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INDEKS UMIEJĘTNOŚCI
UMIEJĘTNOŚĆ
PRACA ZESPOŁOWA
IDENTYFIKACJA I
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
NIEZALEŻNOŚĆ I
INICJATYWNOŚĆ
ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ

LIDEROWANIE W ZESPOLE
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

DZIAŁANIE ZESPOŁOWE
OTWARTOŚĆ NA ZMIANY

PRZYSTOSOWALNOŚĆ I
ELASTYCZNOŚĆ
ZORIENTOWANIE NA

CHARAKTERYSTYKA
Umiejętność delegowania obowiązków do członków grupy, motywowania, oceny stanu realizacji zadań i wsparcia innych pracowników
swym doświadczeniem
Zdolność do identyfikacji najskuteczniejszych rozwiązań z uwzględnieniem kontekstu i celów, definiowania metod operacyjnych grupy
oraz deficytów kompetencji zawodowych
Umiejętność analizowania problemów, prowadzenia badań i podejmowania akcji z wykorzystaniem pro aktywnych i autonomicznych
metod
Kompetencje związane z uschematyzowaniem pracy poprzez wybór najefektywniejszych metod komunikacyjnych z uwzględnieniem
celów; kompetencje odnoszące się do publicznych wystąpień oraz promocji i rozpowszechniania pomysłów i informacji z użyciem
nowych technik
Umiejętność osiągnięcia porozumienia i podniesienia poziomu współpracy w grupie, kierowania członkami grupy lub całą grupą w celu
osiągnięcia określonych założeń. Bądź wiarygodny i zdecydowany.
Umiejętność koordynowania i integrowania intencji jednostek w celu zbudowania środowiska do współpracy opartej na podobnych
potrzebach, niekoniecznie je synchronizując, lecz wskazując drogę do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Zidentyfikuj priorytetowe
działania w odniesieniu do założonych celów.
Otwartość we współpracy z zespołem w celu osiągnięcia celów, zdolność do porównywania i waloryzowania wkładu innych.
Orientacja na oryginalne i efektywne rozwiązania w celu wykorzystania nowych możliwości i osiągnięcia założonych celów. Dostosuj
postawy do określonych sytuacji i problemów. Przygotuj organizację na zmiany i zapewnij wszelkie zasoby, którymi musi dysponować w
trakcie tego okresu.
Zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki, adaptowania działań i postaw w celu wykorzystania nadarzających się
okazji i osiągnięcia założonych celów. Traktuj zmiany jako możliwość zdobycia doświadczenia w sposób otwarty i konstruktywny,
zyskując nowe możliwości.
Uwaga skupiona na gromadzeniu informacji na temat zarówno sprecyzowanych, jak i niewyrażonych potrzeb pracowników oraz ich

PRACOWNIKA
ZORIENTOWANIE NA
REZULTATY
WYTRWAŁOŚĆ/REALIZACJA
PRECYZJA I JAKOŚĆ
ZDOLNOŚĆ DO PODEJMOWANIA
DECYZJI
PLANOWANIE
ORGANIZACJA
ZARZĄDZANIE LUDŹMI
ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI
PERSPEKTYWA GLOBALNA
INTELIGENCJA SPOŁECZNA
ANALIZA
SYNTEZA
NEGOCJACJE

stymulacja. Zrozum inny punkt widzenia i nie ignoruj najbardziej odpowiednich rozwiązań, jednocześnie sprawując ciągłą kontrolę.
Zdolność do ciągłego dopasowywania swoich działań, a także działań innych do osiągnięcia założonych celów, działań przeprowadzanych
na poziomie zgodnym z istotą i wagą celów. Działaj w harmonii z ustalonymi standardami, a w przypadku wystąpienia rozbieżności
skieruj przedsięwzięcie na właściwy tor.
Zdolność do koncentrowania uwagi na zadaniach, bycia nieustępliwym i osiągania oczekiwanych wyników. ………włoski……….. Działaj w
sposób ciągły i wytrwały dopóki zadanie nie zostanie ukończone.
Zdolność do uważnego i starannego działania oraz do przeprowadzania skrupulatnej ewaluacji podjętych starań w celu uzyskania
wysokiej jakości pracy zgodnej z obowiązującymi normami i procedurami.
Zdolność do rozważnego wyboru jednego z dostępnych alternatywnych rozwiązań, gotowość do podejmowania klarownych decyzji,
także w krytycznych i trudnych sytuacjach. Zidentyfikuj dostępne opcje, skonkretyzuj rezultaty, ryzyka i możliwe konsekwencje.
Umiejętność definiowania średnio- i długookresowych planów działań w celu osiągnięcia założonych celów. Jasno określ priorytety,
kwestie krytyczne oraz kroki cząstkowe.
Zdolność do efektywnego przypisywania działań, definiowania terminów i lokowania zasobów w zgodzie z określonymi celami. Zachowaj
spójność, synergię i efektywność.
Umiejętność pozyskiwania wiedzy i przekazywania jej pracownikom, motywowania ich do pracy i rozwoju zawodowego. Oceniaj ich
obiektywnie, skupiając się na rozwoju i zdobywaniu nowych obowiązków.
Zdolność rozumienia, monitorowania i rozładowywania sytuacji, które dzielą grupę i powodują napięcia w relacjach między
pracownikami. Nie zniechęcaj się trudnościami i definiuj elementy krytyczne.
Umiejętność rozważania różnych problemów w sposób spójny, poszukując skutecznych rozwiązań.
Zdolność do działania w określony sposób, będąc efektywnym w odniesieniu do różnych warunków. Umiejętność utrzymywania relacji
uwzględniając reakcje innych osób w najbliższym otoczeniu i poza nim.
Zdolność racjonalnego i przenikliwego myślenia, wykorzystywanie w tym celu technik dedukcyjnych, logiki, związków przyczynowoskutkowych, konceptualizacji oraz wyszukiwanie zaawansowanych rozwiązań wysokiej jakości.
Predyspozycje do intuicyjnego, pragmatycznego myślenia, które uwzględnia ustalone terminy oraz mnogość lub niedostatek zasobów i
dąży do przeobrażenia kilku istotnych elementów w użyteczne, praktyczne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest to konceptualne optimum.
Odnosi się to do umiejętności działania jako autorytarny i szanowany kierownik oraz osiągania założonych rezultatów poprzez
przekonywanie innych.
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Ogólna Misja

Przedsiębiorca definiuje generalną strategię przedsiębiorstwa i nadzoruje jej realizację.
Przedsiębiorca tworzy cele dla modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa oraz definiuje ogólny plan marketingowy, dystrybucyjny i odnoszący się do wchodzenia na

Główne działania

nowe rynki. Przedsiębiorca nadzoruje wykorzystanie środków (organizacyjnych, technicznych, ludzkich, finansowych, logistycznych, itp.) w celu osiągnięcia
założonych celów.

Proces

Działanie

Zadanie

Umiejętności

Wiedza ogólna

Wiedza specjalistyczna

Odwiedź różne

Przedsiębiorca powinien wiedzieć jak:

banki w celu

- wykreować relację z bankiem, opartą na zaufaniu i profesjonalizmie w celu

porównania

Wiedza na temat

uzyskania i zapewnienia informacji koniecznej do identyfikacji prawdziwych

proponowanych

obowiązującego

potrzeb finansowych firmy oraz szczegółowego zdefiniowania technicznych,

warunków.

prawa i regulacji

strukturalnych oraz kosztowych aspektów tej relacji;

Oceń zgodność

publicznych.

- zapewnić wszelkie użyteczne wskaźniki definiujące typ finansowania, który

Zarządzanie

treści umowy z

Znajomość

chce się uzyskać od danego baku, w tym kwestie związane z okresem, na jaki to

relacjami z

ekonomicznymi/

podstaw

finansowanie powinno być przyznane, kwotami i warunkami tak, by otrzymać

księgowości.

najlepszą formę wsparcia dla rozwoju ekonomicznego i produkcyjnego

Wiedza na temat

przedsiębiorstwa;

różnych form

- na podstawie potencjalnych środków otrzymanych i kosztów, strategii firmy,

zewnętrznego

planu inwestycyjnego, planu komercjalizacji produktu/usługi i planu produkcji,

finansowania.

obecnej i przyszłej struktury organizacji oraz przewidywanych

Wiedza dotycząca

ekonomicznych/finansowych przepływów w firmie, ocenić warunki otrzymania

Inteligencja
bankami i innymi

finansowymi
społeczna

ADMINISTRACJA I

instytucjami (np.

potrzebami firmy.
Perspektywa

ZARZĄDZANIE

venture capital,

Zdefiniuj zalety i
globalna

EKONOMICZNO-

fundusze

wady
Zdolność do

FINANSOWE

zalążkowe, anioły

zewnętrznych
podejmowania

biznesu,

form
decyzji

programy UE,

finansowania.

zarządzania

krótko-, średnio- i długookresowego wsparcia kredytowego;

leasing)

Połącz

finansami

- ocenić warunki potencjalnego dostępu do preferencyjnych form wsparcia

odpowiednie

(równoważenia

finansowego przewidzianych w lokalnych, regionalnych, narodowych i unijnych

źródła

wewnętrznych i

regulacjach w kontekście innowacji technologicznych i

zewnętrznych i

zewnętrznych form

produktowych/procesowych w organizacji, badań i szkoleń, ochrony

wewnętrznych

finansowania).

