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Zarządzanie potencjałem pracowników 

„Nie można zarządzać czymś,  
czego nie da się zmierzyć”  

Peter Drucker 



Proces zarządzania potencjałem pracownika 

01 06 

02 05 

03 04 

ZATRUDNIENIE 

NABYWANIE DOŚWIADCZEŃ 

OCENA POTENCJAŁU WZROST ZŁOŻONOŚCI ZADAŃ 

WZROST WYNAGRODZENIA 

ROZWÓJ 

Profil wymagań 
stanowiska, wybór, 
ocena, kwalifikacja 
stanowiskowa 

Adaptacja, 
zdobywanie wiedzy, 
rozwój umiejętności 

Doskonalenie, 
dzielenie się 
wiedzą, plany 
sukcesji 

Wynagrodzenie 
uzależnione od 
wartości pracy 

Ocena 
pracy, 
stopnia 
progresu 

Trudniejsze, 
bardziej 
samodzielne, 
odpowiedzialne 
i złożone  
zadania 



02 

01 

03 

Jak mierzyć potencjał w procesie rekrutacji?  

Określenie poziomu wymagań stanowiska, 

model kompetencji 

Zapewnienie możliwości wyboru (kompleksowe 

źródła naboru) 

Różnorodne narzędzia selekcji 



Tabela kompetencyjna dla stanowisk 
robotniczych  (przykład) 
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  Wiedza zawodowa 
Środowisko i proces 

pracy 
Narzędzia 

Programy 

komputerowe/ 

systemy 

Kompetencje 

poznawcze 
Praca zespołowa 

Poziom A B C D E F 

ROB.1 

Podstawowa – teoretyczna 

wymagająca przyuczenia 

zawodowego.  

Wykonywanie wyłącznie 

prac wskazanych. Brak 

umiejętności 

identyfikowania potrzeb. 

Dopuszczalne odstępstwa 

jakościowe ze wzgl. na niski 

poziom doświadczenia. 

Nauka obsługi narzędzi / 

używanie narzędzi pod 

nadzorem. Teoretyczna 

wiedza dot. obsługi narzędzi 

(instrukcje, przeszkolenie, 

kursy). 

Wykorzystywanie oraz 

stosowanie elementarnych 

systemów/programów 

dedykowanych na 

stanowisku. Nauka 

funkcjonalności 

systemów/programów. 

Poszukiwanie oraz 

przyswajanie danych 

i informacji na temat 

realizowanych zadań. 

Członek brygady, prace 

asystujące, pomocnicze, 

pod nadzorem. 

ROB.2 

Podstawowa – zadania 

realizowane samodzielnie. 

Wykonywanie prac 

wskazanych. 

Identyfikowanie potrzeb. 

Dbałość o jakość 

wykonywanej pracy. 

Samodzielny dobór 

i obsługa narzędzi oraz 

sprzętu. Umiejętność 

diagnozy poprawności 

działania. 

Wykorzystywanie oraz 

stosowanie 

systemów/programów 

dedykowanych na 

stanowisku zgodnie 

z przypisaną rolą 

użytkownika. 

Analiza i ocena przydatności 

dostępnych informacji. 

Członek brygady. 

ROB.3 

Fachowa – wynikająca 

z wiedzy teoretycznej oraz 

praktycznego zastosowania 

na stanowisku. 

Wykonywanie prac 

wskazanych. 

Identyfikowanie potrzeb. 

Dbałość o jakość 

wykonywanej pracy. 

Samodzielny dobór 

i obsługa narzędzi oraz 

sprzętu. Umiejętność 

diagnozy poprawności 

działania. 

Wykorzystywanie oraz 

stosowanie 

systemów/programów 

dedykowanych na 

stanowisku zgodnie 

z przypisaną rolą 

użytkownika. 

Dostrzeganie zależności 

przyczynowo-skutkowych; 

określanie przyczyny 

błędów; wyciąganie 

trafnych wniosków. 

Członek brygady. 

