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Warunki realizacji zlecenia (TOR):
Zakres niniejszego TOR i niezb dne wsparcie:
Pomoc techniczna, o któr wyst puje si w niniejszym TOR ma na celu wspiera
opracowanie, które pozwoli na ocen obecnej struktury organizacyjnej KRUS oraz
wskazanie po danych zmian w tej strukturze w celu zwi kszenia efektywno ci
prowadzonych przez KRUS działa . Opracowanie to powinno zawiera zestaw
rekomendacji dotycz cych po danych zmian w KRUS oraz wskazywa dalsze
kierunki badan i analiz, które dostarcz podstaw do podejmowania decyzji
dotycz cych zmian w strukturze organizacyjnej i sposobie działania KRUS.

Cele długofalowe, krótkoterminowe i działania
Cel długofalowy: efektywny i przejrzysty system ubezpieczenia społecznego
rolników
Cele krótkoterminowe
1. Diagnoza obecnego
stadium rozwoju
instytucjonalnego KRUS i
jego zdolno ci do
wiadczenia zada i
funkcji ustawowych
Ocena zasobów ludzkich
KRUS, struktura
organizacyjna i modus
operandi

Działania
1.1. analiza struktury organizacyjnej KRUS: centrala i oddziały
regionalne – poł czenia, relacje, podział zada , przepływ informacji
1.2. analiza stopnia przygotowania profesjonalnego kadr KRUS do
pełnienia przypisanych funkcji; ocena struktury organizacyjnej i
metod zarz dzania
1.3. analiza praktyk zarz dzania
1.4. ocena efektywno ci działania KRUS

2. Opracowanie
rekomendacji zwi zanych
ze zmianami w KRUS w
kontek cie
funkcjonowania systemów
ubezpiecze społecznych w
Polsce

2.1. identyfikacja krytycznych z punktu widzenia sprawnego
funkcjonowania KRUS kwestii zwi zanych z organizacj
instytucjonaln KRUS i metodami zarz dzania
2.2. opracowanie rozwi za zidentyfikowanych problemów
2.3. opis warunków niezb dnych dla wprowadzenia nowych
rozwi za pozytywnie wpływaj cych na działanie KRUS

Identyfikacja metod i
procedur instytucjonalnych,
organizacyjnych i
zarz dczych
najistotniejszych z punktu
widzenia efektywno ci
KRUS
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Harmonogram i produkty
Raport 1

Ocena KRUS jako organizacji; ł cznie z analiz
struktury organizacyjnej i aktualnego stadium
rozwoju instytucjonalnego
Termin: 5 lipiec 2005; 3 kopie, format: wydruk i
wersja elektroniczna, w j zyku angielskim

Raport 2

Zalecenia dotycz ce po danych zmian w
KRUS; ł cznie z opisem obszarów kluczowych dla
poprawnego funkcjonowania KRUS w kategoriach
efektywno ci i wydajno ci, propozycja rozwi za
zidentyfikowanych problemów
Termin: 10 sierpie 2005; 3 kopie, format: wydruk
i wersja elektroniczna, w j zyku angielskim

Przedło ony raport
Konsultant przeprowadził analiz organizacji KRUS i przedstawił poł czone raporty
1 i 2 (o tre ci zgodnej z powy szymi wymaganiami) w celu jak najszybszego
udost pnienia KRUS i Ministerstwu Polityki Społecznej obrazu sytuacji i zalece co
do po danych zmian.
Raport uwzgl dnia fakt, i tocz si obecnie dyskusje dotycz ce potencjalnych zmian
i finansowania (KRUS). W celu ułatwienia tych dyskusji Konsultant przedstawił
wcze niej raport roboczy, równie obejmuj cy cało zagadnie .
Zakłada si , e raport roboczy zostanie przetłumaczony, przedstawiony KRUS do
oceny i skomentowania, a komentarze i uwagi przesłane konsultantowi, który
ponownie zło y wizyt w KRUS w lipcu, by przedyskutowa raport i uwagi, a
nast pnie uwzgl dni je i wprowadzi ew. sprostowania i przedstawi raport
ko cowy.
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CZ

1: OCENA AKTUALNEGO RODOWISKA KRUS

Wprowadzenie
Niniejszy rozdział raportu przedstawia rodowisko KRUS w obszarze: struktury
organizacyjnej; podziału funkcji; poziomu zatrudnienia na szczeblu jednostek
organizacyjnych; aktualnych systemów IT; struktury Funduszy KRUS; schematu
procesów biznesowych na wy szym szczeblu zarz dzania opisuj cych istotne procesy
biznesowe; ogólnego przegl du polityki zarz dzania zasobami ludzkimi aktualnie
realizowanej w KRUS.
Cz
1 raportu zamyka lista zasadniczych słabych punktów (organizacji)
ujawnionych w czasie analizy. Cz
2 raportu zawiera zalecenia rozwi za
sformułowane konkretnie w odniesieniu do zidentyfikowanych słabych punktów.
Cz
3 to komentarze dotycz ce problemów strategicznych, przed którymi stoi
organizacja, a Cz
4 zawiera komentarze dotycz ce Strategii IT (tych jej
fragmentów, które zostały przesłane do skomentowania).
Nale y podkre li , e funkcje (organizacji) przedstawione w raporcie opieraj si na
tych zdefiniowanych w regulaminie KRUS, które zostały zweryfikowane w czasie
spotka z prezesem KRUS, zast pcami prezesa, dyrektorami i zast pcami dyrektorów
biur Centrali, dyrektorami oddziałów regionalnych i centrów rehabilitacji. Analizy i
wywiady przeprowadzono w celu ustalenia: jakie funkcje s obecnie realizowane; jaki
jest aktualny stan zatrudnienia; jakie systemy wspieraj ce bie ce operacje s
dost pne w jednostkach organizacyjnych; aktualne procesy biznesowe.

Uwagi ogólne o systemie ubezpieczenia społecznego
rolników
Od roku 1991 ubezpieczenie społeczne rolników jest realizowane przez Kas
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jest to instytucja zupełnie
niezale na od ZUS, który realizuje ubezpieczenia społeczne pracowników. KRUS
zarz dza systemem ubezpieczenia społecznego rolników, który jest nadzorowany
przez Ministerstwo Polityki Społecznej. MPS przej ło t odpowiedzialno od
Ministerstwa Rolnictwa w roku 2004.
KRUS działa na podstawie:
• ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(jt. Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz.25 z pó n. zm.),
• statutu, stanowi cego zał cznik do rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 1
marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (Dz. U. Nr 33, poz.120) oraz
• regulaminu organizacyjnego
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KRUS realizuje nast puj ce zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

wiadczenie usług w zakresie ubezpieczenia społecznego osobom
ubezpieczonym i wiadczeniobiorcom,
Wypłata wiadcze z tytułu ubezpieczenia,
Prowadzenie orzecznictwa medycznego,
Działalno prewencyjna w zakresie wypadków przy pracy i chorób
zawodowych,
Rehabilitacja,
Promocja dobrowolnego ubezpieczenia rolników,
Rozliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich rodzin,
rozliczanie składek ubezpieczeniowych na kontach osób ubezpieczonych i
przekazywanie informacji o ubezpieczonych do NFZ, oraz
realizacja innych zada zleconych przez administracj publiczn .

Oprócz KRUS baz ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce tworzy Fundusz
Składkowy. Ma on osobowo prawna i działa na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników z 20 grudnia 1990 i statutu nadanego przez Ministra Rolnictwa.
Zarz dza nim jednoosobowy zarz d, którym jest Prezes KRUS. Fundusz Składkowy
jest nadzorowany przez rad nadzorcz , która składa si z 9 członków: 5 członków
Rady Rolników, 2 przedstawicieli Ministerstwa Polityki Społecznej, 1 przedstawiciela
Ministerstwa finansów i 1 przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa.
Ogólny nadzór nad KRUS sprawuje Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
która sprawuje kontrol nad Prezesem KRUS. Podejmuje ona decyzje dotycz ce
działa Funduszu Składkowego, które podlegaj jej akceptacji. Dorocznie Rada
Rolników zatwierdza wysoko
składek z tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
chorobowego i zasiłku macierzy skiego. Rada składa si z 25 członków, którzy s
powoływani przez organizacje rolników na trzyletni kadencj .
Zadania Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników:
•
•
•
•

Sprawowanie kontroli nad Prezesem KRUS,
Nadzór nad Funduszem Składkowym,
zatwierdzanie wysoko ci kwartalnych składek z tytułu ubezpieczenia
wypadkowego, chorobowego i zasiłku macierzy skiego, oraz
Reprezentowanie interesów ubezpieczonych i wiadczeniobiorców.

Struktura organizacyjna KRUS
Nadzór nad KRUS sprawuje Ministerstwo Polityki Społecznej. KRUS jest zarz dzany
przez Prezesa, którego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek
Ministra Polityki Społecznej, w porozumieniu z Rad Ubezpieczenia Społecznego
Rolników. Prezes KRUS jest osob prawn . Prezes ma dwóch zast pców, którzy
bezpo rednio mu podlegaj .
Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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KRUS składa si z nast puj cych jednostek organizacyjnych:
•
•
•
•

Centrali
49 oddziałów regionalnych
220 placówek terenowych
7 Centrów Rehabilitacji (z których 4 nale do Funduszu Składkowego) I
oddziałów rehabilitacyjnych w przychodniach

Poni ej przedstawiamy struktur organizacyjn KRUS:
Struktura organizacyjna KRUS
Rada Ubez pieczenia
Społecznego Rolników

Prezes

Pełnomocnik Prezesa ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Audytor Wewn trzny

I Zast pc a Prezesa

II Zast pca Prezesa

Bi uro
Ekonomiczn o-Finansowe

Biuro U bezpiecze

Biuro w iadcze

Poligrafia

Bi uro
Prewencji I Rehabilitacji

Ce ntra Rehabilitacji
Rolników
Oddziały regionalne

Biu ro Kadr,
Szkolen ia i Informacji

Biuro Kontroli

Biuro
Administracji i Inwestycji

Placówki terenow e

Biuro
Organizacyjno-Prawne

Kompetencje Prezesa Kasy

2. Zgodnie z Regulaminem, Prezes ustala główne kierunki i plany działania Kasy
oraz jej organizacj . Do kompetencji Prezesa nale :

1)
2)
3)
4)

realizacja polityki rz du w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
rolników,
gospodarka finansowa Kasy, w tym wykonywanie okre lonych ustaw
obowi zków w zakresie kontroli finansowej,
nadawanie Kasie regulaminu organizacyjnego,
ustalanie zasad wykonywania działalno ci kontrolnej w Kasie i
sprawowanie nadzoru nad t działalno ci ,

Gerry Fitzpatrick,
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5)
6)
7)
8)

tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Kasy oraz nadzór
nad nimi,
zatwierdzanie
regulaminów
organizacyjnych
dla
jednostek
organizacyjnych Kasy,
ustalanie kompetencji zast pców Prezesa oraz dyrektorów jednostek
organizacyjnych,
okre lanie głównych kierunków polityki kadrowej w Kasie,

9)

wykonywanie obowi zków pracodawcy w rozumieniu przepisów
ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Centrali oraz
dyrektorów, zast pców dyrektorów i głównych ksi gowych oddziałów
regionalnych, centrów i o rodków Kasy.
10)
udzielanie pełnomocnictw lub upowa nie do działania w jego
imieniu,
11)
zatwierdzanie:
a) planów działalno ci Kasy oraz sprawozda z ich wykonania,
b) projektu bud etu Kasy i projektów planów rzeczowo-finansowych
funduszy Kasy oraz rocznych sprawozda z ich wykonania,
c) podziału etatów dla Centrali i jednostek organizacyjnych,
d) kierunków działalno ci kontrolnej, rocznych planów kontroli oraz
programów kontroli,
e) zbiorczych planów inwestycyjnych i sprawozda z ich realizacji,
f) rocznych planów i sprawozda odno nie działalno ci Kasy w zakresie
prewencji i rehabilitacji,
g) materiałów przedkładanych na posiedzenia Rady Ministrów, Sejmu i
Senatu RP oraz Ministerstwa Polityki Społecznej,
12)

wydawanie decyzji w sprawach:

a) przekazywania

składek członkowskich do mi dzynarodowych
organizacji ubezpieczeniowych,
b) wydatków zwi zanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych w
Kasie i zagranicznymi wyjazdami słu bowymi na zasadach
okre lonych odr bnymi przepisami,
c) wyjazdów słu bowych pracowników Kasy za granic oraz wyjazdów
słu bowych na terenie kraju zast pców Prezesa,
d) wykonywania dodatkowych prac oraz terminowych zada
powierzonych Kasie do realizacji, w trybie okre lonym odr bnymi
przepisami,
e) sprzeda y, oddania w najem, u yczenia, nieodpłatnego przekazania
nieruchomo ci b d cych w zarz dzie Prezesa Kasy, przy zachowaniu
przepisów dotycz cych gospodarowania nieruchomo ciami Skarbu
Pa stwa,
f) umarzania nale no ci Kasy z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne rolników oraz z tytułu nienale nie pobranych wiadcze ,
g) przyznawania wiadcze z ubezpieczenia społecznego rolników w
drodze wyj tku,
h) dochodzenia zwrotu wydatków ponoszonych na wiadczenia z
ubezpieczenia z tytułu wypadku lub choroby zawodowej od osób
Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)

b d cych dostawcami wadliwych rodków stosowanych przy pracy
rolniczej lub wadliwie wiadcz cych usługi,
rozstrzyganie sporów kompetencyjnych,
wydawanie wewn trznych aktów prawnych,
ogłaszanie w „Monitorze Polskim” obwieszcze wydawanych na
podstawie upowa nie ustawowych,
kształtowanie polityki informacyjnej Kasy, w tym kontaktów ze
rodkami masowego przekazu,
wnioskowanie o nadanie pracownikom Kasy orderów, odznacze
pa stwowych i odznak honorowych,
przedkładanie Radzie Rolników dokumentów, materiałów i informacji,
rozpatrywanie wniosków Rady Rolników,
podział rodków funduszu motywacyjnego w porozumieniu z
przewodnicz cym Rady Rolników,
przyznawanie nagród specjalnych za osi gni cia o szczególnym
znaczeniu dla Kasy,
nadzór nad współprac Kasy z zagranic ,
nadzór nad wykonywaniem zada z zakresu audytu wewn trznego w
Kasie,
nadzór nad działalno ci Kasy w zakresie planowania i realizacji
inwestycji budowlanych, modernizacji i remontów posiadanych przez
Kas zasobów lokalowych,
nadzór nad planowaniem i realizacj zaopatrzenia centralnego w
ramach
scentralizowanych
zakupów
inwestycyjnych
i
nieinwestycyjnych,
nadzór nad realizacj ustawy o zamówieniach publicznych w Centrali
Kasy,
nadzór nad administrowaniem i gospodarowaniem maj tkiem w
jednostkach organizacyjnych Kasy,
nadzór nad prowadzeniem w jednostkach organizacyjnych Kasy
gospodarki materiałowej, magazynowej, przeciwpo arowej, ochrony i
zabezpieczenia mienia,
nadzór nad wykonywaniem zada wynikaj cych z przepisów o
wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
przepisów o ochronie zdrowia przed nast pstwami u ywania tytoniu i
wyrobów tytoniowych,
nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony pracy, bezpiecze stwa
i higieny pracy, obrony cywilnej oraz przeciwpo arowych,
wykonywanie zada maj cych na celu ochron informacji niejawnych,
w tym sprawowanie nadzoru nad prac Pełnomocnika Prezesa ds.
Ochrony Informacji Niejawnych,
rozpatrywanie skarg na dyrektorów i wicedyrektorów biur Centrali
oraz dyrektorów i ich zast pców w jednostkach organizacyjnych Kasy.
podpisywanie delegacji oraz urlopów dla dyrektorów biur Centrali
Kasy.
podpisywanie urlopów dla dyrektorów oddziałów regionalnych,
centrów i o rodków Kasy.

Gerry Fitzpatrick,
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Prezes Kasy bezpo rednio nadzoruje prac :
1) Biura Organizacyjno – Prawnego (w tym Wicedyrektora Biura - Pełnomocnika
Prezesa ds. Zamówie Publicznych oraz Wicedyrektora Biura – Pełnomocnika
Prezesa ds. Informatyki),
2) Biura Kadr, Szkolenia i Informacji (w tym Rzecznika Prasowego –
Pełnomocnika Prezesa ds. Współpracy z Mass Mediami oraz Wicedyrektora –
Pełnomocnika Prezesa ds. Systemu Zarz dzania Jako ci i Bezpiecze stwem
Informacji),
3) Biura Administracji i Inwestycji,
4) Biura Kontroli,
5) Pełnomocnika Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
6) Audytora Wewn trznego.
Prezesa zast puje i Zast pca, a w czasie jego nieobecno ci – II Zast pca lub inna
osoba wyznaczona przez Prezesa.

Kompetencje zast pców Prezesa
W zakresie zagadnie powierzonych do nadzoru, Zast pcy Prezesa dokonuj
nast puj cych czynno ci:

1) okre laj zadania i wydaj dyrektorom nadzorowanych biur dyspozycje

co do merytorycznego kształtu realizowanych zada ,
2) dokonuj aprobaty:
a) spraw przedkładanych do decyzji Prezesa,
b) planów działalno ci Kasy i sprawozda z ich realizacji,
c) regulaminów organizacyjnych biur b d cych w ich nadzorze,
d) rocznych planów pracy nadzorowanych biur i sprawozda z ich realizacji,
e) proponowanych nagród i podwy ek wynagrodze dla
dyrektorów i wicedyrektorów biur,
f) materiałów prezentowanych na posiedzeniach Kolegium Kasy w zakresie
merytorycznej działalno ci nadzorowanych biur,
g) stanowisk prezentowanych Radzie Rolników,
3) podejmuj decyzje i podpisuj :
a) wytyczne, wyja nienia interpretacyjne, pisma instrukta owe kierowane do
wszystkich jednostek organizacyjnych Kasy, z wyj tkiem uregulowa
maj cych charakter wewn trznych aktów prawnych Kasy,
b) korespondencj z kontrahentami zewn trznymi w ramach udzielanych
przez Prezesa upowa nie ,
4) wnioskuj podj cie działa kontrolnych,
5) zarz dzaj przeprowadzenie inspekcji w jednostkach organizacyjnych Kasy w
ramach merytorycznego nadzoru sprawowanego przez biura,
6) reprezentuj Kas w zakresie powierzonych kompetencji oraz udzielonych
przez Prezesa upowa nie ,
Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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opiniuj wnioski dyrektorów biur z zakresu stosunku pracy w sprawach
nadzorowanych biur.
Do kompetencji i Zast pcy Prezesa nale y bezpo redni merytoryczny nadzór nad
działalno ci Kasy w zakresie nast puj cych zagadnie :
1) planowaniem rzeczowo-finansowym funduszy KRUS i zada zleconych oraz
przygotowaniem materiałów na komisje Sejmu i Senatu RP w zwi zku z
pracami nad bud etem pa stwa na rok nast pny,
2) uzgadnianiem projektów planów rzeczowo – finansowych o których mowa
w ust. 1 z Ministrem Finansów,
3) podziałem funduszu administracyjnego po przyj ciu ustawy bud etowej na
oddziały regionalne i Central ,
4) opracowywaniem niezb dnych informacji z wykonania planów rzeczowo –
finansowych funduszy Kasy i zada zleconych mi dzy innymi na Komisje
Sejmu i Senatu RP w zwi zku z przyjmowaniem wykonania bud etu pa stwa
za rok poprzedni,
5) współprac z Ministerstwem Finansów zakresie zasilania Kasy w rodki
bud etowe oraz bie cego zasilania oddziałów regionalnych i Centrali w rodki
finansowe,
6) prowadzeniem ewidencji ksi gowej, sprawozdawczo ci finansowej funduszy
oraz sporz dzaniem bilansu Kasy,
7) obsług bankow Kasy,
8) prowadzeniem sprawozdawczo ci statystycznej funduszy,
9) przestrzeganiem w Kasie zasad rachunkowo ci, przepisów ustawy o finansach
publicznych oraz obowi zuj cych przepisów podatkowych,
10) orzecznictwem lekarskim w systemie ubezpieczenia społecznego rolników,
11) przyznawaniem i terminow wypłat wiadcze , w tym przyznawanych i
wypłacanych na zasadach wynikaj cych z rozporz dze unijnych oraz umów
mi dzynarodowych,
12) waloryzacj emerytur i rent oraz okresowych podwy ek innych wiadcze ,
13) realizacj zada w zakresie poboru i rozliczenia podatku dochodowego oraz
ubezpiecze zdrowotnych emerytów i rencistów,
14) wnioskami o wiadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników
przyznawanymi przez Prezesa w drodze wyj tku,
15) dochodzeniem oraz umarzaniem nale no ci Kasy z tytułu nienale nie
pobranych wiadcze ,
16)
wnioskami o wniesienie kasacji od prawomocnych orzecze s dów w
sprawach o wiadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników,
17) zagadnieniami dotycz cymi prewencji i rehabilitacji, w tym m.in.:
a) prowadzeniem działalno ci na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy
rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym,
b) podejmowaniem działa na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom
uprawnionym do wiadcze z ubezpieczenia, wykazuj cym całkowit
niezdolno do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokuj cym jej odzyskanie
w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo zagro onym całkowit niezdolno ci do
pracy w gospodarstwie rolnym,
c) planowaniem i realizacj dochodów oraz wydatków z Funduszu Prewencji
i Rehabilitacji
Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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18) działalno ci centrów rehabilitacji rolników i o rodków Kasy.
I Zast pca Prezesa bezpo rednio nadzoruje prac :
1) Biura Ekonomiczno – Finansowego,
2) Biura wiadcze ,
3) Biura Prewencji i Rehabilitacji.
Do kompetencji II Zast pcy Prezesa nale y bezpo redni merytoryczny nadzór nad
działalno ci Kasy w zakresie nast puj cych zagadnie :

1) ustalania obowi zku ubezpieczenia, obejmowania i wył czania z

ubezpieczenia społecznego rolników,
2) ewidencji płatników składek i prowadzenia z nimi rozlicze ,
3) dochodzenia nale no ci Kasy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
rolników,
4) umarzania nale no ci Kasy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
rolników (podejmowanie decyzji),
5) realizacji zada Kasy w zakresie ubezpiecze zdrowotnych czynnych
rolników,
6) oceny wyników działalno ci Kasy w zakresie wymiaru składek i realizacji
nale no ci,
7) uczestniczenia w kalkulacji wysoko ci składki na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzy skie,
8) prognozowania procesów zwi zanych z ubezpieczeniem społecznym
rolników,
9) opiniowanie wniosków o wniesienie kasacji od prawomocnych orzecze
s dów w sprawach podlegania ubezpieczeniu, wymiaru i poboru składek,
10) wykonywaniem zada
z zakresu koordynacji prawa ubezpiecze
społecznych w ramach procesu integracji z Uni Europejsk ,
11) nadzoru nad realizacj ustawy – Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z
2004r. Nr19, poz.117 z pó n. zm.) w jednostkach organizacyjnych Kasy,
12) obsługi poligraficznej Kasy oraz gospodarki drukami, w tym:
a) akceptacji Planu Wydawniczego,
− opiniowania sprawozda z działalno ci OR KRUS w Warszawie
w zakresie poligrafii.
II Zast pca Prezesa bezpo rednio nadzoruje prac :
1) Biura Ubezpiecze ,
2) Oddziału Regionalnego Kasy w Warszawie – w zakresie działalno ci
poligraficznej oraz gospodarki drukami.

