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Gdy nie mieścimy się już 
w jednym autobusie…

- jak przejść od spontanicznego działania 
do uporządkowanej struktury organizacyjnej
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WSTĘP

Sukces – to słowo pobudza krążenie. Wraz z  nim często przychodzi 
moment, kiedy pracownicy firmy przestali mieścić się w  jednym 
autobusie. Jest nas coraz więcej – proporcjonalnie do sukcesu i wciąż 
rosnącego zainteresowania klientów. Wraz z  tym odpowiedzi na 
pytania: „kto dla nas pracuje?” oraz „czym właściwie zajmują się nasi 
pracownicy?” stały się kłopotliwe. Upragniony sukces udało się osiągnąć 
a ręczne zarządzanie oraz zapał i charyzma założycieli to już za mało, 
żeby iść dalej. Rozwój firmy rodzi nową potrzebę - dalszego rozwoju.

Niektórym przypomina się w  tej sytuacji stare porzekadło: „uważaj na to czego 
pragniesz, bo możesz to dostać”. Dotychczasowe sposoby działania, które tak 
dobrze sprawdzały się przez ostatnie lata teraz zawodzą coraz trudniej też zapanować 
nad rzeczywistością. Pojawiają się wspomnienia pionierskich czasów – małe biuro 
w wynajętym mieszkaniu na pierwszym piętrze, kameralny zespół, w którym wszyscy 
się znali, a wraz z tym refleksja – to już nie wróci (i dobrze!). Czas zrobić kolejny krok. 
Czas na uporządkowanie tego co już mamy, a sukces jest najlepszym dowodem na to, 
że mamy dużo.

Jak się za to zabrać? Pewien poeta na pytanie, na czym polega pisanie odpowiedział
– „To proste. Trzeba znaleźć odpowiednie słowa i ułożyć je we właściwej kolejności.”
Podobnie jest z porządkowaniem spraw firmowych. Trzeba przyjrzeć się temu, co na co 
dzień robią ludzie i nadać temu właściwą kolejność. By te prace porządkowe przyniosły 
oczekiwane efekty, warto w  świadomy sposób sięgnąć po narzędzia, które w  tym 
działaniu mogą okazać się nieocenione. Pierwsze i podstawowe z nich, to struktura 
organizacyjna, czyli ramy, w  które chcemy oprawić wszystkie działania i  czynności 
podejmowane przez pracowników. W ślad za tym idą opisy i poziomy stanowisk oraz 
karty pracowników, które ułatwiają dostęp do informacji na temat ludzi i wykonywanej 
przez nich pracy. 

Zapraszamy Cię do bliższego zapoznania się z charakterem i zastosowaniem w praktyce 
każdego z tych narzędzi. 



#1
STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
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Struktura organizacyjna opisuje zależności związane z podziałem pracy 
i kooperacją (co kto robi i w jaki sposób jest to powiązane z pracą innych) 
oraz hierarchią (kto komu podlega/ do kogo raportuje). 

Porządkuje obraz firmy, wyodrębniając stanowiska (przypisujące 
pracownikowi określony zakres obowiązków, uprawnień 
i  odpowiedzialności), łącząc je w  komórki (zespoły zarządzane przez 
kierowników), a te z kolei w większe jednostki organizacyjne (np. działy, 
którymi kierują menedżerowie wyższego szczebla).

Innymi słowy z  chaosu (nierzadko twórczego, który był dotychczas ważną siłą 
napędową) wyłania się uporządkowany obraz firmy, czytelny dla pracowników, 
klientów, inwestorów oraz innych zainteresowanych osób.
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Po co nam struktura organizacyjna? - argumenty, 
które mogą przekonać biznes o potrzebie zmiany.

Przecież działamy i odnosimy sukcesy na rynku – mówi Prezes - a struktura? Przecież 
jest – autorska i niepowtarzalna. Siłą naszej firmy jest kreatywność, elastyczność i to, 
że jesteśmy blisko klienta. Po co to zmieniać? Czy wprowadzanie nowej struktury tego 
nie zabije?

Na takie pytania warto być przygotowanym i uzbroić się w konkretne argumenty:

Gdy dostrzegamy strukturę, zaczynamy wyraźniej widzieć potrzeby.  Łatwo  
zauważyć, co spełnia swoją funkcję i  warte jest utrwalenia, a  co wymaga 
modyfikacji. Dzięki temu rozwój firmy staje się bardziej przewidywalny, 
a zarządzanie zmianą prostsze i tańsze.  Łatwiej również podejmować  optymalne 
działania, czyli takie które przynoszą maksimum efektów przy adekwatnych 
nakładach. 

Praca nad strukturą organizacyjną połączona jest z weryfikacją i sprezycowaniem 
jakie konkretne osoby odpowiadają za poszczególne zakresy funkcjonowania 
firmy. Upraszczając - daje możliwość określenia, czy mamy odpowiednich ludzi 
w odpowiednich miejscach. 

Uporządkowana struktura pozwala dostrzec zakres obowiązków wynikających 
z pełnionej funkcji. Rozproszenie będące próbą zapanowania nad zbyt dużą ilością 
rzeczy na raz, to częsta przyczyna spadku efektywności działania. Równocześnie 
to obszar, w którym tkwi ogromny potencjał do pracy nad osiąganiem lepszych 
rezultatów. Zamiast robić „wszystko” (a przyznajmy, że to dość szeroki zakres 
obowiązków) ludzie zaczynają robić „to, co trzeba”.

