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Program komputerowy PAW,
PUNKTOWA ANALIZA WARTO,CIOWANIA STANOWISK PRACY
jest narz2dziem wspomagaj3cym ustalenie wysoko4ci wynagrodze5 za prac2,
która powinna by7 uzale8niona od takich czynników jak rodzaj wykonywanej pracy,
wymagane kwalifikacje czy zakres odpowiedzialno4ci i uprawnie5.
Program zawiera model analityczno – punktowej metody warto4ciowania,
który obejmuje:
opis kryteriów warto4ciowania wraz z ich definicjami
poziomy spe<nienia poszczególnych kryteriów
zasady przyznawania punktów

OPIS PROGRAMU
Po uruchomieniu programu na ekranie poka8e si2 tabela zawieraj3ca struktur2 organizacyjn3
firmy zawieraj3c3 piony, podleg<e im komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy
zawieraj3ce si2 w tych komórkach.
Jednostki struktury organizacyjnej oznaczone s3
Stanowisko pracy przed warto4ciowaniem
natomiast po warto4ciowaniu
Nale8y nacisn37 myszk3 na dowolny element struktury, wtedy na pasku nag<ówka formatki
poka8e si2 nazwa wybranej jednostka lub stanowiska.

Nad obrazem struktury widoczne s3 przyciski s<u83ce do obs<ugi programu:

Naci4ni2cie przycisku
spowoduje rozwini2cie listy jednostek
struktury organizacyjnej i stanowisk pracy.

Przycisk
zwija struktur2
pozostawiaj3c tylko jednostki nadrz2dne

Dopisanie nowego obiektu (jednostki lub stanowiska) realizuje si2 przyciskiem
,
przy czym je4li pod4wietlona jest jednostka, program automatycznie wybierze dopisywanie
nowej jednostki, przy pod4wietlonym stanowisku b2dzie chcia< dopisa7 stanowisko.
Typ stanowiska

tu wpisujemy nazw2 nowej jednostki lub
stanowiska

przycisk

pozwala na wybór typu dopisywanego elementu

stanowisko pracy

jednostka organizacyjna

obs<uga okienka jest analogiczna jak powy8ej
Po pod4wietleniu stanowiska,
które posiada warto4ciowanie:
pojawia si2 skrócona tabela wyników.

anuluje dopisanie

dopiero zaakceptowanie
powoduje dopisanie elementu

Nad wykazem stanowisk pojawia si2 liczba i jest ona wynikiem warto4ciowania danego stanowiska,
które mamy w danej chwili pod4wietlone.

Usuwanie obiektu (jednostki lub stanowiska) realizuje si2 przyciskiem
przy czym aby usun37 musi by7 pod4wietlone stanowisko lub jednostka, znajduj3ca si2 w najni8szej
podgrupie, bez usuni2cia ni8szych stanowisk nie mo8na usun37 jednostki nadrz2dnej znajduj3cej si2
na samej górze. Przy usuwaniu pokazuje si2 nazwa stanowiska oraz dwa przyciski: Tak i Nie. Je4li
chcemy usun37 naciskamy Tak. Je4li omy<kowo nacisn2li4my usu5 w pasku. Mo8emy anulowa7
usuni2cie poprzez naci4ni2cie przycisku Nie. Przy pod4wietlonej jednostce i naci4ni2ciu usu5
pojawia si2 równie8 dBwi2k (uderzenia o metal) informuj3cy, 8e dana jednostka mo8e zosta7
usuni2ta.

Zmiana nazwy obiektu (jednostki lub stanowiska) realizuje si2 przyciskiem
przy czym aby zmieni7 nazw2 mo8na mie7 pod4wietlon3 jednostk2 lub stanowisko (odpowiednio
do tego czemu chcemy zmieni7 nazw2). Pojawia si2 okienko, w którym napisana jest stara nazwa,
któr3 chcemy zmieni7. Po wpisaniu nazwy mo8na jeszcze wybra7 czy dane stanowisko jest
umys<owe czy fizyczne.
wybieramy czy stanowisko jest umys<owe czy
fizyczne

tu wpisujemy now3 nazw2 jednostki lub
stanowiska

anuluje zmian2 nazwy

dopiero po zaakceptowaniu nazwa zostaje
zmieniona

Przycisk
pokazuje arkusz wyników warto4ciowania. Przy czym opcja ta jest mo8liwa je4li
pod4wietlona jednostka (nie stanowisko) posiada w swojej podgrupie stanowisko warto4ciowane
lub niewarto4ciowane. W przypadku warto4ciowanego stanowiska pracy
w ka8dym kryterium
pojawia si2 warto47 punktowa, odpowiadaj3ca odpowiedniemu kryterium. Natomiast na stanowisku
przed warto4ciowaniem
punkty przyznawane odpowiednio przy ka8dym kryterium s3 równe 0.

