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PROJEKT SySTEMU WyNAGRADZANIA 
PRACOWNIKÓW NA PRZyKŁADZIE 

PRZEDSIębIORSTWA ODZIEżOWEGO

Wprowadzenie

Prezentowany w treści artykułu system wynagrodzeń jest wynikiem prac projek-
towych wykonanych na potrzeby przedsiębiorstwa odzieżowego. Jego kierownictwo 
zdiagnozowało fluktuację zatrudnienia 33% rocznie, w grupie pracowników uczest-
niczących w procesie wytwarzania produktu. Najczęściej wymienianym powodem 
rezygnacji z pracy była potrzeba uzyskania wyższych zarobków. W tej sytuacji za-
decydowano o podjęciu prac projektowych, których głównym celem było poszuki-
wanie nowych rozwiązań systemowych w zakresie wynagrodzeń. Miały one umoż-
liwiać wzrost zarobków pracownikom o najwyższych kwalifikacjach, w połączeniu 
ze zwiększeniem efektywności procesu wytwarzania produktu. Warunkiem uczest-
nictwa w zespole projektowym była praktyka menedżerska (współautorka była dy-
rektorem ds. produkcji w przedsiębiorstwie odzieżowym w latach 1988–2005). I tak 
wiedza teoretyczna w połączeniu z praktyką gospodarczą oraz „(…) obserwacje do-
konane w długim przedziale czasu mogły stanowić podstawę do uogólnień i wycią-
gania wniosków, bowiem struktura badanej populacji była dokładnie znana przez 
osoby prowadzące badania” [1, s. 459–462]. Dla utworzenia systemu wynagrodzeń 
wykorzystano:
– studia teoretyczne umożliwiające analizę poznawczą wiedzy dziedzinowej;
– studia empiryczne, w tym analizę procesu wytwarzania produktu w badanym 

przedsiębiorstwie oraz rejestrację problemów wynikających ze stosowanego do-
tychczas systemu wynagrodzeń.
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Do rejestracji stanu faktycznego wykorzystano obserwację uczestniczącą oraz 
wywiady bezpośrednie z pracownikami i kadrą kierowniczą. Były one niezbędne do 
utworzenia systemu wynagrodzeń adekwatnego do potrzeb przedsiębiorstwa.

Uwagi wstępne

W projekcie zastosowano kilka podstawowych pojęć, które zostaną zaprezen-
towane na wstępie, chociaż w kodeksie pracy termin „wynagrodzenie” nie został 
zdefiniowany [9, s. 141–142]. Określa je M. Juchnowicz − „wynagrodzenie pra-
cownika to umowny ekwiwalent za świadczenie usługi pracy, który obejmuje ogół 
korzyści finansowych i pozafinansowych (…). Tworzą one pakiet wspierający reali-
zacje celów strategicznych firmy, a równocześnie uwzględniających potrzeby i hie-
rarchię wartości pracowników” [5, s. 138]. Dla wartościowania tego ekwiwalentu 
tworzy się systemy wynagrodzeń, które pozwalają na pozyskanie i utrzymanie kom-
petentnych pracowników. Z kolei system wynagradzania został zdefiniowany przez 
A. Pocztowskiego jako „(…) integralna część zarządzania zasobami ludzkimi. Jedną 
z najważniejszych spraw w jego budowaniu jest ustalenie składników oraz form 
wynagradzania, opracowanie wysokości i struktury wynagrodzeń, ich naliczania, 
wypłacania i monitorowania, a także podziału kompetencji pomiędzy pracowni-
kami” [10, s. 384]. Można więc stwierdzić, że jest to zespół środków materialnych 
i niematerialnych, których funkcjonowanie „(…) premiuje działania prowadzące 
do osiągnięcia celów organizacji i realizacji szczegółowych zadań” [7, s. 424]. Sto-
sowanie systemu wynagradzania w praktyce gospodarczej powinno zapewniać naj-
wyższą efektywność objętych nim pracowników. Stąd płaca jest wzbogacana przez 
system motywacyjny, bowiem będąc nieodzownym warunkiem motywacji, nie ma 
siły pobudzania. Projektowane systemy wynagradzania powinny być proste w for-
mie i zrozumiałe dla pracowników objętych systemem. K. Obłój twierdzi, że aby 
system był skuteczny, należy stosować maksymalnie trzy wskaźniki, za osiąganie 
których ludzie są oceniani. Ponadto system powinien być dostosowany do dojrza-
łości pracowników, którzy zostaną nim objęci. Przez dojrzałość pracowników ro-
zumiany jest [8, s. 127]:
– poziom ich kompetencji (wiedza, umiejętności, doświadczenie), czyli dojrzałość 

techniczna;
– poziom ich zaangażowania (pragnienie sukcesu, odpowiedzialność za realizację 

zadań, utożsamianie się z sukcesem firmy), czyli dojrzałość społeczna.
W oparciu o te dwa aspekty P. Hersey, K.H. Blanchard [3, s. 152] określili proces 

dojrzewania pracowników, który zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Dojrzewanie pracowników wg P. Herseya i K.H. blancharda
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Źródło: [3, s. 152]. 

