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W jakich obszarach związanych z kwestiami 
pracowniczymi można uzyskać oszczędności bez 
ryzyka utraty pracowników?

1 Efektywna struktura organizacyjna i adekwatność zatrudnienia

2 Spójność i efektywność zasad wynagradzania

3 Efektywność procesów HR

4 Oszczędności w zakresie kosztów zatrudnienia

Agenda
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Case study I – Efektywna struktura organizacyjna 
i adekwatność zatrudnienia 

Zarząd

Dział produkcyjny Dział finansowy

Zespół zaopatrzenia

Zespół marketingowy

Zespół produkcji

Zespół logistyki

Zespół sprzedaży

Zespół księgowy

Zespół ds. BHP

Zespół HR

Zespół płacowy
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Efektywna struktura organizacyjna i adekwatność zatrudnienia

Powielanie się zakresów 
odpowiedzialności

„Dział X i Dział Y robią to samo”

Luki w zakresach odpowiedzialności

„Nikt się tym nie zajmuje”
„Nie wiem kto się tym zajmuje”

Zakres zadań odbiega od przyjętego 
standardu w branży

„Nasi konkurenci robią to 
szybciej/sprawniej/taniej”

Podział zadań nie odpowiada temu 
przyjętemu za standard w branży

„Dlaczego dział produkcyjny zajmuje się 
marketingiem?”

Struktura organizacyjna 
nieuwzględniająca możliwości rozwoju

„Żeby urosnąć dwukrotnie potrzebujemy 
dwa razy więcej pracowników”

Brak przygotowania scenariuszy 
rozwoju organizacji od strony ludzkiej

„Ilu ludzi i jakich kompetencji będziemy 
potrzebowali w przyszłości”
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Kluczowe problemy:
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Które z poniższych problemów wystąpiły / 
występują w Państwa organizacji?
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1 Powielanie się zakresów odpowiedzialności

2 Luki w zakresach odpowiedzialności

3 Zakres zadań niektórych stanowisk odbiega od przyjętego standardu w branży

4 Brak przygotowania scenariuszy rozwoju organizacji od strony ludzkiej

5 Struktura organizacyjna nieuwzględniająca możliwości rozwoju

6 Podział zadań nie odpowiadający temu przyjętemu za standard w branży

7 Żadne z powyższych
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Podejście do realizacji audytu struktury organizacyjnej
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• Lista potrzebnych danych 
i dokumentów

• Dokonanie analizy danych 
wejściowych 

Zrozumienie Spółki 
i plan projektu

Organizacja

• Wskazanie odstępstw od praktyki 
rynkowej

• Rewizja macierzy kompetencji

Narzędzia pracy

• Ocena czy narzędzia IT 
wykorzystywane są wydajnie.

• Wskazanie innych, adekwatnych 
i dostępnych na rynku rozwiązań 
technologicznych wspierających 
pracowników. 
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• Uzgodnienie założeń projektu, 
oczekiwań i harmonogramu.

• Analiza dokumentów wewnętrznych 
i danych dotyczących Spółki.

• Analiza strategii firmy w perspektywie 
2 i 5 lat.

• Przegląd struktury organizacyjnej 
(zespoły, ludzie, inne komponenty).

• Zestawienie obecnego stanu liczby 
etatów z potrzebami wynikającymi 
z założeń strategicznych.

• Analiza wskaźników FTE 
dla określonych funkcji (w tym 
wydajność poszczególnych funkcji) 
oraz struktury pracowniczej (np. 
proporcji kierowników do 
podwładnych)

• Porównanie z praktykami sektora 
automotive.

• Mapowanie rozwiązań IT i narzędzi 
wykorzystywanych w pracy.

• Ocena czy przepływ danych i zadań 
jest skuteczny.

• Weryfikacja czy system jest 
odpowiedniej klasy i czy wszystkie 
dostępne funkcjonalności są 
wykorzystywane.

