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Call center Miasta Poznania rozpoczyna pracę wraz z pierwszymi telefonami 
o 7:30. W ubiegłym miesiącu obsłużyło ponad 16 tysięcy połączeń. Tempo wzrasta 
nieprzerwanie, odkąd zostało uruchomione w lutym 2009 roku.
W pierwszej części materiału przedstawiono, czym jest call center, jak doszło do 
jego utworzenia, kto w nim pracuje, jakie koszty i korzyści są z nim związane 
oraz komu ten przykład może posłużyć za inspirację. Część druga poświęcona 
jest analizie różnych aspektów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W części 
trzeciej przedstawiono syntetyczne dane dotyczące dwóch lat doświadczeń w pracy 
miejskiego call center.

Słowa kluczowe: Urząd Miasta Poznania (The Poznań City Hall), informacja teleinformatyczna (call 
center), osoby niepełnosprawne (disabled persons), zatrudnienie niepełnosprawnych (employment 
the disabled), pracownicy niepełnosprawni (disabled emploees), efektywność (effectiveness)

Założenia projektu i powstanie miejskiego call center1

Biuro Informacji Teleinformatycznej pełni rolę miejskiego call center. Do zadań jego 
pracowników należy informowanie o miejscu, czasie, trybie, koniecznych dokumentach/
drukach i opłatach związanych z załatwieniem sprawy. Za ich pośrednictwem interesanci 
mogą się również umawiać z konkretnymi urzędnikami. Biuro wykonuje także telefo-
niczne badania ankietowe i akcje informacyjne, wspierające internetowe serwisy miej-
skie. Praca call center pomaga wydziałom merytorycznym w obsłudze masowych zapytań 
dotyczących spraw rutynowych. Sprawy o indywidualnym charakterze nie są objęte jego 

1 Biuro Informacji Teleinformatycznej.

Konrad Zawadzki
Zatrudnienie z … orzeczoną  
niepełnosprawnością? 
Call center 1 w Urzędzie Miasta Poznania 
(UMP) – efektywność zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych
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właściwością. Załatwiane są bezpośrednio w wydziałach merytorycznych przez specjali-
stów.

Być jak najbliżej klienta to wymóg współczesnego rynku usług. W przypadku do-
stawców tzw. usług publicznych sprawa nie jest aż tak oczywista. Dopiero od niedawna 
w urzędach publicznych „petenta” czy „interesanta” zastępuje „klient”. W nielicznych 
instytucjach spotyka się „interesariusza”. Nomenklatura daje czytelną wskazówkę, kto 
jest kim przy ladzie usług publicznych. Nie przesądzając o tym, jak powinno być, i uchy-
lając się od odpowiedzi na pytanie, czy administracja publiczna to taki sam dostawca 
usług jak budka z hot dogami, materiał ten prezentuje pomysł, który doprowadził do 
powstania pierwszego miejskiego call center, obsługiwanego przez osoby z orzeczoną nie-
pełnosprawnością.

Projekt nosił tytuł: „»Sprawni w pracy urzędu« (SPU)2 – teleinformacja w wydzia-
łach obsługi bezpośredniej UMP”. Jego uruchomienie umożliwił program „Wspierania 
inicjatyw pracowniczych” (WIP)3. Naczelnym celem projektu było: „poszerzenie oferty 
usług informacyjnych Urzędu Miasta o call center będące nowoczesną platformą kontak-
tu z klientem”. Zauważono przy tym, że uaktywnienie życiowe środowisk osób niepełno-
sprawnych poprzez pracę na rzecz klienta urzędu może pomóc w jego realizacji.

