
Lp. Kompetencja Poziom strategiczny Opis kompetencji

Jest wzorem dla innych pracowników w organizacji
Stawia zawsze i wszędzie interes firmy na pierwszym miejscu; 

jego lojalność względem firmy jest doceniana i nagradzana

W prawości i uczciwości jest wzorem do naśladowania; swoim 

zachowaniem aktywnie modeluje zachowania innych pracowników

Jego uporządkowanie jest wzorcem do naśladowania
Jest biegły w układaniu harmonogramu czasowego; potrafi 

określać priorytety, delegować zadania i umiejętnie wykonywać 

nieprzewidziane obowiązki

Służy pomocą w stopniu daleko przekraczającym jego obowiązki

Prezentuje wysoki profesjonalizm w pozyskiwaniu, obsłudze i 

utrzymaniu klienta
Tworzy kulturę ukierunkowaną na rynek i elastyczność

Myślenie w kategoriach otoczenia zewnętrznego; uwzględnianie 

głosu klienta; identyfikacja kluczowych czynników rozwoju rynku

Kreowanie nowego rynku i budowa wartości marki
Wykazuje samodzielność w kierowaniu własnym rozwojem 

zawodowym oraz rozwojem kwalifikacji w ramach własnej 

specjalizacji, a także w innych dziedzinach związanych przyszłą 

karierą w przedsiębiorstwie
Inicjuje działania i korzysta z nich w ramach organizacji uczącej 

się

Uwzględnia w planach rozwojowych, stosownie do możliwości 

firmy, oczekiwania pracowników w zakresie rozwoju zawodowego

Aktywnie wspiera rozwój zawodowy pracowników w sposób 

planowy dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami z 

pracownikami

1

Najwyższa 
jakość 
działania 
[kultura osobista, 

lojalność, prawość i 

uczciwość, dbałość o 

ład i porządek, 

terminowość]

Buduje otoczenie na zasadzie 

ciągłego ulepszania działań

2

Nastawienie na 
klienta 
[wewnętrznego i 

zewnętrznego]

Widzi dokąd zmierza rynek i 

kreuje nowe rynki, przewiduje 

przyszłe wymagania klientów

3

Dbałość o 
rozwój własny 
i podwładnych 
[doskonalenie się 

/troska o własny 

rozwój zawodowy, 

dbałość o rozwój 

zawodowy 

pracownika]

Buduje umiejętności na przyszłość



Ma wysokie umiejętności kojarzenia faktów i kreatywnego 

podejścia do zagadnień 

Wyszukuje i realizuje nowe koncepcje

Przeprojektowuje procesy i struktury organizacyjne, aby ułatwić 

osiąganie długoterminowych celów

Ma pozytywne nastawienie do pokonywania przeszkód 

Dzieli się z pracownikami własnymi przemyśleniami, wiedzą i 

doświadczeniami konstruktywnego wpływu pozytywnego myślenia 

na powodzenie podejmowanych przez niego działań 

Stosuje celową selekcję osób do zespołu i przemyślany rozwój 

pracowników tak, by przy zapewnieniu niezbędnych w zespole 

kompetencji, zwiększyć różnorodność osób ze względu na ich role 

w zespole i maksymalizować efekt synergii
Jasno i precyzyjnie określa cele strategiczne oraz oczekiwane 

rezultaty; uczy podwładnych w jaki sposób przekazywać zadania 

pracownikom o odpowiednich kompetencjach i zachęca do 

samodzielnego zdobywania informacji
Tworzy system przekazywania uprawnień w kontekście zlecanych 

zadań
Podchodzi indywidualnie do pracowników i jest ekspertem w 

zakresie motywowania pracowników

Zaraża pracowników swoim zaangażowaniem oraz entuzjazmem i 

inspiruje ich do podejmowania kolejnych wyzwań; uzyskuje 

wysokie efekty, lojalność oraz zaangażowanie zespołu

Jest liderem w swojej organizacji ze względu nie tylko na wysokie 

kompetencje menadżerskie, ale również wybitne zdolności 

przywódcze oparte na umiejętnościach interpersonalnych oraz 

charyzmie; jest ceniony jako charyzmatyczny wizjoner, efektywny 

lider i szanowany człowiek
Ma wysokie umiejętności przekazywania informacji i uzyskiwania 

ich od rozmówcy oraz dostosowuje swój styl porozumiewania się 

do stylu innych osób

4

Innowacyjność
, pozytywne 

nastawienie 
oraz dążenie 
do 

doskonałości 
[innowacyjność/dąże

nie do doskonałości i 

wizja, pozytywne 

nastawienie/konsek

wencja i 

koncentracja na 

działaniach]