Do grupy I zakwalifikowano pracowników nowych, bez dostatecznej wiedzy i do-
świadczenia, niezaangażowanych w sprawy przedsiębiorstwa. Ich przełożony musi 
dokładnie określić im sposób wykonania przydzielonych zadań i terminy ich reali-
zacji oraz systematycznie kontrolować wykonanie. Pracownicy grupy II osiągnęli 
dojrzałość techniczną, ale ich poziom zaangażowania pozostaje jeszcze dość niski. 
Przydział zadań i kontrola wykonania w tej grupie ma elementy konsultacji. Prze-
łożony stwarza możliwość dyskusji nad metodą realizacji zadań. Wraz ze wzrostem 
zaangażowania pracowników (grupa III) ich rola wzrasta. Partycypują oni (w ra-
mach określonych ograniczeń) w decyzjach o składach osobowych zespołów oraz 
o celach i sposobach działania. Rola kierownika ogranicza się do koordynacji pracy 
podległych zespołów i kontroli wyników ich pracy (brak kontroli indywidualnych). 
Najwyższą dojrzałość osiągają pracownicy grupy IV, zarówno w zakresie dojrzało-
ści technicznej, jak i społecznej. Przełożony deleguje im uprawnienia w szerokim 

SGH_328_2012_11_118 OiK4.indb   31 12/3/12   11:56 AM



Ewa Grandys, Andrzej Grandys

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2012 (153)32

zakresie, bowiem są w stanie odpowiedzialnie kierować własną pracą. Rola szefa 
sprowadza się do współpracy i/lub doradztwa.

Proces dojrzewania pracowników został szerzej opisany w teorii zarządzania. 
Wiedza ta w dalszej części została wykorzystana do prac projektowych. 

Uwarunkowania wytwarzania produktu 
w przedsiębiorstwie odzieżowym

Poziom dojrzałości pracowników jest jednym z uwarunkowań procesu wytwa-
rzania produktu w przedsiębiorstwie odzieżowym, który składa się z: 
– rozkroju materiału, podklejania wybranych elementów, numerowania wykrojów, 

oceny ich jakości, kompletowania w partie (jednostki zasilania zespołów);
– konfekcjonowania półfabrykatu, prasowania fazowego i końcowego, oceny ja-

kości wykonania produktu, pakowania i przekazania do magazynu. 
Faza druga, czyli przetwarzanie półfabrykatu w wyrób gotowy, jest przedmio-

tem niniejszych rozważań. Charakteryzuje ją relatywnie duży udział pracy ręcznej 
i  ręczno-maszynowej. W krajach wysoko rozwiniętych obecnie jest preferowana 
odzież krótkoseryjna, wytwarzana z dużym udziałem tej pracy (produkty dla wyso-
kich segmentów rynku). Udział pracy ręcznej ma miejsce w wielu operacjach techno-
logicznych. Ogół tych operacji można podzielić na wykonanie połączeń nitkowych, 
klejowych oraz obróbkę cieplną wyrobu. 

Połączenia nitkowe stanowią podstawę technologii odzieżowej. Są realizowane 
z wykorzystaniem maszyn uniwersalnych, półautomatów i automatów. Automaty 
zapewniają najbardziej rozwiniętą formę procesu technologicznego oraz znacznie 
skracają czas realizacji, ale z uwagi na złożoną budowę odzieży są stosowane do ob-
róbki wybranych węzłów technologicznych lub prostych wyrobów. Jakość wykona-
nia połączeń nitkowych jest określana w odniesieniu do norm zakładowych, bowiem 
ma ona znaczący wpływ na jakość gotowego produktu.

Połączenia klejowe wykorzystują zjawisko adhezji pomiędzy cząsteczkami kleju 
i podłoża oraz procesy dyfuzyjne zachodzące pomiędzy nimi. Połączenia te dzielone 
są na: sklejane, zgrzewane i spawane. Najczęściej stosowane są połączenia sklejane 
dwóch materiałów trzecią substancją – klejem. Powszechnie stosowaną metodą ob-
róbki klejowej jest nagrzewanie kontaktowe. Wsad do klejarki jest ogrzewany jed-
nostronnie i dociskany za pomocą pras mechanicznych. Proces klejenia odbywa się 
powierzchniowo (np. usztywnianie kołnierza koszuli), liniowo (tzw. szwy klejowe) 
lub punktowo. Kryterium tego podziału stanowi wyznaczony obszar klejenia. Połą-
czenia klejowe są obecnie istotnym fragmentem procesu konfekcjonowania i znacz-
nie skracają całkowity czas jego realizacji.
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Obróbka cieplna wyrobów odzieżowych jest zróżnicowana. We współczesnych 
technologiach dzieli się ją na: formowanie, uszlachetnianie wyrobów, parowanie, pra-
sowanie międzyfazowe oraz końcowe [szerzej: 2, s. 100]. Rodzaj stosowanej obróbki 
określony jest w dokumentacji technologicznej wytwarzania produktu. Wyrób luksu-
sowy różni się od pozostałej odzieży nie tylko konstrukcją (ta bywa kopiowana), lecz 
także jakością: zastosowanych tkanin, konfekcjonowania i obróbki cieplnej wyrobu.