• Badanie satysfakcji i zaangażowania 
pracowników

• zrozumienie jakie kompetencje 
występują, a jakich brakuje 
w organizacji

• badanie dopasowania pracowników 
do kultury organizacyjnej

Pracownik 
w rozwijającej się 
organizacji

• Praktyczne wskazówki 
wspomagające zarządzających nie 
tylko w interpretacji danych, ale 
w działaniu.

• Identyfikacja luk kompetencyjnych
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Organizacja oparta na danych
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Organizacja HR spółki 
(ludzie, talenty, 

stanowiska)

Zestaw polityk tworzących reguły spójnego zarządzania obszarem HR (narzędzi)

Model zarządzania wynagrodzeniami Model zarządzania kompetencjami

Ścieżki karierZasady rekrutacji

Zarządzanie rezultatami

Ocena pracownicza Kultura

Systemy wynagrodzeń 
zmiennych

Rozwój talentów 
(high potentials)

Strategia spółki

Praktyki rynkowe
+ 

predykcje trendów 
przyszłości

+ 
wpływ spółki na 
otoczenie (ESG)

Zestaw miar wspierających monitorowanie i kontrolę

Zaangażowanie 
pracowników Efektywność rekrutacjiRotacja

Ramowe parametry zapotrzebowania na 
pracowników/talenty w perspektywie strategicznej 
(np. 2025) takie jak:
• Założenia finansowe np..

- oczekiwane ROI
- liczba pracowników na managera

• Proporcja stanowisk operacyjnych do ról wsparcia
• To jakim Spółka chce być pracodawcą

Procesy

Wsparcie obsługi administracyjnej
Narzędzia Procesy HR

Zasady biznesowe 
funkcjonujące w 

Spółce
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Czy wykorzystują Państwo dane 
do zarządzania funkcją HR?
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1 Tak, monitorujemy takie elementy jak rotacja, zaangażowanie pracowników, 
efektywność rekrutacji, związek premii i wyników spółki

2 Tak, monitorujemy niektóre z powyższych miar

3 Nie, ale planujemy wdrożenie takich rozwiązań

4 Nie, nie planujemy wdrożenia takich rozwiązań
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Case study II – Spójność i efektywność zasad wynagradzania 

Zarząd

Zespół ds. BHP

Zespół HR

Zespół płacowy

Zespół księgowy

Zespół zakupowy

Zespół marketingowy

Zespół sprzedaży

Zespół klientów 
strategicznych

Zespół logistyki

Zespół zaopatrzenia

Zesp. planowania 
produkcji

Zespół produkcji

Zespół kontroli jakości

Zespół projektowy

Zespół B+R

Dział administracyjny Dział finansowyDział handlowyDział produkcyjny Dział techniczny
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Spójność i efektywność zasad 
wynagradzania
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Możliwość 
zwiększania 

wynagrodzeń dzięki 
odpowiedniemu 

ustawieniu grafiku

„Gwarantowana” 
premia

Różne wysokości 
wynagrodzeń 

zasadniczych na 
podobnych 

stanowiskach

Brak wpływu jakości 
pracy na wysokość 

wynagrodzenia 

Kilka(naście) 
dodatków, dopłat itp.
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Spójność i efektywność zasad wynagradzania

Niemotywujące wynagrodzenie

„Cokolwiek nie zrobię to mi się należy”

Niejasne zasady wynagradzania

„To jest tak skomplikowane, że nie wiem 
co mam zrobić żeby zarabiać więcej”

Skomplikowana struktura 
wynagrodzeń

„Niby dostaję całą masę dodatków 
a co miesiąc i tak na rękę mam 
tyle samo”

Zasady wynagradzania wywołujące 
negatywną percepcję

„Ci którzy ustawili się z dodatkowymi 
dyżurami zbijają kokosy”

Struktura wynagrodzeń generująca 
nierówności

„Młodzi pracownicy zarabiają więcej od 
nas”

11

Kluczowe problemy:
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Które z poniższych problemów wystąpiły / 
występują w Państwa organizacji?
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1 Niemotywujące wynagrodzenie

