią rozwinięcie działań podejmowanych 

w ramach PO PT 2014-2020 (w szczególności Osi priorytetowych 1: Zasoby ludzkie oraz 

w pewnym zakresie 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności). W kolejnej 

perspektywie, niektóre działania mogą zostać przeniesione z PO PT do Pomocy Technicznej 

realizowanej w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych. 

Inicjatywy zostały opisane według poniższego schematu. 

0. Nazwa inicjatywy 

Cele inicjatywy Opis celów działań i adresowanego obszaru problemowego, 
zidentyfikowanego w ramach badania. 

Zakres działań i 

mechanizm wdrożenia 

Rekomendacje dot. podejmowanych zadań i podejścia do ich 
wdrożenia. 

Podmioty odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

Wskazanie kluczowych podmiotów zaangażowanych wraz ze 
sposobem współpracy. 

Harmonogram Uwagi dot. harmonogramu realizacji. Przyjmuje się, że zadania 
będą realizowane od początku 2020 roku. 

Potrzebne zasoby i koszty Wstępne uwagi dot. zasobów i kosztów, związanych 
z wdrażaniem projektów. Szczegółowe plany będą możliwe do 
sformułowania po przyjęciu ram Programów Operacyjnych 
w przyszłej perspektywie. Podczas szacowania skali oraz 
kosztów, oparto się na założeniach i doświadczeniach dot. 
projektów o podobnej skali wdrażania realizowanych na 
poziomie centralnym. 

Monitoring i ewaluacja Rekomendacje dot. monitoringu i ewaluacji poszczególnych 
zadań. 
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Lista inicjatyw 

1. Finansowanie etatów na podstawie analizy obciążeń w całym systemie 

Cele inicjatywy W perspektywie finansowej 2021-2027 podstawowym mechanizmem PO PT 

było finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników instytucji centralnych 

zaangażowanych we wdrażanie FE (działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia 

w ramach osi priorytetowej 1: Zasoby ludzkie). Działanie to powinno być 

kontynuowane, aby zapewnić niezbędny poziom zatrudniania i płynne 

przejście do kolejnego okresu programowania. Bardziej elastyczne podejście 

do określania wymiaru etatów może przyczynić się do wyższej skuteczności 

działania. 

Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Rekomendowana struktura zatrudnienia w perspektywie finansowej 2014-

2020 wraz z metodologią opracowania została opisana w Planie działań na 

rzecz zapewnienia potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych 

we wdrażanie Polityki Spójności 2014-2020. Przyjęte podejście zasadniczo 

się sprawdziło i powinno być kontynuowane (gdy potwierdzony zostanie 

szczegółowy kształt Programów Operacyjnych w przyszłej perspektywie). 

W procesie należy jednak zwrócić uwagę na rolę konsultacji eksperckich, 

w celu wykorzystania doświadczeń obecnej perspektywy. 

Plan na lata 2014-2020 zakładał, że w sytuacji wzmożonego natężenia prac 

związanych z wdrażaniem programu operacyjnego, poziom zatrudnienia 

może zostać zwiększony o maksymalnie 10%. Rekomenduje się rozważenie 

zwiększenia tego limitu, w celu możliwości zaadresowania 

nieprzewidzianych okoliczności, np. znacznego wzrostu obciążeń 

w stosunku do przewidywań. W związku z tym zalecane może być 

pozostawienie części środków jako rezerwy. 

W perspektywie 2014-2020 wsparcie wyrażane jest w liczbie finansowanych 

etatów. Ma to konsekwencje dla zarządzania ZZL, szczególnie w tych 

instytucjach, które finansowane są w całości lub w większości w ramach PO 

PT (i w związku z tym nie mają możliwości prowadzenia polityki kadrowej 

w oparciu o integrację różnych źródeł finansowania). Może się bowiem 

okazać, że instytucja posiada rezerwy finansowe PO PT, których nie może 

wykorzystać na zatrudnienie dodatkowych pracowników. Rekomendowane 

podejście zakłada wyższy poziom elastyczności w odniesieniu do limitu 

etatów, szczególnie w sytuacji dostępności środków. 

Uwaga: Przeprowadzone badanie wskazało na zasadność wzrostu 

wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie FE. Problem jest 

jednak niespecyficzny dla systemu wdrażania, pojawia się bowiem w całych 

badanych instytucjach jako takich (a także w innych instytucjach 

administracji publicznej, często nawet w wyższym stopniu). Rozwiązywanie 

go na gruncie samego systemu wdrażania FE wiązałoby się z określonymi 

problemami, np. wzrostem dysproporcji płacowych także w ramach 

poszczególnych urzędów. W związku z tym wzrost wynagrodzeń w systemie 

wdrażania FE powinien opierać się na działaniach podejmowanych w całej 

administracji rządowej (i/lub służby cywilnej i administracji publicznej) – patrz 

punkt 0. Wsparcie w ramach PT powinno natomiast uwzględniać wzrost 



Badanie zasobów kadrowych i warunków pracy w administracji rządowej  
odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich 

  70 

wynagrodzeń w ramach budżetowania. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

Instytucja zarządzająca PO PT 

Instytucje Zarządzające innymi PO (w zależności od kształtu systemu 

wdrażania) 

Harmonogram Ustalenie zasad finansowania etatów odbędzie w ramach przygotowania do 

wdrożenia. Analiza obciążeń oraz rozdział rezerw powinien odbywać się 

w cyklu corocznym. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Podział środków powinien zostać oparty na doświadczeniach z poprzedniego 

okresu programowania oraz dodatkowych informacjach od instytucji, 

w oparciu o zatwierdzony kształt Programów Operacyjnych. 

Prowadzenie bardziej elastycznej polityki podziału etatów na poziomie 

całego systemu może wymagać uwzględnienia rezerw podczas planowania. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Rekomenduje się coroczne konsultacje z instytucjami w celu zebrania 

informacji na temat obciążenia, aczkolwiek ew. wnioski o dodatkowe etaty 

muszą być odpowiednio uzasadnione (np. nowymi obowiązkami, 

nieprzewidzianymi podczas wstępnego programowania). 
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2. Dalszy rozwój systemu szkoleń w ramach PO PT 

Cele inicjatywy Zapewnienie odpowiednich kompetencji pracowników wdrażających 

Fundusze Europejskie wymaga kontynuowania i ulepszania systemu 

finansowania szkoleń, obecnego w PO PT 2014-2020 oraz wcześniejszych. 

Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Mechanizm finansowania szkoleń w bieżącym okresie programowania 

zasadniczo spełnia swoją funkcję i powinien być kontynuowany. W ramach 

kolejnej perspektywy, należy zadbać o taką konstrukcję działania, aby nie 

budziła ona wątpliwości pojawiających się w obecnej perspektywie. Dotyczy 

to przede wszystkim kwalifikowalności niektórych szkoleń (szczególnie tych 

związanych np. z umiejętnościami miękkimi czy nauką języków) – ze strony 

niektórych instytucji pojawiają się sygnały o negatywnym wpływie zbyt 

wąskiego rozumienia zakresu kwalifikowanych szkoleń na chęć instytucji do 

wykorzystania tego instrumentu. Należy także zadbać o stronę procesową 

(zmniejszyć obciążenia związane z udziałem, które dotykają pracownika oraz 

jego instytucję). Rekomenduje się także analizę możliwości efektywniejszego 

dofinansowania szkoleń w tych instytucjach, w których poszczególni 

pracownicy często realizują zadania związane z wdrażaniem FE w mniej niż 

50% czasu pracy. 

W ramach przygotowań do nowego okresu programowania, możliwa jest 

realizacja projektu w tym zakresie, z udziałem przedstawicieli komórek 

kadrowych w instytucjach, w celu udoskonalenia tego działania oraz 

efektywnej komunikacji na temat np. kryteriów kwalifikowalności. W całym 

okresie wdrażania należy dbać o komunikację dotyczącą np. kryteriów 

kwalifikowalności i odpowiadać na często pojawiające się wątpliwości. 

Niniejsza inicjatywa stanowi przedłużenie działania 1.2 Wsparcie stanowiska 

pracy w ramach osi priorytetowej Zasoby ludzkie PO PT 2014-2020. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

IZ PO PT (ew. IZ innych PO) – zarządzanie całym działaniem. 

Instytucje – beneficjenci programu, którzy mogą współpracować 

w opracowywaniu udoskonalonych zasad funkcjonowania działania. 

Harmonogram Szkolenia będą realizowane w całym okresie wdrażania perspektywy. 

Udoskonalenie podejścia powinno zostać zrealizowane w fazie 

przygotowawczej. 
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Potrzebne 

zasoby i koszty 

Koszty szkoleń powinny być finansowe w sposób analogiczny do 

dotychczasowych. Skala przyjęta w perspektywie 2014-2020 jest 

odpowiednia i powinna być kontynuowana. 

Projekt dot. udoskonalenia zasad funkcjonowania systemu, a także bieżące 

działania komunikacyjne, także powinny być realizowane ze środków PO PT 

(ew. Pomocy Technicznej w ramach innych Programów Operacyjnych, 

aczkolwiek realizacja z PO PT jest bardziej zasadna merytorycznie). 

Opracowanie udoskonalonych zasad może kosztować max 100 tys. zł 

jednorazowo, natomiast w kolejnych latach potrzebna będzie obsługa 

analogiczna do tej przewidzianej w obecnym systemie. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Rekomenduje się prowadzenie przynajmniej corocznych konsultacji 

z instytucjami, w celu identyfikacji problemów i wątpliwości związanych z tym 

działaniem. Należy zmniejszać ryzyko, że z przyczyn administracyjnych czy 

organizacyjnych dostępne środki na rozwój merytoryczny kadr nie są 

wykorzystywane. 
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3. Powołanie interdyscyplinarnego zespołu ds. ZZL w systemie wdrażania FE 

Cele inicjatywy Podjęcie bardziej aktywnych działań wspierających rozwój zasobów ludzkich 

w systemie wdrażania FE i zapewniających zachowanie odpowiednich 

standardów będzie wymagało utworzenia odpowiedniego zespołu 

wykonawczego i eksperckiego. Powinien on koordynować i wspierać 

wdrażanie projektów i inicjatyw, sprawować nadzór nad jakością ZZL 

w systemie wdrażania, utrzymywać kontakty z instytucjami. 

Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Szczegółowa formuła zespołu powinna odzwierciedlać przyjęte założenia 

dot. kształtu Programów Operacyjnych. Domyślnie powinien on 

funkcjonować w ramach IZ PO PT (stanowiąc wsparcie dla innych działań 

PO). Może także skupiać przedstawicieli IZ innych PO, w ramach których 

udzielana jest Pomoc Techniczna. 

Zespół powinien posiadać odpowiednie zasoby kompetencyjne do realizacji 

projektów i inicjatyw. Istotne jest także zapewnienie odpowiedniego 

umocowania instytucjonalnego i udzielenie silnego wsparcia ze strony 

Ministra Inwestycji i Rozwoju, a także adekwatna komunikacja, która 

umożliwi skuteczne prowadzenie projektów i inicjatyw. 

Zespół pełniłby rolę strategicznego HR Business Partnera i mógłby również 

świadczyć usługi wsparcia/doradcze dla kierowników instytucji wdrażających 

FE oraz dyrektorów generalnych w zakresie wdrażania rozwiązań dot. 

rozwoju zasobów ludzkich wynikających z niniejszego raportu bądź innych, 

które będą elementem kolejnego okresu programowania. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

IZ PO PT – działanie zespołu w strukturach IZ jako element realizacji zadań 

Instytucji Zarządzającej. 

Instytucje zarządzające innych Programów Operacyjnych. 

Rekomendowana bliska współpraca z instytucjami wdrażającymi FE. 

W ramach realizacji poszczególnych zadań, możliwe jest zaangażowanie 

zewnętrznych ekspertów i podmiotów. 

Harmonogram Zespół powinien stanowić element realizacji PO PT w całym okresie 

wdrażania. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Zasoby kadrowe – w zależności od skali programu oraz realizowanych 

projektów, ok. 5 osób/etatów, w tym eksperci w zakresie zarządzania, 

zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą, badań społecznych. 

Dodatkowe zasoby związane bezpośrednio z realizacją zadań. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Pośrednio, poprzez ocenę efektywności realizacji inicjatyw i projektów. 
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4. Wzmocnienie roli instytucjonalnych koordynatorów systemu wdrażania FE 

Cele inicjatywy Warunkiem powodzenia starań na rzecz rozwoju zarządzania zasobami 

ludzkimi w instytucjach wdrażających FE w przyszłej perspektywie 

finansowej jest wzmocnienie współpracy pomiędzy nimi poprzez 

funkcjonowanie odpowiednio umocowanych koordynatorów – osób 

kontaktowych w poszczególnych instytucjach. 

Odpowiednio umocowani, z dookreśloną rolą koordynatorzy umożliwiliby 

efektywną wymianę informacji pomiędzy instytucjami, koordynację kwestii 

związanych z FE i Planem zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz 

zapewnienia wysokiego potencjału administracyjnego…, wspieraliby 

realizację badań i projektów rozwojowych w zakresie zarządzania zasobami 

ludzkimi. 

Koordynatorzy funkcjonowali już w bieżącej perspektywie, natomiast nie 

zawsze efektywnie realizowali swoją funkcję lub pełnili tylko rolę 

przekaźników informacji. 

Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Osoby powinny zostać wyznaczone przez poszczególne instytucje. 

Realizacja tej funkcji stanowiłaby wydatek kwalifikowalny z PT. 

Osoba wskazana jako koordynator powinna posiadać doświadczenie 

w realizacji projektów rozwojowych. Zasadne jest, by był to pracownik 

w randze naczelnika lub zastępcy (lub porównywalnej), o odpowiednich 

kompetencjach decyzyjnych w kwestiach związanych ze wsparciem kadr 

w ramach PT i możliwością dotarcia do kierownictwa urzędu. Osoba 

kontaktowa musi cechować się przedsiębiorczością i zdolnością skutecznej 

realizacji niestandardowych działań. Kierownictwo urzędów powinno być 

odpowiednio poinformowane o roli koordynatora. W realizacji konkretnych 

działań, osoba kontaktowa może delegować zadania na innych 

pracowników, dlatego ze względu na wyższą sprawczość zdecydowanie 

rekomendowane jest zaangażowanie przynajmniej naczelników. 

Współpraca pomiędzy koordynatorami mogłaby być wspierana w ramach np. 

corocznych konferencji / warsztatów, które służyłyby jako okazja do 

omówienia projektów i inicjatyw, a także wymianie wiedzy na temat 

pojawiających się wyzwań w obszarze organizacji systemu wdrażania FE 

w poszczególnych instytucjach. 