Pracami w fazie konfekcjonowania produktu kieruje mistrz lub brygadzista nad-
zorujący pracę zespołu pracowników. Jego inne zadanie to organizacja pracy, czyli 
skorelowanie poszczególnych czynności procesu technologicznego z odpowiednim 
stanowiskiem pracy. Dobór kwalifikacji pracownika, przypisanie mu stosownego wy-
posażenia technicznego i normalizacja metod obróbczych umożliwiają optymalne 
wykorzystanie potencjału produkcji. Określony w procesie przygotowania produk-
cji podział pracy na czynności pozwala na specjalizację w ich wykonaniu, czyli na 
skrócenie czasu trwania tej fazy produkcji. Podstawą synchronizacji stanowisk pracy 
jest rytm zespołu produkcyjnego τ. Dla znanej liczby pracowników w zespole n oraz 
czasu planowanego wykonania jednego produktu t rytm zespołu (odcinek czasu, po 
upływie którego kolejne obrobione elementy opuszczają zespół) [11, s. 133] obliczany 
jest na podstawie wzoru [1]. 

τ = t/n [1]

Duży udział pracy ręcznej powoduje, że podczas tworzenia projektu organizacji 
zespołu zakłada się możliwość 10% odchylenia od tego rytmu. Tak więc czas opera-
cji organizacyjnej ti (złożonej z operacji technologicznych) wynosi:

ti = (0,9−1,1) nτ [2]

gdzie: ti – rzeczywisty czas operacji na i-tym stanowisku pracy, 
n – liczba stanowisk pracy, 
τ – rytm zespołu produkcyjnego. 

Umiejętność łączenia operacji technologicznych w operacje organizacyjne wy-
nika z doświadczenia organizatora produkcji. Efekt jego pracy można ocenić poprzez 
obliczenie poziomu synchronizacji operacji S, który określa wzór [3]. Poprawę tego 
wskaźnika uzyskuje się poprzez: zmianę warunków technicznych, technologicznych, 
zmianę organizacji stanowisk pracy, normalizację metod obróbczych oraz dobór po-
ziomu kwalifikacji pracowników [11, s. 380]. 

S =

∑i=k
i=1 |ti–niτ |
τΣi=k

i=1ni

 
[3]
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Przy stałej liczbie pracowników w zespole czas wykonania operacji technologicz-
nych rośnie wraz ze zwiększaniem rytmu. Z kolei zmniejszenie liczebności zespołów 
powoduje wzrost rytmu, czyli wydłuża się odcinek czasu, po upływie którego kolejny 
produkt opuści zespół. Jest to szczególnie istotne przy zarządzaniu produkcją wyro-
bów o krótkim cyklu życia na rynku, dla których czas trwania procesu jest wielkością 
krytyczną. Jednak nawet przy optymalnie zorganizowanej pracy zespołu zmiany uwa-
runkowań wewnętrznych zakłócają proces produkcji (awarie maszyn, brak ciągłości 
zasilania, duża absencja w zespole). Konsekwencją są zmiany rytmu zespołu i spadek 
wydajności. Jeżeli stwarza to zagrożenie niedotrzymania terminu zakończenia pro-
cesu wytwarzania, to konieczna jest korekta planu operatywnego, np. poprzez przy-
dzielenie tego zadania innemu zespołowi wewnątrz lub na zewnątrz przedsiębiorstwa. 

Dojrzałość pracowników a system wynagrodzeń

Przeprowadzone badania wykazały, że w fazie konfekcjonowania wykrojów 10% 
zatrudnienia stanowili pracownicy przyuczeni do zawodu z wykształceniem pod-
stawowym lub innym, lecz nie odzieżowym, 60% posiadało ukończoną zasadniczą 
szkołę odzieżową, 30% było technikami odzieżownictwa. Poziom kwalifikacji pra-
cowników był więc zadowalający. Z kolei w grupie mistrzów i brygadzistów legityma-
cją kwalifikacji były dyplomy technika odzieżownictwa i długoletnie doświadczenie 
zawodowe lub alternatywnie dyplom inżyniera odzieżownictwa. Tak więc potencjał 
ludzki w badanym przedsiębiorstwie można określić jako odpowiadający wysokim 
wymaganiom jakościowym produktu oraz organizacyjnym procesu. 

