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Стаття 54 Закону Про державну службу (24.08.2006 р.):





Розпорядження №81 від 01.08.2007р. щодо принципів
складання описів посад та проведення оцінювання посад
державної служби:









Запроваджує обов’язок складати описи та проводити оцінювання всіх
посад державної служби
Передбачає делегування повноважень щодо розробки регулювань в
сфері складання описів та оцінювання посад

Формат опису посади – Додаток 1
Опис методики проведення оцінювання посади – Додаток 2
Зважування критеріїв оцінювання (визначення балів) – Додаток 3
Протокол засідання робочої групи – Додаток 4
Опис методу парного порівняння – Додаток 5
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Опис посади державної служби

Визначення опису посади
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„Опис посади містить базову інформацію про
посаду, визначаючи ієрархічні зв’язки,
загальний характер посади, головні
завдання, які виконуються на посаді, а
також вимоги, які висуваються до посади.”
M. Армстронг

Зауваження:

Інформація, які міститься в описі посади,
стосується лише посади, а не особи, яка
обіймає дану посаду
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Використання опису посади в сфері
управління людськими ресурсами
 Відбір та набір
Стаття 11, п.2 Закону Про державну службу
 Навчання та кар’єрний розвиток
Стаття 52, п.1 Закону Про державну службу –
стосується державних службовців
 Оцінювання працівника
Стаття 52, п.4 Закону Про державну службу –
стосується державних службовців
 Оцінювання посади
Стаття 54 Закону Про державну службу
 Проектування посад та організаційний розвиток

Загальні принципи складання опису посади
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Опис не повинен бути розроблений під
конкретного працівника
 Стандартизація посад – поганою практикою
вважається “штучна” диференціація посад
 Опис повинен бути коротким, базуватись на
фактичних даних, не містити зайвої
інформації, яка повторюватиметься на всіх
посадах державної служби (саме такий підхід
потрібно вважати стандартом)


Формат опису посади (1)
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Структура

опису посади була пристосована
до потреб державної служби Польщі –
враховано інструменти управління
людськими ресурсами, передбачені Законом
Про державну службу

Формат опису посади (2)
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Чи в організації однозначно визначено
спосіб, в який називаються посади?
Чи прийнята термінологія
використовується на постійній основі?
Чи символ (код) опису посади дозволяє
чітко визначити саме цей опис посади?

Чи код опису посади не пов’язаний з
особою, яка обіймає цю посаду?
Чи чітко визначено лінію
підпорядкування?
Чи дата складання опису збігається з
датою схвалення даного опису посади
відповідальною особою?

Формат опису посади (3)
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Чи ціль існування посади не є
повторенням завдань, які реалізуються
на посаді?
Опис посади має бути коротким та включати:
дієслова, які вказують на те, що має бути
зроблено + визначення, що є предметом
виконуваного завдання + короткий опис
кроків.
Приклад:
Здійснює + фінансові операції + з метою
надання актуальної та точної фінансової
інформації

Чи кількість завдань не перевищує 8?

Формат опису посади (4)
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Чи з опису зрозуміло, які завдання є
найважливіші або такими, які
превалюють в роботі?
Завдання на посаді не виходять за
рамки завдань, передбачених для
структурного підрозділу, в якому існує
посада.
Чи зазначені у завданнях ролі не
вступають в суперечність?
Потрібно вписати тільки ті
повноваження, які пов’язані з даною
посадою
Відмінності у складності завдань та
креативності між посадами повинна
відповідати завданням, а також вимогам
до знань, вмінь та досвіду роботи.

Формат опису посади (5)
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Чи опис містить конкретні приклади
(ситуації, справи, види аналізу), які є
типовими для головних завдань, що
виконуються на посадах?

Чи вказано мету зовнішніх контактів?
Чи з поданої інформації випливає частота
зовнішніх контактів?