Szczegółowo osiągnięciu celu naczelnego służyć miały następujące cele operacyjne:
zintegrowanie kanałów komunikacji merytorycznej pomiędzy UMP a klientem, (pi- �

lotaż zaplanowany został w trzech wydziałach obsługi bezpośredniej, tj. Wydziale Spraw 
Obywatelskich, Wydziale Komunikacji i Urzędzie Stanu Cywilnego),

poprawa wizerunku UMP jako pracodawcy przyjaznego, �
ograniczenie „karnych” wpłat na PFRON � 4 z tytułu nieosiągnięcia 6% poziomu za-

trudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
uaktywnienie zawodowe grupy niepełnosprawnych mieszkańców miasta Poznania. �
Zakładano, że efekty projektu mogą zainteresować mieszkańców Poznania, klien-

tów Urzędu Miasta, wydziały Urzędu Miasta i osoby niepełnosprawne pozostające bez 
pracy. Oczekiwano, że skutki wdrożenia projektu będą odczuwalne w następujących 
płaszczyznach:

poprawy standardu usług administracji, �
promocji miasta, �
aktywizacji grup niepełnosprawnych w Poznaniu, �

2 Sprawni w pracy Urzędu, w skrócie SPU, czyli osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, 
uczestnicy projektu. 
3 Wspieranie Inicjatyw Pracowniczych „WIP” to realizowany, w Urzędzie Miasta Poznania 
program wsparcia finansowego inicjatyw (pomysłów) pracowniczych.
4 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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kosztów działania urzędu. �
Na etapie przygotowawczym zmierzono, że w wybranych5 wydziałach i jednostkach 

obsługi masowego klienta dziennie prowadzonych jest około 1200 rozmów telefonicz-
nych. Przeciętny czas rozmowy to 4 minuty. Dało to 80 godzin pracy dziennie. Zatem 
utworzenie 10 pełnych etatów pozwoliłoby w przybliżeniu obsłużyć zdefiniowany czas 
pracy i uwolnić zasoby specjalistów wydziałów merytorycznych.

Przyjęto również, że pożądane jest, aby uzyskanie informacji potrzebnej dla zała-
twienia prostej sprawy administracyjnej było możliwe po wykonaniu jednego telefonu. 
Dotychczasowa średnia to 4 przełączenia. Zasada One Call and Done6 [Kostecki, 2007] 
miałaby tu swoje zastosowanie jako cel, do którego należałoby dążyć.

Obliczono, że utworzenie 10 etatów może kosztować ok. 518 006,4 zł. Roczne na-
kłady zatrudnienia w SPU zostały określone na poziomie 412 811,6 zł, natomiast nakła-
dy związane z zakupami zamknęły się kwotą 354 450,00 zł

Środki konieczne do realizacji projektu zabezpieczono w budżecie Poznania na rok 
2008. Prezydent miasta polecił postawić do dyspozycji projektu kwotę 500 000 zł. Środ-
ki miały pochodzić w szczególności z puli programu WIP. Istotnym elementem projektu 
było pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z fundu-
szy wsparcia osób niepełnosprawnych. Ostatecznie udało się podpisać z PFRON umowę 
na refundację w wysokości 354 450,00 zł i uzyskać refundację w wysokości 304 298,10 
zł na pokrycie kosztów utworzenia 9 stanowisk pracy. Jedno ze stanowisk nie zostało 
objęte refundacją (stąd różnica). W tej kwocie zrefundowano zakup: centrali call center 
– 237 325,97 zł, mebli – 49 849,20 zł, sieci teleinformatycznej – 30 000,00 zł i mebli 
socjalnych – 20 933,98 zł.

W ten sposób za 338 109, 15 zł udało się utworzyć pożądane przez urząd stanowiska 
pracy i uruchomić call center. Było to możliwe między innymi dzięki obniżeniu miesięcz-
nej składki na PFRON (ok. 26 000 zł miesięcznie). W efekcie środki, które wcześniej 
pracodawca wpłacał do PFRON z tytułu nieosiągania przez UM 6% progu zatrudnie-
nia osób z orzeczoną niepełnosprawnością, po raz pierwszy „zapracowały” na siebie. Ze 
względu na rozwojowy charakter zadań nałożonych na brokera informacji merytorycz-
nej7 przewiduje się poszerzenie zakresu obsługiwanych spraw, a co za tym idzie, dalsze 
zatrudnianie niepełnosprawnych i obniżanie składki płaconej do PFRON.