Gerry Fitzpatrick,
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Biura Centrali KRUS

Biuro Orgnizacyjno-Prawne
Biuro realizuje zadania w trzech zasadniczych obszarach: organizacyjno-prawnym, IT
i zamówie publicznych. Poni ej przedstawione zostały szczegółowo, w trzech
obszarach, zdania Biura Organizacyjno-Prawnego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Kasy:
Organizacyjno-prawne:

1) obsługa kancelaryjna prac Rady Rolników,
2) organizowanie współpracy Kasy z organami administracji publicznej,
3) koordynacja prac w zakresie tworzenia, przekształce i likwidacji jednostek

organizacyjnych Kasy,
4) koordynacja spraw dotycz cych skarg i wniosków oraz opracowywanie w tym
zakresie analiz i sprawozda ,
5) organizowanie posiedze i narad zwoływanych na polecenie Prezesa,
6) prowadzenie sekretariatów członków Kierownictwa Kasy,
7) opiniowanie i opracowywanie pod wzgl dem prawnym projektów aktów
prawnych i innych dokumentów opracowywanych w Kasie,
8) opiniowanie we współpracy z biurami merytorycznymi Centrali Kasy projektów
aktów prawnych nadesłanych do Kasy celem ich uzgodnienia,
9) prowadzenie obsługi prawnej w Centrali Kasy,
10)udzielanie wyja nie , konsultacji, opinii prawnych – jednostkom
organizacyjnym Kasy,
11)nadzór nad post powaniem w zakresie odwoła od decyzji Prezes w sprawach
ubezpieczeniowych oraz opracowywanie w tym zakresie okresowych analiz
i sprawozda ,
12) prowadzenie zbiorów i rejestrów wewn trznych aktów prawnych,
13) nadzór nad organizacj obsługi prawnej w jednostkach organizacyjnych Kasy,
14) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie spraw dotycz cych współpracy
Kasy z zagranic ,
15) opracowywanie i upowszechnianie informacji o zagranicznych rozwi zaniach
z zakresu ubezpiecze społecznych oraz organizacji i metodach działania tych
instytucji na wiecie,
16) prowadzenie spraw zwi zanych z przynale no ci Kasy do organizacji
i stowarzysze mi dzynarodowych,
17) załatwianie spraw zwi zanych ze słu bowymi wyjazdami zagranicznymi
przedstawicieli Kasy, prowadzenie ewidencji, dokumentacji i sprawozda
w tym zakresie,
18) opracowywanie programu pobytu w Kasie delegacji zagranicznych
i organizacja ich pobytu,
19) koordynacja działa Kasy w zakresie wynikaj cym z rozporz dze unijnych
oraz umów mi dzynarodowych.
Gerry Fitzpatrick,
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Informatyka (IT)
1) tworzenie w oparciu o strategi KRUS, Strategii Rozwoju Informatyki
w KRUS i realizacji poszczególnych zada z niej wynikaj cych,
2) planowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej KRUS,
3) wdra anie i nadzór nad funkcjonowaniem systemów informatycznych
u ytkowanych w KRUS,
4) udzielanie wsparcia jednostkom organizacyjnym KRUS w zakresie
eksploatacji systemów teleinformatycznych,
5) koordynacja prac wszystkich jednostek organizacyjnych KRUS w procesach
budowy, wdra ania i eksploatacji systemów informatycznych,
6) realizacja pomocy technicznej i serwisowej przy eksploatacji sprz tu
i oprogramowania przez pracowników KRUS,
7) realizacja ogólnie obowi zuj cych i szczegółowych zasad polityki
bezpiecze stwa systemów informatycznych i ochrony informacji podlegaj cej
specjalnym obostrzeniom w zakresie dost pu,
8) opracowywanie okresowych planów rzeczowo-finansowych dla inwestycji
z zakresu teleinformatyki dla cało ci KRUS i dla Zespołu ds. Informatyki
oraz wyst powanie z odpowiednimi inicjatywami zakupów,
9) nadzór nad Zespołem ds. Informatyki.
Wszelkie działania zwi zane z obsług systemu wiadcze długoterminowych s
obecnie zlecane firmom zewn trznym (20 ró nych firm). Niektóre inne działania IT
mog by realizowane w formie nadzoru kontrahentów zewn trznych.
Zamówienia publiczne
1) koordynowanie prac zespołu i Komisji ds. Zamówie Publicznych w zakresie
przygotowania posiedze komisji Zamówie Publicznych opiniuj cych Procedury
Zamówie , zgłoszonych przez poszczególne biura C/KRUS,
2) przyjmowanie wniosków przygotowywanych przez biura merytoryczne
o uruchomienie zamówie publicznych,
3) organizacja i obsługa posiedze Komisji ds. Zamówie Publicznych,
4) przygotowywanie wyja nie , ogłosze , zapyta , opinii z zakresu zamówie
publicznych stosownie do wymogów ustawy – Prawo zamówie publicznych,
5) sprawdzanie od strony formalno – prawnej zło onych w post powaniach
dokumentów,
6) sporz dzanie okresowych analiz, informacji, opracowa na temat realizacji
zamówie publicznych w Centrali Kasy,
7) udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnych Kasy w zakresie realizacji
ustawy – Prawo zamówie publicznych,
• 8) współpraca z Urz dem Zamówie Publicznych w zwi zku z
realizowaniem ustawy – Prawo zamówie publicznych.
Wicedyrektor Biura – Pełnomocnik Prezesa ds. Zamówie Publicznych sprawuje
funkcj Przewodnicz cego Komisji ds. Zamówie Publicznych w Centrali Kasy.
Biuro zamówie publicznych
specjalizuje si w realizacji
skomplikowana działalno , ze
Gerry Fitzpatrick,
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rozwa a jednak zatrudnienie specjalisty ds. zamówie publicznych, jako
alternatyw dla zlecania tych działa podmiotom zewn trznym. Poziom
wynagrodze
w KRUS powoduje, e realizacja tej opcji jest mało
prawdopodobna.
Zatrudnienie (34): 1 dyrektor biura, 19 osób w dziale organizacyjno-prawnym, 1
zast pca dyrektora ds. zamówie publicznych, 3 osoby w zamówieniach
publicznych, 1 zast pca dyrektora ds. IT, 9 osób w dziale IT.
Oddziały regionalne zatrudniaj
własnych specjalistów ds. prawnych
(przynajmniej 1 osoba w oddziale), a tak e personel odpowiedzialny za obszar IT
( rednio 2 osoby w oddziale). Oddziały regionalne niezale nie realizuj
zamówienia publiczne zgodnie z przydzielonymi im bud etami, chyba, e w gr
wchodz zakupy na szczeblu centralnym (unifikacja sprz tu), np. Samochody,
komputery, etc. Nie ma limitów kwotowych, powy ej których zakupy musz by
realizowane centralnie, niemniej warto przetargów lokalnych ocenia si jako
nisk .

Biuro ubezpiecze
Biuro to jest przede wszystkim odpowiedzialne za ubezpieczenia rolników, tzn.
monitoring rejestracji (ubezpieczonych) i poboru składek w oddziałach regionalnych.
Do podstawowych zada Biura nale y:
1) opracowywanie wytycznych i instrukcji dla jednostek organizacyjnych Kasy w
zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

podlegania ubezpieczeniu społecznemu,
ewidencji płatników składek i ubezpieczonych,
prowadzenia rozlicze z płatnikami składek,
form dochodzenia nale no ci,
ewidencji osób obj tych ubezpieczeniem zdrowotnym i ewidencji składek na
ubezpieczenia zdrowotne,
f) stosowania umorze i ulg w spłacie nale no ci.
rozpatrywanie spraw indywidualnych dotycz cych zakresu działania biura,
opiniowanie wniosków o umorzenie nale no ci oraz przygotowanie dokumentów
do podj cia decyzji przez Prezesa Kasy,
merytoryczny nadzór nad prawidłowo ci ustalania obowi zku ubezpieczenia,
rozliczania składek i dochodzenia nale no ci funduszy,
merytoryczny nadzór nad prawidłowo ci prowadzenia ewidencji ubezpieczonych
zdrowotnie rolników, domowników i członków ich rodzin, dokonywania rozlicze
z tytułu składek na to ubezpieczenie oraz przekazywania informacji
o ubezpieczonych i opłaconych za nich składkach do Narodowego Funduszu
Zdrowia,
ocena wyników działalno ci Kasy w zakresie wymiaru i poboru składek na
ubezpieczenie społeczne oraz analiza realizacji zada z zakresu biura
w jednostkach organizacyjnych Kasy,
opiniowanie projektów kasacji od prawomocnych orzecze s dów w sprawach
podlegania ubezpieczeniu, wymiaru składek i dochodzenia nale no ci oraz
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reprezentowanie Kasy w sprawach z tego zakresu, tocz cych si przed S dem
Najwy szym,
8) współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji zada pionu ubezpiecze ,
w tym m. in. jednostkami elektronicznego przetwarzania danych w zakresie
sprawnej obsługi ubezpieczonych i tworzenia nowych
systemów
informatycznych oraz modyfikacji istniej cych systemów,
9) merytoryczny nadzór nad realizacj zada wynikaj cych z rozporz dze unijnych
i umów mi dzynarodowych.
Zatrudnienie (24): 1 dyrektor, 1 zast pca dyrektora, 22 pracowników.

Biuro wiadcze
Biuro to odpowiada za nadzór nad alokacj i wypłat wiadcze przez oddziały
regionalne. Nadzoruje równie system orzecznictwa lekarskiego i pobór składek z
tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
Do podstawowych zada Biura nale y:
1) opracowywanie wytycznych i wyja nie dla jednostek organizacyjnych Kasy
w zakresie przyznawania i wypłaty wiadcze w tym wynikaj cych z
rozporz dze unijnych i umów mi dzynarodowych, w tym:
a) rozstrzyganie spraw indywidualnych przekazywanych przez oddziały
regionalne i placówki terenowe, inne instytucje oraz obywateli oraz udzielanie
informacji zainteresowanym w zakresie obowi zuj cych przepisów,
b) nadzór nad prawidłowym i terminowym przyznawaniem wiadcze ,
c) nadzór nad prawidłow i terminow wypłat wiadcze ,
d) nadzór nad realizacj przyznawania i wypłaty wiadcze , wynikaj c
z rozporz dze unijnych i umów mi dzynarodowych,
e) przygotowanie i koordynowanie akcji waloryzacji emerytur i rent oraz
podwy szania innych wiadcze ,
f) przygotowywanie projektów decyzji o charakterze wyj tkowym i postanowie
do podj cia decyzji przez Prezesa Kasy wraz z dokumentami,
2) konsultowanie celowo ci wnoszenia apelacji przez oddziały regionalne KRUS w
sprawach budz cych w tpliwo ci oraz kasacji w sprawach o wiadczenia z
ubezpieczenia społecznego rolników oraz reprezentowanie Kasy w tym zakresie
przed S dem Najwy szym,
3) dokonywanie analiz w zakresie realizacji zada pionu wiadcze w jednostkach
organizacyjnych Kasy,
4) współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji zada pionu wiadcze
oraz z zakładami elektronicznego przetwarzania danych w zakresie obsługi
wiadcze w tym opracowywanie zało e informatycznych dla systemów
informatycznych oraz nadzór przy modyfikacji tych systemów,
5) merytoryczny nadzór nad prawidłowo ci poboru i rozliczania podatku
dochodowego oraz obsług ubezpieczenia zdrowotnego emerytów – rencistów
Kasy, a tak e nad dokonywaniem potr ce ze wiadcze przewidzianych
w ustawie,
6) przeprowadzanie szkole kierowników oddziałów regionalnych i placówek
terenowych Kasy w zakresie przyznawania i wypłaty wiadcze w tym przy
Gerry Fitzpatrick,
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współpracy z autorami systemów informatycznych w zakresie obsługi
informatycznej,
7) przeprowadzanie inspekcji w zakresie przyznawania i wypłaty wiadcze w
podległych jednostkach organizacyjnych Kasy,
8) nadzór zwierzchni nad realizacj w jednostkach organizacyjnych Kasy zada z
zakresu orzecznictwa lekarskiego sprawowany z upowa nienia Prezesa Kasy
przez naczelnego lekarza Kasy obejmuj cy w szczególno ci:
a) kontrol stosowania zasad orzecznictwa lekarskiego,
b) udzielanie wyja nie i wytycznych,
c) prowadzenie szkole ,
d) badanie i wyja nianie indywidualnych spraw interwencyjnych.
9) współpraca z instytucjami ł cznikowymi i wła ciwymi pa stw unijnych i
umownych w zakresie realizacji rozporz dze unijnych.
Sze oddziałów regionalnych ma status podmiotów wła ciwych w obszarze
wypłat rent i emerytur w rozumieniu rozporz dze UE 1408/71 i 574/72
dotycz cych pracowników migruj cych. Wi kszo działa w tym zakresie jest
prowadzonych przez ZUS, niemniej obci enie KRUS obowi zkami
wynikaj cymi z tytułu powy szych rozporz dze ro nie sukcesywnie ka dego
roku.
Zatrudnienie (22): 1 dyrektor, 1 zast pca dyrektora, 1 zast pca dyrektora,
lekarz naczelny, 19 pracowników.

Biuro ekonomiczno-finansowe
Biuro to odpowiada za planowanie, ksi gowanie i sprawozdawczo w zakresie
wszelkich operacji finansowych KRUS. Do podstawowych zada Biura nale y:
1) W zakresie planowania, sprawozdawczo ci i analiz:
a) planowanie rzeczowo-finansowe zada zleconych finansowanych z
bud etu pa stwa,
b) podział funduszu administracyjnego po przyj ciu ustawy bud etowej na
oddziały regionalne i Central Kasy,
c) opracowanie niezb dnych informacji z wykonania planów rzeczowofinansowych funduszy Kasy mi dzy innymi na Komisje Sejmu i Senatu
RP w zwi zku z przyjmowaniem wykonania bud etu pa stwa za rok
poprzedni,
d) planowanie rzeczowo – finansowe wydatków zleconych z bud etu
pa stwa na wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
płacone za ubezpieczonych rolników,
e) przygotowanie analiz z realizacji planów rzeczowo-finansowych na
Kolegia Kasy i inne potrzeby wewn trzne i zewn trzne,
f)

prowadzenie sprawozdawczo ci statystycznej Kasy,
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g) opracowywanie okresowych analiz wykonania planów rzeczowo –
finansowych funduszy, o których mowa w pkt 1 lit. a) oraz funduszu
prewencji i rehabilitacji,
h) współpraca z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Polityki
Społecznej w zakresie uzgodnie i akceptacji planów rzeczowo –
finansowych Kasy oraz innych wydatków celowych finansowanych
z bud etu pa stwa,
i) opracowywanie – dla jednostek organizacyjnych Kasy – materiałów
metodycznych
oraz
instrukta owych
dotycz cych
planowania,
sprawozdawczo ci i statystyki w Kasie,
2) W sprawach finansowo – ksi gowych:
a) współpraca z Ministerstwem Finansów w zakresie zasilania Kasy
w bie ce rodki bud etowe oraz współpraca z bankami,
b) współpraca z ZUS w zakresie wzajemnych rozlicze pomi dzy funduszem
ubezpiecze społecznych a funduszem emerytalno – rentowym,
c) bie ce zasilanie oddziałów regionalnych i Centrali w rodki finansowe,
d) obsługa bankowa poszczególnych funduszy Kasy i zada zleconych,
e) prowadzenie ewidencji ksi gowej funduszy Kasy i zada zleconych,
f) prowadzenie sprawozdawczo ci finansowej funduszy Kasy i zada
zleconych,
3) Nadzór, szkolenie oraz instrukta w stosunku do jednostek organizacyjnych
Kasy w zakresie działalno ci Biura
Do kompetencji Wicedyrektora Biura Ekonomiczno – Finansowego - Głównego
Ksi gowego Kasy nale y wykonywanie zada przewidzianych w ustawie o
finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pó n. zm.),
ustawy o rachunkowo ci (j.t. Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pó n. zm.) oraz
innych aktach prawnych okre laj cych zadania głównego ksi gowego w jednostce
sektora finansów publicznych
Zatrudnienie (17): 1 dyrektor, 2 zast pców dyrektora, 14 pracowników.

Biuro prewencji i rehabilitacji
Do podstawowych zada Biura nale y:
1) realizacja zada ustawowych w zakresie prewencji i rehabilitacji i nadzór nad
zadaniami prowadzonymi w tym zakresie przez jednostki organizacyjne Kasy,
2) planowanie i realizowanie dochodów oraz wydatków z Funduszu Prewencji i
Rehabilitacji,
3) prowadzenie działalno ci na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy
rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, w tym:
a) analiza przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
b) programowanie i organizowanie dobrowolnych nieodpłatnych szkole i
instrukta u dla ubezpieczonych w zakresie zasad ochrony ycia i zdrowia w
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c)

d)
e)
4)
5)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
6)
7)

8)

gospodarstwie rolnym oraz post powania w razie wypadku przy pracy
rolniczej,
upowszechnianie w ród ubezpieczonych wiedzy o zagro eniach wypadkami
przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi, a tak e znajomo ci
zasad ochrony ycia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz zasad
post powania w razie wypadku,
podejmowanie stara o wła ciw produkcj i dystrybucj bezpiecznych
rodków stosowanych w rolnictwie oraz sprz tu i odzie y ochronnej dla
rolników,
opracowywanie materiałów popularyzatorskich dot. zasad ochrony zdrowia i
ycia w gospodarstwie rolnym dla rolników i członków ich rodzin,
prowadzenie post powa
regresowych w stosunku do producentów
wadliwych maszyn i urz dze stosowanych w rolnictwie oraz wobec
usługodawców wiadcz cych nieprawidłowo usługi w rolnictwie,
podejmowanie działa na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom
uprawnionym do wiadcze z ubezpieczenia, wykazuj cym całkowit
niezdolno do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokuj cym jej odzyskanie
w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo zagro onym całkowit niezdolno ci do
pracy w gospodarstwie rolnym, obejmuj cych w szczególno ci:
kierowanie na rehabilitacj lecznicz do zakładów rehabilitacyjnych,
wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich,
prowadzenie, we własnym zakresie, bada i analiz przyczyn niezdolno ci do
pracy,
odpłatne zlecanie bada naukowych i ekspertyz dotycz cych przyczyn
niezdolno ci do pracy w gospodarstwie rolnym,
promocj zdrowia,
działania dotycz ce profilaktyki zdrowotnej w rodowisku wiejskim,
nadzór nad działalno ci centrów i o rodków KRUS,
współpraca z organami administracji pa stwowej, zakładami opieki
zdrowotnej, organizacjami, stowarzyszeniami, zwi zkami i organizacjami
społeczno-zawodowymi rolników oraz innymi urz dami realizuj cymi zadania
w zakresie prewencji i rehabilitacji w rodowisku wiejskim,
szkolenie oraz instrukta pracowników jednostek organizacyjnych Kasy w
zakresie działalno ci Biura.

Zatrudnienie (20): 1 dyrektor, 1 zast pca dyrektora, 18 pracowników.

Biuro kontroli
Do podstawowych zada Biura nale y:
1) planowanie, organizowanie i koordynowanie działa kontrolnych Kasy oraz
sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalno ci słu b kontrolnych
w jednostkach organizacyjnych Kasy,
2) analizowanie systemu kontroli w Kasie i przygotowywanie propozycji jego
usprawnienia,
3) organizowanie i prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych
i sprawdzaj cych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kasy,
4) prowadzenie kontroli dora nych na polecenie Prezesa oraz z własnej
inicjatywy,
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5) przedstawianie wyników kontroli Kierownictwu Kasy i dyrektorom
zainteresowanych biur,
6) opracowywanie projektów wyst pie pokontrolnych, a po ich zatwierdzeniu
przez Prezesa przekazywanie do realizacji i dokonywanie oceny ich
wykonania
7) współdziałanie z organami kontroli zewn trznej, prowadzenie ewidencji
kontroli zewn trznych w Centrali Kasy oraz gromadzenie dokumentów
zwi zanych z kontrolami zewn trznymi w Centrali Kasy.
Zatrudnienie (15): 1 dyrektor, 1 zast pca dyrektora, 13 pracowników.

Biuro kadr, szolenia i informacji
Biuro realizuje zadania w trzech obszarach: zarz dzania kadrami i szkoleniami,
współprac z massmediami i PR, zarz dzanie jako ci i bezpiecze stwem informacji.
Poni ej przedstawiamy szczegółowo zadania biura w tych trzech obszarach:
Zarz dzanie kadrami i szkoleniami
1) prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników Centrali,
dyrektorów, zast pców dyrektorów i głównych ksi gowych oddziałów
regionalnych i jednostek organizacyjnych Kasy nadzorowanych
bezpo rednio przez Prezesa,
2) opracowywanie planów dotycz cych zatrudnienia i funduszu płac dla
jednostek organizacyjnych Kasy,
3) prowadzenie ewidencji etatowo-finansowej w rozbiciu na poszczególne
oddziały regionalne Kasy,
4) prowadzenie ewidencji etatowo - finansowej dla poszczególnych biur
Centrali w podziale na fundusz administracyjny,
5) nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem funduszem wynagrodze
w Kasie,
6) prowadzenie
rozlicze
dotycz cych
wykorzystania
funduszu
motywacyjnego zgodnie z decyzjami Prezesa oraz przedstawianie
kwartalnej informacji o wykorzystaniu funduszu Przewodnicz cemu Rady
Rolników, a rocznej informacji Radzie Rolników,
7) obsługa Komisji oceniaj cej wykonanie zada
przez jednostki
organizacyjne Kasy uprawnione do korzystania ze rodków funduszu
motywacyjnego,
8) opracowywanie planów i prowadzenie rozlicze Centralnego Funduszu
Wypłat Okoliczno ciowych dla Centrali i jednostek organizacyjnych Kasy,
9) opracowywanie, analiza i rozliczanie planu wydatków biura finansowanych
z funduszu administracyjnego,
10) nadzór nad przestrzeganiem obowi zuj cego regulaminu pracy w Centrali,
11) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych,
12) realizacja procedur wynikaj cych z ustawy – Prawo zamówie
publicznych w zakresie usług informatycznych, szkole , bezpiecze stwa i
higieny pracy oraz gospodarowania Zakładowym Funduszem wiadcze
Socjalnych,
13) sporz dzanie obowi zuj cej sprawozdawczo ci z zakresu merytorycznej
działalno ci biura.
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14) koordynowanie i prowadzenie działalno ci z zakresu problematyki szkole
pracowników Kasy,
15) realizowanie spraw socjalnych oraz zada z zakresu bezpiecze stwa
i higieny pracy.
Współpraca z mass mediami i PR
1) koordynowanie współpracy Kasy z mediami w zakresie upowszechniania
i analizowania informacji o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz
działalno ci Kasy,
2) planowanie i nadzorowanie wydatków z funduszu administracyjnego na
działalno informacyjn Kasy, zawieranie i realizacja umów prasowych
z wydawnictwami,
3) koordynowanie działa wynikaj cych z obowi zku udzielania prasie
informacji i wyja niania opinii publicznej zagadnie dotycz cych
działalno ci Kasy,
materiałów
informacyjnych
otrzymywanych
4) upowszechnianie
z poszczególnych biur Centrali do wykorzystania w mediach
współpracuj cych z Kas ,
5) opracowywanie
redakcyjne materiałów
do
kwartalnika
Kasy
„Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”, nadzorowanie cyklu
wydawniczego kwartalnika,
6) opracowywanie i aktualizowanie informacji do wykorzystania na stronach
internetowych Kasy,
7) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej KRUS.
Zarz dzanie jako ci i bezpiecze stwem informacji
Odpowiedzialno za wdro enie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarz dzania
Jako ci i Bezpiecze stwem Informacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, w tym:
1) przedstawianie Prezesowi Kasy materiałów dotycz cych przeprowadzania
przegl du doskonalenia Systemu Zarz dzania Jako ci i Bezpiecze stwem
Informacji,
2) inicjowanie działa doskonal cych (koryguj cych i zapobiegawczych),
3) przedstawianie
Prezesowi
Kasy
sprawozda
dotycz cych
stanu
funkcjonowania Systemu Zarz dzania Jako ci i Bezpiecze stwem Informacji
w Centrali Kasy i oddziałach regionalnych,
4) koordynowanie działa zwi zanych z doskonaleniem jako ci w Centrali Kasy
i oddziałach regionalnych,
5) opracowywanie i weryfikowanie dokumentacji Systemu Zarz dzania Jako ci
i Bezpiecze stwem Informacji,
6) przygotowywanie i nadzorowanie przebiegu auditów wewn trznych Systemu
Zarz dzania Jako ci i Bezpiecze stwem Informacji,
7) weryfikowanie mierników procesów i zbieranie propozycji usprawnie ,
8) odpowiedzialno
za szkolenie pracowników Kasy w zakresie Systemu
Zarz dzania Jako ci i Bezpiecze stwem Informacji,
9) kierowanie Zespołem ds. Systemu Zarz dzania Jako ci i Bezpiecze stwem
Informacji funkcjonuj cym w Biurze Kadr, Szkolenia i Informacji.
Centrala KRUS i oddział regionalny w Koninie wdro yły ju norm ISO 9000:2001.
KRUS zamierza wdro y procedury ISO 9000:2001 we wszystkich oddziałach
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regionalnych i placówkach terenowych. KRUS przygotowuje si równie do
wdro enia Systemu Zarz dzania Bezpiecze stwem Informacji w oparciu o
mi dzynarodow norm ISO 17799:2000 w Centrali i oddziale w Koninie oraz
system zarz dzania bezpiecze stwem informacji BS 7799-2 w pozostałych oddziałach
regionalnych i placówkach terenowych.
Zatrudnienie (24): 1 dyrektor, 1 zast pca dyrektora ds. HR i szkole , 16
pracowników w dziale HR i szkole , 1 rzecznik prasowy, 3 pracowników ds.
kontaktów z mediami i PR, 1 zast pca dyrektora ds. Systemu Zarz dzania Jako ci i
Bezpiecze stwem Informacji, 1 pracownik tego działu.

