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Wprowadzenie
do zarządzania
zespołem
KOMPETENCJE NA
TLE WYBRANYCH
TRENDÓW
RYNKOWYCH

Wprowadzenie
do zarządzania
zespołem

CZYM SĄ
KOMPETENCJE
I JAK JE
WYKORZYSTYWAĆ
Wprowadzenie
do zarządzania
zespołem

Wprowadzenie
do zarządzania
zespołem
KOMPETENCJE,
KTÓRE ZMIANIAJĄ
LUDZI I FIRMY

ROZÓJ FIRM A
ROZWÓJ LUDZI

Wprowadzen
do zarządzani
zespołem
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Świat przyśpieszył…
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Rozwijać
się zmian
i szkolić, by przyśpieszyć
Tempo

„Zmień się lub zgiń.
Kiedy tempo zmian
zachodzących
na zewnątrz firmy jest
większe
niż tempo zmian
wewnątrzzbliża się koniec."
Jack Welch, szef General Electric
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Kilka wybranych trendów rynkowych
Rynek pracy to rynek
dobrego pracodawcy konkurującego
o talenty
i kandydatów z wyboru.
Kandydaci poszukują firm, które dają im możliwości rozwoju i zwiększania ich
wartości rynkowej.
Gospodarka globalna wymusza szybkość reakcji na
elastyczność zasobów pracy, innowacje, nowe przywództwo.
Rozwój nowych technologii idzie w parze z rozwojem ludzi.

nowe

możliwości,

Dłużej pracujemy, przekwalifikowujemy częściej niż kilkanaście lat temu,
potrzebujemy szybciej adaptować się do zmian. Pracujemy w zespołach
wielopokoleniowych. Znikają jedne zawody, powstają nowe, nie znamy nowych.

Jedną z metod adaptacji do zmian i budowania
przewagi konkurencyjnej firmy jest wzrost kompetencji
jej pracowników. Rozwój.

Czym jest kompetencja ?
WIEDZA

KOMPETENCJA
to zachowania wynikające z:
MOTYWACJA

Wiedzy - „Wiem, co trzeba zrobić”

KOMPETENCJA

POSTAWA

Umiejętności -„Potrafię to zrobić”
UMIEJĘTNOŚCI

Motywacji i postawy - „Chcę to zrobić”
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Przykładowy podział kompetencji
Związane z kontaktami z innymi
ludźmi np.

Społeczne

Zawodowe

Ogólnofirmowe

•

Budowanie zaangażowania
pracowników

•

Współpraca w zespole

Związane z rodzajem wykonywanej
pracy i stanowiska np.

•

Wystąpienia publiczne

•

Jakość pracy

Wspólne dla pracowników danej
organizacji np.

• Nastawienie na klienta
• Skuteczność
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Wybrane kompetencje menedżerskie oraz ich definicje*:


KOMUNIKACJA - przekazywanie informacji, pozyskiwanie informacji.



ORIENTACJA NA REZULTAT - operacjonalizacja i dążenie do celu,



OTWARCIE NA ZMIANY - inicjowanie, wspieranie i wdrażanie
zmian,



PRZYWÓDZTWO - angażowanie i przewodzenie, motywowanie.



PARTNERSKA WSPÓŁPRACA – współpraca z innymi, uwzględnianie
potrzeb i celów innych.



ODDZIAŁYWANIE NA INNYCH - wpływanie na innych, budowanie
relacji.



Kompetencje są opisane za pomocą
wskaźników behawioralnych
na kilku poziomach:
poziom A to poziom nieakceptowany
poziom B to poziom poniżej oczekiwań
poziom C to poziom oczekiwań
poziom D to poziom wyróżniający
poziom E to poziom mistrzowski
MOŻLIWOŚĆ MIERZENIA „MIĘKKICH”
ZASOBÓW ORGANIZACJI

ROZWIJANIE PRACOWNIKÓW – coaching, dzielenie się wiedzą.

