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Jaki powinien być kompetentny pracownik? 

Ludzie kompetentni w pracy to 
tacy, którzy spełniają oczekiwania 
dotyczące osiągania przez nich 
określonych wyników. 

Potrafią wykorzystać posiadaną 
wiedzę, umiejętności oraz swoje 
cechy osobowości, by osiągnąć 
cele i standardy przepisane ich 
rolom. 

 
 

 

Armstrong, 1996 



Kompetencje są osobistymi zasobami pracowników, które 
pozwalają im prawidłowo wykonywać zadania na danym 
stanowisku pracy. 

Z pojęciem kompetencji oprócz wiedzy, umiejętności i osobowości, 
wiążą się takie komponenty jak:  

sprawność, kwalifikacje, uprawnienia, zdolność, przygotowanie, styl 
pracy, zasady, wartości, zainteresowania. 

 

 
Armstrong, 1996 

 

 



Kompetencje każdego pracownika można rozpatrywać na 
trzech poziomach: 

▪  co pracownik powinien wiedzieć, 

▪  co pracownik powinien zrobić, 

▪ jak pracownik powinien to zrobić. 

 

A zatem, dlaczego zakład pracy powinien szczególnie uczestniczyć w 
aktualizacji kompetencji pracowników? 



Kompetencje 
pracowników są najcenniejszym kapitałem, jakim dysponuje 
przedsiębiorstwo. 

Współcześnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnej 
organizacji bez uwzględnienia kompetencji jej pracowników.  

Są one bardzo ważnym źródłem wartości organizacji oraz trwałej 
przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. 

 



Kompetencje są miarą 
oceny przedsiębiorstwa pod względem organizacyjnym, 
ekonomicznym i społecznym oraz pewną właściwością. 
 Jeżeli są odpowiednio dobrane, rozwijane i wykorzystywane,  
mogą znacząco przyczynić się do poprawy sprawności 
i efektywności działania, realizacji celów oraz osiągania znaczącej 
przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. 

         
 

 

Sidor-Rządkowska, 2011 



Badanie kompetencji jest podstawą do identyfikowania luki 
kompetencyjnej, 
a tym samym planowania potrzeb szkoleniowych.  
 
Ocena kompetencji jest także doskonałym narzędziem do 
planowania rozwoju pracownika na poziomie 
potrzeb grupowych, ale przede wszystkim indywidualnych. 

  

      



Kompetencje pracowników nie są stałe, zmieniają się wraz z 
doświadczeniem, rozwojem życiowym i zawodowym.  
 
Kompetencje mogą ulegać także 
wygaszaniu wtedy, kiedy np. nabyta wiedza nie jest 
wykorzystywana w jakimś 
obszarze i po czasie zostaje po prostu zapomniana. 

 

 



Zarządzanie kompetencjami zawodowymi daje szereg 
korzyści zarówno dla 
organizacji, jak i dla pracowników. 
 



Do najważniejszych korzyści wynikających z zarządzania 
kompetencjami w organizacjach zalicza się: 
• wsparcie w realizacji strategii biznesowej organizacji, 
• skrócenie czasu przeznaczonego na poszukiwanie osób z 
potrzebnymi kompetencjami, 
• planowanie rozwoju kompetencji w skali całej organizacji, 
• planowy i systemowy rozwój posiadanych kompetencji poprzez 
szkolenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, 
• zarządzanie wiedzą w organizacjach. 
                                                                                                               Rostkowski, 2004 

  
  



    
Model kompetencyjny to pisemna charakterystyka kompetencji, które 
są niezbędne do osiągnięcia zadowalających lub wzorcowych wyników 
na poszczególnych stanowiskach pracy. 

 

Model kompetencyjny zapewnia precyzję, celowość oraz spójność 
podejmowanych działań w polityce personalnej organizacji, takich jak 
odpowiedni dobór pracowników, ich ocena oraz szkolenia i rozwój, 
przez co w sposób istotny wpływa na skuteczność i efektywność 
organizacji. 