Prace nad uzasadnieniem, organizacją i uruchomieniem biura trwały około 10 mie-
sięcy. Obecnie jest w nim zatrudnionych 12 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, 

5 Wydziały: Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego, Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie.
6 One Call and Done – jeden telefon i zrobione.
7 Nazwa stanowiska pracy w Biurze Informacji Teleinformatycznej call center.
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z czego siedmioro pracuje na pełen etat, trzy na 0,5 etatu i dwie na 0,75 etatu. Spośród 
nich 4 osoby mają orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, 4 osoby stopień znaczny 
i 4 osoby stopień umiarkowany. Większość orzeczeń związana jest z niepełnosprawno-
ścią ruchową, ale także ze znacznym niedowidzeniem, schorzeniami internistycznymi 
i innymi.

Ponadto zatrudnieni są kierownik call center i supervisor, łącznie czternaście osób na 
dwunastu etatach.

Proces rekrutacji podporządkowany był rygorom ustawy o pracownikach samorzą-
dowych. Z tej przyczyny ogłoszenie kierowane było w sposób otwarty do wszystkich zain-
teresowanych, przy jednoczesnym dodaniu klauzuli zachęcającej osoby niepełnosprawne 
do zapoznania się z prezentowaną ofertą pracy.

Zatrudnienie osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 
niewykorzystany przez administrację publiczną sposób na efektywne 
pozyskanie wartościowych pracowników

Panuje potoczne przekonanie, że zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych to „za-
trudnienie wysokiego ryzyka”. Rezerwę po stronie pracodawców, także tych publicznych, 
wywołuje obawa o:

absencję chorobową, �
zwiększony wymiar urlopu, �
niedyspozycję w pracy, �
brak kwalifikacji, �
brak odpowiedniego wykształcenia, �
brak kadry, która mogłaby i potrafiła opiekować się zatrudnionym niepełnospraw- �

nym.
Badania [Zatrudnienie osób niepełnosprawnych…, 2010] przeprowadzone w Urzę-

dzie Miasta Poznania w 2010 r. wykazały następujący rozkład powodów8 niezatrudniania 
osób niepełnosprawnych:

w biurze nie ma miejsc pracy nadających się dla osób niepełnosprawnych – 4,9; �
nie możemy znaleźć do pracy chętnych osób niepełnosprawnych – 4,6; �
niewiele wiemy na temat niepełnosprawnych – 4,1; �

8 „Deklarowane powody niezatrudniania osób niepełnosprawnych”; N=12 (organizacje nie-
zatrudniający niepełnosprawnych pracowników), 11 pytań, skala 1–9, gdzie:[1] zupełnie się nie 
zgadzam, [9] całkowicie się zgadzam.
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obawiamy się formalności i biurokracji związanych z zatrudnieniem niepełnospraw- �
nych – 4,1;

nie widzimy potrzeby zatrudniania osób niepełnosprawnych – 4; �
obawiamy się kontroli związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – 3,8; �
zatrudnienie niepełnosprawnych nie opłaca się – 3,7; �
nie stać nas na dostosowanie miejsc pracy – 3,2; �
obawiamy się dezorganizacji pracy – 3; �
nie wiemy, gdzie szukać niepełnosprawnych pracowników – 2,3; �
obawiamy się, że inni pracownicy nie zaakceptowaliby niepełnosprawnych – 2,3. �
Podobne wątpliwości towarzyszyły autorom projektu zatrudnienia przez UMP osób 

niepełnosprawnych w call center. Czy były uzasadnione czy raczej są utrwalonym stereo-
typem? Na podstawie doświadczeń projektu można następująco skomentować przyto-
czone wyżej wypowiedzi.