ROB.4 

Fachowa – wynikająca 

z wiedzy teoretycznej oraz 

praktycznego zastosowania 

na stanowisku. Wiedza 

dotycząca prowadzenia prac 

(gospodarowanie zasobem 

ludzkim, technicznym, 

materiałowym). 

Wykonywanie prac 

wskazanych. 

Identyfikowanie potrzeb. 

Dbałość o jakość 

wykonywanej pracy. 

Kontrola innych członków 

brygady w tym zakresie 

Samodzielny dobór 

i obsługa narzędzi oraz 

sprzętu. Umiejętność 

diagnozy poprawności 

działania. Szkolenie innych 

pracowników w tym 

zakresie. 

Wykorzystywanie oraz 

stosowanie 

systemów/programów 

dedykowanych na 

stanowisku zgodnie 

z przypisaną rolą 

użytkownika. 

Dostrzeganie zależności 

przyczynowo-skutkowych; 

określanie przyczyny 

błędów; wyciąganie 

trafnych wniosków nawet 

z bardzo trudnych 

i złożonych sytuacji. 

Członek brygady, 

prowadzenie robót. 



Wprowadzenie do organizacji i adaptacja  
społeczno-zawodowa  

Stały nadzór, mentoring, określenie wymagań, opis stanowiska pracy 

Nabywanie doświadczenia, wzrost samodzielności, zdobywanie wiedzy 
i umiejętności, poszerzanie kwalifikacji, poznanie specyfiki 
przedsiębiorstwa 



*TEN SAM POZIOM STANOWISKA = 
TEN SAM ZAKRES ZADAŃ 

Młodszy monter 
sieci 

wodociągowej 1 

Młodszy monter 
sieci 

wodociągowej 2 

Monter sieci 
wodociągowej 1 

 
 Monter sieci 

wodociągowej 2 
 

Starszy monter 
sieci 

wodociągowej  

 
 Brygadzista 

PRACOWNIK 1 
  

PRACOWNIK 2 
  

PRACOWNIK 3 
  

PRACOWNIK 4 
  

PRACOWNIK 5 
  

PRACOWNIK 6 
  WYMAGANIA STANOWISKOWE 

Doświadczenie zawodowe brak min. 6 m-cy min. 1 rok min. 3 lata min.  5 lat min. 5 lat 

Wiedza fachowa  brak podstawowa dostateczna dobra b. dobra b. dobra 

Uprawnienia brak podstawowe 
Podstawowe + 

dodatkowe 
(niepełne) 

Podstawowe + 
dodatkowe 
(niepełne) 

Podstawowe + 
dodatkowe 

(pełne) 

Podstawowe + 
dodatkowe 

(pełne) 

Prace proste pod nadzorem 100% 60-70% 20-30% 0-10% 0% 0% 

Prace proste samodzielne 0% 30-40% 40-50% 10-20% 0% 0% 

Prace średniozaawansowane  0% 0% 20-40% 50-80% 50-70% 30-50% 

Prace zaawansowane  0% 0% 0% 10-20% 30-50% 50-70% 

Jakość pracy / Kompetencje 
(określana szczegółowo przez 
wyznaczone kryteria w  arkuszu oceny) 

min. 60% min. 65% min. 70% min. 75% min. 75% min. 80% 

Konieczność myślenia koncepcyjnego 
(rola pomysłodawcy przy rozwiązaniu 
problemu/ usunięciu awarii) 

NIE NIE NIE TAK TAK TAK 

Możliwość decydowania o sposobie 
usunięcia awarii 

NIE NIE NIE NIE TAK TAK 

Macierz wymagań stanowisk (przykład) –                
taryfikator kwalifikacyjny 
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Ocena potencjału (pracy)  

01 

02 

03 

04 

Stopień efektywności (jakość pracy, progres) 

Ocena postawy, kompetencji, zachowań 

Określenie możliwości i ograniczeń, decyzje kadrowe  

Nowe zadania i cele zawodowe dopasowane do możliwości pracownika 
oraz potrzeb organizacji 