Osoby kontaktowe powinny wyznaczać zastępstwo na czas swojej 

nieobecności. W razie dłuższej nieobecności lub zakończenia pracy, 

kierownictwo powinno niezwłocznie wyznaczyć nową osobę (w miarę 

możliwości odchodząca osoba powinna wdrożyć nową osobę w tematykę). 

Podmioty 

odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

IZ PO PT powinna pełnić rolę centralnych koordynatorów systemu. 

Instytucje wdrażające FE powinny delegować odpowiednich pracowników, 

którzy będą pełniliby rolę koordynatorów (finansowane ze środków PT). 

Należy zaznaczyć, że nie chodzi o tworzenie nowych stanowisk, 

a powierzenie tej funkcji wybranemu pracownikowi., który mógłby 

otrzymywać za jej pełnienie dodatek motywacyjny (zadaniowy/specjalny). 
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Harmonogram Koordynatorzy powinni zostać wskazani na samym początku okresu 

wdrażania nowej perspektywy. Możliwe jest także przejścia do tego modelu 

jeszcze wcześniej. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Realizacja zadań przez koordynatorów będzie wiązała się z pewnym 

nakładem pracy, zależnym od skali działań. Można założyć, że skala działań 

wymagać będzie wymiaru ok. 1/8 etatu (aczkolwiek przy założeniu, że 

koordynator w urzędzie deleguje zadania na podwładnych/innych 

pracowników). 

Monitoring i 

ewaluacja 

Rekomenduje się, by IZ dokonywała na bieżąco oceny jakości współpracy 

z koordynatorem i w razie problemów sygnalizowała instytucji konieczność 

jej poprawy. 
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5. Program Employer Branding systemu wdrażania FE 

Cele inicjatywy Celem kompleksowych działań Employer Branding jest budowa wizerunku 

systemu wdrażania FE jako atrakcyjnego miejsca pracy wśród różnych grup 

docelowych, w tym: 

 Potencjalnych przyszłych pracowników – studentów, osób 

rozpoczynających karierę zawodową, 

 Specjalistów z administracji publicznej / samorządowej, a także 

sektora prywatnego zainteresowanych podjęciem/zmianą pracy na 

stanowiskach związanych z wdrażaniem FE; 

 Obecnych pracowników instytucji wdrażających FE, 

 Byłych pracowników. 

Działania powinny wskazywać na korzyści takie jak możliwość rozwoju 

kariery w wieloletniej perspektywie, udział w ważnych, prestiżowych 

projektach, profesjonalizacja administracji publicznej. Powodzenie działań 

promocyjnych i informacyjnych jest uwarunkowanie także działaniami 

związanymi z poprawą warunków pracy w administracji publicznej, w tym 

wzrostem wynagrodzeń. 

Cel inicjatywy (szczególnie promocja wśród grup zewnętrznych) blisko 

związany jest także z działaniami informacyjno-promocyjnymi Funduszy jako 

całości oraz poszczególnych Programów Operacyjnych. Działania te 

sprzyjają budowaniu „marki” Funduszy Europejskich, ale nie są 

ukierunkowane na zachęcanie do rozpoczynania i kontynuowania kariery 

zawodowej w tym konkretnym obszarze. 

Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Głównym działaniem warunkującym spójność jest opracowanie strategii 

Employer Branding (dalej: EB) obejmującej cały system zarządzania 

i wdrażania FE. W minimalnym zakresie strategia ta powinna obejmować:  

1. Profil lub profile osób, do których kierowane są konkretne działania 

i komunikaty. Należy pamiętać, że EB obejmuje zarówno przyszłych 

potencjalnych pracowników, jak i osoby już rozwijające karierę w tym 

obszarze: osoby dotychczas niezwiązane z Funduszami 

Europejskimi ani z administracją publiczną, osoby pracujące 

w administracji publicznej niezwiązane z Funduszami Europejskimi, 

osoby pracujące w administracji publicznej w obszarze Funduszy 

Europejskich. 

2. Charakterystykę celów jakie należy osiągnąć dzięki komunikacji do 

poszczególnych grup odbiorców działań EB; 

3. Opis wartości jakie mają być komunikowane (Employee Value 

Proposition). 

Działania i narzędzia EB powinny obejmować co najmniej: 
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Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

 Zakładki „Kariera w Funduszach” na stronach instytucji zajmujących 

się Funduszami Europejskimi, zawierające materiały zachęcające do 

podjęcia pracy (sukcesy związane z Funduszami, benefity, 

możliwości rozwoju, etc.) oraz informacje dotyczące obecnie 

prowadzonych rekrutacji. Zawartość miałaby odznaczać się wysoką 

standaryzacją, aby budzić jednoznaczne skojarzenia z Funduszami 

Europejskimi. 

 Udział w wydarzeniach typu „targi pracy” – udział w ok. trzech 

ogólnopolskich wydarzeniach, na których pracownicy działów 

merytorycznych oraz promocji z różnych instytucji działających 

w obszarach Funduszy Europejskich przybliżaliby tematykę 

Funduszy, opowiadali o swoich obowiązkach i osiągnięciach oraz 

promowali pracę w tym obszarze. Podmiotem organizującym stoisko 

powinna być IZ Programów Operacyjnych, a finansowanie powinno 

być realizowane w ramach PO PT – instytucje (szczególnie te 

mniejsze) powinny być odpowiedzialne za delegowanie 

przedstawicieli.  

 Konkursy dla studentów z możliwością udziału w stażu dla 

najlepszych uczestników. 

 Film korporacyjny – film z wybranymi pracownikami opisujący ich 

zadania w ramach pracy przy Funduszach Europejskich, podzielane 

cele i wartości wśród osób zajmujących się Funduszami. 

 Udział w mediach społecznościowych – działania informacyjno-

promocyjne w obszarze Funduszy oraz promowanie aktualnych ofert 

pracy. 

 Programy ambasadorskie na uczelniach obejmujące działania 

promocyjne, np. zachęcanie do udziału w rekrutacji, przybliżanie 

tematyki Funduszy Europejskich oraz zakresu obowiązków 

i przywilejów. 

 Działania komunikacyjne wewnątrz urzędów, promocja pozytywnych 

czynników związanych z pracą w systemie wdrażania FE wśród 

pracowników. 

 Utrzymywanie pozytywnych relacji z odchodzącymi pracownikami, 

także już po odejściu. 

 Włączenie działań Employer Branding w działania informacyjno-

promocyjne Funduszy Europejskich. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

Jednostką odpowiedzialną za koordynowanie tworzenia i wykonania strategii 

Employer Branding powinno być Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako 

Instytucja Zarządzająca Programów Operacyjnych. Szczególnie dla 

mniejszych instytucji, koszty samodzielnych szerokich działań EB są zbyt 

wysokie i mogą być nieefektywne w kontekście skali zatrudniania nowych 

pracowników. 
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 W proces powinny być zaangażowane również:  

 Instytucje powołane do zarządzania i wdrażania FE (gdzie wszystkie 

etaty są współfinansowane ze środków PT). 

 Instytucje pełniące także inne zadania, w tym wdrażanie FE (gdzie 

część etatów jest współfinansowana ze środków PT). 

 Rekomendowane jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia 

podmiotów profesjonalnie zajmujących się działaniami z zakresu EB. 

Harmonogram Prace nad strategią powinny zostać zakończone do momentu uruchomienia 

środków w ramach PO PT. Jej realizacja powinna obejmować zaś całą 

perspektywę budżetową. Rok przed zakończeniem perspektywy powinna 

odbyć się ocena wykonania strategii oraz prace nad nową strategią 

Employer Branding. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Po stronie MIiR potrzebni będą koordynatorzy działań w instytucjach, 

zapewniający spójność programu EB (około 3-5 osób z różnych komórek 

organizacyjnych przy średnim miesięcznym zaangażowaniu max. 12 

h/osobę). W programie powinny uczestniczyć wszystkie instytucje objęte 

wsparciem w ramach PT. 

Konieczne jest zaangażowanie przedstawicieli działów HR i PR jako 

odpowiedzialnych za EB oraz działu IT i pracowników merytorycznych jako 

wspierających działania. Rekomendowane jest również wykorzystanie 

wiedzy i doświadczenia podmiotów profesjonalnie zajmujących się 

działaniami z zakresu EB. 

Dodatkowe koszty związane np. z zadaniami promocyjnymi uwarunkowane 

będą ich zakresem. W ramach PO PT 2014-2020, w Osi priorytetowej 4: 

Informacja i promocja przewidziano wydatki na poziomie 18 200 tys. euro. 

Przyjmując, że około 5% wydatków na promocję mogłoby zostać 

przeznaczone bezpośrednio na działania EB, wydatki sięgałyby 910 tys. 

euro. Należy jednak pamiętać, że efekt EB możliwy jest do osiągnięcia także 

w ramach innych działań promocyjnych. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Wskaźniki służące do monitorowania postępów muszą być bezpośrednio 

powiązane z celem inicjatywy oraz uwzględniać przeprowadzoną 

segmentację odbiorców działań EB. Oceny powinny być przeprowadzane nie 

rzadziej niż raz na 2 lata oraz być powiązane z oceną działań informacyjno-

promocyjnych Funduszy Europejskich. Rekomendowane jest także 

powiązanie monitoringu inicjatywy EB z rekomendowanym badaniem 

satysfakcji pracowników. Budowa kolejnej strategii musi być oparta na 

kompleksowej ewaluacji ex post, gdzie oceniona zostanie logika i sposób 

wdrażania działań, zawierająca również ocenę efektywności kosztowej. 
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6. Program rozwojowy dla osób na stanowiskach kierowniczych z komórek 
wdrażających FE 

Cele inicjatywy Program ma na celu kompleksowe wsparcie osób na stanowiskach 

kierowniczych, w tym niższego i średniego szczebla (np. naczelników 

w ministerstwach), ze szczególnym uwzględnieniem osób rozpoczynających 

pełnienie funkcji kierowniczych. Takie osoby, o zwykle wysokich 

umiejętnościach merytorycznych i technicznych, w mniejszym stopniu 

odnoszą korzyść z pojedynczych szkoleń w tradycyjnej formie (szczególnie 

wobec niedostatków oferty komercyjnej), mają natomiast kluczowy wpływ 

zarówno na sprawność operacyjną instytucji, jak i zadowolenie podwładnych. 

Celem programu jest także wsparcie integracji, wzajemnej nauki i wymiany 

dobrych praktyk pomiędzy urzędami – społeczne wdrożenie systemu 

wdrażania FE. 

Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Rekomendowana forma programu to koordynowany przez IZ PO PT 

kompleksowy projekt rozwojowy, realizowany w cyklu np. corocznym. 

Pracownicy skierowani przez instytucje do udziału w programie 

uczestniczyliby w serii dedykowanych szkoleń i działań rozwojowych 

związanych z zagadnieniami takimi jak zarządzanie zespołem, skuteczne 

motywowanie i ocenianie pracowników, komunikacja (w tym w szczególności 

udzielanie informacji zwrotnych, delegowanie zadań, empatia, praca 

z konfliktem), ale także np. nowe regulacje wpływające na tematykę 

funduszy. Rekomendowane jest również wprowadzenie dodatkowych form 

rozwojowych (np. treningi managerskie) dedykowanych osobom, które 

w ostatnim okresie po raz pierwszy objęły stanowisko kierownicze (wsparcie 

typu first time manager). 

Możliwe jest także dostosowanie programu do szczegółowych potrzeb osoby 

poprzedzone diagnozą kompetencji, natomiast rekomendowane podejście 

zakłada, że uczestniczy programu tworzą grupę, która uczestniczy 

w kolejnych „zjazdach”, wymieniając się doświadczeniami i zawierając 

produktywne kontakty służbowe, dzięki czemu wspierana byłaby wymiana 

dobrych praktyk i przepływ informacji w systemie wdrażania FE. Uczestnicy 

powinni także móc korzystać z indywidualnego wsparcia coachów, którzy 

ułatwiliby im zidentyfikowanie potrzeb i luk kompetencyjnych i zaplanowanie 

ścieżki rozwoju. 

Program powinien obejmować także cykliczne spotkania osób kierujących 

komórkami merytorycznymi w instytucjach wdrażających FE – 1-2 razy 

w roku. Rolę gospodarza pełniłaby każdorazowo jedna z instytucji, każde 

spotkanie miałoby temat przewodni, związany z praktycznym wdrażaniem 

FE i wyzwaniami w zakresie utrzymania wysokiego potencjału zasobów 

ludzkich. 

W zależności od szczegółowego mechanizmu, możliwe jest zarówno 

finansowanie udziału ze środków na szkolenia przypisanych do danego 

urzędu, jak i bezpośrednio ze środków przeznaczonych specjalnie na to 

wyodrębnionych w ramach pomocy technicznej. 

Możliwe jest także wykorzystanie współpracy międzynarodowej. 
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Podmioty 

odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

 IZ PO PT – jako podmiot koordynujący. 

 Urzędy administracji rządowej odpowiedzialne za wdrażanie FE 

– w roli instytucji delegujących kandydatów do uczestnictwa. 

 Dodatkowo, w razie możliwości: Krajowa Szkoła Administracji 

Publicznej – jako partner merytoryczny i/lub wykonawca, ze względu 

na doświadczenie w realizacji podobnych projektów (w tym 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej – w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Zależnie od 

uwarunkowań funduszowych. 

Harmonogram Program powinien mieć charakter cykliczny i być realizowany przez cały 

okres programowania. Pierwsza edycja może mieć charakter pilotażowy.  

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Po stronie instytucji zarządzającej, niezbędne będą zasoby do obsługi 

programu, zgodnie z przyjętą formą wdrożenia. Dla urzędów delegujących 

pracowników do udziału, może on się wiązać z wyzwaniem w postaci 

nierealizowania przez pracowników obowiązków służbowych w trakcie 

uczestnictwa w szkoleniach bądź innych zajęciach. Krajowa Szkoła 

Administracji Publicznej dysponuje kompetencjami, które mogłyby być 

wykorzystane (i finansowane) w ramach projektu. 

Przewiduje się objęcie programem około 50 osób rocznie, co może wiązać 

się z kosztem 1.25 mln zł rocznie
30

. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Rezultaty działań można mierzyć bezpośrednio (np. ankiety podsumowujące 

szkolenia i cały program) i pośrednio, poprzez opinię urzędów delegujących. 