- niebieski znaczek przy nazwie oznacza, 8e jest to stanowisko pracownika fizycznego.
- czerwony znaczek przy nazwie oznacza, 8e jest to stanowisko umys<owe

zaznaczona jednostka
stanowisko
niewarto4ciowane
stanowisko
warto4ciowane

Aby u<o8y7 wyniki wed<ug 83danego kryterium nale8y nacisn37 w odpowiedni3 kolumn2. Nazw2
lub liter2 znajduj3c3 na czarnym tle.

Przycisk ten znajduj3cy si2 po prawej stronie arkusza pozwala na poprawienie lub
dopisanie brakuj3cych elementów kiedy stanowisko jest warto4ciowane. W przypadku kiedy
stanowisko nie jest jeszcze warto4ciowane, po naci4ni2ciu przycisku pojawia si2 mo8liwo47
wpisywania elementów potrzebnych do warto4ciowania.
Gdy naci4niemy przycisk
znajduj3cy si2 po prawej stronie Arkusza wyników
warto4ciowania pojawia si2 okno warto4ciowania stanowiska, które by<o pod4wietlone.
W pierwszej zak<adce Usytuowanie formalne mo8na uzupe<nia7 dane potrzebne do warto4ciowania.
Aby dopisa7 nale8y zaznaczy7 miejsce gdzie dopisujemy lub nacisn37 przycisk
i wybra7
jednostk2/ stanowisko do opisania. W zak<adce wpisa7 mo8na ilo47 podleg<ych pracowników (dla
stanowiska wy4wietlonego w lewym górnym rogu). W prawym górnym roku znajduje si2 suma
warto4ciowania lub w przypadku stanowiska nie warto4ciowanego przycisk,
punkty warto4ciowania i zapisuje zmiany.

który przelicza

Po naci4ni2ciu przycisku
pozwala on na poprawianie w wybranych jednostkach i
stanowiskach. Mo8na zaznaczy7 czy dane stanowisko, które chcemy poprawi7 jest umys<owe czy
fizyczne.

Za to przycisk
pozwala na wyszukanie stanowiska, które potrzebujemy znaleB7. Po
naci4ni2ciu pojawia si2 okienko gdzie wpisujemy dane stanowisko.

Pojawienie si2 okienka poni8ej jest mo8liwe równie8 wtedy gdy mamy pod4wietlone stanowisko (w
g<ównym oknie zaraz po w<3czeniu programu) i naci4niemy

.

Stanowisko warto4ciowane:

Stanowisko niewarto4ciowane:

Kolejn3 zak<adk3 s3 g<ówne zadania realizowane na stanowisku pracy, które mo8na dopisywa7 do
danego stanowiska lub poprawia7 poprzez naci4niecie przycisku

W zak<adce uprawnienia znajduj3 si2 szczegó<owe uprawnienia zawodowe realizowane na
stanowisku pracy, które mo8na dopisywa7 do danego stanowiska lub poprawia7 poprzez naci4niecie
przycisku

. Poprawa mo8liwa jest tylko wtedy gdy zaznaczony jest kwadracik:

W kolejnych zak<adkach znajduje si2 9 kryteriów. Kryteria te podzielone s3 wed<ug przyj2tego
odgórnie wzoru.
Napisy znajduj3ce si2 na samym dole zmieniaj3 si2 zale8nie od tego na jakie kryterium najecha<o
si2 myszk3. Opisy znajduj3ce si2 na dole stanowi3 rozwini2cie skrótów, które s3 w g<ównych
oknach. Kryteria te mo8na zaznacza7 naciskaj3c w kó<ko po lewej stronie napisu. Mo8liwe jest
wybranie tylko jednego kryterium z pi2ciu innych znajduj3cych si2 w ma<ym okienku (jak na
rysunku poni8ej).

Kryteria te dobierane s3 osobno do ka8dego stanowiska. Odpowiednio do zajmowanej funkcji i
specyfikacji danego stanowiska pracy.

Przycisk

zamyka ca<y program.

