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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2013

Nazwa
kompetencji

Ogólna definicja
kompetencji

Poziom spełnienia
kompetencji

Charakterystyczne zachowania

ROZWÓJ OSOBISTY

1.Brak umiejętności
organizowania czasu pracy

Organizacja czasu pracy

2.Umiejętność organizowania czasu
pracy na poziomie podstawowym

Układanie swojej pracy i pracy
podwładnych w sposób
umożliwiający osiąganie najlepszych
efektów

3.Średnie umiejętności
organizowania czasu pracy

4.Umiejętność organizowania czasu
pracy na poziomie bardzo dobrym

5.Umiejętność organizowania czasu
pracy na poziomie eksperckim

Przekazywanie swoich zadań na innych pracowników;
Brak jakiejkolwiek organizacji;
Brak porządku;
Ogólny nieład w sposobie pracy;
Brak jakichkolwiek planów;
Trudności w efektywnym wykorzystaniu czasu pracy.
Częściowe przekazywanie swoich zadań na innych pracowników;
Organizacja na poziomie szczątkowym;
Porządek robiony wyłącznie po zwróceniu uwagi;
Brak spójności działań;
Plany mają charakter niesformalizowanej “wizji”;
Praca efektywna wyłącznie pod ścisłą kontrolą.

Prawidłowe przekazywanie swoich zadań na innych pracowników;
Organizacja na poziomie poprawna;
Porządek robiony dopiero po nastaniu bałaganu;
Spójność na poziomie podstawowym;
Plany mają charakter nieszczegółowy i niepełny;
Praca efektywna przy zastosowaniu kontroli okresowych;

Stosunkowa łatwość organizowania swojego czasu pracy, jak również czasu
pracy podwładnych;
Łatwość organizowania realizacji zadań;
Jasna hierarchia realizowanych zadań;
Konsekwencja realizacji planów;
Porządek w dokumentacji;

Biegłość organizowania swojego czasu pracy, jak również czasu pracy
podwładnych ;
Biegłość organizowania; realizacji zadań , przejrzysta i oczywista dla
otoczenia;
Hierarchia realizowanych zadań, konsekwencja realizacji planów połączona z
premedytacją ;
Porządek w dokumentacji;
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1.Brak umiejętności autoprezentacji

Autoprezentacja

2.Umiejętność autoprezentacji na
poziomie minimalnym
( podstawowym)

Umiejętność świadomego tworzenia
swojego wizerunku poprzez
wypowiedzi, zachowanie i sygnały
niewerbalne

3.Średnie umiejętności
autoprezentacji

4.Umiejętność autoprezentacji na
poziomie dobrym

5.Umiejętność na poziomie
eksperckim

1.Brak umiejętności
komunikowania się

Komunikacja

2.Umiejętności komunikacyjne na
poziomie minimalnym
( podstawowym)

Łatwość wyrażania swoich myśli,
łatwość i dokładność przekazywania
swojej wiedzy i danych, otwartość
na informacje napływające z
zewnątrz, łatwe kontakty z innymi
ludźmi