Biuro administracji i inwestycji
Zadania tego biura mo na podzieli na 3 obszary: inwestycje i zakupy centralne,
administracja i operacje finansowe, sprawozdawczo
finansowa i planowanie
materialno-finansowe dla Centrali KRUS.
Do podstawowych zada Biura nale y:
1) planowanie rzeczowo-finansowe funduszu administracyjnego Centrali KRUS,
2) opracowanie okresowych sprawozda analitycznych z wykonania planu
rzeczowo- finansowego,
3) wnioskowanie do Prezesa KRUS w sprawach dotycz cych realizacji zada
wynikaj cych z zakresu działalno ci Biura, m. in. dotycz cych Inwestycji
funduszy celowych (dokumentacja projektowa, inwestycje budowlane,
nadzory inwestycyjne, zakupy budynków, lokali, działek), zakupów
inwestycyjnych funduszy celowych realizowanych centralnie, zakupów
centralnych materiałów biurowych i wyposa enia, itd.,
4) opracowanie wniosków do komisji ds. Zamówie
Publicznych o
uruchomienie zamówie publicznych,
5) przygotowywanie i uzgadnianie pod wzgl dem prawnym projektów umów
dot. zamówie publicznych,
6) zwoływanie posiedze Komisji ds. Oceny Projektów Inwestycyjnych
opiniuj cej i zatwierdzaj cej dokumentacj projektow ,
7) prowadzenie stałego nadzoru nad realizacj procesów inwestycyjnych,
8) utrzymanie ci gło ci eksploatacyjnej zasobów lokalowych Centrali KRUS
własnych i wynajmowanych,
9) utrzymanie ci gło ci eksploatacyjnej budynków i lokali biurowych
Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych w zakresie zakupów
działek, budynków, lokali lub wynajmu lokali i budynków, oraz remontów
kapitalnych posiadanych zasobów lokalowych,
10) planowanie finansowo – rzeczowe zaopatrzenia centralnego, dokonywanie
zakupów w ramach scentralizowanych zakupów inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych oraz gospodarowanie dokonanymi zakupami,
11) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego maszyn i urz dze
techniki biurowej w Centrali KRUS,
12) administrowanie maj tkiem Kasy oraz ubezpieczenie składników
maj tkowych,
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13) obsługa transportowa Centrali KRUS oraz nadzór nad Oddziałami
Regionalnymi w tym zakresie (kupno samochodów i ich rozdział oraz
ustalanie zasad eksploatacji i zbywania),
14) dokonywanie okresowych analiz dotycz cych eksploatowanych samochodów
słu bowych w jednostkach organizacyjnych KRUS,
15) obsługa kancelaryjno-archiwalna Centrali KRUS oraz nadzór nad Oddziałami
Regionalnymi w tym zakresie,
16) prowadzenie magazynów materiałów i urz dze biurowych Centrali KRUS,
17) realizacja Zarz dzenia Prezesa KRUS w sprawie powołania struktur obrony
cywilnej w Centrali Kasy poprzez organizacj szkole członków formacji
obrony cywilnej i szkole pracowników Centrali KRUS w zakresie
powszechnej samoobrony,
18) sporz dzanie okresowej sprawozdawczo ci finansowej i statystycznej oraz
bilansu Centrali Kasy,
19) rozliczanie podatku dochodowego i zryczałtowanego, rozliczenie roczne
pracowników, zleceniobiorców i Członków Rady Rolników,
20) obliczenie wynagrodze osobowych dla pracowników Centrali KRUS,
sporz dzania listy płac z funduszu bezosobowego dla pracowników Centrali
KRUS i obcych, wpłata składek do ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego,
rozliczania i przekazywania do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne,
21) wystawianie faktur VAT za wiadczenia usług, sprzeda składników maj tku
wycofanego z eksploatacji w Centrali KRUS,
22) prowadzenie rejestru sprzeda y faktur VAT, ewidencja not z tytułu podatku
VAT wpływaj cych z Oddziałów Regionalnych,
23) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
24) wystawianie przelewów na rachunki bankowe kontrahentów lub Oddziałów
Regionalnych z rachunków Funduszu Administracyjnego, Funduszu
Prewencji i Rehabilitacji oraz Funduszu wiadcze Socjalnych po uprzednim
sprawdzeniu i akceptowaniu dokumentów pod wzgl dem formalnorachunkowym,
25) prowadzenie oblicze i wypłacanie nale no ci za posiedzenie Rady Rolników
dla ka dego z członków Rady,
26) wprowadzenie do ewidencji finansowo-ksi gowej sald pocz tkowych kont
syntetycznych i analitycznych w systemie komputerowym F-K,
27) bie ce prowadzenie ewidencji finansowo-ksi gowej wg funduszy FA, FP i R
i F S,
28) comiesi czne prowadzenie rozlicze z tytułu podatku VAT z Urz dem
Skarbowym w imieniu KRUS i dokonywanie przelewów,
29) prowadzenie ewidencji dowodów ksi gowych zwi zanych z zamówieniami
publicznymi dotycz cymi wpłaconych wadiów i zabezpiecze nale ytego
wykonania umów (lokowanie w/w rodków finansowych na subkonta lub
lokaty zgodnie z zapisami w umowach o zamówienie publiczne),
30) dokonywanie zwrotu kwot wadiów i zabezpiecze nale ytego wykonania
umów na rachunki bankowe dostawców lub usługodawców,
31) analizowanie kont rozrachunkowych z kontrahentami obcymi, pracownikami,
Oddziałami Regionalnymi KRUS, Urz dem Skarbowym, ZUS-em i innymi
urz dami,
32) opracowywanie okresowych, comiesi cznych sprawozda analitycznych
dotycz cych wykonania planu finansowego wg poszczególnych paragrafów.
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Zatrudnienie (36): 1 dyrektor, 1 zast pca dyrektora ds. inwestycji i zakupów
centralnych, 10 pracowników; 1 zast pca dyrektora ds. administracyjnych i
finansowych, 13 pracowników; 1 zast pca dyrektora – główny ksi gowy Centrali, 9
pracowników.

Zespół ds. ochrony informacji niejawnych
Zgodnie z przepisami ka da instytucja musi zatrudnia pełnomocnika ds. ochrony
informacji niejawnych. Poni sze zadania nale do zakresu zada biura ds. ochrony
informacji niejawnych zdefiniowanych w regulaminie organizacyjnym KRUS.
Szczegółowy zakres obowi zków Pełnomocnika Prezesa KRUS ds. Ochrony
Informacji Niejawnych i Tajnej Kancelarii s okre lone odr bnymi przepisami:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, kontrola ochrony informacji
niejawnych oraz kontrola przestrzegania przepisów o ochronie tych
informacji,
2) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w zakresie
informacji niejawnych,
3) szkolenie pracowników Centrali Kasy w zakresie ochrony informacji
niejawnych,
4) współpraca z wła ciwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi słu b
ochrony pa stwa (m.in. ABW) oraz informowanie Prezesa o przebiegu tej
współpracy,
5) na pisemne polecenie Prezesa – przeprowadzanie zwykłego post powania
sprawdzaj cego w stosunku do dyrektorów biur Centrali i jednostek
organizacyjnych Kasy,
6) opracowanie planu post powania z materiałami zawieraj cymi informacje
niejawne stanowi ce tajemnic pa stwow w razie wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego
7) podejmowanie działa
zmierzaj cych do wyja nienia okoliczno ci
naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiaj c
o tym Prezesa, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji
niejawnych oznaczonych klauzul „poufne” lub wy sz , tak e wła ciw
słu b ochrony pa stwa,
8) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do
pracy lub słu by na stanowiskach, z którymi wi e si dost p do informacji
niejawnych.
Zatrudnienie (1): 1 pełnomocnik.

Zespół audytu wewn trznego
Do zada Audytora Wewn trznego nale y:
1) przygotowywanie, w porozumieniu z Prezesem KRUS, rocznego planu audytu
wewn trznego i przedstawianie go Prezesowi KRUS i Głównemu Inspektorowi
Audytu Wewn trznego,
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2) prowadzenie audytu wewn trznego w KRUS i zarz dzanych przez ni funduszach
na podstawie rocznego planu, a w uzasadnionych przypadkach poza planem,
3) opracowanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewn trznego
i przedstawianie go Prezesowi KRUS i Głównemu Inspektorowi Audytu
Wewn trznego,
4) utrzymywanie kontaktów z Głównym Inspektorem Audytu Wewn trznego.
Zatrudnienie (4): 1 Audytor Wewn trzny, 3 pracowników.

Odziały regionalne
KRUS posiada 49 oddziałów regionalnych. Struktura oddziałów regionalnych jest
definiowana indywidualnie, niemniej wszystkie zachowuj pewne podobie stwo
strukturalne, które odzwierciedla struktur organizacyjn Centrali:
• dyrektor oddziału regionalnego, zast pca dyrektora i główny ksi gowy;
• nast puj ce jednostki organizacyjne:
− wydział ds. ogólnych,
− wydział ds. ubezpiecze ,
− wydział ds. wiadcze ,
− wydział bud etowy i ksi gowo , oraz
− wydział ds. Prewencji, rehabilitacji i orzecznictwa medycznego.
W czasie misji konsultanci zło yli wizyt w dwóch oddziałach regionalnych. Ich
struktury organizacyjne były nieco odmienne. Liczba pracowników oddziałów
regionalnych (i podległych im placówek terenowych), porównanie liczby
zatrudnionych i klientów (ubezpieczonych i wiadczeniobiorców), a tak e struktura
organizacyjna jednego oddziału regionalnego (przykładowa) zostały przedstawione w
aneksach A i B.
Oddział regionalny realizuje wszelkie działania zwi zane z ubezpieczeniem rolników
– zarówno wypłat
wiadcze osobom z danego regionu, jak i nadzór nad
działalno ci podległych placówek terenowych. Do zada oddziału regionalnego
nale y:
1) przyjmowanie zgłosze
do ubezpieczenia społecznego rolników i
ubezpieczenia zdrowotnego,
2) ustalanie obowi zku ubezpieczenia społecznego rolników i domowników,
3) ustalanie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników wobec rolników i
domowników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu wobec rolników,
domowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin,
4) dokonywanie wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie społeczne rolników
a tak e wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i
domowników oraz poboru składek za rolników zobowi zanych do
indywidualnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
5) dochodzenie nale no ci z tytułu składek w trybie przymusowym,
6) stosowanie ulg i umorze w spłacie nale no ci w ramach udzielonych przez
Prezesa upowa nie ,
7) ustalanie prawa do wiadcze pieni nych i ich bie ca realizacja,
Gerry Fitzpatrick,
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8) pobieranie z wypłacanych wiadcze zaliczek na podatek dochodowy i
rozliczanie podatku dochodowego emerytów i rencistów,
9) dochodzenie zwrotu nienale nie pobranych wiadcze ,
10) ustalanie okoliczno ci i przyczyn wypadków przy pracy rolniczej,
11) podejmowanie działa w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy
rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym,
12) działania zwi zane z rehabilitacj lecznicz rolników uprawnionych do
wiadcze Kasy,
13) reprezentowanie Kasy w post powaniu s dowym dotycz cym odwoła od
wydawanych decyzji,
14) rozpatrywanie skarg i wniosków dotycz cych działania oddziału regionalnego
i podległych mu placówek terenowych,
15) realizacja zada w zakresie orzecznictwa lekarskiego,
16) prowadzenie ewidencji osób obj tych ubezpieczeniem zdrowotnym
i członków ich rodzin,
17) przyjmowanie bie cych zgłosze do ubezpieczenia zdrowotnego i
dokonywanie wst pnej ich weryfikacji pod wzgl dem kompletno ci
wypełnienia oraz zgodno ci z dokumentami ubezpieczonego,
18) prowadzenie ewidencji wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne dla
ka dego ubezpieczonego, emeryta i rencisty,
19) prowadzenie ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu i
zdrowotnemu,
20)przekazywanie danych o podlegaj cych ubezpieczeniu zdrowotnemu
rolnikach, domownikach i członkach ich rodzin oraz o przekazanych za nich
składkach z tego tytułu do instytucji wła ciwej ubezpieczenia zdrowotnego,
21) egzekwowanie nale no ci z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie
społeczne oraz nale no ci z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od
rolników prowadz cych działy specjalne produkcji rolnej,
22) wydawanie w sprawach spornych decyzji z zakresu wymierzania i pobierania
składek na ubezpieczenie zdrowotne,
23) ustalanie prawa do wiadcze rodzinnych wypłacanych z bud etu pa stwa
dla emerytów, rencistów i ubezpieczonych,
24) ustalanie prawa do zasiłków macierzy skich, zasiłków chorobowych,
zasiłków chorobowych w przedłu onym okresie a tak e zasiłków
pogrzebowych po zmarłym emerycie, renci cie lub członku rodziny tych
osób albo ubezpieczonym oraz wypłacanie ww. zasiłków,
25) wypłata wiadcze kombatanckich,
26) realizowanie postanowie ustawy – Prawo zamówie publicznych w ramach
funkcjonowania oddziału i podległych mu placówek terenowych,
27) wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych oraz emeryta i rencisty.
28) wypłata wiadcze zleconych przez inne organy rentowe,
29) wydawanie decyzji w sprawie umarzania niezale nie pobranych wiadcze ,
w sprawach niezastrze onych dla Prezesa Kasy,
Ponadto oddział regionalny pełni dodatkowe funkcje usługowe dla całego regionu,
tzn. podległych placówek terenowych:
• operacje finansowo-ksi gowe,
• zarz dzanie kadrami i szkolenia,
Gerry Fitzpatrick,
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•

zamówienia publiczne (poza przypadkami zakupów dokonywanych przez
Central KRUS, w celu ujednolicenia typu nabywanych towarów/usług) i
zarz dzanie rodkami trwałymi.

Warszawski oddział regionalny – Wydział Poligraficzny
W ramach warszawskiego oddziału regionalnego funkcjonuje odr bny wydział –
wydział poligraficzny. Do jego zada nale y druk formularzy przekazów (płatno
składek), broszur informacyjnych, materiałów z zakresu prewencji i BHP, etc.
Wydział ten podlega zarówno II Zast pcy Prezesa Kasy i dyrektorowi oddziału..

Placówki terenowe
KRUS posiada 220 placówek terenowych, które podlegaj oddziałom regionalnym.
Liczba placówek podległych danemu oddziałowi zale y od wielko ci regionu. Z
zasady s one zlokalizowane w odległo ci nie wi kszej ni 75 km od obsługiwanej
społeczno ci wiejskiej. Placówki terenowe to przede wszystkim „punkty kontaktowe”
dla klientów; realizuj takie zadania jak przyznawanie i wypłata wiadcze
krótkoterminowych, pobór składek, działania z zakresu prewencji, etc. Poni ej
szczegółowy wykaz zada
placówek terenowych zgodnie z regulaminem
organizacyjnym Kasy:
1) przyjmowanie zgłosze
do ubezpieczenia społecznego rolników i
ubezpieczenia zdrowotnego,
2) ustalanie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników wobec rolników i
domowników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu wobec rolników,
domowników,
3) ustalanie obowi zku ubezpieczenia i wydawanie decyzji z zakresu podlegania
i ustania ubezpieczenia a tak e wysoko ci nale no ci z tytułu składek na
ubezpieczenie,
4) dokonywanie wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie społeczne rolników
a tak e wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i
domowników oraz poboru składek za rolników zobowi zanych do
indywidualnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
5) prowadzenie ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania
składek,
6) dochodzenie nale no ci z tytułu składek w trybie przymusowym,
7) stosowanie ulg i umorze w spłacie nale no ci z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne w ramach udzielonych przez Prezesa upowa nie
b d odpisywanie przedawnionych nale no ci z tego tytułu,
8) wydawanie w sprawach spornych decyzji z zakresu wymierzania i pobierania
składek na ubezpieczenie zdrowotne,
9) wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych,
10) prowadzenie post powania powypadkowego,
11) przyjmowanie wniosków o wiadczenia,
12) udzielanie informacji zainteresowanym, w tym informowanie rolników o
mo liwo ci nieodpłatnego korzystania z rehabilitacji leczniczej realizowanej za
po rednictwem KRUS,
13) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie ubezpieczenia
społecznego rolników.
Gerry Fitzpatrick,
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12) ustalanie prawa do wiadcze rodzinnych wypłacanych z bud etu oraz ich
wypłacanie osobom ubezpieczonym w Kasie,
13) ustalanie prawa do zasiłków macierzy skich a tak e zasiłków chorobowych,
zasiłków chorobowych w przedłu onym okresie i pogrzebowych oraz
wypłacanie tych zasiłków,
14) realizacja zada w zakresie orzecznictwa lekarskiego,
15) prowadzenie ewidencji osób obj tych ubezpieczeniem zdrowotnym,
16) prowadzenie ewidencji wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i
ich domowników oraz członków ich rodzin,
17) egzekwowanie nale no ci z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie
społeczne oraz nale no ci z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od
rolników prowadz cych działy specjalne produkcji rolnej,
18) prowadzenie działa w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej
i rolniczym chorobom zawodowym,
19) przekazywanie danych o podlegaj cych ubezpieczeniu zdrowotnemu rolnikach,
domownikach i członkach ich rodzin oraz o przekazanych za nich składkach
z tego tytułu do instytucji wła ciwej dla ubezpieczenia zdrowotnego,
20) prowadzenie ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu i
zdrowotnemu,

Centra rehabilitacji
KRUS zarz dza 7 centrami rehabilitacji. Cztery z nich s własno ci Funduszu
Składkowego, a trzy nale do Skarbu Pa stwa i pozostaj pod zarz dem KRUS.
Centra s jednostkami samofinansuj cymi si . Corocznie KRUS i centra podpisuj
umowy na wiadczenie usług rehabilitacyjnych. Ceny na te usługi s poni ej kosztów,
dlatego te centra wiadcz równie usługi komercyjne. Usługi dla KRUS stanowi
ok. 70% warto ci wszystkich usług wiadczonych przez centra. Głównym zadaniem
centrów jest wiadczenie usług rehabilitacyjnych osobom niezdolnym do pracy.
Centra poddaj rehabilitacji tylko te osoby, których rokowania wskazuj , i po
zabiegach b d mogły podj ponownie prac w rolnictwie i te, które s zagro one
zupełn utrat zdolno ci do pracy w rolnictwie.
Centra s nadzorowane przez Biuro Prewencji i Rehabilitacji Centrali. Ich kontrol
przeprowadza Biuro Kontroli, na ogół przy udziale naczelnego lekarza kasy –
zast pcy dyrektora Biura wiadcze .
Osoby ubezpieczone w KRUS mog uzyska prawo do usług rehabilitacyjnych w
nast puj cy sposób: komisja orzekaj ca w sprawie przyznania renty, lub
powypadkowa, kieruje dan osob na rehabilitacj (skierowanie z komisji jest
automatycznie traktowane jako wniosek o umieszczenie w centrum rehabilitacji),
b d te osoba ubezpieczona uzyskuje za wiadczenie od swojego lekarza pierwszego
kontaktu i składa wniosek o skierowanie na rehabilitacj . Poza sytuacjami
wyj tkowymi rolnik mo e by kierowany na rehabilitacj co 2 lata, na ogół na okres
21 dni. Głównym celem rehabilitacji jest przywrócenie danej osobie zdolno ci do
pracy, dlatego emeryci nie s do niej uprawnieni. Centra rehabilitacji organizuj
równie wakacje dla dzieci rolników.
Gerry Fitzpatrick,
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KRUS podpisuje równie z centrami rehabilitacji nale cymi do NFZ umowy na
rehabilitacj rolników w zakresie niektórych schorze . Poza tym ubezpieczeni w
KRUS mog korzysta z usług rehabilitacyjnych w 400 przychodniach, które KRUS
wspiera poprzez zakupy sprz tu rehabilitacyjnego.

IT
Aktualnie systemy informatyczne KRUS nie s zintegrowane. Nie istnieje centralna
baza danych – Centrala i ka dy oddział regionalny, a w przypadku niektórych
systemów równie poszczególne placówki terenowe, korzystaj z odr bnych baz
danych. Poszczególne systemy informatyczne nie s ze sob kompatybilne, tzn.
pracuj w oparciu o ró ne platformy sprz towe i oprogramowanie. Centrala KRUS,
oddziały regionalne i placówki terenowe nie s poł czone sieci WAN, chocia
KRUS jest w trakcie jej instalacji.
Podstawowe systemy informatyczne wykorzystywane przez KRUS:
• FARMER – system obsługi emerytur i rent. Wykorzystywany jedynie
przez oddziały regionalne. Ka dy oddział korzysta z własnej bazy danych
ulokowanej na komputerze mainframe. Nie istnieje centralna baza danych
integruj ca dane ze wszystkich baz danych oddziałów regionalnych.
Obsługa i serwisowanie systemu s zlecane 20 ró nym firmom (ZETO).
Aktualnie KRUS negocjuje umow obsługi systemu przez jedn firm
(negocjacje powinny zosta zako czone do 1 sierpnia 2005).
•

KRUSNAL – system gromadzenia danych o ubezpieczonych, składkach i
wiadczeniach krótkoterminowych. Wykorzystywany przez oddziały
regionalne i placówki terenowe. W ka dym/ka dej z nich istnieje odr bna
baza danych ulokowana na serwerze Windows. System nie jest
zintegrowany z systemem FARMER, dlatego te dane o składkach nie
mog by automatycznie przekazywane i wykorzystywane do obliczania
emerytury, b d renty.

•

KACHNA – system gromadz cy dane o składkach na ubezpieczenie
zdrowotne. Wykorzystywany przez oddziały regionalne i placówki
terenowe. W ka dym/ka dej z nich istnieje odr bna baza danych.

•

Systemy wykorzystywane przez oddziały regionalne i placówki terenowe
w celu przetwarzania danych o usługach rehabilitacyjnych i wypadkach.

•

system finansowo-ksi gowy: wykorzystywany przez oddziały regionalne i
Central . Wykorzystuje odr bne bazy danych dla Centrali i
poszczególnych oddziałów. Dane z oddziałów s przekazywane do
Centrali poprzez email, na CD-ROM-ach, dyskietkach, etc. System nie jest
zintegrowany z systemami Farmer, KRUSNAL, płacowym, lub systemami
bankowymi (obsługi rachunków bankowych). Aktualnie KRUS wdra a
zunifikowany system ksi gowy Oracle, który ma wykorzystywa jedn
baz danych. Wdro enie ma by zako czone do 1 stycznia 2006.
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•

System bankowy realizuje operacje (finansowe) w Centrali i oddziałach
regionalnych.

•

System płacowo-kadrowy jest wykorzystywany przez Central i oddziały
regionalne. Nie istnieje centralna baza danych gromadz ca wszystkie dane
osobowe pracowników KRUS. W centralnej bazie danych znajduj si
dane dotycz ce pracowników Centrali i kadry kierowniczej oddziałów
regionalnych, a tak e niepełne dane dotycz ce innych pracowników
oddziałów regionalnych i placówek terenowych. Pełne dane dotycz ce
pracowników oddziałów regionalnych i placówek terenowych s
gromadzone w oddziałach regionalnych.

Systemy informatyczne ZUS i KRUS s zupełnie niezale ne. Nie ma elektronicznej
wymiany danych pomi dzy tymi systemami.

Struktura Funduszy KRUS
Zasoby finansowe KRUS s zgromadzone w nast puj cych Funduszach:
•
•
•
•

Fundusz Emerytalno-Rentowy,
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji,
Fundusz Administracyjny,
Fundusz Składkowy (ma odr bn osobowo

prawn ).

Fundusz Emerytalno-Rentowy jest finansowany ze składek emerytalnych i z dotacji
bud etowej. Warto dotacji brutto to ok. 90% wydatków Funduszu, a netto 86%
(licz c m. in. zwrot do bud etu podatku od emerytur, transfer składek na
ubezpieczenie zdrowotne do NFZ). Z Funduszu s wypłacane nast puj ce
wiadczenia:
•
•
•
•
•

emerytury,
renty,
zasiłki rodzinne,
zasiłki pogrzebowe, oraz
dodatki do emerytur.

Wydatki Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniosły za rok 2004 16 miliardów PLN.
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji jest finansowany z odpisu z Funduszu
Składkowego (o warto ci 5% Funduszu Składkowego w 2005) oraz z dotacji
bud etowej. Fundusz ten finansuje działania prewencyjne w obszarze wypadków w
czasie pracy o charakterze rolniczym, chorób zawodowych , a tak e wspiera osoby
ubezpieczone trwale niezdolne do pracy w rolnictwie, lub zagro one tak
ewentualno ci ,
przy pomocy usług rehabilitacyjnych, b d oferuje im
przekwalifikowanie zawodowe.
Wydatki Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w roku 2004 wyniosły 34 mln PLN.
Gerry Fitzpatrick,
Konsultant

strona 31 z 74

Fundusz Administracyjny jest finansowany z odpisu z Fundusz Składkowego (9%
w roku 2005), odpisów z Funduszu Emerytalno-Rentowego (maksymalny pułap
odpisu 3,5%) i z dotacji bud etowej. Odpis z Funduszu Składkowego jest okre lany
przez Prezesa i zatwierdzany przez Rad Rolników.
Fundusz Administracyjny finansuje koszty działania KRUS. Wydatki Funduszu w
roku 2004 wyniosły 481 mln PLN.
Fundusz Składkowy jest jednostk samofinansuj c si i jest finansowany ze składek
na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i zasiłek porodowy. Rada Rolników
dorocznie okre la wysoko składek na powy sze ubezpieczenia. Fundusz finansuje
poni ej opisane wiadczenia:
•
•
•

Zryczałtowane odszkodowanie z tytułu trwałego lub ci kiego uszczerbku
na zdrowiu, zaistniałego w wyniku wykonywania prac o charakterze
rolniczym lub w wyniku choroby zawodowej,
zasiłek chorobowy w przypadku choroby trwaj cej dłu ej ni 30 dni,
zasiłek macierzy ski.