Zakres merytoryczny i forma dydaktyczna programu rozwojowego powinna 

być cyklicznie weryfikowana i poprawiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

30
 Przy założeniu, że koszt uczestnictwa w jednej edycji (wraz z kosztami noclegu i dojazdu) wynosi 

25 tys. zł.  
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7. Monitorowanie satysfakcji pracowników w systemie wdrażania FE – badania 
ankietowe oraz exit interview 

Cele inicjatywy Wdrożenie w przyszłej perspektywie finansowej systemu cyklicznego 

monitorowania satysfakcji pracowników w systemie wdrażania FE pozwoli na 

bieżącą identyfikację problemów i trudności, które negatywnie wpływają na 

utrzymanie wysokiego potencjału administracyjnego instytucji wdrażających 

FE. W obecnej sytuacji IZ PO PT posiada wiedzę na temat ruchów 

kadrowych (monitorowanie wskaźnika fluktuacji), jednak nie ich przyczyn, 

uwarunkowań i trendów. IZ PO PT nie ma także wiedzy na temat 

uwarunkowań poziomu motywacji i satysfakcji pracowników. Bieżące 

monitorowanie sytuacji pozwoliłoby także na analizę skuteczności 

podejmowanych działań rozwojowych – to ważny element bardziej 

proaktywnego podejścia do ZZL w całym systemie wdrażania. 

Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Rekomenduje się przeprowadzenie badania satysfakcji we wszystkich 

urzędach przy wykorzystaniu dwóch metod: 

 corocznego badania ilościowego (CAWI) kierowanego do wszystkich 

pracowników objętych PT 

 exit interview kierowanego do odchodzących pracowników objętych 

PT. 

Wnioski stanowiłyby źródło informacji o problemach zarówno dla 

poszczególnych instytucji, jak i całego systemu wdrażania. Obowiązek 

udziału instytucji w badaniach mógłby zostać uwzględniony w wytycznych 

PO. 

Badania ankietowe realizowane w cyklu corocznym powinny objąć 

wszystkich pracowników, których etaty były choć częściowo (np. 

w przynajmniej 20%) wspierane ze środków PT. Badania powinny być 

realizowane przez IZ PO PT, a kwestionariusz i metodologia może zostać 

przygotowany we współpracy z zewnętrznym wykonawcą – należy także 

wykorzystać doświadczeniach tych instytucji, które już prowadzą własne 

badania satysfakcji (aczkolwiek projekt nie powinien ich zastępować). 

Realizacji badania musi towarzyszyć odpowiednia komunikacja adresowana 

zarówno do pracowników, jak i kierownictwa instytucji (w celu zapewnienia 

wysokiego poziomu udziału w badaniu oraz skutecznego przekazania 

wniosków). Badanie powinno obejmować szerokie spektrum zagadnień 

i czynników, w tym wysokość wynagrodzeń, obciążenie pracą, ocena kultury 

organizacyjnej, ocena możliwości rozwoju zawodowego i merytorycznego. 

Wyniki powinny zostać opracowane (ew. przez zewnętrznego wykonawcę) 

i przekazane urzędom w formie raportów, którym towarzyszyć może 

konferencja dla kierowników urzędów i plan działań. 
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 Rekomenduje się także wdrożenie badania w postaci exit interview we 

wszystkich organizacjach. Powinno ono obejmować zarówno rozmowę 

z przedstawicielem komórki HR, jak i kwestionariusz do samodzielnego 

wypełnienia przez odchodzącego pracownika. Dyspozycje do rozmowy oraz 

kwestionariusze powinny zostać przygotowane dla całego systemu 

wdrażania FE, co pozwoli na porównanie wyników i wyciąganie wniosków. 

Zadaniem instytucji byłoby przeprowadzenie exit interview, przedstawienie IZ 

informacji na temat liczby przeprowadzonych rozmów oraz zestawienie 

danych wynikających z kwestionariusza. Rekomendowane jest także 

sporządzanie notatek z exit interview na użytek wewnętrzny, co umożliwi 

praktyczne wykorzystanie uzyskanych informacji do działań rozwojowych. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

Instytucja zarządzająca PO PT powinna pełnić rolę podmiotu 

przygotowującego i realizującego badanie ankietowe, a także 

odpowiedzialnego za opracowanie i komunikację wyników. 

Zadaniem instytucji będzie zadbanie o wysoki poziom realizacji w instytucji 

poprzez odpowiednią komunikację wobec pracowników. IZ powinna 

przygotować propozycje / szablony komunikacji, w celu maksymalnego 

odciążenia urzędów. 

IZ powinna także przygotować kwestionariusz exit interview oraz dyspozycje 

do rozmowy exit interview.  

Harmonogram Badania powinny być prowadzone corocznie przez cały okres wdrażania. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego mogą zostać 

zrealizowane przy wsparciu podmiotu zewnętrznego w ramach projektu. 

Kolejne koszty mogą być związane z działaniami komunikacyjnymi 

(przygotowanie raportów dla kierownictw urzędów). Koszt jednej edycji 

badania (wraz z przygotowaniem, przeprowadzeniem i pogłębioną analizą) 

może wynosić max. 200tys. zł – przy założeniu, że angażowany jest do tego 

podmiot zewnętrzny. Opracowanie podejścia do exit interview oraz analiza 

wyników może kosztować max 100 tys. zł (przy założeniu, że realizowane 

jest pomocy zewnętrznych podwykonawców) Jednak realizację tego można 

powierzyć Zespołowi, o którym mowa w działaniu 5, wówczas koszt objąłby 

przede wszystkim koszty etatów. Realizacja badania stanowi obciążenie dla 

instytucji (czas pracowników oraz koordynatorów). 

Monitoring i 

ewaluacja 

W ramach podsumowania wyników badania, należy zweryfikować 

efektywność pytań badawczych i opracować rekomendacje na kolejny rok. 

Wskaźnikami działania powinien być odsetek wypełnionych ankiet 

(przynajmniej 50% pracowników wdrażających FE we wszystkich 

instytucjach), odsetek przeprowadzonych rozmów exit interview 

(przynajmniej 50% osób odchodzących spośród wdrażających FE), liczba 

wypełnionych kwestionariuszy (przynajmniej 75% osób odchodzących 

spośród wdrażających FE). 
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8. Wsparcie modernizacji i cyfryzacji procesów HR oraz środowisk pracy 

Cele inicjatywy Celem inicjatywy jest wsparcie finansowe różnorodnych projektów 

związanych z szeroko pojętą modernizacją operacyjną instytucji, w związku 

z ich indywidualnymi potrzebami. Dotyczy to między innymi takich obszarów 

wpływających na efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jak 

usprawnienie i cyfryzacja procesów rekrutacji, wdrażanie operacyjne 

i techniczne form pracy zdalnej i elastycznej, doskonalenie procesów 

wewnętrznych związanych np. z rozliczaniem szkoleń, analizą obciążeń 

pracą, analizą satysfakcji pracowników.  

Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Ze względu na bardzo zróżnicowaną sytuację poszczególnych urzędów 

w zakresie m.in. poziomu dojrzałości procesów HR, liczby pracowników, 

uwarunkowań prawnych, inicjatywy rozwojowe odpowiadające na szereg 

zidentyfikowanych problemów związanych z zapewnieniem kapitału 

ludzkiego powinny być planowane i realizowane na poziomie pojedynczych 

urzędów. Dotyczy to między innymi wdrażania rekomendacji adresowanych 

do kierownictwa urzędów, wskazanych w rozdziale Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.. 

W ramach niniejszej inicjatywy, rekomenduje się wsparcie finansowe działań 

rozwojowych i modernizacyjnych w zakresie procesów HR, zarządzania, 

warunków pracy, podejmowanych przez poszczególne urzędy, co przełoży 

się na wzrost efektywności i satysfakcji pracowników, a więc bardziej 

efektywne wdrażanie FE. 

Mechanizm funkcjonowania inicjatywy może wykorzystywać doświadczenia 

związane z projektami realizowanymi w ramach PO PT 2014-2020, w tym 

Osi priorytetowej 1: Zasoby ludzkie (Działanie 1.2 Wsparcie stanowiska 

pracy) i Osi priorytetowej 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki 

spójności (Działanie 2.1 Wsparcie instytucji). Projekty mogą być wybierane 

w trybie pozakonkursowym, przez IZ PT. Należy także pamiętać 

o zapewnieniu zgodności z działaniami podejmowanymi w systemie Służby 

Cywilnej, wskazanymi wśród planów w Sprawozdaniu Szefa Służby Cywilnej 

za 2018 rok (m.in. odbiurokratyzowanie i uelastycznienie naboru, 

opracowanie nowego wzoru ogłoszenia o naborze, uruchomienie 

elektronicznej platformy rekrutacyjnej). 

Przeniesienie części wsparcia z poziomu PO PT do Pomocy Technicznej 

w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych może wiązać się 

z ryzykiem zwiększenia luki finansowej dot. bardziej kompleksowych działań 

ZZL (w wypadku nieprzyporządkowania ich do żadnego z PO). Na etapie 

programowania, należy zadbać szczególnie o te instytucje, które w całości 

lub większości zajmują się wdrażaniem FE. 
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Podmioty 

odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

 IZ PT – jako podmioty zarządzający działaniem, dokonujące wyboru 

projektów rozwojowych do dofinansowania. 

 Urzędy administracji rządowej wdrażające FE – jako beneficjenci 

dofinansowania na działania rozwojowe. Ze względu na możliwość 

dostosowania projektów do indywidualnych potrzeb instytucji, 

przewiduje się wysokie zainteresowanie wykorzystaniem środków. 

Harmonogram Inicjatywy rozwojowe powinny przyczyniać się do poprawy efektywności 

wdrażania FE w całym okresie programowania, w związku z czym powinny 

rozpocząć się na początkowym etapie. Ze względu na ich wieloletni 

charakter oraz konieczność utrzymania rozwiązań, środki powinny być 

dostępne do końca okresu programowania (dotyczy to szczególnie tych 

urzędów, które finansowane są w całości lub większej części ze środków PT 

i posiadają bardzo ograniczone możliwości finansowania nawet utrzymania 

nowych rozwiązań z innych źródeł). 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Po stronie instytucji zarządzającej, potrzebne będą zasoby potrzebne do 

obsługi inicjatywy. Po stronie beneficjentów, dofinansowanie powinno objąć 

także koszt pracowników obsługujących / rozwijających nowe rozwiązania 

techniczne i organizacyjne. 

Wskazane byłoby podjęcie dodatkowych działań informacyjnych 

i konsultacyjnych w celu identyfikacji wszystkich potrzebnych typów 

projektów rozwojowych, a także pełne poinformowanie instytucji o możliwych 

działaniach rozwojowych. 

Wydatki w ramach działania będą uzależnione od dostępnych środków 

finansowych, a także demarkacji pomiędzy PO PT a PT w ramach innych 

PO. Przykładowy koszt został oszacowany 9 mln zł
31

., natomiast np. koszty 

rozwoju systemów informatycznych czy wyposażenia uzasadniałyby kwotę 

przynajmniej dwukrotnie wyższą. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Finansowane inicjatywy będą monitorowane w sposób zgodny z wymogami 

formalnymi. 

Pozytywny wpływ inicjatyw rozwojowych może przekładać się na inne 

wskaźniki, np. efektywność wydatkowania środków, efektywność procesów 

rekrutacji, wzrost satysfakcji pracowników. 

 

 

 

 

                                                   

31
 Przy założeniu, że na każdy etat przypada 3 tys. zł w projektach rozwojowych (w całym okresie wdrażania 

kolejnej perspektywy) i liczbie etatów na poziomie 3 000. 
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9. Opracowanie standardów ZZL dla instytucji nieobjętych SC 

Cele 

rekomendacji 

Instytucje objęte regulacjami Służby Cywilnej dysponują Standardami 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi w SC, których obecna wersja została 

opracowana przez Szefa Służby Cywilnej w 2012 roku (w 2019 r. trwają 

prace nad ich aktualizacją). W odniesieniu do instytucji wdrażających FE, 

które nie są objęte ustawą, nie opracowano analogicznych rekomendacji, 

jednocześnie zaobserwowano różny poziom dojrzałości w zakresie procesów 

HR. Ponieważ w wyniku badania zidentyfikowano dobre praktyki zarządcze, 

zalecane jest przygotowanie analogicznych standardów dla tych instytucji. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Standardy powinny zostać opracowane w ramach projektu, realizowanego 

przez IZ PO PT. Projekt powinien doprowadzić do opracowania 

szczegółowych rekomendacji, wytycznych, przykładów dobrych praktyk, 

a także materiałów szkoleniowych. Rekomenduje się zorganizowanie 

cyklicznych grup roboczych dla kierowników przedmiotowych urzędów, 

w celu promowania rozwiązań. Standardy powinny objąć zagadnienia takie 

jak: 

 Standardy rekrutacji, 

 Rozwój pracowników, 

 Współpraca w zespołach, 

 Metodyka oceny pracowniczej i rozmów rozwojowych. 

Standardy powinny uwzględniać osiągnięcia wcześniejszych i analogicznych 

działań, w tym zawartość zaktualizowanych Standardów Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi w SC. 

Rekomenduje się także uwzględnienie zaleceń wskazanych w rozdziale 9.4. 

Instytucje objęte ustawą o SC mogą korzystać ze Standardów 

przeznaczonych dla tych instytucji, aczkolwiek wyniki niniejszego działania 

także mogą stanowić dla nich źródło wiedzy o możliwych kierunkach 

rozwoju. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

IZ PO PT – opracowanie rekomendacji, promocja rozwiązań. 

Instytucje wdrażające FE, nieobjęte systemem SC – uczestnictwo w pracach 

nad standardami np. w ramach powołanej grupy roboczej, wdrażanie 

standardów. 

Możliwe jest również zaangażowanie profesjonalnego podmiotu 

zewnętrznego. 

Harmonogram Standardy powinny zostać opracowane w początkowym okresie wdrażania 

nowej perspektywy finansowej (rekomenduje się przyjęcie do końca 2021 

roku i wdrożenie w 2022 roku). 
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Potrzebne 

zasoby i koszty 

Projekt powinien zostać zrealizowany ze środków PO PT. Możliwe jest 

wykorzystanie zewnętrznych podmiotów eksperckich, które odpowiadałyby 

także za działania promocyjne i szkoleniowe – skala projektu to od 500 tys., 

zł do 5 mln zł (przy bardzo szeroko zakrojonych działaniach wdrożeniowych 

w poszczególnych instytucjach obejmujących np. szkolenia i wsparcie 

doradcze przy wdrożeniu ). 