Doskonali procesy i struktury 

organizacyjne, aby osiągać 

długoterminowe cele

5

Umiejętność 
kierowania 
zespołem 
ludzkim 
[umiejętność 

budowania 

zespołu/dobór ludzi, 

umiejętność 

delegowania, 

umiejętność 

motywowania 

podległych 

pracowników/ 

pobudzanie 

Uzyskuje wysokie efekty, lojalność 

oraz zaangażowanie zespołu

Umiejętność 
bycia liderem 
[zdolność bycia 

liderem/umiejętności Angażuje pracowników poprzez 



Jest ekspertem w zakresie w zakresie technik komunikacyjnych i 

zawsze powstrzymuje się przed nad interpretowaniem
Realizuje niepopularne zadania i decyzje; opiera się próbom 

nacisku innych osób nie wchodząc w konflikty; dąży do 

konstruktywnego rozwiązania sytuacji w utrzymaniu wzajemnego 

poszanowania
W sposób bardzo skuteczny realizuje nawet dużą liczbę 

różnorodnych i skomplikowanych zadań; przyjmuje osobistą 

odpowiedzialność i nigdy nie unika przyjmowania konsekwencji 

własnych poczynań i decyzji

Wykonuje czynności skupiając się na najmniejszych szczegółach 

przy jednoczesnym utrzymaniu globalnego spojrzenia na 

zagadnienie

Ma zdolność do wychwytywania luk i nieścisłości

Przejmuje na siebie rolę osoby organizującej pracę dla organizacji 

i dba o jej produktywność

Jego efektywność ma znaczący wpływ na wyniki całości 

organizacji

Ma wysoką znajomość procesów biznesowych i finansowych oraz 

umiejętność ich wspomagania z poziomu swojego miejsca w 

firmie oraz projektów ponad wydziałowych

Aktywnie włącza swoje umiejętności, wiedzę doświadczenie i 

energię do wspomagania celów biznesowych całej organizacji

Jest wzorem do naśladowania i był za to nagradzany

Posiada wysoko rozwiniętą umiejętność współpracy

6

liderem/umiejętności 

przywódcze, 

komunikatywność, 

odwaga i 

asertywność, 

samodzielność/auton

omiczność]

Angażuje pracowników poprzez 

własne zaangażowanie wysokie 

standardy pracy

7

Umiejętność 
myślenia 

analitycznego 
[umiejętność 

myślenia 

analitycznego/zdolno

ść do 

wychwytywania 

nieścisłości]

Ma zdolność trafnego 

wskazywania działań 

korygujących i zapobiegawczych
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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]

Ma wysoką znajomość procesów 

biznesowych organizacji oraz 

umiejętność ich wspomagania

Umiejętność 
pracy w 



Potrafi rozwinąć świetne relacje interpersonalne ze 

współpracownikami oraz innymi osobami w firmie

Wychodzi z inicjatywą działań integracyjnych

Jest osobą, która potrafi porozumieć się z każdym niezależnie od 

swoich umiejętności czy charakteru

Jest ceniony za umiejętność budowania relacji wspierających 

realizację projektów

Cele strategiczne przedsiębiorstwa są w planach pracy jego 

zespołu, a hierarchia ważności zadań starannie przemyślana; 

efektywnie zmienia plany w obliczu nieprzewidzianych zagrożeń i 

eliminuje je

Potrafi dopasować techniki monitorowania pracy podwładnych do 

rodzaju zadania i indywidualnego stylu pracy podwładnego

Buduje i udoskonala narzędzia pomiaru efektywności prac

Wykazuje wysoką efektywność w podejmowaniu szybkich i 

właściwych decyzji

Samodzielnie potrafi dotrzeć do dodatkowych zasobów, które 

pozwalają na jeszcze lepsze wykonywanie zadań; jest ceniony za 

swoje umiejętności organizatorskie na terenie całej firmy

9

pracy w 
zespole 

współpracy 

między 
działami 
[umiejętność 

współpracy, pracy w 

zespole, współpracy 

między działami]

Posiada wysoko rozwiniętą 

umiejętność współpracy
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Umiejętność 

zarządzania 
[umiejętność 

planowania i 

ustalania 

priorytetów/wytycza

nie celów 

strategicznych 

(długofalowych) lub 

operacyjnych 

(krótkofalowych), 

umiejętność 

monitorowania 

realizacji zadań i 

egzekwowania 

wyników, 

umiejętność 

podejmowania 

decyzji (gotowość, 

jakość, czas), 

umiejętności 

Buduje i udoskonala narzędzia 

pomiaru efektywności pracy; 

samodzielnie dociera do 

dodatkowych zasobów, które 

pozwalają na lepsze wykonywanie 

zadań


