
Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Posiada wysoką kulturę osobistą; zachowuje się zgodnie z 
normami społecznymi

Dba o interes firmy; łączy własne cele z celami i strategią firmy

Zawsze zachowuje się zgodnie z praktyką równych szans; jest 
wzorem do naśladowania 

Utrzymuje swoje stanowisko pracy w idealnym porządku

Wykonuje priorytetowe zadania zgodnie z harmonogramem, 
zawsze w założonym czasie
Jest osobą kompetentną w zakresie pozyskiwania, obsługi i 
utrzymania klienta
Jego działania mają charakter działań marketingowych i 
pozytywnego PR dla firmy
Aktywne pozyskiwanie i komunikowanie wiedzy o aktualnym 
rynku i nowych trendach
Elastyczne reagowanie na zmiany w uwarunkowaniach rynkowych 
i potrzebach klienta
Wprowadzanie innowacji do produktów i usług z myślą o 
klientach

Samodzielnie poszukuje możliwości rozwoju zawodowego, 
doskonalenia się podnoszenia kwalifikacji w ramach własnej 
specjalizacji niezależnie od dostępności tych możliwości w firmie

Działa na rzecz realizacji potrzeb rozwojowych pracowników, 
śledzi rozwój ich kompetencji i udziela im informacji zwrotnych
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Dbałość o 
rozwój własny 
i podwładnych 
[doskonalenie się 
/troska o własny 
rozwój zawodowy, 
dbałość o rozwój 
zawodowy 
pracownika]

Zajmuje się aktualnymi brakami w 
umiejętnościach

1

Najwyższa 

jakość 
działania 
[kultura osobista, 
lojalność, prawość i 
uczciwość, dbałość o 
ład i porządek, 
terminowość]

Wyznacza oczekiwania dbając o 
ład i porządek
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Nastawienie na 
klienta 
[wewnętrznego i 
zewnętrznego]

Rozumie bieżące wymagania 
rynku



Jest otwarty na zmiany i nowe idee

Jest aktywny w poszukiwaniu nowych inspirujących koncepcji i 
możliwości rozwiązań

Inicjuje działania w zakresie swoich obowiązków

Prezentuje pozytywne nastawienie do działania i pokonywania 
trudności

Jest konsekwentny i wierzy w powodzenie podjętych działań

Stosuje celową selekcję osób do zespołu, przy zapewnieniu 
niezbędnych w zespole kompetencji i zwiększeniu różnorodności 
osób ze względu na ich role w zespole

Deleguje różnorodne zadania przyczyniając się do zwiększenia 
efektywności pracy; precyzyjnie określa cel i rezultaty nawet w 
przypadku skomplikowanych zadań

W pełni wykorzystuje kompetencje pracowników; tworzy system 
przepływu informacji ułatwiający pracownikom bieżący dostęp do 
informacji; przekazuje uprawnienia odpowiednio do zadań

Korzysta aktywnie z technik motywowania pracowników 
dostosowując sposoby działania do indywidualnych potrzeb 
pracownika

Działa na rzecz realizacji potrzeb rozwojowych pracowników; 
śledzi ich rozwój kompetencji i udziela im niezbędne informacje 
zwrotne
Wzbudza autorytet i posłuch wśród pracowników ze względu na 
duże umiejętności interpersonalne; jest ceniony jako efektywny 
menedżer i szanowany jako człowiek

Przekazuje informacje w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich
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Umiejętność 
kierowania 
zespołem 
ludzkim 
[umiejętność 
budowania 
zespołu/dobór ludzi, 
umiejętność 
delegowania, 
umiejętność 
motywowania 
podległych 
pracowników/ 
pobudzanie 
motywacji]

W pełni wykorzystuje 
kompetencje pracowników

Umiejętność 
bycia liderem 
[zdolność bycia 
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Innowacyjność
, pozytywne 
nastawienie 

oraz dążenie 
do 

doskonałości 
[innowacyjność/dąże
nie do doskonałości i 
wizja, pozytywne 
nastawienie/konsek
wencja i 
koncentracja na 
działaniach]