1.1
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Role pełnione przez poszczególnych pracowników są czytelne i  uzupełniają 
się wzajemnie. Ludzie wiedzą co mają robić oraz w  jaki sposób ich działania 
powiązane są z  pracą innych osób. Wiedzą też, czego mogą oczekiwać lub 
wymagać od innych. Zapobiega to powielania pracy, a nade wszystko zwiększa 
efektywność działania zarówno indywidualnego jak i zespołowego. To z kolei ma 
szanse w szybkim czasie przełożyć się na wyniki finansowe.

Pracownik dostaje przejrzystą mapę relacji i  zależności służbowych wewnątrz 
firmy. Każdy wie komu podlega i do kogo raportuje. Przy tym zyskuje przekonanie, 
że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Jeżeli ambicja i wzrastające 
kompetencje rodzą w nim chęć zmiany tego miejsca – widzi, jak może kształtować 
swoją karierę w firmie i rozwijać swój potencjał.  

Kończy się czas ręcznego sterowania. Menedżerowie jasno widzą, kim 
zarządzają. Zyskują wyraźny obraz za co i  za kogo odpowiadają, większą 
i  jasno określoną decyzyjność a  wzrostowi ich autonomii towarzyszy coraz 
większa odpowiedzialność. Usprawnia to procesy decyzyjne a przy tym uwalnia 
menedżerów wysokiego szczebla od konieczności decydowania np. o wymianie 
przepalonej żarówki. Zarówno oni jak i pozostali pracownicy w końcu mogą zająć 
się tym, co jest realnie ważne w związku z pełnioną rolą i przekłada się na wyniki 
i sukces firmy.

Kończy się czas „tytanów” - ludzi niezastąpionych, którzy dotychczas dźwigali 
na barkach duże obszary odpowiedzialności za funkcjonowanie firmy. Odejście 
takiej osoby dotychczas oznaczało poważny kryzys funkcjonowania firmy. Wraz 
z tym, gdy mamy jasno określoną pulę zadań, możemy je dzielić pomiędzy kilka 
stanowisk, zapewniając tym samym bezpieczeństwo ich realizacji. 

Ujawnia się nadmiarowość lub braki kadrowe. Równocześnie łatwiejsze i tańsze 
staje się planowanie zatrudnienia i pozyskiwanie nowych pracowników. Wiemy 
kogo i do czego szukamy. 

Proces organizacji firmy staje się jasny i przejrzysty. To już nie tylko entuzjazm 
i  zaangażowanie, ale również struktura i  sprawność zarządzania. Dzięki temu 
zyskujemy wizerunek stabilnej organizacji i  stajemy się bardziej atrakcyjni dla 
inwestorów.

4  
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Struktura organizacyjna 
- na co zdecydować się na początek?

Ludzie, którzy działają wspólnie, zazwyczaj w spontaniczny sposób tworzą strukturę - 
ktoś wydaje polecenia, ktoś je realizuje, ktoś koordynuje działania.

W pionierskich czasach taka „spontaniczna” struktura sprawdza się doskonale. Szefom 
starcza palców u rąk, by policzyć swoich pracowników a kreatywność, elastyczność, 
bliskość klienta stanowią wówczas największą wartość. Siłą dyscyplinującą w większym 
stopniu jest naturalny autorytet niż służbowe zależności. Po latach ludzie wspominają 
z nostalgią te czasy myśląc o nich jak o emocjonującej przygodzie.

Wraz ze wzrostem firmy proces strukturalizacji postępuje, wyłaniają się konkretne 
funkcje i specjalizacje pracy jest coraz więcej i trzeba ją dzielić pomiędzy wciąż rosnącą 
liczbę pracowników. W  końcu przestajemy mieścić się w  jednym (a  nawet dwóch) 
autobusach. 

1.2
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Pojawiają się wówczas pytania: Co zrobić, aby działać efektywniej, w  bardziej 
zoptymalizowany sposób? Jak przy posiadanych już zasobach uzyskiwać więcej? 

Praca nad strukturą organizacyjną to bardziej porządkowanie niż budowanie od 
podstaw. Gdy przychodzi etap, na którym wyłania się taka potrzeba, firma ma 
przeważnie już swoją historię a  nade wszystko ludzi, którzy wykonują swoją pracę. 
Dobra kondycja firmy świadczy o tym, że robią to we właściwy i skuteczny sposób. 

Jest wiele pomysłów na to, jak takie porządkowanie może wyglądać – np. struktura 
dywizjonalna, macierzowa, sieciowa, projektowa i  inne. Trudno, a  nawet nie warto 
rozstrzygać, który z  nich jest najlepszy. Każdy jest na swój sposób wartościowy 
i niesie ze sobą określone korzyści. Ich użyteczność zależy od celów, jakie stawia sobie 
organizacja, jej dotychczasowego doświadczenia związanego z działaniem na rynku 
i aktualnego etapu rozwoju. 

Na początek prac porządkowych warto zdać się na prostotę, która przeważnie 
przekłada się na przejrzystość. Przecież właśnie chodzi o to, żeby pracownicy, klienci 
i inwestorzy uzyskali przejrzysty obraz firmy.

