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WSTĘP

Turystyka jest bez wątpienia jednym z kluczowych elementów życia ekonomicznego i społecznego,
źródłem dochodów gospodarki i miejsc pracy. Przyczynia się również do zwiększenia społecznej
i terytorialnej spójności, co powoduje, że w wielu krajach stała się sektorem strategicznym.
Turystyka może być postrzegana jako sposób na promocję lub wzmocnienie znaczenia zasobów
kulturalnych, artystycznych czy naturalnych danego kraju, w celu przekształcenia ich wartości w
wymierną ekonomicznie i trwałą działalność gospodarczą. Z drugiej strony sukces każdego
przedsiębiorstwa, czy to przemysłowego czy też usługowego, zależy w dużej mierze od determinacji i
kwalifikacji kierownictwa w poszukiwaniu optymalnych warunków funkcjonowania firmy oraz od
kwalifikacji pracowników, którzy realizują przyjęte rozwiązania.
Proces planowania w każdej organizacji jest nieco inny. Przedsiębiorstwa działają w różnym otoczeniu,
mają odmienne przygotowanie, innych klientów, pracowników. Jednak istnieją elementy planowania,
które można przyjąć za wspólne, bez względu na rodzaj, branżę, otoczenie firmy i które mogą być
łatwo przełożone na konkretne decyzje. Dotyczy to w szczególności planowania rozwoju
najistotniejszego zasobu w firmie – kompetencji pracowników.
Planowanie strategiczne jest ważnym narzędziem dla organizacji, funkcjonujących w złożonym
i zmieniającym się otoczeniu. Zyskało ono ogromną popularność w świecie biznesu, jednak nie jest ono
wystarczająco mocno promowane w mikro, małych i średnich firmach branży HoReCa, zwłaszcza, jeśli
myślimy o planowaniu strategicznym w kontekście zarządzania kompetencjami.
W niniejszym dokumencie jako wstęp i tło problematyki strategicznego zarządzania kompetencjami
zaprezentowane zostały podstawowe zasady planowania strategicznego. Kluczowym tematem, jaki
chcemy przedstawić, jest jednak metodologia wyznaczania strategicznych celów w rozwoju
kompetencji pracowników w firmie. W przedsiębiorstwach działających na dużą skalę oraz
zatrudniających wielu pracowników zwykle funkcjonują wyodrębnione działy, wyspecjalizowane w
zarządzaniu zasobami ludzkimi, których jednym z zadań jest analiza kompetencji pracowników i ich
dostosowanie do wymagań rynku. Jak wynika z przeprowadzonych w ramach projektu „Europejski
model strategicznego zarządzania kompetencjami w MSP sektora turystycznego”, przeprowadzenie
tych działań jest nieco bardziej skomplikowane w firmach sektora MŚP, dlatego wypracowany model
właśnie w tych firmach może być przydatny, o ile nie konieczny, dla podnoszenia konkurencyjności
niewielkich firm branży HoReCa.
Poprzez wdrożenie Modelu Strategicznego Zarządzania Kompetencjami z wykorzystaniem przyjaznego
użytkownikowi narzędzia elektronicznego, przedsiębiorstwa będą mogły stworzyć własny plan
strategiczny, odnoszący się do zarządzania zasobami ludzkimi, biorąc pod uwagę perspektywę
kompetencji pracowników. Właściwa ich analiza, przeprowadzona dzięki prezentowanemu systemowi,
pozwoli niewielkim firmom z branży HoReCa na profesjonalizację i wzmocnienie przewagi
konkurencyjnej, co może przełożyć się na wymierne korzyści ekonomiczne.
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CZYM JEST PLANOWANIE STRATEGICZNE?

WSTĘP DO PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
Plan strategiczny to zbiór koncepcji, które ukierunkowują, ujednolicają i pozwalają na uspójnienie
decyzji w przedsiębiorstwie. Plan określa kierunek i cel działania organizacji, działu lub sektora,
w tym przypadku w hotelach, restauracjach czy firmach cateringowych, nazywanych powszechnie
firmami branży HoReCa.
Plan, o którym mowa powyżej, nazywany jest “strategicznym”, ponieważ dotyczy wyższego poziomu
myślenia. Termin „strategia” wywodzi się od greckiego słowa „stratigos”, określającego myślenie
przywódcy, ukierunkowane na zwycięstwo w bitwie, rozumowanie, zgodnie z którym wódz
porządkował i organizował swoje decyzje, aby odnieść sukces.
Współczesna definicja planowania strategicznego określa proces, poprzez który instytucja czy
organizacja określa istotę funkcjonowania oraz definiuje swoje zadania wobec otoczenia. Odkrywa
jednocześnie szanse i zagrożenia, wewnętrzne siły i słabości oraz nowe cele, które stanowią podstawę
przyszłych działań przedsiębiorstwa.
Powstający w rezultacie tego procesu zestaw decyzji jest odpowiedzią na zaobserwowane przez
przedsiębiorcę-stratega zewnętrzne szanse i zagrożenia oraz wewnętrzne mocne strony i słabości.
Służy on osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, ale również jest skutecznym narzędziem, pozwalającym
na uzasadnienie działań i branie za nie odpowiedzialności w obliczu przeprowadzenia koniecznych
zmian w firmie, wynikających ze zmieniającego się otoczenia.
Przygotowanie planu strategicznego polega na postępowaniu według określonego schematu, który
prowadzi do zaplanowania konkretnych decyzji. Możliwe są dwa podejścia:
1) Jeśli planowanie ma prowadzić do wzmocnienia aktualnych rezultatów jednak bez zmiany
podstawowych założeń, takich jak wizja, misja czy struktura organizacji, zakładając jedynie wzrost
skuteczności i efektywności działania, wówczas możemy mówić o planie usprawnień.
2) Jeśli jednak rozpoczynamy proces planowania od zastanowienia się nad fundamentalnymi zasadami
funkcjonowania firmy, od pytań o to, czy nasz biznes rzeczywiście odpowiada na faktyczne problemy
(czy jest adekwatny), a nasze działania skutecznie zaspokajają potrzeby, możemy mówić o planie
przekształceń. Podejście to ma na celu krytyczną ocenę podstaw działalności, będących uzasadnieniem
istnienia firmy.
Wspomniane podejścia wdrażane są w różnych okolicznościach. Pierwsze, kiedy przedsiębiorca ma
silne przekonanie o tym, że sytuacja firmy jest na tyle dobra, że nie wymaga weryfikacji ogólnej idei jej
istnienia, tj. wizji, misji oraz struktury. Drugie rozwiązanie przyjmowane jest wówczas, kiedy istnieją
wystarczające dowody podważające zasadność przyjętej wcześniej koncepcji przedsiębiorstwa
i potrzebna jest radykalna zmiana w celu zwiększenia skuteczności i efektywności działania.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.