Monitoring i 

ewaluacja 

W przypadku identyfikacji nowych obszarów problemowych, możliwa jest 

aktualizacja standardów np. w połowie okresu wdrażania. 
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10. Program Onboarding dla nowych pracowników 

Cele inicjatywy Proces wdrożenia nowego pracownika jest niezwykle istotny dla jego 

komfortu pracy i efektywności. W dużym stopniu warunkuje on jego decyzje 

zawodowe, w tym także o odejściu z pracy. Oznacza to, że działania 

ukierunkowane na obniżanie poziomu fluktuacji powinny być podejmowane 

już w momencie rozpoczęcia pracy przez pojedynczą osobę. Zazwyczaj 

pierwsze pół roku w organizacji jest jednym z kluczowych czynników 

decydujących o chęci kontynuowania w niej kariery. Z tego względu program 

wdrażania powinien być przewidziany na nie mniej niż sześć miesięcy 

i dążyć do tego, aby pracownik wykorzystując w pełni stwarzane mu warunki 

pracy efektywnie wykonywał swoje obowiązki, unikając przy tym błędów 

wynikających z nieznajomości metod czy wewnętrznych regulacji. 

Niniejsza inicjatywa ma na celu wsparcie instytucji w rozwoju podejścia do 

wdrażania nowego pracownika, tzw. procesu onboarding-u. 

Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku instytucji objętych systemem 

służby cywilnej, działania te powinny być częścią regulowanej ustawowo 

służby przygotowawczej. 

Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Proces wdrażania pracownika zaczyna się od momentu rekrutacji i jest 

związany z pojęciem doświadczeń pracownika (ang. Employee Experience). 

Proces onboarding-u rozpoczyna się jeszcze przed podpisaniem umowy, jest 

kontynuowany od pierwszego dnia w nowej pracy. W ramach pierwszej 

części wyróżnić można: 

 Spersonalizowaną komunikację z kandydatem podczas 

bezpośrednich rozmów na etapie rekrutacji dotyczącą kluczowych 

warunków pracy; 

 Przygotowanie umowy oraz pakietu powitalnego. 

Należy pamiętać, iż ta część procesu dotyczy jeszcze kandydata, a nie 

pracownika, dlatego szczególny nacisk powinien być położony na dalszą 

budowę dobrej reputacji instytucji w ramach Employer Branding. 

Właściwe działania wdrożeniowe rozpoczynają się pierwszego dnia pracy. 

Wówczas każda osoba nimi objęta musi mieć przekonanie, że rozpoczyna 

pracę w dobrze zorganizowanej instytucji, która dba o jego/jej komfort. 

Działania, które należy podjąć wobec osób rozpoczynających pracę, to: 

 Powitanie przez reprezentantów instytucji; 

 Podpisanie umowy i przekazanie pakietu powitalnego – zestawu 

narzędzi niezbędnych do pracy, materiałów informacyjnych o nowym 

miejscu pracy (przewodnik, lista kluczowych kontaktów, etc.) oraz 

upominku; 

 Szkolenie, zarówno obowiązkowe (np. BHP czy pierwsza pomoc), 

jak i wdrażające w obowiązki; 

 Zapoznanie z zespołem i miejscem pracy; 

 Zapoznanie z mentorem/osobą wspierającą, o ile w instytucji 

funkcjonuje program mentoringowy. 
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Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Wdrażanie pracownika nie kończy się na pierwszym dniu pracy, lecz musi 

być kontynuowane. Duży wpływ na tę część procesu ma osoba wspierająca 

nowego pracownika (np. mentor, opiekun) oraz jego bezpośredni przełożony. 

Mają oni duży wpływ na szybkość aklimatyzacji i osiągnięcie pełnej 

wydajności przez pracownika. W tej części muszą odbyć się wszelkie 

konieczne szkolenia oraz cykliczne spotkania, podczas których pracownik - 

opiekun udziela informacji zwrotnych, wskazówek. Są one szczególnie 

istotne dla identyfikowania wyzwań związanych z wdrożeniem w nowe 

środowisko i wykonywane obowiązki. Z tego też względu mentor 

i bezpośredni przełożony powinni zostać wyposażeni w odpowiednie 

kompetencje i narzędzia/metody (jak np. checklista dot. zakresu informacji 

niezbędnych do przekazania, scenariusz udzielania informacji zwrotnej, 

model GRWO) do upewnienia się, czy proces przebiega należycie. Działania 

powinny trwać od sześciu miesięcy do roku licząc od momentu zatrudnienia 

w instytucji. 

W ramach niniejszego działania, rekomenduje się powołanie grupy roboczej 

ds. opracowania standardów onboardingu w systemie wdrażania FE. 

Standardy powinny wskazywać na zakres działań, wskazywać narzędzia 

i dobre praktyki, a także uwzględniać założenia procesu służby 

przygotowawczej, w przypadku instytucji objętych systemem służby cywilnej. 

Istnieje także możliwość dofinansowania działań poszczególnych instytucji, 

mających na celu udoskonalenie podejścia do onboardingu oraz 

przeszkolenie osób pełniących funkcje opiekunów/mentorów. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

Jednostką odpowiedzialną za koordynowanie, stworzenie i wdrażanie 

programu onboarding-u powinno być Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako 

jednostka centralna administracji publicznej zajmująca się Funduszami 

Europejskimi.  

W proces powinny być zaangażowane również instytucje:  

 Instytucje powołane do zarządzania i wdrażania FE (gdzie wszystkie 

etaty są współfinansowane ze środków PO PT); 

 Instytucje pełniące także inne zadania, w tym wdrażanie FE (gdzie 

część etatów jest współfinansowana ze środków PO PT). 

Harmonogram Prace nad programem powinny zostać zakończone do momentu 

uruchomienia środków w ramach PT. Jego realizacja powinna obejmować 

zaś całą perspektywę budżetową. Rok przed zakończeniem perspektywy 

powinna odbyć się ocena rezultatów programu oraz prace nad jego 

udoskonaleniem. 
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Potrzebne 

zasoby i koszty 

Po stronie MIiR potrzebny byłby są koordynator działań w instytucjach 

zapewniający spójność procesu onboarding-u. W samym procesie powinny 

uczestniczyć wszystkie instytucje objęte wsparciem w ramach PT. Koszt 

projektu po stronie IZ można oszacować na 200 tys. zł rocznie (opracowanie 

standardów, monitorowanie sytuacji, wsparcie szkoleniowe dla działów kadr). 

Instytucje objęte programem powinny zaangażować wewnętrzne działy HR, 

jako odpowiedzialne za implementację programu oraz kierowników 

średniego szczebla, jako osoby mające bezpośredni kontakt z nowymi 

pracownikami. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Działaniami wdrożeniowymi powinni być objęci wszyscy nowi pracownicy 

w równym stopniu, niezależnie od instytucji, w której pracują czy warunków 

zatrudnienia. Dlatego kluczowym wskaźnikiem procesu jest odsetek osób 

nowozatrudnionych objętych działaniami z zakresu onboarding-u. Taka 

informacja powinna trafiać do IZ, nie rzadziej niż raz w roku. 

Rekomendowane jest włączenie jej do sprawozdań z realizacji projektów 

współfinansowania etatów w ramach PT.  Wskaźnikiem rezultatu byłby 

średni staż pracy danej osoby (z wyłączeniem stanowisk likwidowanych). 

Z kolei o poprawności całego procesu świadczyć mogą: 

 wnioski z rozmów prowadzonych z nowymi pracownikami przez ich 

bezpośrednich przełożonych i/lub przedstawiciela działu HR, gdzie 

analizowana jest trafność działań wdrażających,  

 pozytywne wyniki badania satysfakcji pracowniczej 

rekomendowanego w pkt. 10 niniejszego rozdziału, 

 ocena jakości pracy dokonywana przez przełożonych po okresie 

wdrożenia, czyli ocena efektywności działań. 

Informacje te powinny być gromadzone i analizowane przez instytucje objęte 

wsparciem w ramach PT i przekazywane do IZ, nie rzadziej niż raz na dwa 

lata. 
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11. Opracowanie strategii zarządzania zmianą w związku z przejściem do kolejnej 
perspektywy 

Cele inicjatywy Przejście do kolejnego okresu programowania stanowi wyzwanie dla 

ciągłości kadrowej systemu wdrażania FE. Nowy zakres programów i podział 

zadań pomiędzy instytucjami może wiązać się z redukcją zatrudnienia 

w jednych urzędach i zwiększonym zapotrzebowaniem etatowym w innych – 

doświadczenia pracowników z poprzednimi przejściami często były 

negatywne, co przekładało się na wyższy poziom stresu i niepewności, 

a także może stanowić impuls do odejścia z systemu (szczególnie gdy 

towarzyszy mu frustracja np. na tle płacowym). Opracowanie strategii 

zarządzania zmianą w obszarze ZZL w kontekście przejścia do kolejnej 

pespektywy ma na celu uporządkowane, całościowe zarządzanie procesem, 

w ten sposób, by zachować potencjał kadrowy i zminimalizować problemy 

okresu przejściowego. 

Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Strategia powinna zostać przygotowana przez Ministerstwo Inwestycji 

i Rozwoju po ustaleniu kształtu systemu wdrażania FE w kolejnym okresie 

programowania, w tym podziału zadań i etatów pomiędzy instytucje, kiedy 

możliwe będzie szczegółowe opracowanie procesu, który prowadzi do 

osiągnięcia stanu docelowego. 

Strategia powinna obejmować takie zagadnienia jak: 

 przenoszenie doświadczonych pracowników do instytucji 

przejmujących określone zadania,  

 uzupełnianie kompetencji w związku z nowymi programami,  

 współpraca międzyinstytucjonalna bądź ewentualne wsparcie 

w kontynuowaniu zatrudnienia w administracji publicznej poza 

systemem wdrażania FE (np. w tej samej instytucji).  

Ważnym obszarem jest także dojrzałe podejście do komunikacji wobec 

personelu, w ten sposób, aby zmniejszyć niepewność i nieufność 

pracowników w okresie przejściowym. Skuteczne zarządzanie zmianą i ew. 

przeniesieniami pracowniczymi wspiera wizerunek administracji publicznej 

jako stabilnego miejsca pracy. 

Podmiotem wiodącym we wdrażaniu strategii powinna być instytucja 

zarządzająca krajowymi programami operacyjnymi (obecnie: Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju), która pełniłaby rolę koordynatora i mediatora 

w procesie, wspierając współpracę poszczególnych instytucji (np. urzędów 

przekazujących zadania i urzędów docelowych). Założenia strategii mogą 

być realizowane także poprzez poszczególne działania w ramach PO PT, np. 

rekomendowane kierunki szkoleń czy finansowanie szczegółowych 

projektów rozwojowych. Sformułowanie strategii na poziomie całego systemu 

wdrażania będzie także pozytywnie oddziaływać na poszczególne instytucje, 

sygnalizując, że zagadnienie zarządzania zmianą w okresie przejściowym 

wymaga szczególnej uwagi. 
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Podmioty 

odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – silne zaangażowanie IZ Programów 

Operacyjnych przyczyni się do efektywnego przejścia do kolejnej 

perspektywy. 

Harmonogram Prace nad strategią powinny rozpocząć się jeszcze przed ostatecznym 

zatwierdzeniem kształtu nowego systemu wdrażania FE. Strategia powinna 

zostać przyjęta wkrótce po zatwierdzeniu tego kształtu, tak by jak sprawnie 

wpłynąć na okres przygotowań. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Strategia może zostać opracowana przy wsparciu podmiotów zewnętrznych, 

którego szacunkowy koszt to 300-500 tys. zł. Wdrażanie strategii byłoby 

realizowane w ramach funkcji zarządzania PO PT (i ew. innymi PO). 

Monitoring i 

ewaluacja 

Po okresie 2-3 lat od rozpoczęcia wdrażania nowej perspektywy, możliwe 

jest przeprowadzenie ewaluacji procesu zmiany, w celu wyciągnięcia 

wniosków w kontekście przyszłych działań. 
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12. Program mobilności pracowników wewnątrz systemu wdrażania FE 

Cele inicjatywy Rozwój kompetencji doświadczonych pracowników, wymiana dobrych 

praktyk, wsparcie przepływu informacji w całym systemie wdrażania FE, 

poprzez program stażów w innych instytucjach systemu. Szczególnie 

wskazana jest wymiana pomiędzy instytucjami realizującymi projekty 

zbliżone lub te same, w różnych rolach (instytucjach zarządzająca, 

nadzorująca, wdrażająca, beneficjent). Program stanowiłby możliwość 

rozwoju kompetencji i wprowadzał urozmaicenie dla doświadczonych 

pracowników systemu wdrażania, wspierając także instytucje przyjmujące. 

Zakres działań i 

mechanizm 

wdrożenia 

Program mobilności polegałby na organizacji staży dla doświadczonych 

pracowników. Ze względów organizacyjnych, rekomenduje się formułę 

cykliczną: instytucje np. dwa razy do roku (w okresie jesiennym i wiosennym) 

zgłaszałyby oferty kwartalnych staży (w tym wymagania oraz rolę). Chętni 

uczestnicy byliby delegowani przez urzędy macierzyste. 

Podczas trwania stażu, pracownik realizowałby zadania służbowe 

w instytucji przyjmującej, pozostając jednak pracownikiem instytucji 

macierzystej. Ze względów organizacyjnych, rekomendowane może być 

realizowanie pracy w instytucji docelowej w wymiarze 2-4 dni w tygodniu, 

natomiast w pozostałe 1-3 dni pracownik wspierałby instytucję macierzystą. 

Wdrożeniu programu powinien towarzyszyć odpowiedni plan komunikacji, 

w celu zachęcania instytucji do udziału (zarówno w formie instytucji 

przyjmujących, jak i delegujących). W pierwszym roku program powinien 

zostać zrealizowany pilotażowo w wybranych instytucjach (np. 10 osób). 

W kolejnych latach skala może wynosić np. 20-30 osób. 

Oprócz systemu staży, docelowo należy rozważyć wsparcie obejmujące 

także kontynuowanie zatrudnienia pomiędzy instytucjami (wspierające 

rozwój tzw. Employability). W obecnym systemie istnieją już pewne 

rozwiązania (system przeniesień służbowych w służbie cywilnej), jednak 

w praktyce instytucje kierują się przede wszystkim własnym interesem 

kadrowym. Pozytywne nastawienie do rozwoju kariery także 

z wykorzystaniem transferów do innych instytucji przyczyniłoby się do 

zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia w administracji publicznej. Wdrożenie 

takiego podejścia wymaga silnego przywództwa ze strony instytucji 

i kierownictw. Należy jednak zadbać o oddzielenie programu stażowego od 

działań na rzecz wsparcia pozytywnych transferów, także w warstwie 

komunikacyjnej.   

