
Lp. Kompetencja Poziom podstawowy Opis kompetencji

Jest przyjazny, otwarty, taktowny i chętny do pomocy

Przyczynia się do osiągnięcia sukcesów przez organizację, jest 

lojalny, utrzymuje dyskrecję
Zachowuje się w sposób prawy i uczciwy; prezentuje postawę 

zgodną z deklarowaną; traktuje sprawiedliwie wszystkich 

pracowników
Dba o porządek, co pozwala na dobre funkcjonowanie

Wykonuje zadania zgodnie z założonym harmonogramem
Rozumie bieżące wymagania rynku i potrafi prawidłowo 

identyfikować potrzeby klientów 
Obsługuje klienta na poziomie dobrym, zgodnie z najlepszymi 

intencjami
Ma świadomość, że należy rozwijać poziom umiejętności obsługi 

klienta
Zbiera informacje zwrotne i działa na rzecz zwiększania poziomu 

zadowolenia klientów
Ma znajomość podstaw rynku: klienci, produkty, konkurencja, 

dostawcy

Uczestniczy w formach podnoszenia kwalifikacji proponowanych 

przez przedsiębiorstwo w ramach własnego stanowiska pracy

Adekwatnie określa sposoby redukowania deficytów zawodowych 

pracowników

Wykazuje inicjatywę w innowacyjności

1

Najwyższa 
jakość działania 
[kultura osobista, 

lojalność, prawość i 

uczciwość, dbałość o 

ład i porządek, 

terminowość]

Ustala wysokie standardy osobiste

2

Nastawienie na 
klienta 
[wewnętrznego i 

zewnętrznego]

Rozumie obecne wymagania 

klienta

3

Dbałość o rozwój 

własny i 
podwładnych 
[doskonalenie się 

/troska o własny 

rozwój zawodowy, 

dbałość o rozwój 

zawodowy pracownika]

Pokazuje pozytywne podejście do 

uczenia się

Innowacyjność, 
pozytywne 



Zgłasza własne pomysły

Doskonali sposób wykonywania swoich zadań

Koncentruje się na rozwiązaniach, a nie na możliwości 

niepowodzenia

Podejmuje wysiłek przezwyciężenia sytuacji trudnych

Dobiera pracowników do zespołu zwracając uwagę równocześnie 

na kompetencje merytoryczne jak i umiejętności miękkie

Sprawnie deleguje zadania niezależnie od stopnia trudności i 

jasno określa cel zadania oraz rezultaty jakich oczekuje

Przypisuje do realizacji zadań pracowników o odpowiednich 

kompetencjach i przekazuje im informacje, wskazówki oraz 

uprawnienia potrzebne do realizacji zadań

Poszukuje różnic między predyspozycjami a potrzebami 

pracowników; wypróbowuje sprawdzone przez innych działania 

motywujące

Stawia pracownikom konkretne wymagania i przedstawia korzyści 

jakie będą mogli osiągnąć za swój wkład pracy

Potrafi dobrze zaplanować, zorganizować i monitorować pracę 

prowadząc zespół do zamierzonego celu

Jasno i konkretnie przedstawia swoje poglądy oraz zadaje pytania 

pozwalające na wyjaśnienie tego co może być niezrozumiałe

Tworzy dobry klimat rozmowy i stara się by komunikacja 

przebiegała poprawnie

4

pozytywne 
nastawienie oraz 
dążenie do 
doskonałości 
[innowacyjność/dążeni

e do doskonałości i 

wizja, pozytywne 

nastawienie/konsekwen

cja i koncentracja na 

działaniach]

Prezentuje pozytywne nastawienie 

do działania i pokonywania 

trudności

5

Umiejętność 

kierowania 
zespołem 
ludzkim 
[umiejętność 

budowania 

zespołu/dobór ludzi, 

umiejętność 

delegowania, 

umiejętność 

motywowania 

podległych 

pracowników/ 

pobudzanie motywacji]

Przypisuje do realizacji zadań 

osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach

6

Umiejętność 
bycia liderem 
[zdolność bycia 

liderem/umiejętności 

przywódcze, 

komunikatywność, 

Potrafi określać priorytety, 

delegować zadania i oceniać 

efekty



Jest w stanie omawiać trudne sytuacje; przyjmuje negatywne 

sygnały zwrotne na temat swoich opinii i zachowań bez 

naruszania dobrych relacji z innymi

Przyjmuje na siebie odpowiedzialność i wykonuje zadania prosząc 

o pomoc, gdy jest mu to potrzebne

Jest dokładny i szczegółowy

Posiada umiejętność analitycznego myślenia

Wywiązuje się ze zleconych zadań wykonując polecenia 

przełożonych i jest efektywny

Dobrze zna cel biznesowy własnego stanowiska pracy, oraz działu 

w którym pracuje

Ma świadomość procesów finansowych

Angażuje swoje umiejętności, wiedzę, doświadczenie i energię

Angażuje swoje kompetencje dla rozwoju firmy

Jest koleżeński, przyjazny chętnie pomaga współpracownikom

Przywiązuje wagę do dobrej atmosfery w pracy i zabiega o nią

komunikatywność, 

odwaga i asertywność, 

samodzielność/autono

miczność]

efekty

7

Umiejętność 
myślenia 
analitycznego 
[umiejętność myślenia 

analitycznego/zdolność 

do wychwytywania 

nieścisłości]

Wykonuje obowiązki z dużą 

starannością i skutecznością

8

Rozumienie 
biznesu, 
zaangażowanie 
w rozwój firmy 
[efektywność 

ekonomiczna, 

rozumienie biznesu i 

miejsca swojego działu 

w biznesie oraz 

zaangażowanie w 

rozwój firmy – zmysł 

strategiczny]

Ma świadomość procesów 

biznesowych i dba o własną 

efektywność

9

Umiejętność 
pracy w zespole 
współpracy 
między działami 
[umiejętność 

współpracy, pracy w 

W przypadku konfliktu pomaga w 

rozwiązywaniu trudnej sytuacji 

dążąc do kompromisu



Stara się łagodzić konflikty w zespole

Planuje cele krótkoterminowe dla swojego odcinka zgodnie z 

celami firmy oraz przewiduje potencjalne zagrożenia realizacji 

planów w uzgodnieniu z przełożonymi

Monitoruje przebieg realizacji zadań

Szybko analizuje wszystkie fakty i podejmuje decyzje, które 

odnoszą się do strategii przedsiębiorstwa

Prawidłowo organizuje pracę na swoim stanowisku; potrafi 

przekształcać plany w działanie, wprowadzać porządek i struktury

Potrafi wykorzystać dostępne zasoby, ale potrzebuje wsparcia 

przełożonego by dotrzeć i wykorzystać te zasoby, które nie są 

wystarczająco czytelne i udostępnione

współpracy, pracy w 

zespole, współpracy 

między działami]

10

Umiejętność 
zarządzania 
[umiejętność 

planowania i ustalania 

priorytetów/wytyczanie 

celów strategicznych 

(długofalowych) lub 

operacyjnych 

(krótkofalowych), 

umiejętność 

monitorowania 

realizacji zadań i 

egzekwowania 

wyników, umiejętność 

podejmowania decyzji 

(gotowość, jakość, 

czas), umiejętności 

Sprawnie planuje działania i cele, 

jasno określa priorytety