*Udostępnione za zgodą firmy ODiTK
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Najbardziej popularne kompetencje
(analiza 40 firm, N. Rankin, Amstrong 2005, „Kompetencyjne systemy ocen pracowników” dr M. Sidor-Rządkowska)

Orientacja na pracę
zespołową

Komunikacja

65%

Zorientowanie na klienta 65%

Zarządzanie zespołem

58%

Orientacja na wyniki

Umiejętność rozwiązywania
problemów
55%

78%

58%

Świadomość biznesowa 38%

Podejmowanie decyzji

35%
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Inne ważne kompetencje spotykane w
zachodniopomorskich firmach
Orientacja na osiągnięcia

Umiejętności sprzedażowe

Poczucie humoru

Motywowanie

Przywództwo

Wywieranie wpływu

Innowacyjność

Szczęśliwi ludzie 
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Przykład karty kompetencji: INNOWACYJNOŚĆ
twórcze podejście do wykonywanych zadań, wypracowywanie nowych innowacyjnych pomysłów oraz rozwiązań.
Otwartość na nowe pomysły – pozytywne i proaktywne podejście do innowacyjnych pomysłów i rozwiązań

A

B

POZIOM NIEAKCEPTOWANY

POZIOM PONIŻEJ
OCZEKIWAŃ

Z góry negatywnie odnosi
się do pomysłów innych
ludzi.
Myśli biurokratycznie – nie
szuka nowych pomysłów i
usprawnień.
Krytykuje innowacyjne
pomysły, sztywno trzyma
się sprawdzonych, nie
zawsze dobrych rozwiązań.
Nie przyjmuje nowych
rozwiązań.
Jest zamknięty na zmiany i
propozycje usprawnień.

Uczestniczy w tworzeniu
nowych rozwiązań, ale
skupia się głównie na ich
krytyce.
Najpierw zawsze znajduje
słabe strony w pomysłach
innych osób, nie
proponując nowych
rozwiązań.
Po długim
argumentowaniu czasem
daje się przekonać.

C
POZIOM

OCZEKIWAŃ

Chętnie i aktywnie
uczestniczy w pracach
grupy, mających na celu
wypracowanie nowych
rozwiązań.
Zgłasza nowe pomysły w
ramach burzy mózgów czy
dyskusji grupowej.
Analizuje obowiązujące
rozwiązania i zgłasza
propozycje usprawnień
procesów i systemów, które
obsługuje osobiście.

D

E

POZIOM WYRÓŻNIAJĄCY

POZIOM MISTRZOWSKI

Poszukuje i wdraża nowe
rozwiązania. Z łatwością
generuje znaczną liczbę
nowych pomysłów.
Zachęca innych do
korzystania z
wypracowanych przez
siebie innowacyjnych
rozwiązań.
Podważa status quo
proponując nowatorskie
pomysły i usprawnienia.
Jest otwarty na nowe
pomysły nawet gdy są
obarczone ryzykiem.

Nieustannie poszukuje
inspiracji do wprowadzenia
korzystnych dla firmy
innowacji.
Inspiruje innych do
tworzenia nowych
pomysłów i sposobów
działania.
Przewodzi nowym ideom i
innowacjom.
Promuje taką postawę
wśród współpracowników.
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Jak rozwijać kompetencje?
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Model kompetencji a inne funkcje personalne

KSZTAŁTOWANIE KULTURY
ORGANIZACYJNEJ

ROZWÓJ
ORGANIZACJI
EMPLOYER BRANDING

ROZMOWY ROCZNE, IPR

REKRUTACJA I SELEKCJA

ZARZĄDZANIE TALENTAMI I
SUKCESJE

SZKOLENIA I ROZWÓJ

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Najważniejsze kompetencje?

KLUCZOWE KOMPETENCJE
- powiązane ze strategią
firmy

Trendy HR – (HRreview Poland 2016)
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Kiedy warto stosować system zarządzania kompetencjami?
• Kiedy można jednoznacznie określić kompetencje potrzebne do uzyskania
określonych wyników.
• Liczba kluczowych kompetencji potrzebnych do właściwego wykonywania
obowiązków nie jest zbyt duża.
• Daje się zauważyć bezpośredni związek między wyższym poziomem kompetencji
a osiąganiem lepszych wyników.
• Rozwój organizacji wymaga od pracowników nowych umiejętności.
• Czynnik ludzki ma duże znaczenie w budowaniu pozycji rynkowej np. sektor usług.
• Trudno pozyskać z rynku pracowników o poszukiwanych kompetencjach.

