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STRESZCZENIE
Niniejszy dokument jest abstraktem raportu porównawczego - jednego z rezultatów projektu
Find the Best – Rekrutacja w Administracji Publicznej oparta o kompetencje” [oryg. „Find the
Best – Competency-based Recruitment in Public Administration”]. Pełny raport przygotowany
został w języku angielskim.
Celem opracowania jest zestawienie danych porównujących cechy charakterystyczne dla
procesów rekrutacji w administracji publicznej w krajach partnerskich, w przejrzyste
wytyczne do opracowania metodologii procesu rekrutacji bazującego na kompetencjach
i technologiach informacyjno-komunikacyjnych.
Pełna wersja raportu porównawczego (dostępna również na stronie internetowej projektu:
www.findthebest-ftb.eu w wersji angielskiej) oraz streszczenie zostały przygotowane
na podstawie raportów opracowanych przez każdego partnera projektu. W sześciu krajach
(Polska, Włochy, Austria, Czechy, Hiszpania oraz Grecja) przeanalizowano dane zastane oraz
przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe i indywidualne, które były podstawą do
przygotowania raportów.
Pełny raport porównawczy ukazuje, skupiając się na specyfice każdego kraju z osobna,
szczegóły takich aspektów jak: postrzeganie gminy przez pracowników i obywateli, rekrutacja,
procedury selekcji i zatrudnienia, ustawodawstwo w odniesieniu do zatrudniania
pracowników administracji publicznej. W poniższym streszczeniu prezentujemy sedno
tematu, podsumowując obserwacje przeprowadzone w sześciu krajach partnerskich oraz
podkreślając cechy wspólne i różnice, przyjęte reguły postępowania i elementy kluczowe.
Analiza SWOT, przedstawiona na końcu dokumentu, jest wstępnym krokiem do odnalezienia
dobrych i użytecznych rozwiązań, które można zaproponować podczas wprowadzania modelu
„Find the Best” w późniejszych fazach projektu.
W obu dokumentach, w niektórych rozdziałach, zacytowano treść raportów krajowych, aby
nie zmieniać idei wyrażonych przez każdego z członków projektu.

Zapraszamy do lektury!
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CZĘŚĆ I MIEJSCE GMINY W STRUKTURZE ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

GMINA W STRUKTURZE ADMINISTRACYJNEJ
Zanim przejdziemy do sedna sprawy i skupimy się na podobieństwach i różnicach pomiędzy nimi,
konieczne jest przedstawienie krótkiego podsumowania sytuacji każdego kraju uczestniczącego
w projekcie FTB, biorąc pod uwagę strukturę „gmin” oraz ich funkcje w Administracji Publicznej.

PODSUMOWANIE INFORMACJI O KRAJACH PARTNERSKICH
LICZBA GMIN
KRAJ

LICZBA GMIN

AUSTRIA

2358

CZECHY

6252

GRECJA

335

WŁOCHY

8092

POLSKA

2479

HISZPANIA

8117
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W SKRÓCIE
Można stwierdzić, że w każdym z analizowanych krajów gmina jest podstawową jednostką
Administracji Publicznej, a realizowane przez nią zadania są dość podobne (ciekawym
obszarem analizy byłyby również przepisy regulujące tę działalność, lecz nie to było celem
tego badania). Gmina jest jednostką podziału terytorialnego kraju oraz organem, do którego
obywatele mogą się zwrócić w sprawie większości swoich potrzeb. Jednakże, zróżnicowane
położenie i systemy prawne wykluczają możliwość stwierdzenia, że nie istnieje bezpośredni,
związek pomiędzy wielkością Państwa (ze względu na liczbę obywateli) oraz liczbą gmin
w każdym Państwie. Potwierdza to jedynie zróżnicowane możliwości interpretacji
terytorialnego aspektu idei Gminy na danym terenie.

ELEMENTY WSPÓLNE
GMINA JAKO ELEMENT LOKALNY ORAZ PODSTAWOWY ELEMENT W RELACJACH
MIESZKANIEC-PAŃSTWO
PODSTAWOWA JENOSTKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PODOBNE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
GMINA JAKO JEDNOSTKA TERYTORIALNA
BLISKOŚĆ W STOSUNKU DO OBYWATELI
LOKALNE REAKCJE NA LOKALNE POTRZEBY
PODOBNE KOMPETENCJE W SPRAWIE USŁUG OFEROWANYCH OBYWATELOM

RÓŻNICE
LICZBA GMIN ZNACZĄCO SIĘ RÓŻNI W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU ORAZ LICZBY LUDNOŚCI

**********************
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CZĘŚĆ II POSTRZEGANIE GMINY –
SPOJRZENIE OD WEWNĄTRZ I OPINIA SPOŁECZEŃSTWA
POSTRZEGANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I WYKONYWANEJ TAM PRACY
Z PUNKTU WIDZENIA OBYWATELI
W tym rozdziale podejmiemy próbę analizy tego, w jaki sposób gmina postrzegana jest przez
część obywateli i społeczeństwa, uwzględniając sposoby pracy oraz wszystko, co gminy mogą
zaoferować swoim obywatelom. To właśnie pytania badaczy lub przeprowadzone ankiety
pozwalają poznać powszechną opinię, popularną wśród obywateli. Podobnie jak wcześniej,
i w tym rozdziale - zanim zaprezentowane zostaną elementy wspólne i różnice - przytoczymy
wyniki badań z Raportów Państwowych.
W SKRÓCIE
Badania zaprezentowane i przeprowadzone w każdym z krajów partnerskich ukazują
różnorodne poglądy i podejścia obywateli do Administracji Publicznej i Gmin. Warto
wspomnieć, że pojawiają się opinie, które wskazują, że system administracji jest użyteczny
i funkcjonalny. Jednocześnie obywatele czujnie reagują na wszystkie niedociągnięcia
i odstępstwa od wyobrażanego ideału Administracji Publicznej.
Można zaobserwować opinie o opieszałości urzędów lub brak niezbędnego przyspieszenia lub
uproszczenia niektórych procesów organizacyjnych. Ponadto, wykorzystanie rozwiązań
opartych na ICT jest często uznawane za niewystarczające lub nieadekwatne, zwłaszcza
w porównaniu do ogólnego postępu technologicznego w innych sektorach. Procedury
wewnętrzne, do których stosują się Gminy, nadal wydają się być nieefektywne w porównaniu
do jakości miejsca pracy. Pracowników Administracji Publicznej postrzega się jako osoby
na stabilnych stanowiskach, posiadające stały dochód, co zapewnia znaczący komfort
materialny oraz wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Inna kwestia, która pojawia się
w sposób pośredni to nieprawidłowa komunikacja wewnętrzna (np. pomiędzy różnymi
wydziałami tej samej gminy), co wpływa negatywnie na efektywność działania. Liczba
pracowników jest często nadmierna w stosunku do prawdziwego zapotrzebowania. Kryzys
gospodarczy oraz liczne pułapki powstające w ostatnich latach w wyniku zmian reguł
postępowania dodatkowo obciążyły proces zarządzania gminą, podczas gdy wymagania
obywateli wobec urzędów rosną. Analiza poczucia satysfakcji wśród obywateli wskazuje
na znaczące różnice pomiędzy osobami, które są usatysfakcjonowane usługami a tymi, którzy
wyrażają silne niezadowolenie. Zróżnicowana jest także ocena ostatecznego efektu
wykonanych usług, który nigdy nie jest taki sam. Przykładowo w Austrii postrzeganie
administracji i satysfakcja z usług znajdują się na wyższym poziomie niż w innych badanych
krajach. Nawiązując do wyników dotyczących „stabilizacji” pracy, uznano, że praca
w Administracji Publicznej przynosi nikłe zyski ekonomiczne, jak również że trudno, aby
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porównywać ją do pracy w konkurencyjnych warunkach rynku prywatnego, co szczególnie
widoczne jest w przypadku Czech. Tak czy inaczej, badania odnoszą się do różnych obszarów
ewaluacji, co jest interesującym tematem do przemyśleń. Poniżej przedstawiono kluczowe
spostrzeżenia dotyczące pracy w administracji publicznej, wynikające z analizy opinii jej
klientów – mieszkańców.

