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MODEL KOMPETENCYJNY – PO CO NAM TO? 

1) Co to są te kompetencje? 

2) Skąd ja mam wiedzieć, że mój pracownik je ma? 

3) Skoro pracownik realizuje zadania, to po co jeszcze 

roz awiać o jaki hś kompetencjach? 

4) Nie rozumiem tego opisu, on nie jest dla mnie jasny! 

5) Co z tego, że je ak eptowałe , skoro nie wiedziałe , do 

czego to ędzie służyło? 

6) Miałe  wpływ na opis? Rze zywiś ie przyszło oś do 

przeczytania, ale iałe  wtedy waż iejsze sprawy, wię  

zgodziłe  się, bo yślałe , że ędzie to oż a z ie ić. 

A tak aprawdę, to nie iałe  czasu prze zytać… 
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MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI 
PROCESÓW HR W URZĘDZIE 
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A teraz zastanówmy się: 

 czy model kompetencyjny jest potrzebny mojej organizacji; 

czego ależy yć świado y  de ydują  się na wdroże ie 

modelu; 

jak przeko ać do modelu naszych pracowników; 

jakie ryzyka oże y apotkać w trakcie wdroże ia; 

czy warto korzystać z doświad zeń i arzędzi 
wypracowanych w innych urzęda h. 

 

 



MODEL KOMPETENCYJNY – PO CO NAM TO? 

Wyzwania związa e z modelem 

1.Brak spój oś i lub rozłą z oś i modelu kompetencyjnego, czyli brak 

określe ia wszystkich iez ęd y h z punktu widzenia organizacji kompetencji 

w modelu kompetencyjnym lub pokrywanie się definicji kompetencji (np. 

bardzo podobne wskaź iki poziomów aspektów kompetencji w dwóch 

róż y h kompetencjach)  

2.Brak efektyw oś i procesów zarządza ia zasobami ludzkimi opartych na 

modelu kompetencyjnym (np. zbyt długi czas trwania procesów, brak 

osiąga ia zakłada y h rezultatów itp.) 

3.Brak jas oś i i przejrzystoś i zasad modelu kompetencyjnego – brak 

zrozumienia modelu przez jego użytkow ików 
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MODEL KOMPETENCYJNY – PO CO NAM TO? 

Wyzwania związa e z modelem 

4.Nieefektywna komunikacja modelu kompetencyjnego w organizacji (np. 

brak lub iewystar zają e informowanie pracowników organizacji o 

realizowanym usprawnieniu na poszczególnych etapach budowania i 

wdraża ia modelu) 

5.Nieodpowiednie przygotowanie użytkow ików do posługiwa ia się 

modelem kompetencyjnym 

6.Brak weryfikacji i utrzymywania modelu kompetencyjnego 
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MODEL KOMPETENCYJNY – PO CO NAM TO? 

Etapy wdroże ia modelu: 

1.Powoła ie zespołu projektowego 

2.Określe ie celu i zakresu zastosowania modelu kompetencyjnego 

3.Opracowanie planu wdroże ia modelu 

4.Gromadzenie i analiza danych – analiza regulacji wew ętrz y h, opisów 

stanowisk pracy, aktów prawnych dot. służ y cywilnej oraz przeprowadzenie 

zogniskowanych wywiadów grupowych i paneli ekspertów. 

5.Opracowanie wstęp ego projektu modelu kompetencyjnego – 

o ej ują ego słow ik kompetencji (karty kompetencji), macierz kompetencji, 

oraz skale nasilenia kompetencji i behawioralne wyznaczniki kompetencji dla 

kolejnych poziomów nasilenia wraz z przykłada i za howań, które świad zą o 

posiadaniu lub braku danej kompetencji. 
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MODEL KOMPETENCYJNY – PO CO NAM TO? 

Etapy wdroże ia modelu cd.: 

6.Weryfikacja użyte z oś i modelu oraz jego modyfikacja – 

warsztaty/spotkania doty zą e oceny modelu kompetencyjnego. 

7.Opracowanie arzędzi wspo agają y h wdroże ie modelu 

zarządza ia przez kompetencje w urzędzie, np. formularze oceny 

kompetencji, i struk ję oceny kompetencji, formularz wywiadu 

kompetencyjnego, poradnik rozwojowy (przewodnik programów 

i inicjatyw rozwijają y h kompetencje). 

