
 

Opinia „Pracownika”  zawarta w prezentacji przedstawionej stronie związkowej (pisali ją chyba 

sami pomysłodawcy SOP) 

 

„Nowy system ocen pracowniczych wprowadza zasadę partycypacji pracownika w ustalaniu zadań. 

Przyczynia się do wzrostu zaangażowania Pracownika, ale również sprzyja analizie jego własnej 

pracy. Pomaga w procesie budowy świadomości Pracownika w zakresie jego roli w zespole. 

Stwarza również warunki dla ustalania indywidualnych zadań wspierających realizację celów 

jednostki organizacyjnej. System wprowadza mechanizm kontroli terminów, przeglądu zadań i 

oceny, co sprawia, że menedżer jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu, ale również 

do równego traktowania wszystkich Pracowników. Mechanizm SOP nie jest wyłącznie narzędziem 

o charakterze administracyjnym ponieważ wymaga również regularnych spotkań i rozmów, które 

mogą mieć istotny wpływ na poziom motywacji i efektywności Pracowników. W mojej ocenie 

należy go traktować jako pomoc w procesie zarządzania, które jednak w żadnej mierze nie 

zdejmuje z menedżera obowiązku nieustannej analizy informacji zwrotnej od Pracownika, a 

dodatkowo mobilizuje do monitorowania prac ukierunkowanych na realizację poszczególnych 

zadań. Zobowiązuje również menedżera do przeprowadzenie oceny pracy na konkretnych 

przykładach i w oparciu o fakty. Stanowi również rodzaj zobowiązania dla menedżera do analizy 

zadań całej jednostki, efektywności, skuteczności, ale także obiektywnej oceny predyspozycji, 

talentów oraz potencjału członków zespołu. Przy założeniu wzmocnienia obszaru szkoleniowo-

rozwojowego, który będzie wypełniał zapotrzebowanie wynikające z analizy i oceny w ramach SOP, 

ze szczególnym uwzględnieniem Pracowników o największym zaangażowaniu i kompetencjach, 

gotowych do konsekwentnego rozwoju, nowy system może stać się rozwiązaniem wspierającym 

długofalowo rozwój i potencjał Pracowników” 

 

Teraz opinie i uwagi od Pracowników jakie wpłynęły do NSZZ 

Solidarność Enea Gorzów: 
 

Uwagi Enea Centrum: 
 

Moim zdaniem te oceny pracownicze to kolejna „ papierologia”  która tylko zajmuje czas nam i 

kierownikom. Nie sądzę, by była to wiarygodna ocena, by czemukolwiek służyła. Kierownicy nie 

mają odwagi rozmawiać z pracownikami na temat przyznanych im kwot podwyżek, wtedy kiedy są 

one do podziału wg. uznania. Zazwyczaj dostają wszyscy równo bo po co się później tłumaczyć. Stąd 

tez czy ktoś się przykłada do pracy czy tez nie i tak dostają po równo.  A ten co dostanie mniej nie jest 

informowany dlaczego. Tak samo będzie z tymi ocenami pracowniczymi. Nie będą one obiektywne, 

bo po co się tłumaczyć. Często będą miały znaczenie układy koleżeńskie. Więc zostaną wpisane 

wszystkim podobne oceny i tyle. Wprowadzą tylko stres, zabiorą czas a i tak żadnych korzyści z tego 

nie będzie dla pracownika i firmy. Tylko niesmak między pracownikami wprowadzą. 

Takie moje spostrzeżenie na ten temat.  

 

======================================================================== 

SOP NIE !!! 

Dlaczego NIE  : 

- stres 

- nie wiemy czego się spodziewać 

- terminy realizacji zadań  „termin goni termin”  

- kontrola 

- oceny negatywne i co dalej? 

- oceny pozytywne i co dalej?  

- ocena wg kryteriów , skala ocen? 



 
========================================================================= 

Miernik w przypadku księgowych jest szalenie niebezpieczny. 

Wyznaczam jej zadanie np. księgowanie dokumentów. I co mam założyć np. 30 szt dziennie a potem 

może spać na biurku. 

Drugiej pani przydzielę te same zadania i wykona je w mniejszej ilości ponieważ np. będzie to faktura 

wielopozycyjna wprowadzana przez cały dzień. 

Miernik zakłada wydajność taka jak w fabryce a u nas liczy się jeszcze jakość i brak pomyłek. 

Pewne to samo jest w obsłudze klienta, każda sprawa jest inna a my idziemy na wzrost 

produktywności. 

Pytanie retoryczne: czy każdy słup wymienia się w tym samym czasie? 

 
============================================================================== 

Enea Operator 
Realizacja prac wynika z regulaminów i zakresów czynności. to nie taśma. Pracujemy jako 

inżynierowie i technicy, gdzie wymagana jest twarda wiedza i analiza techniczna. Czynności 

często nie są powtarzalne -co robota to inne szczegóły zadania, pomimo jednej nazwy w 

KSZE.  

================================================================== 

ZUP-jeden człolwiek-sześć lokalizacji, o wszystkim decyduje kierownik. Brak stanowisk 

pośrednich. Dyskryminacja wobec innych wydziałów. Praca-najbanalniejsza reklamacja 

klienta na nn do sprawdzeń technicznych i zadań eksploatacyjnych na WN i odbiorów 

urządzeń WN. 

================================================================== 

Bzdura… Po roku można kogoś zmotywować? 

Brak mechanizmów motywacji. Brak nagród bieżących, brak określonych wzorców 

motywowania i wyróżniania. Brak możliwości reakcji poza upomnieniem i naganą. 

Degradacja-nie wchodzi w grę-brak personelu. 