ELEMENTY WSPÓLNE
BRAK MECHANIZMÓW SŁUŻĄCYCH UPROSZCZENIU PROCEDUR
POSTRZEGANIE POSADY JAKO „BEZPIECZNEJ I STAŁEJ PRACY” DLA ZATRUDNIONYCH
PERCEPCJA ZABEZPIECZENIA MATERIALNEGO ZATRUDNIONYCH ZE WZGLĘDU NA PRACĘ
NIEODPOWIEDNIA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA POMIĘDZY DZIAŁAMI
W CZĘŚCI GMIN
POWOLNOŚĆ/TRUDNOŚĆ W ROZWIJANIU PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH GMIN
NADMIERNA LICZBA PRACOWNIKÓW W STOSUNKU DO RZECZYWISTEJ ILOŚCI PRACY
NIEWYSTARCZAJĄCE WYKORZYSTANIE ICT
NIEPEWNOŚĆ I DODATKOWE TRUDNOŚCI SPOWODOWANE KRYZYSEM GOSPODARCZYM
POTRZEBA ULEPSZENIA USŁUG
RÓŻNICE
ZRÓŻNICOWANE DANE DOTYCZĄCE EWALUACYJNEGO POSTRZEGANIA ZWIĄZANGO
Z SATYSFAKCJĄ OBYWATELI, WAHAJĄCE SIĘ OD „BARDZO NIEZADOWOLONY” DO NIEOMAL
CAKOWITEJ SATYSFAKCJI – W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU
POJAWIENIE SIĘ RÓŻNYCH OCEN (POZYTYWNYCH I NEGATYWNCH) W ZALEŻNOŚCI
OD USŁUG OFEROWANYCH OBYWATELOM I POLA DZIAŁANIA W GMINIE
AUSTRIA JAKO „SZCZĘŚLIWA WYSPA” Z POZYTYWNEGO PUNKTU WIDZENIA, OCENIANA
W TAKI SPOSÓB NAWET WE FRAGMENTACH NIEREPREZENTACYJNYCH
ZRÓŻNICOWANE PODEJŚCIE DO PRACY W ADMINISTACJI PUBLICZNEJ: OPINIE O
BEZPIECZNEJ POSADZIE A JEDNOCZEŚNIE OPINIE O MAŁO INTERESUJĄCYM ZAJĘCIU,
NIEKORZYSTNYM EKONOMICZNIE
*************************
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POSTRZEGANIE ZMIAN W INSTYTUCJACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKÓW
W SKRÓCIE
Ten rozdział ukazuje różne aspekty i elementy wspólne, które są interesujące dla projektu,
ponieważ pokazują „wnętrze” urzędów. Przedstawione poniżej wnioski służą jedynie
zilustrowaniu zgłoszonej kwestii i zdecydowanie nie mogą stanowić wyczerpującej informacji
o satysfakcji pracowników, ze względu na konieczność uwzględnienia przyczyn wymienionych
problemów. Te ukazują pewne niedociągnięcia, które sugerować mogą niewystarczające
przeszkolenie czy dążenie do poprawy jakości. Ponadto wskazują na aspekt technologiczny,
obrazując niewystarczające dążenia do korzystania z nowych zdobyczy technologicznych
z perspektywy pracy i rozwoju pojedynczej gminy w przyszłości. Kryzys gospodarczy ostatnich
lat z jednej strony spowolnił procesy rozwoju systemu szkoleniowego
i adaptacji/dostosowywania się do problemów zarządzania w kryzysie, z drugiej dostępność
środków finansowych Unii Europejskiej umożliwiła podejmowanie projektów prorozwojowych w sektorze publicznym.
PUNKTY WSPÓLNE
NIEWYSTARCZAJĄCE ZASTOSOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII SPOWALNIA PRACĘ
SZKOLENIE NIE JEST WYSTARCZAJĄCYM ŚRODKIEM PODNOSZENIA KOMPETENCJI
URZĘDNIKÓW
DĄŻENIE DO ULEPSZENIA OBSŁUGI KLIENTA
NIECHĘĆ PRACOWNIKÓW DO UŻYWANIA NAJNOWSZYCH NARZĘDZI I TECHNOLOGII
W PRACY
KRYZYS GOSPODARCZY WPŁYWAJĄCY NA ŻYCIE I WYBORY
RÓŻNICE
STOPIEŃ SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW RÓŻNI SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD OSÓB, GMIN
I KRAJÓW
NAJWIĘKSZE GMINY: NAJWIĘKSZE NIEZADOWOLENIE (Austria)
NADMIERNA LICZBA PRACOWNIKÓW W JEDNYCH BIURACH, W INNYCH NATOMIAST
NIEDOBÓR ZATRUDNIONYCH (Polska) LUB ELEMENTY POWTARZALNOŚCI PRACY LUB ZŁEJ
KOORDYNACJI WEWNĘTRZNEJ (Włochy)
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NIEPRAWIDŁOWA KONTROLA BUDŻETU I JEGO WYKORZYSTANIE (Czechy)
NIEWYSTARCZAJĄCE SZKOLENIE MENAGERÓW, NIEWYSTARCZAJĄCA LICZBA
PRACOWNIKÓW SPOWODOWANA KRYZYSEM GOSPODARCZYM (Hiszpania)
NIEHCĘĆ DO UCZESTNICZENIA W KURSACH PRZYPOMINAJĄCYCH (Grecja)
********************