Nadwy ka bilansowa w Funduszu Składkowym mo e zosta zainwestowana w np.
Obligacje lub nieruchomo ci Skarbu Pa stwa. Fundusz Składkowy posiada 4 centra
rehabilitacji.
Wpływy do Funduszu Składkowego w roku 2004 wyniosły 408 mln PLN.

Konta bankowe Funduszy
Operacje finansowe KRUS odbywaj
bankowych:

si

w ramach nast puj cej struktury kont

Fundusz Składkowy – KRUS dysponuje kontem bankowym dla zarz du funduszu, 49
oddzielnymi kontami (w ró nych bankach komercyjnych wybranych w drodze
przetargów publicznych) dla ka dego oddziału regionalnego. Ka de konto oddziału
regionalnego ma padkonta dla placówek terenowych. Składki z tytułu ubezpieczenia
wypadkowego, chorobowego i macierzy skiego s gromadzone na tych padkontach, i
s te z nich wypłacane wiadczenia krótkoterminowe. W trybie cotygodniowym
oddziały regionalne przelewaj nadwy ki finansowe s przelewane na konto zarz du
Funduszu Składkowego. W czerwcu 2005, w trakcie naszej misji, Prezes Kasy wydał
rozporz dzenie zmieniaj ce procedury poboru składek, a tak e wypłaty wiadcze
pocz wszy od 1 wrze nia 2005. W rezultacie wszystkie składki b d wpłacane na
podkonta oddziałów regionalnych w Narodowym Banku Polskim. Placówki terenowe
nie b d ju miały padkont w Funduszu Składkowym.
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Fundusz Emerytalno-Rentowy – KRUS ma 1 konto Centrali KRUS w NBP i 49
podkont dla ka dego oddziału regionalnego. Składki z tytułu ubezpieczenia
emerytalnego i rentowego s gromadzone na podkontach oddziałów regionalnych, s
te z nich wypłacane emerytury i renty.
Fundusz Administracyjny – KRUS ma 1 konto Centrali Kasy w NBP i 49 podkont
dla oddziałów regionalnych.
Fundusz Rehabilitacyjny – KRUS ma 1 jedno konto Centrali Kasy w NBP.
Ponadto, zgodnie z przepisami, ka da instytucja jest zobowi zana do prowadzenia
odr bnego rachunku bankowego dla funduszu socjalnego. KRUS ma 1 konto dla
Centrali Kasy i 49 kont oddziałów regionalnych, które s utrzymywane w ró nych
bankach, wybranych w drodze przetargów publicznych.

Zarz dzanie zasobami ludzkimi
Polityk HR obecnie realizowan przez KRUS mo na z grubsza podzieli
nast puj ce obszary:
− zatrudnienie i planowanie zatrudnienia,
− szkolenia i rozwój zawodowy pracowników,
− motywacja i wynagrodzenie, oraz
− ocena pracowników.

na

Biuro Kadr, Szkolenia i Informacji odpowiada za zarz dzanie zasobami ludzkimi w
odniesieniu do personelu Centrali i kadry kierowniczej oddziałów regionalnych.
Oddziały regionalne odpowiadaj za zatrudnienie personelu, szkolenia, ocen i
naliczanie płac pracowników oddziału i podległych placówek terenowych.
Ogółem w KRUS jest zatrudnionych ok. 6500 osób. Rotacja pracowników jest bardzo
mała. W razie konieczno ci pracowników zatrudnia si bezpo rednio na danym
szczeblu. Ogłoszenia o wolnych etatach s drukowane w gazetach i ogłaszane
wewn trznie. KRUS prowadzi nabór pracowników.
Szkolenia s prowadzone wewn trznie i zlecane firmom zewn trznym. Biuro Kadr,
Szkole i Informacji odpowiada za planowanie szkole dla wszystkich jednostek
organizacyjnych KRUS, baza danych Biura nie gromadzi jednak informacji o
szkoleniach, które uko czyli pracownicy. KRUS umo liwia równie studiowanie tzw.
„obiecuj cym pracownikom”.
KRUS stworzył Fundusz motywacyjny i pod koniec ka dego kwartału wypłaca z
niego premie. Fundusz motywacyjny jest finansowany z cz ci odpisu z Funduszu
Składkowego na Fundusz Administracyjny. W roku 2005 wydatki z Funduszu
Gerry Fitzpatrick,
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motywacyjnego wyniosły 18 mln PLN netto (bez podatków). Suma ta stanowi 43,7%
odpisu z Funduszu Składkowego na Fundusz Administracyjny.
Prezes KRUS zarz dza Funduszem motywacyjnym we współpracy z
przewodnicz cym Rady Rolników. Istnieje te komisja ds. oceny efektywno ci pracy
oddziałów regionalnych.
Podział rodków funduszu motywacyjnego odbywa si w oparciu o ocen wyników
oddziałów regionalnych, która, z kolei, dokonywana jest w oparciu o zestaw stałych
kryteriów. W Centrali Fundusz jest dzielony pomi dzy Biura, proporcjonalnie do
liczby ich pracowników. Ponadto w ka dym oddziale regionalnym jego dyrektor i
kierownik działu kadr dokonuj oceny pracowników i na tej podstawie przyznaj im
premie. Wyniki takiej oceny nie s jednak formalnie dokumentowane, ani
gromadzone w bazie danych działu kadr. Nie opracowano te planu rozwoju
(zawodowego) pracowników.
Dane dotycz ce pracowników s gromadzone w systemie informatycznym
u ytkowanym przez dział kadr. Nie ma jednej, centralnej bazy danych kadrowych.
Centralnie gromadzone s jedynie dane o pracownikach Centrali i kadrze
kierowniczej oddziałów regionalnych, a tak e cz ciowe informacje o innych
pracownikach oddziałów regionalnych i placówek terenowych. Pełne dane dotycz ce
pracowników oddziałów regionalnych i placówek terenowych s gromadzone w
oddziałach regionalnych i placówkach terenowych. Podstawowe dane gromadzone
obecnie przez KRUS w systemie informatycznym to: dane osobowe, wykształcenie,
CV, znajomo j zyków obcych, etc.

Podstawowe procesy biznesowe
W KRUS istnieje cały szereg procesów biznesowych, które zostały wspomniane w
opisach działania poszczególnych Biur i wydziałów. W raporcie przedstawiamy
jedynie te zasadnicze, które s najwa niejsze z punktu widzenia opisu działalno ci tej
organizacji. Poni sze podstawowe procesy biznesowe zostały zdefiniowane w trakcie
rozmów z przedstawicielami KRUS.
•
•
•
•

rejestracja ubezpieczonych,
pobór składek,
wnioski o wiadczenia, oraz
płatno wiadcze .

Ka dy z powy szych procesów został opisany w rozbiciu na działania placówek
terenowych, oddziałów regionalnych i Centrali.

Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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Rejestracja ubezpieczonych
Rejestracja ubezpieczonych
Placówki terenowe/ Oddziały regionalne

Klient

Wniosek/
zał czone
dok umenty

1.
Przyj cie wniosku

2.
Wydanie
za wiadcz enia
o ubezpiec zeniu

KRUSNAL
Za wiadcz enie
o ubezpiec zeniu

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje dwie formy tego
ubezpieczenia: obowi zkowe i dobrowolne. Poni ej wymieniamy osoby podlegaj ce
obowi zkowi ubezpieczenia:
•

•
•

Rolnik, czyli osob fizyczn prowadz c na własny rachunek działalno
rolnicz jako posiadacz (samoistny albo zale ny) gospodarstwa rolnego
poło onego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i posiadaj ca powy ej
1 hektara przeliczeniowego ziemi lub prowadz ca dział specjalny
produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów podatkowych
mał onka/mał onek rolnika, która(y) stale pracuje w gospodarstwie
rolnym, w dziale specjalnym produkcji rolnej, lub prowadzi gospodarstwo
domowe nale ce do danego gospodarstwa rolnego.
domownik, tzn. osoba bliska rolnikowi, która:
− uko czyła 16 lat,
− pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub
zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim
s siedztwie,
− stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest zwi zana z
rolnikiem stosunkiem pracy, je eli nie podlega innemu ubezpieczeniu
społecznemu i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Wyj tkiem s tu osoby, które prowadz
gospodarstwie rolnym i jednocze nie prowadz
lub współpracuj przyprowadzeniu takowej
stycznia 1997 osoby takie mog wybra
podlega .

Gerry Fitzpatrick,
Konsultant

działalno
rolnicz lub pracuj w
pozarolnicz działalno gospodarcz ,
działalno ci. Zgodnie z ustaw z 1
rodzaj ubezpieczenia, któremu b d
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Obowi zek ubezpieczenia w KRUS siebie i członków gospodarstwa podlegaj cych
ubezpieczeniu spoczywa na rolniku. KRUS nie otrzymuje od podmiotów
zewn trznych informacji o np. zakupie ziemi, prowadzeniu działalno ci rolnej, etc.
Rolnik i członkowie gospodarstwa mog zosta zarejestrowani w oddziale
regionalnym lub w placówce terenowej, zale nie od tego gdzie zło ony został
wniosek i dokumenty. Dane zostaj wprowadzone do bazy danych systemu
wła ciwego oddziału lub placówki (system KRUSNAL). Rolnik i członkowie
gospodarstwa zostaj równie wprowadzeni do odr bnego systemu z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego. Do ubezpieczonej osoby zostaje wysłane poczt
za wiadczenie o ubezpieczeniu.

Pobór składek
Pobór składek
Placówki terenowe/
Oddziały regionalne

Klient

Formularz
wpłaty

2.
Dokonuje wpłaty

Oddziały regionalne

1.
Wysyła formularz
wpłat y składki

3.
Pieni dze wpływaj
na kont o NBP

pieni dze

4.
Pieni dze w pływa j
na ko nto Fu ndusz u
Składko wego
w oddz iale re gionalnym

5.
Przel ew pie ni dz y
na ko nto Fu ndusz u pieni dze
Składkow ego
w Cent rali

6.
Pieni dze wpływ aj
na konto zarz du
Funduszu
S kładkowego

Składki s zryczałtowane i płatne kwartalnie. Wysoko składki emerytalnej to 168,8
PLN kwartalnie, a wypadkowej, chorobowej i macierzy skiej 60 PNL kwartalnie.
Wysoko składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i zasiłku
macierzy skiego jest raz w roku zatwierdzana przez Rad Rolników. Efektywno
poboru składek wynosi obecnie 97%, co jest warto ci bardzo wysok na tle
systemów ubezpieczenia społecznego w innych krajach.
Placówki terenowe i oddziały regionalne (zale nie od tego, gdzie dana osoba jest
ubezpieczona) wysyłaj co kwartał przekazy zapłaty składek. Formularze przekazów
s drukowane w Wydziale Poligrafii regionalnego oddziału warszawskiego i
rozsyłane do poszczególnych oddziałów regionalnych i placówek terenowych.

Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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Osoba ubezpieczona mo e dokona wpłaty w dowolnym banku lub na poczcie.
Zgodnie z numerami rachunków bankowych na formularzu zapłaty, składki
emerytalne s przelewane na podkonto NBP w oddziale regionalnym, a z tytułu
ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i zasiłku macierzy skiego na podkonto
Funduszu Składkowego w placówce terenowej. Raz w tygodniu kwoty z rachunków
Funduszu Składkowego s przelewane na konto Zarz du Funduszu Składkowego w
oddziale regionalnym. Dane o pobranych składkach s r cznie wprowadzane do
systemu KRUSNAL Nie ma mo liwo ci (automatycznego) transferu danych z
systemu bankowego, chocia KRUS obecnie rozwa a wdro enie takiego rozwi zania.
Pracownicy KRUS na bie co monitoruj zaległo ci w płatno ci składek i okresowo
odwiedzaj zadłu onych rolników. W trudnych sytuacjach uzgadniaj odroczenie
płatno ci.
Prezes Kasy wydał zarz dzenie, które modyfikuje system poboru składek i wypłaty
wiadcze pocz wszy od 1 wrze nia 2005. Zgodnie z rozporz dzeniem wszystkie
składki b d wpływały na rachunki NBP 49 oddziałów terenowych. Placówki
terenowe nie b d ju posiadały rachunków Funduszu Składkowego. wiadczenia
b d wypłacane przez oddziały regionalne.

Podanie o wypłat

wiadcze

Podanie o wiadczenia
wiadczenia krótkoterminow e

Placówka terenowa
Je eli klient składa podanie w oddzia le te renowym

Klient

Podanie o wypłat
wiadczenia
krótkoterminowego/
z ał czone dokument y

1.
Przyj cie podania

KRUSN AL

wi adczenia długoterminowe

2.
Przyj cie podania

KRUSNAL

Dec yzja

5.
Wydanie decyzji

Klient

Podanie o wypłat
wiadczenia
długoterminowego/
z ał czone dokument y

3.
Przekazanie podania
do od działu
regiona lnego

4.
Przyj cie podania

Farmer
(outso urcing)

Podanie o wypłat wiadczenia krótkoterminowego jest przyjmowane w placówce
terenowej lub oddziale regionalnym, po uzupełnieniu wszystkich wła ciwych
dokumentów. W przypadku zasiłku chorobowego potrzebne jest zwolnienie na okres
Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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dłu szy ni 30 dni od lekarza pierwszego kontaktu. KRUS nie jest uprawniony do
kontroli/weryfikacji zwolnie lekarskich.
W przypadku odszkodowania wypadkowego jest ono wypłacane po przeprowadzeniu
inspekcji przez KRUS. Odpowiedzialno za poinformowanie KRUS o wypadku
spoczywa na rolniku. Nie jest okre lony termin, w którym musi nast pi zgłoszenie.
W tej sytuacji opó nienia w informowaniu KRUS o wypadku mog powodowa
problemy w ustaleniu okoliczno ci wypadku..
Podania o wypłat
wiadcze krótkoterminowych s rejestrowane w systemie
KRUSNAL, który korzysta z odr bnych baz danych w poszczególnych oddziałach
regionalnych i placówkach terenowych.
Wnioski o wypłat wiadcze długoterminowych i wła ciwe dokumenty mog by
zło one w dowolnej placówce terenowej, niemniej s przetwarzane w oddziale
regionalnym. W przypadku rent KRUS powołuje własn komisj lekarsk . Je eli jest
szansa na powrót rolnika do pracy w rolnictwie, priorytetem KRUS jest skierowanie
danej osoby na rehabilitacj .
Ustawa z 12 wrze nia 1996 nowelizuj ca ustaw o ubezpieczeniu społecznym
rolników stworzyła podstawy prawne do powołania przez KRUS wewn trznego
systemu orzecznictwa lekarskiego.
Zadaniem lekarzy specjalistów/ komisji lekarskich jest wystawianie za wiadcze
dotycz cych:
− trwałej niezdolno ci do pracy w rolnictwie,
− trwałej utraty zdrowia i jej przyczyn,
− niezdolno ci do samodzielnej egzystencji,
− skierowania na rehabilitacj ,
− innych okoliczno ci uprawniaj cych do korzystania ze wiadcze .
Pozytywna decyzja w sprawie przyznania wiadczenia długoterminowego jest
przetwarzana w systemie Farmer (obsługiwanym przez firmy zewn trzne ZETO),
który nie jest zintegrowany z systemem składkowym. Dane o wiadczeniach s
wprowadzane do systemu Farmer tylko w przypadku decyzji pozytywnych. Nast pnie
ZETO drukuje informacje o przyznaniu wiadczenia (tzn. decyzj , szczegółowe
wyliczenie wysoko ci wiadczenia, etc.), które s weryfikowane przez oddział
regionalny i wysyłane do klienta. Decyzje odmowne s drukowane przez oddział
regionalny i wysyłane do klienta.
Decyzja zawiera informacje o trybie odwołania od rzeczonej. Rolnik ma prawo
odwoła si od decyzji w oddziale regionalnym KRUS i w s dzie rejonowym.

Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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Wypłata wiadcze
Wypłata wiadcze
wiadczenia
krótkoterminowe

Placówki terenow e/
Od działy regionaln e

4.
Poczta
dostarcza
pieni dze

3.
Druk przek azu
pocztowego

pieni dze
Klient

Oddziały regionalne

Je eli poprze z poczt
Pieni dze
na konto

2.
Realizac ja
wypłat y
wiadcz e

w iadczenia
długoterminowe

1.
Wypłata
pieni dzy

Pieni dze
(na podstawie podania)

7.
Z ETO drukuje
przekazy pocztowe/
listy przekazów

8.
Poczta
dostarcza
pieni dze
pi eni dze

Je eli poprzez po czt
Klient

6.
Realizacja wypłaty
emerytur/rent

Pieni dze
(na podstawie
podania)

5.
Wypłata
pieni dzy

Pieni dze na k onto

Około 50% płatno ci jest dokonywanych przelewem na konto bankowe, a 50%
przekazem pocztowym i przez dor czycieli. Ka dy oddział regionalny podpisuje
umowy z firmami dor czaj cymi przekazy pieni ne, wybranymi w drodze przetargu
publicznego.
Płatno ci wiadcze krótkoterminowych s realizowane przez placówki terenowe lub
oddziały regionalne, z zale no ci od tego, gdzie dany rolnik zło ył wniosek. W razie
konieczno ci rodki na wypłat wiadcze krótkoterminowych s przelewane na
konto oddziału regionalnego z centralnego rachunku Funduszu Składkowego, z
którego, z kolei, s , zgodnie z potrzebami, przelewane na konta placówek
terenowych.
Placówki terenowe i oddziały regionalne dokonuj bezpo rednio przelewów na konta
bankowe klientów, b d drukuj formularze przekazów pieni nych i przelewaj
rodki na konta Poczty Polskiej lub agencji dor czaj cych wypłaty klientom.
Wypłaty wiadcze długoterminowych s realizowane przez oddziały regionalne
jedynie 1., 5., 10., 15., 20., 25., i 30. ka dego miesi ca. W razie potrzeby rodki na
wypłat
wiadcze długoterminowych (na wniosek oddziału regionalnego) s
przelewane na rachunek oddziału regionalnego przez Biuro Ekonomiczno-Finansowe
Centrali.
Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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Odział regionalny przelewa rodki z tytułu wiadcze
długoterminowych
bezpo rednio na konto wiadczeniobiorcy. Je eli płatno jest realizowana przez
poczt b d firm dor czycielska, firma obsługuj ca system Farmer drukuje
formularze przekazów pieni nych, a oddział regionalny, po weryfikacji danych,
przekazuje formularze i rodki finansowe na konto poczty/ agencji dor czycielskiej.
Poczta/ agencja dostarczaj pieni dze wiadczeniobiorcy na jego adres zamieszkania.
W przypadku emerytów i rencistów KRUS odprowadza za nich, w trybie
miesi cznym, podatek dochodowy i raz w roku wypełnia zeznanie podatkowe (PIT),
chyba e klient chce zrobi to osobi cie. Formularze PIT s wypełniane w formie
elektronicznej i drukowanej i przesyłane do urz du skarbowego i płatnika podatku.

Ubezpieczenie zdrowotne rolników
KRUS rozlicza równie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba
ubezpieczona w KRUS jest automatycznie obj ta ubezpieczeniem zdrowotnym.
Ponadto KRUS obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym członków gospodarstwa
domowego rolnika, którzy nie podlegaj pełnemu ubezpieczeniu w KRUS, lub innej
formie ubezpieczenia zdrowotnego. Rolnicy prowadz cy specjalne działy produkcji
rolnej musz płaci comiesi czne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego we
wła ciwym oddziale regionalnym, sk d s przelewane na konto NFZ.
Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym s przekazywane przez oddziały regionalne do
o rodków ZETO, gdzie s one agregowane i przekazywane do NFZ.

Sprawozdawczo

finansowa

KRUS przygotowuje roczne sprawozdania finansowe zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Finansów. S to:
• bilans;
• RB 33 – roczne sprawozdanie z realizacji planów finansowych Funduszy,
które nie maja osobowo ci prawnej – sprawozdania te s przygotowywane
odr bnie dla Funduszu Emerytalno-Rentowego, Administracyjnego i
Funduszu Rehabilitacji i Prewencji;
• RB 40 – roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego zapisanego w
bud ecie pa stwa na dany rok – sprawozdanie to jest przygotowywane
odr bnie dla Funduszu Emerytalno-Rentowego, Administracyjnego i
Funduszu Rehabilitacji i Prewencji;.
Poszczególne oddziały regionalne przygotowuj własne sprawozdania finansowe,
które obejmuj wyniki finansowe podległych im placówek terenowych. Biuro
Administracji i Inwestycji przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe dla Centrali
KRUS. Wszystkie sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych KRUS s
konsolidowane przez Biuro Ekonomiczno-Finansowe.
Sprawozdawczo
finansowa jest prowadzona w ramach systemu finansowoksi gowego, który wykorzystuje odr bne bazy danych dla Centrali i poszczególnych
Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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oddziałów regionalnych. Dane do Biura Ekonomiczno-Finansowego s przekazywane
emailem, na CD, etc.
Sprawozdania finansowe KRUS s składane w Ministerstwie Finansów i w
Ministerstwie Polityki Społecznej. Okresowo KRUS jest kontrolowany przez NIK.
Fundusz Składkowy przygotowuje odr bne sprawozdania finansowe, które podlegaj
dorocznemu audytowi, przeprowadzanemu przez niezale nego audytora. Dane
dotycz ce przychodów i wydatków Funduszu Składkowego s ksi gowane przez
oddziały regionalne, konsolidowane przez Biuro Ekonomiczno-Finansowe i
przekazywane do działu ksi gowo ci Funduszu Składkowego.

Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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CZ
2: OCENA AKTUALNEGO RODOWISKA ORAZ WNIOSKI I
ZALECENIA
W ramach oceny aktualnego rodowiska (KRUS) zidentyfikowano szereg słabych
punktów i obszarów, w których mo na rozwa a działania naprawcze. Omówienie
wzmiankowanych słabo ci nie wynika z ch ci krytyki dla niej samej, a ma słu y
zarz dowi KRUS pomoc
w usprawnieniu organizacji w obszarach
przeanalizowanych przez konsultantów zewn trznych. Wnioski/słabo ci, o których
mowa, mo na podzieli na trzy kategorie:
•
•
•

Struktura organizacyjna
IT; oraz
Procedury/procesy administracyjne

Struktura organizacji
W Centrali KRUS działaj dwa Biura, w ramach których pełnione s zupełnie ró ne
zadania. Zadania te s nadzorowane przez wicedyrektorów. Wicedyrektorzy w ww.
Biurach nie podlegaj (raportuj ) dyrektorom Biur, lecz bezpo rednio Prezesowi
KRUS:
•

•

Biuro organizacyjno-prawne: zamówienia publiczne s nadzorowane przez
wicedyrektora Biura bezpo rednio podlegaj cego Prezesowi; IT jest nadzorowane
przez wicedyrektora Biura bezpo rednio podlegaj cego Prezesowi, a dyrektor
Biura odpowiada za zadania z zakresu organizacyjno-prawnego;
Biuro Kadr, Szkolenia i Informacji: kontakty z mediami i PR s zarz dzane przez
Rzecznika prasowego Kasy, który podlega bezpo rednio Prezesowi; obszar
Systemu Zarz dzania Jako ci i Bezpiecze stwem Informacji jest nadzorowany
przez Pełnomocnika Prezesa ds. Systemu Zarz dzania Jako ci
i
Bezpiecze stwem Informacji, który podlega bezpo rednio Prezesowi, a dyrektor
Biura odpowiada za kadry i szkolenia.