Oferowana przez administrację publiczną praca o charakterze biurowym zdecydo-
wanie sprzyja zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Środowisko pracy, jakie udało się 
stworzyć przy okazji projektu, jest wyjątkowo przyjazne dla tego typu pracowników. Nie 
zauważono także problemów z chętnymi do pracy. Na rekrutację ogłoszoną w ramach 
projektu na 10 miejsc zgłosiło się 150 osób. Faktycznie pracodawcy wciąż niewiele wie-
dzą na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych, a niewiedza rodzi opór. Propagowa-
nie przykładów i dobrych praktyk jest nieocenionym sposobem zachęty.

Co do formalności i biurokracji, to towarzyszą większości podejmowanych przedsię-
wzięć, ale akurat administracja publiczna nie powinna się ich obawiać.

Brak potrzeby zatrudniania niepełnosprawnych jest odpowiedzią, z którą trudno 
dyskutować. Rzeczywiście trzeba mieć pomysł, jak z pożytkiem zagospodarować niepeł-
nosprawnych pracowników. Utworzenie call center jest sprawdzoną propozycją.

Obawa o wzmożone kontrole na podstawie doświadczeń projektu nie potwierdza 
się. Odwiedziny Państwowej Inspekcji Pracy po utworzeniu biura i sprawozdanie o sta-
nie zatrudnienia składane raz na kwartał nie uzasadniają jakiejś szczególnej obawy w tym 
zakresie.

Brak opłacalności przedsięwzięcia to skutek błędu w założeniach „biznesowych” 
projektu. Takie ryzyko może, ale nie musi się ziścić. Natomiast zachęty i ulgi przy za-
trudnieniu tej kategorii pracowników są faktem i chociaż istotnie nie można tylko na 
nich opierać swojego „biznesplanu”, to warto przez wzgląd na efektywność zatrudnienia 
z nich skorzystać.

Obawa o dezorganizację pracy może być zasadna zwłaszcza w administracji publicz-
nej. Praca sektora publicznego zorganizowana jest na podstawie mało elastycznych re-
gulacji prawnych. Nie jest jednak przeszkodą nie do przezwyciężenia przy dobrej woli 
i adekwatnym wysiłku wszystkich zainteresowanych.
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Niepełnosprawni pracownicy, podobnie jak wszyscy pozostali, są obecni na rynku 
pracy. W ich znalezieniu nieocenioną pomoc świadczy sieć sprawnie działających NGO-
-sów oferujących kontakty i doradztwo. Podobnie urzędy pracy dysponują szeroką wie-
dzą na temat osób z orzeczoną niepełnosprawnością poszukujących pracy.

Na koniec „brak akceptacji ze strony innych pracowników” jest obawą uzasadnioną, 
o ile w danej organizacji brakuje osób niepełnosprawnych. Stopień akceptacji rośnie 
wprost proporcjonalnie do liczby zatrudnionych niepełnosprawnych.

Opinie na temat osób niepełnosprawnych i ich zatrudnienia (badanie przeprowa-
dzone w UMP) wyraźnie pokazują wysoki poziom akceptacji i rosnącego zaufania przy 
jednoczesnym artykułowaniu obaw nie popartych zazwyczaj doświadczeniem. Doświad-
czenie projektu przeczy większości z wymienionych obiekcji.

Dlaczego wobec tego zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez administrację nie 
przekracza 4%? Także w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie realizowany jest projekt, na 
1226 pracowników, osób niepełnosprawnych jest 35, w tym 12 zatrudnionych w ramach 
projektu w call center. Zapewne powodów jest tyle, ilu pracodawców i ich obaw. Zmiana 
tej sytuacji możliwa jest, jak się wydaje, jedynie za sprawą promocji udanych wdrożeń 
i dobrych praktyk.