JAWNOŚĆ PROCEDUR ZATRUDNIANIA
Transparentność procedur rekrutacji w urzędach to wrażliwa kwestia, której należałoby
poświęcić więcej uwagi. Elementy korupcji lub nieprecyzyjnych i nieprzejrzystych procedur
pojawiają się informacjach o każdym z Państw. Przedstawione poniżej powszechne problemy
pozwalają nakreślić obraz sytuacji, różnice również ją potwierdzają. Jednakże dokładna
analiza różnic musi przebiegać w bezpośrednim powiązaniu z danym Państwem.
Przedstawione przykłady odnoszą się do ogólnej sytuacji.
ELEMENTY WSPÓLNE
ELEMENTY KORUPCJI I NEPOTYZMU W PROCESIE REKRUTACJI
JAWNOŚĆ NIE ZAWSZE JEST GWARANTOWANA
PROCES REKRUTACJI (OGÓLNE RAMY) JEST USTALONY PRZEZ PRAWO KRAJOWE
(NP. KONKURSY ITP.)
POPRAWA JAWNOŚCI PROCESU REKRUTACJI W OSTATNIM CZASIE
RÓŻNICE
ZNACZĄCO ZREDUKOWANY LUB ZAMKNIĘTY PROCES REKRUTACJI SPOWODOWANY
KRYZYSEM (Włochy, Grecja)
STOSOWANIE WĄTPLIWYCH PRAKTYK: OFEROWANIE MIEJSC PRACY W INSTYTUCJACH
ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWOWYMI URZĘDAMI LUB W POKREWNYCH, PRYWATNYCH FIRMACH
(Austria, Polska)
BRAK OCHRONY PRACOWNIKÓW PRZED WPŁYWAMI POLITYCZNYMI (Czechy)
FAWORYZOWANIE MNIEJSZYCH GMIN (KONKURSY ADRESOWANE DO JEDNEJ OSOBY)
(Hiszpania)
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CZĘŚĆ III PROCES REKRUTACJI W GMINIE – REGUŁY POSTĘPOWANIA,
ELEMENTY KLUCZOWE, PROJEKTY ZMIAN
INFORMACJE OGÓLNE
W tym rozdziale badacze skupili się na szczegółach przebiegu procesu rekrutacji
w administracji publicznej w sześciu krajach partnerskich – z punktu widzenia administracji.
Celem tej części badań było określenie procedur, które definiują zapotrzebowanie
na personel, skompletowanie grupy kandydatów, wybór oraz wprowadzenie pracownika
w każdym z krajów, aby znaleźć wspólne punkty dla dalszej pracy przy tworzeniu metodologii
FTB oraz narzędzi ICT, które zostaną opracowane.
Pełny tekst raportu porównawczego (w j. angielskim) ukazuje podejście do procesu rekrutacji,
które – ze metodologicznego punktu widzenia – może być uznane za bardzo podobne
w większości krajów, biorąc pod uwagę teorie zarządzania kadrami.
Ogólnie, można stwierdzić, że procedura zatrudniania osoby w administracji publicznej opiera
się na następujących działaniach:
Określenie zapotrzebowania na personel,
Rekrutacja kandydatów: ogłoszenie wakatów, określenie dokumentów, które mają
zostać złożone wraz z podaniem o pracę, procedura zbierania podań oraz korekta/
uzupełnianie dokumentów i podań, weryfikacja wiedzy i kompetencji (testy,
rozmowy), procedury odwołania
Wprowadzenie nowego pracownika do miejsca pracy.
Szczegółowe procedury mogą się różnić w zależności od kraju, ale większość z nich zezwala
gminom na podejmowanie samodzielnych decyzji w tej sprawie. Jedynym wyjątkiem jest
Grecja, gdzie rekrutacja jest przeprowadzana przez zewnętrzną instytucję publiczną.
Niezależnie od procedury, gminy w Austrii, Włoszech i Polsce mogą zlecić realizację tego
zadania firmie z zewnątrz, co służy bezstronności i jawności przedsięwzięcia.
Zastanawia fakt, że w krajach Unii Europejskiej, gdzie promowana jest równość szans,
instytucje są wręcz przymuszane przez prawo do dawania dodatkowych przywilejów osobom
zagrożonym wykluczeniem, wprowadzana jest polityka aktywowania zawodowego osób
powyżej 50 roku życia, ale wśród kryteriów zatrudnienia wciąż możemy znaleźć górny limit
wieku (Hiszpania, Austria).
Wydaje się, że chęć zagwarantowania jednoznacznej przejrzystości, jawności i adaptacji
do najnowszych rozwiązań technologicznych to kluczowe aspekty rozwoju systemu rekrutacji
w administracji. W tym kontekście zaobserwowano bardzo dobre rozwiązania, jak również
krytyczne uwagi w stosunku do wybranych procesów, które nie harmonizują z jakością oferty
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rekrutacyjnej. „Zoptymalizowanie procesu wielozadaniowego” wydaje się być ideą, która
stanowi podstawę wszystkich aktywowanych ścieżek w każdym Państwie.
PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE
TESTY I ROZMOWY JAKO ELEMENT JAWNOŚCI
TYMCZASOWA REDUKCJA ZATRUDNIENIA, OGRANICZANIE REKRUTACJI
STOSOWANIE PROCEDUR REKRUTACYJNYCH ORAZ REKRUTACJA PRZYSTOSOWANA
DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH
ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO REKRUTACJI ONLINE (Austria)
BARDZO PRECYZYJNE I JASNE OGŁOSZENIA O KONKURSIE
ELEMENTY KLUCZOWE
BRAK MOŻLIWOŚCI SPONTANICZNYCH ZGŁOSZEŃ OFERT
KONKURSY WEWNĘTRZNE JAKO ELEMENT NIEWYSTARCZAJĄCEJ JAWNOŚCI
REKRUTACJA OPARTA WYŁĄCZNIE NA DOKUMENTACJI I ROZMOWIE
NIEKOMPLETNE INFORMACJE O REKRUTACJI SPOWODOWANE BRAKIEM UŻYTECZNYCH
INFORMACJI O PRACY
WPŁYW POLITYKI NA PROCES REKRUTACJI
BRAK SPÓJNEGO PRAWA OKREŚLAJĄCEGO PUBLICZNE ZATRUDNIENIE (Czechy)
PRZESTARZAŁE PROCEDURY REKRUTACYJNE (Grecja)
BRAK ELEMENTÓW „ICT” (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)
POSTĘPUJĄCYCH Z CZASEM (Włochy, Polska)
KONIECZNOŚĆ ULEPSZENIA ZARZĄDZANIA PROCESEM W CELU UNIKNIĘCIA KORUPCJI
(Hiszpania)
ELEMENTY INTERESUJĄCE
WIĘCEJ JAWNOŚCI = WIĘCEJ OBIEKTYWNOŚCI?
TRUDNOŚĆ W OGÓLNYM ODCZYCIE PROCESU REKRUTACJI (trudność z wyrobieniem sobie
ogólnego stanowiska w kwestii procesu rekrutacji jako całości)
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POTRZEBA SPROFESJONALIZOWANIA I ZLIKWIDOWANIA WPŁYWÓW POLITYCZNYCH
NA PRZEBIEG PROCESU
KONIECZNOŚĆ PODWYŻSZENIA POZIOMU WIEDZY REKRUTOWANEGO PERSONELU,
GŁÓWNIE W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA W PROCESIE REKRUTACJI SPRAWNEGO POSŁUGIWANIA
SIĘ KOMPUTEREM PODCZAS TESTÓW
KONIECZNOŚĆ OGÓLNEGO USPRAWNIENIE ELEKTRONICZNEJ FAZY REKRUTACJI
(JEDNAKOWEJ DLA WSZYSTKICH) W GMINACH, KTÓRE KORZYSTAJĄ Z TEGO PROCESU
KONIECZNOŚĆ POPRAWY/WPROWADZENIA SYSTEMU MONITOROWANIA
NOWOZATRUDNIONEGO PRACOWNIKA POD KĄTEM JEGO UMIEJĘTNOŚCI W PRACY
KONIECZNOŚĆ POPRAWY PODEJŚCIA PRACOWNIKÓW DO PROCESU REKRUTACJI ORAZ
ZAGWARANTOWANIA INNOWACYJNOŚCI PROCESU

CZĘŚĆ IV ANALIZA SWOT
Przedstawiona poniżej analiza SWOT podsumowuje wszystkie dotychczas zebrane obserwacje
oraz pozwala przewidzieć, które z nich mogą zostać potraktowane jako zalety, wady, szanse
oraz zagrożenia dla rozwoju powszechnej metodologii w procesie rekrutacji w administracji
publicznej.

ZALETY

WADY

OGÓLNY KONTEKST
Gmina pozostaje kluczowym elementem Ogólnie duży stopień skomplikowania
życia administracyjnego w każdym państwie. w wypełnianiu procedur przeprowadzanych
przez Gminy.
Gmina jest symbolem pewności,
„fizycznego” i „sąsiedzkiego” dostępu dla
wszystkich obywateli.

Nieodpowiednia komunikacja wewnętrzna
pomiędzy
różnymi
instytucjami
wewnętrznymi w Gminach.

Gmina chce udzielać lokalnych odpowiedzi
na zgłaszane lokalne problemy.

Powolność i trudność w przeprowadzaniu
procedur wewnętrznych.
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Podstawowe kompetencje różnych Gmin są Często spotykanym problemem jest
do siebie zbliżone w różnych państwach nadmierna liczba pracowników w stosunku
i pozwalają myśleć w sposób linearny do rzeczywistego nakładu pracy.
o umiejętnościach.
Praca w Gminie jest „bezpieczna i
permanentna”.

Oferowane usługi nie zawsze są najlepszej
jakości.

W kilku krajach usługi oferowane przez W niektórych krajach w Administracji
Gminy
uznawane
są
za
bardzo Publicznej brak jest konkurencyjnych
satysfakcjonujące.
zarobków w porównaniu do sektora
prywatnego.
Przepisy krajowe określają ogólne zasady Ujawniony brak odpowiednich technologii
przeprowadzania rekrutacji.
dostosowanych i zintegrowanych do
używania w Gminach.
Nieodpowiednie przeszkolenie
i aktualizowanie wiedzy pracowników.
Nieodpowiednie podejście oraz trudność
w akceptacji
rozwiązań
innowacyjnych
(technologicznych i nie tylko)
Niewystarczająca koordynacja wewnętrzna.
Kontrola
budżetu
każdego
obszaru
zarządzanego przez gminę nie zawsze jest
konsekwentna.

REKRUTACJA
Generalnie stosowanie się do formalnych
wymogów
dotyczących
ostatecznych
terminów,
dokumentacji
wymagającej
utworzenia, testów lub zaangażowania
odpowiednich dowodów.