Zalecenie 1: Wydaje si , i wła ciwe b dzie stworzenie niezale nych biur IT;
Zamówie Publicznych; Informacji (media i PR) oraz Systemu Zarz dzania Jako ci i
Bezpiecze stwem Informacji. W ka dym z powy szych obszarów działania b dzie
rosła liczba realizowanych działa . Zdecydowanie zaleca si wi c utworzenie
odr bnych biur i nowych zasad raportowania dla tych obszarów działania. Regulamin
Kasy powinien by zmodyfikowany i uwzgl dnia now konfiguracj stanowisk,
istnienie nowych biur oraz definicje ich zakresu obowi zków.
Biuro Organizacyjno-Prawne realizuje zadania z zakresu zamówie publicznych, a
Biuro Administracji i Inwestycji realizuje szereg zada , m.in. w obszarze inwestycji i
zakupów centralnych, nadzorowanych przez wicedyrektora. Wydaje si , e powy sze
biura realizuj podobne zadania.
Zalecenie 2: Wydaje si , i korzystne b dzie zgrupowanie ww. zada i wła ciwego
personelu w jednym biurze, np. Biurze Zamówie Publicznych, dzi ki czemu nast pi
integracja kompetencji i koordynacja działa w jednym wydziale.
Gerry Fitzpatrick,
Konsultant
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Obecnie Biuro wiadcze realizuje zadania z zakresu orzecznictwa lekarskiego, które
s nadzorowane bezpo rednio przez wicedyrektora – naczelnego lekarza Kasy.
Równocze nie Biuro Prewencji i Rehabilitacji odpowiada za nadzór nad instytucjami
opieki zdrowotnej, takimi jak O rodki Rehabilitacji i punkty rehabilitacyjne w
lokalnych przychodniach, a tak e nadzór nad kierowaniem osób ubezpieczonych do
o rodków rehabilitacji.
Zalecenie 3: Wydaje si wła ciwe zgrupowanie zada z zakresu orzecznictwa
lekarskiego i rehabilitacji w jednym biurze. Nale y rozwa y stworzenie nowego
Biura Nadzoru Lekarskiego, które realizowałoby powy sze zadania. Nale y te
rozwa y opracowanie kompleksowej strategii orzecznictwa lekarskiego, w ramach
której przeanalizowano by obszary bardziej intensywnego nadzoru lekarskiego i
gromadzenia szerszej wiedzy na temat wypadków i chorób (zawodowych). Nadzór
lekarski obejmowałby analiz , monitoring i faktyczna realizacj usług wiadczonych
przez KRUS, ł cznie z O rodkami Rehabilitacji oraz zamawianymi i
wykorzystywanymi usługami.
Projekt nowego statutu KRUS przewiduje reorganizacj biur. Główne zmiany
strukturalne to: stworzenie niezale nych Biura Informacji i Komunikacji, Biura
Informacji, Biura Zamówie Publicznych i Biura ds. Zarz dzania Jako ci i
Informacj . Proponowane zmiany s bardzo korzystne z punktu widzenia analiz
przeprowadzonych w czasie misji. Nie planuje si jednak powołania nowego
wiceprezesa Kasy zarz dzaj cego tymi nowymi strukturami – b d one podlega
bezpo rednio Prezesowi KRUS.
Zalecenie 4: Aktualna struktura raportowania w KRUS powoduje znaczne obci enie
Prezesa Kasy odpowiedzialno ci za bie ce zarz dzanie. Chocia statut przewiduje
osobist odpowiedzialno Prezesa za wszelkie działania w KRUS, oczekiwanie i
b dzie on (skutecznie) działał w oparciu o te przepisy nie wydaje si racjonalne.
Dlatego te zaleca si powołanie kolejnego wiceprezesa odpowiedzialnego za nowe
jednostki organizacyjne, lub nowy podział obowi zków pomi dzy aktualnymi 3
wiceprezesami.
Zalecenie 5: w ramach nowej struktury organizacyjnej Prezes mo e rozwa y
stworzenie w KRUS zarz du, który b dzie składał si z dyrektorów biur,
spotykaj cych si na cotygodniowych zebraniach w celu omówienia bie cych spraw,
wsparcia Prezesa w bie cym zarz dzaniu i delegacji zada do wykonania. Chocia
jest oczywiste, e w ka dym systemie ubezpiecze społecznych ostateczn
odpowiedzialno za instytucj i jej działania ponosi prezes, nie zmienia to faktu, i
mi dzynarodowe dobre praktyki zarz dzania w tym zakresie przewiduj wł czenie
wy szej kadry kierowniczej w procesy komunikacji i podejmowania decyzji.
Funkcje kontrolne wobec oddziałów regionalnych pełni obecnie poszczególne biura
Centrali. Np. Biuro Ubezpiecze , Biuro wiadcze , Biuro Prewencji i Rehabilitacji
kontroluj oddziały w zakresie swoich obszarów działania. Oprócz tego Biuro
Kontroli przeprowadza szczegółowe inspekcje i kontrole poszczególnych obszarów
działania oddziałów regionalnych i podległych im placówek terenowych. Istnieje plan
inspekcji na dany rok i harmonogram inspekcji we wszystkich placówkach. W czasie
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rozmów ustalono, e Biuro Kontroli nie odnotowuje znacz cej liczby uchybie ,
narusze zasad lub braku skuteczno ci działania.
Niezale nie od powy szych kontroli poprawno działania KRUS gwarantuje Zespół
ds. Audytu Wewn trznego, który kontroluje KRUS zwłaszcza w obszarze
wykorzystania funduszy, i raportuje bezpo rednio do Prezesa Kasy. Zespół ten składa
si jedynie z 4 osób. Jak odnotowano w czasie rozmów, ani Biuro Kontroli, ani
Zespół ds. Audytu Wewn trznego nie dokonuj audytu systemów informatycznych,
podczas gdy Biuro Kontroli i powy ej wzmiankowane Biura przeprowadzaj
doroczne inspekcje, chocia ich wyniki s „mizerne”. Nie jest to komentarz
krytyczny, a raczej komplement dla KRUS, którego zarz d i personel działaj zgodnie
z procedurami. Dzi ki temu nie wyst puje praktycznie adne zagro enie dla systemu
ubezpiecze wiadczonych przez Kas . Stabilne zatrudnienie w KRUS przekłada si
na du e do wiadczenie personelu i minimaln ilo popełnianych bł dów. W tym
kontek cie nale y ponownie przeanalizowa poziom zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych odpowiedzialnych za kontrol .
Zalecenie 6: Zaleca si , by Zespół ds. Audytu Wewn trznego (ZAW) został
powi kszony i obj ł audytem obszar IT, oraz rozszerzył zakres działa o funkcje
kontrolne wobec oddziałów regionalnych. ZAW powinien w przyszło ci korzysta z
nowoczesnych metod audytu koncentruj cych si na efektywno ci finansowej działa
i efektywno ci wykorzystania zasobów kadrowych. ZAW mo e równie
przeprowadza niezale ne kontrole w obszarze podwy szonego ryzyka w zakresie
baz danych systemów IT, korzystaj c z dost pnego na rynku oprogramowania.
Zalecenie 7: Zaleca si analiz aktualnych działa prowadzonych przez Biuro
Kontroli. Aktualny system inspekcji mo na zmodyfikowa przez wprowadzenie
metody analizy ryzyka zarz dzania, co oznacza przeprowadzanie inspekcji w oparciu
o ocen ryzyka. Nale y te przeanalizowa działania kontrolne wy ej wspomnianych
Biur Centrali i okre li , czy ich funkcje kontrolne s nadal potrzebne.
Obecnie KRUS posiada Wydział Poligrafii, który działa w strukturze Warszawskiego
Oddziału Regionalnego. Dyrektor oddziału jest dodatkowo odpowiedzialny za
działalno tego Wydziału, która nie nale y do zasadniczego obszaru działa KRUS.
Jak zanotowano w czasie rozmów wyposa enie Wydziału nie nale y do
nowoczesnych; zgodnie ze statutem KRUS nie mo e wiadczy usług poligraficznych
klientom zewn trznym; by mo e wi c posiadanie wydziału poligraficznego przez
KRUS nie jest ekonomicznie uzasadnione.
Zalecenie 8: Poligrafia nie nale y do zasadniczego obszaru działa KRUS;
unowocze nienie technologii wydziału b dzie kosztowne i nale y je przeanalizowa
w kontek cie ewentualnego, bardziej ekonomicznego wariantu outsourcingu usług
poligraficznych. Po analizie kosztów modernizacji poligrafii KRUS powinien
rozwa y kontraktowanie usług poligraficznych w drodze przetargu.
Systemy IT
Aktualnie systemy IT nie s zintegrowane i kompatybilne, poszczególne jednostki
organizacyjne korzystaj z ró nych baz danych, np. system Farmer działa w oparciu o
technologi mainframe, podczas gdy Krusnal pracuje na serwerach Windows.
Realizacja sieci WAN w KRUS nie została zako czona. Brak zintegrowanych
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systemów IT i wspólnej bazy danych owocuje szeregiem niedoskonało ci zarówno w
działaniu organizacji, jak i procesów i procedur administracyjnych:
•

•
•
•

Brak szybko dost pnej informacji dla zarz du, która mogłaby by pobierana w
oparciu o jednolit baz danych i dotyczy wszelkich operacji KRUS. Obecnie
kompleksowa informacja o wszystkich działaniach KRUS jest dost pna jedynie
po konsolidacji, cz ciowo przeprowadzanej przez pracowników, danych z
oddziałów regionalnych;
Nieefektywne działania wynikaj ce z potrzeby fizycznego przenoszenia danych z
jednego systemu informatycznego do drugiego;
Przepływ informacji o operacjach finansowych nie jest zautomatyzowany,
informacje te s pobierane z ró nych ródeł;
Aktualnie brak wsparcia IT w niektórych obszarach, np.:
o Kierownictwo Biura Kadr na tylko fragmentaryczn wiedz o
pracownikach KRUS;
o Brak systemu zarz dzania dokumentami wspomagaj cego przepływ
dokumentów wykorzystywanych przez KRUS.

Zalecenie 9: Nowoczesny, zintegrowany system IT byłby bardzo korzystny z punktu
widzenia działania Kasy. Zdecydowanie nale y unika rozwi za w stylu „róg
obfito ci”, czyli mieszanki ad hoc adoptowanych rozwi za . Zintegrowany system IT
zapewni zdecydowane korzy ci w obszarze procesów administracyjnych, np.
umo liwi poł czenie systemu poboru składek z systemem emerytalno-rentowym.
System taki mo e te zosta zintegrowany z systemami zewn trznymi, takimi jak
systemy bankowe, elektroniczny system wymiany danych z ZUS, etc.
Zalecenie 10: Nowy/zmodernizowany system zarz dzania kadrami (HRM – Human
Resources Management), który b dzie zawierał informacje o szkoleniach, ocen
pracowników; zaleca si zunifikowan baz danych zawieraj c informacje o
wszystkich pracownikach KRUS. Powinna ona stanowi element zintegrowanego
systemu IT.
Zalecenie 11: Nale y rozwa y wdro enie nowego systemu informacji dla zarz du
(MIS), który b dzie zawierał informacje pochodz ce ze zintegrowanego systemu IT i
generował precyzyjne, warto ciowe raporty dotycz ce procesów administracyjnych
dla osób podejmuj cych decyzje. By mo e MIS powinien by równie udost pniony
instytucjom zewn trznym, takim jak Ministerstwa Rolnictwa, Finansów, Polityki
Społecznej, etc.
Zalecenie 12: Po podj ciu decyzji o wdro eniu zintegrowanego systemu IT nale y
przeanalizowa aktualne procesy administracyjne w celu zidentyfikowania obszarów
ew. usprawnienia w oparciu o nowe rozwi zania IT i zdefiniowa zalecane
usprawnienia w ww. obszarach. Nowe wymagania/oczekiwania wobec procesów
administracyjnych b d elementem specyfikacji nowych, zintegrowanych systemów
IT. Udoskonalenie procesów administracyjnych mogłoby obejmowa : centralizacj
niektórych funkcji (zada ), np. scentralizowana ksi gowo w miejsce odr bnych
systemów ksi gowania w poszczególnych oddziałach regionalnych i w Centrali –
zakładaj c, e wszystkie dane ksi gowe b d dost pne w jednostce centralnej, etc.
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Procesy/procedury administracyjne
W procedurach administracyjnych KRUS zauwa ono poni sze mankamenty. Niektóre
z nich wynikaj z faktu, i KRUS, zgodnie z regulaminem, nie mo e wykonywa
niektórych działa . Działania te byłyby korzystne z punktu widzenia efektywno ci
działania Kasy.
Obecnie KRUS nie mo e kontrolowa lekarzy wydaj cych zwolnienia lekarskie, jako
e s oni wyznaczani przez ZUS. Nadu ycia w obszarze zwolnie chorobowych s
problemem w wielu krajach. KRUS przeprowadza te inspekcje gospodarstw rolnych
tylko w przypadku zawiadomienia o wypadku. Sytuacja, w której zasiłki chorobowe
s wypłacane jedynie w przypadku zwolnie dłu szych ni 30 dni stwarza zach t do
nadu y w porozumieniu z lekarzami pierwszego kontaktu.
Zalecenie 13: KRUS powinien mie uprawnienia do kontroli lekarzy i rolników
niezale nie od zgłosze wypadków i zachorowa . Wykrywanie nadu y powinno by
integralnym elementem systemu kontroli. Bezpo rednie kontrole prowadzone przez
pracowników KRUS powinny zapobiega nadu yciom.
Działania prewencyjne KRUS w zakresie wypadków koncentruj si na o wiacie,
szkoleniach, upowszechnianiu informacji, etc. Inspektorzy KRUS nie maj prawa do
kontroli prewencyjnej gospodarstw, co mogłoby słu y wykrywaniu przypadków
łamania zasad bezpiecze stwa pracy.
Zalecenie 14: Inspektorzy KRUS powinni mie prawo do kontroli prewencyjnej
gospodarstw, co mogłoby zmniejszy liczb wypadków i chorób zawodowych, a w
konsekwencji warto wypłacanych odszkodowa .
Obecnie rolnicy maj obowi zek informowania o wypadkach przy pracy. Czas, w
jakim maj to zrobi nie jest ci le okre lony. W rezultacie inspektorzy maj
problemy ze zidentyfikowaniem wszystkich okoliczno ci wypadków.
Zalecenie 15: Termin informowania o/raportowania wypadków powinien zosta
precyzyjnie okre lony i podany do powszechnej wiadomo ci.
Obecnie odpowiedzialno za zarejestrowanie si w KRUS rolnika, lub członka jego
gospodarstwa podlegaj cych obowi zkowi rolniczego ubezpieczenia społecznego
spoczywa na nim samym. KRUS nie otrzymuje informacji z innych instytucji o np.
zmianach w strukturze własno ciowej gospodarstwa, prowadzeniu działalno ci
rolniczej, uko czeniu 16-go roku ycia przez dziecko, etc. Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) odpowiada za rozwój rolnictwa w Polsce i
przekazywanie rolnikom unijnych dotacji. Dane, którymi dysponuje Agencja, byłyby
bardzo przydatne KRUS, zwłaszcza w kontek cie ewentualnego obliczania składek, a
mo e nawet emerytur, w oparciu o dochody rolników. Dobre praktyki stosowane w
krajach unijnych zakładaj wymian informacji pomi dzy instytucjami administracji
pa stwowej, bez konieczno ci ka dorazowego wnioskowania o jej udzielenie.
Zalecenie 16: Wła ciwe instytucje powinny przekazywa KRUS informacje
u yteczne z punktu widzenia wiadczenia usług w ramach systemu ubezpiecze
społecznych. Podobnie KRUS powinien udost pnia posiadane dane innym
instytucjom, np. ZUS, który mógłby z nich korzysta w przypadku obsługi osoby
przechodz cej do ubezpieczenia z KRUS i odwrotnie. Projekt systemu IT w KRUS
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powinien jak najszerzej uwzgl dnia te kwestie. Udost pnianie informacji mo e
nast powa w trybie online lub w trybie przesyłu danych. Oczywi cie we wszystkich
przypadkach nale y przestrzega zasad ochrony danych.
Obecnie procesy oceny pracowników nie s sformalizowane: ocena nie jest
dokumentowana, nie ma jednolitych kryteriów oceny, nie ma planów rozwoju
zawodowego dla pracowników, a wyniki oceny i plany rozwoju zawodowego nie s
gromadzone w Biurze Kadr. Kłóci si to z obowi zuj cymi dobrymi praktykami w
obszarze HR.
Zalecenie 17: Tego rodzaju informacje powinny by gromadzone w Centrali KRUS.
Wdro enie tego zalecenia mo na rozwa y jako element wdro enia nowego systemu
IT HR.
Ksi gowo Kasy nie jest prowadzona zgodnie z mi dzynarodowymi standardami, a
zgodnie z wytycznymi MF.
Zalecenie 18: KRUS powinien zabiega w MF o zezwolenie na wdro enie
mi dzynarodowych zasad ksi gowania (IAS – International Accounting Standards).
IAS s obecnie stosowane przez wi kszo instytucji ubezpiecze społecznych i
wykorzystuj zasady ksi gowania równoległego, system okresowego naliczania i
ksi gowania odsetek i standardowe doroczne zestawienia rachunkowe. Zapewnia to
wi ksz przejrzysto
gospodarowania finansami publicznymi w organizacji.
Rozwi zanie to umo liwiłoby równie KRUS wykazywanie wszystkich operacji
wszystkich Funduszy w jednym, rocznym sprawozdaniu finansowym. Fundusz
Składkowy ma osobowo
prawn i corocznie publikuje własne sprawozdanie
finansowe obj te audytem. Wszystkie pozostałe operacje finansowe KRUS
przeprowadzane s zgodnie z zasadami okre lonymi przez Ministerstwo Finansów a
wyniki finansowe Kasy s publikowane w rocznych sprawozdaniach bud etu pa stwa
i s obj te kontrol NIK.
KRUS dysponuje te zbyt du liczba rachunków bankowych, co komplikuje proces
poboru składek i wypłaty wiadcze .
Zalecenie 19: KRUS powinien zrealizowa niedawne zalecenie Prezesa zalecaj ce
jak najszybsz redukcj liczby kont bankowych i banków obsługuj cych Kas .
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CZ

3: DALSZE ZALECENIA CO DO ZMIAN W KRUS

Wprowadzenie:

TOR zaleca zdefiniowanie „Zalece co do niezb dnych zmian w KRUS ł cznie z
opisem obszarów krytycznych z punktu widzenia funkcjonalno ci, efektywno ci
działania i propozycj rozwi zania zidentyfikowanych problemów”.
Analiza KRUS przeprowadzana pomi dzy 10 a 22 czerwca 2005 dała dobry wgl d w
struktur organizacji, jaj funkcjonowanie i realizowane działania. Konsultanci mieli
mo liwo
zbadania i skomentowania działa zarówno strategicznych jak i
szczegółowych, które s aktualnie w KRUS prowadzone, lub s przez Kas
planowane.
KRUS, jak inne systemy ubezpieczenia społecznego rolników, np. we Francji lub
Finlandii, został stworzony w celu ochrony praw rolników. Jednym z najwi kszych
wyzwa , przed jakim stoj takie systemy ubezpiecze w ró nych krajach jest obj cie
rolników takim systemem. Niebagatelna przyczyn jest tu cz sto po prostu brak
rodków finansowych. Jako e system ubezpieczenia społecznego jest obowi zkowy,
istotne jest by o rolników zadba i ich wspomóc. Polska przyj ła powy sze
rozwi zanie w stosunku do społeczno ci wiejskiej, a rola KRUS jest ochrona i
realizacja praw rolników.
KRUS realizuje system ubezpiecze emerytalnych i rentowych ( wiadczenia
długoterminowe), zdrowotnych, macierzy skich i wypadkowych ( wiadczenia
krótkoterminowe). Ok. 1,6 mln rolników płaci na rzecz Funduszu Składkowego
zryczałtowane składki, które pokrywaj w cało ci zobowi zania pa stwa z tytułu
wypłaty wiadcze krótkoterminowych. Koszt 1,6 mln emerytur (75%) i rent jest
pokrywany w ok. 90% przez bud et pa stwa – pozostałe 10% jest finansowane ze
składek.
Nale y tu skomentowa kilka kwestii o charakterze strategicznym:
• Czy rolnicy w wystarczaj cym stopniu finansuj system ubezpiecze
społecznych?
• Czy rolnicy powinni by obsługiwani przez KRUS, czy jak inni pracownicy
przez ZUS? Który system, KRUS czy ZUS, jest lepszy z punktu widzenia
rolników i pa stwa?
• Jak ma wygl da rozwój sytuacji i działania KRUS w najbli szej przyszło ci?

Czy rolnicy w wystarczaj cym stopniu finansuj
ubezpiecze społecznych?