środowiska, które można przenieść do systemu bankowego lub zintegrować z

form

krótko-, średnio- i długoterminowymi kredytami;

finansowania.

- wybrać metody zapłaty,

- uzgodnić zniżki rachunkowe, ocenić lub (jeśli nie otrzymano) poprosić bank o
niezbędne do podjęcia zagranicznych operacji wskaźniki i informacje;
- obserwować rozwój współpracy w celu określenia czy przyjęte metody
wsparcia (w odniesieniu do kwestii technicznych) naprawdę odpowiadają
specyfice procesu produkcyjnego w firmie, a jeśli nie – proponować zmiany
(uwzględnione w umowie z bankiem lub nie), które pozwolą w pełni
odpowiadać na potrzeby operacyjne firmy;
- ocenić i wystąpić z wnioskiem o podniesienie finansowania, gdy firma rozwija
się dynamicznie lub inwestuje w celu zwiększenia obrotu, produkcji lub wejścia
na nowe rynki; wniosek powinien być poparty odpowiednim biznesplanem
określającym nowe zmienne ekonomiczno-finansowe;
- używać metodologii w celu oceny inwestycji projektowych.
Przedsiębiorca powinien umieć:
- identyfikować przewagę konkurencyjną firmy w porównaniu z konkurencją i
Cykliczne obserwuj

ustalić taką strategię konkurencyjną, która uwzględnia mocne strony,
- ocenić stosunek kosztów stałych i zmiennych,

równowagę
Negocjacje
ekonomiczną

- renegocjować ceny surowców i części do produkcji z dostawcami, jeśli status
Analiza
finansowy firmy jest stabilny; z kolei, jeśli występują problemy – negocjować

Szybko reaguj w
ADMINISTRACJA I

Utrzymywanie

ZARZĄDZANIE

ekonomicznej

EKONOMICZNO-

równowagi

FINANSOWE

przedsiębiorstwa

Planowanie

Wiedza dotycząca

Zdolność

własnych marż

podejmowania

Wiedza z zakresu

decyzji

zarządzania

krytycznych

lepsze warunki zapłaty dostawcom;

obszarach,

- ocenić możliwość uzyskania dostępu do preferencyjnych lub bezzwrotnych

zwłaszcza w

źródeł finansowania różnych inwestycji dotyczących różnych aspektów, np.
innowacji, oszczędzania energii, ekologii, przedsiębiorczości młodych osób i

przypadku
Zorientowanie na
wystąpienia różnic

kobiet, zaawansowanych technik zarządzania, poszukiwań nowych sposobów
rezultaty

w kosztach i

sprzedaży, penetracji rynku, rozwoju eksportu, itd.;

dochodach

- ocenić postęp w obrotach firmy, także w odniesieniu do przyjętych strategii
rynkowych lub, w przypadku chęci zdobycia części rynku, przyjąć taką
strategię, która będzie uwzględniać strategię cenową i pozwoli na dalsze

działania oraz wzmocni pozycję firmy na rynku. W celu stworzenia efektywnej
strategii, która musi zawierać określony i spójny zestaw zniżek, nawet
ograniczonych w czasie, przedsiębiorca powinien dysponować szeroką wiedzą
na temat swoich zysków i marż, ponieważ tylko wtedy jest w stanie
sformułować wstępne ceny, które nawet po obniżce nie spowodują strat w
firmie;
- opracować biznesplan w celu uzyskania pewnego stopnia przezorności w
przypadku wystąpienia konieczności podjęcia szybkiej, właściwej decyzji
menedżerskiej. Ludzie, którzy przemyśleli sytuację, z którą muszą sobie radzić
miesiącami i codziennie oceniać właściwość swoich decyzji, rzadziej napotykają
niespodziewane trudności i działają w panice. W najgorszym przypadku
przeprowadzają redukcje w firmie bez żadnych strat, z kolei w najlepszym z
możliwych – rozważają opcje adaptacji i są gotowi na zmianę kierunku
działania, w ten sposób wracają do normy przed innymi;
- ocenić zwrot inwestycji;
- analizować wyniki ekonomiczne firmy.
Przedsiębiorca powinien umieć:
- unikać obarczania firmy inwestycjami niezgodnymi ze strategią;
Zdolność do
Dokonuj cyklicznej

- ocenić potrzebę dysponowania kapitałem obrotowym, stale równoważyć
Wiedza z zakresu
kapitał obrotowy netto;

podejmowania
ADMINISTRACJA I

Utrzymywanie

oceny opartej na

ZARZĄDZANIE

finansowej

obiektywnych

EKONOMICZNO-

równowagi

danych i

FINANSOWE

przedsiębiorstwa

realistycznych

podstaw
decyzji

- oddzielać środki krótko- i średnio- oraz długoterminowe, unikać
księgowości

Perspektywa

wykorzystywania tych krótkoterminowych do inwestowania, a jedynie do
Wiedza na temat

globalna

kredytowania klientów;
narzędzi
- aktualizować plany dla finansów krótkoterminowych oraz uważnie

Zorientowanie na
prognozach

finansowych
rezultaty

monitorować płatności dla klientów, w związku z faktem, iż wiek tych płatności
jest istotny, ponieważ z upływem czasu należność zmniejsza się;
- ocenić koszty/korzyści różnych typów finansowania inwestycji;

- raportować prawdziwą sytuację finansową przedsiębiorstwa bankowi,
udowadniając, że firma zasługuje na okazane zaufanie zgodnie z Basel (Umową
Kapitałową). Przedsiębiorca powinien przygotowywać i prezentować okresowo
pełny bilans bez oczekiwania na prośbę z banku;
- ocenić koszta i pasywne oprocentowanie zawarte w wyciągu z konta
przesyłanym przez bank, z którym współpracuje w celu przyjrzenia się jeszcze
raz stawkom i warunkom, zwłaszcza jeśli zostały one zmienione bez
wcześniejszej konsultacji;
- ewaluować okresowe trendy dochodów i kosztów;
- zdefiniować opłacalną płynność finansową;
- określić potrzebę sięgania po zewnętrzne środki finansowe;
- analizować sytuację finansową i majątkową firmy.
Przygotuj

ADMINISTRACJA I

Komunikowanie

miesięczne

informacji i

sprawozdanie

Wiedza z zakresu

Przedsiębiorca powinien umieć:

narzędzi

- wymagać od menedżera zaprezentowania wyników, analizować te wyniki w

komunikacji

odniesieniu do ustalonych na początku roku celów, zaprezentować te wyniki

Wiedza z zakresu

menedżerowi podczas spotkania wewnętrznego: jeśli ocena będzie pozytywna,

Analiza
ZARZĄDZANIE

wyników

dotyczące
Perspektywa

EKONOMICZNO-

związanych z

finansowych
globalna

FINANSOWE

działalnością

wyników firmy i

narzędzi

przedsiębiorca powinien pogratulować menedżerowi, jeśli negatywna –

przedsiębiorstwa

zaprezentuj go na

finansowych

poprosić o bardziej efektywną pracę.

spotkaniu
Planowanie i

Zapewnij

Przedsiębiorca powinien być w stanie:

monitorowanie

zrównoważony

Perspektywa

Wiedza z zakresu

- identyfikować potrzeby dotyczące dostaw, określać ich warunki, także w

ZARZĄDZANIE

nabycia

sposób

globalna

technik planowania

zgodzie z nabytymi nawykami i poprzednimi umowami;

PRODUKCJĄ/

surowców/

zarządzania

Analiza

Wiedza dotycząca

- gromadzić informacje (pogrupowane ze względu na typy dostaw, bliskość

WDRAŻANIEM

półproduktów

magazynem, także

Inteligencja

zarządzania

geograficzną, politykę znaków towarowych, itp.) od innych firm i klientów w

niezbędnych do

w kontekście

społeczna

dostawami

celu zidentyfikowania potencjalnego dostawcy, z którym należy się

procesu produkcji

ekonomiczno –

skontaktować;

finansowym

- uzyskać określone obliczenia i ocenić je, dzięki czemu lista potencjalnych

Podejmuj decyzje

dostawców jest ustawicznie aktualizowana i rozwijana;

w odniesieniu do

- ocenić rzetelność dostawców;

ekonomicznych,

- wybrać najbardziej wykwalifikowanego dostawcę/dostawców i określić

czasowych i

ogólne warunki dostaw;

jakościowych

- wysłać plan zakupów surowców/półproduktów niezbędnych w procesie

ograniczeń

produkcji do departamentu zakupów firmy;

Oceń relacje

- zarządzać relacjami z dostawcami i związanymi z nimi aspektami

jakości i

ekonomicznymi.

dogodności
indywidualnych
dostaw
Zapewnij ciągłą
dostępność
surowców i
półproduktów,
niezbędnych w
procesie produkcji
Oceń zgodność