Brak lub znikome wykorzystanie technologii
w przeprowadzaniu procedur (np. użycie
poczty
elektronicznej,
podpisów
elektronicznych)

Gwarancja
uczestnictwa
w
wyborze Powszechne użycie papieru w rekrutacji
najsłabszych podmiotów oraz gwarancja
równych szans.
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Gwarancja formalizacji podania o wzięcie Brak powszechnego użycia CV w formacie
udziału w rekrutacji (z umieszczoną wymaganym przez Unię Europejską (lub
dokładną datą i dostarczeniem)
innym ujednoliconym, ułatwiającym analizę
informacji o kandydatach).
Konkretne, jasno sprecyzowane wymagania Redukcja kryteriów wyboru w przypadku
na konkretne stanowiska (w wybranych braku
idealnych
kandydatów
oraz,
krajach)
w konsekwencji,
obniżenie
jakości
zatrudnianego personelu.
Konkretne testy ewaluacji stosowane przy Kryteria rekrutacyjne nie odpowiadają
konkretnych stanowiskach (w wybranych zadaniom oraz obowiązkom przyszłego
krajach)
pracownika.

SZANSE

ZAGROŻENIA

OGÓLNY KONTEKST
Ogólna poprawa jawności postępowania w Ttrwający,
przedłużający
się
kryzys
administracji.
gospodarczy i finansowy, który wpływa na
zmniejszenie
procedur
rekrutacyjnych
i rekrutacji.
Modernizacja administracji publicznej w celu Seria problemów gospodarczych z którymi
zwiększenia
jej
atrakcyjności zmagają
się
Gminy,
w
związku
i „przejrzystości”
z respektowaniem Paktu Stabilności Unii
Europejskiej, który wpływa na procedury
rekrutacyjne i zatrudnienie.
Zmiana kultury dotyczącej
w Administracji Publicznej.

rekrutacji

Zwiększająca się świadomość dotycząca
satysfakcji obywateli i jej znaczenia,
co prowadzi do tego, że więcej uwagi
poświęca się dobraniu personelu najlepszej
jakości.
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REKRUTACJA
Wykorzystanie
wprowadzenia
nowego Obecność elementów korupcji i nepotyzmu
pracownika w celu wzmocnienia obecnie
istniejącego spójnego zespołu pracowników.
Wykorzystanie nowych technologii w Precyzyjne procedury
metodach działania poprzez uproszczenie i gwarantowane.
cyfryzację

nie

zawsze

są

Zapewnienie pomocy zespołu, który będzie Wpływy polityczne i klienta nadal są
oceniał procedurę z zewnątrz lub częściowo obecne.
przynajmniej częściowo spoza instytucji.
Uproszczenie procedur i zminimalizowanie Brak
autonomii
ogólnej dokumentacji.
odpowiedzialnych za
kandydatów.

wśród
wybór i

osób
ocenę

Myślenie o idei jawności i obiektywności Samoocena pracowników dotycząca ich
stosowanych w procesie.
„zmiennej” wypłaty (odnosi się do każdej
części wypłaty, która stanowi swego rodzaju
zachętę)
Sprowadzenie procesu rekrutacji do bardziej Wewnętrzna
personalnego poziomu (rozmowa, referencje dominująca.
od poprzednich pracodawców, konkretna
ewaluacja CV)

konkurencja

-

często

Staranna selekcja informacji, o które chcemy
zapytać
kandydata,
ze
szczególnym
uwzględnieniem jego umiejętności.
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CZĘŚĆ V – WYNIKI I KONKLUZJE
NOTATKI
Nie jest łatwo ustalić ostateczną konkluzję na temat najlepszych praktyk, które będą
stymulować proces identyfikacji ważniejszych cech systemu.
Jednakże, nawet myśląc o przedstawionej tu analizie SWOT w kategoriach rozwoju nowego
narzędzia wspierającego rekrutację, możemy stwierdzić, że pewne podstawowe kwestie,
które powinny zostać wzięte pod uwagę, wydają się być oczywiste.
Konieczność zastosowania uproszczeń w procedurze: pierwotna aplikacja powinna
być oparta o opinię o kandydacie (a nie na nadmiarze dokumentów, które
przedstawiono za pierwszym razem). Mniej dokumentów do przedłożenia, nacisk
na kompetencje, a nie biurokrację.
Etap przeprowadzania kompleksowych testów (pisemnych, praktycznych, ustnych) powinien
dotyczyć nie ogólnych, ale konkretnych wymagań odpowiadających zadaniom wykonywanym
na danym stanowisku. Narzędzia te powinny umożliwiać „znalezienie naprawdę najlepszego”
kandydata, dokonania selekcji osób, które starają się o pracę w Administracji Publicznej:
założenie: dokładna kalibracja, nie błądzenie we mgle.
W przeprowadzaniu procedur rekrutacyjnych w Administracji Publicznej powinno stosować
się następujące zasady:
Podanie informacji o naborze do wiadomości publicznej i jawność wyboru oraz
przeprowadzenia procedury zapewniającej bezstronność oraz gwarantującej
efektywność i szybkość całkowitego jej zrealizowania.
Przyjęcie bezstronnych i jawnych mechanizmów umożliwiających sprawdzenie, czy
kandydat spełnia profesjonalne i zawodowe wymagania koniecznie do objęcia
określonego stanowiska.
Stosowanie zasady równych szans i dostępu.
Jasne i przejrzyste przeprowadzenie procesu rekrutacji.
Utworzenie komisji składającej się z ekspertów o poświadczonych kwalifikacjach
w zakresie konkursu.
Wykorzystanie ICT podczas całego procesu rekrutacji i wyboru.
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Na fazę ewaluacji nie powinny mieć wpływu czynniki polityczne ani nepotyzm, spowodowane
specyfiką lokalnych okoliczności lub warunkami narzucanymi przez uprzednio sporządzone
raporty: jawność zamiast niejasnych procedur.
Część testów i pierwsze spotkanie z pracą osób nowozatrudnionych powinno być prowadzone
i wspierane w sposób konsekwentny i efektywny, poprzez znaczącą i formatywną asystę.
Jednakże, wierzymy że najważniejszym elementem, który wymaga wdrożenia jest
wykorzystanie elektronicznych platform do rekrutacji i zastosowanie cyfryzacji, która
przyspieszy procesy zarówno dla osób, które starają się o pracę, jak i tych, którzy sprawdzają
dokumenty oraz je oceniają. Z tego względu należy poświęcić uwagę systemowi FIND THE
BEST, który ma zachęcać do stosowania skomputeryzowanego modelu.
Ponadto, ważne jest zapewnienie dokładnych informacji na temat prawidłowego
wykorzystania wszystkich zidentyfikowanych narzędzi zarządzania oraz odpowiedzialności,
która spoczywa na szczeblu kierowniczym, przeprowadzającym procedurę.
Podsumowując, kiedy mówimy o rekrutacji zawsze istnieje potrzeba postępowania zgodnie
z określonymi procedurami, jednak powinna być ona realizowana zgodnie z zasadą
bezstronności. Wskazane jest przyjęcie przez Administrację takich reguł, dotyczących
rekrutacji nowych pracowników, w których są jasno określone relacje pracownicze, zgodnie
z którymi przygotowane są stosowne ogłoszenia o wyborze. Kultura, którą powinna kierować
się Administracja Publiczna w zakresie zarządzania pracownikami, ma podążać
za wydajnością, efektywnością i działaniami administracyjnymi korzystnymi finansowo, co
wymaga wprowadzenia starannej analizy organizacji pracy i narzędzi zarządzania, jak również
ewaluacji w celu przeprowadzenia procedury w sposób innowacyjny, który lepiej
wykorzystuje pozytywne doświadczenia i eksperymentuje z nowymi technologiami.
Mówiąc o niewystarczających zasobach, zarówno gospodarczych jak i ludzkich, należy położyć
nacisk na większe wykorzystanie nowych technologii oraz informacyjnych technik
komunikacji (ICT), którą Administracja Publiczna może zastosować w szerokim spektrum
funkcji administracyjnych. W szczególności, narzędzia oferowane przez technologie miałyby
potencjalnie szansę zmienić strukturę i procedury administracyjne, również te wewnętrzne,
pasujące do pakietów zadań.
Najnowsze narzędzia, czyli np. e-rząd (na przykład protokół komputerowy, komputeryzacja
przepływu dokumentacji i procesów, komunikacja cyfrowa), e-zaopatrzenie oraz e-learning,
pozwalają na znaczną w skali oszczędność, jak również na widoczne skrócenie trwania
procesów oraz, jeśli to konieczne, przesunięć lub eksploatacji zasobów ludzkich. W tym
przypadku, proces pracy podczas rekrutacji powinien być bardziej spójny i efektywny.
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„FIND THE BEST”: ROZWAŻANIA METODOLOGICZNE
Biorąc pod uwagę metodologiczny aspekt wdrożenia, warto uporządkować rozwój prac nad
projektem „Find The Best” i przygotowaniem narzędzia wspomagającego rekrutacje,
będącego odpowiedzią na aktualne potrzeby administracji publicznej. Warto również
pracować nad pewnymi koncepcjami metodologicznymi, które mogą być w łatwy sposób
zastosowane w każdej istotnej fazie projektu.
Praca w projekcie podzielona została na kilka następujących po sobie faz, które dla
przejrzystości i wygody czytelnika przedstawiono poniżej:
• Faza I: Faza przygotowania
- 4 pakiet pracy – Proces definiowania zapotrzebowania na personel
• Faza II: Rekrutacja, włączając w to następujące elementy:
- 5 etap pracy – Procesy wspierające składanie aplikacji na dane stanowisko
- 6 etap pracy – Analiza procesu wspierająca starania o pracę i testy kompetencji
- 7 etap pracy – Rozmowy o pracę wspierające proces oraz podejmowanie decyzji
• Faza III: Rozwój pracownika
- 8 etap pracy – Proces definiowania planów rozwoju
- 9 etap pracy – Proces ewaluacji rozwoju pracownika
• Faza IV – Opracowanie oprogramowania
- 10 etap pracy – Opracowanie oprogramowania
Uważa się, że grupa pracująca nad projektem powinna rozpocząć i kontynuować pracę,
zawsze pamiętając o ogólnych aspektach metodologii: rozpoczęciu procesu poprzez
stworzenie pojęciowego schematu oraz przetworzeniu go w taki sposób, by mógł stanowić
bazę dla szerokiej rangi poruszanych tematów.
W tym przypadku, poza czysto empirycznymi, konkretnymi lub wskazującymi na dany
problem wynikami pojawiającymi się w raportach państwowych, warto byłoby przyjąć
bardziej ogólną koncepcję elementów, na których warto oprzeć prace (dokumenty
państwowe, analizy przypadków, tezy badawcze wraz z opracowaniami dotyczące idei
rekrutacji). Choć wymaga to sporych nakładów pracy, to podwyższa podstawowy poziom
wiedzy i pozwala na dogłębną, spójną pracę nad projektem.
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Kolejnym ważnym zagadnieniem jest określenie tematów analizy metodologicznej tak, aby
były spójne i precyzyjne. Ułatwi to partnerstwu, wprowadzanie głównej idei zmian. Dlatego
praca nad kolejnymi jednostkami analizy, krok po kroku, temat po temacie, sprzyja płynności
pracy i eliminuje złożoności.
Prawidłowa metodologia powinna być oparta na cechach i zasadach, wg których funkcjonuje
administracja publiczna - jeśli chodzi o proces rekrutacji oraz przystosowania nowych
pracowników do miejsca pracy, a które to zostały wskazane podczas badań. Na tej podstawie
należy opierać dowolne teorie i rozwijać projekt.
Warto sporządzić plan i metodologię pracy łącząc w nim to, co już zostało wypracowane
i rozwijając to jako ewoluujący system, skupiając się na podstawach dobrego procesu.
Ostatnią rzeczą, której warto poświęcić uwagę jest fakt, że niezwykle istotną rolę w realizacji
projektu pełnią wskazówki: uważa się, że na każdym etapie pracy (pakiecie prac) powinny
pojawić się przejrzyste wskazówki opisujące dotychczasowe osiągnięcia, które są użyteczne
w odniesieniu do rozwoju i opracowania poszczególnych sytuacji. Może się to wydawać
trywialne, ale ten element prowadzi do lepszego rozwoju pracy nad podstawami projektu,
do których należy powracać nawet w schyłkowych fazach projektu.
Zatem, metodologia FTB, zarówno w ogólnym zarysie jak i w odniesieniu do poszczególnych
etapów pracy, musi obejmować:
1)
2)
3)
4)
5)