Zanim jednak przejdziemy do konkretnych rozwiązań, zadajmy sobie pytanie 
z  nieco innej sfery: „Z  czego składa się ludzki organizm?”. Pierwsza odpowiedź, 
która nasuwa się sama, to jego najważniejsze organy, takie jak mózg, serce, płuca, 
żołądek itd. Można też spojrzeć na to od innej strony. Na organizm ludzki składają się 
współdziałające ze sobą układy funkcjonalne, takie jak układ nerwowy, krwionośny, 
pokarmowy, oddechowy itd. Obie te odpowiedzi są tak samo poprawne i równie ważne 
dla zrozumienia i zadbania o zdrowie i kondycję człowieka. Przekładając to na realia 
biznesowe, w podobny sposób możemy spojrzeć na strukturę firmy.
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Struktura pracowników

1.3
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STARSZY MENADŻER

DS. ZAKUPÓW

Michał Stern
PROKURENT
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Analogia związana z ludzkim organizmem doskonale sprawdza się, gdy spoglądamy 
na funkcjonowanie i  strukturę firmy. Możemy widzieć ją przez pryzmat budujących 
ją ludzi (struktura pracowników) – jakie jest ich miejsce w „organizmie” i w  jakich 
pozostają zależnościach wobec siebie. W  ten sposób tworzymy „mapę”, na której 
każdy z  pracowników może odnaleźć swoją osobę i  widzi, w  jakich relacjach jest 
z pozostałymi.

Struktura pracowników opisuje zależności i powiązania pomiędzy ludźmi 
piastującymi określone stanowiska w  firmie. Każdemu pracownikowi 
przypisany jest przełożony do którego raportuje.
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Struktura zespołów

Na firmę (analogicznie jak w  przypadku organizmu) możemy też spojrzeć 
z perspektywy funkcjonalnej, wyodrębniając jednostki realizujące określone zadania. 
W ten sposób ujawnia się nam obraz ukazujący strukturę zespołów – działy, a w nich 
zespoły realizujące określone cele. Podobnie jak układ krążenia składa się z sieci tętnic 
i żył, tak w firmie wyłania się np. dział sprzedaży, w nim poszczególne kanały a w ich 
ramach zespoły działające w poszczególnych regionach.

1.4
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ADMINISTRACJI

DZIAŁ 
FINANSÓW

DZIAŁ
MARKETINGU

DZIAŁ PR

Zespół sprzedaży
w kanale

nowoczesnym
(CENTRUM)

Zespół sprzedaży
w kanale

nowoczesnym
(PÓŁNOC)

Zespół sprzedaży
w kanale

nowoczesnym
(POŁUDNIE)

Zespół sprzedaży
w kanale

nowoczesnym
(WSCHÓD)

Zespół sprzedaży
w kanale

nowoczesnym
(ZACHÓD)

DZIAŁ SPRZEDAŻY
-KANAŁ

TRADYCYJNY

DZIAŁ SPRZEDAŻY
-KANAŁ

NOWOCZESNY

DZIAŁ SPRZEDAŻY
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Określenie struktury zespołów ma fundamentalne znaczenie dla efektywności firmy. 
Procesy życiowe w żywym organizmie zachodzą między innymi dzięki zjawisku osmozy, 
czyli przepływu i wymiany pomiędzy komórką a  jej otoczeniem. To ważna analogia, 
która rodzi pytanie, na ile taki przepływ i wymiana mają miejsce pomiędzy tworzącymi 
się strukturami? Jakie jest nasze myślenie o  zespołach? W  jaki sposób to myślenie 
przełoży się na ich funkcjonowanie? Czy nie prowadzi ono do stworzenia szczelnych 
„silosów”, które zaczną żyć własnym życiem, a każdy z nich będzie dbał tylko o własne 
interesy??

To ważne pytania, które przypominają o  tym, że struktura organizacyjna ma 
zwiększyć funkcjonalność oraz skuteczność realizacji celów firmy.

Struktura zespołów obrazuje jednostki funkcjonalne tworzące 
firmę (działy, zespoły) wyodrębnione na podstawie podobieństwa 
wykonywanej pracy. 
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Co wnoszą struktura pracowników oraz struktura 
zespołów do sprawniejszego funkcjonowania firmy?

Przyjrzyjmy się sytuacji związanej z  życiem codziennym w  firmie - Darek, pracuje 
w  dziale marketingu. Równocześnie jest członkiem zespołu projektowego, który 
opracowuje i  wdraża kampanię wsparcia sprzedaży jednego z  nowych produktów. 
Sytuacja taka rodzi szereg pytań: Kto właściwie jest moim przełożonym i  czyje 
polecenia powinienem realizować? Kto i  za co ocenia moją pracę? Kto powinien 
udzielać mi informacji zwrotnej? Kto właściwie powinien zadbać o mnie i moje sprawy, 
jako pracownika tej firmy? 

W sytuacjach opisywanego wcześniej „twórczego chaosu” oraz spontanicznej 
spontanicznej struktury, te pytania pozostają często bez odpowiedzi. Czasem skłaniają 
do tworzenia doraźnych rozwiązań, które choć mało funkcjonalne, mają tendencję do 
utrwalania się.

Z  punktu widzenia Darka, jasno określona w  wielu wymiarach struktura, pozwala 
uporządkowywać kwestie, które są dla niego istotne – przed kim i za co odpowiada, 
kto go ocenia, kto jest odpowiedzialny za jego rozwój, kto udziela mu urlopu itp. 
Jego relacje z  Dyrektorem Marketingu (przełożonym funkcjonalnym), Kierownikiem 
Projektu (przełożonym projektowym) lub Brand Managerem (kierownik matrycowy) 
stają się istotnym elementem zarządzania i skłaniają do tworzenia nowych procesów 
i procedur.

Opisane spojrzenie przedstawia wybrane korzyści dla pracownika (pośrednio również 
przełożonego). Spójrzmy jednak szerzej, biorąc pod uwagę, jak wprowadzenie struktury 
pracowników i struktury zespołów przekłada się na funkcjonowanie firmy:

Niewątpliwą zaletą takiej innowacji jest prostota – całą firmę można ogarnąć 
jednym rzutem oka. Co za tym idzie łatwiej nią zarządzać, jak również 
modyfikować stosownie do potrzeb. Widzimy co jest, widzimy również czego 
brakuje. Łatwiejszy staje się optymalny podział zadań pomiędzy zespołami 
i  stanowiskami. Ujawniają się potrzeby uzasadniające powołanie nowych 
zespołów lub stanowisk oraz przesłanki do zmiany struktury i przeprowadzania 
optymalizacji (szczególnie, gdy zaczynamy dostrzegać ograniczenia).