System oceny pracy w podziale na poszczególne 
grupy partycypacyjne (przykład)  

I grupa 

partycypacyjna 

II grupa 

partycypacyjna 

III grupa 

partycypacyjna 

Kierownicy działów, 

mistrzowie 

Stanowiska 

robotnicze 

Stanowiska 

nierobotnicze 

Zarządzanie pracownikami        

Analiza / rozwiązywanie problemów / 

wnioskowanie / weryfikacja danych / 

diagnoza 

      

Dyscyplina pracy           

Jakość pracy          

Mierniki efektywności, np. stopień 

realizacji przeglądów, inwentaryzacji sieci 

itp.. 

         

Organizacja pracy / planowanie zadań / 

terminowość 
       

Motywacja i zaangażowanie, 

współdziałanie 
         

Komunikacja          

Wiedza zawodowa          
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Ścieżka awansu 

Oczekiwania 
wyższej 
efektywności 
pracy oraz 
progresu 
kompetencji 

 

Poziom 
fachowości 
oraz 
specjalizacji 

Wzrost 
odpowiedzial
ności oraz 
samodzielno
ści 
pracownika 

Doświadczenie 

wpływa na 
trudność 
zadań oraz 
złożoność 
pracy 



Model kompetencji v złożoność stanowisk  
- taryfikator (przykład) 

Poziom w ścieżce  
(stanowiska robotnicze) 

Poziom w ścieżce  
(stanowiska administracyjne 

specjalistyczne) 

Poziom w ścieżce  
(stanowiska dozoru oraz 

kierownicze) 

Wymagany staż zawodowy 

Poziom 1  
(początkujący, pod 
nadzorem)  
MŁODSZY 
Młodszy monter, młodszy 
elektryk, młodszy operator 

Poziom 1  
(podstawowy początkujący pod 
nadzorem)  
MŁODSZY 
Młodszy referent, młodszy 
inspektor, młodszy laborant, 
młodszy informatyk 

Nie wymagane doświadczenie 
w obszarze zadań. Możliwa realizacja 
prac po przeszkoleniu 
stanowiskowym. 

Poziom 2  
(podstawowy samodzielny)  
STANDARD 
Monter, elektryk, operator 

Poziom 2  
(podstawowy samodzielny)  
STANDARD 
Referent, inspektor, laborant, 
informatyk 

Min. rok doświadczenia w obszarze 
objętym zakresem zadań  

Poziom 3  
(samodzielny) 
STARSZY STANDARD 
Starszy monter, starszy 
elektryk, Starszy operator 

Poziom 3  
(samodzielny) 
MŁODSZY SPECJALISTA /  STARSZY 
STANDARD 
Starszy referent, starszy inspektor 

Poziom 3 
MŁODSZY MISTRZ 
  

Min. 3 lata doświadczenia w obszarze 
objętym zakresem zadań 

Poziom 4 
BRYGADZISTA 

Poziom 4 
SPECJALISTA 

Poziom 4 
MISTRZ 

Min. 5 lat doświadczenia w obszarze 
objętym zakresem zadań 

Poziom 5 
STARSZY SPECJALISTA 

Poziom 5 
STARSZY MISTRZ 

Min. 7 lat doświadczenia w obszarze 
objętym zakresem zadań 

Poziom 6 
GŁÓWNY SPECJALISTA 

Poziom 6 
KOORDYNATOR 

Od min. 7 do min 10 lat doświadczenia 
w obszarze objętym zakresem zadań 

Poziom 7 
KIEROWNIK 

Od min. 7 do min. 10 lat 
doświadczenia w obszarze objętym 
zakresem zadań 
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Zarządzanie potencjałem a poziom wynagrodzeń 

wynagrodzenie 
uzależnione od 

złożoności 
pracy 

wartościowanie 
pracy 

przejrzyste kryteria 
awansu (taryfikator) 

brak uznaniowego 
kształtowania 
wynagrodzeń 



Monterzy - konserwatorzy zdalnego systemu odczytu   
(przykład) – system wynagrodzeń (ścieżki awansu) 
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Nazwa stanowiska 
Wymagany poziom 