TEORETYCZNE ASPEKTY POMYSŁU, STANOWIĄCE PODSTAWĘ,
PRACĘ NAD HIPOTEZĄ ORAZ CELAMI,
PRACĘ NAD POSZCZEGÓLNĄ JEDNOSTKĄ ANALITYCZNĄ (TEMATEM),
PRZEKONANIE O ROZWOJU I EWOLUCJI PROJEKTU,
IDENTYFIKACJĘ POJAWIAJĄCYCH SIĘ WSKAZÓWEK W CELU UPROSZCZENIA PROCESU.

Opracowanie metodologii FTB dotyczącej rekrutacji, co jest niezbędne przed rozpoczęciem
kolejnych faz projektu, musi rozpocząć się od powyższych koncepcji ponieważ, cytując tekst
zawarty w szkicu projektu: „ma fundamentalne znaczenie dla realizacji projektu
w przyszłości” jak również będzie podstawowym kryterium i modelem pracy podczas
wprowadzania dodatkowych etapów pracy i przebiegu całego procesu.
Metodologia powinna szczegółowo opisywać wszystkie trzy aspekty projektu zawarte
w systemie FTB, wymienione poniżej:
• Definicję zapotrzebowania na personel,
• Proces rekrutacji (w tym składanie podań oraz selekcję kandydatów),
• Plan rozwoju i ewaluacji kształcenia i rozwoju pracowników.
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Po selekcji personelu wchodzącego w skład komisji rekrutacyjnej organu publicznego (w tym
przypadku dotyczy to gmin), należy rozpocząć działania służące wybraniu spośród wszystkich
kandydatów osoby, która najlepiej spełnia kryteria danego stanowiska, z uwzględnieniem jej
wiedzy, zdolności oraz posiadanej motywacji. To właśnie wtedy należy porównać wiedzę,
umiejętności, podejście oraz motywację kandydatów z wymogami, które muszą być
spełnione, aby prawidłowo funkcjonować na stanowisku, które w przyszłości zostanie objęte
przez tę osobę. Komisja rekrutacyjna powinna czuwać nad tym, aby selekcję przeszły tylko te
osoby, które posiadają odpowiednią motywację i spełniają niezbędne wymagania.
Biorąc pod uwagę definicję wymogów rekrutacji, uważamy że powinny one skupiać się na:
1) stanowisku, o które ubiegają się kandydaci.
W szczególności w odniesieniu do jego złożoności, jego pozycji w całkowitej hierarchii, ilości
miejsc, które mogą się z nim pokrywać, a więc niezbędnym będzie określenie procedur
i kryteriów selekcji, które mogą być zupełnie odmienne; ponadto, kryteria selekcji oraz
wymagania dotyczące kompetencji powinny być określane w taki sposób, aby miały ścisły
związek z przyszłymi obowiązkami pracownika na danym stanowisku.
2) sytuacji na rynku pracy (zewnętrznej oraz wewnętrznej w administracji publicznej).
Zmienne w pytaniu mają wpływ na źródło, z którego pochodzą kandydaci oraz ich liczbę.
3) dostępności osób/struktur wspierających, które poświęcą się realizacji rekrutacji i selekcji.
Z zasady każda jednostka posiada swoje „biuro rekrutacyjne”, ale nie zawsze posiada
specjalistyczne doświadczenie związane z przeprowadzaniem selekcji.
4) istniejących ograniczeniach wynikających z legislacji. W szczególności, aspekty regulacyjne
oraz naciski grup interesu są elementami, które wywierają szczególnie duży wpływ na decyzje
podejmowane podczas selekcji oraz powiązanych z nią procedur.
Biorąc pod uwagę proces rekrutacji należy wspomnieć, że poprawne działania rekrutacyjne
rozpoczynają się już w momencie pierwszej selekcji personelu, który będzie za nie
odpowiedzialny. W ten sposób można zagwarantować, że jedynymi kandydatami, którzy
przejdą pomyślnie selekcję, będą osoby posiadające odpowiednią motywację i spełniające
niezbędne wymagania. Ponadto, należy kilkakrotnie się zastanowić nad metodami
i narzędziami, które mają zostać wykorzystane.
Co do wyboru personel musi sprawdzić wiedzę, umiejętności oraz nastawienie danego
kandydata do kluczowych cech określonego stanowiska organizacyjnego.
W tym sensie, działania selekcyjne muszą rozpocząć się od zdefiniowania profilu idealnego
kandydata na określone stanowisko, które jest do obsadzenia. Najważniejszym i niezbędnym
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aspektem każdego działania selekcyjnego jest pojawienie się opisu kompetencji pracownika
lub raczej profilu umiejętności potrzebnych do objęcia wolnych stanowisk (jakie kluczowe
cechy są pożądane i konieczne, aby kandydat poradził sobie z jasno określoną rolą). Podstawą
powinna być chęć poszerzania własnej wiedzy, zdolność przeradzania słów w czyny,
adekwatne zachowanie w pracy. W tym momencie powinny pojawić się także cechy
i elementy opisu profilu.
Kolejną istotną rzeczą jest „oferta pracy”, która powinna elastycznie łączyć obowiązki
z profilem kompetencyjnym określonym przez Administrację Publiczną w profilu stanowiska.
Często oferty nie dotyczą zestawu wyspecjalizowanych obowiązków czy odpowiedzialności,
które będą spoczywać na pracowniku. Ponadto, należy wziąć pod uwagę fakt, że w związku
z rozwojem Administracji, praca powinna współgrać z technologiami. Urzędy nie mogą
opierać się nadal na modelu, który już w tej chwili jest przestarzały lub wręcz nieużywany.
Korzystanie z technologii poszerza możliwości i wymaga większego zestawu umiejętności
od danej osoby, ale przyczynia się do tego, że obowiązki są wykonywane w bardziej
elastyczny i technologicznie zaawansowany sposób.
Zwiększa się znaczenie edukacji i szkoleń w miejscu pracy, podnoszące standardy i jakość
obsługi oraz zwiększa się ilość ich beneficjentów (co jest widoczne w wynikach
poszczególnych raportów państwowych oraz licznych prac badawczych w każdym kraju).
To również ważny aspekt, który musi stać się podstawą procesu rekrutacyjnego danej osoby.
Warto również pomyśleć o rotacji w miejscu pracy, skupiając się w metodologii na pracy
w grupach, zespołach. Aspekt ten kojarzy się najczęściej z publicznymi przedsiębiorstwami,
choć powinien być istotny również przy definiowaniu rozległych rekrutacji. Ponadto, zmiana
w charakterze pracy oraz jej organizacji powinna być zmianą na lepsze. Doświadczenie
włoskiego partnera-miasta Gazoldo degli Ippoliti, w ramach realizacji projektu „Region Bez
Biurokracji” to przykład nie bezpośrednio związany z rekrutacją, ale będący ważnym
sygnałem w powiązaniu zarządzania z ulepszaniem zaawansowanych technologii i sieci
komunikacyjnych podczas pracy nad zbiorem zadań powierzonym całemu systemowi
gminnemu. Systemy elektroniczne zwiększają jakość usług, z drugiej strony wymagają
od pracowników większych kwalifikacji.
Powracając do umiejętności, którymi musi wykazać się rekrutowana osoba, należy skupić się
w swoich metodologicznych przemyśleniach na następujących elementach:
Wiedza,
Doświadczenie,
Nastawienie do miejsca pracy,
Określone umiejętności, które są wymagane do realizacji zadań,
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Motywacja do pracy,
Cechy osobowościowe (cechy charakteru itp.),
Poczucie własnej skuteczności w stosunku do zaproponowanej pracy.