3.Średnie umiejętności
komunikacyjne

4.Umiejętności komunikacyjne na
poziomie bardzo dobrym

5.Umiejętności komunikacyjne na
poziomie eksperckim

Nie panuje zupełnie zarówno nad wypowiedziami jak i zachowaniami oraz
przekazem niewerbalnym;
Potrafi panować nad wypowiedzią i częściowo zachowaniami;
Jakakolwiek głębsza zmiana przyjętego wcześniej scenariusza działań
powoduje zagubienie i utratę panowania;
Zupełnie nie panuje nad przekazem niewerbalnym
Potrafi panować nad treścią wypowiedzi i zachowaniami;
Potrafi opanować się w przypadku niewielkich zmian scenariusza działań;
Potrafi kontrolować niektóre zachowania niewerbalne;
Potrafi panować nad treścią wypowiedzi i zachowaniami oraz
zachowaniami niewerbalnymi, tak aby nie wysyłać treści negatywnych;
Potrafi opanować się w przypadku większości zmian przyjętego
scenariusza działań;
Zna podstawowe techniki budowy własnego wizerunku;
W pełni świadomie kształtuje swój wizerunek, na każdym
z przyjętych poziomów (wypowiedzi, werbalnym i niewerbalnym);
Elastycznie dostosowuje swoje zachowanie do potrzeb chwili;
Zna zaawansowane techniki budowy własnego wizerunku, m.in., z
wykorzystaniem NLP (programowania neurolingwistycznego);
Nieumiejętność rozmawiania z ludźmi nawet na dobrze znane tematy;
Unikanie kontaktów z innymi;
Nieśmiałość ;
Niechęć do kontaktów z ludźmi;
Niesłuchanie innych;
Prowadzenie rozmów wyłącznie na tematy dobrze i bardzo dobrze znane;
Nieunikanie, ale i niedążenie do kontaktów z ludźmi;
Ukrywana nieśmiałość;
Kontakty ograniczone do grupy 2-3 osób;
Słuchanie nieuważne i niechętne;
Umiejętność porozumiewania się z ludźmi w razie potrzeby;
Załatwianie istotnych spraw – jednak nie przychodzi to ze zbyt wielką
łatwością;
Unikanie kontaktów z większą liczbą osób;
Słuchanie uważne;
Łatwość porozumiewania się z ludźmi, prowadzenie rozmowy na tematy
nawet słabo znane;
Załatwianie większości spraw – bez większych trudności;
Brak oporów przed kontaktami z większą liczbą osób;
Słuchanie uważne i chętne;
Wyjątkowa łatwość w kontaktach z innymi ludźmi;
Łatwość rozmowy, w zasadzie na każdy, nawet rudymentarnie znany temat;
Łatwość bezpośrednich kontaktów w każdej sytuacji;
Łatwość przekazywania informacji oraz prowadzenia prezentacji, spotkań i
szkoleń;
Łatwość załatwiania spraw, nawet tych uważanych za trudne;
Otwartość na informacje z zewnątrz, słuchanie empatyczne;
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Relacje interpersonalne

1.Całkowita niewiedza w zakresie
znaczenia i sterowania relacjami
interpersonalnymi

Umiejętność przekazywania
adekwatnych informacji o swoich
potrzebach i oczekiwaniach, uczenie
się unikania sytuacji podwójnego
komunikatu. Odróżnianie poziomu
informacji o treści od poziomu
informacji o relacji, Świadomość
wpływu własnych i innych stanów
emocjonalnych i schematów
poznawczych na procesy
zniekształcania informacji
nadawanych i odbieranych

2Rudymentarne ( elementarne)
umiejętności interpersonalne

3.Podstawowa wiedza i umiejętności
jej zastosowania

4.Kontrola relacji na poziomie
dobrym

5.W pełni świadome kształtowanie
relacji interpersonalnych

W czasie interakcji nieświadomie wysyła sprzeczne bądź aluzyjne komunikaty,
Nieświadomie angażuje własne stany emocjonalne w dokonywany przekaz;
Nie próbuje nawiązywać kontaktów koleżeńskich i przyjaźni
Nie próbuje w jakikolwiek sposób „wczuć się” w sytuację swojego
interlokutora;
Może powodować dyskomfort w swoim otoczeniu;
Nieumiejętność współpracy
Wysyłane przekazy są w miarę spójne;
Wszelkie kontakty z otoczeniem mają charakter oficjalny i nie wykraczający
poza minimalne standardy;
Stara się absolutnie nie angażować osobiście;
Brak empatii, bezpodstawna służbistość;
Spójność przekazu;
Tworzenie poprawnych relacji ze współpracownikami,
Periodyczna/okazjonalna uczynność i wyrozumiałość na poziomie niewiele
wykraczającym poza minimalny;
Niewielka elastyczność kształtowania relacji interpersonalnych;
Panowanie nad wszystkimi elementami przekazu;
Tworzenie dobrych relacji ze współpracownikami,
Uczynność i wyrozumiałość
Elastyczność kształtowania/zmiany relacji interpersonalnych;
Umiejętność wpływania na postawy innych.