Model kompetencyjny, stanowi także podstawę dla: 
• oceny potencjału pracowników i budowania ich ścieżek kariery, 
• opracowania kart opisów stanowisk, 
• zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych, 
• budowania niezbędnej kultury organizacyjnej, 
• wspierania procesów restrukturyzacji danej organizacji. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             Juchnowicz, 2004 



Zarządzanie oparte na kompetencjach rozpoczyna 
się w organizacji już podczas rekrutacji. Wtedy to brane są pod 
uwagę cechy, postawy i kompetencje kandydatów, które powinny 
być zgodne z opisem stanowiska pracy.  
W przeciwnym razie kandydat mimo wysokich kwalifikacji będzie 
miał problemy z adaptacją, a to z kolei wpłynie na efektywność jego 
pracy. 
Zakład pracy, powinien współpracować z uczelniami wyższymi w 
celu budowania kompetencji, co pozwoli zmniejszyć koszty 
adaptacji i szkoleń. 



Kompetencje pielęgniarek. 



 
Polska uczestniczyła  programie Tuning, rozpoczęty w roku 2006. Skutkował 
on wypracowaniem dokumentu zawierającego wykaz kompetencji 
zawodowych pielęgniarek. Program miał także umożliwić uczelniom 
przygotowanie takich programów, które pozwoliłyby na wprowadzenie 
kształcenia dającego porównywalne kwalifikacje zawodowe pielęgniarek. 
Wypracowany dokument zawierał pięć grup kompetencji zawodowych 
pielęgniarki: 
1. Kompetencje związane z zawodowymi wartościami i rolą pielęgniarek. 
2. Kompetencje dotyczące praktyki pielęgniarskiej i podejmowania decyzji 
klinicznych. 
3. Kompetencje poznawcze. 
4. Kompetencje interpersonalne włącznie z technologią komunikacji. 
5. Kompetencje kierownicze, organizacyjne związane z pracą zespołową. 
                                                                                                                             Kózka, 2008 

 



Kompetencje zawodowe pielęgniarek nie powinny być traktowane jak 
sztywne ograniczenia, a lista kompetencji zawodowych pielęgniarek 
powinna być systematycznie 
modyfikowana i uaktualniana zgodnie z otrzymywanymi informacjami 
zwrotnymi z placówek medycznych, w których pielęgniarki świadczą usługi.  
 
Powinny być podstawą do dyskusji nad programami i metodami kształcenia 
pielęgniarek. 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                                  Wrońska, 2006 



Kluczem  
do aktualizowania kompetencji pielęgniarek w toku kształtowania 
jest ścisła współpraca (objęcie patronatem) kierunku 
pielęgniarstwo przez podmiot leczniczy (szpital). 



Doświadczenia Collegium Mazowia w Siedlcach 
w aktualizowaniu kompetencji studentów (przyszłych pracowników) 
wspólnie z podmiotem leczniczym Mazowieckim Szpitalem Wojewódzki im. 
św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o poprzez: 
- prowadzenie zajęć praktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w szpitalu, 
- realizowanie praktyk zawodowych w oparciu o bazę szpitala, 
- prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych przez pracowników 
medycznych szpitala, 
- organizowanie wspólnych konferencji naukowo-szkoleniowych, w których 
uczestniczy zarówno personel medyczny szpitala jak i studenci, 



Cd. 
- wspólne realizowanie projektów finansowanych ze środków UE  
min. projekt Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, 
- ocena programu nauczania przez przedstawiciela szpitala, 
- budowanie dobrych relacji w każdym obszarze współpracy. 
 



„Praktyka nie może rozwijać się bez teorii, 
a rozwój każdej dyscypliny polega na dążeniu do uzupełnienia 
wiedzy w ślad za poszerzeniem 
działalności praktycznej, ponieważ charakterystyczną cechą zawodu 
jest opieranie sposobów realizowania praktyki za zasadach 
postępowania ustalonych w oparciu o wyniki 
badań naukowych”. 
 
                                                                                   W. C i e c h a n i e w i c z, J. G ó r a j e k - J ó ź w i k, 2007 
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