Bez względu na to, które rozwiązanie zostanie zastosowane (plan przekształceń czy plan usprawnień),
będzie skutkować znaczną zmianą w działalności firmy, która nie może pozostać w oderwaniu od
rzeczywistych potrzeb odbiorców – klientów firmy.
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy różnych typów przedsiębiorstw w branży HoReCa,
opracowane zostało narzędzie, które pozwoli ocenić aktualną sytuację firmy (określić punkt startowy)
w kontekście kompetencji pracowników. Ułatwi ono zaplanowanie strategicznych kroków i pomoże
przedsiębiorcom podjąć decyzje, które ukierunkują rozwój pracowników. Przedstawiona metodologia
pozwala na przygotowanie własnego planu strategicznego w zakresie zarządzania kompetencjami
z uwzględnieniem specyfiki działania firmy.

POMIĘDZY WIZJĄ, MISJĄ I DZIAŁANIEM
Główną ideą, która leży u podstaw prezentowanych rozwiązań, jest wsparcie przedsiębiorstw sektora
turystycznego, (w tym przypadku – hoteli i restauracji) w osiąganiu celów biznesowych, dzięki
wykorzystaniu modelu strategicznego zarządzania kompetencjami.
Warto jednak wspomnieć, że każda strategia, każde świadomie zaplanowane działanie
to odzwierciedlenie wizji i misji przedsiębiorstwa – czy to jasno zdefiniowanych i sformalizowanych,
czy też niewypowiedzianych, ale tkwiących w świadomości przedsiębiorcy.
Nie znaczy to więc, że aby osiągać cele strategiczne, każda organizacja musi posiadać sformalizowaną
strategię działania w formie dokumentu. Niemniej jednak, uświadomienie sobie istotnych elementów
strategii może znacznie wspomóc nadanie firmie właściwej biznesowej orientacji.
Zwykle mówiąc o planowaniu strategicznym, mamy na myśli określenie następujących elementów:
•

Wizja - pojęcie to określa model biznesowy, jaki firma zamierza wdrażać, kładąc nacisk na
cechy wyróżniające ją spośród innych organizacji. To pożądany obraz organizacji, wyrażenie
aspiracji przedsiębiorcy i oczekiwań wobec przyszłości, bez szczegółowego określenia
sposobów osiągnięcia celów.

•

Misja - to ogólny cel, stanowiący uzasadnienie działalności przedsiębiorstwa. Opisuje w ogólny
sposób działalność firmy oraz określa główną potrzebę klientów/odbiorców, która ma zostać
zaspokojona dzięki działaniom przedsiębiorstwa. Misja jest podstawowym punktem
odniesienia w procesie planowania strategicznego.

•

Priorytety - to wskazówki, które ukierunkowują rozwój firmy. Pełnią funkcję głównych,
ogólnych celów przedsiębiorstwa.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.

Najważniejsze kroki w przygotowaniu planu strategicznego:
a) WIZJA
Nowoczesne podejście do planowania strategicznego jest ściśle związane z przekształceniami w
firmie
oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań. Pierwszym krokiem w przygotowaniu
strategicznego planu jest zdefiniowanie pewnej koncepcji firmy - WIZJI.
Mówiąc o koncepcji, mówimy o pewnym wyobrażeniu o firmie w przyszłości, przy założeniu
wystąpienia korzystnych uwarunkowań. W szczególności chodzi o odpowiedź na następujące
pytania: Jaka powinna być rola organizacji w sektorze? Jakie jest uzasadnienie jej istnienia w
konkurencyjnym otoczeniu? Jaki jest charakter firmy? Jakie cechy wyróżniają w branży naszą firmę
spośród innych?
Przeprowadzenie właściwej
odpowiedzialności.

diagnozy

pozwoli

na

sprecyzowanie

celów,

funkcji

czy

"Misja, wizja i cele to fundamenty, które wspierają I inspirują przekształcenia
w nowoczesnych organizacjach” Peter Senge

WIZJA musi wyznaczać drogę, którą będziemy podążać w kolejnych krokach. Może być związana z
obecnymi celami (wypowiedzianymi lub nie), wykraczać poza te cele albo być zupełnie odmienna,
jeśli istnieje ku temu odpowiednie uzasadnienie. Wizja to po prostu powód działania (racjonalna
podstawa).
b) MISJA
Wizja firmy określana jest w kontekście wcześniej zdefiniowanej wizji. Daje bardziej konkretny
obraz przyszłości naszej firmy: przyszłości, jaką chcemy dla niej stworzyć w określonym okresie
czasu. Powinna pokazywać, dokąd zmierzamy, nadawać bezpośredni kierunek działań i pomagać w
określeniu priorytetów.
Misja musi być spójna z wizją i ideą firmy, a ponadto – jest bardziej szczegółowa i konkretna. Na
wizję składają się odpowiedzi na pytania: Co rzeczywiście zamierzamy robić w ramach naszej
działalności?
Co chcemy zmienić w stosunku do aktualnego stanu firmy? Dokąd chcemy poprowadzić naszą
firmę? Jak opisać stan firmy w przyszłości oraz z jakiego powodu konieczna jest zmiana w
organizacji?
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Możemy wskazać następujące różnice pomiędzy misją a wizją:
WIZJA

MISJA

a) Uzasadnia istnienie firmy. Nadaje spójność
działaniom.

a) Wyjaśnia, jakie są zamierzenia firmy w
określonym czasie.

b) Wyznacza ogólny kierunek działania.

b) Pokazuje określony cel. Daje obraz
pożądanej przyszłości.

c) Jest abstrakcyjna.

c) Jest konkretna.

d) Można jej nigdy nie zrealizować.

d) To ścieżka do wyznaczania celów.

e) Skutkiem posiadania samej wizji bez
szczegółowo określonych celów jest chaos
organizacyjny.
f) Ułatwia określenie misji.

e) Nawet jeśli mamy wizję, bez misji nic się nie
dzieje.
f) Misja określa działanie, skalę osiągnięć.

c) ANALIZA STRATEGICZNA
To analiza aktualnej sytuacji, którą przedsiębiorstwo zamierza zmienić lub poprawić w kontekście
określonej wcześniej wizji i misji. Analizę tą przeprowadza się biorąc pod uwagę wewnętrzne
mocne strony i słabości firmy oraz szanse i zagrożenia, jakie można spotkać w otoczeniu firmy.
Działanie to przeprowadza się biorąc pod uwagę szeroki kontekst działania organizacji, czyli wizję.
Jedynie prawidłowa i dobra analiza strategiczna może prowadzić do wyznaczenia właściwych
priorytetów działania.

Wewnętrzne

Pomocne w osiąganiu celów

Utrudniają osiąganie celów

Mocne strony

Słabości

Szanse

Zagrożenia

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.

d) PRIORYTETY STRATEGICZNE (OSIE).
Aby przekształcić wizję w coś realnego, należy wyznaczyć osiągalne cele, kierunki działania. Można
to działanie przeprowadzić w następujący sposób:
•

Jak tylko zostanie zakończona analiza strategiczna, najistotniejsze obszary, które chcemy
zmienić
lub poprawić powinny zostać wybrane i uporządkowane w taki sposób, aby zniwelować
lukę między stanem obecnym a wizją.