Podstawą wynagradzania pracowników w badanym przedsiębiorstwie była płaca, 
„(…) czyli ten instrument wynagrodzenia, którego rola w systemie motywacyjnym 
polega na powiązaniu wysokości wynagrodzenia z efektami pracy” [4, s. 146]. Ob-
liczano ją w oparciu o indywidualny system akordowy. Jest on odpowiedni w pro-
stych systemach organizacyjnych, gdy pracownik osiąga pełną dojrzałość techniczną. 
Taka forma organizacji pracy jest mało efektywna. Dlatego w badanym przedsię-
biorstwie do wytworzenia produktu organizowane są zespoły produkcyjne, które 
umożliwiają wzrost wydajności pracy. Stwierdzono także ciągłą poprawę poziomu 
uzbrojenia technicznego stanowisk oraz umiejętność synchronizacji pracy w ze-
spole. Wynagrodzenia pracowników były obliczane jednak ciągle w oparciu o in-
dywidualny system akordowy. Pracownicy rejestrowali codziennie przydzielone im 
do wykonania rodzaje operacji oraz zrealizowaną ich liczbę. Zapisy te nadzorował 
brygadzista i przekazywał do komórki funkcjonalnej przedsiębiorstwa wyliczającej 
wynagrodzenia. Każdej czynności były przypisane jednostkowe stawki płac okre-
ślone w dokumentacji technologicznej. Wadą tego systemu były „kominy” płacowe 
i nadmierne ilości zapasów w toku produkcji. Pracownik jest bowiem materialnie 
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zainteresowany wykonaniem jak największej liczby operacji na swoim stanowisku 
pracy, ale nie istnieje korelacja jego wyników z wynikami całego zespołu. Efekt koń-
cowy w postaci codziennie przekazanych wyrobów do magazynu zależy od najwol-
niejszego stanowiska pracy. W tej sytuacji brygadzista powinien podjąć operatywnie 
decyzję o przerwaniu pracy najefektywniejszego pracownika i skierowaniu do niego 
zapasów z „wąskiego gardła”. Można przypuszczać, że takie polecenia były wydawane 
i realizowane dość niechętnie, bowiem każda zmiana operacji technologicznej na 
stanowisku pracy powoduje spadek wydajności pracownika. 

Taka diagnoza stała się podstawą do zaproponowania zmiany systemu wynagra-
dzania pracowników. Po konsultacjach z pracownikami i kierownictwem przedsię-
biorstwa przy tworzeniu projektu nowego systemu przyjęto, że pracownicy osiągnęli 
nie tylko dojrzałość techniczną, lecz także dojrzałość społeczną. Z uwagi na zwartość 
tekstu poprzestaniemy na tym stwierdzeniu. Upoważniało ono autorów projektu do 
zaproponowania systemu wynagrodzeń w oparciu o zespołowy system akordowy. 

Proponowany system wynagrodzeń 
pracowników szwalni

Projekt wynagrodzeń, obejmujący swym zasięgiem pracowników II fazy pro-
dukcji (zespołów produkcyjnych szwalni), to system taryfowy, na który składają się: 
taryfikator kwalifikacyjny, taryfikator czynności technologicznych oraz zakładowa 
tabela płac. Można go stosować do obliczania wynagrodzeń dla osób, których pracę 
charakteryzuje:
– w pełni zespołowy charakter procesu produkcji;
– duża zmienność produkowanego asortymentu w okresie obliczeniowym, połą-

czona z oczekiwaniami wysokiej jakości wytwarzanego produktu;
– konieczność motywowania zespołu oraz poszczególnych osób w zespole do wy-

sokiej i wyrównanej pomiędzy stanowiskami wydajności pracy. 
Zaproponowano, aby każdy zespół pracowników został podzielony na cztery 

grupy. Przyporządkowania do tych grup dokonano przy pomocy taryfikatora kwa-
lifikacyjnego opracowanego przez szefa produkcji. Określał on wymagania sta-
wiane pracownikowi każdej grupy w postaci: umiejętności, zaangażowania oraz 
współpracy z innymi członkami zespołu. Podziału pracowników dokonał mistrz/
brygadzista bezpośrednio nadzorujący zespół, a następnie zweryfikował go kierow-
nik produkcji. Każdy pracownik zapoznał się z proponowanym podziałem i miał 
możliwość zgłoszenia uwag. System daje więc wysoką pozycję osobom nadzorują-
cym pracę zespołu oraz nakłada dużą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 
Te decyzje to, oprócz wymienionych wcześniej, przydział operacji technologicz-
nych pracownikom (stopień trudności powierzonych zadań), określanie rodzaju 