Biorąc pod uwagę wybór kandydatów, raporty państwowe przedstawiły szerokie spektrum
podejść do sprawy. Jednakże, jak wspomniano wcześniej w poprzedniej części, pozwoliło
to na wyodrębnienie pewnych punktów wspólnych.
Ogólnie rzecz biorąc, dostępne są liczne narzędzia oceny takie jak testy, rozmowy, testy
praktyczne, testy pisemne. Podstawą prezentacji kandydata na rynku pracy jest najczęściej
Curriculum Vitae.
Niezbędnym działaniem jest wyodrębnienie pewnych podstawowych kryteriów, na podstawie
których można dokonać selekcji oraz zidentyfikować obiecujące zachowania (np. takie, które
można teraz zaobserwować i ocenić, a które mogą wskazywać na zachowania w przyszłości)
oraz opracowanie ogólnego zarysu rozmowy (z określonymi teoretycznie procesami,
wpływającymi na kolejność zadawanych pytań oraz jej przebieg). Osoby, które
przeprowadzają proces rekrutacji muszą być starannie dobrane, a ich prace powinny być
monitorowane i weryfikowane pod kątem stosowanych technik selekcji.
Następnym elementem, który należy wskazać, są czynniki, które mogą wpływać
na zniekształcenia podczas procesu selekcji, zwłaszcza podczas rozmowy, ale nie tylko.
Elementy te powinny być przeanalizowane i jeśli wystąpią – powinny ponownie być
zweryfikowane tak, aby je zniwelować lub przynajmniej spojrzeć na nie w realny sposób
i określić ich znaczenie podczas procesu. Z tego względu powinny być rozważone
i opracowywane na etapie przygotowywania procesu rekrutacji.
Poniżej przedstawiamy niektóre elementy zniekształcające, wykryte przez konkretne badania:
„Pierwszeństwo”: pierwsza otrzymana informacja jest kluczowa dla ogólnej oceny;
„Nowość”: ostatnia pozyskana informacja jest kluczowa;
„Wysunięcie”: oznaczające ocenę i zapamiętanie osoby, która wskazała informację,
które są najbardziej istotne dla osoby obserwującej,
„Dostępność”: są to cechy łatwiej spostrzegane (np. wygląd osoby, sposób jej
zachowania…) niż inne (osobowość itp.) i one kształtują naszą ocenę;
„Efekt Halo”: pojedynczy czynnik wpływający na ogólną opinię,
Stereotypy: kierowanie się myśleniem stereotypowym (na temat płci, wieku, edukacji,
kraju pochodzenia itp.)
Wypalenie: zmęczenie spowodowane dużą liczbą uprzednio dokonanych selekcji;
Nastrój osoby dokonującej wyboru: stan psychofizyczny obserwatora wpływa
na poziom zrozumienia oraz ocenę osoby.
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Ostatnia kwestia dotyczy oceny procesu selekcji oraz zweryfikowania, czy działania
prowadzące do selekcji są prawidłowo realizowane oraz czy są przedmiotem starannej
ewaluacji, służącej do zidentyfikowania i ulepszenia działań. Odnosząc się do działań jawnej
selekcji, warto jest wymienić trzy typy wskaźników:
wskaźniki kosztu (koszta bezpośrednie oraz powiązany wpływ na gminę),
wskaźniki czasu procedury (postaraj się stworzyć użyteczne porównanie, oraz cele
pomagające poprawić proces i zoptymalizować stosunek kosztów i korzyści),
wskaźniki efektywności selekcji (ewaluacja jakości przypuszczeń, które pojawiają się
po ustalonym wcześniej czasie).
Na zakończenie kilka spostrzeżeń dotyczących trzeciego aspektu, który zostanie
przetestowany: Plan rozwoju i ewaluacji procesu kształcenia kadr.
Z metodologicznego punktu widzenia, warto skupić się na następujących fazach pracy:
Analiza pracy: Identyfikacja obszarów, które mają podlegać badaniu i ocenie
wydajności danej osoby.
Komentarze: powinny zapewniać obiektywną i uczciwą ocenę oraz zapobiegać
możliwym nieporozumieniom lub zniekształceniom.
Oceny powinny być dokonywane za pomocą porównywalnych skal, umożliwiających
ewaluację i pozwalających na zidentyfikowanie zalet na skali porównawczej.
Rozwój: faza, która skupia się na ulepszeniu działań szkoleniowych w przyszłości.
W celu dokonania oceny przedsięwzięcia warto przepracować idee (zebrane informacje)
z zewnętrznymi konsultantami, na przykład ze środowisk uczelnianych.
WYNIKI: uzyskiwane poprzez porównanie celów założonych oraz zrealizowanych. Mogą to być
„cele” ekonomiczne, wydajnościowe, jakościowe lub czasowe, przy czym zaleca się ponowne
przejrzenie ustalonego już planu w celu zainwestowania czasu w sprawy najistotniejsze
i najpilniejsze.
Założenia ewaluacji powinny być jasne i szczegółowo zdefiniowane, muszą odnosić się
do odpowiedzialności spoczywającej na zasobach ludzkich, muszą być natychmiastowo
zakomunikowane i przekazywane pracownikom, jak również muszą dać się oszacować
w danym okresie czasu.
ZACHOWANIE: reprezentuje modus operandi w realizowaniu założonych celów. Należy
obserwować te zachowania, które mogą mieć znaczący wpływ na działania. Nie są one
wyrażane przez cechy osobowości, ale przez działania techniczne, umysłowe (np. zdolność
syntezy i analizy) czy zdolności społeczne (np. zdolność przywództwa) które mogą czasem
przekształcić się w ekstra-role.
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W tym przypadku również należy uwzględnić wszelkie aspekty możliwych zniekształceń:
nadmierna akceptacja lub nieobiektywność osób, które w stosunku do zasobów ludzkich
kierują się łagodnym usposobieniem, tzn. obawiają się, że skrzywdzą kogoś swoją oceną i vice
versa, inne zakłócenia dotyczące oceny (efekt halo, standaryzacja ewaluacji na średnim
poziomie, nadmierne karanie, wpływ zadania na ocenę, wpływ wcześniej dokonanych ocen
itp.)
W wielu przypadkach są to elementy indywidualne, które ogólnie mają największy wpływ
na ocenę, ale tego typu refleksje, jeśli będą wspierane przez modele wyrażane w raportach
państwowych, powinny pomóc w zoptymalizowaniu informacji i stworzeniu wydajnej syntezy,
zwłaszcza gdy zostanie ona zastosowana do nowego działania podjętego przez gminę, a która
musi – w wielu przypadkach – przetrwać przede wszystkim okres próbny ze wszystkimi
problemami, które się z nią wiążą – zarówno z punktu widzenia realizacji pracy jak
i psychologii.
Podsumowując, te konkluzje zmierzają w kierunku zaoferowania modelu Find The Best
umożliwiającego rekrutację na stanowisko pracy, wymagającego znacznego zaangażowania ze
strony partnerów. Wstępna analiza sytuacji, wskazówki metodologiczne - to tylko
naszkicowanie drogi, którą należy podążać w celu rozwinięcia i dopracowania aplikacji.
Po fazie czysto teoretycznej – w której się znajdujemy - należy przejść do funkcjonalnego
aspektu, a zgromadzony materiał będzie bodźcem do wdrożenia pomysłów w życie.
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BIBLIOGRAFIA / SPIS STRON INTERNETOWYCH
“Find the Best –
Competency-based recruitment in public administration”
526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP

Zadanie D.2.2
(Narodowe raporty)
Lider (Polska: Orange Hill Kraków)
(Austria: ibis acam Bildungs GmbH Wien)
(Czechy: Institut Inpro a.s. Praha)
(Grecja: European Institute of local development Thessaloniki)
(Włochy: Municipalities of Gazoldo degli Ippoliti, Mantua)
(Hiszpania: Granaforma S.L. Granada)

STRONY INTERNETOWE INSTYTUCJI
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/llp/leonardo/leonardo_da_vinci_en.php

BIBLIOGRAFIA I STRONY INTERNETOWE
Austria
Bundesrechnungshof (Federal Court of Auditors): Einkommensbericht 2012 (Income
Report 2012)
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Bundeskanzleramt Österreich, Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst
(Federal Chancellery of Austria, Federal Ministry for Women and Public Service):
Mitarbeiterbefragung des Bundes 2011 (Employee Survey of the Federation
2011)http://oeffentlicher-dienst.intra.gv.at/team_PE/MAB2011.htm)
Bundeskanzleramt Österreich, Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst
(Federal Chancellery of Austria, Federal Ministry for Women and Public Service):
Verwaltung in Österreich (Administration in Austria), 2011
Bundeskanzleramt Österreich, Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst
(Federal Chancellery of Austria, Federal Ministry for Women and Public Service): Das
Personal des Bundes 2012 (The personnel of the Federation 2012)
Bundeskanzleramt Österreich, Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst
(Federal Chancellery of Austria, Federal Ministry for Women and Public Service):
Beiratsbericht (Report of the Advisory Council) - Perspektiven des öffentlichen Dienstes
– 7 Thesen - 50 Empfehlungen (Perspectives of the Public Service – 7 theses – 50
recommendations), 2011
Fallend,Franz/Mühlböck,Armin/Wolfgruber, Elisabeth: Die österreichische Gemeinde
(The Austrian municipality), in: Forum Politische Bildung (Hg): Regionalismus,
Föderalismus, Supranationalismus, Wien/Innsbruck 2001, pp. 45-61
Magistratsdirektion of Vienna (Chief Executive Office of the City of Vienna: The
organisation of the Vienna City Administration (without year of publication)
Mayer, Horst Otto/Walter, Wolfgang: Kundenzufriedenheit mit einer
Gemeindeverwaltung (customers‘ satisfaction with a municipal administration), in:
ders. (HG), Kundenzufriedenheit – Analyse und Management (Customers‘ satisfaction
– Analysis and Management); FH Vorarlberg, 2009 (University for Applied Sciences
Vorarlberg, 2009)
Niederösterreichische Gemeindebeamtendienstordnung 1976 (Lower Austrian Statute
for Municipal Officials 1976)
Niederösterreichische Gemeindeordnung (Lower Austrian Municipal Code)
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Niederösterreichisches Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz
Contractual Employment Law) 44

(Lower

Austrian

Österreichischer Gemeindebund (Austrian Association of Municipalities): Zahlen und
Fakten: (Figures and Facts), see www.gemeindebund.at/content.php?m=2&sm=5
Scherrer, Herbert: Bürgerzufriedenheit in Thalgau (Customers‘ satisfaction in
Thalgau); FH Oberösterreich, (University for Applied Sciences Upper Austria), 2010
Verfassung der Bundeshauptstadt Vienna (Wiener Stadtverfassung) – Vienna City
Statute
Wimmer, Norbert: Reform of Public Administration in Austria, in: HRVATSKA JAVNA
UPRAVA, god.7 (2007); pp. 635-657
Czechy:
Portal of the Public Administration of the Czech Republic:
http://portal.gov.cz/portal/obcan/
The Constitution of the Czech Republic:
http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
The Act No. 128/2000 Coll., on Communities:
http://www.zakonycr.cz/seznamy/1282000Sb.html
The Act No. 129/2000 Coll., on Regions:
http://www.zakonycr.cz/seznamy/1292000Sb.html
Demographic Handbook 2011 - Data from the Czech Statistical Office gathered in the
Census 2011 (population, houses and flats):
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/4032-12
List of municipalities of the Czech Republic, Czech Statistical Office:
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/010028D080/$File/13810901.pdf
The organizational structure the city - Mníšek pod Brdy:
http://www.mnisek.cz/obcan/samosprava-mesta/organizace-mesta/
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Smart Administration Strategy Implementation in the period 2007-2015, Czech
Government:
http://www.addmecop.eu/home/czech-republic/knihovna/legislativa/strategie.pdf
Portal of project “CzechPOINT”: http://www.czechpoint.cz
Portal of project “Data boxes” : http://www.datoveschranky.info/
Portal of project “eGONcentrum.cz”: http:/ www.egoncentrum.cz
National Integrity Study, 2011, Transparency International CR
http://www.transparency.cz/doc/TIC_Studie_narodni_integrity_www.pdf
Grecja
www.asep.gr,
www.ypes.gr,
www.e-patras.gr
www.sografoubloging.wordpress.com,
www.eklogiko.gr,
www.84.205.251.116/.../eCPortal, journal
www.mof.gov.cy/.../labour.33main.gr)

of

Ministry

of

Internal

Affairs,

http://www.iraklio.gr,
peramatozoaki.wordpress.com,
http://www.docman.gr)
http://www.asep.gr,
www.eetaa.gr/nomothesia,
http://www.epirus.gov.gr
www.e-theseis.gr,
anakoinvseis.html, www.ypes.gr, www.e-typos.com, )

www.edu.klimaka.gr/asep-

www.dikaiologitika.gr
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http://www.asep.gr,
www.eetaa.gr/nomothesia
http://www.epirus.gov.gr www.e-theseis.gr,
www.edu.klimaka.gr/asep-anakoinvseis.html,
www.ypes.gr,
www.e-typos.com,
www.corfu2day.com,
www.et.gr,
www.rotise.gr,
www.gspa.gr
http://ergon.sharpewords.gr
www.kepea.gr English languages: http://www.eige.europa.eu