Podmioty 

odpowiedzialne 

i mechanizm 

zaangażowania 

IZ PO PT/MIiR powinna być instytucją koordynującą działanie. 

Instytucje powinny być zachęcane do aktywnego uczestnictwa w programie 

poprzez komunikację korzyści, np. poprzez konferencję dla kierownictwa 

urzędów / kierownictwa komórek kadrowych w urzędach. W ramach PO PT 

pokrywane powinny być wszelkie dodatkowe koszty związane z programem. 
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Harmonogram Ponieważ program wiąże się z pewnymi trudnościami organizacyjnymi, 

powinien zostać uruchomiony, gdy system wdrażania FE w nowej 

perspektywie będzie ustabilizowany (np. od 2022 roku). W pierwszym roku 

program powinien zostać zrealizowany pilotażowo. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Wszelkie koszty organizacyjne powinny być pokrywane z PO PT. Dodatkowe 

koszty można oszacować na 3-5 tys. zł od uczestnika programu. 

Wdrożenie programu może się wiązać z koniecznością uruchomienia 

dedykowanego portalu do publikacji ofert stażowych. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Wszyscy uczestnicy staży powinni na zakończenie wypełnić ankietę na 

temat zdobytego doświadczenia i satysfakcji z udziału w programie. 

Należy także co roku konsultować z instytucjami, na ile są zadowolone 

z programu i w razie możliwości wdrażać odpowiednie usprawnienia. Te 

informacje mogą być gromadzone i przekazywane przez koordynatorów 

w poszczególnych instytucjach (np. na podstawie wcześniej opracowanej 

checklisty). 
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Zadania kluczowe i uzupełniające 

Powyższa lista prezentuje szeroki zakres praktycznych, możliwych do wdrożenia inicjatyw, 

rekomendowanych do podjęcia w ramach zapewniania wysokiego potencjału administracyjnego 

instytucji wdrażających FE. Opiera się ona na założeniu, że w nadchodzącej perspektywie 

finansowej IZ Programów Operacyjnych będzie prowadzić bardziej aktywne działania, bardziej 

bezpośrednio angażując się we wsparcie systemu. Nie oznacza to jednak koniecznie 

proporcjonalnego wzrostu nakładów (kluczowe zadanie, finansowanie etatów, stanowi przykład 

działania o wysokim koszcie, jednak nie wpływającego bezpośrednio na podejście do ZZL 

w instytucji). 

Niektóre z przedstawionych rekomendacji oceniono jako cechujące się wysoką pilnością, 

podczas kiedy inne są stosunkowo trudniejsze w realizacji. W celu orientacyjnego 

uporządkowania i priorytetyzacji, dokonano oceny rekomendacje oceniono z dwóch perspektyw: 

 Stopień złożoności wdrożenia – orientacyjna ocena oparta na analizie poziomu 

trudności wdrożenia, zakresu koniecznych do zaprojektowania rozwiązań, ryzyk 

niepowodzenia. Stopień złożoności nie musi wiązać się z bardzo wysokimi kosztami (np. 

finansowanie etatów jest oczywiście głównym kosztem PT, ale cechuje się średnim 

poziomem złożoności). Zakładając dostępność środków budżetowych, działania o niskim 

stopniu złożoności są proste w realizacji, natomiast te o wysokim stopniu mogą wymagać 

szerszego zaangażowania, komunikacji z interesariuszy i silnego przywództwa IZ. 

 Korzyści z wdrożenia – orientacyjne ocena oparta na analizie skutków działania, stopnia 

w jakim działania odpowiadają na kluczowe problemy itp.  

Poniższa matryca przedstawia wyniki oceny rekomendowanych działań: 

 

Na podstawie analizy wyróżniono cztery grupy rekomendacji: 

 „Działania kluczowe” – podstawowe działania o najwyższym wpływie na system 

wdrażania, stanowiące przedłużenie dotychczasowych działań w ramach PO PT. 

Działania tej grupy zdecydowanie powinny być kontynuowane w kolejnej perspektywie. 

 „Podstawy instytucjonalne” – zadania o stosunkowo niskim poziomie złożoności, które 

stanowią przygotowanie do realizacji bardziej złożonych działań rozwojowych. 
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 „Działania rozwojowe” – działania wymagające rozszerzenia zakresu aktywności IZ PO 

PT oraz rozpoczęcia nowych form współpracy z instytucjami wdrażającymi. 

„Ambitne inicjatywy” – działania o charakterze systemowym, wymagające wdrożenia 

stosunkowo złożonych mechanizmów organizacyjnych. Tego typu działania narażone są na 

wyższe ryzyko niepowodzenia, szczególnie przy braku dostatecznego poparcia dla realizacji – 

jednak ze względu na spodziewane korzyści, także są rekomendowane.  
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9.3 Kierunki rozwoju ZZL w administracji publicznej 

Wstęp 

Niniejszy rozdział zawiera opis rekomendacji, które powinny być wdrażane na poziomie całej 

administracji publicznej. Wiodącym podmiotem są tu odpowiednie ministerstwa, rząd, a także 

Szef Służby Cywilnej. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powinno pełnić rolę kluczowego 

interesariusza tych działań, zabiegając o odpowiednie uwzględnienie systemu wdrażania FE 

(w szczególności tych instytucji, które w całości zajmują się funduszami). Rekomendacje 

przyczynią się do poprawy funkcjonowania systemu wdrażania FE, natomiast będą miały 

pozytywne skutki także w innych obszarach działalności FE. 

Z uwagi na szerokie spektrum odbiorców rekomendacji, rekomendacje opisano według 

poniższego schematu. 

0. Nazwa rekomendacji 

Cele rekomendacji Opis celów działań i adresowanego obszaru 
problemowego, zidentyfikowanego w ramach badania. 

Rekomendacje dot. działań Rekomendacje dot. podejmowanych zadań i podejścia 
do ich wdrożenia. 

Podmioty odpowiedzialne Wskazanie kluczowych podmiotów zaangażowanych 
wraz ze sposobem współpracy. 
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Lista rekomendacji 

1. Budowa pozytywnego wizerunku SC i pracy w administracji publicznej 

Cele 

rekomendacji 

Wizerunek administracji publicznej jako pracodawcy ma długofalowe 

znaczenie dla efektywności wdrożenia Funduszy Europejskich – wpływa 

zarówno na decyzje potencjalnych kandydatów do pracy, w tym 

przekwalifikujących się, jak i osób uczących się. Działania typu Employer 

Branding powinny przenikać się z szerszymi działaniami na rzecz budowy 

profesjonalnego wizerunku SC i administracji publicznej jako ważnego 

elementu skutecznego aparatu państwowego i dobrze funkcjonującego 

społeczeństwa, o ponad politycznym charakterze. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Na wizerunek administracji publicznej wpływa szeroka gama czynników 

o charakterze pierwotnym (działania komunikacyjne i promocyjne) i wtórnym 

(efektywność funkcjonowania organizacji, obiektywna atrakcyjność 

zatrudnienia). Poprawa wizerunku służby cywilnej jako pracodawcy 

wskazana jest jako Cel I na lata 2019-2021 w Sprawozdaniu Szefa Służby 

Cywilnej za 2018 rok. Wśród działań wymieniono m.in. udział w targach 

pracy, komunikację dot. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

promowanie unowocześnia warunków pracy, a także szersze działania na 

rzecz obiektywnej poprawy atrakcyjności zatrudnienia (poprzez dalszy 

wzrost wynagrodzeń i zapewnienie work-life balance). Badanie zasobów 

kadrowych w instytucjach wdrażających FE potwierdziły zasadność tego 

kierunku działań. Komunikacja powinna także wskazywać na możliwość 

wieloletniej kariery w SC, stabilność zatrudnienia, wysoki poziom kultury 

i dobrą atmosferę w miejscu pracy. 

Rekomenduje się prowadzenie analogicznych inicjatyw także w kontekście 

instytucji nie objętych reżimem służby cywilnej. O ile niektóre z tych instytucji 

mogą prowadzić własne działania komunikacyjne lub korzystać z działań dot. 

promocji pracy przy wdrażaniu FE, strategiczne nastawienie na promocję 

zatrudnienia w instytucjach publicznych powinno być uwzględniane 

w działaniach rządu w celu zapewnienia potencjału kadrowego wszystkich 

instytucji w dłuższej perspektywie. 

Wizerunek administracji publicznej jako pracodawcy kreowany jest w dużej 

mierze na poziomie generalnym. Należy więc promować pozytywne strony 

i zmiany w warunkach pracy, takie jak: profesjonalizacja instytucji, możliwość 

stabilnego rozwoju kariery zawodowej, możliwość wywierania pozytywnego 

wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy kraju w ramach pracy zawodowej. 

Jednocześnie konieczne jest przeciwdziałanie negatywnym stereotypom, 

takim jak archaiczny model zarządzania, niski poziom etyki czy 

upolitycznienie. Bez wątpienia działaniom komunikacyjnym muszą 

towarzyszyć także obiektywne zmiany, takie jak wzrost wynagrodzeń.  

Podmioty 

odpowiedzialne 

Szef Służby Cywilnej. 

Ministerstwa. 

Instytucje wdrażające FE. 
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2. Aktualizacja i wdrożenie standardów ZZL w SC  

Cele 

rekomendacji 

Pracownicy objęci regulacjami służby cywilnej stanowią największą grupę 

wśród kadr wdrażających FE w centralnych instytucjach rządowych. Wzrost 

jakości procesów zarządzania zasobami ludzkimi w tych podmiotach ma 

więc kluczowe znaczenie z perspektywy ich potencjału administracyjnego do 

efektywnego wdrażania FE. Przyczyniają się do tego standardy ZZL oraz 

inne rekomendacje i narzędzia wypracowywane przez Szefa Służby 

Cywilnej. 

Celem niniejszej rekomendacji jest uwzględnienie wniosków z badania 

w aktualizowanych Standardach ZZL w SC. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w służbie cywilnej to 

instrument wprowadzony przez Szefa Służby Cywilnej w 2012 roku. 

Obejmuje on obligatoryjne wytyczne oraz dodatkowe rekomendacje. 

Podczas wdrażania standardów, przygotowano także szkolenia stacjonarne 

oraz kursy e-learningowe. 

W 2018 roku przeprowadzono ewaluację standardów. Zgodnie z opisem 

zadania „Podniesienie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w służbie 

cywilnej poprzez standardy zarządzania zasobami ludzkimi”, SSC 

przygotowuje zmianę zarządzenia (w roku 2019) oraz promowanie 

i upowszechnianie nowych standardów (w roku 2020 i 2021). 

Rekomenduje się udział MIiR w procesie opracowania Standardów. Mogą 

one uwzględniać rekomendacje dla poszczególnych urzędów, opisanych 

w kolejnym rozdziale. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Szef Służby Cywilnej. 

MIiR, instytucje systemu SC wdrażające FE – konsultacje. 
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3. Zwiększenie atrakcyjności wynagrodzeń w administracji publicznej 

Cele 

rekomendacji 

Atrakcyjność wynagrodzeń jest wskazywana przez pracowników, 

kierowników oraz przedstawicieli komórek organizacyjnych jako kluczowy 

czynnik obniżający atrakcyjność zatrudnienia w systemie wdrażania FE. 

Problem został także zidentyfikowany w Sprawozdaniu Szefa Służby 

Cywilnej za 2018 rok. 

Do kierunków rozwoju zidentyfikowanych w ramach niniejszego projektu 

należą: 

 Konieczność podniesienia wynagrodzeń zasadniczych w sposób 

adekwatny do wieloletniej pozytywnej sytuacji na rynku, rosnących 

pensji w sektorze prywatnym, a także inflacji. Wzrost wynagrodzenia 

zasadniczo ma szczególną rolę ze względu na jego wpływ np. na 

zdolność kredytową pracowników. Wynagrodzenia powinny objąć nie 

tylko pracowników o najniższych wynagrodzeniach, ale także 

doświadczonych specjalistów, w przypadku których luka płacowa jest 

szczególnie problematyczna; 

 Konieczność zintegrowanego podejścia do polityki płacowej 

w systemie wdrażania i administracji publicznej (nierównomierne 

podwyżki prowadzą do kosztownych ruchów kadrowych w kierunku 

lepiej opłacanych instytucji); 

 Konieczność przywrócenia motywacyjnej funkcji dodatków i nagród – 

w niektórych urzędach są one traktowane jako standardowy dodatek 

do pensji. W tej sytuacji powinno wzrosnąć wynagrodzenie 

zasadnicze, natomiast nagrody powinny służyć do nagradzania 

szczególnych osiągnięć lub w okresach zwiększonego natężenia 

pracą; 

 Konieczność przejrzystej i przewidywalnej polityki wynagrodzeń – 

zarówno na poziomie administracji publicznej, jak i w pojedynczych 

urzędach. Należy jasno komunikować plany podwyżek w kolejnych 

latach, by zachęcać do kontynuowania kariery w administracji 

publicznej. Także na poziomie urzędów, istotne jest komunikowanie 

czynników wpływających na wynagrodzenia, także w odniesieniu do 

konkretnych osób. 
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Rekomendacje 

dot. działań 

Wysokość wynagrodzeń pracowników na stanowiskach z wdrażaniem FE 

jest uwarunkowana w różnych aktach prawnych, regulujących warunki pracy 

w poszczególnych instytucjach. Rekomendowane jest utrzymanie takiego 

podejścia – bowiem wydzielenie tych pracowników z szerszych instytucji 

wiązałoby się z licznymi problemami (np. zwiększonymi nierównościami 

płacowymi w jednym urzędzie) i często nie byłoby uzasadnione 

merytorycznie. 

W związku z tym, problem wynagrodzeń powinien zostać zaadresowany na 

poziomie całej administracji rządowej. Rekomenduje się czynny udział 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w pracach związanych z planowaniem 

i wykonywaniem ustaw budżetowych. W sposób szczególny należy zwrócić 

uwagę na finansowanie instytucji, które w całości zajmują się FE, a nie są 

objęte reżimem służby cywilnej, tak, by relatywna atrakcyjność zatrudnienia 

w tych podmiotach nie spadła. 

Niniejsza rekomendacja częściowo pokrywa się z zadaniem „Aktywność na 

rzecz poprawy konkurencyjności wynagrodzeń w służbie cywilnej”, 

wskazanej przez Szefa Służby Cywilnej w Sprawozdaniu za 2018 rok. 

Wskazana jest współpraca MIiR z SSC oraz innymi interesariuszami 

zainteresowanymi zapewnieniem wysokiego potencjału kadrowego 

w administracji publicznej. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Odpowiednie ministerstwa. 