system

Po pierwsze nale y zaznaczy , e obecnie 1,554 mln rolników płaci składki na rzecz
systemu ubezpiecze społecznych. W konsekwencji NFZ otrzymuje składki z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego przekazywane przez KRUS w imieniu rolników. S to
comiesi czne realokacje dotacji z bud etu pa stwa przekazywanej KRUS. KRUS
potr ca równie podatki w wysoko ci 660 mln PLN. Kwota ta jest przelewana do
urz dów podatkowych w imieniu rolników otrzymuj cych emerytury i renty. Jest to
ze strony KRUS działanie wł czaj ce (inclusive approach), które gwarantuje
maksymaln skuteczno z punktu widzenia NFZ i urz dów skarbowych. Taka
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strategia to doskonały przykład maksymalizowania wykorzystania zasobów instytucji
z korzy ci dla wszystkich zainteresowanych stron: rolników, KRUS, NFZ i urz dów
skarbowych.
Poziom skuteczno ci poboru składek wynosi 96/97%, co mo na oceni jako wynik
bardziej ni zadawalaj cy. Wska nik ten w Irlandii, gdzie warunki gospodarcze s
uznawane za bardzo korzystne, wynosi w skali kraju 93/94%. Poziom skuteczno ci
poboru w s siedniej Ukrainie to zaledwie ok. 60%. Analizuj c poziom poboru
składek musimy bra pod uwag aktualn sytuacj gospodarcz i sposób działania
systemu poboru. W imieniu pracowników składki na ubezpieczenie społeczne płaca
ich pracodawcy. Z zasady skuteczno poboru składek zale y od stosowania si
pracodawców do zasad funkcjonowania systemu ubezpiecze . Brak rodków
finansowych i poczucia obowi zku uiszczania składek s główn przyczyn niskiego
poziomu poboru w innych krajach. System realizowany w Polsce przez KRUS jest
zorientowany na klienta i skuteczno poboru składek i wydaje si by wysoce
efektywny.
Zryczałtowana wysoko składki ubezpieczeniowej rolnika wynosi to 30% najni szej
emerytury rolniczej i kwot t (168,80 PLN) płaci cztery razy w roku 1,554 mln
rolników. Składka na wiadczenia krótkoterminowe wnosi 60 PLN i jest wpłacana
bezpo rednio do Funduszu Składkowego (72 PLN od lipca 2005). Odr bnym
pytaniem jest, czy wysoko składek jest wystarczaj ca. Fundusz Składkowy jest
instytucj samofinansuj c si i ma zdolno pokrycia wypłat z tytułu wiadcze
krótkoterminowych. Mo na zatem zało y , e kwota 60 PLN jest w tym przypadku
adekwatna. Oczywi cie, tak jak to ma miejsce obecnie, kwot t nale y dorocznie
indeksowa .
Wiele osób b dzie argumentowa , e ci rolnicy, których na to sta , powinni płaci
wi cej na rzecz wszystkich ubezpieczonych. Wa nym zadaniem było by w takim
przypadku utrzymanie dla wi kszo ci ubezpieczonych minimalnej stawki. A wi c
obecne składki zryczałtowane powinny by składkami minimalnymi a w przyszło ci
składki w wysoko ci zale nej od dochodu powinny by wpłacane przez tych
rolników, których na to sta . Wedle naszej wiedzy projekt ustawy, który zakładał
stawki składki zró nicowane w zale no ci od dochodu, gdzie był on mierzony
głównie w odniesieniu do wielko ci gospodarstwa rolnego, i inne propozycje
dotycz ce zmian organizacyjnych w KRUS nie był jak dot d głosowany. St d
wniosek, e nie jest to rozwi zanie akceptowane, b d skuteczne. Potrzebny b dzie
wzór, który pozwoli nie tylko wyliczy potencjalne dochody rolników, ale ich
rzeczywist zdolno płatnicz . Rolnictwo jest dla Polski niezwykle wa ne, a po
wej ciu do UE b dzie si rozwija . Oznacza to wi ksz dost pno dotacji dla
rolników i zró nicowanie poziomu ich dochodów. Co wi cej, ten potencjał musi by
wspierany, tak by rolnictwo rzeczywi cie si rozwijało, a osoby zamieszkuj ce tereny
wiejskie miały adekwatne dochody i mogły podnosi standard ycia. Ogromn rol
odgrywa tu rozwój infrastruktury i rozwój mo liwo ci sprzeda y produktów rolnych.
Spotkanie z grup rolników w czasie naszej misji u wiadomiło nam, e wielu z nich z
powodu braku zbytu musiało zniszczy produkty rolne. Opodatkowanie takich działa
gospodarczych i oczekiwanie, e wygenerowane zostan podatki i składki nie
poprawi systemu, przeciwnie, mo e doprowadzi do zadłu enia rolników i ogólnego
pogorszenia sytuacji. Zdolno finansowa jest zatem kluczowa dla skutecznego
poboru składek. Sama wielko gospodarstwa rolnego mo e by jedynie jednym z
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rozwa anych parametrów. Podstaw do obliczenia wysoko ci składki uzale nionej od
dochodu i podstaw opodatkowania powinny by realne zyski. Najwa niejsze
zadanie, to ich wła ciwa ocena.
Równocze nie musimy przeanalizowa rol pa stwa w systemie ubezpieczenia
społecznego rolników. Historyczne zobowi zania w zakresie zasad wypłacania
emerytur musz by realizowane. To podstawa systemu, który działa od wielu lat, i
którego zmiana nie mo e by brana pod uwag . Europejski Trybunał Sprawiedliwo ci
jasno okre la, e prawa nabyte musz by w pełni respektowane, podobnie jak
prywatne zobowi zania w zakresie ubezpiecze . Obecnie zadaniem pa stwa jest
dotowanie systemu emerytur rolniczych i zabezpieczenie systemu wiadcze
krótkoterminowych realizowanych przez KRUS. Zadania te w przyszło ci nale y
przeanalizowa . Fundusz Składkowy (FS) jest instytucja samofinansuj c si . To
skuteczne rozwi zanie, jako e FS wywi zuje si z zobowi za i pozostaje
wiarygodn instytucj . Z kolei Fundusz Emerytalno-Rentowy wymaga powa nej
interwencji pa stwa w formie dotacji w wysoko ci 90% (86% netto) warto ci
wypłacanych wiadcze . Mo na zało y , e dotacja ta jest zbyt wysoka i w
przyszło ci składka emerytalna powinna by wy sza, co umo liwi redukcj dotacji
bud etowej. Poziom tej dotacji jest suwerenn decyzj rz du, który zna zasoby
wolnych rodków bud etowych.
Wi kszo ci krajów rolnicy traktowani s w sposób szczególny, trudno wi c o
bezpo rednie porównania lub symulacje dopuszczalnej wysoko ci składek. To
kwestia decyzji, jakie rozwi zanie b dzie racjonalne i mo liwe do zrealizowania. Nie
ma sensu nakładanie na rolników zobowi za finansowych, z których nie b d mogli
si wywi za , jako e prowadzi to do zadłu enia i powstania innych problemów,
takich jak ni szy poziom ci galno ci składek i rozczarowanie systemem ubezpiecze
społecznych. System taki działa najlepiej gdy płatnicy maja do niego zaufanie –
zarówno w kategoriach płatno ci składek jak i poboru wiadcze .
Wysoko składki powinna zatem zosta okre lona na poziomie obecnej, najni szej
zryczałtowanej składki, co zagwarantuje obecny poziom wpływów finansowych i
płatno zobowi za KRUS. Nast pnie poziom składek w przypadku dochodów
wy szych od zadeklarowanego poziomu minimalnego powinien by dopasowany do
poziomu składki minimalnej. Zakładaj c, e poprawnie uda si obliczy mo liwe
wpływy z tytułu wy szych składek, system wygeneruje dodatkowe zyski. Wydaje si ,
e instytucjami posiadaj cymi najwy sze kompetencje w zakresie opracowania
poprawnego wzoru naliczania wy szych składek s KRUS, MPS, MR, GUS, Urz d
Podatkowy, ARiMR i instytuty badawcze. Składki zale ne od dochodu powinny by
realne,
ci galne i prawidłowo obliczone z punktu widzenia potrzeb
ubezpieczeniowych i podatkowych. Analizuj c ich wysoko nale y równie bra pod
uwag polityk rozwoju rolnictwa i globalny rozwój polskiej gospodarki. Jest
niezwykle istotne, by w drodze wnikliwych analiz i oblicze zaproponowa system
nadaj cy si do wdro enia i egzekwowania, nie naruszaj c przy tym obecnego
poziomu wpływów finansowych.
Dodatkowe wpływy z tytułu wy szych składek powinny zasili Fundusz Emerytalny,
co pozwoli na zmniejszenie poziomu dotacji bud etowej lub podwy k wiadcze
emerytalnych, b d kombinacj tych dwóch elementów, zale nie od potrzeb aktualnej
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polityki rz du. Dochody Funduszu Składkowego nale y zabezpieczy korzystaj c z
obecnego mechanizmu, tzn. poprzez coroczna analiz wysoko ci zryczałtowanej
składki w kontek cie wysoko ci zobowi za z tytułu wypłaty wiadcze
krótkoterminowych.
Rozwa y równie nale y, czy składki zale ne od dochodu powinny przekłada si na
zró nicowanej wysoko ci emerytury. Wiele osób zakłada, e zale no ta powinna
by niejako automatyczna, niemniej w rzeczywisto ci jest to kwestia analizy całego
systemu ubezpiecze społecznych. Zarz dzanie składkami i wiadczeniami o
wysoko ci zale nej od dochodu jest kosztowne. W wi kszo ci przypadków
dodatkowa kwota wiadczenia jest niewielka i jej wypłacanie nie jest uzasadnione w
kontek cie wy szych kosztów obsługi jej wypłaty i zysku wiadczeniobiorcy.
Analizuj c kompleksowo mo liwe warianty systemu ubezpiecze w Polsce mo na
wysun nast puj ce argumenty: (i) rolnicy wydaj si by stosunkowo zadowoleni z
obecnego systemu, zarówno w odniesieniu do wysoko ci składek, jak i wysoko ci
otrzymywanych wiadcze ; (ii) rolnicy wystarczaj co zamo ni, by oszcz dza na
emerytury wy sze ni te wypłacane przez pa stwo (1 filar) mog korzysta z tych
samych opcji oszcz dzania w innych funduszach ubezpieczeniowych, co inni
obywatele. Składki na rzecz 1 filaru powinny by postrzegane jako element
solidarno ci społecznej i wsparcie udzielane wszystkim ubezpieczonym rolnikom.
Jedn z zasad całego systemu emerytalnego jest solidarno mi dzypokoleniowa,
niemniej solidarno w ramach danego pokolenia jest niezb dna by poprzez składki
zagwarantowa wiadczenia danej społeczno ci. Nale y zatem rozwa y kontynuacj
obecnego systemu emerytur dla rolników w równej wysoko ci i przeznaczenie
dodatkowych wpływów z tytułu elementu składki zale nego od dochodu na wsparcie
funduszu emerytalnego, co zabezpieczy wypłat emerytur w przyszło ci. Zamo niejsi
rolnicy powinni zadba o swoje wy sze emerytury korzystaj c z dost pnych
rozwi za w zakresie ubezpieczenia dodatkowego.
Irlandia jest przykładem kraju, w którym składki uzale nione od dochodu nie
przekładaj si na zró nicowanej wysoko ci emerytury. Z drugiej strony mamy
przykład Wielkiej Brytanii, gdzie od 20 lat funkcjonuje system zró nicowanej
wysoko ci składek i emerytur. Bie ce analizy wykazuj , e finansowanie emerytur w
przyszło ci mo e by w tym systemie niewystarczaj ce, zach ca si wi c obywateli
do indywidualnego oszcz dzania. A zatem emerytury o wysoko ci zale nej od
wysoko ci składek nie daj automatycznie gwarancji bezpiecze stwa finansowego.
Niezwykle istotnym zagadnieniem pozostaje wi c kompleksowa analiza efektywnego
systemu emerytur w ramach 1 filaru. Mo na go skonstruowa tak jak w Irlandii:
wypłata zryczałtowanej wysoko ci emerytur, które s finansowane przez
zró nicowane w zale no ci od dochodu składki, gdzie pułap dochodu dla ruchomej
cz ci składki okre lono na poziomie nieco wy szym od redniej krajowej.
Niezale nie od tego osoby, które chc otrzymywa wy sze emerytury, i które na to
sta , mog korzysta z dodatkowego ubezpieczenia w mi dzynarodowych i
prywatnych, ju działaj cych funduszach emerytalnych.
Kolejn kwesti s zasady odpowiedzialno ci publicznej i pracodawców i wysoko
składek rolników. Obecnie KRUS ubezpiecza rolników na okoliczno wypadków w
czasie pracy i prowadzi intensywne działania maj ce na celu popraw bezpiecze stwa
warunków pracy rolników. W wielu krajach pracodawcy, rolnicy równie , musz
sami dba o bezpiecze stwo w miejscu pracy. Odpowiadaj za nie i je eli przyczyni
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si przez zaniedbanie, czy nieprawidłowe działanie do wypadku, mog zosta
pozwani do s du. Na ogół pracodawcy ubezpieczaj si w prywatnych firmach
ubezpieczeniowych
od odpowiedzialno ci cywilnej i w razie wypadku
ubezpieczyciel pokrywa koszty renty/odszkodowania wypłacanych przez pa stwo.
Taki system równowa y odpowiedzialno i zobowi zania finansowe i przyczynia si
do wi kszej dbało ci pracodawców o bezpiecze stwo w miejscu pracy. Rozwi zanie
tego typu mo e by niedost pne dla najubo szych rolników, niemniej w przypadku
tych zamo niejszych wydaje si by godne rozwa enia i polecenia. By mo e nie jest
to obecnie w Polsce kwestia pierwszorz dnej wagi, niemniej warto j rozwa y w
kontek cie szerszego zastosowania zasad odpowiedzialno ci cywilnej w przyszło ci,
które obejm , by mo e, równie gospodarstwa indywidualne.

KRUS czy ZUS, która instytucja jest lepsza z punktu widzenia
rolników i pa stwa?
System ubezpiecze społecznych korzystny dla rolników i pa stwa jest mo liwy.
KRUS i ZUS, dwie instytucje obsługuj ce system ubezpiecze społecznych,
niekoniecznie musz mie identyczne funkcje, struktur i korzysta z identycznych
procedur w czasie wiadczenia usług. Pojawiały si sugestie, e KRUS powinien by
zlikwidowany, lub e system ubezpieczenia rolniczego powinien by przeniesiony do
ZUS.
O ile wi ksza integracja lub poprawa jako ci wiadczonych usług mo e mie jaki
sens, to jednak trzeba przeanalizowa cel ewentualnych zmian. Nieprzemy lane
zmiany mog spowodowa chaos i kolejne problemy. Lepsze zarz dzanie i ni sze
koszty działania to cel, który wszyscy popr , ale likwidacja KRUS-u lub jego
integracja z ZUS-em niekoniecznie pozwol go osi gn .
Obecnie KRUS wiadczy tzw. usług kompleksow : pobór składek, wypłata
wiadcze , prewencja i rehabilitacja dla du ej grupy społecznej, istotnej z punktu
widzenia polskiej gospodarki. Ogółem w KRUS zatrudnionych jest ok. 6500 osób, z
tego ok. 200 pracuje w Centrali a pozostali w 49 oddziałach regionalnych i 220
placówkach terenowych. Sie oddziałów KRUS jest g sta, a ich lokalizacja
dostosowana do potrzeb obsługiwanej populacji.
ZUS ma podobn , ale nie identyczn struktur . Placówki KRUS znajduj si w
odległo ci maksymalnie 75 km od klienta i ich rol jest dbało o potrzeby
ubezpieczonych. Zarówno w zakresie płatno ci składek, wypłaty wiadcze , jak i
prewencji w obszarze wypadków i rehabilitacji rolników. Takie podej cie zakłada
cisł współprac ze społeczno ci rolników i pomoc we wdra aniu zasad BHP. Ten
obszar działa KRUS wpisuje si w działania prowadzone we wszystkich krajach UE,
a zmierzaj ce do realizacji zobowi za wynikaj cych z ustawodawstwa w zakresie
zdrowia i bezpiecze stwa. W krajach UE działania tego typu prowadzone s głównie
przez Pa stwow Inspekcj Pracy, podczas gdy w Polsce działania KRUS uzupełniaj
prac PIP-y, która mo e po wi ci wi cej uwagi innym pracodawcom. ZUS nie
prowadzi działa w tym zakresie, zatem likwidacja KRUS, b d wł czenie go do
ZUS spowodowało by ich redukcj lub likwidacj , lub te przeniesienie ich do PIP,
która ju obecnie jest przeci ona nadmiarem obowi zków.
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ci galno składek w KRUS jest du o wy sza ni w ZUS. Nale y zada sobie
pytanie, czy po integracji z ZUS wska nik ten pozostał by równie wysoki? KRUS
zawdzi cza sukces w tym obszarze wieloletniej współpracy z rolnikami. KRUS zna
sowich klientów, a ci postrzegaj go jako przyjazna, pracuj c dla nich organizacj .
Nie ka da instytucja pa stwowa mo e to o sobie powiedzie i nie nale y tego faktu
lekcewa y . Wi kszo systemów ubezpieczenia społecznego stara si wytworzy w
swoich klientach poczucie wspólnoty, ale niewiele je osi ga. Poziom ci galno ci
składek i zaufania do systemu jest obecnie niezwykle wysoki, a ci, którzy zaufali
pa stwu pi spokojnie. Modyfikacje w tej sytuacji mog doprowadzi do
niewyobra alnych strat w systemie ubezpiecze społecznych, takich jak gorsza
ci galno składek i próby wyj cia z ubezpieczenia. Kluczem do sukcesu KRUS jest
stały monitoring systemu. KRUS posiada dane swoich klientów i zarz dza nimi tak,
by zagwarantowa kwartalne wpłaty składek i wysoki poziom ich ci galno ci
poprzez sie placówek terenowych. Czy po likwidacji, b d wł czeniu KRUS do
ZUS, ZUS realizował by te zadania? Nie realizuje ich obecnie w odniesieniu do
swoich klientów, wi c dlaczego miałby to robi w przyszło ci. Integracja nie jest
zatem dobrym rozwi zaniem, bo obecne zadania KRUS nie mog zosta
zintegrowane z czym , co nie istnieje – ZUS nie realizuje takich zada wobec
obsługiwanej przez siebie populacji. W takim scenariuszu zdarze pojawia si ryzyko
naruszenia systemu ubezpiecze społecznych, które zaowocuje utrat zaufania
rolników do systemu, a co za tym idzie obni eniem poziomu ci galno ci składek.
Nie nale y zatem zbyt łatwo akceptowa odej cia od aktualnego systemu, którym
KRUS zarz dza skutecznie.
Grupy klientów ZUS i KRUS s ró ne, ró ne s te wiadczone przez nie usługi i
sposób ich wiadczenia. To dobrze, je eli my limy o rolnikach. W gr wchodz tu
ró ne lokalizacje zamieszkania – wiejskie i zurbanizowane – odmienne
wykształcenie, działalno
gospodarcza, styl ycia, mobilno
zawodowa i
oczekiwania. Uwzgl dnienie tych wszystkich czynników jest niezwykle
skomplikowane i nale y doceni osi gni cia KRUS w tym zakresie. KRUS realizuje
polityk zbie n z polityk rz dów w całej Europie, a wła ciwie na wiecie, której
celem, realizowanym zreszt z mniejszym powodzeniem, jest walka z bezrobociem i
rozwój obszarów wiejskich. Rz dy innych krajów koncentruj si na problemach
etnicznych, staraj c si je rozwi za przy pomocy ograniczonych zasobów, tak jak ma
to miejsce w przypadku rybaków, pracowników transportu, czy agroturystyki, które
rz dy dotuj . Usługi wiadczone obecnie przez KRUS to przykład dobrych praktyk w
tym obszarze: zaspokajaj potrzeby danej społeczno ci, koncentruj si na osi gni ciu
maksymalnych wpływów od ubezpieczonych przy zastosowaniu ograniczonych
nakładów. Likwidacja usług wiadczonych lokalnie przez KRUS kłóciłaby si z
dobrymi praktykami zaspokajania potrzeb danej populacji w bezpiecznym dla niej
rodowisku i przy wykorzystaniu ograniczonych nakładów.
Poł czenie KRUS i ZUS wymagałoby zastosowania podobnych procedur
administracyjnych w obydwu instytucjach, ł cznie z systemami IT o minimalnej
chocia kompatybilno ci. System IT KRUS jest dzisiaj niejednorodny i wymaga
modernizacji. Jest to niezb dne dla lepszego zarz dzania i integracji procedur pracy w
KRUS. ZUS buduje swój system IT od kilku lat i trudno odpowiedzie na pytanie,
czy prace te uwie czone zostały sukcesem. Zanim wydana zostanie pozytywna opinia
na temat przej cia przez ZUS danych niezb dnych do prowadzenia pracy
wykonywanej obecnie przez KRUS, niezb dne b d wnikliwe analizy. W tej sprawie
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spotkali my si w czasie naszej wizyty z ró nymi wnioskami, niemniej integracja
systemów IT to zawsze trudne przedsi wzi cie. Zanim procedury i procesy
zarz dzania zostan obudowane nowymi technologiami dost pnymi na rynku, musz
zosta zweryfikowane i zmodernizowane. Oprogramowanie i architektura IT w
KRUS wymagaj na przestrzeni kilku najbli szych lat modernizacji i rozwoju, w
zgodzie z aktualnymi procesami zarz dzania. Je eli KRUS ma wykorzysta w pełni
inwestycje w IT musi zintegrowa te systemy. Integracja powinna nast pi poprzez
stworzenie centralnych baz danych obsługuj cych składki nale ne i pobrane,
wypłacone emerytury i inne wiadczenia, a nast pnie przekazuj ce informacje do
systemów zarz dzania finansowego i MIS, systemów zarz dzania kadrami i
systemów zarz dzania dokumentami. Tej skali integracja umo liwi opracowanie
nowej strategii zarz dzania w KRUS i maksymaln
efektywno
jego
funkcjonowania. Nowy system powinien przewidywa wariant poboru składek o
zró nicowanej wysoko ci, które zostan w przyszło ci wprowadzone.
Aby maksymalnie wykorzysta inwestycje w IT nale y szczegółowo przeanalizowa
procesy zarz dzania w przyszłym rodowisku organizacji, format organizacji, jaka
KRUS powinien by w przyszło ci, a nast pnie schemat zmian prowadz cych do
zadeklarowanych celów. Taki proces b dzie wymagał pełnego zaanga owania
zarz du KRUS i zewn trznego wsparcia. To dopiero umo liwi okre lenie przyszłego
rodowiska tej organizacji i realizacje zmian. Nadmierne poleganie na rozwi zaniach
gotowych i dora nych uniemo liwi osi gni cie optymalnych rezultatów w obszarze
IT i utrwali jedynie bie ce słabo ci. Technologia IT powinna raczej wspiera
rodowisko organizacji, ni dyktowa jego kształt.
Kiedy ju dzi ki inwestycjom w IT KRUS zostanie zmodernizowany musimy zada
sobie kolejne pytanie: czy ZUS mo e przej zadania KRUS i wykonywa je lepiej?
Je eli nie, to poł czenie tych dwóch instytucji pogorszy tylko sytuacj i nale y go
unika . Je eli tak, to nale y szczegółowo przeanalizowa warunki skutecznej
integracji. Czy system IT ZUS jest kompatybilny (z IT KRUS?) i zdolny do przej cia
nowych funkcji? Czy poł czenie ZUS i KRUS przyniesie po dane rezultaty? Jakie
miały by by te rezultaty?

Najbli sza przyszło

i kolejne działania w KRUS?

Analiza KRUS pozwoliła nam przyjrze si strukturze KRUS, sposobowi, w jaki jest
zarz dzany, jak działa, jakie procesy i procedury s w nim stosowane. Odwiedzili my
Central , dwa oddziały regionalne, dwie placówki terenowe i o rodek rehabilitacji.
Mieli my okazje spotka si z przedstawicielami wy szej kadry kierowniczej i
dyrektorami biur KRUS. W wi kszo ci nasze wnioski wynikaj z informacji
przekazanych nam w czasie spotka i do wiadczenia zdobytego w pracy w ró nych
instytucjach działaj cych w sektorze społecznym w 9 ró nych krajach.
Wydaje si , i KRUS jest poprawnie zdefiniowan instytucj pa stwow , której rol i
zakres odpowiedzialno ci okre la ustawodawstwo. KRUS jest zarz dzany przez
Prezesa, który w pełni rozumie wag roli pełnionej przez KRUS i jest zainteresowany
rozwojem tej instytucji w przyszło ci, tak by mogła sprosta oczekiwaniom wobec
niej w zakresie realizacji obowi zków wobec rolników w niej ubezpieczonych i
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ochrony ich praw. Kadra kierownicza, zarówno w Centrali jak i oddziałach
regionalnych i placówkach terenowych, jest skupiona na wykonywaniu swoich
obowi zków. Dyrektorzy oddziałów regionalnych zarz dzaj swoimi oddziałami i
placówkami terenowymi. Jakie zatem problemy ma KRUS, a wła ciwie, jakie s jego
słabo ci?
Obszary mankamentów zostały przez nas opisane w Cz ci 2 niniejszego Raportu i
mo na je pogrupowa nast puj co:
•
•
•

Organizacyjne
IT; oraz
Procedury i procesy zarz dzania

W Cz ci 2 raportu przedstawili my 19 zalece , które streszczamy poni ej:
•
•
•
•
•
•
•
•

Poprawiona strategia i systemy IT
Nakłada si na siebie zbyt wiele niepowi zanych funkcji
W przypadku zbyt wielu funkcji nast puje raportowanie bezpo rednio do
Prezesa
Polityk HR KRUS mo na usprawni , tak by obejmowała oddziały regionalne
i placówki terenowe.
Przepływ informacji jest niepełny, potrzebny lepszy system MIS;
Przepływy finansowe s realizowane przez zbyt wiele banków; nowe
zarz dzenie Prezesa powinno rozwi za ten problem;
Powinno si rozwa y wdro enie w KRUS i Funduszu Składkowym
mi dzynarodowych standardów ksi gowo ci;
Nale y przeanalizowa i przeorientowa działania z zakresu kontroli i audytu
wewn trznego, ł cznie z zakresem obowi zków personelu.