SGH_328_2012_11_118 OiK4.indb   35 12/3/12   11:56 AM



Ewa Grandys, Andrzej Grandys

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2012 (153)36

uzbrojenia stanowiska pracy itp. Projekt stanowił, że przyporządkowanie do grupy 
może się zmieniać w cyklach miesięcznych wraz z bieżącą oceną wyników pracy. 
Przemieszczenia pracowników między grupami nie mogą powodować zmian warto-
ści średniej ważonej wynagrodzenia pracownika. Ustalił ją dyrektor ds. finansowych, 
co umożliwiało mu kontrolę funduszu wynagrodzeń. Wartość średniej pozwalała 
oszacować, że przy 100% wykonaniu zadań oraz 22 dniach roboczych w miesiącu 
wynagrodzenia będą się kształtować następująco: grupa I – 4000 zł, grupa II – 
3400 zł, grupa III – 3000 zł, grupa IV – 2400 zł. Rozpiętość wynagrodzeń pomię-
dzy grupami ustalił dyrektor ds. produkcji. Może się ona zmieniać wraz ze zmianą 
polityki przedsiębiorstwa w tym zakresie. Pracownicy odnieśli się z pewną rezerwą 
do zmienności przyporządkowania w grupach. Wprawdzie dawała ona możliwość 
szybkiego awansu dla osób zdolnych i pracowitych, ale zmuszała do ciągłej mobi-
lizacji i zaangażowania w pracę. 

Wielkość funduszu wynagrodzeń Az, który podlega podziałowi na pracowników 
zespołu po przepracowanym miesiącu kalendarzowym, określa wzór [4]. Jest to ilo-
czyn wartości normo-minuty przyjęty w przedsiębiorstwie N oraz sumy iloczynów 
liczby wykonanych produktów i ich pracochłonności. Wartość N ustalana jest przez 
dyrektora ds. finansowych, Tm – określona jest w taryfikatorze czynności (dokumen-
tacja techniczno-technologiczna), Sm – określa dokument przyjęcia gotowych wy-
robów do magazynu.

Az = N

k∑

m=1

(Sm × Tm)

 
[4]

gdzie: Az – fundusz wynagrodzeń zespołu produkcyjnego, 
N – wartość normo-minuty, 
Sm – liczba wykonanych produktów w modelu m, 
Tm – pracochłonność wytworzenia produktu m, 
m = 1…k to indeksy modeli wytwarzanych przez zespół w okresie rozliczeniowym. 

Zmienność wytwarzanych modeli przez zespół w ciągu miesiąca była uzależniona 
od liczebności zamówień na produkty w poszczególnych modelach oraz od wielkości 
zatrudnienia w zespole. Im zamówiona liczba produktów była większa, tym dłużej 
trwał ich proces wytwarzania. Z kolei liczniejszy zespół produkował zadaną liczbę 
wyrobów w czasie krótszym od zespołu o mniejszym zatrudnieniu. W ocenie pra-
cowników okres produkcji tego samego produktu powinien być długi, co pozwala 
na poprawę umiejętności w realizacji czynności maszynowo-ręcznych. Z tym wiąże 
się wzrost wydajności pracy, czyli uzyskania wyższych zarobków. Na ogół wyznacz-
nikiem podejmowanych decyzji przez organizatora produkcji był termin wyko-
nania zadania. Umiejętność korelacji odpowiedniego zespołu (jego umiejętności, 
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liczebność) z wielkością zamówienia jest ważnym elementem organizacji pracy. 
W badanym przypadku, gdzie produktami były artykuły mody, zmiany następowały 
z dużą częstotliwością (w odstępach 3–6 dni). Dlatego w projekcie przyjęto, że dla 
okresu jednorodnej produkcji krótszego niż 3 dni (co niekiedy miało miejsce) pra-
cochłonność wytwarzania określona przez dokumentację była powiększona o 20%. 
Wskaźnik ten niwelował utratę wydajności przez zespół w okresie wdrożenia, który 
nie został skompensowany wzrostem wydajności w dłuższym niż 3 dni w okresie 
produkcji. Do systemu wynagradzania przyjęto także współczynnik podwyższający 
wartość funduszu płac zespołu, jeżeli w jego składzie znalazła się osoba nowo przy-
jęta do pracy. Jej asymilacja powodowała również spadek wydajności. Okres stoso-
wania współczynnika korygującego określał mistrz. Tak obliczony fundusz płac ze-
społu produkcyjnego był w pierwszym etapie dzielony na cztery grupy (analogicznie 
do wcześniejszego podziału pracowników) w oparciu o algorytm [5].

Ai = Az x Wi [5] 

gdzie: Ai – fundusz płac i-tej grupy zespołu, 
Az – fundusz płac całego zespołu, 
Wi – wskaźnik udziału i-tej grupy w zespołowym funduszu płac.