Korzyści z wdrożenia systemu kompetencji
DLA FIRMY

DLA PRACOWNIKA

Wsparcie realizacji strategii firmy i wyników.
Większa zdolność adaptowania się do
zmian.
Tworzenie efektywnej kultury organizacyjnej
spójnej z celami organizacji.
Bilans kompetencyjny, określenie nadwyżek
i luk kompetencyjnych.
Możliwość efektywniejszego planowania,
wykorzystania i zwiększania potencjału ludzi.

Pozytywny wpływ na zaangażowanie
pracowników i przyciąganie najlepszych.

Rozwój własnego potencjału.
Jasno określone oczekiwania i wymagania.
Indywidualny plan rozwoju.
Lepsza efektywność i samoocena.
Przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu.
Koncentracja na rozwoju kompetencji
kluczowych na stanowisku.

Czy to jest rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw?

„Właśnie niewielkie firmy spełniają często
większość z tych warunków i zarządzanie oparte
na kompetencjach może być odpowiednią dla MŚP
koncepcją zarządzania ludźmi.”
dr M. Sidor-Rządkowska „Zarządzanie personelem w małej firmie”

HR Biznes Partner od 2012 r. w globalnej instytucji finansowej TOP Employer
Konsultant i Mentor HRM Doradztwo i współpraca projektowa:
Oceny pracownicze i systemy kompetencji
Szkolenia i Rozwój
Rekrutacja
Outplacement

Marzena Jaszczak
marzena.jaszczak@wp.pl

Coach ICF Indywidualne sesje i plany rozwoju dla przedsiębiorców, kadry
menedżerskiej, sukcesorów i kluczowych pracowników
Trener Biznesu SKiTZ Matrik - Szkolenia kompetencyjne i warsztaty „workout”,
facylitowanie pracy grupowej
Wykładowca HRM od 2009 r. Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa

Wcześniej:
• Koordynator HR w Netto Polska
• Pomysłodawca, współwłaściciel i menedżer Biura Doradztwa Personalnego UniKadr
• Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami O/Szczecin

„Dla Ciebie przygotowane są SKRZYDŁA
i od Ciebie zależy, co z nimi zrobisz”

Przykład karty kompetencji:
ROZWIJANIE PRACOWNIKÓW – coaching
A

B

C

D

E

POZIOM NIEAKCEPTOWANY

POZIOM PONIŻEJ
OCZEKIWAŃ

POZIOM OCZEKIWAŃ

POZIOM WYRÓŻNIAJĄCY

POZIOM MISTRZOWSKI

Nie reaguje na potrzeby
rozwojowe
pracowników.
Unika feedbacku na
temat obszarów
wymagających poprawy
(silnych i słabych stron)
bądź czyni to w sposób
niekonstruktywny.

Reaguje na bieżące luki
rozwojowe
pracowników, ale nie
dostrzega
długookresowych
potrzeb.
Nieregularnie daje
feedback o bieżących
obszarach (silnych i
słabych stronach).
Brakuje wsparcia we
wdrożeniu.

Reaguje
Regularnie rozmawia o
konstruktywnym
rozwoju pracownika i
feedbackiem na bieżące wspiera go przez
luki i mocne strony
planowanie
pracownika. Rozmawia o adekwatnych działań.
potrzebach
Zachęca pracownika do
rozwojowych
inicjatywy.
pracowników i szuka na Motywująco wskazuje
nie odpowiedzi – jest
feedbackiem bieżące
zainteresowany
obszary wymagające
percepcją pracownika. rozwoju (silne i słabe
strony).

Wskazuje na rozwój jako
wartość. Tworzy
środowisko, które
inspiruje i sprzyja dbaniu
o swój rozwój.
Uzyskuje otwartość
pracowników w zakresie
bieżącego feedbacku o
silnych i słabych
stronach.

22

*Udostępnione za zgodą firmy ODiTK