KRUS powinien powa nie rozwa y powy sze zalecenia. Chcieliby my równie
wspomnie o kilku innych obszarach, w których analiza i ewentualne zmiany
mogłyby przynie pozytywne wyniki. A mianowicie:
Rola dyrektorów oddziałów regionalnych i placówek terenowych w ich lokalnych
społeczno ciach:
Dyrektorzy oddziałów regionalnych i placówek terenowych odgrywaj istotn rol w
społeczno ciach wiejskich i s ogniwem ł cz cym lokalne realia i polityk centraln .
Podczas wizyty w oddziale regionalnym w Lublinie dowiedzieli my si o działaniach
społecznych dyrektora oddziału na rzecz poprawy spójno ci społeczno ci lokalnej.
Współpracuj c na szczeblu lokalnym ze sponsorami zabiega on o popraw warunków
w obszarze dost pu do informacji i szkole . To działania, z których KRUS mo e
czerpa cenna wiedze, i które mo e wspiera dzi ki opracowaniu nowej strategii
działania na szczeblu centralnym i lokalnym. Rozwój społeczno ci to klucz do
rozwi zywania lokalnych problemów, a osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki
na szczeblu centralnym cz sto maj zbyt ograniczon wiedz o lokalnych,
specyficznych dla danej społeczno ci problemach. Bardzo cenna form działania SA
w tym przypadku warsztaty i treningi. i chocia zakres działalno ci KRUS jest
formalnie zakre lony w ustawie, to jednak te dodatkowe działania mog wesprze
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realizacj polityki wobec obszarów wiejskich przez Ministerstwo Polityki Społecznej
i Ministerstwo Rolnictwa. Projekty społeczno ci lokalnych s wykorzystywane w
całej UE jako narz dzie walki z ubóstwem i maksymalizacji efektywno ci inwestycji
rz du i samorz dów lokalnych.
Poziom zatrudnienia w KRUS:
W czasie przeprowadzanych analiz KRUS nie mieli my mo liwo ci sprawdzenia
poziomu zatrudnienia na wszystkich stanowiskach, jako e koncentrowali my si na
zagadnieniach bardziej ogólnych. Jeste my jednak wiadomi, e od czasu powstania
na KRUS nakładano kolejne zadania, nie zwi kszaj c ilo ci jego personelu. Równie
Biuro Kadr Centrali nie analizuje wnikliwie poziomu zatrudnienia na szczeblu
lokalnym: decyduj o nim dyrektorzy oddziałów regionalnych w ramach przyznanego
im bud etu. To rozwi zanie działa poprawnie i nie mamy odstaw by twierdzi , e
poziom zatrudnienia w oddziałach i placówkach jest zbyt wysoki.
Bezpo rednie porównania z innymi instytucjami zdaj si sugerowa , e poziom
zatrudnienia jest w KRUS adekwatny do potrzeb:
1. Pa stwowy Fundusz Ubezpiecze Społecznych (SoDra), Litwa:
W bazie danych znajduje si 1 milion emerytów i ponad 1 milion osób
ubezpieczonych – zatrudnienie poni ej 3000 osób
2. Ministerstwo ds. Społecznych i Rodziny, Irlandia (odpowiedzialne za
ubezpieczenie społeczne i pomoc społeczn ):
W bazie danych znajduje si 1 milion emerytów i ponad 1 milion osób
ubezpieczonych – zatrudnienie 4400 osób
Powy sze porównanie nie jest sprawiedliwe w tym sensie, e wsparcie systemów IT i
poziom centralizacji s w KRUS du o ni sze, a zatrudnienie w SoDra i irlandzkim
MSiR okre la si wykorzystuj c metodologi APT, która pozwala oszacowa
relatywne nakłady pracy na danym stanowisku, po dane wyniki i ramy czasowe
działa . Przeprowadzenie takich analiz w KRUS byłoby bardzo korzystne, jednak
rozwój w obszarze IT powinien by postrzegany jako szansa na reform procedur
administracyjnych i maksymalizacj korzy ci płyn cych z centralizacji niektórych
funkcji. Rozwój IT b dzie miał wpływ na poziom zatrudnienia i w tym kontek cie
nale y go ocenia . Zaleca si , wi c by zatrudnienie było monitorowane przez
Central , z uwzgl dnieniem rzeczywistych potrzeb w tym zakresie w przyszło ci,
maj c na uwadze wiadczenie usług na szczeblu lokalnym po jak najni szych
kosztach.
Sie oddziałów regionalnych i placówek terenowych:
Obecnie KRUS dysponuje sieci 49 Oddziałów Regionalnych i 220 Placówek
Terenowych na terenie Polski. Usługi s wiadczone lokalnie a komentarze, jakie
słyszeli my od grupy wiadczeniobiorców były bardzo przychylne dla tej instytucji.
Na podstawie rozmów z kadr kierownicz KRUS wywnioskowali my, e Kasa jest
postrzegana przez rolników jako „ich organizacja”, która bardzo dobrze dba i ich
sprawy. To du e osi gni cie, którego wiele organizacji mogłoby KRUS zazdro ci , i
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którego nie wolno lekcewa y . Po dokonaniu inwestycji w IT, takich jak budowa
WAN i opracowanie nowych systemów informatycznych, b dzie mo na
scentralizowa niektóre funkcje w Centrali. W wielu instytucjach zalety systemów IT
wykorzystuje si do wprowadzenia systemu działania front-office/back-office, co
zakłada wiadczenie na poziomie lokalnym tylko tych usług, które wymagaj
bezpo redniej obecno ci instytucji, np. usługi biurowe dla klientów. Szereg działa
administracyjnych mo e zosta scentralizowanych i wł czonych do zintegrowanego
systemu IT. Taki rozwój organizacji mógłby przeło y si na wi ksz ilo
mniejszych biur, których obsług administracyjn prowadzono by np. na szczeblu
centralnym. Nie oznacza to automatycznie: w Warszawie. W wielu krajach o rodki
zaplecza administracyjnego lokuje si poza stolicami w celu obni enia kosztów
działania. W szeregu krajów UE administracja publiczna została zdecentralizowana ze
wzgl dów zarówno politycznych, jak i ekonomicznych. Przeniesienie pracowników
administracji publicznej do mniejszych o rodków jest traktowane jako szansa na
rozwój lokalnej gospodarki i obni enie kosztów działania instytucji publicznych. W
ci gu najbli szych kilku lat KRUS musi zainwestowa w udoskonalenie
infrastruktury IT, a analiza funkcji pełnionych przez oddziały regionalne i placówki
terenowe mo e spowodowa
modyfikacj
obecno ci lokalnych jednostek
organizacyjnych KRUS na terenie Polski. Zaleca si zatem analiz sieci oddziałów
lokalnych KRUS w kontek cie wykorzystania rozwoju IT do opracowania strategii
wiadczenia usług na poziomie lokalnym w przyszło ci.
Centralizacja funkcji, ł cznie z IT:
Omawiany powy ej rozwój systemów IT umo liwi KRUS usprawnienie organizacji.
Typowymi działaniami, które podlegaj w instytucjach centralizacji s obliczanie i
wypłata wiadcze długo- i krótkoterminowych, a tak e rozwój, zarz dzanie i
wsparcie systemów IT. Tu równie centralizacja nie oznacza koniecznie lokalizacji w
stolicy, a raczej w o rodku, który jest łatwo dost pny z punktu widzenia wiadczenia
usług wewn trznych i zewn trznych. Proces centralizacji funkcji powinien by
poprzedzony dokładn analiz aktualnych procesów zarz dzania, zdefiniowaniem
obszarów wymagaj cych naprawy i oszacowaniem potencjalnych rezultatów
centralizacji, z uwzgl dnieniem kontynuacji wiadczenia usług wy szej jako ci na
poziomie lokalnym. Powy ej omówili my poziom zatrudnienia w KRUS, sie
oddziałów lokalnych i centralizacj funkcji. Wszystkie te kwestie w du ym stopniu s
uzale nione od wsparcia IT, które KRUS b dzie w stanie zapewni . Dlatego te
zdecydowanie zalecamy opracowanie kompleksowej strategii rozwoju KRUS w
przyszło ci, strategii, która uwzgl dni wszystkie powy sze problemy w perspektywie
redukcji kosztów administracyjnych, przy równoczesnym wiadczeniu wy szej
jako ci usług lokalnych po ni szej cenie.
Fundusz motywacyjny i wska niki wydajno ci:
Fundusz motywacyjny jest systemem nagradzania kadry kierowniczej i pracowników
KRUS. Nie krytykujemy tego systemu, który trudno przeceni , a który jest
równocze nie rozwi zaniem rzadko stosowanym w instytucjach publicznych w UE –
cz sto ku rozczarowaniu zarz dów tych instytucji, które maj kłopoty z
motywowaniem personelu. Niestety, dowiedzieli my si , e fundusz jest stosunkowo
kosztowny – 18 mln PLN w roku 2004 dla wszystkich 6500 pracowników KRUS, co
daje 2770 PLN na osob . Problematyczny z naszego punktu widzenia jest fakt, e
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chocia decyzje o wydatkowaniu rodków funduszu s podejmowane centralnie, to
kryteria podziału rodków i proces wyboru (pracowników) le w kompetencjach
dyrektorów/kierowników i nie s weryfikowane przez Dział Kadr Centrali. Wynika to
z faktu, i Centrala nie ma bezpo redniego dost pu do niezb dnych danych, st d te
wydaje si , e decyzje s podejmowane raczej lokalnie, ni centralnie. W
nowoczesnych organizacjach wspiera si nagradzanie za wyniki, jednak w czasie
naszej misji nie zauwa yli my, by w KRUS wska niki wyników były szeroko
stosowane, a co za tym idzie wydaje si , e wska niki wyników/wydajno ci
stosowane na szczeblu regionalnym i lokalnym maj raczej charakter subiektywny,
ni obiektywny, wynikaj cy z zastosowania standardów dla usług opracowywanych
dorocznie dla organizacji. Zalecamy zatem, by KRUS w rocznych planach działania
organizacji i kadry kierowniczej uwzgl dnił wprowadzenie standardów usług, co
powinno stymulowa kadr kierownicza i personel do osi gania realistycznych celów,
a tak e do podnoszenia jako ci działania. Popieramy dalsze funkcjonowanie
Funduszu Motywacyjnego, przy równoczesnym zaleceniu zrewidowania zasad jego
funkcjonowania, tak by zagwarantowa , i rodki funduszu s rozdysponowane
zgodnie z przeznaczeniem, a nie stanowi funduszu rekompensat za niskie płace.

Wnioski ko cowe:
We wszystkich nowoczesnych organizacjach nowoczesny system IT jest jednym z
najistotniejszych elementów. Zalecamy zatem zdecydowanie wszechstronna analiz
systemów IT i opracowanie strategii IT, która zaowocuje realizacj zintegrowanego
systemu IT w KRUS. Nale y doło y stara , by usprawni procesy zarz dzania, a nie
konsolidowa obecne, tak by doprowadzi do poprawy jako ci ( wiadczonych) usług
i skrócenia procedur działania. KRUS stworzył pozytywny wizerunek tej instytucji,
który nale y chroni poprzez nadanie mu wła ciwej struktury i planowanie
zarz dzania, dzi ki czemu b dzie mógł sprosta wyzwaniom przyszło ci, takim jak
wiadczenie dodatkowych usług, np. wprowadzenie składek o wysoko ci zale nej od
dochodu i gromadzenie danych o dochodach rolników. Pozytywna reputacja KRUS
powinna zosta wsparta przez rz d i Sejm poprzez wprowadzenie w KRUS jak
najsprawniejszej struktury organizacyjnej, która pozwoli dzi ki nowoczesnemu
systemowi IT zarz dza procesami administracyjnymi. Takie rozwi zanie pozwoli
kadrze kierowniczej KRUS zdefiniowa zasoby niezb dne do realizacji odpowiednich
usług, o odpowiednich kosztach i w odpowiednich lokalizacjach. A to jest cel, który
chc osi gn wszyscy zainteresowani KRUS, ł cznie z rz dem i Sejmem.
Pomysł poł czenia KRUS z ZUS jest nierealistyczny, je eli maj nadal by
wiadczone te same usługi, poniewa ZUS ju dzisiaj boryka si z du ilo ci zada ,
a musi ich przyj jeszcze wi cej w roku 2009. Nawet je eli ZUS zdecyduje si na
przej cie zada KRUS, to koniecznym warunkiem integracji byłyby uprzednie
inwestycje w IT KRUS, gwarantuj ce kompatybilno systemów informatycznych.
Inwestycje w IT KRUS s niezb dne z punktu widzenia efektywno ci działania tej
organizacji i wiadczenia przez ni wysokiej jako ci usług dla rolników i pa stwa. W
ostatecznym rozrachunku inwestycje w IT powinny zapewni KRUS dodatkowe
zasoby (kadrowe? przyp.tłum.), które umo liwi opracowanie w przyszło ci danych o
dochodach rolników, które b d niezb dne do obliczania zró nicowanych składek i
udost pnianie Ministerstwu Polityki Społecznej i Ministerstwu Rolnictwa informacji
niezb dnych do usprawnienia procesów decyzyjnych.
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Kolejne kroki:
Strategia biznesowa:
Inwestycje w rozwój IT KRUS powinny by kontynuowane dopiero po analizie przez
KRUS aktualnego
rodowiska biznesowego (organizacji) przy wsparciu
zewn trznego konsultanta. Powinien on przedstawi niezale ne, u yteczne
komentarze dotycz ce przyszłego, adekwatnego rodowiska biznesowego KRUS.
Niezb dne b dzie te opracowanie strategii rozwoju organizacyjnego KRUS w
przyszło ci, ł cznie z opracowaniem wymaga innych stron zainteresowanych
(stakeholders), takich jak MPS czy MR. Opracowanie Docelowego rodowiska
Organizacyjnego KRUS, zaakceptowanego przez MPS mo e zaj ok. 4 miesi cy.
Dzi ki takiemu opracowaniu główne podmioty zainteresowane KRUS b d wiedziały
jaka strategi rozwoju IT KRUS nale y wspiera . Nast pnie b dzie mo na tak
strategi zdefiniowa w formie Warunków realizacji zlecenia (Terms of Reference)
dla Projektu Zintegrowanego Systemu IT i ogłosi przetarg na realizacje projektu.

Zespół monitoringu
Zdecydowanie zalecamy rozwa enie stworzenia niezale nego zespołu monitoringu,
składaj cego sprawozdania zarz dowi KRUS i Ministerstwu Polityki Społecznej,
który b dzie niejako gwarantem jako ci działa i realizacji zada przez kontrahenta
wiadcz cego pomoc techniczn w zakresie rozwoju Zintegrowanego Systemu IT
(ZSIT). To niezwykle istotne rozwi zanie pozwoli zarz dowi Kasy rozwi zywa
wszelkie problemy administracyjne i techniczne, które mog pojawi si w zwi zku z
opracowaniem systemów (IT) i zapewni dost p do wiedzy o charakterze eksperckim,
niezb dn do nadzorowania realizacji projektu, która mo e by trudno dost pna w
KRUS, czy MPS. Rozwi zanie to zapewniłoby komfort (pracy) wy szym kadrom
kierowniczym, które mog nie posiada odpowiednich kompetencji w ww. zakresie i
wesprze potencjalnego kontrahenta, tak by uzyska maksymalnie pozytywne wyniki
prac nad projektem.
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CZ
4: UWAGI NA TEMAT “DOKUMENTU PRZEDSTAWIAJ CEGO
STRATEGI IT DLA KRUS”

Uwagi ogólne
Dokument przedstawiaj cy strategi zawiera sporo wa nych informacji, jednak e
bior c pod uwag jego zawarto , wydaje si , i opracowanie dokumentu nie opierało
si na metodzie strategicznej, któr mo na by okre li jako zgodn z dobrymi
praktykami mi dzynarodowymi. Ogólnie mo na stwierdzi , e dokument w swojej
obecnej postaci mógłby by wykorzystany jako punkt wyj cia do zbudowania
wła ciwej strategii IT dla KRUS, lecz nale y zachowa ostro no , zanim zastosuje
si go w tej wersji do planowania inwestycyjnego. By mo e cz ci, których zabrakło
w tłumaczeniu dostarczaj dodatkowych informacji, które byłyby przydatne? Z
przetłumaczonego materiału nie wynika jasno czy wymagana analiza została
zako czona czy te nie.
W dalszej cz ci niniejszy dokument przedstawia szereg konkretnych uwag na temat
ka dej z cz ci strategii oraz zalecenia dotycz ce jej uzupełnienia. Ostatnia cz
tego
dokumentu zawiera opini na temat sposobu konstruowania ewentualnych przyszłych
zintegrowanych systemów informacyjnych w KRUS. Opinia ta została sformułowana
w oparciu o do wiadczenia w projektowaniu i wdra aniu systemów informacyjnych w
ubezpieczeniach społecznych w krajach Unii Europejskiej oraz w innych krajach i
odzwierciedla ona dobre praktyki mi dzynarodowe stosowane obecnie w tym
obszarze.

Metoda strategiczna
Kluczow koncepcj , któr nale y zrozumie przy opracowywaniu strategii IT jest to,
e technologie informacyjne s narz dziami o du ych mo liwo ciach, które mog
pomóc we wprowadzeniu pozytywnych zmian biznesowych w KRUS. Cele strategii
IT powinny by nastawione na osi gni cie tych celów biznesowych, a sama strategia
powinna ci le ł czy si z ogólnym Strategicznym Planem Biznesowym KRUS.
Wprowadzenie nowych technologii i nowych systemów informacyjnych nie powinno
by celem samym w sobie. Te technologie i systemy nale y raczej postrzega jako
rodki ułatwiaj ce osi gni cie ogólnych celów biznesowych.
Naszym zdaniem oceniany dokument przedstawia na wysokim poziomie szereg
problemów, lecz nie sprostał on celom strategii IT. W swojej najprostszej postaci
opracowywanie strategii IT stanowi proces doradzania w zakresie zastosowania
technologii, jako wsparcia w osi ganiu celów biznesowych. Technologia
informacyjna oraz systemy informacyjne s cenne i wa ne tylko wówczas, gdy
pomagaj osi gn te cele.
Strategie IT s przydatne, gdy okre laj kierunek dla konkretnych działa
przynosz cych warto i powinny one zawiera plany działa , osoby odpowiedzialne
za ich wykonanie, zidentyfikowanie zada , zdefiniowanie oczekiwanych korzy ci,
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wyra ne powi zania z ogólnymi celami biznesowymi, a nawet bardziej szczegółowe
specyfikacje, pomocne w pó niejszych pracach wdro eniowych. Warunkiem
zdefiniowania wła ciwej i skutecznej strategii IT jest szczegółowe przeanalizowanie
strony biznesowej działalno ci KRUS, obejmuj ce nie tylko jej strategi biznesow ,
lecz tak e bie ce rodowisko biznesowe, architektur procesów oraz sposoby pracy.
W ocenianym dokumencie trudno jest dostrzec jakiekolwiek powi zania czy dowód
na przeprowadzenie analizy biznesowej. Wydaje si raczej, e podmiot opracowuj cy
raport dokonał jedynie przegl du bie cych działa w zakresie IT, próbuj c znale
sposoby na popraw rodowiska technologicznego. Znaj c do pewnego stopnia
bie ce rodowisko IT w pełni zgadzamy si z pogl dem, e sporo mo na w nim
poprawi , a tak e, e jedynie strategia IT maj ca swoje ródło w sferze biznesowej
KRUS ma szans sta si dobrym przewodnikiem dla przyszłych inwestycji IT.
W zwi zku z tym zaleca si uruchomienie w najbli szej przyszło ci projektu pełnego
Opracowania Strategii IT, którego celem byłoby przygotowanie kompleksowego
dokumentu przedstawiaj cego strategi IT, który mógłby zosta wykorzystany przez
KRUS w planowaniu rozwoju swoich systemów informacyjnych i powi zanej z nimi
infrastruktury, w oparciu o uaktualnione potrzeby biznesowe i strategi KRUS. Bez
tego KRUS mo e otrzyma nowy system IT, który wprawdzie zaspokaja bie ce
potrzeby poprzez skonsolidowanie obecnych praktyk biznesowych, ale nie ulepsza
procesów biznesowych, w celu sprostania przyszłym potrzebom KRUS ani te nie
poprawia wydajno ci, co powinno stanowi integraln cz
inwestycji.

Konkretne uwagi
Cz

1 “Cel opracowania Strategii IT dla KRUS”

Podstawowe zało enia, na których, w rozumieniu tego akapitu, opiera si strategia,
nie ukazuj adnych powi za z ogóln strategi biznesow dla KRUS, a wi c tym
samym nie s zgodne z dobrymi praktykami mi dzynarodowymi. Stwierdzenie, e
zało enia te s ‘wymaganiami’ dla opracowania strategii mo na podda w
w tpliwo . Prawdziwym wymogiem byłoby zapewnienie,
e technologie
informacyjne i systemy informacyjne stanowi wsparcie na poziomie odpowiednim
dla osi gni cia ogólnych celów biznesowych KRUS i charakteryzuj si maksymaln
mo liw wydajno ci .
Akapity podsumowuj ce t cz
maj charakter deklaratywny i powinny by
sformułowane w inny sposób lub usuni te.

Cz

2 “Projekt propozycji dla misji ICT w KRUS”

Generalnie cz
ta obejmuje istotne punkty z listy ‘zało e ’ dla systemów IT. Misja
powinna by jednak przeredagowana, a list głównych zało e , czy raczej celów,
nale y uzupełni .
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Misja głosz ca, e “ICT jest naturalnym rodowiskiem pracy dla wszystkich
pracowników KRUS” jest niewła ciwa (by mo e jest to tylko kwestia tłumaczenia).
ICT przynosi warto tylko wtedy, gdy pracownicy rzeczywi cie potrzebuj narz dzi
IT do wykonywania swojej pracy w sposób bardziej wydajny lub skuteczny oraz gdy
posiadaj oni odpowiednie umiej tno ci i s przeszkoleni w zakresie stosowania tych
systemów. KRUS posiada wiele grup pracowników, dla których narz dzia ICT s
nieistotne, poczynaj c od personelu pomocniczego, a ko cz c na słu bach
technicznych.
Alternatywne brzmienie misji powinno by podobne do poni szego:
“ICT zapewni pewne, bezpieczne i wła ciwie zarz dzane technologie informacyjne
oraz systemy informacyjne, potrzebne odpowiednio przeszkolonym pracownikom
KRUS do wykonywania swojej pracy z maksymaln wydajno ci i skuteczno ci .”
Bior c pod uwag zawarto ‘zało e ’, uwa amy, e jako minimum lista powinna
by zredagowana nast puj co:
• musi by dopasowany do bie cych, ogólnych i konkretnych przepisów
ustawowych obowi zuj cych dla KRUS,
• musi stanowi narz dzie słu cej codziennej, skutecznej kontroli cało ci
działa Kasy oraz podstaw do podejmowania przez kierownictwo
optymalnych decyzji,
• powinien ułatwia , oprócz ustawowej sprawozdawczo ci i analizy, przepływ
informacji potrzebnych do podejmowania strategicznych decyzji w zakresie
realizacji polityki rz dowej w stosunku do polskich rolników oraz jej
elastycznego wdra ania,
• powinien ułatwia współprac z innymi systemami IT działaj cymi w
administracji pa stwowej (systemy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa [ARiMR], Agencji Rynku Rolnego [ARR], Głównego Urz du
Statystycznego [GUS]), ZUS oraz z systemami UE. Tym samym, technologie
zastosowane w ostatecznych systemach IT w KRUS powinny by otwarte i
elastyczne, aby zapewni komunikacj z systemami zewn trznymi (opieraj c
si na takich technologiach, jak: XML, Web Services, itp.),
• powinien, w swoim ostatecznym kształcie, ułatwi wiadczenie usług dost pu
do informacji dla wszystkich zainteresowanych, wł cznie z pełn
informatyczn i internetow obsług klientów. Jeste my obecnie wiadkami
transformacji w kierunku społecze stwa informatycznego i cho osi gni cie
dojrzałej fazy tych przemian, zwłaszcza w przypadku polskich rolników, nie
nast pi zbyt szybko, ju teraz nale y projektowa odpowiednie mechanizmy,
wspomagaj ce wdro enie polityki rz du polskiego oraz unijnych dyrektyw,
• zapewni , e cało ciowy, zintegrowany i kompleksowy system IT wspiera
wszystkie procesy biznesowe w KRUS,
• wspiera oraz w miar mo liwo ci zautomatyzowa wymian informacji z
płatnikami, beneficjantami oraz innymi agencjami rz dowymi,
• zapewni
bezpiecze stwo,
kompletno
i
rzetelno
informacji
przechowywanych w bazach danych KRUS,
• zapewni przejrzysto
działa KRUS, poprzez wspieranie unijnych i
mi dzynarodowych standardów w zakresie ochrony danych, rachunkowo ci i
finansów,
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•
•
•

Cz

zapewni pełn wykrywalno i sprawdzalno transakcji,
wdro y
wsparcie decyzyjne oraz systemy informacji zarz dczej,
wspomagaj ce kierownictwo KRUS oraz decydentów rz dowych, oraz
umo liwi przeprojektowanie procesów biznesowych, aby w jak najwi kszym
stopniu wyeliminowa operacje r czne, przyczyniaj c si w ten sposób do
zwi kszenia wydajno ci i efektywno ci działalno ci biznesowej KRUS.

3

Nie komentowana

Cz

4 – “Bie

ce zasoby i organizacja systemów IT”

Ta cz
ocenianego dokumentu wydaje si by dokumentacj wyników ograniczonej
analizy bie cego rodowiska IT, podj tej przez podmiot b d cy autorem dokumentu.
Zgodnie z przyj tymi mi dzynarodowymi praktykami opracowywania strategii IT,
ustalenia poczynione podczas analizy bie cego rodowiska powinny zosta
przedstawione w odr bnym dokumencie, który mo na wykorzysta w celu
uzasadnienia potrzeby opracowania strategii oraz identyfikacji istotnych obszarów,
które strategia taka powinna uwzgl dni .

Cz

5

Nie komentowana

Cz

6 – “Modyfikacja organizacji IT w KRUS”

Szczególnie zalecane jest uzupełnienie tej cz ci o podstawowe zasady Ładu IT,
obejmuj ce role i obowi zki poszczególnych członków kierownictwa w zakresie
wskazywania i kontrolowania jakiego rodzaju technologie informacyjne i systemy
informacyjne s u ywane w KRUS oraz w jaki sposób s one zarz dzane.
Ład IT nie jest odr bn dyscyplin . Powinien on by cz ci składow ogólnego ładu
KRUS, odpowiadaj c przede wszystkim za (patrz: rysunek poni ej):
• uwzgl dnienie warto ci dla osób zainteresowanych podczas okre lania
strategii
• nadanie kierunku procesom wdra aj cym strategi
• zapewnienie, e procesy przynosz wymierne wyniki
• uzyskiwanie informacji o wynikach i podnoszenie poprzeczki
• zapewnianie, e wyniki daj pocz tek działaniom

Warto dla
zainteresowanego
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okre la
kieruje
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lub zmiana
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mierz

poprawi
Wyniki
raport

•

Wydajno

•
Wyniki
•
Ryzyko
•
Aktywa
Ład IT wi e si z zastosowaniem zasad ogólnego ładu w sposób strategiczny, aby
kierowa i kontrolowa IT.
W szczególno ci powinien on podkre la :
• potencjał IT tkwi cy w mo liwo ci wywierania nacisku i wpływu na aktywa
niematerialne (informacje, wiedza, zaufanie, itp.)
• dopasowanie strategii IT i strategii biznesowej
• przegl d i zatwierdzanie inwestycji IT
• zapewnienie przejrzysto ci w obszarach ryzyka powi zanych z IT
• pomiar wydajno ci IT
Za ład IT odpowiada Prezes KRUS. Prezes wykonuje swoje obowi zki odgrywaj c
rol przywódcz oraz zapewniaj c, e IT wspiera i poszerza strategie i cele
organizacji.
W odniesieniu do struktur organizacyjnych zarz dzania specyficznego dla IT, zasady,
wymienione w przetłumaczonym dokumencie przedstawiaj cym strategi , s w
przewa aj cej cz ci wła ciwe.

Cz

7 – “Wizja systemów IT dla KRUS”

Ta cz
ocenianego dokumentu przedstawia wizj systemu IT dla KRUS. Chocia
fragmenty ‘wizji’ s wła ciwe, ta cz
dokumentu jest niezbyt konkretna.
Wykorzystuj c przyj t mi dzynarodow terminologi , wizja powinna kierowa
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opracowaniem samej strategii. W takim rozumieniu wizja powinna by zawartym w
jednym lub dwóch zdaniach stwierdzeniem, podobnie jak misja.
Z wizji tej byłoby mo liwe wyprowadzenie szeregu celów strategicznych, a nast pnie
szeregu strategicznych zada , poprzez realizacj których cele te powinny by
spełnione. Oceniany obecnie dokument nie zawiera wyra nie okre lonej wizji dla
usług IT w KRUS. Misja sformułowana w Cz ci 2 mogłaby słu y jako wizja,
poniewa misja taka, zgodnie z naszym rozumieniem, nie jest wypełniana przez
wiadczone obecnie usługi ICT.
Ta cz
raportu powinna stanowi jego sedno. Czyli powinna poda list celów
strategicznych, zdefiniowa strategiczne działania, które maj by zrealizowane, aby
cele te osi gn , przypisa odpowiedzialno za wykonanie tych e zada , przydzieli ,
lub co najmniej oszacowa , potrzebne zasoby (kadrowe, materialne i finansowe) oraz
wyznaczy terminy wdro enia.
Ponadto, je li powrócimy do celów strategii IT, tj. zapewnienia trasy rozwoju
technologii informacyjnych oraz systemów informacyjnych potrzebnych do
wspierania KRUS w osi gni ciu jej celów biznesowych, ta cz
raportu powinna
uwzgl dnia wszystkie elementy opisane w poni szych akapitach.
•

Informacje – Cz
informacyjna architektury IT zajmuje si identyfikacj
oraz analiz głównych, tematycznych obszarów danych biznesowych. Istotne
jest, aby zrozumie i przedstawi zawarto , struktur , lokalizacj , ródło oraz
no niki tych informacji.