IZ Programów Operacyjnych jako ambasador instytucji systemu wdrażania 

FE. 

Zadania kluczowe i uzupełniające 

Ze względu na generalny charakter rekomendacji, nie jest zasadna szczegółowa ocena stopnia 

złożoności oraz skutków. Wzrost wynagrodzeń w administracji publicznej ma kluczowy wpływ na 

potencjał kadrowy, jednak ze względu na skalę, stanowi strategiczne wyzwanie, które musi być 

realizowane na poziomie krajowym. 
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9.4 Rekomendacje dla instytucji wdrażających FE 

Wstęp 

Poniżej opisano te rekomendacje dot. podniesienia jakości funkcjonowania, których adresatem są 

poszczególne instytucje systemu wdrażania. Ich wdrożenie powinno być ściśle dopasowane do 

lokalnych uwarunkowań i potrzeb danej instytucji. 

Zawartość poniższych rekomendacji może stanowić część opracowanych standardów 

zarządzania zasobami ludzkimi (zarówno w odniesieniu do Służby Cywilnej, jak i pozostałych 

urzędów). 

Wdrażanie rekomendacji stanowi element obsługi kadrowej i zarządczej procesów wdrażania FE, 

i w związku z tym powinno być dofinansowane ze środków PT. Dotyczy to w szczególności tych 

instytucji, które w całości zajmują się funduszami europejskimi i nie mają możliwości 

finansowania działań z innych źródeł. 

0. Nazwa rekomendacji 

Cele rekomendacji Opis celów działań i adresowanego obszaru problemowego, 
zidentyfikowanego w ramach badania. 

Rekomendacje dot. działań Rekomendacje dot. podejmowanych zadań i podejścia do ich 
wdrożenia. 

Podmioty odpowiedzialne Wskazanie kluczowych podmiotów zaangażowanych wraz ze 
sposobem współpracy. 

Harmonogram Uwagi dot. harmonogramu realizacji. Przyjmuje się, że 
zadania będą realizowane od początku 2020 roku. 

Potrzebne zasoby i koszty Wstępne uwagi dot. zasobów i kosztów, związanych ze 
wdrażaniem projektów. Szczegółowe plany będą możliwe do 
sformułowania po przyjęciu ram Programów Operacyjnych 
w przyszłej perspektywie. 

Monitoring i ewaluacja Rekomendacje dot. monitoringu i ewaluacji poszczególnych 
zadań. 
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Lista rekomendacji 

1. Budowanie pozytywnej atmosfery w zespołach 

Cele 

rekomendacji 

Pozytywna atmosfera w zespole na co dzień jest elementem, który wpływa 

na samopoczucie w miejscu pracy, co z kolei przekłada się na jakość 

wykonywanych zadań oraz ogólną motywację do pracy. Pomimo specyfiki 

funkcjonowania zespołów systemu wdrażania FE, atmosfera w zespole jest 

tak samo ważnym aspektem, jak w przypadku innych sektorów na rynku 

pracy.  

Promowanie wzajemnego szacunku oraz stwarzanie sprzyjającej atmosfery 

w zespole może wzmocnić kooperację pomiędzy pracownikami, wpłynąć na 

ich motywację, co będzie następnie widoczne w ogólnym wzroście 

efektywności zespołu. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Działania w tym zakresie powinny być w pierwszej kolejności nakierowane 

na liderów zespołów. Ich postawa ma odzwierciedlenie w pracy 

podwładnych, więc to oni powinni być inicjatorami pożądanych zachowań 

i dawać pozytywny przykład. Sposób zarządzania zespołem i delegowania 

zadań nie powinien wywoływać stresu oraz chęci rywalizacji, a raczej 

zachęcać do partnerstwa, wspólnego rozwiązywania problemów oraz dawać 

komfort dzielenia się opiniami. Dodatkowo powinni oni promować wsparcie 

w ramach zespołu, tzn. np. w przypadku przytłoczenia pracą bądź trudności 

z danym zadaniem członkowie zespołu mogą się wzajemnie wspierać, nawet 

gdy zadanie formalnie nie jest ich bezpośrednim obowiązkiem. 

W odniesieniu do tego rekomenduje się organizację szkoleń dla liderów 

zespołów oraz managerów o tematyce związanej z zarządzaniem zasobami 

ludzkimi oraz atmosferą w miejscu pracy.  

Podmioty 

odpowiedzialne 

Kierownicy komórek organizacyjnych. 

Komórki kadrowe – wsparcie merytoryczne. 

Harmonogram Działania mogą być realizowane jeszcze przed rozpoczęciem nowej 

perspektywy finansowej, a potem realizowane w trybie ciągłym w całym 

okresie wdrożenia. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Wdrożenie wymaga przede wszystkim odpowiedniego zarządzania 

i komunikacji na poziomie całej instytucji. 

Ewentualne szkolenia dla kierowników – mogą być realizowane w ramach 

rocznego planu szkoleń i przeznaczonego na jego realizację budżetu 

szkoleniowego. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Zadowolenie z atmosfery w zespołach może być badane w ramach 

cyklicznych badań satysfakcji. 
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2. Działania integracyjne 

Cele 

rekomendacji 

Instytucje powinny w szerszym zakresie wspierać integrację zespołu. Relacje 

pomiędzy pracownikami są bezpośrednio związane z atmosferą w zespole, 

więc budowanie więzi może przełożyć się na późniejsze zadowolenie 

z miejsca pracy oraz motywację i efektywność. Ponadto, atmosfera 

w zespole jest wskazywana nawet jako jedna z zalet pracy przy systemach 

wdrażania FE, stąd ważne jest organizowanie dedykowanych aktywności 

integracyjnych w ramach zespołu i nie tylko. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Działania w tym zakresie powinny skupić się na wyznaczeniu odpowiednich 

osób do organizacji wydarzeń integracyjnych. Może to być ktoś z organizacji 

lub firma zewnętrzna. Przykładem aktywności integracyjnej może być piknik 

rodzinny organizowany w okresie wiosenno-letnim. Alternatywą mogą być 

tematyczne wydarzenia związane z Dniem Dziecka czy Dniem Matki, na 

które pracownicy mogliby nawet zaprosić swoją rodzinę. 

Ponadto, rekomenduje się cykliczną organizację „mniejszych” inicjatyw 

takich jak wspólne wyjście lunch czy poranną kawę. W tym przypadku 

inicjatywa powinna wychodzić od lidera zespołu. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Komórki kadrowe – na poziomie instytucji. 

Kierownicy komórek organizacyjny – na poziomie komórek. 

Harmonogram W trybie ciągłym. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Rekomenduje się rozważenie możliwości finansowania większych działań 

integracyjnych ze środków PT, szczególnie w instytucjach nie dysponujących 

innymi źródłami finansowania. Budżet może zaczynać się od 100 zł na 

pracownika na kwartał (np. jedno wspólne wyjście do restauracji). 

Pewne działania integracyjne mogą być realizowane także bez dodatkowych 

nakładów finansowych. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Atmosfera w zespołach powinna podlegać ocenie w ramach cyklicznej 

analizy satysfakcji. 
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3. Rozmowy rozwojowe z pracownikami 

Cele 

rekomendacji 

Cykliczne rozmowy rozwojowe przełożonych z pracownikami należą do 

narzędzi, które pozytywnie wpływają na ich motywację czy przekonanie 

o możliwości dalszego rozwoju kariery w danej instytucji. Stanowią one 

okazję do pogłębionego omówienia oceny pracowniczej, identyfikacji 

obszarów rozwojowych, weryfikacji planów związanych np. z udziałem 

w szkoleniach. Indywidualne rozmowy rozwojowe stanowią również okazje 

do wyrażenia wątpliwości i przekazania informacji zwrotnej także wobec 

przełożonych. W systemie wdrażania FE istotny stosunkowo częsty problem 

stanowi przekonanie o braku możliwości dalszego rozwoju w instytucji – 

rozmowy rozwojowe stanowią część jego rozwiązania. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Rozmowy rozwojowe z pracownikami powinny stanowić element 

wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania personelem. Rekomenduje 

się wdrożenie wymogu przeprowadzenia przynajmniej jednej obligatoryjnej 

rozmowy rozwojowej na rok. Rozmowa może być związana np. z systemem 

wyznaczania celów, oceny okresowej czy ustalaniu indywidualnych planów 

rozwoju, aczkolwiek ze względu na nastawienie na przyszłość, może być 

ona realizowana oddzielnie. 

Dodatkowo regularne, niesformalizowane rozmowy z pracownikami na temat 

bieżącej pracy i rozwoju powinny stanowić dobrą praktykę – kierownicy 

średniego szczebla powinni spotykać się z każdym podwładnym 

przynajmniej raz na kwartał. 

Kompetencje w zakresie prowadzenia rozmów rozwojowych mogą być 

jednym z obszarów rozwojowych dla kierowników. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Kierownictwo urzędu – odpowiednie regulacje. 

Kierownicy komórek organizacyjnych – prowadzenie rozmów rozwojowych. 

Komórki kadrowe – wsparcie kierowników średniego szczebla, 

monitorowanie. 

Harmonogram Działania mogą być wdrażane jeszcze przed rozpoczęciem nowej 

perspektywy finansowej. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Koszty związane ze szkoleniami kierowników z działów odpowiedzialnych za 

wdrażanie FE mogą być realizowane w ramach PT. Dotyczy to także 

kosztów koordynacji po stronie komórek kadrowych, szczególnie 

w instytucjach w całości wdrażających FE. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Współpraca z przełożonym może być pośrednio badana w ramach analizy 

satysfakcji pracowników. 
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4. Świadczenia pozapłacowe odpowiadające na oczekiwania pracowników 

Cele 

rekomendacji 

Świadczenia pozapłacowe mogą stanowić czynnik budujący atrakcyjność 

i prestiż zatrudnienia. W instytucjach wdrażających FE pracownicy mają 

dostęp do różnorodnych świadczeń, często stanowiących przedłużenie 

tradycyjnych form popularnych w administracji publicznej (np. 

dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego), rzadziej natomiast obecne są 

świadczenia popularne w sektorze prywatnym (takie jak prywatne 

ubezpieczenie medyczne czy pakiety sportowe). Instytucje powinny 

analizować atrakcyjność oferty, w celu maksymalizacji pozytywnych efektów 

ponoszonych kosztów. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Rekomendowane podejście obejmuje analizę zadowolenia pracowników 

z istniejących rozwiązań oraz analizę potrzeb i popularności alternatyw. 

Proces może obejmować zarówno badanie np. w ramach badań satysfakcji, 

jak i dialog z pracownikami i ich reprezentacją (związki zawodowe). Można 

także przeanalizować możliwość poszerzenia oferty, w ten sposób, 

by pracownicy mogli sami wybierać, z których wariantów świadczeń chcą 

korzystać. 

Istotna jest także skuteczna komunikacja – zdarza się, że pracownicy nie 

posiadają wiedzy na temat dostępnych świadczeń. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Dział kadrowy – analiza potrzeb i wdrożenie atrakcyjnych rozwiązań. 

Harmonogram Działania mogą być realizowane jeszcze przed rozpoczęciem nowej 

perspektywy finansowej, natomiast jeżeli pojawiłaby się możliwość 

szerszego finansowania świadczeń pozapłacowych ze środków PT, analiza 

potrzeb może stanowić element procesu wdrożenia nowej perspektywy 

w danym urzędzie. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Dopasowanie oferty świadczeń do potrzeb pracowników może wiązać się 

z nieznacznymi dodatkowymi kosztami, w tym organizacyjnymi. 

W razie możliwości, powiększenie tej kwoty mogłoby być możliwe dzięki 

środkom PT (dotyczy szczególnie instytucji w całości finansowanych ze 

środków unijnych). 

Monitoring i 

ewaluacja 

Zadowolenie ze świadczeń może być badane w ramach badań satysfakcji. 
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5. Wsparcie jakości zarządzania kierowników liniowych 

Cele 

rekomendacji 

Jakość zarządzania i komunikacji ze strony bezpośrednich przełożonych ma 

kluczowy wpływ na satysfakcję zawodową pracowników merytorycznych. 

Kierownicy liniowi to jednak często osoby awansowane na podstawie 

kompetencji merytorycznych. W związku z tym, należy wspierać rozwój ich 

kompetencji kierowniczych, a także oceniać osiągnięcia w tym zakresie 

w ramach procesu oceny (zarówno formalnego, jak podczas codziennych 

rozmów). 

Rekomendacje 

dot. działań 

Kierownictwo urzędu powinno zwracać uwagę na wpływ kierowników 

komórek na sytuację kadrową i przypatrywać się sytuacjom takim jak wysoki 

poziom fluktuacji, zgłaszane problemy i trudności z realizacją wszystkich 

zadań. W przypadku identyfikacji problemów wynikających np. 

z nieodpowiedniego nastawienia czy deficytu kompetencji, kierownicy 

komórek organizacyjnych powinni uzyskać stosowne wsparcie, takie jak np. 

regularne rozmowy rozwojowe, skierowanie na szkolenia. Problemy 

z zarządzaniem mogą przekładać się na niższą ocenę pracowniczą 

i związane z tym konsekwencje. 

Szczegółowe działania powinny odpowiadać na konkretne problemy danej 

jednostki organizacyjnej, natomiast rekomenduje się promowanie postaw 

takich jak: wsparcie rozwoju merytorycznego pracowników, rozwiązywanie 

problemów interpersonalnych w zespołach, elastyczny podział obowiązków 

w celu zapobieżenia rutynie, długofalowa orientacja na rozwój i satysfakcję 

pracowników, przyjęcie perspektywy całej organizacji. Ważne jest rozwijanie 

empatii wobec problemów pracowników, wsparcie ich w rozwoju 

i rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Kierownictwo urzędu – wdrażanie nowoczesnego podejścia do zarządzania, 

egzekwowanie dojrzałego przywództwa od szefów komórek organizacyjnych. 

Harmonogram Działania mogą być wdrażane jeszcze przed rozpoczęciem nowej 

perspektywy finansowej. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Ew. zmiany organizacyjne (np. wewnętrznych regulacji). 

Uzupełnienie kompetencji kierownictwa instytucji oraz kierownictwa komórek 

organizacyjnych. 

Działania szkoleniowe i rozwojowe to koszt od kilku tysięcy złotych 

(kilkudniowe szkolenia), natomiast w uzasadnionych przypadkach 

rekomenduje się umożliwienie sfinansowania szkoleń wykraczających poza 

limity (np. kompleksowe programy o wartości kilkunastu tysięcy złotych). 