•

W ramach każdego z obszarów wyznacza się szczegółowe rezultaty, które chcemy
osiągnąć. Dlatego określając wizję, ważne jest, aby była ona jak najbardziej praktyczna i
umożliwiała określenie konkretnych działań, tak, aby można było ją zrealizować.

e) LINIE STRATEGICZNE
To bardziej precyzyjne określenie tego, co będzie dokonane. Przeniesienie wizji na jeszcze bardziej
szczegółowy poziom spójny z nią.
f) PROGRAM DZIAŁAŃ
Powinien szczegółowo określać działania, które przyczynią się do realizacji wizji.
g) EWALUACJA
To opisane w strategii mechanizmy, służące do tego, aby systematycznie dokonywać oceny działań.
DLACZEGO WARTO ZACZĄĆ OD STRATEGII?
DLACZEGO ANALIZA PROBLEMÓW JEST TAK ISTOTNA?

"Planowanie strategiczne to podstawa dalszego planowania działań w firmie. Ten proces
składa się z określenia misji, wizji, celów i zamierzeń, portfolio, planu działań.

Kiedy mówimy o planowaniu strategicznym, mamy na myśli przeprowadzenie dogłębnej analizy naszej
firmy, biorąc pod uwagę wewnętrzne i zewnętrzne czynniki.
W tym sensie, aby opracować plan, musimy przedsięwziąć kilka kroków, które pomogą nam określić
szanse, mocne strony, słabości i zagrożenia, w kontekście tego, co chcemy osiągnąć w naszej
organizacji.
Jedynie dzięki pogłębionej analizie, zwanej w przedstawionej metodologii analizą SWOT, będziemy
mogli zidentyfikować elementy, które musimy poprawić lub wzmocnić, aby osiągnąć sukces biznesowy.
Przeanalizowanie w jak najdokładniejszy sposób wszystkich trudności i problemów, z jakimi boryka się
przedsiębiorstwo i cała branża, jest ważnym i niezbędnym krokiem do właściwego planowania.
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Pozwala na uzyskanie prawdziwego obrazu sytuacji naszej firmy oraz elementów, które wymagają
poprawy, w procesie, którego celem jest uzyskanie lepszej pozycji na rynku – czyli OSIĄGNIĘCIE
SUKCESU.
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Dlaczego rozwój firmy musi być wspierany wykorzystaniem Modelu Strategicznego Zarządzania
Kompetencjami?
Wydajność, bez względu na charakter działalności firmy - czy to w zakresie usług czy produkcji - zależna
jest od wykorzystania zasobów ludzkich, finansowych i technicznych. Odpowiednie połączenie
pomiędzy produktywnością a motywowaniem pracowników przekłada się na rezultaty całego
przedsiębiorstwa. Mówimy też czasem, że wzrost produktywności oznacza wzrost i rozwój
kompetencji naszych pracowników.

"Kompetencje to spójne i dynamiczne połączenie wiedzy, umiejętności, postaw
oraz wartości, które odgrywają ważną rolę w odpowiedzialnym i skutecznym
wykonywaniu codziennych zadań” Vazquez Valerio Francisco Javier

Jedynie posiadając wiedzę o naszych pracownikach, ich cechach, mocnych i słabych stronach możemy
określić, który z problemów w naszej firmie, zdefiniowanych podczas wcześniejszej analizy, jest
bezpośrednio skorelowany z brakiem odpowiednich kompetencji pracowników.
Tak więc, zaczynając od określenia problemów firmy, które mogą być rozwiązane dzięki nabywaniu
i zwiększaniu kompetencji pracowników, dążymy do osiągnięcia celu – wzmocnienie pozycji
przedsiębiorstwa na rynku, zapewnienie płynnego działania i dobrych wyników firmy.
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PRZEKSZTAŁCENIA W ORGANIZACJI
Wszystko, co zostało opisane w pierwszej części tego opracowania, odnosi się do podstaw planowania
strategicznego: misji, wizji, priorytetów strategicznych i celów przedsiębiorstw z branży turystycznej.
Samo planowanie jest jednak niewystarczające do osiągnięcia sukcesu. Konieczne jest też:
•

Internalizacja wizji – tj. przyswojenie jej i zaakceptowanie przez całą firmę,

•

Podejmowanie działań, pozwalających na urzeczywistnienie wizji,

•

Zaktywizowanie i przeorganizowanie dostępnych zasobów.

Istotne znaczenie ma również struktura organizacyjna, która odzwierciedla wizję:
•

Określenie jednostek organizacyjnych,

•

Przypisanie odpowiedzialności,

•

Przypisanie władzy,

•

Koordynacja mechanizmów.

Dodatkowe narzędzia powinny być wykorzystywane jako motywatory oraz środki perswazji,
umożliwiające wdrożenie zmiany:
•

Przeprowadzenie akcji informacyjnej w firmie,

•

Odpowiednie relacje kompetentnych liderów z pracownikami,

Aspekt kultury organizacyjnej jest niezwykle istotny dla przeprowadzania zmiany i jednocześnie
najtrudniejszy do zarządzania. Kultura wpływa na inne elementy firmy, a jednocześnie może być
stopniowo kształtowana przez wizję, podejście do zmian oraz same działania w zmianie. Stąd, kultura
może działać jako siła sprawcza lub jako siła hamująca zmiany. Jej zrozumienie i zarządzanie jest
kluczowe, ponieważ to ona wpływa na poczucie tożsamości.
Wreszcie, ważna jest również reakcja ludzi, tworzenie tak zwanego klimatu organizacji, który jest
wynikiem osiągnięcia spójności pomiędzy celami indywidualnymi pracowników a celami organizacji.
Zgodnie z nowoczesną i relatywnie dobrze przetestowaną teorią, osobom zaangażowanym w
przekształcenia w firmie powinny zostać stworzone odpowiednie warunki, umożliwiające im osiąganie
indywidualnych celów rozwojowych, jednocześnie ukierunkowując ich wysiłki tak, aby były zgodne
z interesem firmy.
Struktury formalne i nieformalne, kultura i klimat organizacyjny to również kluczowe czynniki
internalizacji wizji, mobilizowania zasobów oraz urzeczywistniania celów.
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CZY KAŻDA ORGANIZACJA POTRZEBUJE STRATEGII?
Czy bez strategii nie możemy mówić o planowanym działaniu? Nie znamy kierunku? Nie wiemy, dokąd
zmierza nasza organizacja? Jeśli odwołamy się do opracowań teoretycznych – zapewne powinniśmy
uznać, iż z metodologicznego punktu widzenia wszystkie nasze działania związane z rozwojem
organizacji powinniśmy definiować w odniesieniu do jasno określonej strategii. Ta z kolei powinna
wynikać z naszych celów biznesowych. Jeśli jednak założymy, iż tak jest w każdym przypadku –
naturalnym zdaje się pytanie „czy każda organizacja ma jasno zdefiniowaną strategię”? A może część
organizacji (zwłaszcza tych małych) nie myśli o strategii, lecz skupia się na bieżącej działalności? A może
jednak mają one strategię, tylko nie została ona wypowiedziana?
Mając na uwadze powyższe wątpliwości zasadniczym staje się pytanie – czy możliwe jest
zaproponowanie takiego rozwiązania, które będzie na tyle uniwersalne, by można było ukierunkować
rozwój personelu każdej organizacji, a które jednocześnie będzie spełniało wymagania bardzo
zróżnicowanych podmiotów? Które będzie zarówno proste , jak i wymagające? Jeśli spojrzymy na
kwestię definiowania strategii poprzez pryzmat zarządzania kompetencjami – rozwiązanie takie wydaje
się realne.
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DLACZEGO WARTO WSPIERAĆ ROZWÓJ ORGANIZACJI POPRZEZ ZARZĄDZANIE
KOMPETENCJAMI?