Чи в описі детально зазначено, в яких
випадках працівник, який обіймає дану
посаду, звертається до вищестоящого
керівника, та наскільки самостійно виконує
покладені на нього завдання?
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Формат опису посади – аналіз
опису роботи на посаді


Горизонтальний
Аналіз подібних (однорідних) посад в усій організації, напр.
секретарських посад, з точки зору :
 стандартизації описів (завдань, відповідальності, вимог тощо),
 обмеження кількості описів посад
 перевірки чи описи не були складені під конкретних працівників
(відмінності в описах продиктовані різними завданнями)
Зауваження: не потрібно ототожнювати опису посади з місцем роботи



Вертикальний
Аналіз структурної одиниці, де розміщені посади, з точки зору:
 належної диференціації описів посад, беручи до уваги її ієрархію в
органі влади
 стандартизації описів посад в даному структурному підрозділі (у тому
числі, уніфікація визначення складності та креативності, необхідної
самостійності та ініціативи)

Процедура складання описів посад (1)
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Важлива роль працедавця – відповідає за
весь процес

Збір інформації
про посаду

Складання
проекту
опису

Перевірка
проекту
опису

Ознайомлення працівника
з проектом опису посади

Подання
проекту
на
затвердження

Затвердження
проекту
Відхилення
проекту опису

Внесння змін до проекту
опису посад

Процедура складання описів посад (2)
14



Існує значна еластичність при складанні опису посади
Приклад: визначено хто подає проект опису посади на
затвердження, але не визначено хто фактично складає опис посади



Процедура повинна відповідати специфіці, наявним
засобам та досвіду даного органу влади в сфері
управління людськими ресурсами

Зауваження: Лише затверджений проект опису
посади стає тим інструментом, який може бути
використано в управлінні людськими ресурсами (і з
поміж іншого, підпадає під оцінювання)

Процедура складання описів посад (3)
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Сфери ризику:










Чи в органі влади визначено процедуру складання описів ?
Чи в органі влади опрацьовано та дотримуються процедури
складання описів посад?
Чи проводиться перевірка проектів описів посад? Чи
визначено особу/ групу, відповідальну за перевірку проектів
описів?
Чи описи посад стандартизовані?
Чи складаються в органі влади описи типових (однорідних)
посад?
Чи завершено процес складання описів посад в один
термін?

Елементи організаційного аналізу для
використання
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Питання до аналізу:


Чи поділ завдань між структурними підрозділами є
властивий та оптимальний? - ті самі або подібні
завдання виконуються різними структурними
підрозділами



Чи в межах структурних підрозділів здійснено
оптимальний розподіл завдань?



Чи завдання, покладені на структурні підрозділи,
знайшли свої відображення в описах посад? –
відсутність ситуацій, коли статутні завдання не
виконуються на жодній посаді

2

Оцінювання посади

Визначення поняття “оцінювання”
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„Процес визначення відносної вартості окремих посад
в певній організації”
M. Армстронг

„Оцінювання (зважування) посади – це процес
складання опису, проведення аналізу, та в кінцевому
результаті оцінювання посад за допомогою певного
методу. Результатом є визначений в пунктах (балах)
показник, який визначає позицію даної посади по
відношенню до інших в організації.”
Ф. Поелс

Правове підгрунтя
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Кодекс праці






Стаття 183c. § 1. Працівники мають право на однакову винагороду за
однакову працю або за роботу однакової цінності
Стаття 78. § 1. Розмір винагороди за роботу повинен відображати, з поміж
іншого, тип виконуваної роботи та кваліфікації, які вимагаються для її
виконання
Стаття 94 п. 2b Роботодавець повинен “запобігати проявам дискримінації
при працевлаштуванні, незалежно від статі, віку, інвалідності, раси,
релігійних та інших переконань, національності, політичних переконань,
етнічного та соціального походження, сексуальної орієнтації, а також
незалежно від працевлаштування на визначений чи невизначений термін,
повний чи неповний робочий день”

Без оцінювання надзвичайно складно встановити, чи орган
влади дотримується положень Кодексу