Świadome kształtowanie wszystkich elementów przekazu;
Tworzenie i utrzymywanie doskonałych relacji ze współpracownikami,
Uczynność i wyrozumiałość, empatia.
Pełna kontrola nad kształtowaniem/zmianą/przebiegiem relacji
interpersonalnych;
Umiejętność programowania neurolingwistycznego;
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Wiedza o tym jak porozumiewać się
w celu rozwiązania
konfliktu oraz dojścia do
porozumienia.
Kierowanie procesem wzajemnego
poszukiwania
takiego rozwiązania, które
satysfakcjonowałoby
Zaangażowane w konflikt strony.

1.Całkowity brak umiejętności
negocjacyjnych

Rozwiązywanie konfliktów na zasadzie „moje na wierzchu”
Brak obiektywizmu i realizmu w zakresie możliwego do osiągnięcia
kompromisu;
Nieustępliwość i ogólna niechęć do pokojowego rozstrzygania sporów
Nieopanowanie nad emocjami;
Nieelastyczność;
Nieznajomość procedur mediacji i negocjacji;
Niewielka kontrola nad przekazem niewerbalnym;

2.Umiejętności negocjacyjne na
poziomie minimalnym
(podstawowym)

Umiejętność rozwiązywania prostych konfliktów;
Starania w celu osiągnięcia stanu „bycia obiektywnym” i realistą;
Częściowe panowanie nad emocjami i przekazem niewerbalnym;
Niewielka elastyczność;
Szczątkowa wiedza z zakresu procedur negocjacyjnych;
Brak planowania procesu negocjacyjnego.

3.Podstawowa wiedza i umiejętności
negocjacji i mediacji

4.Umiejętność prowadzenia
negocjacji i mediacji na poziomie
dobrym

5.Umiejętności profesjonalne

Poprawna znajomość procedur i zasad mediacji oraz negocjacji;
Bycie obiektywnym poza sytuacjami , kiedy konflikt ma charakter osobisty;
Panowanie nad większością emocji;
Podstawowe planowanie procesu negocjacyjnego;
Elastyczność
Dobra znajomość procedur, zasad oraz technik mediacji i negocjacji;
Bycie obiektywnym w większości sytuacji, poza skrajnymi;
Panowanie nad emocjami;
Zaawansowane planowanie procesu negocjacji i mediacji;
Umiejętność odczytywania podstawowych przekazów niewerbalnych.
Wdrożone podstawowe technik oddziaływania psychologicznego;

Umiejętność budowania zaawansowanych planów procesu negocjacji i
ścieżek dojścia do celu;
Pełna kontrola procesu negocjacyjnego;
Profesjonalne umiejętności negocjacyjne i mediacyjne z zastosowaniem
szeregu zaawansowanych technik psychologicznych (kotwice, imadła, love
bombing itp..);
Pełna kontrola przekazu niewerbalnego- „pokerzysta”;
Świadome sterowanie emocjami i uczuciami;
Biegła znajomość procedur negocjacyjnych;
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Wiedza o tym jak zabezpieczyć
jednostkę i organizację przed
negatywnymi skutkami stresu, lub
ukierunkować stres na korzystne dla
zdrowia i produktywne wyniki

1.Całkowita niewiedza odnośnie
tematyki zarządzania stresem

Brak jakiejkolwiek wiedzy na temat zarządzania stresem zarówno w
odniesieniu do siebie, jak i organizacji

2.Podstawowa wiedza połączona z
brakiem umiejętności praktycznych

Umiejętność zidentyfikowania podstawowych stresorów;
Świadomość konieczności usuwania przyczyn stresu u jego zarania