Planowanie

Przedsiębiorca powinien umieć:

podjętych decyzji

Zdolność do

- definiować zadania/zadanie w całym cyklu produkcji/dostaw;

w odniesieniu do

podejmowania

Planowanie faz
ZARZĄDZANIE

standardów

decyzji

procesu
PRODUKCJĄ/

transwersalne w całym cyklu produkcji/dostaw oraz zdefiniować produkty
na temat sektora

produktu/usługi

Zorientowanie na

produkcji/
WDRAŻANIEM

- określić zadania współzależne i zidentyfikować te z nich, które są
Techniczna wiedza
każdego z zadań;
Wiedza z zakresu

Oszacuj

rezultaty

wdrażania

- definiować produkt/usługę oraz wskaźniki i indeksy procesu niezbędne z
procesu produkcji

ekonomiczno –

Przywództwo w

punktu widzenia zarządzania jakością systemu produkcji/dostaw;

finansową

grupie

- przygotować system techniczny/technologiczny w zgodzie z charakterystyką

wykonalność

Identyfikacja i

produkcji/dostaw;

Okresowo badaj

rozwiązywanie

- przygotować i przekazać menedżerom liniowym dokumentację produkcyjną i

nowości

problemów

polecenia;

technologiczne

Wiedza z zakresu

- zdefiniować system monitoringu oraz zidentyfikować obszary

mogące usprawnić

angażowania

krytyczne/anomalie cyklu produkcji/dostaw, w tym kwestie, terminy i metody;

proces

ludzi

- oszacować możliwości wystąpienia odchyleń o standardowego procesu;

Zdefiniuj fazy w

- zdefiniować akcje wsparcia i rozwiązania naprawcze do zaadaptowania w

odniesieniu do

nagłych przypadkach w celu zgodności z cyklem produkcji/dostaw;

logistycznych i

- zdefiniować zasoby ludzkie i energetyczne, konieczne do wyprodukowania

czasowych

dobra/usługi;

ograniczeń

- nadać ważność ciągłemu planowi rozwoju, zdefiniować zakres
odpowiedzialności i system raportowania.

Okresowo
monitoruj
Analiza

rezultaty

obowiązujących

przeglądu

Przedsiębiorca powinien być zdolny do:
Analiza

ZARZĄDZANIE

- wdrożenia systemu firmy, w ramach którego określony może być wpływ
Wiedza z zakresu

regulacji i

technicznego

Zdolność do

PRODUKCJĄ/

środowiskowy;
regulacji

kontekstu, w

Zarządzaj relacjami

podejmowania

WDRAŻANIEM

- oceny wyników okresowych przeglądów;
sektorowych

którym operuje

z instytucjami

firma

publicznymi,

- identyfikacji/analizy jakichkolwiek niezgodności;

decyzji

- dokonania decyzji naprawczych w kontekście kwestii krytycznych.

związkami
zawodowymi, itp.
Stosuj
ZARZĄDZANIE

Definiowanie

Wiedza na temat

Przedsiębiorca powinien umieć:

przepływów i

- zidentyfikować rodzaje wymaganych środowisk pracy;

procesów

- zaadaptować zidentyfikowane środowiska (ilość, obszar, rozmiar);

produkcyjnych

- zidentyfikować strukturalne elementy konieczne w każdym ze środowisk dla

sposób myślenia

Wiedza z zakresu

danego produktu/usługi;

Poświęć specjalną

modeli planowania

- ocenić stopień elastyczności zidentyfikowanych elementów w świetle

systematyczny,
Organizacja

TECHNOLOGICZNYMI I

strukturalnej

zorientowany na
Perspektywa

STRUKTURALNYMI

charakterystyki

planowanie
globalna

ZASOBAMI

środowisk pracy

uwagę kwestiom

Podstawowa

przyszłych innowacji produktowych/procesowych;

zarządzania

wiedza z zakresu

- współprojektować z technikami strukturę i plan środowisk pracy, procesów.

zasobami

technologii

ekonomiczno –
finansowymi
Definiuj
nieodzowne
elementy w
kontekście
rozwoju
technologicznego
Stosuj myślenie
skierowane na
rozwiązywanie
problemów
Przedsiębiorca powinien być zdolny do:
Połącz zasoby

Perspektywa
- zidentyfikowania typów potrzebnego sprzętu, także poprzez rozeznanie, z

ZARZĄDZANIE

Definiowanie

ludzkie z

globalna

Wiedza na temat

TECHNOLOGICZNYMI I

szczegółów

efektywnością w

Analiza

przepływów i

STRUKTURALNYMI

technicznych

organizacji

Zdolność do

procesów

ZASOBAMI

sprzętu

Skup specjalną

podejmowania

produkcyjnych

uwagę na

decyzji

jakich sprzętów korzysta konkurencja i/lub co jest dostępne na rynku;
- oszacowania szczegółowych wymiarów różnych elementów sprzętu (ilość,
pojemność, szybkość, itp.) dla każdego zidentyfikowanego typu;
- sformułowania szczegółów pojedynczych elementów sprzętu (jako wkład w
proces ich zakupu).
zarządzaniu
zasobami
ekonomiczno –
finansowymi
ZARZĄDZANIE

Definiowanie

Połącz zasoby

Zdolność do

Wiedza na temat

Przedsiębiorca powinien umieć:

TECHNOLOGICZNYMI I

standardów

ludzkie z

podejmowania

przepływów i

- identyfikować metody użycia, wyborać z tych najbardziej efektywnych dla

STRUKTURALNYMI

użycia sprzętu

ZASOBAMI

efektywnością w

decyzji

procesów

dostarczenia produktu/usługi;

organizacji

Planowanie

produkcyjnych

- planować zwykłe i nadzwyczajne działania z zakresu eksploatacji;

Skup specjalną

Przywództwo w

Wiedza z zakresu

- definiować wskaźniki efektywności/produktywności w odniesieniu do użycia

uwagę na

grupie

technik i kontroli

konkretnych sprzętów;

zarządzaniu

Organizacja

wydajności

- dostarczyć dyspozycje co do zastosowania obowiązujących regulacji (higiena,

ludzi/maszyn

bezpieczeństwo, itp.) w odniesieniu do konkretnych sprzętów;

zasobami
ekonomiczno –

- uzyskać zgodność co do zdefiniowanych standardów wśród

finansowymi

współpracowników.

Działaj będąc
nakierowanym na
jakość
Przestrzegaj
obowiązujących
norm mających
wpływ na
Przedsiębiorca powinien umieć:
produkt/proces
- definiować obiektywne standardy jakości produktów/usług;
Zastosuj zasady
Identyfikowanie

dotyczące jakości

Zorientowanie na

oczekiwanych

oraz wszelkie

rezultaty

standardów

nieobowiązkowe

Perspektywa

jakości

regulacje (np. ISO

globalna

ZARZĄDZANIE I
MONITOROWANIE
SYSTEMU JAKOŚCI

Wiedza z zakresu

- definiować standardy jakości procesu do użycia dla danego produktu/usługi;

regulacji

- definiować poziomy akceptowalności jakości w odniesieniu do klientów,

sektorowych

określone poprzez przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta;

Wiedza dotycząca

- definiować cele poprawy jakości;

danego rynku

- nadzorować przygotowanie dokumentacji wspierającej w stosowaniu

9000 dla
standardów jakości (instrukcje operacyjne, procedury, podręczniki
systemów
użytkownika, itd.).
zarządzania,
normy
produktowe UNI i
CEI, itp.)

Stosuj systemowe
podejście do
zapewnienia
jakości, które
uwzględnia
dostawców,
partnerów,
pracowników, itd.
Przestrzegaj zasad
Przedsiębiorca powinien umieć:
systemu jakości i
- identyfikować osoby zainteresowane w przedsiębiorstwie i przekazywać im

Dystrybucja
regulacji

Zarządzanie

przyjętych dla

zespołem

Znajomość

danego systemu

Perspektywa

regulacji

zarządzania, a

globalna

sektorowych

także bądź otwarty

Organizacja

dokumentację;

dokumentów
ZARZĄDZANIE I
odnoszących się
MONITOROWANIE

- zarządzać zadaniami związanymi z dystrybucją dokumentów i je kontrolować;

do systemu
SYSTEMU JAKOŚCI

- zapewnić osobom zainteresowanym informacje tak, by zdywersyfikować

jakości wśród

zmiany, które należy wprowadzić dokumentów;

pracowników

- zagwarantować stałą aktualizację dokumentów, także bazując na wnioskach o
na współpracę z
zmiany złożonych przez różnych osoby zainteresowane.
pracownikami
Współpracuj z

Przedsiębiorca powinien być zdolny do:

odpowiednimi

Analiza

- określenia systemu zarządzania tak, by monitorować przestrzeganie

zainteresowanymi

Identyfikacja i

standardów;

osobami i stosuj

rozwiązywanie

Wiedza z zakresu

- identyfikowania wszystkich nieprzewidzianych/nieoczekiwanych sytuacji

zasady jakości

problemów

technik

problematycznych (odchyleń);

zawarte w

Planowanie

monitorowania i

- analizy sytuacji;

dokumentacji

Zdolność do

kontroli

- definiowania metod interwencyjnych w kontekście terminów i osób

(Podręcznik

podejmowania

zainteresowanych, które należy zaangażować;

Użytkownika,

decyzji

- szybkiego podejmowania akcji naprawczych, jeśli wystąpi taka konieczność

Monitorowanie
ZARZĄDZANIE I

poziomu

MONITOROWANIE

przestrzegania

SYSTEMU JAKOŚCI

standardów
jakości

Procedury,

(jeśli możliwe);

Instrukcje

- wyboru odpowiedniej metody analizy przyczyn zaistniałego problemu;

Operacyjne, itp.)