Цілі оцінювання посад державної
служби
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Визначення ієрархії посад в даному органі, беручи
до уваги: необхідні компетенції, характер роботи та
сферу відповідальності
Створення груп посад, включаючи необхідні
компетенції, які можуть бути використані у
створенні
"кар'єрної
драбини",
плануванні
навчання державних службовців, організації
добору , оцінки співробітників
Основа для прийняття раціональних рішень щодо
оплати праці

Ключові принципи оцінювання
(зважування)
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Оцінюванню (зважуванню) підлягають посади, а не
працівники, які її обіймають
Потрібно вибрати мінімальний рівень (з обраного
критерію), який забезпечить ефективне виконання
завдань на посаді
В процесі оцінювання потрібно керуватись завданнями,
які найчастіше виконуються на даній посаді
Описи посади потрібно розглядати критично, через
призму завдань, які виконуються на посаді – потрібно
критично проаналізувати чи напр., вимоги, які
висуваються до рівня освіти, не завищені або не занижені
Оцінювання не є об’єктивним процесом – може так
статись, що різні робочі групи присвоять для даної посади
різну кількість балів

Метод оцінювання – зв’язки та зони
ризику (1)
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Компетенції


Освіта: критерій пов’язаний з критерієм “Професійний досвід”, що
дозволяє альтернативний опис та оцінювання вимог, які необхідні для
ефективного виконання завдань, передбачених посадою
40+30
= 70

61+17
= 78

Метод оцінювання – зв’язки та зони ризику
(2)
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Додаткові бали за знання іноземних мов
 Потрібно встановлювати лише в ситуації, коли робота на
даній посаді вимагає використання іноземної мови (це
повинно виникати з опису посади –> завдання,
складність, контакти та компетенції),
 Не можна встановлювати додаткові бали за знання
мови у випадку, якщо вимогою є спеціальна філологічна
освіта (саме цієї мови).
Професійний досвід: це досвід, який необхідний для
ефективного виконання завдань на посаді (оцінюється
робочої групою на підставі опису посади – практично
кожен елемент опису).

Метод оцінювання – зв’язки та зони ризику
(3)
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Характер посади
 Роль посади в організації: посади, на яких передбачається
управління роботою інших працівників, повинні бути
оцінені на рівні не нижче ніж D (це той стандарт, який
очікується від управлінців).
 Умови роботи: бали встановлюються лише за ускладнення,
які вирізняють дану посаду від типових посад державної
служби
 Чи жодній посаді не визначено більше ніж чотирьох
чинників, які ускладнюють роботу?
 Чи бали призначаються лише тоді, коли складні умови
виникали з опису посаду та були пов'язані з завданнями,
які виконуються на посаді?

Метод оцінювання – зв’язки та зони
ризику (4)
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Відповідальність

Формальні повноваження щодо
прийняття рішень від імені
• Додаткові бали за формальні
повноваження для даної посади: органу / або право підпису
документів від імені органу
присвоюються лише за повноваження, які
визначені в методі оцінювання (напр., не
присвоюються бали за повноваження в
сфері обробки персональних даних)

Формальні повноваження щодо
управління публічними
ресурсами

Зауваження: Перевіряючи правильність присудження рівнів
для певних критеріїв оцінювання потрібно, окрім опису
посади, брати до уваги зазначені в протоколі пояснення
керівника структурного підрозділу, де розміщена посада, та
інші документи, які аналізувались робочою групою з
оцінювання.

Процедура оцінювання – склад робочої
групи
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Принципи створення робочої групи з оцінювання:
 Розмір групи повинен відображати розмір органу – відсутні
коефіцієнти, які дозволяють визначити кількість осіб, яка
повинна бути в групі
 Принаймні 5 осіб входять до робочої групи
 Членами робочої групи можуть бути виключно працівники
органу влади:
 представники корпусу державної служби
 особи, які обіймають керівні посади в органі влади
 Членом робочої групи не може бути за посадою внутрішній
аудитор
 Член робочої групи повинен знати даний орган влади, його
специфіку
 Кворум повинен бути визначений представником
роботодавця та складати : 4, 5 або 6 членів групи