kwalifikacji 
Uprawnienia oraz kursy 

Doświadczenie w zakresie 

zadań 

Kompetencje oraz 

wiedza zawodowa 
Kategoria 

Mł. monter - 

konserwator zdalnego 

systemu odczytu 

Zawodowe 

o wymaganym na 

stanowisku profilu 

(techniczne) 

nie wymagane 

Nie wymagane 

doświadczenie w obszarze 

zadań. Możliwa realizacja 

prac po przeszkoleniu 

stanowiskowym. 

Zgodnie z tabelą 

kompetencyjną. 

Poziom: 1 

I 

Monter - konserwator 

zdalnego systemu 

odczytu 

Zawodowe 

o wymaganym na 

stanowisku profilu 

(techniczne) 

uprawnienia/ kursy/ 

szkolenia związane 

z specyfiką zadań 

Min. rok doświadczenia 

w obszarze objętym 

zakresem zadań  

Zgodnie z tabelą 

kompetencyjną. 

Poziom: 2 

II 

St. monter - konserwator 

zdalnego systemu 

odczytu 

Zawodowe 

o wymaganym na 

stanowisku profilu 

(techniczne) 

uprawnienia/ kursy/ 

szkolenia związane 

z specyfiką zadań 

Min. 3 lata doświadczenia 

w obszarze objętym 

zakresem zadań 

Zgodnie z tabelą 

kompetencyjną. 

Poziom: 3 

III 

Brygadzista - monter - 

konserwator zdalnego 

systemu odczytu - 

Zawodowe 

o wymaganym na 

stanowisku profilu 

(techniczne) 

uprawnienia/ kursy/ 

szkolenia związane 

z specyfiką zadań 

Min. 5 lat doświadczenia 

w obszarze objętym 

zakresem zadań 

Zgodnie z tabelą 

kompetencyjną. 

Poziom: 4 

IV 



Idea zarządzania potencjałem organizacji 

 Powiązanie poziomu kompetencji z złożonością 
realizowanych zadań i wzrostem wynagrodzenia 

 Cykliczny pomiar umiejętności 
  Zachęcanie do rozwoju (programy szkoleń)                                

i dzielenia się wiedzą 
 Awanse, rozszerzenie zakresu zadań 
warunkowane wzrostem trudności pracy 
i odpowiedzialności 
 

 
 



Macierz analizy potencjału organizacji   

A B 

C D 

A  model kompetencji 

 

B  cykliczna ocena 

 

C  wartość pracy powiązana z wynagrodzeniem 

 
D  wzrost złożoności zadań i odpowiedzialności 
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Macierz zarządzania potencjałem.  
Określanie potencjału organizacyjnego.   
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Model organizacji „uczącej się” 
dojrzałej  

  

 

A 

 

 

C 

 

 

D 

 

 

B 

Ok.. 25 % 

pracowników 

Powyżej 50% 

pracowników 

ok.. 10-15% 

pracowników 
ok.. 10-15% 

pracowników 

Model organizacji „uczącej 
się” rozwojowej  

Model organizacji 
nierozwojowej 

A 
Wdrożony 

model 
kompetencji  

B 
Cykliczna ocena 

pracy (min. 
półroczna) 

C 
Wartościowanie 

stanowisk 

D 
Zmiany 

wynagrodzenia 
uzależnione od 

wzrostu 
złożoności prac 

A 
Wdrożony 

model 
kompetencji 

B 
Roczna ocena 

pracy 

C 
Wartościowanie 

stanowisk 

D 
Okresowe 
przeglądy 
stanowisk 

A 
Brak modelu 
kompetencji 

B 
Brak systemu 
oceny pracy 

C 
Uznaniowe 

zasady 
kształtowania 
wynagrodzeń 

D 
Brak mierników 

złożoności 
pracy 



Dziękuję za uwagę 
 

Jolanta Krawczyk 