1.5

•
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Jasny i czytelny staje się zakres kompetencji i indywidualnej odpowiedzialności 
każdego z pracowników. Pracownik zna miejsce, jakie zajmuje w hierarchii, ma 
jednego przełożonego, do którego raportuje i który zajmuje się jego sprawami. 
Równocześnie widzi stawiane przed nim cele w kontekście celów zespołu i całej 
firmy.

Zwiększa się sprawność koordynacji działań, co przy wciąż zwiększającej się liczbie 
klientów, zleceń itp. pozwala zachowywać ich efektywną realizację i zapobiega 
powielaniu pracy.

Usprawniają się procesy decyzyjne – wiadomo gdzie i jakie decyzje są podejmowane 
oraz u kogo uzyskać potencjalną zgodę.

Łatwiejsze staje się wychwytywanie błędów i  reagowanie na ich wystąpienie, 
a poprzez to praca nad budowaniem jakości.

Wyraźnie zarysowane zależności służbowe oraz składana w  ręce pracowników 
odpowiedzialność zwiększają dyscyplinę pracy oraz samodyscyplinę 
w codziennych działaniach. 

Pracownicy dostrzegają perspektywy rozwoju i awansu w strukturach firmy. To 
stanowi podłoże pod budowanie lojalności pracowników jak również zmniejsza 
fluktuację kadr.

•

•

•

•

•

•
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Opis stanowiska pracy to dokument, który zbiera wszystkie 
najistotniejsze informacje, dotyczące pracy na danym stanowisku – 
nazwę, miejsce w strukturze, zależności służbowe, zakres obowiązków, 
konieczne kompetencje, umiejętności itp. Opisy takie, wypełniają 
strukturę organizacyjną firmy. Zawarte w nich informacje przydatne są 
również w rekrutacji, wartościowaniu stanowisk oraz innych działaniach 
realizowanych wewnątrz firmy.
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Dokonując pewnego uproszczenia można powiedzieć, że stanowisko, to „właściwy 
człowiek na właściwym miejscu”. Taka definicja rodzi jednak dwa pytania: po pierwsze 
- co oznacza właściwe miejsce, po drugie - po czym poznamy, że to właściwy człowiek? 
Tworzenie opisu stanowiska służy właśnie ułatwieniu odpowiedzi na te pytania.

Z czego składa się opis stanowiska?

2.1

Nazwa stanowiska:

Sekretarka

Przełożony:

Kierownik Biura

Cel stanowiska:

Wykonywanie prac biurowych 

Główne obowiązki:

- odbieranie rozmów telefonicznych 
   i łączenie z odpowiednimi osobami 
- przyjmowanie, nadawanie 
   i rejestrowanie korespondencji i przesyłek 
- tworzenie korespondecji biznesowej 
- prowadzenie terminarza spotkań

Wymagane umiejętności i wiedza:

- średnie wykształcenie (studia sekretarskie) 
- wysoki poziom kultury osobistej 
- obsługa sprzętu biurowego 
- umiejętność obsługi pakietu biurowego 
   (np. MS Office) 
- znajomosć języków obcych 
- umiejętności komunikacyjne (prowadzenie rozmów 
   telefonicznych i korespondencji biznesowej) 
- umiejętność obsługi komputera 
- umiejętność sprawnego pisania na komputerze 
- dobra organizacja pracy 
- sumienność

Określa obszar wykonywania pracy oraz 
poziom w hierarchii w tym obszarze.

Nazwa stanowiska przełożonego,do którego 
raportuje pracownik.

Jednym prostym zdaniem opisuje co odróżnia je 
od innych stanowisk oraz rolę i wkład jaki wnosi 
w realizację celów firmy. 

Optymalnie, aby obejmowały nie więcej 
niż 8 obszarów. Każdy z nich opisany jest 
jednym zdaniem, które rozpoczyna się 
czasownikiem (w formie czynnej), dopełnieniem 
konkretyzującym charakter wykonywanej 
czynności oraz określeniem wyników lub norm, 
które mają zostać osiągnięte.

To, co pracownik powinien umieć, aby 
wykonywać powierzone czynności oraz 
konieczna wiedza wewnątrzfirmowa 
o technikach, procesach, procedurach, 
systemach, produktach, usługach, 
klientach itp.
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Po co dokonywać opisu stanowisk?

Porządkowanie opisów stanowisk, to duże przedsięwzięcie, angażujące w  praktyce 
wszystkich ludzi w  firmie. Wymaga analizy i  opisu obowiązków przypisanych do 
każdego ze stanowisk oraz obiektywnego sformułowania wiedzy i kompetencji osoby, 
która powinna je wykonywać. Znów możesz usłyszeć pytanie: „Po co nam to? - przecież 
ludzie i tak wiedzą, co mają robić.”

Korzyści z dokonania opisu stanowisk są namacalne i łatwo przeliczalne na pieniądze: 

Opis stanowiska przypisuje do danego stanowiska pracę do wykonania, 
zapobiegając tym samym jej powielaniu (robieniu tego samego przez kilka 
osób). Tym samym zwiększa wydajność. Uzyskiwane efekty są większe przy 
wykorzystaniu tych samych zasobów.

Jasno określa co, kto i od kogo może wymagać – dotyczy to zarówno podległości 
służbowych jak i relacji ze współpracownikami. Ułatwia zarządzanie i koordynację 
oraz dynamizuje współpracę nad realizacją wspólnych dla zespołu i całej firmy 
celów.