Bez odtwarzania etatów nie ma rozwoju. Pierwszy etap programu zastępowalności 

pokoleniowej PDO zrealizowano, co dalej z Programem Zmiany Pokoleniowej.  

================================================================== 

Brak drabinki awansu. Podnoszenie kwalifikacji związane z wyjazdami jest wielkim 

utrudnieniem dla osób posiadających rodziny. Brak programu studiów podyplomowych, 

inżynierskich, magisterskich o profilowanych zakresach nauki, niezbędnych w EOP. 

=============================================================== 

Dokumentacja procesu SOP-czyli dodatkowa strata czasu na wprowadzanie opisów w SAP. 

Czasem trzeba zwrócić uwagę i postępować regulaminowo. Brak czasu na pełny nadzór nad 

pracownikami-brak etatów dozoru. Motywatorów brak. 

Kiepski pomysł by kierownik nadzorujący 60 osób realizował rozmowy motywujące. Strata 

czasu, brak efektów. 

=================================================================== 

Ogólne bla bla bla, którym można opisać 90% procesów w firmie. 

=================================================================== 

 

SOP - w firmie wejdzie, pozostałe planowane aspekty (nagrody) już pewnie nie. Brak zgody 

na zmiany systemu wynagradzania w ZUZP. 

Najpierw należy ustalić zmiany ZUZP ze stroną związkową.  

=================================================================== 

Można jak w SB opisywać coroczne sprawozdania z oceny pracy podległych pracowników.  

================================================================== 

Jak można wspólnie oceniać stanowiska specjalistów ze stanowiskami robotniczymi? Są to 



inne kategorie robót i należy je grupować, tak by wyróżniać wybijających się, ale 

przestrzegających prawa pracy i BHP, by nie promować łamania przepisów. ale jak to 

osiągnąć gdy brak etatów? 

================================================================= 

Brakuje czasu na realizacja podstawowych zadań i jeszcze mam tracić czas na instrukcje? 

Kiedy?  

Zapoznanie z instrukcjami nie jest szczególna potrzebą pracodawcy (nadgodziny). 

Szczególnie kiedy pracownik nie przyjmie oceny do wiadomości, wykorzysta drogę 

odwołania, strata czasu, nerwy i niepotrzebne psucie atmosfery. Na końcu istotny jest wynik 

realizowanych zadań, a nie SOP.  

================================================================== 

Trudno jest rozpatrywać ważkość zadań znacznie się różniących poziomem wiedzy i 

umiejętności oraz kompetencji nabytych w praktyce. Poza tym dotychczasowe nagrody (1 % 

fundusz nagród) są zbyt małe by wynagrodzić kilku pracowników jednakowo sumiennie 

pracujących i zaangażowanych. Jeśli psuje robotę-trzeba rozwiązać stosunek pracy. Do tego 

nie trzeba posiadać SOP. 

=================================================================== 

Kierownik winien mieć jasno określone zadania na rok, budżet oraz etaty i rozliczyć się z 

wykonania zadań rocznych. Każda drobnostka wymaga ogromnej biurokracji-będą problemy. 

=================================================================== 

Kierownika interesuje efekt a niedyskutowanie z pracownikiem. Powinien mieć możliwość 

rozwiązania stosunku pracy z osobą niekompetentną, a nie tracić czas na wyjaśnianie jej 

mocnych i słabych stron. 

=================================================================== 

Problem w organizacji: brak czasu na działalność właściwą z regulaminem, zajmowanie się 

tysiącami stron aktów pobocznych! 

=================================================================== 

Dla kogo SOP?-kierownik traci czas na zajmowanie się rozmowami podczas gdy załatwia się 

takie sprawy kilkoma słowami. 

=================================================================== 

Komunikacja zapisywana w systemie zabiera czas! niezbędny przy braku etatów na realizację 

podstawowych zadań wydziałów. 

=================================================================== 

Załóżmy, że pracownik zostanie oceniony pod kątem potrzeby rozwoju,. Dogadam się co do 

kierunku nauki, np. uczelnia wyższa. W sytuacji braku etatów dochodzi kilka dni 

dodatkowego urlopu,. W roku pracy dyplomowej tych dni jest dodatkowo kilkanaście! Skąd 

wziąć osoby na zastępstwo? 

=================================================================== 

SOP sprawia że będą leżały tematy związane z reklamacjami, bo wszyscy będą zajmować się 

SOP-em. Możliwość przekroczenia terminów reklamacji i narażenie na kary URE. 

================================================================== 

Pracownik ma realizować zadania na stanowisku pracy, a nie partycypować w ich określaniu. 

Zakres czynności na stanowisku pracy opisuje co należy do pracownika. Sposób realizacji 

tych zadań zależy od pracownika. 

=================================================================== 

Kierownik nie może wymagać czegoś więcej niż jest t o określone w zakresie czynności! 

Narzędzia IT już teraz zbyt dużo czasu zabierają przełożonym. 

 

To firma i prawo ma wyznaczać cele, a nie przełożony pracownika. Od tego są zarządy. 

=================================================================== 



Nie uwzględnia się specyfiki pracy technicznej -koncepcyjnej i analityczej dot. problemów 

,które rozstrzyga się z różnym zaangażowaniem w zależności od złożoności. 

=================================================================== 

Degradacja na jakie stanowiska? Efekt brak pracowników i brak możliwości realizacji zadań 

Wydziału. Absurd. 

================================================================== 

Brak czasu na analizę zadań bieżących. Jest ich tyle że nie ma kiedy zajmować się dodatkową 

nikomu nie potrzebną robotą (SOP).  

=================================================================== 

Gdy ma się 50-60 pracowników tworzenie SOP nie ma sensu. 

======================================================  
 

 

 