Tabela 1. Opinie na temat osób niepełnosprawnych i ich zatrudniania N=17. 
Średnie (Skala:[1] zupełnie sie nie zgadzam, [9] całkowicie się zgadzam)

zatrudnienie niepełnosprawnych bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek firmy 7,6
obecność niepełnosprawnych pracowników może bardzo pozytywnie wpływać na atmos-
ferę w pracy

7

niepełnosprawni bardziej szanują pracę niż osoby zdrowe 6,9
osobom niepełnosprawnym można powierzyć bardzo odpowiedzialne zadania 6,8
niepełnosprawni są bardziej oddanymi i lojalnymi pracownikami niż osoby zdrowe 6,5
zatrudnienie osób niepełnosprawnych wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi dla 
osób zajmujących się kadrami

6,2

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z koniecznościa wielu zmian i reorganiza-
cji w miejscu pracy

6,2

osoby niepełnosprawne pod wieloma względami są lepszymi pracownikami od osób 
zdrowych

6,2

w przypadku większości stanowisk niepełnosprawność nie ma znaczenia dla jakości 
wykonywanej pracy

5,5

zatrudnienie niepełnosprawnych naraża firmę na różne kontrole ze strony różnych 
instytucji

5,2

zatrudnienie niepełnosprawnych jest dla firmy/instytucji bardzo korzystne finansowo 5,2
zatrudnienie osób niepełnosprawnych naraża firmę/instytucje na wiele dodatkowych 
kosztów finansowych

4,9
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niepełnosprawni wolno się uczą i trzeba im poświęcać dużo więcej czasu niż innym 
nowym pracownikom

4,6

zatrudnienie niepełnosprawnych może spowodować niezadowolenie zdrowych pracowni-
ków, którzy zaczną wymagać

4,6

osoby niepełnosprawne nie posiadają odpowiednich kwalifikacji 4,4
pełnosprawni pracownicy mogą źle traktować niepełnosprawnych 4,3
osoby niepełnosprawne wymagają w pracy większego nadzoru i kontroli niż zdrowi 
pracownicy

4,3

niepełnosprawni, jeśli tylko chcą, mogą pracować w każdym zawodzie i w każdej pracy 4,2
niepełnosprawni są roszczeniowo nastawieni do pracy i pracodawców 4
niepełnosprawni wolno pracują i są mało wydajni w pracy 3,8
niepełnosprawni najlepiej sprawdzają się przy prostych i niewymagających pracach 3,6
osoby niepełnosprawne są kłótliwe i konfliktowe 3,5
nie opłaca się zatrudniać niepełnosprawnych 3,5
lepszym miejscem pracy są dla niepełnosprawnych zakłady pracy chronionej niż firmy 
z otwartego rynku pracy

3,5

z osobami niepełnosprawnymi ciężko jest się porozumieć 3,5
osoby niepełnosprawne często nie dbają o higienę osobistą, co może być uciążliwe dla 
innych

3,4

niepełnosprawnym nie chce się pracować 3,2
niepełnosprawni raczej nie powinni pracować na stanowiskach, które mają bezpośredni 
kontakt z klientami firmy

2,6

Źródło: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych…, 2010.

Projekt z dwuletniej perspektywy, refleksje o zadaniach, 
pracownikach, klientach i organizacji w kontekście funkcjonowania 
call center

O zadaniach

Biuro Informacji Teleinformatycznej call center w omawianym okresie, tj. od lutego 2009 
roku do lutego 2011, informowało o miejscu, czasie, opłatach, wymaganych dokumen-
tach oraz trybie załatwiania spraw administracyjnych w urzędzie i miejskich jednostkach 
organizacyjnych. Szczegółowo call center obsługiwało następujące podmioty:

Wydział Komunikacji, �
Zarząd Dróg Miejskich, Strefa Parkowania, �
Urząd Stanu Cywilnego, �
Wydział Spraw Obywatelskich, �
Wydział Finansowy, �
Poznańskie Centrum Świadczeń, �
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Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, �
Wydział Działalności Gospodarczej, �
Pozserwis (centrala telefoniczna), �
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. �
Ponadto biuro realizowało czasowe akcje informacyjne dla Wydziału Zdrowia 

i Spraw Społecznych, Gabinetu Prezydenta, Wydziału Organizacyjnego i Biura Kształ-
towania Relacji Społecznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
takie jak:

telefoniczna kwerenda aktualności książki telefonicznej Urzędu Miasta; �
telefoniczna kwerenda aktualności danych teleadresowych siedzib lokali obwodo- �

wych komisji wyborczych;
obsługa telefoniczna na zlecenie akcji „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez  �

programy stypendialne”;
obsługa akcji – Pierwszy Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych; �
usługa telefoniczna – „teleinformatyczna ocena jakości obsługi klienta zewnętrzne- �

go w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Poznania”;
akcja – wybory Prezydenta RP; �
akcja – „Badanie opinii mieszkańców na temat poziomu poinformowania o utrud- �

nieniach komunikacyjnych w mieście” i wiele innych.
Liczba telefonów odbieranych dziennie przez pracowników to średnio od 600 do 

1100 rozmów serwisowych. Łączna liczba telefonów odebranych w 2010 r. wyniosła 
135 299 połączeń serwisowych.

Wykres 1. Graficzny obraz przyrostu połączeń serwisowych od utworzenia BIT 
CC w 2009 r.

Źródło: opracowanie własne
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O pracownikach

Uruchomieniu call center w urzędzie, z zespołem, w którym przeważają pracownicy re-
krutujący się spośród osób z orzeczoną niepełnosprawnością, towarzyszy kilka trudno-
ści.

Po pierwsze – rekrutacja. Komunikat o naborze powinien być poprzedzony kontak-
tami z miejscowym urzędem pracy. Pozwoli to na uruchomienie szkoleń preselekcyjnych, 
np. z obsługi komputera. Samo ogłoszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie 
może być skierowane do określonej grupy, dlatego należy je sformułować w sposób, który 
pomoże osobom niepełnosprawnym zorientować się, że jest to oferta przede wszystkim 
do nich. Warte rozważenia jest, jeśli zachodzi taka konieczność, obniżenie wymogów for-
malnych dotyczących wykształcenia kandydatów. Obecnie urzędy zazwyczaj poszukują 
osób z wyższym wykształceniem, podczas gdy osoby niepełnosprawne często z powodów 
przez siebie niezawinionych tego kryterium nie spełniają. Doświadczenie pokazuje, że 
formalne wykształcenie nie musi przekładać się na przydatność w pracy. O tym najlepiej 
decyduje wielostopniowy proces selekcji.

Po drugie – selekcja. Ogłoszenie o pracy skutkuje zgłoszeniem się wielu kandydatów, 
którzy w większości o pracy w call center nie mają pojęcia. Dodatkowo mylące jest to, 
że to urząd rekrutuje. Aby uniknąć wzajemnych rozczarowań, należy dołożyć możliwie 
wielu starań, aby proces selekcji był rzetelny. Praktycznie jest stworzyć warunki przypo-
minające pracę na stanowisku operatora oraz przetestować umiejętności i predyspozycje 
(obsługa komputera, technika rozmowy telefonicznej, sposób przekazywania informacji 
przez telefon, kultura prowadzonych rozmów itp.) zaproszonych kandydatów.

Po trzecie – zatrudnienie i rozliczanie czasu pracy. Pragmatyka pracy urzędu i call 
center doskonale w tej mierze się mijają. Dobrze ilustruje to problem z harmonogramem 
czasu pracy. Regułą obowiązująca w urzędzie jest umowa o pracę, etat, a co za tym idzie, 
8-godzinny dzień pracy i 40-godzinny tydzień pracy, przy uwzględnieniu tzw. doby pra-
cowniczej. W komercyjnych call center praca jest regulowana na bardziej elastycznych 
zasadach. Normą jest umowa-zlecenie, praca w wybranych porach, dopasowanie liczby 
pracowników do bieżącego zapotrzebowania. Aby pogodzić te dwa żywioły, należy tam, 
gdzie to możliwe, dążyć do kompromisów. Dobrą praktyką jest takie określenie obowiąz-
ków pracownika call center, aby serwis telefoniczny nie był jego jedynym zatrudnieniem. 
Można w ślad za rozwiązaniem poznańskim przyjąć, że pracuje on na stanowisku „bro-
kera informacji merytorycznej”, a co za tym idzie, jego obowiązki dotyczą także pracy na 
elektronicznych bazach danych poza serwisem telefonicznym. Pozwala to uelastycznić 
zakres obowiązków pracownika. Godne polecenia jest także zróżnicowanie wymiaru 
pracy, tj. zatrudnienie obok pełnoetatowych pracowników półetatowych. Biorąc pod 
uwagę, że osoby niepełnosprawne mają zależnie od stopnia niepełnosprawności 7- lub 
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8-godzinny wymiar czasu zyskuje się pewien margines do regulacji. Trudności z opano-
waniem harmonogramu czasu pracy należy powierzyć sumiennemu supervisorowi.