Процедура оцінювання – функціонування
робочої групи (1)
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Аспекти функціонування робочої групи, які потрібно брати до уваги
 Чи визначено регламент діяльності групи та чи він був
виконаний?
 Чи за результатами засідань велись протоколи?
 Чи вимагався кворум під час проведення оцінювання посад? –
інформація з протоколу.
 Чи в роботі групи приймав участь керівник робочої групи або
член групи, якому було делеговано таке повноваження? –
інформація з протоколу.
 Чи в оцінюванні посад приймали участь лише члени робочої
групи?
 Чи було зафіксовано багато окремих думок членів робочої групи?
– зазвичай, група повинна приймати рішення одноголосно
 Чи було зафіксовано в протоколі факт участі в засіданнях осіб, які
не є членами робочої групи?

Процедура оцінювання – функціонування
робочої групи (2)
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Чи оцінювання посад відбулось згідно із визначеною
законодавством процедурою?
Чи члени робочої групи були вилучені з процесу, коли
проводилось оцінювання посад, які вони обіймають, та посад,
для яких вони є безпосередніми керівниками? Чи виключення
з процесу голосування члена робочої групи було відображено в
протоколі засідання групи?
Чи зафіксовано в протоколі факт проведення оцінювання
посади на підставі інформації отриманої від особи, яка керує
відповідним структурним підрозділом (в спосіб, відмінний від
того, який виникає з аналізу опису посади)?
Чи подібні (однорідні) посади були оцінені однаково?
Чи було прийнято рішення про застосування методу парних
порівнянь для перевірки отриманих групою результатів
оцінювання (і якими були результатами застосування методу
порівнянь)?

Процедура оцінювання – затвердження
результатів оцінювання (1)
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Процедура затвердження результатів оцінювання:


Результати затверджує представник роботодавця після погодження
керівника структурного підрозділу, в якому розміщена дана посада.
Зауваження: позиція керівника структурного підрозділу не є обов'язковою
до врахування представником роботодавця



Внесення змін до результатів оцінювання представником роботодавця:
 Перед затвердженням може внести зміни до результатів оцінювання,
встановлених робочої групою
 Повинен отримати позицію (погодження) з боку керівника робочої
групи
Зауваження: позиція керівника групи не є обов'язковою до врахування
представником роботодавця
 У випадку зміни результатів оцінювання повинен письмово
обґрунтувати своє рішення.

Процедура оцінювання – затвердження
результатів оцінювання (2)
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Затвердження результатів – на що звернути увагу:












Чи затвердження результатів оцінювання здійснювалось у відповідності з
визначеною законодавством процедурою?
Чи представник роботодавця затвердив всі результати оцінювання посад
в органі влади?
Як часто представник роботодавця використав своє право змінити
результати оцінювання посад?
Чи приймаючи рішення щодо зміни результатів оцінювання представник
роботодавця керувався окремими думками членів групи або позицією
керівника структурного підрозділу?
Як часто представник роботодавця приймав рішення щодо зміни
результатів оцінювання всупереч позиції керівника робочої групи?
Чи обґрунтування зміни результатів оцінювання було викладено
письмово?

Інформація, отримана в результаті
пілотування методу оцінювання (1)
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Оцінювання відповідно до того самого
методу, але проведене різними
робочими групами, не гарантує повної
порівняльності результатів між органами
влади, однак слугує основою для
визначення ієрархії посад всередині
самого органу.

Інформації, отримані при пілотуванні
методу оцінювання (2)
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Впроваджені пілотні проекти показують, що
оцінювання зазвичай підтверджує інтуїтивні
підходи до цінності посади, сформульовані
іншими (після перевірки за допомогою методу
парного порівняння), - та не створює радикальних
змін у ієрархії посад в органі влади



Зміни в ієрархії посад до та після проведеного
оцінювання виникають в основному із-за того, що
існуючий стаж роботи має значний вплив на
визначення місця посад в ієрархії
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Дякую за увагу!