Wartość wskaźnika Wi zależy od polityki płacowej przedsiębiorstwa. W projekcie 
zapewniał on wynagrodzenie w grupie III wyższe o 25% od grupy IV. Grupa IV skła-
dała się bowiem z pracowników o najniższych kwalifikacjach, wykonujących proste 
operacje technologiczne. Awans do wyższej grupy miał miejsce wraz ze wzrostem 
kwalifikacji. Z kolei pomiędzy grupą III a II różnica wynosiła tylko ok. 13%. Te grupy 
koncentrowały pozostałych pracowników zespołu. Różnice pomiędzy ich kwalifi-
kacjami nie były istotne z punktu widzenia organizatora produkcji. Dla nielicznych 
osób o szczególnie wysokich kwalifikacjach była grupa I, która zapewniała wzrost 
wynagrodzeń o ponad 17% w stosunku do grupy II. Pracownikami grupy I byli nie-
kwestionowani „przodownicy pracy”. Są oni w każdym przedsiębiorstwie. Wywie-
rają wpływ na pracę całego zespołu i są wzorem do naśladowania. Trzeba umieć ich 
wyselekcjonować i docenić, bo w przeciwnym razie zrezygnują z pracy. Opracowany 
system wynagrodzeń gwarantował im wzrost zarobków, którego w zespole nikt nie 
zanegował po wdrożeniu.

Kolejnym etapem był podział funduszu płac i-tej grupy zespołu na wynagrodze-
nia indywidualne. Skorelowane one były z czasem faktycznie przepracowanym przez 
pracownika w okresie rozliczeniowym. Ich wartość określał algorytm [6].

Aij = Ai × Tij

n∑

j=1

Tij

 [6]
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gdzie: Aij – płace j-tego pracownika w i-tej grupie, 
Ai – fundusz płac i-tej grupy zespołu, 
Tij – czas przepracowany przez j-tego pracownika i-tej grupy zespołu (i określa prze-
dział od I do IV oznaczający grupę zespołu, j określa przedział od 1 do n oznacza-
jący pracowników i-tej grupy).

Tak obliczona płaca podstawowa powinna być wzbogacona przez system mo-
tywacyjny zawierający różne nagrody i kary. W badanym przedsiębiorstwie ważną 
rolę w systemie wynagradzania spełniała premia, która była „(…) składnikiem pła-
cowym o istotnym znaczeniu dla skutecznej realizacji kosztowej, motywacyjnej i do-
chodowej” [6, s. 171]. Pracownicy w procesie wytwarzania produktu otrzymywali 
premię redukowaną, o maksymalnej wysokości 30% płacy podstawowej. Była ona 
pomniejszana o 1/5 za każdy dzień absencji spowodowany chorobą, urlopem ma-
cierzyńskim lub bezpłatnym. Redukcji nie powodował urlop wypoczynkowy, któ-
rego wykorzystanie jest obligatoryjne przez wszystkich pracowników w ciągu roku. 
System ten po wdrożeniu znacznie obniżył absencję pracowników, co było jednym 
z przyjętych założeń. Na wniosek przełożonego premia mogła być także niewypła-
cona (w całości lub w części) ze względu na inne rażące przewinienie pracownika. 
Z tej możliwości korzystano sporadycznie. 

Alternatywną propozycją projektu było wykorzystanie w premiowaniu mecha-
nizmów motywacji pozytywnych. Zaproponowano, aby 30% premii obliczano w od-
niesieniu do funduszu płac zespołu produkcyjnego Az, tworząc dla jego pracowników 
fundusz premiowy. Mógłby on służyć mistrzom do nagradzania szczególnie cenio-
nych pracowników. Okazało się, że nie potrafili oni określić nawet ogólnych reguł 
podziału takiego funduszu, by reguły te nie były kwestionowane przez pracowników 
nieobjętych premią. Potencjalny konflikt w zespole (ujawniony lub ukryty) mógłby 
mieć poważne skutki. Stąd pracownicy oraz średnia i wyższa kadra kierownicza od-
stąpili od tej propozycji.

Na wniosek kierownika produkcji został utworzony system współzależnych wy-
nagrodzeń dla mistrzów i brygadzistów zespołów produkcyjnych. Projekt określał, że 
ich podstawę będzie stanowiła średnia ważona wynagrodzeń kierowanego zespołu. 
Oprócz tego osoby nadzorujące otrzymywały dodatek funkcyjny, którego wysokość 
określał odrębny regulamin.

Ocena zmiany systemu wynagrodzeń 
po wdrożeniu – wady i zalety

Główną przyczyną konfliktów międzyludzkich wśród pracowników zatrudnio-
nych bezpośrednio w produkcji jest brak satysfakcji z wynagrodzenia. Nieuniknione 
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jest porównywanie płac pomiędzy członkami zespołu w kontekście umiejętności. 
Utajnianie zarobków jest mało skuteczne, bowiem w praktyce gospodarczej listy płac 
przechodzą wieloszczeblową akceptację, z której korzystają nieformalne kanały in-
formacyjne. Wdrożenie nowego systemu wynagrodzeń ukazało, że początkowe nie-
zadowolenie pracowników, którzy wcześniej korzystali z nienależnych przywilejów, 
w krótkim czasie zostało wytłumione przez pozostałych członków grupy. Dowodzi 
to, że decyzja o zmianie systemu wynagradzania z  indywidualnego na zespołowy 
była zasadna. 