Stanowi ważne narzędzie dla HR – m.in. w doborze i rekrutacji nowych pracowników, 
budowaniu systemu ocen, jak również w opracowywaniu systemu wynagrodzeń. 
Stanowi też podstawę do wartościowania stanowisk. Urealnia i  optymalizuje 
koszty związane z pozyskiwaniem i utrzymaniem pracowników.

Ułatwia określenie celów dając pracownikowi poczucie odpowiedzialności 
i kontroli nad ich realizacją. Przy tym jest podstawą do umowy z pracownikiem.

Pokazuje wkład, jaki praca wykonywana przez osobę na danym stanowisku wnosi 
w realizację celów zespołu, działu, całej firmy. Wzmacnia tym samym poczucie 
celu i sensu własnej pracy.

Definiuje różnice pomiędzy oczekiwaniami na poszczególnych stanowiskach, to 
z kolei ułatwia tworzenie ścieżek kariery i określanie kierunków rozwoju. 

2.2

•

•

•

•

•

•
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Pozyskiwanie informacji do opisu stanowisk

Od czego zacząć i skąd pozyskać informacje potrzebne do opisu stanowiska? 

Poszukaj odpowiednich dokumentów. Mogą to być instrukcje dotyczące 
organizacji, procedur lub szkolenia związane z  realizacją zadań na danym 
stanowisku. Często są one tworzone w odpowiedzi na doraźne potrzeby i trudno 
oczekiwać, że będzie to kompletna i  gotowa dokumentacja. Nie zmienia to 
jednak faktu, że jeżeli dotrzesz do nich, masz w ręku cenne źródło informacji na 
temat wykonywanej pracy i związanych z nią wymagań.

Najlepszym źródłem informacji na temat charakteru pracy są osoby, które ją 
wykonują oraz te, które nadzorują jej wykonanie. Warto zatem porozmawiać 
na ten temat z  samymi pracownikami i  ich przełożonymi. Aby nadać rangę 
takiej rozmowie, często określa się ją mianem wywiadu. Działania te można też 
uzupełnić ankietami (o tym szerzej możesz przeczytać w raporcie poświęconym 
stosowaniu tej metody) oraz obserwacją pracy. 

Przeprowadzenie wywiadów warto poprzedzić drobnymi przygotowaniami - dobrą 
praktyką jest stworzenie kontrolnej listy pytań, które pozwolą zebrać odpowiednie 
informacje. Pytania te przeważnie odzwierciedlają wcześniejszą strukturę opisu 
stanowiska. 

2.3

1

2

Pytania do wywiadu służącego zebraniu informacji potrzebnych do opisu stanowiska.
  Jaka jest nazwa stanowiska?

  Do kogo raportuje osoba na tym stanowisku? 

  Czy, a jeżeli tak, to kto raportuje do osoby, która je piastuje?

  Jaki jest główny cel tego stanowiska? Jakich działań oczekuje się od pełniącej go osoby?

  Jakie są najważniejsze działania wykonywane w ramach danej roli? 

  Jakie są główne mierniki realizowanych na tym stanowisku zadań?

  Co należy wiedzieć, aby wykonywać tę pracę?

  Jakie umiejętności i kompetencje należy mieć, aby wykonywać tę pracę?



POZIOMY
STANOWISK

#3
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Firma ze swej natury ma hierarchiczny charakter. Przeważnie pracownicy są świadomi, 
kto komu podlega lub jakie osoby pełnią obowiązki na stanowiskach, które są w tej 
hierarchii równorzędne. Nie zawsze jednak jest to takie oczywiste. 

Gdy jest zespół, jest też szef – to wydaje się jasne. Czasem jednak zespołu i szefa nie 
ma, jest jednak do wykonania praca wymagająca określonej wiedzy i umiejętności. 
Jej znaczenie jest tak duże, że osoba, która ją wykonuje znajduje się wysoko 
w  hierarchii - pomimo, że z  zarządzaniem ma niewiele wspólnego. W  ten sposób 
dochodzimy do rozróżnienie na dwie ważne grupy pracowników: pierwsza z nich to 
menedżerowie, druga specjaliści. Choć zakres ich działania i odpowiedzialności jest 
mało porównywalny, poziom jaki zajmują w strukturze organizacyjnej często jest ten 
sam i przeważnie raportują do tej samej osoby. Aby odzwierciedlić tę różnorodność 
w strukturze organizacyjnej określa się właśnie poziomy stanowisk.

Są też inne przypadki, w  których określanie poziomu stanowisk jest przydatne. 
Niektóre osoby w firmie wykonują podobną pracę, jednak różny jest ich poziom wiedzy, 
umiejętności i  doświadczenia. Różne będą też poziomy ich stanowisk (np. Młodszy 
Specjalista/ Specjalista/ Starszy Specjalista).

W  tym miejscu warto zaznaczyć, że niekiedy nazwa stanowiska rozmija się z  jego 
poziomem w  strukturze. Dotyczy to w  szczególności stanowisk, które są związane 
z reprezentowaniem firmy na zewnątrz. Osoby po stronie Klienta (szczególnie, gdy same 
stoją wysoko w hierarchii swojej organizacji) raczej preferują kontakt z „menedżerem” 
niż „Młodszym Specjalistą ds. Sprzedaży”. Z  tego właśnie powodu pojawiająca się 
u Klienta osoba piastuje stanowisko takie jak np. Key Account Manager (choć wbrew 
nazwie, mało ma wspólnego ze szczeblem zarządzającym).
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POZIOM STANOWISK W STRUKTURZE ORGANIZACJI PRZYKŁAD RÓWNORZĘDNYCH STANOWISK NA RÓŻNYCH
POZIOMACH STRUKTURY ORGANIZACJI

Poziomy stanowisk (nazywane niekiedy „grade’ami”) - nadają rangę 
poszczególnym stanowiskom. Porządkują strukturę organizacyjną 
wskazując na kluczowy charakter danego stanowiska dla 
funkcjonowania firmy. 