Po czwarte – szkolenie. Call center to jednostka z natury rzeczy permanentnie uczą-
ca się. Szkolenia obejmują przygotowanie do realizacji usługi i podtrzymanie kompe-
tencji operatorów w obsługiwanym zakresie. Z tego powodu urząd musi sprostać ko-
nieczności dostarczania i podtrzymania informacji, która ma być podstawą usługi. Poza 
względami technologicznymi jest to kluczowa dla powodzenia pracy call center kwestia. 
Dobrą praktyką jest ustalenie specjalnych kanałów komunikowania się z pracownikami 
wydziałów merytorycznych. Grupa ta musi rozumieć i dostrzegać interes, jaki wydział 
ma w niezakłóconej współpracy z CC. Nie do przecenienia jest znalezienie wsparcia 
w kierownictwie obsługiwanego wydziału. W dalszej perspektywie bardzo pomocne jest 
uruchomienie dla tych potrzeb platformy e-lerningowej.

O klientach

Call center urzędu ma klientów zarówno wewnętrznych, są to wydziały urzędu i miejskie 
jednostki organizacyjne, jak i zewnętrznych, są to mieszkańcy/interesanci urzędu. Dwa 
lata funkcjonowania pozwala podzielić się następującą obserwacją. Klienci wewnętrzni 
z dużą ostrożnością podchodzą do współpracy z call center. W dużej mierze jest to zro-
zumiałe. Call center wymusza standaryzację procesów, przejrzysty i możliwie najprostszy 
system walidacji i aktualizacji danych. Ponadto w pierwszym okresie współpracy po stro-
nie klienta leży ciężar przygotowania materiałów i poprowadzenia koniecznych szkoleń. 
Jak pokazuje doświadczenie, nawet Urząd Miasta Poznania, jednostka, której procesy 
zostały zidentyfikowane i opisane na potrzeby certyfikacji ISO, może mieć z tym pro-
blem.

Klienci zewnętrzni, czyli mieszkańcy dzwoniący do call center, witają jego utworze-
nie z pragmatycznym zadowoleniem. Najczęściej komunikują to stwierdzeniem „na-
reszcie się można dodzwonić”. Resztę, tj.: standard obsługi, niezawodność technologii, 
kompetencje operatora, traktują jako pewną oczywistość. Jest im zupełnie obojętne, czy 
dodzwonili się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania czy do biura obsłu-
gującego w zakresie call center ten wydział. Interesuje ich wyłącznie efekt, to jest co i jak 
szybko udało im się załatwić.

O organizacji

Organizacja zdyskontowała bieżące efekty utworzenia call center. Obniżyła swoje wpła-
ty na PFRON, utworzyła za pieniądze pozyskane z funduszu jednostkę, która była jej 
potrzebna, oraz zrealizowała społecznościowy aspekt projektu, czego widomym potwier-
dzeniem było uzyskanie godła „Superlodołamacz 2009”. Obecnie jest na progu trudnej 
decyzji o przyszłym kierunku rozwoju Biura Informacji Teleinformatycznej. Zasadnicze 
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pytanie brzmi: „jakiej usługi oczekują mieszkańcy”, a jaką usługę możemy im dziś za-
oferować i do jakiej będziemy zmierzać w przyszłości. Budowa call center jest procesem 
wieloletnim i wymaga planowania z dużym wyprzedzeniem. Wiąże się to z koniecznością 
zabezpieczenia środków na inwestycje, ale także ze żmudnym procesem edukowania 
klientów do umiejętnego korzystania z tego narzędzia.