- identyfikowania przyczyn zaistniałych sytuacji problematycznej;
- definiowania planu działań usunięcia przyczyn (w celu uniknięcia kolejnej
sytuacji problematycznej);
- oceny rezultatu zaplanowanych działań usunięcia przyczyn.

Współpracuj z
odpowiednimi
Analiza
zainteresowanymi
Perspektywa
Przedsiębiorca powinien umieć:

osobami w firmie
globalna
Określenie
działań dążących

Wiedza z zakresu

Zdolność

zarządzania

podejmowania

systemami jakości

- identyfikować działania do podjęcia;

dokumentacji

SYSTEMU JAKOŚCI
systemu jakości

Planowanie
jakości zawarte w

MONITOROWANIE
do poprawy

- ocenić szansy poprawy systemu zarządzania jakością;

Stosuj zasady

ZARZĄDZANIE I

- zaplanować działania, zidentyfikować zadania i obowiązki;

(Podręcznik

- monitorować wykonanie działań;
decyzji

Użytkownika,

- ewaluować efektywność działań.
Zarządzanie

Procedury,
zespołem
Instrukcje
Operacyjne, itp.)
Oceń rzetelność

Przedsiębiorca powinien umieć:

zebranych

Podstawowa

- analizować główne cechy potencjalnych klientów, z którymi należy się

Identyfikacja

informacji

wiedza

kontaktować, zbierać informacje na ich temat;

określonej grupy

Dla każdego

marketingowa

- identyfikować potencjalnych klientów, którzy odznaczają się tymi cechami,

Podstawowa

identyfikując ich potrzeby i oczekiwania, które pragniemy zaspokoić;

znajomość

- identyfikować poziomy jakości oczekiwane przez potencjalnych klientów;

Analiza
docelowej

produktu/usługi

MARKETING

Perspektywa
klientów, z którą

szczegółowo
globalna

należy się

zdefiniuj potrzeby,

narodowego i

- wprowadzić w życie plan komunikacji i związane z nim działanie promocyjne,

komunikować

które mają one

międzynarodowego

a także inne akcje w celu nawiązania kontaktu ze zidentyfikowanymi,

zaspokajać

kontekstu

potencjalnymi klientami;

Zapewnij

- weryfikować rezultaty podjętych inicjatyw, ocenić wyniki rynkowe;

maksymalną

- definiować segmenty rynku (profile klientów), do których oferowany jest

równowagę

produkt.

pomiędzy kosztami
i korzyściami
Chroń wizerunek,
który firma chce
prezentować
przypisanemu
rynkowi oraz
zagwarantuj
zgodność z
założeniami
przedsiębiorstwa
Oceń zakres dla
kryteriów
stosowanych przy
wyborze
potencjalnych
klientów
Zapewnij zgodność

Przedsiębiorca powinien umieć:
Wiedza z zakresu

z potencjałem

Analiza

- analizować informacje zebrane w trakcie badań rynku, analizy danych i
podstaw

Identyfikacja

firmy

Perspektywa

potrzeb, itp.;
marketingu

produktu/usługi

Oceń wykonalność

globalna

MARKETING

- szczegółowo definiować cechy charakterystyczne produktu/usługi, którą
Znajomość

do wprowadzenia

możliwych opcji

Precyzja i jakość

planuje wyprodukować/dostarczyć, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści
marketing mix i

na rynek

Oceń zmienne

Adaptowalność i

uzyskanych przez użytkownika/klienta i odnoszących się do zidentyfikowanych
współzależności

dostaw/dystrybucji

efektywność

potrzeb;
jego elementów

Powtórnie

- opracować krótki opis zasobów i technologii niezbędnych do produkcji/

przeanalizuj ofertę

dostawy produktu/usługi;

techniczno –

- ocenić wykonalność techniczno-ekonomiczną;

ekonomiczną

- zdefiniować ofertę techniczno – ekonomiczną, uwzględniając czas realizacji,

przed wysłaniem

warunki płatności, itp..

jej do klienta
Przedsiębiorca powinien umieć:
Oceń zgodność

- definiować obszar geograficzny, na którym dany produkt będzie

pojedynczych

dystrybuowany/usługa będzie dostarczona;

decyzji

Wiedza z zakresu

- wybrać kanały dystrybucji;

Działaj w celu

Perspektywa

podstaw

- definiować rodzaje sprzedaży (bezpośrednia, nadzorowana, online,

waloryzacji

globalna

marketingu

korespondencyjna, door-to-door, itp.);

produktu/usługi

Analiza

Znajomość

- określić techniki sprzedaży;

Dokonaj ewaluacji

Planowanie

marketing mix i

- analizować informacje dotyczące wydarzeń i wystaw związanych z sektorem,

stosunku kosztów i

współzależności

w którym działa dana firma;

korzyści decyzji

jego elementów

- uczestniczyć w odpowiednich wydarzeniach, by zaspokoić potrzeby

Nakreślenie
strategii
MARKETING
sprzedaży
produktu/usługi

podjętych ex-ante i

promocyjne przedsiębiorstwa;

ex-post

- zapewnić wskaźniki rynkowych, logistycznych i organizacyjnych aspektów
bezpośredniego uczestnictwa.

Dokonuj

Przedsiębiorca powinien umieć:

strategicznych

- identyfikować produkty/usługi, które należy zaoferować poprzez

wyborów w

przygotowanie katalogu;
Perspektywa

Przygotowanie
MARKETING

katalogu
sprzedaży

kontekście

- wyszczególnić nietypowości odróżniające dane produkty/usługi od tych
globalna

Wiedza z zakresu

Zorientowanie na

danego rynku

sprzedaży i oferty

oferowanych przez konkurencję oraz możliwości dystrybucji;

produktów/usług,

- definiować i/lub konstruować treści planowanego komunikatu poprzez
rezultaty

a także w

przygotowanie katalogu sprzedaży produktów/usług, które są zgodne z misją i

odniesieniu do

wizerunkiem firmy;

grupy docelowej

- określić jednostkę finansową dostępną dla tej konkretnej inicjatywy;

- identyfikować i wybrać wykonawcę katalogu.
Przedsiębiorca powinien umieć:
- formułować typ, opis cech charakterystycznych i elementów niezbędnych, a

Wyjaśnij i
Zdolność do
udokumentuj (na

także ilości oferowanych produktów/usług;
podejmowania

tyle jasno, na ile to
MARKETING

- wskazać metody dostawy, terminy i miejsca;
decyzji

Nawiązywanie
możliwe)

Wiedza rynkowa

- definiować gwarancje odnoszące się do funkcjonalności i jakości produktu;

Inteligencja

kontaktu
przytoczone

- ustalić ceny oraz terminy i metody płatności;
społeczna

informacje i

- określić koszta odnoszące się do sprzedaży, a także dostawy wszelkich
Negocjacje

elementy

akcesoriów;
- opracować typy wsparcia posprzedażowego.
Przedsiębiorca powinien być w stanie:

Oceń metody
wdrożenia procesu
monitorowanie
MARKETING

Wiedza na temat

- zaplanować proces oceny satysfakcji klienta;

procesu

- przygotować system gromadzenia i selekcji istotnych informacji w celu

Wiedza dotycząca

określenia poziomu satysfakcji klienta;

danej grupy

- dostrzec i wartościować wszelkie obszary krytyczne oraz skargi klientów;

docelowej

- przygotować/ewaluować inicjatywy w celu zarządzania obszarami

Planowanie

Aktywacja i

Organizacja
identyfikacji

narzędzi oceny

Zorientowanie na
satysfakcji klienta i

satysfakcji klienta

rezultaty
efektywności

krytycznymi i ciągłego rozwoju organizacji.