Opracowany projekt nie kwestionował stosowanych w przedsiębiorstwie do-
datków do płac określonych przez „Zakładowy regulamin wynagrodzeń” (za pracę 
dwuzmianową, w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych itp.). Z kolei po-
stulowany przez pracowników wniosek o przyznanie dodatku za staż pracy w firmie 
(dla ograniczenia fluktuacji pracowników) został odrzucony, bowiem ograniczenie 
skali rezygnacji z pracy w przedsiębiorstwie było główną przesłanką zmiany sys-
temu wynagrodzeń. Jego wdrożenie wywołało różne komentarze, co przyczyniło się 
do weryfikacji nowego systemu przez niezależnego konsultanta. W tym celu zarząd 
nawiązał kontakt z Towarzystwem Konsultantów Polskich, niezależnie od podjętej 
uchwały o wdrożeniu projektu. Ekspert po dokonanych badaniach w podsumowa-
niu wyspecyfikował jego główne zalety:
– System zapewnia pożądany poziom indywidualnej i zespołowej wydajności pracy, 

mierzonej stosunkiem technologicznej pracochłonności wytwarzania produktu 
do normatywnego czasu pracy poszczególnych zespołów (obliczonym jako ilo-
czyn 445 min1 x liczba dni roboczych w miesiącu). Zadania były realizowane 
przedziale 100–120%. Ich niewykonanie było sporadycznie.

– System zapewnia prawidłowe proporcje wynagrodzeń między pracownikami 
o różnych kwalifikacjach. Rozpiętość ich jest właściwa i kierownictwo powinno 
przeciwstawić się poglądom o nadmiernym zróżnicowaniu wynagrodzeń.

– System zapewnia dobrą skuteczność kierowania zespołami ludzkimi oraz łatwość 
nadzorowania ich pracy, czego wymaga duża zmienność asortymentu produkcji 
w okresie obliczeniowym. Uwalnia też nadzór produkcji od dyskusji na temat 
indywidualnych norm pracy ustalanych dotychczas dla poszczególnych opera-
cji technologicznych.

– System sprzyja utrzymywaniu kosztów pracy na zaplanowanym poziomie. Ich 
wzrost jest skorelowany ze wzrostem wykonania zadań.

– System ogranicza wielkość zapasów robót w toku produkcji. Pracownicy zespo-
łów są zainteresowani płynnym przechodzeniem półfabrykatu między stanowi-
skami, by w możliwie najkrótszym czasie przekształcić go w produkt.

1 Wymiar czasu pracy w ciągu dnia wynosi 8 godz. i jest pomniejszony o przerwy regulaminowe. 

SGH_328_2012_11_118 OiK4.indb   39 12/3/12   11:56 AM



Ewa Grandys, Andrzej Grandys

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2012 (153)40

– System jest mniej konfliktogenny od stosowanego dotychczas, sprzyja integra-
cji pracowników zespołu wokół realizacji zadań, lecz stawia wysokie wymagania 
osobom zatrudnionym w nadzorze produkcji.

Jedyną artykułowaną wadą nowego systemu było zróżnicowanie wynagrodzeń pra-
cowników tych samych grup, a zatrudnionych w różnych zespołach. Badania wykazały, 
że decydowała o tym wewnętrzna struktura zespołów. Gdy umiejętności poszczegól-
nych pracowników hipotetycznego zespołu X były dość wyrównane, pozycjonowano 
ich w grupie II oraz III. Taki zespół nie miał pracowników o płacach skrajnie wysokich 
i niskich. Cały fundusz płac zespołu po podzieleniu pozwalał uzyskać indywidualne 
wynagrodzenia wyższe niż w porównywalnej grupie zespołu Y, który miał np. trzech 
pracowników o szczególnie wysokich kwalifikacjach (grupa I). W takim przypadku na-
leży przeanalizować, czy pozycjonowanie ich w grupie I było zasadne. Wyjątkowe umie-
jętności tych pracowników powinny bowiem spowodować wykonanie przez zespół 
większej liczby produktów, czyli fundusz płac zespołu Y powinien być wyższy od fun-
duszu zespołu X. To dawałoby w konsekwencji porównywalny poziom wynagrodzeń 
pracowników tych samych grup zatrudnionych w różnych zespołach produkcyjnych. 
Wykonano wiele takich analiz po wdrożeniu systemu. Ich wyniki były niejednokrotnie 
podstawą do zmian w strukturze zespołu. To pozwala twierdzić, że opracowany system 
wynagrodzeń jest prawidłowy, tylko podział na grupy nie został wykonany właściwie. 