W ten sposób widzimy (jak na schemacie powyżej), że Dyrektor Sprzedaży 
i Główny Technolog lub Team Leader Zespołu Programistów i Aktuariusz 
to osoby, które choć mają zupełnie inny zakres odpowiedzialności, 
zajmują stanowiska na tym samym poziomie w organizacji.
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Co wnosi wyraźne wyodrębnienie w strukturze poziomów stanowisk?

wyraźnie zarysowuje i ułatwia planowanie ścieżek kariery, 

umożliwia budowania spójnej polityki bonusów oraz ustawiania widełek 
płacowych,

precyzuje grupę docelową działań i decyzji kierowanych do konkretnego poziomu 
w strukturze organizacyjnej.

Innymi słowy to jeszcze jedno narzędzie porządkujące wewnątrzfirmowe sprawy.

•

•

•



KARTA
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Karta pracownika to wygodne narzędzie, które służy zbieraniu, 
dokumentowaniu i  udostępnianiu upoważnionym osobom w  firmie 
wszystkich ważnych informacji o pracowniku. 
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Zebranie tych informacji w jednym miejscu, niesie ze sobą konkretne korzyści:

Daje pracownikowi wgląd w  informacje na temat oceny jego kompetencji, 
umiejętności oraz efektów pracy. To bogaty materiał do analizy własnych potrzeb 
rozwojowych oraz decyzji i  działań związanych z  kreowaniem ścieżki kariery. 
W  ramach codziennej pracy ułatwia dostęp do informacji o  innych osobach 
w  firmie (ich funkcji i  zakresie spraw, z  którymi  można się do nich zwracać, 
danych kontaktowych itp.).

Przełożonemu, te informacje, mogą służyć do wyznaczania pracownikowi 
celów do realizacji oraz planowania jego rozwoju. W codziennych, operacyjnych 
działaniach, karty pracowników pozwalają łatwo sprawdzić dyspozycyjność 
członków zespołu i są przydane choćby przy planowaniu urlopów. 

Z perspektywy pracowników HR, wszystkie gromadzone w nich informacje mają 
bezpośredni związek z zadaniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 
Karta pracownika dokumentuje i  równocześnie czyni podręcznymi informacje 
związane ze sprawami pracowniczymi, rozwojem, planowaniem szkoleń itp.

•

•

•

Informacje te w zależności od potrzeb mogą być różnorodne - np.:

Miejsce w strukturze organizacyjnej – stanowisko i dział, w którym dana osoba 
pracuje

Dane ułatwiające szybki kontakt z pracownikiem

Otoczenie – przełożeni, współpracownicy, podwładni

Informacje o zatrudnieniu (wewnętrzna i zewnętrzna historia zatrudnienia) oraz 
o sukcesach zawodowych

Informacje na temat dostępności pracownika – zaplanowany urlop, zwolnienia 
lekarskie, delegacje, szkolenia itp.

Feedback otrzymywany od współpracowników i przełożonych

Historia ocen efektów pracy

Opis posiadanych umiejętności oraz ich ocena

 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Place holder

Jak to wszystko działa w praktyce? 
Tu warto sięgnąć po studium przypadku:

Firma powstała w okresie intensywnego rozwoju rynku internetowego 
w Polsce i wpisała się w aktualne wówczas trendy. Jej założycieli łączyła 
od czasów studenckich przyjaźń, która przerodziła się w szybkim czasie 
we wspólny biznes. 

Pierwszy z nich (aktualnie prezes filmy) – Bogdan, jest znaną i szanowaną postacią 
w środowisku branżowym. Często bywa określany jako „guru” lub „wizjoner”, w oczach 
wielu osób, obdarzony jest dużą charyzmą. Pracownicy darzą go wręcz uwielbieniem, 
a  możliwość pracy blisko takiego człowieka jak on, dla wielu sama w  sobie jest 
motywująca. Bogdan czuje się mistrzem w sferze koncepcji i strategii. Reprezentuje 
firmę na zewnątrz, zarządza również sprzedażą. 

Marcin (pełniący funkcję wiceprezesa) lepiej odnajduje się w roli „szarej eminencji”. 
Jego domeną jest technologia i doskonalenie produktu. Będąc bardziej pragmatykiem 
niż wizjonerem, zarządza zespołem informatyków jak również trzyma w karbach inne 
sprawy organizacyjne, które Bogdanowi przeważnie umykają lub uważa je za mało 
istotne, by się nimi zajmować.

Pierwsze dwa lata funkcjonowania charakteryzowały się stopniowym wzrostem obrotów 
firmy i  rosnącym zainteresowanie użytkowników, a  w  ślad za tym reklamodawców. 
Przełomowy okazał się trzeci rok funkcjonowania. W ciągu niecałych ośmiu miesięcy 
firma dokonała niebywałego skoku. Jej miesięczne przychody wzrosły w tym okresie 
ponad dziesięciokrotnie, a kameralny -  kilkunastoosobowy zespół rozrósł się do ponad 
stu osób. 