Włochy
Costituzione della Repubblica Italiana, 1946
Centro Documentazione e studi Anci-Ifel, "GLI AMMINISTRATORI COMUNALI TRA
GESTIONE DEL TERRITORIO E IMPEGNO POLITICO". I^ QUADERNO DI ANALISI DELLA
COLLANA “I COMUNI”, 2013 .
Testo Unico degli Enti Locali, agg. 10/05/2012, Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, 28/03/2012.
Legge 68/1999, ”Legge sul collocamento mirato”
LEGGE 165/2011 (e successive modifiche): "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - Supplemento Ordinario n. 112 - (Rettifica G.U. n.
241 del 16 ottobre 2001)
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”ll lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”, Gruppo Editoriale Simone,
2012
”Rapporto Innovazione nell'Italia delle Regioni 2012”, CISIS, Centro Interregionale per
i Servizi Informatici, Geografici e Statistici”, 2013.
”Dalla spending review al ritorno del Principe. La pubblica amministrazione come
presidio di democrazia”, Rapporto Eurispes e Uil Pubblica Amministrazione, 2012.
”Distretto a Burocrazia Zero per imprese e cittadini”, Comune di Gazoldo degli Ippoliti
e altri 21 Comuni, 2011/2013.
“La selezione del personale”, a cura di Riccardo Giovannetti, Forum P.A., Lavoro P.A.
“La valutazione del personale nel processo di modernizzazione della pubblica
amministrazione” tesi di Alessandra Tomassi (e prof. Gabriele Gabrielli), LUISS, Milano.
www.centrodocumentazionecomuni.it
www.anci.it
www.formez.it
www.wikipedia.it
portal.forumpa.it
www.governo.it
www.qualitapa.gov.it
www.agendadigitale.regione.lombardia.it
www.regione.lombardia.it
www.comune.gazoldo.mn.it

Polska
Badora

Barbara,

Obywatel
w
urzędzie,
Warszawa
2012,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL /2012/K_134_12.PDF, dostęp 15.05.2013

CBOS,

Boguszewski

CBOS,

Rafał,

Urzędowa rzeczywistość, Warszawa 2012,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL /2012/K_146_12.PDF, dostęp 15.05.2013

Boguszewski Rafał, O urzędach i urzędnikach w Polsce, Warszawa 2007, CBOS,
http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL /2007/K_150_07.PDF, dostęp 15.05.2013
Czapiński Janusz, Urzędnik państwowy w oczach obywatela, 1999, Pracownia Badań
Społecznych, www.biurarachunkowe.net.pl/images/.../48.doc, dostęp 15.05.2013
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Derczyński

Włodzimierz,
O
uczciwości
i
rzetelności
zawodowej,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL /2006/K_037_06.PDF, dostęp 15.05.2013
Goc
Anna,
Przystanek
magistrat.
Młodzi
przychodzą
i
odchodzą,
http://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/przystanek-magistrat-mlodziprzychodzaodchodza, 12964,0.html, dostęp 15.05.2013
Kędziora Karolina, Smiszek Krzysztof, Zima Monika, Równe traktowanie
w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość, 2009, Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego,
http://www.ptpa.org.pl/public/files/raport%20pdf.pdf,
dostęp 15.05.2013
Kowalczuk Katarzyna, Opinia publiczna o korupcji i lobbingu w Polsce, Warszawa
2010,
CBOS,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_063_10.PDF,
dostęp
15.05.2013
Mazur Stanisław (red)., Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów
terytorialnych,
Kraków
2004,
MSAP,
MSWiA,
http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_ri.pdf, dostęp 15.05.2013
Patologia
w
zatrudnieniu:
Urzędnik
bez
konkursu
i
bez
pracy,
http://serwisy.gazetaprawna.pl/
pracakariera/artykuly/663456,patologia_w_zatrudnianiu_urzednik_bez_konkursu_i_b
ez_pracy.htm, dostęp 15.05.2013
Praca w urzędach czeka, ale tylko na nielicznych. Od 2 lat gminy nie zwiększają
zatrudnienia,
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-ikariera/artykuly/676373,praca_w_urzedach_czeka_ale
_tylko_na_nielicznych_od_2_lat_gminy_nie_zwiekszaja_zatrudnienia.html,2, dostęp
15.05.2013
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa 2013, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/03/PZIPkonsultacje-spoleczne.pdf, dostęp 15.05.2013
Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r.,
Warszawa 2012, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/wpcontent/uploads/2011/12 /PBS_MAC_Cyfryzacja_full_PL-2012.pdf, dostęp 15.05.2013
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych, Dz.U. 2009 nr 50 poz. 398 z późn. zm.

Project implemented with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
str. 32

COMPARATIVE REPORT ON
FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION
OF THE PROJECT

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1501
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną, Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872
Ustawie o służbie cywilnej z dnia 17 lutego 2005 Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 z późn.
zm.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21,
Ustawy o pracownikach urzędów państwowych, Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 z późn.
zm,
Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Dz.U. 2008 nr
223 poz. 1458 z późn. zm.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym, Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95
z późn. zm.
Zarządzenie nr 773/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dn.21 kwietnia 2008 roku,
http://www.bip.krakow.pl /wladze/zarzadzenia/pliki/zp_773_08.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagshipinitiatives/index_pl.htm ,dostęp 15.05.2013
https://mac.gov.pl, dostęp 15.05.2013
http://www.administracja.mac.gov.pl/portal/adm/683/6374/Systemowe_wsparcie_pr
ocesow_zarzadzania_w_ JST.html, dostęp 15.05.2013
http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/urzad/sprawy/sprawy_do_zalatwienia/nabo
r_na_stanowiska_urzednicze, dostęp 15.05.2013
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_zatrudnienie_i_wynagrodzenia_2012.p
df, dostęp 15.05.2013
http://www.stat.gov.pl/bip/36_PLK_HTML.htm, dostęp 15.05.2013

Project implemented with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
str. 33

COMPARATIVE REPORT ON
FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION
OF THE PROJECT

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UW/podmiotowe/
Administracja/Programy/Program+Rozwoju+Instytucjonalnego.htm),dostęp
15.05.2013
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_
id=17716&nab_id=492&MODE=nab&ACT=start, dostęp 15.05.2013
https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/03/PZIP-konsultacje-spoleczne.pdf,
dostęp 15.05.2013

Hiszpania
Council Directive 92/50/EEC of 18 June, regulating public service contract
Law on public sector contracts.
"Public employment in Spain. Features and figures. "Published by: Ministry of the
Presidency. Technical General Secretariat. 2010.

Project implemented with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
str. 34

COMPARATIVE REPORT ON
FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION
OF THE PROJECT

PARTNERZY

Lider partnerstwa
(Polska: Orange Hill Kraków)

Partner
(Austria: ibis acam Bildungs GmbH Wien)

Partner
(Czechy: Institut Inpro a.s. Praha)

Project implemented with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
str. 35

COMPARATIVE REPORT ON
FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION
OF THE PROJECT

Partnerzy
(Grecja: European Institute for Local Development Thessaloniki)

Partner

(Włochy: Municipalities of Gazoldo degli Ippoliti, Mantua)

Partner
(Hiszpania: Granaforma S.L. Granada)

Project implemented with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
str. 36