•

Aplikacje – Architektura aplikacji ukazuje miejsca tworzenia, odniesienia,
uaktualniania, usuwania, wysyłania lub wymiany danych krytycznych, za
pomoc zestawu reguł biznesowych. Architektura aplikacji cz sto okre la do
jakiego stopnia integracja jest celem nadrz dnym w projektowaniu
obejmuj cym zbiór systemów biznesowych. Zintegrowane systemy
informacyjne s czynnikiem decyduj cym o sukcesie zintegrowanych
procesów biznesowych przebiegaj cych w całym przedsi biorstwie.

•

Technologia – Architektur technologii tworzy model szczegółowo
okre laj cy w jaki sposób technologie wł czaj si i współpracuj ze sob w
kilku warstwach platformy. Obejmuj one procesory, systemy operacyjne,
oprogramowanie sieciowe i komunikacj , oprogramowanie po rednie, bazy
danych, j zyki programowania oraz interfejsy do programowania aplikacji, a
tak e pakiety aplikacji. Wa ne jest ostro ne zarz dzanie t ró norodno ci
technologii, aby pojawiały si one tylko w wyniku konkretnych i
uzasadnionych wymaga biznesowych. Nie mo na doprowadzi do tego, aby
przedsi biorstwo stało si miejscem prezentacji wszystkich osi gni
w
dziedzinie IT. Zarz dzanie ró norodno ci ma swoje ródło we wspólnych
warto ciach dotycz cych wyboru i zastosowania zasobów IT jako rodków
biznesowych.

•

Organizacja / Ład – W jaki sposób kierownictwo IT dowie si o potrzebach
kierownictwa odpowiadaj cego za działalno biznesow oraz w jaki sposób
kierownictwo odpowiadaj ce za działalno biznesow , korzystaj c ze swojej
roli narzucaj cego ład, zapewni, e potrzeby te s spełniane oraz w jaki sposób
usługi kierownictwa IT zostan zorganizowane w KRUS.
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•

Zakupy – Zakupy to zagadnienie, dla którego czynnikiem kieruj cym s
inwestycje i wi
si z okre leniem miejsca uzyskania elementów
architektury i ładu. Jest to zagadnienie krytyczne, maj ce wpływ na
krótkoterminow i długofalow zdolno spółki do reagowania na zagro enia
ze strony konkurencji. Zakupy nale y tak e rozwa a z powodów
strategicznych, obejmuj cych popraw w koncentrowaniu si na działalno ci,
uzyskanie dost pu do wiatowej klasy mo liwo ci, szybsze osi gni cie
korzy ci płyn cych z przeprojektowania, rozproszenie ryzyka czy
dopasowanie zasobów. Oprócz czynników strategicznych nale y tak e
uwzgl dni czynniki taktyczne, obejmuj ce redukcj kosztów operacyjnych,
udost pnienie rodków kapitałowych, zapewnienie wpływów gotówkowych,
uzyskanie zasobów oraz usprawnienie mało wydajnych funkcji w działalno ci.
Jeden lub kilka z powy szych czynników stanowi z reguły czynnik kieruj cy
w analizie mo liwo ci zakupowych.

•

Topografia – Elementy składowe architektury technologii informacyjnej
musz by rozwa ane pod k tem ich rozmieszczenia. Nale y opracowa map
nanosz c elementy składowe architektury na krajobraz przedsi biorstwa.
Zagadnienia centralizacji, decentralizacji i konsolidacji s wa nymi
kwestiami, które wywieraj wpływ na informacje, aplikacje, technologi i
organizacj / ład. Mapowanie miejsc, gdzie informacja jest potrzebna,
przechowywana i rozpowszechniana jest istotnym aspektem dla ostatecznej
konstrukcji systemu informacyjnego (tak samo jak lokalizacja rodków
technologii informacyjnej i rozwi zania oferowane przez aplikacje). Jest to
szczególnie wa ne, poniewa ró ne opcje klient/server oraz rozmieszczane
architektury s analizowane z punktu widzenia wła ciwych dla nich korzy ci i
wad. Szczególnie istotne jest to, gdy obserwujemy, e architektury o sieci
scentralizowanej s dominuj cymi alternatywami w IT. Na koniec organizacja zasobów kadrowych IT oraz ich lokalizacja w przedsi biorstwie, a
tak e ródła kompetencji, obowi zek rozliczania si i odpowiedzialno s
głównymi kwestiami spornymi podczas ustalania zagadnie zwi zanych z
ładem.

Generalnie zgadzamy si z zasad wykorzystania trzywarstwowej architektury z
minimalnie wyposa onym klientem, co stanowi strategiczny wybór architektury.
Rozwi zanie takie zastosowano z powodzeniem w administracjach ubezpiecze
społecznych wielu krajów europejskich i pomogło ono w osi gni ciu wydajno ci
operacyjnej, o ile wyst puje tam wła ciwa infrastruktura telekomunikacyjna,
pozwalaj ca uzyska zadawalaj cy czas reakcji. Zrozumieli my, e wła nie powstaje
sie , obejmuj ca rozległy obszar i ł cz ca wszystkie lokalizacje KRUS, która
powinna by wkrótce uko czona, a w takim przypadku przej cie do trójwarstwowej
architektury jest wła ciwym rozwi zaniem.
Kluczowym elementem w tego rodzaju architekturze jest utworzenie centralnej bazy
danych dla wszystkich biur KRUS, ze zbiorem danych podstawowych dotycz cych
wszystkich transakcji KRUS, płatników, beneficjantów oraz potencjalnych
beneficjantów. Dane te s dost pne w trybie online, przy pomocy przegl darki
sieciowej obejmuj cej rozległy obszar sieci.
Innym kluczowym elementem, który trzeba uwzgl dni jest potrzeba posiadania
wszystkich systemów informacyjnych w KRUS zintegrowanych w stopniu
maksymalnym, przy czym ideałem byłoby, gdyby korzystały one z tego samego
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zbioru danych podstawowych. Pomogłoby to zapewni niezawodno przetwarzania
transakcji oraz ograniczy ryzyko powielania danych, obejmuj ce, na przykład,
wielokrotne rejestrowanie jednej osoby ubezpieczonej jako beneficjanta systemu.

Cz

8 – “Model opracowania i utrzymywania Usług IT w KRUS”

Ostatnia cz
ocenianego dokumentu zajmuje si głównie decyzj dotycz c
zlecenia na zewn trz wykonywania usług IT i IS. Cho w zasadzie zlecenie na
zewn trz mo e by wła ciw opcj , ta cz
dokumentu nie przedstawia przypadku
biznesowego, który miałby uzasadni zalecenie na zewn trz cało ci usług
opracowania, utrzymywania oraz wsparcia.
Wiemy, e KRUS zlecił obecnie na zewn trz obsług rolniczego systemu emerytalnorentowego i posiada do wiadczenie w zakresie zlecania na zewn trz usług IT.
Widzimy tak e, e wiele instytucji pa stwowych, nie tylko w Polsce, ma problemy z
rekrutacj i zatrzymaniem specjalistów IT, ze wzgl du na ograniczenia płacowe, które
z reguły s ni sze ni w sektorze prywatnym. Instytucje pa stwowe cz sto
kompensuj powy sze poprzez zlecenie usług na zewn trz, nie eliminuje to jednak
potrzeby posiadania specjalistów IT w obr bie KRUS. W całej Unii Europejskiej
powszechne jest zlecanie na zewn trz opracowania systemów IT.
Zalecamy, aby KRUS dokładnie rozwa ył przyszłe zlecanie na zewn trz, bior c pod
uwag ogólne zasady przy podejmowaniu decyzji o takim zleceniu, podane w
poni szych akapitach.
Zlecenie na zewn trz polega na przekazaniu pracy, w cało ci lub w cz ci,
wykonawcy b d cemu osob trzeci . Je li osoba z zewn trz mo e wykona prac w
sposób bardziej wydajny i skuteczny ni mo e to zrobi przedsi biorstwo, wówczas
prac nale y zleci osobie z zewn trz.
Przedsi biorstwo mo e rozwa a zlecenie pracy na zewn trz, poniewa taka praca
jest:
•

Działania ogólne lub wspieraj ce: niektóre firmy specjalizuj si w
działaniach ogólnych lub pomocniczych i mog wykonywa te prace
wydajniej i bardziej skutecznie, poniewa zmusza je do tego presja
konkurencji. Osoba z firmy maj c do czynienia z własnymi, wewn trznymi
klientami nie jest pod tak sam presj konkurencyjn i prawdopodobnie nie
jest ani tak wydajna ani skuteczna. Presja konkurencyjna mo e prowadzi do
wy szego poziomu usług po ni szych kosztach, w porównaniu z usługami
wiadczonymi przez wewn trznych usługodawców.

•

O znaczeniu drugorz dnym dla misji: Zlecenie na zewn trz jest sensowne,
je li wymagane umiej tno ci i zdolno ci s tak powszechne, e inwestowanie
w t prac mo na postrzega jako odwrócenie uwagi od innych, bardziej
istotnych umiej tno ci, na rozwijaniu których firma powinna si skupi .
Niektóre firmy, których struktura zbudowana jest w oparciu o sie , opieraj
si na zasadzie zlecenia na zewn trz wszystkiego poza kluczowymi
kompetencjami: rzeczami, które firma wykonuje wyj tkowo dobrze i które
tworz jej przewag konkurencyjn . Wszystkie pozostałe czynno ci mo na
zleci na zewn trz. Na przykład, spółki takie jak Reebok czy Benetton
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zapewniaj zarz dzanie strategiczne dla sieci niezale nych firm, koncentruj c
si w zamian za to na zagadnieniach marketingowych i zwi zanych z
zarz dzaniem wyrobem, takich jak pozycjonowanie linii wyrobów,
opracowywanie nowych wyrobów, reklama, ceny, promocja i marka.
•

O znaczeniu zasadniczym dla misji: Umiej tno mo e by tak rzadka lub
niemo liwa do wewn trznego utrzymania jej w najnowocze niejszej formie,
e zlecenie na zewn trz jest jedynym sposobem jej pozyskania. W niektórych
przypadkach, przedsi biorstwo mo e czasowo zleci czynno na zewn trz,
firmie wykonuj cej j na wy szym poziomie, przyswoi sobie odpowiednie
najlepsze praktyki, a nast pnie przenie cz
lub cało prac z powrotem do
siebie.

Zlecanie na zewn trz nie jest rodkiem dora nym i podej cie do niego w taki sposób
mo e by niebezpieczne. Sukces zlecenia na zewn trz wymaga dokonania
rozwa nych wyborów co do tego, co musi by zrealizowane w firmie, a co mo na
wła ciwie wykona poza przedsi biorstwem. Ponadto, przeniesienie pracy na
zewn trz nie oznacza, e kierownictwo mo e odwróci swoj uwag od tej pracy.
Nadzór nad dostawcami usług oraz zarz dzanie relacjami z nimi stanowi dodatkowe
działania dla kierownictwa, które towarzysz zleceniu pracy na zewn trz.
Zlecenie na zewn trz pewnych usług lub elementów składowych nie mo e by
traktowane jako przekazanie na zewn trz odpowiedzialno ci. Organizacje musz
posiada wystarczaj cy personel kierowniczy, aby monitorowa , kontrolowa ,
przegl da i uaktualnia obowi zki zleceniobiorcy oraz zapewni odpowiednie
planowanie, które zadba, aby w miar potrzeb dost pna była wła ciwa przepustowo
i mo liwo ci. Kierownictwo musi tak e podejmowa odpowiednie działania, aby
zapewni , e dobrze zdefiniowane i wymierne poziomy usług oraz czynno ci
składaj ce si na usługi s udokumentowane i uzgodnione, wraz z powi zanymi z
nimi procesami sprawozdawczo ci i przegl dów. Post py tych działa powinny by
monitorowane w sposób ci gły, a ich zakres regularnie analizowany.
Podj cie decyzji o zleceniu cz ci prac przedsi biorstwa wymaga dokładnej analizy
implikacji operacyjnych i finansowych takiej decyzji. Przydatne jest nast puj ce
podej cie do podejmowanej decyzji:
1. Wybra procesy lub funkcje biznesowe wewn trz przedsi biorstwa, które
nadaj si do zlecenia na zewn trz. Wybrane działania s definiowane, aby
mo na było dokona równorz dnych porówna pomi dzy propozycjami, które
przedstawi dostawcy.
2. Oszacowa (lub wykorzysta kosztorys sporz dzony w oparciu o
poszczególne czynno ci, aby uzyska dokładniejsze dane) koszty działa i
poziomy pracy, aby okre li punkt odniesienia do oceny potencjalnych
korzy ci ze zlecania na zewn trz. Koszty s cz sto ukryte, lecz powinny
obejmowa co najmniej robocizn bezpo redni oraz koszty ogólne,
bezpo rednie koszty poza robocizn oraz koszty umów zwi zane z bie cymi
działaniami. Ponadto, wa ne jest, aby zidentyfikowa koszty, których nie uda
si wyeliminowa przez zlecenia na zewn trz, jak długoterminowe dzier awy
urz dze , które nie b d ju potrzebne.
3. Zidentyfikowa dodatkowe koszty zwi zane z zarz dzaniem zleconego na
zewn trz działania, takie jak: kadra kierownicza do zarz dzania nowymi
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relacjami, zwi kszone wykorzystanie usług prawnych lub wy szy koszt
wynikaj cy z powi zanych kwestii podatkowych.
4. Opracowa i wyda zapytania ofertowe, aby zebra oferty na zlecenie prac.
5. Porówna propozycje oraz oczekiwane oszcz dno ci kosztowe i popraw
poziomu usług, aby podj decyzj co do zlecania na zewn trz, a je li tak,
któremu dostawcy.
6. Ostro ne zawarcie umów na zlecenie prac na zewn trz; dobór partnerów nie
tylko na postawie kryteriów kosztów i usług, lecz tak e oceniaj c czy
dostawca usług mo e okaza si dobrym partnerem biznesowym. Umowy
musz by wystarczaj co elastyczne, aby rozwija si wraz post pem relacji
oraz zmieniaj cymi si potrzebami biznesowymi.
Zlecenie na zewn trz IS mo na stosowa w ramach poszczególnych projektów lub dla
operacji przebiegaj cych w całym przedsi biorstwie. Rodzaje działa , które mo na
zleci mog obj szeroki zakres, od konkretnej wiedzy w ramach poszczególnych
projektów, takich jak opracowanie klient/serwer, do zapewnienia pełnego zestawu
usług systemów informacyjnych.
Na zewn trz mo na zleci cało
lub cz
usług zwi zanych z systemami
informacyjnymi. Mo na skorzysta z usług jednego dostawcy dla wszystkich usług
lub mo na współpracowa z szeregiem dostawców, specjalistami w poszczególnych
obszarach. Przykłady zlecanych na zewn trz działa obejmuj :
•

Planowanie biznesowe i usługi konsultingowe, takie jak: doradztwo w
sprawach zarz dzania, planowanie strategiczne i strategia technologii
informacyjnej

•

Planowanie i opracowanie systemów i aplikacji, takie jak: zdefiniowanie
wymaga , specyfikacje funkcjonalne, projektowanie aplikacji, opracowywanie
programów i testowanie

•

Działania integracyjne i wdro eniowe, takie jak: zaopatrzenie i dostawy,
integracja i instalacja, dokumentacja i szkolenie

•

Zarz dzanie operacjami i urz dzeniami, takimi jak: administrowanie
systemem, zarz dzanie sieci , zarz dzanie centrami danych oraz obsługa,
utrzymywanie, tworzenie kopii rezerwowych oraz odzyskiwanie

Generalnie, najpowszechniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zleceniu
na zewn trz jest koszt. Koszt wewn trznego dostarczenia usług lub komponentów
mo e by wy szy ni ich zlecenie firmie zewn trznej. Zewn trzni dostawcy usług
cz sto s zdolni uzyska efekt skali znacznie przekraczaj cy ten efekt w danej
organizacji, a tym samym dostarczaj usługi lub komponenty po ni szych kosztach.
Jednak e zlecenie na zewn trz mo e tak e spowodowa wzrost kosztów
przekraczaj cy rodki wewn trzne, nadal pozostaj c wła ciw decyzj biznesow .
Zdarza si tak wówczas, gdy jeden lub kilka z poni szych wzgl dów bierze gór nad
czynnikami ci le finansowymi:
•

Dost pno

•

Organizacja mo e nie posiada zestawu umiej tno ci niezb dnych do
wykonania danych grup czynno ci IS lub do dostarczenia usług na poziomie
odpowiednim dla organizacji. Zlecenie na zewn trz mo e stanowi
alternatyw dla wewn trznego wynajmowania tych umiej tno ci. Konkretne
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zestawy umiej tno ci mog by zapewnione, w zale no ci od potrzeb, poprzez
stałe zlecenie zewn trzne lub mog one by wiadczone okresowo, a w tym
czasie organizacja samodzielnie przyswoi sobie wymagane umiej tno ci.
•

Poziomy usług.

•

Usługodawca zewn trzny cz sto mo e zapewni wy szy poziom usług ni
mo e zaoferowa organizacja lub te mo e by umownie zobligowany do
wiadczenia usług na konkretnym poziomie. Przykładem tego mo e by
wymóg działania i/lub dost pno ci systemu przez 24 godziny, a dost pno
personelu organizacji, koszty lub polityki uniemo liwiaj zapewnieni takiego
24 godzinnego wsparcia. Organizacja zewn trzna mo e by tak e zdolna do
zapewnienia wi kszej funkcjonalno ci lub krótszego czasu reakcji w takich
obszarach jak obsługa klienta.

•

Zmienno .
W zale no ci od rodzaju działalno ci, usługi lub komponenty systemów
informacyjnych mog si znacznie ró ni (np. je li prowadzona działalno
ma charakter cykliczny lub sezonowy). Skorzystanie z firmy zewn trznej
mo e pozwoli organizacji na ponoszenie kosztów w oparciu o wykorzystanie
zasobów, a nie z tytułu utrzymywania wystarczaj cych zdolno ci
przetwarzania (oraz powi zanych kosztów utrzymania i wsparcia) do
zarz dzania wyst puj cymi sezonowo szczytami, przy czym poza sezonem
zasoby te byłyby tylko cz ciowo wykorzystane.

•

Faza przej ciowa.

•

Organizacja mo e do wiadcza faz przej ciowych, wyst puj cych podczas
przenoszenia aplikacji na now platform sprz tow lub opracowywania
nowego systemu w oparciu o inn technologi . W takich okresach organizacja
mo e wymaga dodatkowej pomocy, aby zapewni obsadzenie nowego
rodowiska, zachowuj c przy tym zdolno ci do utrzymania funkcjonuj cych
obecnie systemów. Firma zewn trzna mo e zapewni potrzebn pomoc albo w
utrzymywaniu starego rodowiska albo w budowaniu i wspieraniu nowego
rodowiska. Zakres tej usługi mo e by zró nicowany, poczynaj c od
personelu wspomagaj cego przebieg działalno ci, po fizyczne przeniesienie
istniej cych aplikacji do urz dze usługodawcy.

•

Kluczowe kompetencje.

•

Nale y zada filozoficzne pytanie czy organizacja wymaga lub yczy sobie,
aby systemy informacyjne stanowiły kluczowe kompetencje. W niektórych
bran ach systemy informacyjne nie s wykorzystywane jako narz dzie
konkurowania, w zwi zku z czym mo e pojawi si brak zainteresowania
opracowywaniem i utrzymywaniem wszystkich aspektów rodowiska
systemów informacyjnych. Wi ksz korzy ci mo e by rozlokowanie
dost pnych zasobów ludzkich w obszarach badawczo-rozwojowych
skupiaj cych si na wyrobie lub przeznaczenie ich do innych działa
rozwojowych w firmie. W takich przypadkach organizacja mo e zdecydowa
si na zlecenie usług firmie zewn trznej, nawet gdyby mogły one by
wiadczone w ramach organizacji po ni szych kosztach.

•

Geografia.
Organizacja mo e rozszerza swoj działalno w obszarach, gdzie trudno jest
zdoby wymagan wiedz . Firmy zewn trzne mog uzupełni t luk
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przemieszczaj c swój personel do danej lokalizacji. Ponadto, usługodawca
zewn trzny mo e zwykle niewielkim wysiłkiem zapewni stopniowo
wzrastaj c przepustowo systemów, co mo e okaza si wysoce przydatne,
je li organizacja jest w fazie szybkiego poszerzania swojej działalno ci.
•

Nowe technologie.

•

Bior c pod uwag tempo, z jakim pojawiaj si coraz to nowsze technologie,
usługodawcy cz sto mog zapewni wymagan wiedz i technologie szybciej
i taniej, ni w przypadku samodzielnego ich nabywania przez organizacj .

Zalecenia ko cowe
Zaleca si pełne przeredagowanie ocenianego dokumentu przez KRUS, w wietle
uwag i zalece przedstawionych na poprzednich stronach. Zaleca si , aby KRUS
rozwa ył dalsze wiadczenie profesjonalnych usług przez konsultanta ds. strategii IT,
obeznanego ze rodowiskami działalno ci w sferze ubezpiecze społecznych, aby
pokierował on projektem pełnego opracowania strategii IT, opieraj cej si na celach
biznesowych KRUS, odpowiadaj cych jej przyszłym potrzebom. W ten sposób
przyszłe inwestycje KRUS w IT i IS mog by poprowadzone w najwła ciwszy
sposób.
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Aneks A: Liczba pracowników w oddziałach regionalnych
Dane aktualne na 31 marca 2005:

Oddział
regionalny

Lp

wiadczeniobiorcy
(emeryci i
renci ci)
Ubezpieczeni

Liczba
pracowników
KRUS

1

Augustów

31,627

30,511

124

2

Białystok

57,466

51,179

188

3

Bielsko-Biała

20,513

21,977

92

4

Biłgoraj

61,578

52,465

203

5

Bydgoszcz

37,362

39,714

152

6

Chełm

24,116

16,326

85

7

Ciechanów

45,662

36,230

150

8

Cz stochowa

34,513

31,724

131

9

Gda sk

27,614

29,601

121

10

Grudzi dz

32,149

30,974

121

11

Jasło

23,226

19,520

87

12

Jelenia Góra

11,814

10,613

49

13

Katowice

32,323

21,361

116

14

Kielce

70,683

57,699

221

15

Konin

41,551

36,260

142

16

Koszalin

13,240

11,543

55

17

Kraków

34,232

41,312

143

18

Legnica

16,107

13,694

61

19

Lublin

79,144

64,716

259

20

Łód

12,063

10,111

50

21

Nowy S cz

36,676

58,407

161

22

Olsztyn

30,091

24,892

116

23

Opatów

48,543

46,876

181

24

Opole

33,202

39,240

143

25

Ostroł ka

37,183

34,193

133

26

Ostrów Wlkp

39,206

43,803

163

27

Piła

19,587

18,170

78

28

Płock

44,158

38,403

156

29

Pozna

29,740

32,782

123

30

Przeworsk

31,668

25,557

122

31

Radom

49,103

53,312

186
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Lp

Oddział
regionalny

wiadczeniobiorcy
(emeryci i
renci ci)
Ubezpieczeni

Liczba
pracowników
KRUS

32

Radzy Podl

38,687

30,699

137

33

Rawicz

23,031

22,858

99

34

Rzeszów

41,328

33,925

141

35

Siedlce

65,615

53,850

210

36

Słupsk

12,033

11,703

53

37

Sul cin

17,648

12,814

69

38

Szczecin

19,354

17,246

87

39

Sztum

17,661

16,155

72

40

Tarnów

41,705

49,693

163

41

Tomaszów Maz.

40,350

35,144

155

42

Wałbrzych

14,633

12,779

64

43

Warszawa

22,142

20,178

125

44

Włocławek

38,001

31,282

129

45

Wrocław

26,346

25,317

107

46

Zambrów

44,278

45,521

166

47

Zdu ska Wola

45,161

43,852

168

48

Zielona Góra

20,516

15,601

79

32,636
1,667,265

30,716
1,552,498

129
6,261

49

yrardów
Suma

Gerry Fitzpatrick,
Konsultant

strona 73 z 74

Aneks B: Struktura organizacyjna oddziału regionalnego w Lublinie

Dyrektor

Regionalny inspektor
orzecznic twa
medycznego

Zast pca dyrektora

Główny ksi gowy

Wydział wiadcze

Wydział kontrol i

Wydzia ł wypłaty
wiadcze

Wydział ds. IT

Wyd ział ds.
pre wencji
i rehabilitacji

Wydział organizac yjno
-prawny

Arch iwum

Wydział administ racji
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Placów ki terenowe (10)

Wy dział administracyjno
-ksi gowy

W ydział wiadcze