Monitoring i 

ewaluacja 

Zagadnienie może być badane podczas okresowych badań satysfakcji. 
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6. Elastyczne podejście do czasu pracy 

Cele 

rekomendacji 

Zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia, ułatwienie godzenia pracy 

zawodowej z innymi rolami życiowymi, większa efektywność pracy ze 

względu na dopasowanie do indywidualnych preferencji pracowników. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Wprowadzenie elastycznego podejścia do czasu pracy zostało już 

przeprowadzone w wielu instytucjach i jest wskazywane przez pracowników 

jako jedna z pozytywnych zmian. Najczęściej stosowane rozwiązanie to tzw. 

ruchomy czas pracy (praca w godzinach ustalonych z przełożonym), 

aczkolwiek w instytucjach nie objętych regulacjami SC spotyka się także 

jeszcze większą elastyczność. Ze względu na projektowy charakter pracy 

przy FE, jest ona stosunkowo łatwiejsza do pogodzenia z systemem 

elastycznego czasu pracy. 

Rekomenduje się przyjmowanie możliwie elastycznych rozwiązań (w ramach 

obowiązujących regulacji) – docelowo pracownik powinien móc rozpoczynać 

pracę zgodnie ze swoimi preferencjami na dany dzień, pod warunkiem 

przepracowania odpowiedniej liczby godzin każdego dnia oraz zapewnienia 

minimalnej obsady przez cały dzień urzędowania (oraz oczywiście 

uczestnictwa we wszelkich koniecznych spotkaniach czy wydarzeniach). 

Jeżeli taka elastyczność nie jest możliwa, ruchomy czas pracy także stanowi 

atrakcyjną ofertę dla pracowników. 

Rekomenduje się także rozwój rozwiązań w zakresie telepracy / pracy 

zdalnej. Może ona stanowić atrakcyjne rozwiązanie dla osób w szczególnej 

sytuacji życiowej (np. podczas wychowania dzieci), ale okazjonalnie może 

być wykorzystywana przez większość pracowników. W tym zakresie istotne 

jest wypracowanie odpowiednich regulacji, efektywnych procedur, a także 

odpowiednia komunikacja, adresowana zarówno do pracowników liniowych, 

jak i kierowników komórek organizacyjnych. Stosowanie tych rozwiązań musi 

odbywać się z uwzględnieniem specyfiki i wymogów realizowanych zadań. 

Wdrożone w innych instytucjach rozwiązania mogą stanowić źródło inspiracji 

i dobrych praktyk dla urzędów zainteresowanych tym rozwiązaniem. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Kierownictwo urzędów – zarządzenia i regulacje. 

Kierownicy komórek organizacyjnych – efektywne zarządzanie, wsparcie dla 

elastycznego czasu pracy przy zapewnieniu minimalnej obsady w każdym 

momencie. 

Komórki techniczne – wsparcie telepracy. 

Harmonogram Działania mogą być wdrażane jeszcze przed rozpoczęciem nowej 

perspektywy finansowej. 
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Potrzebne 

zasoby i koszty 

Wymagane zmiany organizacyjne (np. przyjęcie nowych zarządzeń, 

spotkania dot. komunikacji nowych rozwiązań). 

System może też wymagać rozwinięcia systemu elektronicznych kart 

pracowniczych (w celu monitorowania godzin rozpoczynania i kończenia 

pracy). 

Rozwój możliwości telepracy może wymagać modernizacji systemów IT / 

sprzętu informatycznego (np. komputery przenośne). 

Monitoring i 

ewaluacja 

Zagadnienie może być badane podczas okresowych badań satysfakcji. 
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7. Employer Branding oraz komunikacja w procesie rekrutacji 

Cele 

rekomendacji 

Oprócz udziału w zaproponowanym programie EB systemu wdrażania FE, 

urzędy we własnym zakresie także powinny rozwijać poziom komunikacji 

z kandydatami do pracy, w celu budowy profesjonalnego wizerunku oraz 

przekazania atrakcyjnej oferty, mogącej konkurować z ofertami z sektora 

prywatnego. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Ze względu na ograniczone środki na rozbudowane działania promocyjne, 

indywidualne urzędy powinny skupić się na wysokiej jakości komunikacji na 

stronie internetowej oraz podczas procesu rekrutacji. Strony urzędów 

powinny w atrakcyjny sposób informować o charakterze zadań (dotyczy to 

szczególnie mniejszych i mniej znanych instytucji). Oferty pracy powinny 

zawierać jak najwięcej praktycznych informacji, wskazywać na zalety 

i korzyści wynikające z podjęcia pracy w danej instytucji. Rekomenduje się 

informowanie na temat tzw. widełek płacowych na danym stanowisku, o ile 

stanowi to element polityki płacowej instytucji. 

Podczas procesu rekrutacji, należy dbać o jego sprawny przebieg, 

informować kandydatów na bieżąco i wyjaśniać ich wątpliwości. Gdy jest to 

możliwe, wskazane jest przekazywanie np. informacji zwrotnej kandydatom, 

którzy nie zostali zatrudnieni. 

Dobrą praktyką może być prowadzenie newslettera (przy użyciu poczty 

elektronicznej) z ofertami i zachęcanie kandydatów do zapisania – ta dobra 

praktyka odpowiada na problem związany z brakiem możliwości 

przechowywania CV kandydatów po zakończonej rekrutacji (w celu 

zaproponowania udziału w kolejnych rekrutacjach). 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Działy kadrowe instytucji – główne zadania. 

Działy promocyjne instytucji – wsparcie w działaniach promocyjnych. 

Harmonogram Działania mogą być wdrażane jeszcze przed rozpoczęciem nowej 

perspektywy finansowej, natomiast mogłyby być finansowane także 

w ramach PT. Dotyczy to w szczególności instytucji, które nie dysponują 

środkami budżetowymi z innych źródeł. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Za działania w tym zakresie powinny odpowiadać przede wszystkim działy 

HR w organizacjach, jednak przy wsparciu komórki ds. komunikacji 

zewnętrznej (Rzecznik Prasowy). Rekomenduje się, by inicjatywy rozwojowe 

w tym zakresie oraz działanie komórek kadrowych mogły być finansowane 

w ramach PT (przynajmniej pół etatu w instytucjach zatrudniających powyżej 

50 osób z PO PT i cały etat w największych instytucjach). 

Monitoring i 

ewaluacja 

Jakość komunikacji podczas rekrutacji można badać poprzez ankiety dla 

kandydatów. 
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8. Wsparcie mobilności wewnętrznej i elastyczny podział obowiązków 

Cele 

rekomendacji 

Wśród doświadczonych pracowników systemu wdrażania FE, pewny 

problem stanowi rutyna codziennych obowiązków, która przekłada się na 

obniżoną satysfakcję pracowników oraz brak rozwoju zawodowego. Oznacza 

to, że choć w krótkiej perspektywie pracownik wykonuje zadania, w zakresie 

których posiada najwyższe kompetencje, w dłuższej negatywnie odbija się to 

na poziomie zasobów kadrowych urzędu. 

Wsparcie mobilności wewnętrznej oraz elastycznego przydziału obowiązków 

w ramach komórek organizacyjnych przyczyni się do zmniejszenia rutyny, 

wsparcia rozwoju zawodowego, a także lepszej integracji i komunikacji 

w urzędzie. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Działania w tym zakresie powinny być nastawione w pierwszej kolejności na 

uświadomienie kierownikom komórek organizacyjnych, że powinni 

uwzględniać przeciwdziałanie rutynie i znużeniu podczas podziału 

obowiązków służbowych. Sposób wdrożenia tej zasady w życie zależy od 

specyfiki pracy w danym urzędzie i komórce organizacyjnej – możliwa jest 

np. cykliczna wymiana w ramach podziału pracy w zespole. Rutyna 

i znużenie zagrażają głównie bardziej doświadczonym pracownikom, 

aczkolwiek realizacja bardziej zróżnicowanych obowiązków i poznanie 

różnych perspektyw przyczynia się też do szybszego rozwoju nowych 

pracowników. 

Dodatkową zaletą bardziej elastycznego podziału zadań jest zwiększenie 

elastyczności całej komórki organizacyjnej, która będzie lepiej przygotowana 

np. na ewentualne odejście czy długotrwałe absencje chorobowe 

wyspecjalizowanych pracowników. 

Urzędy powinny także zwracać uwagę na poprawę podejścia do mobilności 

wewnętrznej. Przejście z jednej komórki organizacyjnej do innej może być 

doraźnie kłopotliwe szczególnie dla tej, która traci doświadczonego 

pracownika, jednakże z perspektywy całego urzędu i realizacji jego 

podstawowych celów, jest to scenariusz preferowany w stosunku do odejścia 

pracownika z organizacji w ogóle (lub demotywacji i utraty zaangażowania). 

Kluczową role odgrywa tu silne przywództwo ze strony kierownictwa 

instytucji, które musi przeciwdziałać naturalnej tendencji kierowników 

komórek organizacyjnych do preferowania indywidualnej perspektywy. 

Docelowo zmiany wymagałoby także podejście do mobilności zewnętrznej 

w ramach administracji publicznej – wizerunek sektora publicznego jako 

„jednego pracodawcy”, umożliwiającego rozwój kariery pomiędzy różnymi 

instytucjami, może w dłuższej perspektywie poprawić atrakcyjność 

zatrudnienia i wspierać rozwój oraz zaangażowanie pracowników. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Kierownictwo urzędu – wsparcie wśród pracowników orientacji na 

perspektywę całej instytucji, wsparcie dla mobilności wewnętrznej. 

Kierownicy komórek organizacyjnych – elastyczny przydział obowiązków, 

przeciwdziałanie rutynie. 
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Harmonogram Działania mogą być realizowane jeszcze przed rozpoczęciem nowej 

perspektywy finansowej. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Działania te nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych, jednakże 

niezbędne będzie wsparcie dla kierowników liniowych ze strony komórki 

kadrowej. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Problem rutyny i wypalenia mogą być badane w ramach badań satysfakcji 

oraz exit interview. 

Kierownictwo urzędu przy wsparciu komórki HR powinno cyklicznie 

analizować skalę mobilności wewnętrznej w stosunku do całej fluktuacji. 

 



Badanie zasobów kadrowych i warunków pracy w administracji rządowej  
odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich 

  112 

9. Budowa poczucia sprawczości i pozytywnego wpływu społecznego 

Cele 

rekomendacji 

Dla istotnej części pracowników, pozytywne skutki społeczno-gospodarcze 

programów UE stanowią czynnik zwiększający ich zaangażowanie i chęć 

pracy w systemie wdrażania. Instytucje powinny w większym zakresie 

budować wśród pracowników poczucie sprawczości i wpływu wynikających 

z realizowanych zadań. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Na morale pracowników pozytywnie mogą wpływać działania takie jak np. 

możliwość spotkania „na żywo” osób zaangażowanych w realizację projektu, 

uczestnictwo w wydarzeniach projektowych (np. otwarcie czy inauguracja 

projektu), możliwość odwiedzenia np. wybudowanej infrastruktury, 

uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych. Należy zwrócić uwagę, że 

często instytucje i tak delegują swoich przedstawicieli na różnego rodzaju 

okazje, jednak zwykle są to osoby na stanowiskach kierowniczych, nie zaś 

osoby operacyjnie zaangażowane w projekt ze strony urzędu. Możliwość 

choćby sporadycznego uczestnictwa także dla pracowników operacyjnych 

może stanowić czynnik zwiększający satysfakcję z wykonywanej pracy. 

Szczegółowe możliwości rozwoju w tym zakresie zależą od specyfiki 

instytucji i realizowanych projektów, natomiast rekomenduje się rozważanie, 

w jakim zakresie możliwe jest uwzględnienie tego elementu. 

Należy pamiętać, że nie wszyscy pracownicy są zainteresowani tym 

wymiarem, czy np. osobistym udziałem w wydarzeniach projektowych 

w innych miastach – uczestnictwo powinno mieć charakter fakultatywny. 

Istnieje także możliwość wsparcia poczucia sprawczości i pozytywnego 

wpływu np. poprzez komunikację wewnętrzną (np. biuletyny organizacyjne). 

Wchodzi to w zakres działań Employer Branding, adresowanych do 

interesariuszy wewnętrznych. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Kierownictwo urzędu – całościowe podejście. 

Komórki ds. kadr oraz promocji – szczegółowe działania. 

Harmonogram Działania mogą być realizowane jeszcze przed rozpoczęciem nowej 

perspektywy finansowej. Uczestnictwo w wydarzeniach projektowych może 

być wspierane, od początku nowej perspektywy ze środków PT. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Koszty uczestnictwa mogłyby być finansowe ze środków PT. 

Rekomenduje się także umożliwienie okazjonalnego uczestnictwa 

pracowników operacyjnych w wydarzeniach projektowych np. w miejsce 

udziału osób na stanowiskach kierowniczych czy dedykowanych komórkach. 

Takie przesunięcie nie będzie się wiązało ze wzrostem kosztów.  

Monitoring i 

ewaluacja 

Poczucie pozytywnego wpływu społecznego może być badane w ramach 

cyklicznych badań satysfakcji. 
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10. Elastyczne podejście do wymagań podczas rekrutacji 

Cele 

rekomendacji 

Z przeprowadzonego badania wynika, że w ostatnich latach instytucje 

zaobserwowały spadek zainteresowania podjęciem pracy w administracji 

publicznej. Znalezienie pracowników w pełni odpowiadających 

oczekiwanemu profilowi jest w związku z tym trudniejsze niż w latach 

ubiegłych. Prowadzi to do konieczności zmiany nastawienia i weryfikacji 

wymagań stawianych nowym pracownikom – w szczególności niektórych 

twardych wymagań formalnych, które mogą zniechęcić potencjalnych 

kandydatów od składania ofert.  

Rekomendacje 

dot. działań 

Instytucje i ich działy kadrowe powinny weryfikować publikowane ogłoszenia 

pod kątem możliwości przeniesienia niektórych obligatoryjnych, „twardych” 

wymagań do zbioru fakultatywnych oczekiwań – uznawanych za zaletę 

kandydata, ale niekoniecznie niezbędnych. W związku z tym zasadne może 

być przeformułowanie np. szablonów ofert/ opisów stanowisk pracy 

wykorzystywanych od lat podczas rekrutacji na dany poziom stanowisk. 

Wszelkie zmiany muszą być realizowane w ścisłej współpracy z komórkami 

merytorycznymi – należy zweryfikować, które wymogi są konieczne. Dotyczy 

to m.in. kierunkowego wykształcenia, sposobu potwierdzenia kompetencji 

(konieczność posiadania certyfikatów) itp. Można także zweryfikować, czy 

konieczne jest doświadczenie w administracji publicznej (często 

wskazywane w ogłoszeniach jako wymóg konieczny). Wszystkie oferty 

muszą jednak pozostawać zgodne z obowiązującymi regulacjami, np. 

ustawą o służbie cywilnej.  