Podejmując się zadania ukierunkowania rozwoju organizacji uznaliśmy, iż niezależnie od przedmiotu
działalności, lokalizacji, potencjału, możemy powiedzieć, iż każda z organizacji, którą chcemy wspierać
dokonała już zasadniczego wyboru kierunku swego rozwoju. Zapewne jedne organizacje określiły go
bardzo szczegółowo, inne mniej, jednak zakładamy, iż każda z organizacji na swoim rynku dąży do
maksymalizacji przychodów przy minimalizacji kosztów. Tym samym – lepiej lub gorzej każda
organizacja stara się zarządzać swoją efektywnością.
Nie jest naszym celem wskazanie poszczególnym organizacjom pomysłów na minimalizację kosztów
codziennej działalności lub metod pozyskania nowych przychodów. Chcemy skupić się na tym zasobie,
który jest w organizacji najcenniejszy, który warunkuje skuteczność osiągnięcia założonych celów, a
który jednocześnie najczęściej bywa niedoceniany w myśleniu strategicznym. Chcemy się skupić na
ludziach, którzy budują wartość organizacji. Chcemy więc zastąpić pytanie „jak więcej zarabiać?”
pytaniem „jak optymalizować nasze zasoby, by dzięki efektywnemu ich wykorzystaniu osiągać szybciej
cele biznesowe, a przy tym – osiągać je w sposób świadomy”. Mówiąc inaczej – jak zarządzać
kompetencjami, by osiągać cele organizacji?
JAK ROZUMIEĆ STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI?
Przede wszystkim zdecydowano się na przyjęcie rozumienia zarządzania kompetencjami, jako
łącznika pomiędzy celami organizacji, a kompetencjami niezbędnymi do ich osiągnięcia. Tym samym,
kluczowa wydaje się pionowa integracja w ramach firmy – łącza perspektywę całej firmy z perspektywą
poszczególnych stanowisk pracy (lub w węższym zakresie - pracowników).
Zarządzanie kompetencjami w znaczeniu przedstawionym powyżej staje się metodą realizacji celów
lub zadań organizacji, platformą pozwalającą integrować różnorodne instrumenty zarządzania
zasobami ludzkimi. Wnosi także jedność w procesie rekrutacji (selekcji) personelu, w systemie ocen, w
polityce ukierunkowywania rozwoju pracowników (wytyczania ścieżek rozwoju), w rozwoju
zarządzania, w coachingu rozwojowym, w treningach i szkoleniach. Dodatkowo, zarządzanie
kompetencjami staje się narzędziem rozwoju osobistego pracowników, którzy dzięki świadomości
kompetencji niezbędnych dla danego stanowiska mogą ustalać, jakie kompetencje chcą (lub muszą)
rozwinąć, aby osiągnąć zamierzone cele osobiste lub zawodowe, wpisując je przy tym w cele
organizacji. Dzięki takiemu podejściu zarządzanie kompetencjami może efektywniej wspierać cele
nadrzędne całej organizacji.
Myśląc o nadawaniu kierunków rozwoju organizacji przyjęto, że świadome ich wyznaczanie w oparciu
o system zarządzania kompetencjami wymaga przede wszystkim świadomości celów firmy, następnie
wymaga określenia niezbędnych kompetencji potrzebnych do osiągnięcia tych celów. Konsekwencją
tych założeń jest z kolei pytanie o to, czy organizacja ma szanse zrealizować swe plany w przyszłości, za
pomocą kompetencji będących aktualnie w jej dyspozycji? Jeśli w rezultacie analizy aktualnego
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poziomu kompetencji zostaną stwierdzone niedobory (luki) kompetencyjne – pojawia się kolejne
pytanie, w jaki sposób rozwinąć te kompetencje, by możliwym było osiągnięcie planowanych celów?
PUNKT WYJŚCIA, CZYLI GDZIE ZACZYNA SIĘ PROCES ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI.

STRATEGICZNE PLANOWANIE ROZWOJU KOMPETENCJI
We wstępie do niniejszego opracowania postawiliśmy (celowo) przedwczesne pytanie o to, czy każda
organizacja ma swą strategię. Nie jest naszym celem rozstrzygać to. Jesteśmy jednak przekonani, iż
każda organizacja ma swój cel biznesowy, który albo jest wprost opisany strategią działania, albo tylko
częściowo, albo nie jest opisany wprost, jednak przy niewielkim wsparciu może być łatwo
zdefiniowany. Potwierdziła to również analiza branży HoReCa, przeprowadzona w ramach projektu
Compete..! w II kwartale 2011 r.
Z tych przyczyn zdecydowaliśmy, że na etapie definiowania celów organizacji, który jest jednocześnie
punktem wyjścia do systemu strategicznego zarządzania kompetencjami –– organizacja powinna mieć
możliwość wyboru jednej z trzech dróg ich określania, zależną od stopnia świadomości kierunków
swojego rozwoju.
W dalszej części, przedstawiamy założenia tego, w jaki sposób krok po kroku każda organizacja może
określać swoje cele biznesowe za pomocą naszego narzędzia, biorąc pod uwagę powyższe założenie:
•

MODEL PODSTAWOWY (BASIC) – dedykowany jest organizacjom rozpoczynającym działania w
zakresie planowania strategicznego, oparte na ustandaryzowanych kierunkach rozwoju;

•

MODEL STANDARDOWY (STANDARD) – dla organizacji poszukujących rozwiązań
standaryzowanych, jednak odnoszących się do zdiagnozowanych problemów organizacji;

•

MODEL ZAAWANSOWANY (ADVANCED) – dedykowany organizacjom o wysokim poziomie
świadomości,
co do kierunków rozwoju firmy i o wysokiej świadomości wizji, misji i celów oraz potrzeb
organizacji.