3.Wiedza o zarządzaniu stresem
połączona z osobistymi
umiejętnościami praktycznymi

Umiejętność zidentyfikowania stresorów w swoim otoczeniu;;
Umiejętności psychologiczne (np. realistyczna ocena własnych
możliwości i aspiracji), fizyczne/fizjologiczne (np. programy dotyczące diety,
ćwiczeń fizycznych); zmianą zachowań (np. stosownie relaksacji,
ograniczanie zachowań charakterystycznych);

4.Wiedza połączona z
umiejętnościami na poziomie
jednostki oraz znajomość wymogów
w tej materii dotyczących
organizacji

jw. oraz
Umiejętność definicji zarządzania stresem
Prewencja pierwszego stopnia ( poświęcona jest usuwaniu potencjalnych
przyczyn stresu)ł
Prewencja drugiego stopnia (koncentruje się na modyfikacji reakcji jednostki
na pojawiające się sytuacje stresowe)
-Prewencja trzeciego stopnia (ma za zadanie obniżyć poziom negatywnych
skutków stresu ,zarówno na poziomie indywidualnym jak i organizacyjnym,
które pojawiły się w wyniku nieskutecznej kontroli na etapie pierwszym i
drugim)

5.Wiedza i praktyka odnośnie
zarządzania stresem zarówno na
poziomie jednostki jak i na
poziomie organizacji

jw. oraz wiedza na temat programowania ew. zmian i niezbędnych procedur
odnośnie strategii ukierunkowanych na organizację, takich jak np.: zmiana
charakterystyki organizacji (np. zmiana systemu nagradzania lub szkolenia,
rozwój opieki zdrowotnej)
zmiana charakterystyki ról (m.in. zmniejszanie przeciążenia rolą, wzrost
udziału w podejmowaniu decyzji),
zmiana charakterystyki zadań (m.in. projektowanie zadań zgodnie z
możliwościami i preferencjami pracowników).
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1.Brak umiejętności zarządzania

2.Umiejętność na poziomie
minimalnym
( podstawowym)

ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ,
ROZWOJEM,
ROZWIĄZYWANIE
KONFLIKTÓW

Umiejętność rozwiązywania
problemów zarówno
z podwładnymi,
współpracownikami, jak i
problemów wynikłych w trakcie
funkcjonowania organizacji

3.Zarządzanie poprawne

4.Prawidłowe zarządzanie łącznie z
sytuacjami trudnymi

5.Bardzo dobre zarządzanie ,
łącznie z sytuacjami
nadzwyczajnymi

Nieumiejętność zachowania się sytuacji trudnej, konfliktowej;
Uciekanie od problemów;
Unikanie sytuacji skomplikowanych, konfliktowych;
Nie rozwiązywanie problemów, przekazywanie ich innym,
bądź pozostawianie ich nie rozwiązanych
Brak umiejętności identyfikacji obszarów problemowych;
Nieznajomość zasad i misji organizacji
Umiejętność rozwiązywania problemów, jednak tych mało
skomplikowanych i w sytuacjach kiedy nie ma możliwość
uniknięcia / ucieczki od problemu;
Brak pewności siebie przy rozwiązywaniu problemów;
Niezdecydowanie;
Umiejętność identyfikacji obszarów problemowych wyłącznie na
poziomie najbliższego otoczenia ( tu i teraz)
Umiejętność rozwiązywania problemów, jednak przede wszystkim mało
skomplikowanych, uciekanie od problemów trudnych i wymagających
długotrwałego bądź osobistego zaangażowania i poświęcenia;
Pewność siebie przy rozwiązywaniu problemów wyłącznie już wcześniej
napotkanych, co do których znane jest opus moderandi
( określony sposób postępowania)
Zdecydowanie wyłącznie w znanych kwestiach;
Umiejętność identyfikacji obszarów problemowych na poziomie najbliższego
otoczenia oraz niektórych problemów o większej skali mających wpływ na
organizację co najwyżej w skali średnioterminowej.
Gotowość rozwiązywania problemów włącznie z trudnymi i wymagającymi
długotrwałego bądź osobistego zaangażowania i poświęcenia.
Pewność siebie przy rozwiązywaniu problemów wcześniej niespotkanych z
zastosowaniem analogicznych do sytuacji opus moderanti.
Zdecydowanie, nawet w kwestiach średnio poznanych, gotowość do szybkiego
przyswojenia wiedzy w tej materii.
Umiejętność identyfikacji obszarów problemowych na poziomie najbliższego
otoczenia i większość problemów o większej skali, mających wpływ na
organizację co najwyżej w skali średnioterminowej
Umiejętność rozwiązywania problemów włącznie z trudnymi i wymagającymi
długotrwałego bądź osobistego zaangażowania i poświęcenia.
Pewność siebie przy rozwiązywaniu problemów wcześniej niespotkanych,
włącznie z opracowaniem nowego opus moderandi
Gotowość i umiejętność szybkiego przyswojenia wiedzy , w celu osiągnięcia
najwyższej możliwej precyzji w procesie decyzyjnym, włącznie z sytuacjami
nadzwyczajnymi.
Umiejętność identyfikacji obszarów problemowych na każdej dostępnej
perspektywie i skali w celu optymalizacji procesów zarządzania
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1.Brak umiejętności przywódczych