2 Niejasne zasady wynagradzania

3 Skomplikowana struktura wynagrodzeń

4 Struktura wynagrodzeń generująca nierówności

5 Zasady wynagradzania wywołujące negatywną percepcję

6 Żadne z powyższych
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Spójność i efektywność zasad 
wynagradzania
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Likwidacja 
historycznych 

zaszłości związanych 
z zawyżonymi 

wynagrodzeniami 
zasadniczymi

Formuła premii 
uzależnionej od 

terminowości 
realizacji zadań

Wartościowanie 
stanowisk -

przypisanie do nich 
wynagrodzeń 
zasadniczych

Uproszczony 
system dodatków

Wynagrodzenie zmienne 
zależne od realizacji 

zadań przez kilka 
jednostek 

organizacyjnych
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Spójność i efektywność zasad wynagradzania
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Uznaniowość Uzależnienie od wyników

Oparty na wynikach indywidualnych Oparty na wynikach ogólnofirmowych

Kryteria jakościowe Kryteria ilościowe

Premia miesięczna Premia roczna
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Case study III – Efektywność procesów HR

Zarząd

Zespół ds. BHP

Zespół HR

Zespół płacowy

Zespół księgowy

Zespół zakupowy

Zespół marketingowy

Zespół sprzedaży

Zespół klientów 
strategicznych

Zespół kontroli jakości

Zespół projektowy

Zespół B+R

Dział administracyjny Dział finansowyDział handlowy Dział techniczny

Zespół logistyki

Zespół zaopatrzenia

Zesp. planowania 
produkcji

Zespół produkcji

Dział produkcyjny
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Efektywność procesów HR
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Kluczowe problemy:

Wiele nieuporządkowanych procesów w obszarze HR

„Za każdym razem muszę z tym iść do kogoś innego”

Zbyt złożone procesy

„Żeby zrobić prostą rzecz muszę uzyskać zgody od kilku 
osób”

Narzędzia nieadekwatne do potrzeb pracowników

„Musimy składać wnioski w kilku systemach”
„Wciąż muszę wysłać coś papierowo”

„Zapętlające się” procesy

„Muszę kolejny raz kontaktować się z tą samą osobą”
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Które z poniższych problemów wystąpiły / 
występują w Państwa organizacji?
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1 Wiele nieuporządkowanych procesów

2 Zbyt złożone procesy

3 “Zapętlające się” procesy

4 Narzędzia nieadekwatne do potrzeb pracowników

5 Żadne z powyższych
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Efektywność procesów HR
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Narzędzia pracy

Mapowanie kluczowych elementów procesów,  propozycja działań prowadzących do eliminacji ryzyk 
i powielania oraz zwiększenia wydajności i produktywności

Procesy

• Przegląd kompetencji i procesów, z naciskiem na zwiększenie efektywności i zmniejszenie ryzyka 
pracowników i całych zespołów. 

• Analiza procesów zidentyfikowanych jako kluczowe (as-is, to-be, wąskie gardła,ryzyka) 

• Analiza procesów zachodzącym między poszczególnymi działami.

• Weryfikacja jak zespoły współpracują ze sobą i czy nie pokrywają się kompetencyjnie.

• Porównanie z praktykami sektora automotive
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Case study IV – Oszczędności w zakresie kosztów zatrudnienia

Zarząd

Zespół ds. BHP

Zespół HR

Zespół płacowy

Zespół księgowy

Zespół zakupowy

Zespół marketingowy

Zespół sprzedaży

Zespół klientów 
strategicznych

Zespół kontroli jakości

Zespół projektowy

Zespół B+R

Dział administracyjny Dział finansowyDział handlowy Dział techniczny

Zespół logistyki

Zespół zaopatrzenia

Zesp. planowania 
produkcji

Zespół produkcji

Dział produkcyjny
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Oszczędności w zakresie kosztów zatrudnienia
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Kluczowe problemy:

Dodatkowe koszty obciążeń pracodawcy

„Płacimy bardzo dużo składki wypadkowej”

Koszty wynikające z nieprawidłowości rozliczeń

„Ciągle płacimy zaległe składki i odsetki wynikające z 
korekt”

Wysokie koszty zatrudnienia specjalistów

„Dlaczego zatrudnienie doświadczonego menedżera / 
specjalisty jest tak kosztowne?”