MODEL PODSTAWOWY (BASIC)
Co zrobić w sytuacji, w której organizacja nie jest w stanie zdefiniować zasadniczych problemów
ograniczających jej rozwój, ani nie jest w stanie samodzielnie określić kierunków swego rozwoju w
sferze zarządzania kompetencjami? Zasadne w takiej sytuacji jest odwołanie się do modelu
ustandaryzowanego, który pomoże wskazać organizacji kierunki stabilnego rozwoju. Taki model został
przygotowany i zdefiniowany w proponowanym systemie.
Głównym założeniem modelu podstawowego jest to, że systematyczny rozwój organizacji wymaga
inwestycji w rozwój personelu, stanowiącego o jej sile. System skupia się przy tym na rozwoju
każdego z pięciu kluczowych stanowisk (menedżera, recepcjonisty, kucharza, barmana i pokojówki),
przy czym we wcześniejszych badaniach ankietowych zdiagnozowano te obszary rozwoju dla każdego
ze stanowisk, które w sumie są kluczowe dla rozwoju całej organizacji w branży HoReCa. Tym samym, z
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metodologicznego punktu widzenia możemy mówić o możliwości wykorzystania standaryzowanego
narzędzia ukierunkowującego rozwój organizacji w oparciu o zdefiniowane wcześniej kryteria
„organizacji wzorcowej”. Mówiąc inaczej - organizacja będzie miała możliwość oparcia swojej strategii
o wzorcowe modele rozwojowe dla jej personelu (profile kompetencyjne). Natomiast osiągnięcie stanu
„organizacji wzorcowej” (lub zbliżanie się do niego) będzie umożliwiało osiągnięcie celów biznesowych,
dzięki rozwojowi kompetencji pracowników w oparciu o paneuropejski ustandaryzowany model
kompetencyjny.
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Menedżer

Obsługa pokoi

Kucharz

MODUŁ I - wybór grupy
zawodowej, której
kompetencje będą
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(możliwy wybór kilku
jednocześnie)

Bar tender
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MODEL STANDARDOWY

Zgodnie z tym, co wcześniej napisaliśmy – nie wszystkie organizacje świadomie definiują kierunki
swojego rozwoju, a tym samym mogą mieć problem z określeniem strategii działania w obszarze
rozwoju kompetencji swego personelu. Taka organizacja jednak może być skutecznie wspierana w
naszym systemie przy aktywniejszym udziale na etapie definiowania strategii swojego działania.
Opisywana tu opcja oparta jest na założeniu, iż większość organizacji może mieć problem
z definiowaniem kierunków rozwoju poszczególnych pracowników w taki sposób, by wspierali oni
w spójny sposób przedsiębiorstwo w osiąganiu jego celów.

Zasadniczą ideą omawianej opcji jest wsparcie organizacji w definiowaniu celów rozwojowych poprzez
odniesienie się na pierwszym etapie do potencjalnych problemów, z którymi boryka się firma,
a których rozwiązanie jest kluczowe dla dalszego rozwoju organizacji. Przyjęto tym samym założenie,
iż świadomość barier rozwojowych jest przyczynkiem do rozumienia ograniczeń działalności
organizacji, zaś ich przezwyciężenie – kierunkiem rozwoju organizacji w najbliższym okresie. Należy
przy tym zwrócić uwagę, iż omawiana opcja ma na celu „poprowadzenie krok po kroku” organizację
świadomą swych problemów do od zdefiniowania tych problemów do strategii działania.
Punktem wyjścia dla omawianego rozwiązania jest podział potencjalnych barier, które napotyka
organizacja, na trzy sfery jej aktywności związane z:
•

obsługą klienta / relacjami z klientami;

•

zarządzaniem i organizacją pracy;

•

efektywnością pracy i zaangażowaniem personelu.

Należy przy tym zauważyć, iż powyższy podział ma charakter umowny i służyć ma jedynie uproszczeniu
myślenia o rozwoju organizacji. Jest to podział szeroki, jednak wyczerpujący, jeśli spojrzy się na niego z
punktu widzenia możliwości rozwoju, jakie stwarza zarządzanie kompetencjami. Oczywiście podział ten
nie daje odpowiedzi na dowolny problem. Nakazuje jednak takie przeformułowanie problemu, aby był
on rozwiązywalny poprzez inwestycję w rozwój personelu. Z tej perspektywy, jeśli np. problem
organizacji ma podłoże czysto finansowe – system nie będzie dobrym rozwiązaniem dla tak
zdefiniowanej bariery, chyba że przyczyna trudności finansowych leży w złym zarządzaniu, niskiej
efektywności lub niedoborem kompetencji sprzedażowych personelu.
Wspomniany powyżej podział jest wstępem do definiowania problemów organizacji. Każda kategoria
opisywana jest poprzez zestaw problemów, które są pomocne w zrozumieniu rzeczywistych barier. Ze
względu na to, że proponowane rozwiązanie systemowe oparte jest na założeniu, że u podstaw
pojawiających się w organizacji problemów leży brak kompetencji – opisane problemy odnoszą się do
kompetencji (a rozwijanie tych kompetencji może prowadzić do rozwiązania tych problemów).
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Organizacja korzystająca z modelu standardowego po wybraniu jednej z trzech kategorii barier,
proszona jest o wskazanie szczegółowych problemów. Wybór dokonywany jest spośród katalogu
ponad 40 wcześniej określonych problemów w każdej z trzech kategorii. Ze względu na to, że dany
problem nie zawsze odnosi się do wszystkich pracowników, a tylko do wybranej grupy zawodowej,
podczas określania problemów można dodatkowo wskazać grupę zawodową, której dotyczy problem:
recepcjoniści, obsługa pokoi, barmani/kelnerzy, kucharze, menedżer(owie).
Rozwiązanie to pozwala w prosty sposób przedefiniować wybrane problemy na cele organizacyjne,
określone niezależnie dla całej organizacji oraz dla każdego ze stanowisk (jeśli to konieczne).
Rozwiązanie to pozwala też na zbudowanie pomostu pomiędzy problemami organizacji i jej celami,
bazując na założeniu, że wyrównywanie barier pomaga w rozwoju firmy. Innymi słowy, plan
strategiczny organizacji budowany jest z uwzględnieniem problemów.
Na poniższym schemacie zaprezentowany został sposób działania MODELU STANDARDOWEGO.
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MODEL ZAAWANSOWANY
Organizacje, które mają jasno zdefiniowane cele rozwojowe będą w stanie samodzielnie określić
kompetencje, które powinny rozwijać, by efektywniej osiągać te cele. Mówiąc inaczej – zakładamy, iż
organizacje o wysokim stopniu świadomości swych celów powinny być w stanie samodzielnie
definiować sposób ich osiągnięcia.
W zgodzie z tym założeniem uznano za niezbędne umożliwienie elastycznego, samodzielnego
definiowania kierunków rozwoju organizacji przez samych użytkowników systemu. Jest to jednak
możliwe wówczas, gdy organizacjom udostępniona zostanie wiedza na temat skutków rozwoju
poszczególnych kompetencji opisanych w modelu.
Organizacja świadoma swych celów na tej podstawie będzie miała możliwość samodzielnego
(„ręcznego”) wskazania kierunków swego rozwoju, dzięki rozumieniu funkcji, jaką w osiągnięciu
założonych celów pełnić będzie rozwój poszczególnych kompetencji. Tym samym, organizacja będzie
dysponowała możliwością stworzenia zindywidualizowanej, unikalnej strategii opartej o jej cele, dzięki
rozumieniu tego, jak poszczególne kompetencje wpływają na realizację tych celów.
Jest to możliwe dzięki określeniu katalogu kompetencji, których rozwój może wpływać na osiąganie
różnorodnych celów. Taki zestaw został zdefiniowany w przygotowanym w ramach projektu systemie.
Samodzielny wybór kompetencji, możliwy jest dzięki opisaniu w jaki sposób wspierają one rozwój
organizacji oraz jakie obszary działania mogą zostać skorygowane dzięki ich rozwojowi. Każda
kompetencja w modelu opisana jest w taki sposób, aby zrozumieć jej znaczenie i wpływ na firmę.
Dzięki temu organizacja świadoma swoich celów ma możliwość dla każdego stanowiska określić zestaw
kompetencji (profil kompetencyjny) umożliwiający ich osiąganie. Jednocześnie, nie jest istotne, czy
organizacja wymaga inwestycji w rozwój wszystkich pracowników czy tylko wybranych grup, ze
względu na to, że organizacja decydując o kierunkach rozwoju firmy, decyduje również o metodach
osiągnięcia swoich celów (tj. wybiera niezbędne kompetencje). System Zarządzania Kompetencjami
jedynie podsumowuje cele, jakie firma chce osiągnąć poprzez rozwój kompetencji.
W przedstawionej opcji to sama organizacja definiuje kierunki swojego rozwoju, wykorzystując system
do wsparcia w wyborze drogi jego osiągnięcia. Tak więc funkcja strategiczna rozpoczyna się od
świadomej decyzji samej organizacji.
Sposób działania MODELU ZAAWANSOWANEGO obrazuje poniższy schemat.
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OCENA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
W poprzedniej części opracowania opisane zostały trzy metody określania strategicznego planu rozwoju
kompetencji. Mówiąc o Modelu Strategicznego Zarządzania Kompetencjami, nie możemy zakończyć
działań w tym punkcie. Planowanie strategiczne i ocena kompetencji ściśle się ze sobą wiążą. Analiza
luk kompetencyjnych jest kluczowym elementem w określaniu celów rozwojowych, które są
rezultatem strategicznego planowania w zarządzaniu kompetencjami.
Ocena 360 stopni jest to jedna z najskuteczniejszych metodologii służących ocenie kompetencji
pracowników
w organizacjach. Charakterystyczną cechą tej metodologii jest umożliwienie oceny uczestnika procesu
wszystkim osobom współpracującym z ocenianym – przełożonemu, współpracownikom, podwładnym i
po uśrednieniu - porównanie tych wyników z samooceną.
Metoda ta wykorzystywana jest głównie do planowania rozwoju osobistego pracowników. Jeśli proces
oceny przeprowadzony jest we właściwy sposób, rezultaty wskazują obszary, w których pracownik
powinien rozwinąć kompetencje. Na tej podstawie może zostać określony ogólny plan rozwoju
kompetencji w firmie.
Korzyści dla firmy:
• Model jest przygotowany w zarówno dla niewielkich i niedoświadczonych firm, jak i dla tych
posiadających dużą świadomość kierunków rozwoju,
• System pozwala na wygenerowanie raportów o poziomie kompetencji różnych grup
pracowników, wskazując na ich luki w kompetencjach,
• Wzrost efektywności i skuteczności działania pracowników i całej organizacji (jako rezultat
działań podjętych po dokonanej ocenie kompetencji),
• Elektroniczne narzędzie umożliwiające monitorowanie rozwoju kompetencji w czasie.
Korzyści komórki organizacyjnej/osoby odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami ludzkimi:
• Wystandaryzowana ocena kompetencji,
• Zdiagnozowane luk kompetencyjnych – podstawa do przygotowania planu szkoleń,
• Możliwość przygotowania indywidualnych programów rozwojowych dla pracowników.
Korzyści indywidualne - uczestników badania:
• Umożliwienie oceny przez współpracowników i przełożonego,
• Zweryfikowanie swoich mocnych stron i kompetencji, które można rozwijać,
• Uzyskanie informacji zwrotnej – w jaki sposób inni w organizacji postrzegają moje kompetencje
zawodowe,
• Możliwość otrzymania raportu z wynikiem oceny.
Ocena kompetencji pracowniczych powinna przebiegać na dwa sposoby: z rozróżnieniem osób
zarządzających zwanych dalej „przełożonymi” – osób mających w strukturze osoby podległe oraz
pozostałych, zwanych dalej „podwładnymi”.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.