ZARZĄDZANIE
ZASOBAMI
LUDZKIMI

Nieumiejętność wydawania jakichkolwiek poleceń
Nieumiejętność wypracowania sobie szacunku ze strony podwładnych
jak i współpracowników;
Unikanie sytuacji w, których w oczywisty sposób odznaczają się stanowiska
danych osób;

2.Umiejętność przywódcze na
poziomie minimalnym (
podstawowym)

Umiejętność wydawania poleceń, jednak tylko tych, które nie budzą
kontrowersji;
Utrzymywanie zbyt luźnych stosunków z podwładnymi oraz
współpracownikami;
Nieumiejętność utrzymania dyscypliny;

3.Umiejętności przywódcze na
poziomie średnim

Umiejętność wydawania poleceń, łącznie z kontrowersyjnymi, wyłącznie w
oparciu o zewnętrzny autorytet
Utrzymywanie niezobowiązujących stosunków z podwładnymi
współpracownikami;
Utrzymanie dyscypliny sporadycznie i nie w oparciu o osobisty autorytet

Strategiczne, jednorodne i spójne
kierowanie ludźmi;
4.Duże umiejętności przywódcze

5.Umiejętność na poziomie
eksperckim

Utrzymanie dyscypliny;
Umiejętność wydawania większości poleceń, czasami kontrowersyjnych;
Kontrola realizacji wydawanych poleceń;
Brak trudności z utrzymaniem stosunków” szef-podwładny”

Utrzymanie dyscypliny w oparciu o osobisty autorytet;
Umiejętność wydawania wszelkich poleceń, nawet kontrowersyjnych;
Konsekwentna kontrola realizacji wydawanych poleceń;
Brak trudności z utrzymaniem stosunków” szef-podwładny”,
Osobista charyzma, wiąże się z zachowaniem przyjaznej atmosfery;
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1. Brak znajomości procedur
obowiązujących w zakresie
Zamówień publicznych

2. Znajomość procedur
obowiązujących w zamówieniach
publicznych na poziomie
Podstawowym

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

Znajomość przepisów ogólnych
dotyczących zasad
funkcjonowania zamówień
publicznych, procedury
zamówień publicznych, umiejętność
prawidłowego
stosowania procedury zamówień w
praktyce,
w tym prawidłowego określania
przedmiotu
zamówienia, jego istotnych
warunków oraz
Zasad udzielania zamówienia
publicznego