8.Przeprowadzenie pilotażowego bilansu kompetencji wśród wybranych 

stanowisk/pracowników urzędu. 

9.Wprowadzenie modelu kompetencyjnego w ży ie (wsparcie 

szkoleniowe i doradcze w zakresie wykorzystania modelu oraz 

przygotowania do prowadzenia bilansu kompetencji). 
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MODEL KOMPETENCYJNY – PO CO NAM TO? 

O owiązki kierownictwa lub wyznaczonych pracowników: 

1.Współtworze ie koncepcji modelu kompetencyjnego (uwagi w zakresie 

zaproponowanych działań, włas e propozycje rozwiązań itp.)  

2.Udział w panelach ekspertów, zogniskowanych wywiadach grupowych, 

warsztatach z zakresu funkcji, warsztatach w zakresie weryfikacji 

użyte z oś i modelu oraz w sesjach szkoleniowo-warsztatowych 

3.Weryfikacja kompetencji (definicja, aspekty, poziomy, zachowania) 

4.Współtworze ie, weryfikacja i zatwierdzenie profili kompetencyjnych w 

odpowiednim dla danego dyrektora komórki organizacyjnej obszarze 
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MODEL KOMPETENCYJNY – PO CO NAM TO? 

Pro es wdroże ia odeli ko pete yj y h w urzęda h powi ie  
uwzględ iać spe yfikę i kulturę orga iza yj ą ad i istra ji pu li z ej.  

A a o warto zwró ić sz zegól ą uwagę? 

1)Dobór kompetencji w modelu kompetencyjnym oraz odpowiednie 

zestawienie kompetencji w profilach kompetencyjnych powinny yć 

dostosowane do środowiska prawnego, w którym funkcjonuje służ a cywilna 

oraz urzędy administracji publicznej (przy tworzeniu modelu 

kompetencyjnego ależy w sz zegól oś i uwzględ ić treść Rozporządze ie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu 

przeprowadzania ocen okresowych złonków korpusu służ y cywilnej, co 

pozwoli zapew ić efektywniejszy proces dokonywania ocen okresowych w 

urzęda h w kolejnych latach).  
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MODEL KOMPETENCYJNY – PO CO NAM TO? 

2) Podział kompetencji w modelu kompetencyjnym na grupy kompetencji. 

Podział kompetencji nie powinien yć zbyt złożo y - optymalnym 

rozwiąza ie  jest wyło ie ie 3 grup kompetencji (np. kompetencje 

wspólne, kierownicze  i specjalistyczne). W modelu kompetencyjnym 

opartym na kryteriach oceny okresowej podział kompetencji na wię ej iż 

3 grupy kompetencji powoduje ałą elasty z ość w profilach 

kompetencyjnych. 

3) Wielokrot ą weryfika ję kart kompetencji. Waż e, aby karty 

kompetencji (słow ik kompetencyjny) zostały zweryfikowane podczas 

warsztatów zarówno z osobami odpowiadają y i za wdroże ie modelu, 

jak i z kadrą kierow i zą urzędu. 

4) Zapewnienie jak ajwiększego udziału kierownictwa urzędu w 

tworzeniu modelu kompetencyjnego. Każda osoba zarządzają a 

zasobami ludzkimi powinna zostać o jęta wsparciem szkoleniowym. 
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MODEL KOMPETENCYJNY – PO CO NAM TO? 

5) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla pracowników urzędu. 

Wszyscy pracownicy urzędu powinni wziąć udział w spotkaniu 

informacyjnym, na którym dowiedzą się, czym jest model kompetencyjny 

i jakie konsekwencje ędzie iało wdroże ie modelu kompetencyjnego w 

urzędzie dla ich pracy. 

6) Przeprowadzenie bilansu kompetencji wszystkich pracowników urzędu. 

Waż e, aby pracownicy mieli świado ość o zekiwań przełożo y h, 
stawianych w oparciu o model kompetencyjny.  

7) Posługiwa ie się o e klaturą użytą w modelu kompetencyjnym we 

wszystkich obszarach zarządza ia zasobami ludzkimi (np. przy tworzeniu 

opisów stanowisk). 
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