Ma wysokie umiejętności 
kojarzenia faktów i kreatywnego 
podejścia do zagadnień



Świadomie i swobodnie dostosowuje własne środki przekazu do 
preferencji odbiorcy oraz efektywnie wykorzystuje właściwe 
techniki aktywnego słuchania i komunikacji werbalnej

Potrafi omawiać niepopularne zadania i decyzje oraz bronić 
własnego zdania bez naruszania dobrych relacji z innymi

Dostosowuje swoje działania do zmian w otoczeniu i samodzielnie 
wynajduje zasoby przydatne do lepszego wykonania zadania

Wykonuje obowiązki z dużą dokładnością; jest skupiony na 
szczegółach

Analizuje fakty, rozważa różne opcje i identyfikuje luki

Jego efektywność przekracza normę przy utrzymywaniu wysokich 
wskaźników jakości

Często sam pyta przełożonego o możliwość wykonywania 
dodatkowego zadania

Jest zainteresowany poznaniem firmy jako organizacji i procesów 
zachodzących w jego dziale jako części tej organizacji

Działa z poziomu własnego stanowiska i całego działu
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Umiejętność 
myślenia 
analitycznego 
[umiejętność 
myślenia 
analitycznego/zdolno
ść do 
wychwytywania 
nieścisłości]

Ma zdolność do wychwytywania 
luk i nieścisłości
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Rozumienie 
biznesu, 

zaangażowanie 

w rozwój firmy 
[efektywność 
ekonomiczna, 
rozumienie biznesu i 
miejsca swojego 
działu w biznesie 
oraz zaangażowanie 
w rozwój firmy – 
zmysł strategiczny]

Tworzy przyjazną atmosferę, 
sprzyjającą dobrej pracy
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liderem/umiejętności 
przywódcze, 
komunikatywność, 
odwaga i 
asertywność, 
samodzielność/auton
omiczność]

Skutecznie realizuje dużą liczbę 
różnorodnych i złożonych zadań



Angażuje swoje kompetencje dla rozwoju firmy

Posiada duże umiejętności interpersonalne

Pracownicy mogą liczyć na jego pomoc, którą często sam inicjuje

Tworzy przyjazną atmosferę sprzyjająca dobrej pracy, wychodzi z 
inicjatywą działań integracyjnych

W sytuacji konfliktu pomaga w rozwiązywaniu sytuacji trudnej, 
dążąc do kompromisu

Planuje sprawnie działania i cele operacyjne; jasno określa 
priorytety w planie pracy

Monitoruje przebieg realizacji zadań adekwatnie do potrzeb 
danego pracownika udziela wsparcia, gdy jest taka potrzeba

Samodzielnie i stosunkowo szybko podejmuje decyzje dotyczące 
większych przedsięwzięć, nawet na bazie niepełnych danych
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Umiejętność 

pracy w 
zespole 
współpracy 
między 
działami 
[umiejętność 
współpracy, pracy w 
zespole, współpracy 
między działami]

Tworzy przyjazną atmosferę 
sprzyjającą dobrej pracy
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Umiejętność 
zarządzania 
[umiejętność 
planowania i 
ustalania 
priorytetów/wytycza
nie celów 
strategicznych 
(długofalowych) lub 
operacyjnych 
(krótkofalowych), 
umiejętność 
monitorowania 
realizacji zadań i 

Potrafi efektywnie zmieniać plany 
w obliczu nieprzewidzianych 
zagrożeń i skutecznie je eliminuje

zmysł strategiczny]



Posiada zdolności organizatorskie, które przejawiają się w pracy 
całego działu (poza własnym stanowiskiem pracy)

Jest cennym pomocnikiem w organizowaniu działań dla swojego 
przełożonego

realizacji zadań i 
egzekwowania 
wyników, 
umiejętność 
podejmowania 
decyzji (gotowość, 
jakość, czas), 
umiejętności 
organizatorskie]