Ewaluacja

Kontaktuj się z

potrzeb w

pracownikami

Analiza

odniesieniu do

bezpośrednio

Perspektywa

zasobów

zaangażowanymi

globalna

pracowniczych

w proces produkcji

ROZWÓJ ZASOBÓW
LUDZKICH

Wiedza na temat

Przedsiębiorca powinien być w stanie:

przepływów i

- ocenić wydajność różnych obszarów w przedsiębiorstwie;

procesów

- analizować prognozę rozwoju firmy;

produkcyjnych

- determinować liczbę potrzebnych pracowników dla każdego profilu

Wiedza z zakresu

zawodowego/stanowiska;

technik i kontroli

- analizować wnioski o zasoby składane przez różne osoby zainteresowane w

wydajności

firmie;

ludzi/maszyn

- identyfikować wymagane profile;

Znajomość technik

- identyfikować wszelkie kompetencje z użyciem testów techniczno –

oceny kompetencji

specjalistycznych i z uwzględnieniem rozwoju warunków rynkowych, w których

dana firma funkcjonuje, zarówno w kontekście obrotów, jak i nowych
umiejętności postrzeganych jako pożądane/niezbędne;
- przewidywać potrzeby pracownicze, zarządzać ich wykorzystaniem i
kompetencjami w sposób zaplanowany.
Przedsiębiorca powinien umieć:
Szczegółowo
- wybrać najlepszy środek komunikacji w celu zidentyfikowania potencjalnych
zdefiniuj
Inteligencja
Definiowanie

niezbędne

metod rekrutacji

elementy,

pracowników

zidentyfikowane

ROZWÓJ ZASOBÓW
LUDZKICH

kandydatów;

społeczna

Znajomość potrzeb

- kontaktować się z urzędami pracy, konsultantami z zakresu rekrutacji,

Perspektywa

firmy

agencjami pracy tymczasowej, itp.;

globalna

- opracować tekst ogłoszenia;

przez
- konsultować się z bankami danych i istniejącymi źródłami;
przedsiębiorstwo
- przygotować profil stanowiska.

Ocena

Oceń zgodność

Przedsiębiorca powinien być w stanie:

kompetencji,

- analizować poziom rozwoju osobistego i zawodowego, a także kompetencje

doświadczenia i

ROZWÓJ ZASOBÓW
potencjalnych

Znajomość technik

ludźmi

oceny kompetencji

postaw z

LUDZKICH
kandydatów

oczekiwane od kandydata;
Zarządzanie

- porównać wymagania w stosunku do stanowiska i ofertę kandydata;

potrzebami

- identyfikować kwestie behawioralne, takie jak: motywacja do pracy, postawy,

rozwojowymi

chęć podróżowania, itp.;

firmy

- ustalać potencjał kandydata.
Znajomość technik

Przedsiębiorca powinien umieć:

Perspektywa

oceny kompetencji

- definiować kompetencje zawodowe niezbędne do zagwarantowania

pomiędzy

globalna

Znajomość zasad

poprawnego wykonania przewidzianych działań;

pracownikom w

kompetencjami,

Zarządzanie

kontraktowania i

- identyfikować logiczne powiązania kompetencji i stanowisk w firmie, w fazie

odniesieniu do

stanowiskami i

zespołem

regulacji

planowania;

stanowiska, a

aspiracjami

Wiedza jak

podatkowych w

- określić najbardziej odpowiedni profil zawodowy każdego ze stanowisk;

także zarządzanie

zawodowymi;

angażować ludzi

odniesieniu do

- przewidzieć koszta inwestycji w zasoby ludzkie;

kwestiami

przewiduj wszelkie

rekrutacji

- zarządzać umowami o pracę dla każdego stanowiska/profilu zawodowego.

Przypisanie

Utrzymuj

zadań/

zgodności

obowiązków
ROZWÓJ ZASOBÓW
LUDZKICH

umowy

możliwości

Znajomość prawa

rozwoju kariery

w kontekście
realizacji zawartych
umów

Dokonaj ewaluacji
z uwzględnieniem

Przedsiębiorca powinien umieć:

dostępnych

- zidentyfikować luki kompetencyjne w trakcie ustalania zadań pracowniczych;

środków

- przewidzieć plany rozwoju, które są zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami
Rozwój kapitału

Ewaluacja
ROZWÓJ ZASOBÓW
LUDZKICH

wszelkich potrzeb
szkoleniowych
pracowników

finansowych

i kwestiami krytycznymi;
ludzkiego

Znajomość technik

Inteligencja

identyfikacji luk

społeczna

kompetencyjnych

Przestrzegaj

- kontaktować się z firmami oferującymi szkolenia zawodowe/agencjami

wszystkich

szkoleniowymi;

czasowych

- ocenić najodpowiedniejsze i najefektywniejsze propozycje szkoleniowe;
Analiza

ograniczeń

- zaangażować zainteresowanych pracowników w opracowywanie opisu luk i

Dojdź do

planów szkoleniowych;

konsensusu w

- zaplanować system wewnętrznej obserwacji.

podjętej kwestii
Przedsiębiorca powinien umieć:
Opracowanie/
ROZWÓJ ZASOBÓW
LUDZKICH

Współpracuj z

Inteligencja

pracownikami w

społeczna

sposób ciągły

Analiza

wdrożenie
systemu oceny
zasobów ludzkich

Znajomość technik

- przygotować system oceny wyników pracy i jego narzędzia;

oceny i

- okresowo analizować wyniki oceny;

monitorowania

- współpracować z pracownikami w celu oceny poziomu osiągnięcia celów;

kompetencji

- przeanalizować wyniki dokonanych przeglądów;
- przygotować akcje do podjęcia w przypadku wystąpienia uchybień.

Miej ciągłą

Zarządzanie

Znajomość

Przedsiębiorca powinie być w stanie:

świadomość, iż

konfliktem

kolektywnych

- uzgodnić sposoby zarządzania wewnętrzną mobilnością z reprezentantami

strategia

Negocjacje

umów

związków;

organizacyjne

Inteligencja

pracowniczych

- uzgodnić zarządzanie nadgodzinami;

powinna być

społeczna

Wiedza z zakresu

- radzić sobie z różnymi trudnymi kwestiami;

Zarządzanie
ROZWÓJ ZASOBÓW

relacjami z

LUDZKICH

reprezentantami
związków

elastyczna, jeśli

prawa pracy

- komunikować się i negocjować z przedstawicielami związków.

chodzi o
poszukiwania
rozwiązań

COMBA – Podejście kompetencyjne
LLP-LdV-TOI-10-IT-51
Mapa Celów Konstruowania Biznesplanu
Proces

Działanie

Akcje

Umiejętności

Wiedza ogólna

Wiedza specjalistyczna

IDENTYFIKACJA BRANŻY

Uszczegółowienie pomysłu

Użyj metod i technik

Analiza

Wiedza na temat

Osoba powinna umieć:

biznesowego

ewaluacji szans rynkowych

Perspektywa

danego sektora

- podsumować w kilku zdaniach, na czym

Określ operacyjne metody

globalna

Znajomość rynku

polega pomysł biznesowy;

identyfikacji

Wiedza z zakresu

- zdefiniować sektor działania;

niezaspokojonych potrzeb

obowiązującego

- wstępnie określić odbiorców;

segmentu rynkowego

prawa związanego z

- określić wstępnie metody, których chce

Użyj metod operacyjnych w

działalnością oraz

użyć w celu podjęcia i realizacji

celu sformułowania pomysłu

zasad marketingu,

przedsięwzięcia;

biznesowego, zdefiniowania

organizacji,

- uzasadnić przesłanki dla sukcesu

czynników sukcesu oraz

finansów…

przedsięwzięcia.

zgodności z celami, które
chcesz osiągnąć
IDENTYFIKACJA BRANŻY

Identyfikacja potrzeb, które

Zastosuj metody operacyjne

Perspektywa

Znajomość rynku i

Osoba powinna umieć:

mają być zaspokojone

i techniki identyfikacji

globalna

grupy docelowej

- wyszczególnić potrzeby i przesłanki dla

szczegółowych typów grupy

zakupu danego produktu;

docelowej (klienci,

- określić naturę każdej ze zidentyfikowanych

użytkownicy) działań

wcześniej potrzeb i przesłanek (pierwotna,

biznesowych

wtórna) w odniesieniu do skojarzonych

Użyj metod i technik

użytkowników;

identyfikacji i ewaluacji

- ocenić istotność (wartość) każdej z potrzeb i

konkretnych potrzeb

zmierzyć (z użyciem tej samej skali) obecny

określonych wcześniej typów

poziom satysfakcji użytkownika w

klientów/użytkowników

odniesieniu do obowiązującej oferty i z
uwzględnieniem właściwych działań
zorientowanych na klienta.

IDENTYFIKACJA BRANŻY

Znajomość rynku i

Osoba powinna umieć:

charakterystyczne głównego

danej grupy

- uszczegółowić typ klientów, do których

typu interesujących cię

docelowej

chce się odnieść;

Identyfikacja interesujących

Określ profil/cechy

segmentów
klientów/użytkowników

Analiza

klientów/użytkowników

- skojarzyć każdy z tych typów z bezpośrednią

Przeanalizuj konkretne

lub pośrednią dostępnością;

potrzeby każdej kategorii

- ocenić poziom elastyczności każdego z

klientów/użytkowników w

typów użytkowników, zarówno w

odniesieniu do

odniesieniu do nowych aktorów na rynku, jak

zidentyfikowanych potrzeb

i nowych usług/produktów.