Analogiczny projekt opracowany został również dla pracowników fazy krojowni 
(stanowiska: kreślarz, krojczy, nakładaczka itd.). Był wdrożony w praktyce i funk-
cjonował przez 1,5 roku. Ostatecznie odstąpiono od tego sytemu na rzecz wynagro-
dzenia zryczałtowanego. Wymieńmy jego zalety.
– Przy zakłóceniach pracy krojowni jej kierownictwo ma możliwość skierowania 

tego samego zadania do realizacji przez kilka zespołów bez obaw, że spowoduje 
to problem pomiaru wkładu pracy poszczególnych pracowników, czyli przy ob-
liczaniu wynagrodzeń. Ponieważ w badanym przedsiębiorstwie proces wytwa-
rzania produktu składał się z dwóch faz, to zapewnienie ciągłości pracy w drugiej 
fazie jest warunkowane wynikami pracy fazy pierwszej. Praktyka zarządzania 
ukazuje możliwość nieplanowanych zmian uwarunkowań realizacji procesu 
produkcji. Ich negatywne konsekwencje w fazie konfekcjonowania są mniejsze 
– wykonanie mniejszej liczby wyrobów gotowych. Wykonanie mniejszej liczby 
półfabrykatu w fazie kroju powoduje daleko idące skutki w postaci ograniczo-
nego zasilania zespołów szwalni. Taki stan jest niedopuszczalny.

– Przy braku zakłóceń w pracy, gdy każdy zespół krojowni realizuje własne zada-
nia produkcyjne, ale różniące się stopniem trudności wykonania (duże zróżni-
cowanie liczby elementów), mistrz może zalecić „wzajemną pomoc” bez obaw 
o prawidłowy podział funduszu płac. 

– Maksymalizacja ilości produkcji wpływa negatywnie na jakość wykonanej pracy. 
Pracownicy krojowni nie są liczni, a jakość wykonanej przez nich pracy powinna 
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być nadrzędna w stosunku do ilości. Błędy tej fazy produkcji są na ogół niena-
prawialne, a ich skutkiem jest obniżenie wydajności w fazie konfekcjonowania 
i możliwość obniżenia jakości wyrobu gotowego.

– Wynagrodzenia zryczałtowane upraszczają przygotowanie list płac oraz pozwa-
lają na pełną kontrolę funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa.

– Płace zryczałtowane umożliwiają zagospodarowanie tzw. resztek wartościowych 
tkanin poprzez krojenie indywidualnych wyrobów w okresach mniejszego nasi-
lenia prac. Gromadzenie tych resztek w magazynie powoduje zbędne zamraża-
nie kapitału obrotowego firmy. 

Wadą systemu zryczałtowanego jest możliwość spadku ilości produkcji. W tych 
warunkach duża odpowiedzialność spoczywa na osobach nadzorujących produkcję 
w fazie kroju. Dysponują one narzędziami dyscyplinującymi w postaci systemu mo-
tywacyjnego, takim jak w fazie konfekcjonowania wykrojów. 

Na zakończenie można stwierdzić, że wprowadzenie zespołowego systemu wy-
nagrodzeń w II fazie wytwarzania produktu (konfekcjonowanie wykrojów) okazało 
się w danych warunkach techniczno-organizacyjnych sprawne motywacyjnie, bo-
wiem wywołało wzrost liczby produktu przekazanego do magazynu przez badane 
zespoły produkcyjne. Konsekwencją był skorelowany z  tym wzrost wynagrodzeń 
oraz poprawa stosunków międzyludzkich i zadowolenia pracowników. Należy jed-
nak podkreślić, że system został opracowany dla konkretnego przedsiębiorstwa za-
trudniającego pracowników o dojrzałości technicznej i społecznej, utożsamiających 
się z sukcesem firmy. Implementacja projektu do warunków funkcjonowania w in-
nych podmiotach gospodarczych wymagałaby analizy i oceny możliwości wdrożenia. 
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SySTEM WyNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW JAKO 
INSTRUMENT ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Streszczenie

Artykuł jest rezultatem badań prowadzonych w przedsiębiorstwie odzieżowym, którego 
wskaźnik fluktuacji pracowników zatrudnionych w podprocesie wytwarzania produktu 
osiągnął 33%. W tych warunkach kierownictwo firmy było zmuszone do zmiany systemu 
wynagradzania na taki, który pozwoliłby ograniczyć proces rezygnacji z pracy najlepszych 
pracowników, przy jednoczesnym utrzymaniu funduszu płac na dotychczasowym poziomie. 
Jego wzrost były możliwy wyłącznie ze wzrostem wydajności pracy.

Słowa kluczowe: system wynagradzania, zarządzanie produkcją

EMPLOyEE COMPENSATION SySTEM AS AN 
INSTRUMENT Of PRODUCTION MANAGEMENT

Abstract

The article provides the results of research conducted in an apparel company where the 
turnover rate for employees involved in the product manufacturing stage reached 33%. This 
situation made the company management modify the compensation system to limit the loss 
of the most productive employees, while keeping the payroll fund at the current level. Any 
increase in the fund was made dependent on higher productivity of labour.

Key words: compensation system, production management
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