Pomimo dumy właścicieli oraz pracowników (tych, którzy pracowali w firmie ponad 
rok), w ślad za gigantycznym sukcesem i rozwojem pojawiły się również niejasności, 
nierzadko urastające do rangi dużych problemów. Oto niektóre z nich:

Pracownicy, pomimo, że otrzymali spore uprawnienia często zwlekali z decyzjami 
i działaniami dyskretnie sprawdzając najpierw opinię prezesa. Prezes nie ułatwiał 
im tej sytuacji. Co prawda deklarował, że oczekuje od ludzi samodzielności, 
jednak często podejmował decyzje za nich i  przeważnie każdemu mówił, co 
i jak ma zrobić. Zachowywał się również w taki sposób w stosunku do niedawno 
mianowanych menedżerów, (których sam wyznaczył z  grona doświadczonych 
pracowników) w  obecności ich podwładnych. Warto nadmienić, że słowo 

•
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„zarządzanie” miało dla tych osób powiew nowości, a powierzona rola mglista 
i  mało określona. Dodatkową trudnością było dla nich to, że dziś mieli być 
przełożonymi osób, które jeszcze wczoraj były ich kolegami.

Entuzjazm nowozatrudnionych osób szybko przechodził w  zniechęcenie. 
Zwyczajnie gubili się w gąszczu poleceń, które padały z różnych stron i nierzadko 
były sprzeczne ze sobą. W ślad za tym szły reprymendy i napomnienia, traktowane 
przez nich jako wyraz niesprawiedliwości. Pytanie: „kto tu właściwie jest szefem?” 
padało coraz częściej i  coraz głośniej. W  efekcie tempo pozyskiwania nowych 
pracowników nie nadążało za wykruszaniem się formujących się zespołów.

Właściciele siedem dni w  tygodniu spędzali w  firmie. Potrzeba ciągłego 
kontrolowania wszystkiego, co robią ludzie rodziła w nich coraz większą frustrację 
i tęsknotę za dawnymi czasami. 

Pracownicy od pełni zaangażowania widocznego w pierwszym dniu pracy szybko 
przechodzili do postawy typu „to do mnie nie należy”. Zjawisko to szybko zyskało 
większą skalę. Ludzie, gdy tylko pojawiała się sytuacja problemowa starali się jak 
najszybciej pozbyć się jej i przerzucić do kogoś innego.

Standardem stały się sytuacje, w których różne osoby z tą samą ofertą trafiały 
do tych samych klientów. Prócz zdziwienia klientów wywoływało to pomiędzy 
pracownikami poczucie wewnętrznej konkurencji, a w ślad za tym liczne konflikty. 
W  efekcie uwaga koncentrowała się bardziej na wzajemnych relacjach, niż 
relacjach z klientami. Zjawiska takie pojawiały się również w innych obszarach 
funkcjonowania firmy, kiedy okazywało się, że kilku pracowników niezależnie od 
siebie pracuje nad tymi samymi rozwiązaniami.

Widząc to Bogdan i Marcin doszli do wniosku, że czas na zmiany. Choć początkowo sami 
przejawiali sceptyczne nastawienie i  brakowało im konsekwencji, jednak z  czasem 
zyskiwali coraz większe przekonanie do obranej drogi. Dalszy przebieg wypadków 
przedstawiał się następująco:

Krok 1: Właściciele postanowili powołać w firmie stanowisko Menedżera HR, na którym 
zatrudnili osobę z zewnątrz - Iwonę. Miała ona spore doświadczenie wyniesione z firm 
z branży związanej z nowymi technologiami (więc o podobnym profilu i mentalności). 
Codzienna praca nowozatrudnionej dyrektorki była jednak daleka od sielanki. Prezesi 

- pomimo, że deklarowali chęć zmian - jej pomysły i  propozycje traktowali, jako 
„drugorzędne projekty, które mogą zaczekać, bo są ważniejsze sprawy”. Chętniej 
koncentrowali się na nowych pomysłach i startup-ach, niż na porządkowaniu tego, co 
już mieli. 

•

•

•

•

•
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Sytuację zmieniło kilka prostych narzędzi związanych z planowaniem i organizowaniem 
pracy. Iwona delikatnie przekazywała je wchodząc w  rolę moderatora (a  przy tym 
trochę coacha) w licznych i niestety przez dłuższy czas jałowych dyskusjach z prezesami. 
Prostota i  efektywność ich zastosowania na początek zaintrygowały, a  potem 
zachwyciły - głównie Bogdana, który dzięki nim poczuł się realnie odciążony. Zaufanie 
do szefowej HR gwałtownie wzrosło a  przy tym zyskała samodzielność w  dalszych 
działaniach.

Krok 2: Iwona opracowała projekt wdrożenia nowej struktury organizacyjnej. Szereg 
zmian został poprzedzony zespołowymi spotkaniami Prezesów i  Menedżerki HR 
z pracownikami. Przyniosły one kilka ważnych efektów: 

uświadomiły ludziom nieuchronność zmiany jak również cel i sens ich 
przeprowadzenia; 

były okazją do dyskusji oraz pracy z obiekcjami związanymi z planowanymi 
zmianami; 

pokazały przekonanie Prezesów, że jest to najwłaściwszy kierunek działania dla 
firmy w tym momencie; 

umocniły pozycję Iwony jako liderki projektu; 

nadały projektowi wysoką rangę w życiu firmy.

Krok 3: Następnie zostały podjęte działania analityczne. Praca odbywała się w małych 
zespołach roboczych tworzonych spośród pracowników. Towarzyszyły temu również 
wywiady indywidualne oraz badania ankietowe. Wszystkie te działania służyły 
szczegółowej analizie pracy, która miała stanowić bazę do opisu tworzących się 
stanowisk.

Krok 4: Również przy współudziale pracowników został przeprowadzony optymalny 
podział zadań i  w  ten sposób wyodrębniono konkretne stanowiska, które zostały 
szczegółowo opisane. 