UWARUNKOWANIA OCENY KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW – KADRA ZARZĄDZAJĄCA
(PRZEŁOŻENI)
Zakłada się, iż przełożeni w ramach planowanej oceny Przełożeni powinni być oceniani z czterech
perspektyw:
• przez bezpośredniego przełożonego (perspektywa I: przełożony);
• przez siebie samego dokonując samooceny (perspektywa II: samoocena);
• przez współpracowników regularnie współdziałających z osobą poddawaną ocenie
(perspektywa III: współpracownicy);
• przez swoich bezpośrednich podwładnych (perspektywa IV: podwładni).
Założeniem jest, iż oceny danej osoby mogą dokonywać tylko ci pracownicy, którzy mają możliwość
realnego zaobserwowania zachowań danej osoby w pracy. Ma to znaczenie szczególnie przy ocenie
dokonywanej przez współpracowników.
Ocena ta, z perspektywy współpracowników oraz podwładnych jest oceną anonimową i dla tych
perspektyw powinno się wytypować przynajmniej po 3 osoby oceniające, celem uśrednienia ocen, a
tym samym zapewnienia komfortu oceny i anonimowości osobom oceniającym. W przypadku braku
możliwości zapewnienia anonimowości (np. przy nielicznych zespołach) sugeruje się podjęcie decyzji o
odstąpieniu od dokonania diagnozy z danej perspektywy bądź jednoznaczne przekazanie pracownikom
informacji, iż ocena będzie znana pracownikowi ocenianemu.

UWARUNKOWANIA OCENY KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW – KADRA POZOSTAŁA
Podwładni powinni być oceniani jedynie przez swoich przełożonych (perspektywa I), a ta ocena
zestawiona z samooceną (perspektywa II) będzie wynikiem z oceny. Opcjonalnie możliwe jest
wprowadzenie dodatkowej oceny przez współpracowników (perspektywa III).
W przypadku wprowadzenia oceny przez współpracowników - ocena ta z perspektywy
współpracowników jest oceną anonimową i dla jej przeprowadzenia powinno się wytypować
przynajmniej po 3 osoby oceniające, celem uśrednienia ocen a tym samym zapewnienia komfortu
oceny i anonimowości osobom oceniającym. Istotne jest przy tym takie dobranie współpracowników,
by możliwe było możliwe szerokie spojrzenie na kompetencje danego pracownika. Niekoniecznie
muszą być to osoby z jednej komórki organizacyjnej – istotne jest bowiem nie przyporządkowanie
służbowe, a możliwość realnej obserwacji tego, w jaki sposób dana osoba się zachowuje w pracy.

PROFILE KOMPETENCYJNE
Aby dokonać oceny przygotowaliśmy dla każdej z kompetencji listę kryteriów – zachowań, których
zdiagnozowanie pozwoli na uzyskanie informacji na temat tego, jak codziennie się zachowujemy, jakie
są nasze mocne strony, a gdzie np. powinniśmy się szkolić, by pracować lepiej, łatwiej, efektywniej.
Dlatego
w kwestionariuszu znajdują się pytania pozwalające stwierdzić, w jaki sposób dana osoba się
zachowuje w określonych sytuacjach.
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WARTOŚCIOWANIE KOMPETENCJI (SKALA OCENY)
Skala oceny obserwowanych zachowań jest skalą pięciostopniową, odzwierciedlającą częstotliwość
występowania zachowania w sytuacjach obserwowanych przez oceniającego, w których to zachowanie
wystąpić powinno (czyli odnoszącą się do obserwacji tego, jak często dane zachowanie zostało
zaobserwowane, jednak z perspektywy refleksji „jak często powinno być zaobserwowane”).