II Administracja

1. O programie

Pojawia si2 okienko gdzie widnieje nazwa firmy, telefon, adres strony internetowej oraz maila.
Znajduje si2 równie8 nazwa firmy, która otrzyma<a licencj2 dla tego programu.
Drzwi

2. Model metody

Tabela przedstawia kryteria, które s3 dane dla danych stanowisk pracy. Zaczynaj3c od kryterium
syntetycznego, poprzez kryterium analityczne, stopie5 nat28enia kryterium oraz wagi punktowe.
Kryteriów syntetycznych jest 9 a ka8de podzielone jest na dwa analityczne. Dla ka8dego s3
przyznawane punkty.
Prezentowana metoda analityczno – punktowa sk<ada si2 z dziewi2ciu kryteriów syntetycznych
u<o8onych w trzech grupach: wymagania pracy – trzy kryteria syntetyczne, odpowiedzialno47 –
dwa kryteria syntetyczne, 4rodowisko pracy – cztery kryteria syntetyczne.
Ka8de kryterium syntetyczne zawiera u<o8one parami kryteria analityczne. U<o8enie kryteriów
analitycznych parami, w uk<adzie wzajemnych korelacji pozwala na uwzgl2dnienie wzajemnych
wp<ywów poszczególnych czynników i zwi2ksza alternatywno47 mo8liwych opcji wyceny.
Nat28enia wyst2powania poszczególnych kryteriów syntetycznych podzielono na dziewi27 stopni,
przypisuj3c im wagi punktowe odpowiednie dla poszczególnych kryteriów.

3. Tablica taryfikacyjna

W tablicy przedstawione s3 poszczególne stanowiska pracy wed<ug taryfy. Przypisano minimaln3 i
maksymaln3 warto47 jak3 mo8e osi3gn37 osoba na danym stanowisku pracy.
Po naci4ni2ciu Tak w okienku Obliczenia, które poka8e si2 gdy w<3czymy Tablic2 taryfikacyjn3,
mo8na przeliczy7 tablic2.
Osoby na stanowisku umys<owym w tablicy taryfikacyjnej opisane s3 cyframi rzymskimi (I,II,III,
itd.). Natomiast na stanowisku fizycznym osoby oznaczone s3 cyframi arabskimi (1,2,3, itd.)

4. Zmie5 has<o

Zmiana has<a dost2pu pozwala zmieni7 dotychczasowe has<o. Wystarczy wpisa7 stare has<o, nowe,
które od teraz b2dzie obowi3zywa7 i jeszcze raz powtórnie wpisa7 nowe w celu weryfikacji
poprawno4ci.

5. Indeksowanie

Po naci4ni2ciu Indeksowanie wyskakuje powiadomienie i8: Baza zostanie przeindeksowana przy
ponownym uruchomieniu programu.

6. Zamknij

Zostaje zamkni2ty ca<y program.

III Wydruki

1. Opis stanowiska
Wydruk opis stanowiska jest mo8liwy gdy w<3czona jest Struktura organizacyjna (stanowiska
pracy) a dane stanowisko jest pod4wietlone. Pojawia si2 dok<adny opis danego stanowiska.

2. Karta warto4ciowania

Wydruk karta warto4ciowania jest mo8liwa gdy w<3czona jest Struktura organizacyjna (stanowiska
pracy) a dane stanowisko jest pod4wietlone. Pojawiaj3 si2 wyniki warto4ciowania stanowiska pracy.
W tabeli pojawiaj3 si2 wszystkie 9 kryteriów g<ównych (syntetyczne) oraz kryteria szczegó<owe
(analityczne). Ka8demu kryterium przyznawane s3 punkty, które na ko5cu s3 podliczane.

3. Zestawienie wyników

Wydruk zestawienie wyników jest mo8liwa gdy w<3czona jest Struktura organizacyjna (stanowiska
pracy) a dana jednostka jest pod4wietlona. Pojawia si2 wyniki zestawienie wyników
warto4ciowania stanowisk pracy.

W tabeli pojawia si2 nazwa komórki organizacyjnej oraz stanowiska pracy. Tabela podzielona jest
na 9 kryteriów g<ównych (syntetycznych), do których podana jest warto47 punktowa. W ostatniej
kolumnie podliczana jest zebrana liczba punktów.

4. Zapisz do Excela

Po naci4ni2ciu przycisku zapisz do Excela pojawia si2 okienko, jak przy standardowym zapisaniu
pliku do danej lokalizacji. Mo8na w ten sposób zapisywa7 plik w wybranej przez siebie lokalizacji
na komputerze.
5. Tablica Taryfikacyjna

Po naci4ni2ciu Tablica Taryfikacyjna pojawia si2 pytanie czy przeliczy7 tablic2 taryfikacyjn3. Po
wybraniu opcji tak zadanie zostanie wykonane. Na wydruku pojawi si2 taryfa, nazwa oraz suma
punktów minimalnych i maksymalnych dla danej taryfy.

Wydruk z tablicy taryfikacyjnej zosta< podzielony na dwie cz24ci. Na jednej stronie znajduj3 si2
osoby na stanowisku umys<owym a na drugiej na stanowisku fizycznym.