Zdiagnozuj typy zachowań
dla każdej kategorii
klientów/użytkowników
Oceń poziom elastyczności
każdej kategorii
klientów/użytkowników w
kontekście nowych aktorów
na rynku i/lub nowych
produktów/usług
Zdeterminuj środki

bezpośredniego i
pośredniego dotarcia do
określonego segmentu
klientów/użytkowników
IDENTYFIKACJA BRANŻY

Specyfikacja podaży

Określ dla każdego typu

Analiza

Znajomość danego

Osoba odpowiedzialna powinna umieć:

produktów/usług, który

Perspektywa

rynku

- uzasadnić określone potrzeby każdego z

chcesz oferować każdej z

globalna

typów użytkownika;

kategorii potencjalnych

Precyzja i jakość

- określić za pomocą ogólnych pojęć

klientów/użytkowników

produkty/usługi, które chce oferować;

cechy charakterystyczne

- określić wstępne cechy każdego typu

produktu lub usługi: typ

oferowanych dóbr (produkt czy usługa;

przemysłowy lub

trwałe cz nietrwałe dobra; przemysłowe czy

konsumpcyjny, zdatność do

konsumpcyjne; nowe wejście na rynek czy

użycia (natychmiastowa czy

już istniejąca oferta; użycie stałe czy

długi termin), nowy produkt

sezonowe);

czy już istniejący, sezonowa

- zaznaczyć atrakcyjność oferty dla każdego

czy ciągła zdatność do użycia

segmentu klientów, określoną w zgodzie z

Zdeterminuj atrakcyjność

dalszymi cechami (dobra luksusowe czy

każdego z produktów/usług

podstawowe, podatne na trendy/modę lub

oferowanych segmentowi

nie), przy użyciu wcześniej zdefiniowanej

klientów/użytkowników,

skali.

uszczegóławiając kwestie
związane z typem produktu
(luksusowy czy
podstawowy), odporny czy
podatny na modę/trendy
IDENTYFIKACJA BRANŻY

Wstępna ewaluacja

Zidentyfikuj wielorakie

Analiza

Znajomość zasobów

Osoba powinna umieć:

ograniczeń dla

czynniki: dostępność

Perspektywa

finansowych

- nakreślić, które z zasobów będą

przedsięwzięcia

kapitału, know how,

globalna

przedsiębiorstwa

zaangażowane bezpośrednio wewnątrz

(ekonomicznych,

ograniczenia organizacyjne

Znajomość technik

firmy, a które wykorzystane będą „z

organizacyjnych, prawnych,

oraz dostęp do technologii

ewaluacji

zewnątrz”.

technologicznych i związanych

Oceń koszty/korzyści

kosztów/korzyści

z know how)
IDENTYFIKACJA BRANŻY

Analiza stopnia

Sklasyfikuj

Analiza

Znajomość metod

Osoba powinna umieć:

innowacyjności/zróżnicowania

innowacyjne/różnicujące

Precyzja i jakość

ewaluacji inwestycji

- sklasyfikować elementy innowacyjne i

komponenty inwestycji

różnicujące, które zostaną wdrożone;

Zaprojektuj produkty/usługi

- ocenić związane wewnętrzne i zewnętrzne

z użyciem elementów innych

komponenty;

od tych używanych przez

- ocenić każdy element w odniesieniu do jego

konkurencję

istotności (S=strategiczny; W=wysoki, itp.);

Oszacuj wielkość inwestycji

- zaznaczyć środki konieczne do

koniecznej dla danego typu

wykorzystania danego elementu.

produktu/usługi
IDENTYFIKACJA BRANŻY

Rekonstrukcja procesu

Zdiagnozuj przyczyny i skutki

Perspektywa

Znajomość sektora

Osoba powinna umieć:

rozwoju pomysłu

rozwoju pomysłu na biznes

globalna

dla działalności

- identyfikować i klasyfikować najważniejsze

biznesowego

cechy wstępnego pomysłu biznesowego;
- monitorować wprowadzone do planu
zmiany w sposób ciągły, także uwzględniając
ich powody (kwestie krytyczne).

IDENTYFIKACJA BRANŻY

Określenie składu zespołu

Zdeterminuj elementy

Analiza

Znajomość zasad

Osoba powinna umieć:

zespołu, z których każdy

prawa

- zidentyfikować i zdefiniować partnerów,

może wnieść inny wkład do

przedsiębiorstw

którzy wniosą różny wkład do

procesu

przedsięwzięcia (finansowy, operacyjny,

Opracuj metodę

wsparcie ogólne);

przypisywania udziałów

- opracować wstępne założenia dotyczące
przypisywania udziałów w firmie.

ANALIZA ŚRODOWISKA

Analiza cykli życia

Ustal wielkości i dochód w

Analiza

Znajomość sektora

Osoba powinna umieć:

przedsięwzięcia

odniesieniu do cyklu życia

Perspektywa

dla działalności

- zaprojektować cykl życia produktu/usługi;

danego przedsięwzięcia

globalna

Znajomość cyklu życia

- zdefiniować czas trwania każdej z faz;

Zdeterminuj czas trwania

danego

- zidentyfikować aktualną pozycję

każdej z faz cyklu oraz określ

produktu/usługi

produktu/usługi w odniesieniu do cyklu.

w której fazie znajduje się
dany produkt/usługa
Ustal pozycję firmy na
podstawie produktu/usługi
ANALIZA ŚRODOWISKA

Analiza głównych trendów

Stwórz portfel

Analiza

Znajomość danego

Osoba odpowiedzialna powinna umieć:

ekonomicznych dotyczących

produktu/usługi przy

Perspektywa

rynku i sektora

- zidentyfikować pozycję w macierzy (stopa

branży

pomocy macierzy

globalna

wzrostu rynku i udział w rynku) dla każdego

Zdefiniuj pozycję w macierzy

typu produktu/usługi, którą chce dostarczyć;

(stopa wzrostu rynku i udział

- zdefiniować ścieżkę działań.

w rynku) dla każdej kategorii
produktów/usług, które
chcesz dostarczać
Zaprojektuj ścieżkę na
podstawie
zidentyfikowanych cech i
trendów
ANALIZA ŚRODOWISKA

Analiza głównych trendów

Oszacuj średni poziom

Analiza

Znajomość

Osoba powinna umieć:

technologicznych w danej

zaawansowania

Perspektywa

określonego sektora

- wskazać średni poziom technologiczny

branży

technologicznego branży, w

globalna

sektora, w którym działa w kontekście

której działasz w kontekście

Adaptowalność i

produktów i systemów (uwypuklając

produktów/usług

elastyczność

docelowy poziom technologiczny);

(uwypuklając poziom

- wyznaczyć oczekiwane postępy do

docelowy)

osiągnięcia w ciągu 3/10 lat (3 lata dla

Oceń oczekiwany postęp w

produktu, 5-10 lat dla systemów);

ciągu najbliższych 3/10 lat (3

- zbadać możliwości zaadaptowania

lata dla produktu lub 5-10 lat

zidentyfikowanych zmian;

dla systemu)

- określić zakres postępu technologicznego w

Zbadaj możliwości

danym sektorze i kosztach produkcji.

zaadaptowania
zidentyfikowanych zmian
Określ zakres postępu
technologicznego w danym
sektorze i kosztach produkcji
ANALIZA ŚRODOWISKA

Ocena społeczno -

Przeanalizuj i określ czynniki

Analiza

Znajomość kontekstu

Osoba powinna umieć:

kulturowych zmiennych

środowiskowe (natury

Perspektywa

społecznego,

- identyfikować i klasyfikować czynniki

politycznej, prawnej,

globalna

politycznego,

środowiskowe (natury politycznej, prawnej,

społecznej, kulturowej i

kulturowego i

społecznej, kulturowej i ekonomicznej), które

gospodarczej), które

prawnego

wpływają na rozwój branży;

wpływają na rozwój branży

- przypisać wartość każdemu z tych

Przypisz każdemu z tych

czynników;

czynników wartość

- przeanalizować zmiany demograficzne.

dotyczącą jego ważności
(wysoka, średnia, niska)
ANALIZA ŚRODOWISKA

Analiza obszaru działalności

Oceń strategiczne czynniki

Analiza

Znajomość obszaru i

Osoba powinna umieć:

dla przedsiębiorstwa

obszaru

Perspektywa

potencjalnego rynku

- identyfikować i definiować obszar

Uzasadnij powody, dla

globalna

których wybierasz dany

odniesienia dla przedsiębiorstwa;
- uzasadnić wybór;

obszar uwzględniając

- uwypuklić strategiczne czynniki, takie jak

przeanalizowane

sąsiedztwo rynków dostawczych,

strategiczne czynniki

infrastruktura, dostępność
wykwalifikowanego personelu i możliwość
uzyskania funduszy publicznych.

ANALIZA ŚRODOWISKA

Analiza szans i zagrożeń

Określ różne podejścia i

Analiza

Znajomość metod

Osoba powinna umieć:

zróżnicowane rozwiązania

Perspektywa

analizy szans i

- identyfikować i opisać szanse i zagrożenia,

poprzez dobór istotnych

globalna

zagrożeń dla rynku i

także poprzez określenie horyzontu

elementów

Podejście

określonego sektora

czasowego dla krótko-, średnio i

wizjonerskie

długookresowych działań;
- starannie ocenić na skali od wysokiego (W)
do niskiego (N) potencjalny wpływ szans i
zagrożeń na przedsięwzięcie i
prawdopodobieństwo ich wystąpienia;
- ocenić najważniejsze szanse i zagrożenia, na
które należy zwrócić uwagę.

