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1. Definiowanie koncepcji kompetencji 

Kompetencje, mimo iż różnego rodzaju specjaliści poświęcają im dużo uwagi, nadal nie zostały 

zdefiniowane w sposób jednoznaczny.  Jest to więc obszar nie w pełni rozpoznany we 

współczesnej gospodarce, podlegający różnym interpretacjom.  

W praktyce biznesu zazwyczaj zależy nam na tym, żeby podczas definiowania kompetencji 

kluczowych dla naszego stanowiska oraz dla organizacji, w której pracujemy, połączyć je z 

celami, jakie są przed nami stawiane. Bo przecież dopiero wówczas oczekiwania rozwoju 

określonych kompetencji mają sens, jeśli wiemy, że są one istotne z punktu widzenia naszej 

pracy. 

Przyjmijmy więc następującą definicję:  kompetencje to umiejętności, wiedza, cechy osobiste 

oraz zachowania potrzebne do skutecznego odgrywania roli/wykonywania pracy w danej 

organizacji i wspierania przedsiębiorstwa w osiąganiu jego strategicznych celów. Są one 

związane z rzeczywistym działaniem czy też uzyskiwanymi wynikami tego działania w określonej 

sytuacji. 

W firmach toczą się procesy określania celów i definiowania kompetencji, jednak nie zawsze te 

dwa procesy są ze sobą powiązane. Jeżeli firma określa cele i przekłada je na zadania do 

realizacji, to w jaki sposób można zidentyfikować kompetencje, które pozwalają te cele i 

zadania realizować? Powinniśmy przecież móc to połączyć, by możliwe stało się realizowanie 

celów i strategii firmy. Jak to zrobić? 
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2. Dopasowywanie zadań do kompetencji 

Proces definiowania celów, ich dekompozycji i opisywania zadaniami, powinniśmy uzupełnić o 

definiowania niezbędnych kompetencji do ich realizacji. Jak mogłoby to wyglądać w praktyce?  

 

3. Jak to działa w praktyce? 

Całość procesu powinien koordynować dział HR, choć w każdej jednostce organizacyjnej firmy, 

do poziomu której doszły zdekomponowane cele ogólnofirmowe, proces ten powinien przebiegać 

niejako niezależnie. Po przełożeniu celów szczegółowych na zadania, zespół ekspertów danego 

działu, czyli osób osiągających najwyższe wyniki związane ze stawianymi celami, jego 

przełożony oraz reprezentant działu HR – powinni określić sytuacje, z którym wiązać się będzie 

realizacja zadań. Jak to zrobić? Na przykład zadając im pytania: 

 z jakimi sytuacjami mierzysz się najczęściej?  

 które sytuacje są najtrudniejsze w realizacji Twoich celów? 

 w których sytuacjach można zbudować wizerunek/skuteczność? 

 jakie sposoby reakcji przyniosły dobry efekt? 

Pytania te mają pomóc zdefiniować najczęściej występujące, lub mogące wystąpić sytuacje 

podczas realizacji zadań. Tak zebrane sytuacje powinny zostać przeanalizowane i 

zmodyfikowane w taki sposób, aby w każdej z nich kluczową rolę pełniła jedna konkretna 

kompetencja. 

Następnie, po weryfikacji opisów sytuacji, HR w porozumieniu z grupą ekspertów, określa 

typowe sposoby reakcji, zachowań w poszczególnych sytuacjach: od oczekiwanych do 

nieakceptowanych. W ten sposób powstaje badanie kompetencyjne dostosowane do celów i 

zadań w poszczególnych jednostkach organizacyjnych firmy – badanie oparte o opisy sytuacji 

dostosowane do kontekstu firmy oraz działu. 

Posłużmy się przykładem. Pan Adam pracuje w Dziale sprzedaży firmy „X”. Firma ta postawiła 

sobie za cel zwiększenie liczby Klientów ponawiających zakup o 10% rok do roku. Jak się to ma 

do kompetencji pana Adama? Załóżmy, że poszliśmy do kolegi pana Adama, Mistrza Sprzedaży z 

ubiegłego roku – pana Michała. Zapytaliśmy go jakie działania będą kluczowe, aby móc 

zrealizować postawiony cel. Odpowiedział, że będzie to m.in. zwiększenie efektywności spotkań 

z klientami. Czemu? Bo nie da się już zwiększyć liczby spotkań, ale ich efektywność – owszem. 

Drążyliśmy temat dalej i poprosiliśmy Pana Michała o opisanie przebiegu takiego spotkania, 

sytuacji z którymi miał do czynienia podczas tych spotkań, ale również przed- i po spotkaniach. 

Poprosiliśmy również, aby w każdej z sytuacji opisał nam jakie zachowania handlowca są 

skuteczne, a jakie nietrafione. Uzyskaliśmy odpowiedzi, na podstawie których możliwe stało się 

sporządzenie opisów typowych sytuacji, z jakimi może mieć do czynienia handlowiec z działu 

pana Adama. Na podstawie informacji od Pana Michała opisaliśmy również typowe sposoby 

reakcji handlowca, stosownie do poszczególnych sytuacji. W ten sposób powstało badanie, za 

pomocą którego będziemy mogli określić poziom oczekiwanych kompetencji nie tylko Pana 
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Adama, ale też i innych osób z działu. Wyniki dadzą nam odpowiedź, w czym Pan Adam jest 

dobry oraz co powinien doskonalić, żeby osiągnąć cel stawiany przez jego firmę. 

 

4. Jakie są korzyści? 

Jakie zatem korzyści przynosi opisana metoda?  

 Po pierwsze - -można wybrać z morza różnorodnych elementów, takich jak wiedza, różne 

umiejętności, cechy charakteru – które z kompetencje są kluczowe dla osiągnięcia celu 

stawianego przez daną firmę 

 Po drugie - definiowane są konkretne, realne sytuacje oraz pożądane reakcje – nie 

abstrakcyjne, a pochodzące z życia firmy czy działu 

 Po trzecie - powstaje konkretna lista kompetencji do indywidualnego rozwoju dla 

konkretnych ludzi, pracujących w poszczególnych działach firmy. 

 

 

 