Od call center do zintegrowanej platformy usług publicznych

Czy poznański projekt stanie się inspiracją dla samorządów lub szerzej administracji 
publicznej, czas pokaże. Jesienią bieżącego roku Poznań zamierza zorganizować konfe-
rencję pod hasłem: „Teleinformatyczne centra kontaktu z klientami administracji i służb 
publicznych – perspektywy”.

Będzie to okazja do oceny poziomu zainteresowania sektora publicznego tym te-
matem. Urząd, tworząc call center, uczynił pierwszy krok, proponując swoim klientom 
nowy standard obsługi. Rosnący popyt na tego typu usługi determinuje podjęcie decyzji 
o dalszym rozwoju. Najbliższe zadania to popularyzacja call center wśród klientów UMP 
i objęcie usługą kolejnych popularnych wśród mieszkańców spraw, jak np. konsultacje 
społeczne czy transport zbiorowy. Sprawna obsługa tak zróżnicowanych tematów bę-
dzie wymagała stworzenia warunków do skupienia w jednym miejscu takich usług, jak: 
telefon, głosowa zapowiedź automatyczna, bramka SMS, e-mail, czat, wideoczat, czy-
li w efekcie zintegrowanej platformy usług publicznych. Platforma upraszcza i skraca 
kontakt klienta z administracją. Wydaje się, że tak powinna wyglądać przyszłość usług 
publicznych. Pozwala to rekomendować poznański przykład wdrożenia z pożytkiem dla 
administracji, zatrudnionych przez nią osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim 
klientów.
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Employment with … Officially Pronounced Disability? The Poznań City 
Hall Call Center: The Effectiveness of Employing the Disabled

Summary
The Poznań City Hall call center starts its day with the arrival of its first telephone calls at 
7:30 AM. Last month it served 16,000 connections. The rate of growth has been increas-
ing unabated since the center’s launching in 2009.
The first part of this material explains what a call center is, the background of its cre-
ation, who works there, how much it costs, the benefits it brings, and who can benefit 
using this example as inspiration. The second section is devoted to an analysis of various 
aspects of employment of disabled persons. Part Three presents a synthesis of data from 
two years of experience in the operation of the city call center.

Konrad Zawadzki – od 2 lat kieruje Biurem Informacji Teleinformatycznej Miasta 
Poznania. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz podyplomowych studiów z organizacji i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej 
w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej związany z samorządem terytorialnym Po-
znania, zatrudniony przy obsłudze prawno-organizacyjnej władz miasta. Autor projektu 
„Sprawni w pracy urzędu”, który przyczynił się do wyróżnienia Urzędu Miasta Poznania 
statuetką „Superlodołamacz 2009” i utworzenia Biura Informacji Teleinformatycznej. 
Praktyk i popularyzator idei tworzenia call center w agendach administracji publicznej. 
Prywatnie sympatyk i (w razie potrzeby) sekretarz Towarzystwa Miłośników Gier Guzi-
kowych w Poznaniu.

Anna Jawor-Joniewicz
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji 
rządowej – studium przypadku

Artykuł stanowi studium przypadku jednostki administracji rządowej na szczeblu 
regionalnym. Jego celem jest wykazanie, iż błędy w prowadzonej polityce kadro-
wej analizowanego urzędu mogą przyczyniać się do spadku motywacji do pracy 
zatrudnionych w nim osób oraz zaangażowania w realizowane zadania. Tym samym 
obecne praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie sprzyjają ugruntowaniu 
się niekorzystnych zachowań zatrudnionych, wpisujących się w negatywny stereo-
typ pracowników administracji publicznej. Artykuł otwiera opis wpływu wywiera-
nego na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej przez czynniki 
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