ANALIZA KLIENTA

ANALIZA KLIENTA

Strategiczna analiza branży

Ewaluacja siły negocjacyjnej

Uzyskaj oczekiwane rezultaty

Analiza

Znajomość rynku

Osoba powinna być w stanie:

i pamiętaj o priorytetach

Perspektywa

Znajomość grupy

- podzielić pomysły biznesowe na większe

globalna

docelowej

elementy, których zmienne i dostępne opcje

Zorientowanie na

łatwiej ewaluować;

rezultaty

- określić dany segment branży;

Podejście

- formułować strategiczne średnio- i

wizjonerskie

długookresowe cele do osiągnięcia.

Opracuj dokumenty

Analiza

Znajomość sektora, w

Osoba powinna umieć:

odpowiednio równoważąc

Perspektywa

ramach którego

- klasyfikować istotność elementów

analizy i syntezy

globalna

prowadzona jest

wyznaczających siłę negocjacyjną klientów w

działalność

określonym sektorze gospodarki;

Znajomość danej

- określać pozycję klienta w odniesieniu do

grupy docelowej

pojedynczych elementów;
- rozwinąć, na podstawie prognoz
dotyczących rozwoju w ciągu następnych
trzech lat, ewaluację przydatnych
podsumować w celu zrozumienia
obowiązujących trendów.

ANALIZA KLIENTA

Segmentacja klientów

Wykorzystaj różne podejścia

Analiza

Znajomość rynku

Osoba powinna być w stanie:

i zróżnicowane rozwiązania,

Perspektywa

Znajomość grupy

- zidentyfikować wstępny zestaw cech (np.

wybierając niezbędne

globalna

docelowej

płeć, dochód, kultura, częstotliwość

elementy

użytkowania, zawód, miejsce, sektor, cel

Opracuj dokumenty

użytkowania, itp.) w odniesieniu do tego, co

odpowiednio równoważąc

zostało uznane za istotne różnice w użyciu

analizy i syntezy

lub zakupie produktów/usług przez różne
segmenty klientów;
- organizować potencjalną klasyfikację każdej
z cech;
- wskazać możliwe pary cech w celu
przeprowadzenia dalszej diagnozy oraz
identyfikacji określonych segmentów
klientów;
- być zorientowanym na klienta;
- działać w interesie klienta.

ANALIZA KLIENTA

Rozmiar potencjalnego rynku

Wykorzystaj różne podejścia

Analiza

Znajomość metod

Osoba powinna umieć:

i zróżnicowane rozwiązania,

Perspektywa

analizy rozmiaru

- identyfikować kilka możliwości odnoszących

wybierając niezbędne

globalna

potencjalnego rynku

się do potencjalnego rynku docelowego;

docelowego

- eliminować ewentualną duplikację danych;

elementy

Opracuj dokumenty

- zgodnie z charakterystyką segmentu

odpowiednio równoważąc

wskazać przewidywaną liczbę zakupów

analizy i syntezy

przypadającą średnio na jedną osobę w
danym okresie, średnią liczbę
produktów/usług zakupionych od czasu do
czasu, średni koszt jednostkowy
produktu/usługi;
- definiować całkowitą liczbę zakupów, które
są przewidywane w danym okresie;
- określić całkowitą wartość branży,
wyrażoną finansowo i liczbowo.

ANALIZA KLIENTA

Ewaluacja potencjalnych

Wykorzystaj różne podejścia

Analiza

Znajomość rynku

Osoba powinna być w stanie:

trendów rynkowych

i zróżnicowane rozwiązania,

Perspektywa

Znajomość grupy

- identyfikować cele krótkoterminowe, w

wybierając niezbędne

globalna

docelowej

odniesieniu do których należy określić różne

elementy

trendy;

Opracuj dokumenty

- formułować (w zgodzie ze wskazanymi w

odpowiednio równoważąc

trakcie ewaluacji potencjalnego rynku

analizy i syntezy

wartościami) możliwe zmiany procentowe
(ze znakiem negatywnym w przypadku
spadku), które są przewidziane w trakcie
realizacji lub po jej zakończeniu;
- określić oczekiwany rozmiar rynku
docelowego, całkowitą liczbę zakupów
przewidywanych począwszy od danego
momentu oraz całkowitą przewidywaną
wartość przedsięwzięcia, wyrażoną w
wielkościach finansowych.

ANALIZA KLIENTA

ANALIZA KLIENTA

Analiza istotnych zachowań

Przeanalizuj aktualne trendy

Analiza

Osoba powinna umieć:

nabywczych

Określ zachowania nabywcze

Perspektywa

- uzyskiwać informacje odnoszące się do

Oceń poziom atrakcyjności

globalna

wszystkich interesujących ją segmentów;

jednego lub więcej

- w świetle zebranych danych ocenić

potencjalnie interesujących

wyjątkową atrakcyjność jednego lub więcej

segmentów

potencjalnie interesujących segmentów.

Identyfikacja krytycznych

Wykorzystaj różne podejścia

Analiza

Znajomość rynku

Osoba powinna umieć:

czynników sukcesu

i zróżnicowane rozwiązania,

Perspektywa

Znajomość grupy

- zidentyfikować krytyczne czynniki sukcesu

wybierając niezbędne

globalna

docelowej

(KCS);

elementy

- jeśli konieczne, dostarczyć dalsze

Opracuj dokumenty

informacje opisowe (jeśli dany segment

odpowiednio równoważąc

klientów wykazuje odmienne potrzeby, które

analizy i syntezy

można użyć do identyfikacji osobnych KCS);
- ocenić konkretny poziom ważności każdego
z KCS, które, w zależności od analizowanej
kwestii, można określić jako strategiczne (S),
ważne (W), średnio ważne (ŚW) i małoważne
(M).

ANALIZA KLIENTA

Wstępne mapowanie oferty

Wykorzystaj różne podejścia

Analiza

Znajomość rynku

Osoba powinna być w stanie:

i zróżnicowane rozwiązania,

Perspektywa

Znajomość grupy

- wyszczególnić produkty/usługi firmy, które

wybierając niezbędne

globalna

docelowej

najbardziej odpowiadają każdemu z

elementy

segmentów;

Opracuj dokumenty

- podsumować adekwatność wyników analizy

odpowiednio równoważąc

każdego z segmentów z uwzględnieniem

analizy i syntezy

obszarów, zachowań nabywczych, KCS, szans
i zagrożeń oraz prawa odnoszącego się do
przedsięwzięcia;

- identyfikować segmenty;
- wskazać , w których segmentach chce
działać od razu (natychmiastowe
zarządzanie), a w których w przyszłości
(opóźnione zarządzanie).
ANALIZA KONKURENCJI

Strategiczna analiza

Określ sektor/obszar

Analiza

Znajomość rynku

Osoba powinna być zdolna do:

konkurencji

działalności

Perspektywa

Znajomość rynku

- zidentyfikowania profilu i liczby

Oceń siłę negocjacyjną

globalnej

docelowego

Konkurentów w sektorze (K), Potencjalnych

potencjalnych

wejść na rynek (P) oraz Dostawców

klientów/dostawców.

produktów zastępczych (D);
-zidentyfikowania głównych konkurentów
określając odpowiednią kategorię
pochodzenia (K, P, D);
- określenia siły negocjacyjnej potencjalnych
klientów/dostawców oraz, w rezultacie,
wyboru obszarów działalności, którą
zamierza się prowadzić.

ANALIZA KONKURENCJI

Ocena wewnętrznej

Przeanalizuj zebrane dane i

Analiza

Znajomość sektora

Osoba powinna być zdolna do:

konkurencyjności

informacje

Synteza

działalności

- uzyskania dodatkowych informacji

przedsiębiorstwa

Przygotuj sprawozdania na

Perspektywa

Znajomość zasad

związanych z wcześniej wprowadzonymi

temat wykorzystanych

globalna

księgowości

tematami;

analitycznej

- analizowania treści w odniesieniu do

czynników strategicznych

następujących czynników strategicznych:
wskaźnika wzrostu popytu, poziomu
różnicowania oferty, określenia typowych
kosztów w sektorze, wzrostu metod
zdolności produkcyjnych, koncentracji barier

wyjścia;
- posumowania indywidualnej oceny w skali:
1=min, 10=max.
ANALIZA KONKURENCJI

Analiza wymiarowa

Sporządź charakterystyki

Analiza

Znajomość sektora

Osoba powinna być zdolna do:

najaktywniejszych

konkurentów bezpośrednich

Perspektywa

działalności

- określenia profilu działalności w odniesieniu

konkurentów

i pośrednich

globalna

Znajomość zasad

do różnych elementów, takich jak: sytuacja;