Krok 5: Tworzeniu się stanowisk pracy towarzyszyło krystalizowanie działów 
i  zespołów. Równocześnie (w  ramach towarzyszącego projektu, który wiązał się ze 
szkoleniami i  coachingiem) trwały prace nad umocnieniem roli nowopowstającej 
kadry menedżerskiej.

Krok 6: Efekty prac zostały sfinalizowane w postaci opisanej struktury pracowników 
oraz struktury zespołów.
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Jakie efekty przyniosły te działania?

Menedżerowie stali się … menedżerami. Praca nad strukturą organizacyjną 
i  opisami stanowisk zaowocowała wyłonieniem poziomów zarządzania oraz 
jasnym podziałem obowiązków osób zarządzających. Proces ten wzmocniły 
również inne działania i nowe zjawiska:

Zmieniło się nastawienie do obsadzania stanowisk kierowniczych i podejście 
do umiejętności zarządczych. Wcześniej głównym kryterium był staż pracy 
(przeważnie nie wiele większy niż u  pozostałych członków zespołu) oraz 
umiejętności profesjonalne. Innymi słowy kierownikiem stawał się dotychczas 
np. dobry informatyk, który pracował najdłużej. Właściciele zaczęli z czasem 
dostrzegać i coraz bardziej doceniać wagę umiejętności menedżerskich. Była 
to ważna zmiana w ich sposobie myślenia, za którą szły zmiany w strukturze 
oraz decyzjach personalnych. 

Osoby awansowane (już wg nowych kryteriów) na stanowiskach 
kierowniczych zyskiwały wsparcie w postaci szkoleń i coachingu. Przykładano 
duże znaczenie do budowania „tożsamości szefa”, identyfikacji z  rolą 
przełożonego i odpowiedzialnością za ludzi.

Firma zaczęła również pozyskiwać doświadczonych menedżerów z  rynku, 
a dzięki temu stosować przynoszone przez nich dobre praktyki zarządcze.

Specjaliści stali się … specjalistami. Informatycy, którzy znali się na swojej pracy 
(i  przeważnie czerpali z  niej wiele satysfakcji) mogli pracować spokojnie, bez 
obawy, że staną się skazanymi na porażkę menedżerami „z  łapanki”. Jasno 
określone zakresy obowiązków na stanowiskach specjalistycznych, poparte 
zoptymalizowanym podziałem pracy, zredukowały koszty związane choćby 
z powielaniem pracy. Równocześnie wzrosła efektywność zespołów oraz liczba 
startup-ów (realizowanych jako nowe projekty).

Znacząco wzrosła efektywność działu sprzedaży. Wyodrębnienie poszczególnych 
kanałów docierania do klientów oraz przypisanie do nich konkretnych ludzi, 
pociągnęło za sobą kolejne zmiany związane z  uporządkowaniem procesu 
sprzedaży jak również wymianą dobrych praktyk pomiędzy handlowcami. 
Porządkując tę sferę zarządzający zyskali narzędzia monitorowania jej 
efektywności. Zmniejszyła się rotacja na stanowiskach sprzedażowych, 
a z czasem udało się zbudować stały i współpracujący zespół.
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Tworzeniu zespołów (co szczególnie ważne okazało się w nowopowstałym Dziale 
IT) towarzyszyła wspólna analiza występujących procesów, w której uczestniczyli 
realizujący  je pracownicy. Pozwoliło to wyodrębnić zespoły, które realnie 
cechowały się podobieństwem wykonywanych zadań. Przy tym uwidoczniło to 
pracownikom powiązania pomiędzy pracą nowych zespołów. 

Wykonywana przez ludzi praca zyskała realny wymiar a Dział HR podstawy do 
wartościowania stanowisk. 

Przejrzysta struktura i opisy stanowisk przełożyły się na jasne określenie wymagań 
w procesie rekrutacji. Firma w precyzyjny sposób zaczęła dobierać ludzi zarówno 
na stanowiska specjalistyczne jak i menedżerskie.

Zostały również opracowane ścieżki kariery. Pracownicy zyskali perspektywę 
związaną z możliwościami rozwoju i długofalowym myśleniem o swoim związku 
z firmą.

W efekcie około półrocznego projektu firma zyskała większą przejrzystość oraz przesłanki 
do podejmowania decyzji o dalszych działaniach rozwojowych. Menedżerowie zdobyli 
sporą autonomię popartą jasno określoną rolą oraz zakresem odpowiedzialności. 
Zwiększyła się odpowiedzialność i  samodzielność pracowników. Zyskali czytelną 
definicję swojego stanowiska i  zakresu kompetencji oraz perspektywy rozwoju na 
przyszłość.

Aktualnie firma jest uznawana za jednego z liderów rynkowych. Cieszy się przy tym 
opinią dobrego i  stabilnego pracodawcy. W  najbliższym czasie planuje wejście na 
giełdę papierów wartościowych.
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emplo sp. z o.o. 
Prosta 51, 00-838 Warszawa, Polska

T/ +48 22 373 73 00
F/ +48 22 373 73 01

E/ kontakt@emplo.com
www.emplo.com

UPORZĄDKUJ STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ W TWOJEJ 
FIRMIE I ZWIĘKSZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW!

poznaj emplo

emplo to platforma SaaS, umożliwiająca firmom zbudowanie 
angażującego środowiska pracy poprzez wzmacnianie autonomii 
pracowników, stworzenie wewnętrznej społeczności opartej na 
współpracy oraz zwiększenie przestrzeni do rozwoju.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!

http://bit.ly/1W8MRUJ
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