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Optymalizacja zatrudnienia 
pracowników administracji i obsługi



„Optymalizacja”:

Organizacja pracy (poprawa efektywności działania)

Finanse (obniżenie kosztów)

Procesy i procedury

Zatrudnienie

Rozwiązania informatyczne



Optymalizacja zatrudnienia – jak to uzyskać?

Ocena efektywności pracy
➢Audyt organizacji pracy, obciążenia zadaniami
➢Audyt kompetencji zawodowych pracowników

Standaryzacja zatrudnienia
➢W ramach poszczególnych grup pracowniczych
➢Wyznaczenie standardów

Centrum usług wspólnych



Główne cele tworzenia

centrum usług wspólnych



Wspólna obsługa to ….

Racjonalizacja/redukcja kosztów

ale czy tylko?



Wspólna obsługa to także:

➢ Standaryzacja procesów i procedur

➢ Ujednolicona polityka rachunkowości i obieg 
dokumentów

➢ Zastępowalność (zapewnienie ciągłości działania)

➢ Wprowadzenie specjalizacji (efekt skali)

➢ Jedno rozwiązanie informatyczne dla wszystkich 
jednostek („chmura”)

➢ Skrócenie czasu raportowania i podejmowania decyzji

➢ Kontrola wewnętrzna



Jak się przygotować do podjęcia 
decyzji: Czy utworzyć CUW czy nie?



Co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji
➢ Co chcemy uzyskać? Jakie są nasze potrzeby?

➢ Jakich efektów się spodziewamy i jak je zmierzymy?

➢ Jakie obszary i procesy objąć wspólną jednostką?

➢ Które jednostki włączyć do CUW?

➢ Jaki model organizacyjny wspólnej obsługi wybrać?
➢ Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna

gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka
organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej „jednostkami
obsługującymi”.

➢ Zasoby kadrowe:
➢ Dobór kadr (rekrutacja)
➢ Dostosowanie kompetencji personelu i kierownictwa CUW do nowych

zadań
➢ Zapewnienie wsparcia osobowego przy migracji danych

➢ Model wdrożenia wspólnej obsługi i harmonogram
wdrożenia, przypisanie odpowiedzialności za wdrożenie

➢ Zasoby lokalowe i techniczne



Analiza przedwdrożeniowa.
Kluczowy element etapu przygotowawczego to:

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

Z etapem tym wiąże się dużo pracy (analizy, 
przygotowywanie dokumentów, zaplanowanie zasobów), 

ale doświadczenia pokazują, że im lepiej go 
przeprowadzimy tym wyższe prawdopodobieństwo, że 

podejmiemy odpowiednią dla nas decyzję.



Analiza kosztów
➢ Koszty funkcjonowania aktualnej organizacji obsługi.

➢ Prognoza kosztów funkcjonowania CUW.

Koszty stałe

Koszt licencji 
oprogramowania

Koszty zasobów lokalowych i 
wyposażenia i ich utrzymania

Koszty zatrudnienia 
pracowników

Koszt usług 
zewnętrznych

Koszty jednorazowe

Koszty reorganizacji 
zatrudnienia (odprawy)

Koszty szkoleń dla 
pracowników

Koszty wdrożenia 
oprogramowania



Analiza kosztów aktualnej organizacji obsługi

➢ Analiza zadań na poszczególnych stanowiskach.

➢ Analiza wydatków na poszczególne zadania.

➢ Analiza porównawcza:

ilościowa wskaźnikowa

pozwala zbadać efektywność pracy

(obciążenie zadaniami)



Przykładowy wskaźnik – obsługa księgowa



Przykładowy wskaźnik – obsługa księgowa



Przykładowy wskaźnik – obsługa płacowa



Korzyści dla samorządu
JAKOŚCIOWE FINANSOWE

Poprawa jakości świadczonych usług Obniżenie kosztów obsługi 
(Optymalizacja zatrudnienia i 
zasobów)

Redukcja poziomu błędów Obniżenie kosztów zakupów i usług 
(wzmocnienie siły negocjacyjnej)

Eliminacja powielania czynności

Poprawa sprawności zarządzania jednostką:
➢ jakość informacji zarządczej
➢ jednolitość i porównywalność danych
➢ raporty i analizy
➢ kontrola nad wydatkowaniem środków

Przejrzystość procesów

Wyższa efektywność pracy:
➢ Specjalizacja
➢ Skala czynności
➢ Szybsza realizacja operacji (np. szybsze 

księgowanie i przetwarzanie płatności)



Analiza – określenie struktury 
organizacyjnej wspólnej obsługi

Dopasowanie struktury 
organizacyjnej do:

zakresu zadań

procesów

liczby jednostek

Dopasowanie etatyzacji 
do:

obciążenia pracą

zakresu zadań



Przykład: JST z 12 jednostkami oświatowymi

Stanowisko

Liczba etatów objętych 

analizą pod kątem 

opłacalności utworzenia 

wspólnej obsługi

Zapotrzebowanie 

na etaty wspólnej 

obsługi

Dyrektor CUW 0,00 1,00

Główny księgowy 1,00

Specjalista ds. VAT 1,00

Zespół ds. obsługi finansowo-księgowej 8,00

Zespół ds. obsługi płacowej 4,00

Suma etatów 24,50 15,00

Roczny koszt zatrudnienia 1 720 025,00 1 330 500,00

24,50



Przykład: JST z 26 jednostkami oświatowymi

Stanowisko

Liczba etatów objętych 

analizą pod kątem 

opłacalności utworzenia 

wspólnej obsługi

Zapotrzebowanie 

na etaty wspólnej 

obsługi

Dyrektor CUW 0,00 1,00

Główny księgowy 1,00

Specjalista ds. VAT 1,00

Zespół ds. obsługi finansowo-księgowej 16,00

Zespół ds. obsługi płacowej 8,00

Suma etatów 28,00 27,00

Roczny koszt zatrudnienia 2 062 150,00 2 150 780,00

28,00



Ocena funkcjonowania CUW

1) Stałe monitorowanie pracy CUW z wykorzystaniem
mierników, np.:

➢ czas przetwarzania płatności,

➢ liczba faktur zaksięgowanych w danym okresie,

➢ akceptowalny poziom błędów.

2) Włączanie kolejnych obszarów do usprawnienia.

3) Włączanie kolejnych jednostek do wspólnej obsługi.



Reasumując:

Czy CUW jest rozwiązaniem?



Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy warto utworzyć 
CUW.

Każda decyzja powinna być poprzedzona analizą 
kosztów i korzyści.

Wdrożenie CUW - konieczne zmiany (procesów, 
procedur, narzędzi informatycznych, kompetencji 
pracowników, realizowanych zadań).



Dziękuję za uwagę