Wskaż rodzaj informacji oraz

księgowości

obrót; liczba pracowników; cechy

elementy szczegółowości

analitycznej

charakterystyczne oferowanych

badania

Znajomość głównych

produktów/usług; cechy charakterystyczne

Określ zestaw dodatkowych

wskaźników budżetu

procesu produkcji lub wykonania usługi;

informacji (np. wskaźników

Znajomość metod

wysokość ceny produktu/usługi; poziom

budżetu) przydatnych do

analizy rynku

jakości produktu/usługi; zakres pozyskanego

zapewnienia analitycznego

rynku; zastosowane strategie promocji;

zarysu charakterystyki

strategie oferowanych usług.

konkurencyjności w sektorze
Określ parametry
organizacyjne, operacyjne
oraz wydajnościowe do
stałego zestawiania
istotnych cech projektów w
przedsiębiorstwie.
Sklasyfikuj ograniczenia i/lub
możliwości rozwoju
badanego przedsiębiorstwa
ANALIZA KONKURENCJI

Nakreślenie oferowanych

Wskaż zawartość zasobów

Analiza

Znajomość

Osoba powinna być zdolna do:

usług

konkurencji

Perspektywa

konkurencji

- wznowienia wcześniej zidentyfikowanych

Dalsze badanie stosunku

globalna

KCS;

klient-przedsiębiorstwo w

- wskazania, w związku z każdym z nich,

strukturze konkurentów

poziomu satysfakcji wyrażonej w ofercie

Wskaż najgroźniejszych

każdego wybranego wcześniej konkurenta

konkurentów (tych zdolnych

(np. ocena w skali 1=min, 10=max).

do wyrażenia szerszego
zakresu Krytycznych
Czynników Sukcesu)
ANALIZA KONKURENCJI

Analiza silnych i słabych

Znajdź różne podejścia oraz

Analiza

Znajomość analizy

Osoba powinna umieć:

punktów

rozwiązania, wybierając

Perspektywa

SWOT

- sporządzić użyteczny profil każdego

niezbędne elementy

globalna

konkurenta w celu podsumowania ich silnych

Odpowiednio opracuj

i słabych stron,

dokumenty równoważąc

- przypisać, tam gdzie możliwe, do każdego

analizy oraz syntezy

wskazanego elementu ocenę w celu lepszego
uzasadnienia wpływu,
- skorygować tabele badań w celu uzyskania
bardziej homogenicznej treści.

ANALIZA KONKURENCJI

ANALIZA KONKURENCJI

Nakreślenie pozycji

Określ metodologię

Analiza

Znajomość

Osoba powinna być zdolna do:

konkurencji

kodowania różnych cech w

Perspektywa

konkurencji i danego

- wskazania najbardziej reprezentatywnych

celu umożliwienia

globalna

rynku

zmiennych obszaru konkurencji, takich jak:

prezentacji w formie

zasobność oferowanego asortymentu, jakość

graficznej

oferowanych produktów/usług,

Określ najbardziej

wykorzystanej technologii, wybrane kanały

reprezentatywne zmienne w

dystrybucji, strategie promocji oraz ceny;

celu nakreślenia pozycji

- przedstawić pozycję konkurencji w danym

konkurencji

sektorze działania.

Wskazanie popytu

Określ szacowany popyt

Analiza

Znajomość

Osoba powinna być zdolna do:

początkowego

globalny w zakresie danej

Perspektywa

konkurencji oraz

- realistycznego założenia udziału w rynku

działalności gospodarczej

globalna

danego rynku

każdego obszaru wyrażonego w hipotezie
pracy, która w podejmowanej działalności,
powinna zawierać precyzyjną odpowiedź na
temat planów operacyjnych oraz posiadać
pełną ekonomiczną równowagę.

CELE, STRATEGIE I DECYZJE

Przygotowanie listy

Wyszczególnij ilość

Analiza

Znajomość procesów i

Osoba powinna umieć:

OPERACYJNE

materiałów

materiałów, które należy

Perspektywa

technologii

- wskazać materiały (surowce, produkty…) i

magazynować, biorąc pod

globalna

elementy niematerialne (np. usługi

uwagę warunki

zewnętrzne) niezbędne dla

przechowywania oraz ich

produkcji/zapewnienia jednostkowego

użycie w celu zapewnienia

produktu/usługi;

produktu/usługi

- zdefiniować terminy pracy dla każdego typu

Przeanalizuj proces produkcji

zasobów i różnice w ich kosztach.

i związane z nim przepływy
CELE, STRATEGIE I DECYZJE

Definicja progu rentowności

OPERACYJNE

Odnieś się do kryteriów

Planowanie

Znajomość struktury

Osoba powinna umieć:

minimalizacji ryzyka i

Organizacja

kosztów firmy i

- określić listę kosztów stałych, które są

jednostkowych kosztów

Analiza

popytu

ponoszone okresowo (np. miesięczne lub

produkcji

roczne);
- określić koszty amortyzacji odnoszące się
do danego okresu;
- zdefiniować optymalne możliwości
produkcyjne;
- określić jednostkowe koszty produkcji i
koszty marginalne.

CELE, STRATEGIE I DECYZJE

Tworzenie planu

Zagwarantuj adekwatne

Planowanie

Znajomość struktury

Osoba powinna umieć:

OPERACYJNE

organizacyjnego

zarządzanie i koordynację

Organizacja

kosztów firmy

- określić strukturę organizacyjną;

działań w firmie,

Analiza

Wiedza z zakresu

- wiedzieć jak motywować, słuchać,

odpowiednią elastyczność

głównych typów

średnio- i długookresowych

organizacji

pracować w grupie…

operacji, odpowiedni i
konieczny rozmiar w
odniesieniu do własnych
potrzeb, unikając nakładania
się lub przerostu zasobów
OCENA EKONOMICZNA I

Planowanie inwestycji

FINANSOWA

Zidentyfikuj dane i

Analiza

Znajomość technik

Osoba powinna być w stanie:

informacje niezbędne do

Perspektywa

ewaluacji inwestycji

- określić (dla każdego z dóbr) terminy

opracowania budżetu

globalna

płatności, warunki dostaw, okresy

inwestycji

amortyzacji, stawkę VAT.

Uzyskaj jakościowe dane
dotyczące przewidywanych
inwestycji, np. potrzebne
maszyny i sprzęt
OCENA EKONOMICZNA I

Programowanie finansowe

Zidentyfikuj dane i

Analiza

Znajomość struktury

Osoba powinna umieć:

FINANSOWA

planów operacyjnych

informacje niezbędne do

Perspektywa

kosztów firmy

- wskazać założony obrót (cena

opracowanie budżetu dla

globalna

produktu/usługi x ilość) oraz oczekiwany

planów operacyjnych

wzrost w ciągu najbliższych dwóch lat;

Określ cenę sprzedaży

- określić oszacowane koszty, które będą

jednostkowego

ponoszone w celu osiągnięcia założonych

produktu/usługi dla różnych

poziomów sprzedaży oraz celów

grup docelowych

produkcji/dostaw;
- ująć ilościowo koszty, które zostaną
poniesione w czasie w celu przeprowadzenia
zaplanowanych działań;
- założyć średnią liczbę dni zwłoki dla

dostawców oraz procentowy wzrost kosztów
przewidziany w ciągu dwóch lat od
rozpoczęcia działalności (także biorąc pod
uwagę przewidziany obrót).
OCENA EKONOMICZNA I

Analiza wstępnych wymagań

Przeprowadź analizę

Analiza

Wiedza dotycząca

Osoba powinna być w stanie:

FINANSOWA

finansowych

możliwości skorzystania z

Perspektywa

bezzwrotnych form

- określić środki niezbędne do rozpoczęcia

zewnętrznych źródeł

globalna

finansowania

działalności i zarządzania przedsięwzięciem;

finansowania

- ująć ilościowo zasoby finansowe, które musi
zapewnić;
- zdefiniować potencjalne zewnętrzne źródła
finansowania;
- dopracować kompozycję zrównoważonych,
kompatybilnych wpływów finansowych
biorąc pod uwagę oprocentowanie;
- w przypadku wykorzystania kredytu
hipotecznego, określić przewidywane
warunki negocjacji;
- zapewnić średnio- i długoterminową
równowagę.

OCENA EKONOMICZNA I

Prognozy ekonomiczno –

Opracuj dokumenty

Analiza

Wiedza z zakresu

Osoba powinna umieć:

FINANSOWA

finansowe

odpowiednio równoważąc

Perspektywa

zasad księgowości

- ująć ilościowo zadania wynikające z

analizy i syntezy

globalna

analitycznej

zarządzania;

Podsumowanie

Znajomość głównych

- wskazać wszelkie dodatkowe dochody, inne

elementów

niż te uzyskane ze sprzedaży

budżetowych

produktów/usług w ciągu trzech pierwszych
lat prowadzenia działalności;
- ująć ilościowo określone koszty wynikające

z planów operacyjnych i limity
amortyzacyjne;
- wprowadzić dodatkowe koszty, które
zostaną poniesione, ale nie będą
bezpośrednio wynikać z
wytworzenia/dostarczenia różnych
produktów/usług;
- streścić te elementy, które zawarte są w
ekonomicznych/finansowych raportach
(bilansach, zestawieniach zysków i strat,
raportów i prognoz finansowych);
- przeprowadzić analizę wykonalności całego
planu.