Dodatkowo, w procesie rekrutacji wskazane jest przyjęcie bardziej otwartego 

nastawienia do różnych doświadczeń zawodowych pracowników. Jest to tym 

istotniejsze, że administracja publiczna stanowi atrakcyjne miejsce pracy dla 

osób w średnim wieku, ceniących stabilizację zawodową, a jednocześnie 

mniej chętnie angażowanym przez firmy prywatne. Nawet jeżeli takie osoby 

nie pracowały wcześniej w administracji publicznej, mogą posiadać mniej 

typowe doświadczenia zawodowe, które czynią z nich wartościowych 

kandydatów. 

Każdy urząd powinien zadbać także o jak najwyższy poziom dostępności dla 

pracowników z niepełnosprawnościami, także poprzez odpowiednie 

uwzględnienie podczas procesu rekrutacji. 

Istotną kwestią może być także wprowadzenie procedury uzupełniania 

dokumentacji lub przedstawiania dodatkowych dokumentów 

poświadczających kompetencje / doświadczenie. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Kierownictwo komórek ds. kadr. 

Komórki ds. kadr. 

Harmonogram Działania mogą być realizowane jeszcze przed rozpoczęciem nowej 

perspektywy finansowej. 



Badanie zasobów kadrowych i warunków pracy w administracji rządowej  
odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich 

  114 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Potrzebne może być uzupełnienie świadomości i kompetencji pracowników 

kadr (np. poprzez wewnętrzne warsztaty). Nie wiąże się to z dodatkowymi 

kosztami. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Pośrednio – instytucje powinny analizować współczynnik powodzenia 

rekrutacji i identyfikować przyczyny niepowodzeń. 
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11. Wdrażanie programów rozwojowych z elementami mentoringu i coachingu 

Cele 

rekomendacji 

Mentoring i coaching stanowią cenne narzędzia wszechstronnego rozwoju 

dla obydwu uczestników procesu. Dla młodszych pracowników, stanowią 

one okazję do skorzystania ze wsparcia doświadczonej osoby, analizy 

swoich luk kompetencyjnych i możliwości rozwoju. Doświadczeni pracownicy 

mogą rozwijać umiejętności komunikacyjne i inspiracyjne, a także czerpać 

satysfakcję z uczestnictwa w procesie. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Rekomenduje się wdrożenie elementów mentoringu i coachingu jako 

narzędzi rozwojowych w poszczególnych urzędach. Szczegółowe 

rozwiązania powinny zostać ustalone na poziomie urzędu. Rekomenduje się 

m.in.: 

 Przypisanie mentora/coacha – przewodnika wszystkim nowym 

pracownikom, w celu wsparcia wdrożenia do pracy w nowej 

instytucji. Takim przewodnikiem może być bardziej doświadczony 

pracowników na podobnym stanowisku. 

 Dla pracowników zainteresowanych szerszym wykorzystaniem tej 

możliwości rozwoju, sugeruje się udostępnienie możliwości udziału 

w programie mentoringowym. Pracownik mógłby skorzystać ze 

wsparcia doświadczonego pracownika (w tym pełniącego stanowiska 

kierownicze), np. podczas comiesięcznych spotkań. Mentor zwykle 

nie powinien być bezpośrednim przełożonym, jednak nie jest to 

wykluczone. Istnieje możliwość wsparcia mentorów i coachów 

poprzez dedykowane szkolenia. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Komórki kadrowe – koordynacja działań. 

Kierownictwo komórek organizacyjnych – współpraca w realizacji działań, 

wskazywanie mentorów-przewodników dla nowych pracowników. 

Harmonogram Działania mogą być realizowane jeszcze przed rozpoczęciem nowej 

perspektywy finansowej, natomiast godziny pracy pracowników 

wdrażających lub wspierających wdrożenie FE, związane z uczestnictwem 

lub obsługą programu, a także szkolenia z mentoringu, mogłyby być 

finansowane z PT w okresie wdrażania kolejnej perspektywy finansowej. 

Potrzebne 

zasoby i koszty 

Godziny pracy pracowników wdrażających lub wspierających wdrożenie FE, 

związane z uczestnictwem lub obsługą programu, a także szkolenia 

z coachingu i mentoringu, mogłyby być finansowane z PT. Wsparcie nowego 

pracownika może objąć ok. 10 godzin w ciągu kwartału. Mentoring może 

odbywać się w wymiarze 1-2 godzin miesięcznie. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Zadowolenie z uczestnictwa w programach (zarówno w wersji dla nowych 

pracowników, jak i kompleksowym programie rozwojowym z elementami 

mentoringu i coachingu) może być badane poprzez np. anonimowe ankiety. 
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12. Usprawnienie procesów związanych z obsługą FE poprzez wykorzystanie 
zarządzania procesowego 

Cele 

rekomendacji 

Zarządzanie procesowe to metodyka wprowadzania usprawnień 

organizacyjnych poprzez analizę i optymalizację realizowanych procesów. 

Zarządzanie procesowe pozwala na identyfikację nieefektywnych procedur 

czy etapów powodujących przestoje lub znaczne obciążenie. Wdrożenie 

zarządzania procesowego stanowi także krok w kierunku zaawansowanej 

analizy efektywności realizacji zadań przez różne komórki organizacyjne 

oraz obciążenia zadaniami. 

Rekomendacje 

dot. działań 

Ze względu na zróżnicowanie instytucji wdrażających FE (w tym w zakresie 

formalnoprawnych uwarunkowań funkcjonowania), wdrażanie zarządzania 

procesowego powinno odbywać się z inicjatywy i zgodnie z wizją 

kierownictwa urzędu – stanowić element szerszego podejścia do 

zarządzania. W związku z tym, decyzja o rozwoju powinna zależeć od 

kierowników urzędu. 

Rekomenduje się opracowanie całościowego planu wdrożenia zarządzania 

procesowego. Musi ono uwzględniać przeszkolenie pracowników, 

identyfikację, mapowanie i optymalizację procesów, analizę możliwości 

integracji z systemami informatycznymi (np. elektronicznego zarządzania 

dokumentacją). W tym procesie wskazane może być zaangażowanie 

zewnętrznych ekspertów czy podmiotów doradczych. 

W instytucjach takich jak ministerstwa, które jedynie częściowo zajmują się 

wdrażaniem FE, możliwe jest wprowadzenie zarządzania procesowego 

wyłącznie wobec tych procesów. 

Wdrożenie zarządzania procesowego może stanowić również cenne źródło 

informacji dla IZ PO PT oraz w przypadku objęcia zarządzaniem 

procesowym większej liczby organizacji daje podstawy do standaryzacji 

wybranych procesów związanych z wdrażaniem FE. 

Podmioty 

odpowiedzialne 

Kierownictwo urzędu – kompleksowe przywództwo w procesie wdrożenia. 

Zmiany organizacyjne tego typu wymagają silnego zaangażowania 

kierownictwa, w przeciwnym razie rośnie ryzyko nieskutecznego wdrożenia. 

IZ PO PT – organizacja konferencji na temat funkcjonowania zarządzania 

procesowego w administracji publicznej. 

Harmonogram Rekomendowanym momentem na wdrożenie zarządzania procesowego jest 

przejście do kolejnego okresu programowania, w ramach szerszych zmian 

organizacyjnych. 

Rozwój zarządzania procesowego wymaga regularnego utrzymania, 

obejmującego szkolenia dla użytkowników, aktualizację map procesowych, 

optymalizację procesów. 
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Potrzebne 

zasoby i koszty 

Wdrożenie zarządzania procesowego może wiązać się z istotnymi kosztami, 

w zależności od wybranej skali wdrożenia i ew. integracji z narzędziami IT. 

Należy także uwzględnić koszty szkoleń dla użytkowników. Biorąc pod 

uwagę dotychczasowe doświadczenia administracji publicznej projekt 

wdrożeniowy może kosztować do 100 tys. zł w instytucji zatrudniającej 100-

150 osób (bez kosztów systemów IT). 

Funkcjonowanie zarządzania procesowego wymaga regularnej aktualizacji 

map procesów i rozwiązywania problemów (np. ćwierć etatu w instytucji 

zatrudniającej 100-150 osób). Koszty utrzymania systemu muszą zostać 

wzięte pod uwagę w planie wdrożenia. 

Koszty wdrożenia zarządzania procesowego powinny być finansowane 

w ramach PT, szczególnie w instytucjach finansowanych głównie ze środków 

unijnych. 

Monitoring i 

ewaluacja 

Efektywne funkcjonowanie zarządzania procesowego wymaga regularnej 

(corocznej) analizy i podejmowania odpowiednich działań rozwojowych czy 

naprawczych. 
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Zadania kluczowe i uzupełniające 

Powyższa lista prezentuje katalog wniosków i rekomendacji, wynikających z przeprowadzonych 

działań badawczych, które możliwe są do wdrożenia przez kierownictwa instytucji (przy 

zaangażowaniu innych instytucji, w tym ew. instytucji nadzorujących). 

W celu orientacyjnego uporządkowania i priorytetyzacji, rekomendacje oceniono z dwóch 

perspektyw: 

 Stopień złożoności wdrożenia – orientacyjna ocena oparta na analizie poziomu 

trudności wdrożenia, zakresu koniecznych do zaprojektowania rozwiązań, ryzyk 

niepowodzenia, a także konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Inicjatywy 

o wyższym stopniu złożoności wymagają aktywnego zaangażowania kierownictwa urzędu 

i zdobycia poparcia interesariuszy. Inicjatywy o niskim poziomie złożoności są 

rekomendowane do wdrożenia w każdym urzędzie. 

 Korzyści z wdrożenia – orientacyjne ocena oparta na analizie skutków działania, stopnia 

w jakim działania odpowiadają na kluczowe problemy itp.  

Poniższa matryca prezentuje wyniki oceny poszczególnych rekomendacji: 

 

 

 

Na podstawie analizy wyróżniono cztery grupy rekomendacji: 

 „Działania podstawowe” – działania realizowane w jakimś zakresie w każdej instytucji, 

które mogą jednak wymagać pogłębienie i poprawy. To przede wszystkim działania 

związane z „miękkim” HR – stosunkowo mniej złożone organizacyjne, wymagające 

jednak sprawnego przywództwa i całościowego podejścia do kultury organizacyjnej. 

 „Rozwój procesów i funkcji HR” – działania, które są realizowane przez niektóre 

instytucje, polegające na wsparciu i rozwoju działań w zakresie szeroko pojętego ZZL. 

Wskazane jest wdrożenie i rozwój we wszystkich instytucjach, z uwzględnieniem ich 

szczegółowej specyfiki. 
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 „Ambitne inicjatywy” – bardziej złożone lub innowacyjne procesy, które mogą w bardzo 

pozytywny sposób wpłynąć na sprawność zarządzania, natomiast ich wdrożenie wymaga 

zaangażowania odpowiednich zasobów i wsparcia kierownictwa. 

 

9.5 Monitorowanie skuteczności i aktualizacja planu 

Działania na rzecz zapewnienia wysokiego potencjału administracyjnego instytucji wdrażających 

FE powinny być prowadzone w trybie ciągłym, w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania. 

Po ustaleniu ostatecznego kształtu systemu wdrażania FE (w tym m.in. skali 

poszczególnych programów, szczegółowych wytycznych i regulacji, liczby dostępnych 

etatów, kwoty dofinansowania, podziału zadań pomiędzy instytucje) możliwe będzie 

przygotowanie szczegółowego planu działań wraz ze wskaźnikami. System wdrażania PO 

PT powinien umożliwić bieżące monitorowanie tych wskaźników. 

Niektóre zaproponowane rozwiązania wspierają identyfikację ew. problemów w systemie 

wdrażania (m.in. analiza satysfakcji czy bardziej elastyczny podział etatów). IZ PO PT 

powinna na bieżąco analizować te sygnały zarówno w celu ew. dostosowania własnych zadań, 

jak i przekazywania rekomendacji do odpowiednich instytucji (np. ministrów właściwych). 

Możliwości własnego działania IZ są ograniczone (także ze względu na specyfikę PO PT), 

natomiast powinna ona pełnić rolę ambasadora systemu wdrażania FE, w tym w szczególności 

tych instytucji, które w całości zajmują się wdrażaniem funduszy. 

Plan… opracowany został w określonych warunkach społeczno-gospodarczych. Wieloletni 

okres rozwoju gospodarczego, znaczącego wzrostu pensji w sektorze prywatnym oraz niskiego 

bezrobocia przełożył się na relatywny spadek atrakcyjności pracy w systemie wdrażania FE. Ze 

względu na długi horyzont czasowy niniejszego dokumentu, sytuacja ta może ulec zdanie, co 

może jednak wiązać się także z pogorszeniem sytuacji budżetowej państwa. Program 

Operacyjny Pomoc Techniczna stanowi jednak stabilne źródło finansowania – gwarancja 

utrzymania potencjału administracyjnego niezbędnego do wdrażania FE pomimo ewentualnych 

trudności budżetowych na poziomie krajowym stanowi jeden z czynników potwierdzających 

zasadność funkcjonowania programu. Zmniejsza to ryzyko, że zajdzie konieczność np. 

ograniczenia skali działań. Bardziej prawdopodobne jest natomiast, że w odpowiedzi na nowe 

wyzwania, zasadne może być np. przesunięcie środków na odpowiednie działania naprawcze. 

W tej sytuacji aktualizacja dotyczyć będzie przede wszystkim szczegółowego planu działań, który 

zostanie przygotowany po ustaleniu ostatecznego kształtu systemu wdrażania FE w przyszłej 

perspektywie, natomiast możliwe jest także dodanie dodatkowych działań do niniejszego 

programu. 

Aktualizacja podejścia może być wskazana także na skutek zmian instytucjonalnych. 

Dokument wskazuje na niektóre obszary rozwojowe, dotyczące całej administracji publicznej, 

a wpływające także na system wdrażania FE. Działania rządu mogą sprawić, że niektóre 

potrzeby zostaną zaadresowane lub pojawią się nowe. Instytucja Zarządzająca Programami 

Operacyjnymi powinna zabiegać o odpowiednie uwzględnienie perspektywy systemu wdrażania, 

tak by zmiany instytucjonalne przełożyły się na wzrost skuteczności wdrażania. Także w tym 

wypadku, zmiany mogą dotyczyć głównie szczegółowego planu działań. 
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