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy skalę oraz opisy poszczególnych stopni spełniania.

Skala

Opis

A/1
Zachowanie
nie
obserwowan
e nigdy
w sytuacjach,
w których
powinno
wystąpić.

B/2
Zachowanie
obserwowan
e
rzadko
w sytuacjach,
w których
powinno
wystąpić.

C/3
Zachowanie
obserwowan
e często
w sytuacjach,
w których
powinno
wystąpić.

D/4
Zachowanie
obserwowan
e bardzo
często
w sytuacjach,
w których
powinno
wystąpić..

E/5
Zachowanie
obserwowan
e zawsze
w sytuacjach,
w których
powinno
wystąpić..

PRZEBIEG BADANIA

•

Powołanie Koordynatora badania;
Powołanie Koordynatora badania jest warunkiem skutecznej organizacji całego procesu
diagnozy kompetencji. Osoba ta powinna być odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad
sprawnym przeprowadzeniem diagnozy. Może to być np. właściciel firmy / przedstawiciel
działu HR lub zewnętrzny konsultant.

•

Określenie harmonogramu badania;
Przed każdorazowym rozpoczęciem badania niezbędne jest określenie przez Koordynatora ram
czasowych diagnozy.

•

Weryfikacja modelu wg którego prowadzona będzie diagnoza;
Przed przystąpieniem do badania niezwykle istotne jest wybór jednej z trzech ścieżek
definiowania profili kompetencyjnych pracowników (opisane powyżej) – tj.
Model
podstawowy, standardowy lub zaawansowany.
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•

Zatwierdzenie kwestionariusza oceny;
Kwestionariusz oceny zawiera pytania dotyczące częstotliwości zaobserwowania zachowań
u danego pracownika, które świadczą o posiadaniu danej kompetencji. Nasze narzędzie
automatycznie wygeneruje kwestionariusz w zależności od wyboru ścieżki definiowania profili
kompetencyjnych. Oznacza to, iż koordynator będzie dysponował gotowymi kwestionariuszami
on-line.

•

Przygotowanie mapy oceny;
W ocenie metodą sprzężenia zwrotnego (360 stopni) niezwykle istotne jest określenie mapy
oceny (czyli tego, „kto-kogo ocenia”). Ma to szczególne znaczenie przy wykorzystaniu oceny
przez podwładnych i współpracowników. Za przygotowanie mapy oceny powinien odpowiadać
Koordynator. W tym celu będzie on musiał wprowadzić do systemu:
• dane pracowników podlegających ocenie i pracowników ocenianych (w minimalnym
zakresie – imię i nazwisko oraz adres e-mail);
• informację o tym, jakie stanowisko zajmuje dana osoba (menedżer, barman, kucharz,
pracownik recepcji, pokojówka);
• relacje pomiędzy osobami, czyli wskazanie „kto-kogo” ocenia.

•

Przeprowadzenie działań informacyjnych przygotowujących do badania;
Skuteczność działań podejmowanych w ramach oceny kompetencyjnej zależna jest w dużej
mierze
od ich akceptacji przez pracowników. Z tej perspektywy niezwykle istotne jest podjęcie działań
prowadzących do udzielenia pełniej informacji o planowanym przebiegu oceny. W tym zakresie
informacja o celu, harmonogramie i działaniach planowanych w ramach oceny powinna być
przekazana wszystkim pracownikom.
Za równie ważne uznać należy każdorazowe przygotowanie pracownikom informacji
o zasadach (regułach) oceniania i bycia ocenianym. Optymalne w tym zakresie są działania
szkoleniowe, jednak możliwe jest także przygotowywanie stosowanej informacji w formie
pisemnej („podręcznik/instrukcja oceny”). Wzór stosownej informacji zawarty jest w narzędziu.

•

Realizacja badania;
Realizacja badania wymaga wręczenia oceniającym kodów umożliwiających wykonanie
badania lub przesłania na ich adresy e-mail unikalnych linków prowadzących do ankiet, które
poszczególni pracownicy powinni wypełnić. Przebieg samej diagnozy wygląda następująco:
•

Badanie rozpoczyna się:
o

wysłaniem przez koordynatora zaproszenia z odnośnikiem (link), który przenosi
uczestnika
do ekranu wyboru osób ocenianych (proces automatyczny) lub

o

wydrukowaniem przez koordynatora zestawienia indywidualnych loginów i haseł,
które przekazywane są w formie pisemnej pracownikom (w sytuacji, gdy pracownicy
nie mają swoich adresów e-mail; posługując się hasłem mogą włączyć się do badania
korzystając z dowolnego komputera;
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•

Po kliknięciu w nazwisko określonej osoby, którą ma ocenić pracownik otworzy się
kwestionariusz oceny zawierający listę zachowań, dzięki którym ocena kompetencji jest
możliwa.

•

Zaznaczając odpowiedni punkt na skali oceniamy każdy ze wskaźników przechodząc przez
poszczególne ekrany.
Przykład:

Skala
Organizuje
działała w taki
sposób, aby
zwiększyć
oszczędność
czasu
i minimalizować
koszty
•

A/1

B/2

C/3

D/4

E/5

nigdy

rzadko

często

bardzo
często

zawsze

Klikając w ‘zapisz i przejdź dalej’ pracownik będzie przechodził przez poszczególne ekrany,
aż na końcu kwestionariusza pojawi się ‘Twoje odpowiedzi dotyczące tego uczestnika
zostały zapisane’.

•

Następnie pracownik powróci automatycznie do ekranu z wyborem osoby ocenianej
i będzie mógł dokonać oceny kolejnej osoby, aż do zakończenia procesu oceniania
wszystkich osób.
W trakcie badania koordynator będzie miał bieżący podgląd postępu oceny, tj. będzie mógł
wskazać,
kto zakończył ocenę, a kto nie i ew. wysłać mail przypominający. Nie będzie miał jednak wglądu
w szczegółowe wyniki ocen poszczególnych osób – te będą generowane anonimowo przez
system.

•

Sporządzenie raportów indywidualnych;
Po zrealizowanym badaniu każdy pracownik poddany ocenie otrzyma indywidualny raport
zawierający ilościowe dane z przeprowadzonej oceny. Raport ten powinien być podstawą do
rozmowy z przełożonym na temat oceny dotychczasowej pracy i celów rozwojowych na
przyszły okres. Raport wygeneruje koordynator bezpośrednio poprzez zaplanowany system.

•

Sporządzenie raportów grupowych;
Opracowanie zbiorowych wyników (dla całej organizacji) powinno mieć znaczenie dla
podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju w przyszłości. Dane te zostaną automatycznie
zagregowane do syntetycznego raportu umożliwiającego wyciągnięcie generalnych wniosków
na temat stanu kadr.
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•

Zakończenie badania;
Po zrealizowaniu badania pracownicy powinni otrzymać informację o jego formalnym
zakończeniu oraz podziękowanie za aktywny udział. Informację taką koordynator będzie mógł
automatycznie wygenerować bezpośrednio z systemu.