Brak korzystania z ulg

„Dlaczego nie mamy żadnych zwolnień z ZUS?”
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Czy realizowali Państwo w ostatnim czasie 
projekt dotyczący poprawy efektywności 
kosztowej wynagrodzeń?
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1 Tak, realizowaliśmy taki projekt dla kluczowych pracowników

2 Tak, realizowaliśmy taki projekt dla wszystkich pracowników

3 Nie, ale planujemy takie działania w najbliższym czasie

4 Nie, nie planujemy takich działań
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Oszczędności w zakresie kosztów zatrudnienia
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Efektywne kosztowo struktury zatrudnienia

Wynagradzanie 
zarządu na 
podstawie 
uchwały 

Wynagrodzenie 
prokurenta: 

umowa o pracę i 
uchwała

Łączone 
struktury 

wynagrodzeń dla 
menedżerów 

Działalność 
gospodarcza
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Zasady stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
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Zadania realizowane przez pracownika w ramach umowy o pracę

Wyższe wynagrodzenie netto – nawet o 27k PLN rocznie! 
Zachowanie niezmienionych kosztów pracodawcy

Wytwarzanie oryginalnych, twórczych i utrwalonych 
rezultatów działalności – np. raportów, analiz, artykułów, 
opracowań, projektów, programów komputerowych, 
w szczególności w zakresie:

• tworzenia programów komputerowych, 
• działalności badawczo-rozwojowej
• opracowania tłumaczenia;
• wzornictwa przemysłowego;

Pozostałe czynności, w tym administracyjne i procesowe

Honorarium autorskie podlegające podwyższonym, 50% kosztom 
uzyskania przychodów

Wynagrodzenie podlegające standardowym kosztom uzyskania 
przychodów
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Oszczędności w zakresie kosztów 
zatrudnienia

Przegląd rozliczeń PIT/ZUS/PFRON

Identyfikacja nieprawidłowości i praktyk generujących 
dodatkowe koszty

Identyfikacja potencjału oszczędnościowego składek 
pracodawcy

Identyfikacja obszarów dających możliwość zastosowania 
zwolnień z PIT/ZUS

Ograniczenie kosztów administracyjnych związanych z 
korektami rozliczeń
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Struktura kosztów wynagrodzeń – składka wypadkowa
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składka 
wypadkowa:

0,67 % – 3,33 %

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest jedyną „ruchomą” składką – jej wysokość zależy od wielu czynników, na które pracodawca ma wpływ. 
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Wpłaty na PFRON
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Wpłata na PFRON nie jest kosztem uzyskania przychodu w CIT.

Liczba zatrudnionych osób w etatach Wysokość wpłaty*

100 ok. 144 tys. PLN

1 000 ok. 1,44 mln PLN

5 000 ok. 7,2 mln PLN

Obowiązek dokonywania wpłat na PFRON dotyczy każdego z pracodawców zatrudniających co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty 
i nieosiągających wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%.

* Orientacyjna roczna wysokość wpłat do PFRON dla pracodawcy, który nie zatrudnia żadnej 
osoby niepełnosprawnej

Wpłata dokonywana jest za każdy etat brakujący do osiągnięcia 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi ok. 2.000 PLN miesięcznie/ok. 
24.000 PLN rocznie.
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Źródła oszczędności 
w zakresie PFRON
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1
Odzyskiwanie nadpłaconych wpłat do PFRON 
i generowanie oszczędności na przyszłych 
wpłatach do PFRON

2
Rekrutacja wewnętrzna niepełnosprawnych 
pracowników

3
Pozyskiwanie dofinansowań do wynagrodzeń 
niepełnosprawnych pracowników 
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