•

Ponowne badanie;
Po upływie określonego przez koordynatora okresu (np. 1 rok) wskazane będzie
przeprowadzenie kolejnej weryfikacji personelu, a tym samym – zweryfikowanie stopnia
osiągnięcia założonych celów rozwojowych.

DLACZEGO KRYTYCZNA OCENA JEST TAK WAŻNA W BADANIU KOMPETENCJI?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż nasze badanie ma na celu pomoc w określeniu kierunków
rozwoju kadr i całej organizacji w strategicznym dla niej kierunku. Jak wspomniano wyżej – nie jest to
możliwe bez szczegółowej analizy stanu obecnego.
W szczególności istotna jest krytyczna ocena zachowań wskazanych w ankiecie. Nikt z nas nie jest
doskonały we wszystkim, podobnie jak z pewnością trudno będzie znaleźć osoby, które nie przejawiają
żadnego ze wskazanych zachowań.
Bardzo ważne jest pamiętanie o skali oceny. Podkreślamy – ocena najwyższa wskazuje, że dana osoba
zawsze zachowuje się w określony sposób (np. zawsze przygotowuje plan swojego dnia). Jeśli jednak
zdarzyło się tej osobie kilka razy nie zachować w określony sposób (np. nie przygotowała planu dnia) –
wówczas nie powinniśmy jej wystawić najwyższej oceny. I znów podkreślamy – nie będzie to oznaczało
złej oceny danej osoby. Będzie to jedynie stwierdzenie faktu, iż zaobserwowaliśmy, iż zdarza się jej
zachować inaczej. Oceniając ją zaś niesłusznie wysoko (zgodnie ze zwyczajem – „ocenię najwyżej, bo to
dobry człowiek, nie zrobię mu problemu”) tak naprawdę wyrządzamy tej osobie krzywdę, gdyż nie
będzie ona w stanie poznać swoim mocnych i słabych stron, nie otrzyma informacji co poprawić
przyszłości, na jakie szkolenia się wybrać etc.
Słowem – zawyżając ocenę, nawet gdy robimy to w dobrych intencjach – tak naprawdę sprawiamy,
iż oceniania przez nas osoba usłyszy komplement, ale nie będzie w stanie wyciągnąć z takiej informacji
żadnych wniosków i co więcej – nie dowie się, co powinna poprawić w przyszłości, by pracować
efektywniej, w mniejszym stresie etc.
JAK PRACOWNIK POWINIEN PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W BADANIU?
Przede wszystkim w pierwszej kolejności powinien sprawdzić, jakie osoby ma ocenić. Drugim krokiem
jest refleksja na temat poszczególnych osób – jak je postrzega, co o nich wie, jak się zachowują?
Jeden arkusz oceny zajmuje ok. 10 minut. W czasie oceny nie jest wskazany pośpiech. Nie jest też
wskazane ocenienie wszystkich w jedynym czasie, zgodnie z zasadą, aby „mieć to już z głowy”. Każda
osoba oceniania jest inna i każdej należy poświecić odrobinę czasu. Oceniając zaś np. 6 osób
„pod rząd” w pewnym momencie z pewnością odczujemy zmęczenie i nasze oceny będą mniej trafne.
Proszę pamiętać, iż na badanie będziecie mieć Państwo ponad tydzień czasu.
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O czym dodatkowo warto pamiętać:
•

Oceniamy zachowania danej osoby, a nie samą osobę; ważne jest odłożenie na boczny tor
naszego stosunku do danej osoby - tego czy ją lubimy mniej lub bardziej, jak się nam z nią
pracuje; kluczowe jest zastanowienie się – jak ona zachowuje się w określonych sytuacjach;
• Pamiętajmy, że dając niesłusznie wysoką ocenę (oceniając kogoś jako np. zawsze uprzejmego
wobec klientów w sytuacji, gdy pamiętamy, jak kilka razy dana osoba uniosła się w rozmowie z
klientem; nawet gdy racja była po jej stronie) nie wyświadczamy koledze / koleżance przysługi,
lecz sprawiamy, iż nie będzie ona miała możliwości poznania swych mocnych i słabych stron,
nie będzie mogła uzasadnić potrzeby szkoleń w tym zakresie etc.
• Należy polegać tylko na swoich obserwacjach; badanie jest anonimowe także dlatego, by
możliwe było dokonanie oceny w zgodzie z samym sobą, a nie w wyniku uzgadniania oceny
z kolegami/koleżankami; szczerość jest tu dużym atutem;
• Dążymy do maksymalnie obiektywnej oceny; zdecydowanie błędne jest podejście „to dobry
człowiek, popełnia błędy, ale mimo wszystko wystawię mu najwyższą ocenę” lub „nie lubię go,
więc ocenię niżej, choć to zachowuje się bez zastrzeżeń”; takie oceny nie pomogą zrozumieć
tego, w którą stronę się należy rozwijać;
• Niewiele jest ludzi doskonałych we wszystkim, podobnie jak niewiele jest osób we wszystkim
złych; dlatego polecamy unikania „szufladkowania” poszczególnych osób – czyli np. przyjęcia
założenia, że skoro zachowuje się wzorowo w zakresie kontaktów z klientem, to w innym
kryterium też jest bezbłędny; to że ktoś np. świetnie sprawdza się relacji z klientami
(kompetencja: pro-klienckość) nie oznacza to, że np. zawsze planuje swoje zadania
(kompetencja: organizacja pracy); ocena dotycząca poszczególnych zachowań (i kompetencji)
może być tym samym bardzo zróżnicowana;
• Bierzemy pod uwagę ostatnie kilka miesięcy pracy danej osoby; liczą się aktualne obserwacje;
jeśli więc ktoś lata temu był w czymś naprawdę świetny, ale ostatnio pracuje mu się nieco
gorzej (niezależnie od powodów, często słusznych,) to jednak istotna jest aktualna ocena;
pozwoli ona zrozumieć tej osobie, że czas na zmianę, na poprawę;
I najważniejsze – prosimy pamiętać, iż ta ocena przede wszystkim ma służyć organizacji. Nie
stanowi ona żadnego formalnego wymogu. To od pracowników zależy, jaką informację organizacja
otrzyma w raportach indywidualnych. Tylko samemu oceniając rzetelnie i obiektywnie możemy
liczyć na to samo w ocenie swojej osoby

PODSUMOWANIE
Model Strategicznego Zarządzania Kompetencjami zakłada określanie celów strategicznych
w powiązaniu z oceną kompetencji, wymaganych do osiągnięcia tych celów. Model dedykowany jest
przede wszystkim organizacjom, które są zainteresowane rozwojem firmy i poprawą jej pozycji na
rynku. Informacja zwrotna dla firmy zależna jest bezpośrednio od odpowiedzi pracowników. Dlatego,
aby osiągnąć najlepsze rezultaty, Strategiczne Zarządzanie Kompetencjami powinno być wspólną
inicjatywą osób zarządzających oraz pracowników.
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