3. Znajomość procedur
obowiązujących w zamówieniach
Publicznych na poziomie średnim

4. Znajomość procedur
obowiązujących w zamówieniach
publicznych na poziomie
Bardzo dobry

5. Znajomość procedur
obowiązujących w zamówieniach
publicznych na poziomie
eksperckim

'Brak podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu systemu zamówień
publicznych;
Brak umiejętności w zakresie umożliwiającym samodzielne stosowanie
procedur obowiązujących w zakresie zamówień publicznych;
Nawet przy pomocy przełożonego nie ma możliwości wykonania prostych
zadań w zakresie zamówień publicznych;
Brak chęci do współpracy w zakresie stosowania niezbędnych procedur;
Brak zainteresowany przedmiotem w najmniejszym stopniu;
Niedostateczna wiedza na temat zasad funkcjonowania systemu
zamówień publicznych lub wiedza ma poważne luki;
Chęć do dalszej nauki, przy pomocy przełożonego, istnieje możliwość
zrealizowania polecenia wymagającego zastosowania posiadanej wiedzy i
umiejętności;
Niemożność samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy;
Posiadanie podstawowych umiejętności umożliwiających dalsze
zdobywanie wiedzy,
Dobre opanowanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania systemu
zamówień publicznych;
Poprawne umiejętności w zakresie stosowania zasad zamówień
publicznych umożliwiające wykorzystanie posiadanej wiedzy
w praktyce;
Samodzielnie lub z niewielką pomocą przełożonych wykonuje zadania
związane ze stosowaniem procedur zamówień publicznych;
Wypowiada się nie zawsze precyzyjnie.
Bardzo dobre opanowanie wiedzy dotyczącej zamówień publicznych,
uzyskane w wyniku rozwijania dodatkowych zainteresowań przedmiotem;
Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach
poznawczych, odnajdywanie związków przyczynowo-skutkowych oraz
dokonywanie syntezy i analizy materiału rzeczowego;
Systematyczność;
Jasne i precyzyjne wyrażanie myśli wraz z uzasadnieniem;
Samodzielnie wykonywanie różnych prac związanych ze stosowaniem
procedur zamówień publicznych w praktyce;
Zainteresowanie problematyką prawną, ustrojową i problemami
funkcjonowania zamówień publicznych;
Posiadanie zasobu wiedzy i umiejętności znacznie wykraczającego poza
standardy określone podstawowymi obowiązkami na stanowisku pracy, w
szczególności dzięki analizie aktów prawnych związanych z
funkcjonowaniem zamówień publicznych;
Szybkie i samodzielne rozwiązywanie postawionych zadań, jasne i
precyzyjne formułowanie myśli;
Posługiwanie się precyzyjnym językiem;
Posiadanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytua-cjach
poznawczych: potrafi odnajdować związki przyczynowo-skutkowe oraz
dokonać syntezy i analizy materiału rzeczowego;
Odnajdywanie się w sytuacjach trudnych lub problemowych, dokonywa-nie
świadomych i uargumentowanych wyborów (w tym etycznych);
Systematyczny i twórczy.
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1. Brak znajomości procedur
obowiązujących w zakresie
finansów publicznych

2. Znajomość procedur
obowiązujących w finansach
publicznych na poziomie
podstawowym

FINANSE
PUBLICZNE

Znajomość przepisów ogólnych
dotyczących zasad funkcjonowania
finansów publicznych , elementów
budżetu, procedury budżetowej,
umiejętność prawidłowego
stosowania procedury budżetowej w
praktyce, w tym prawidłowego
angażowania poszczególnych
kategorii dochodów i wydatków
budżetowych

3. Znajomość procedur
obowiązujących w finansach
publicznych na poziomie średnim

4. Znajomość procedur
obowiązujących w finansach
publicznych na poziomie bardzo
dobrym

5. Znajomość procedur
obowiązujących w finansach
publicznych na poziomie
eksperckim

Brak nawet podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu systemu finansów
publicznych;
Brak umiejętności w zakresie umożliwiającym mu samodzielne stosowanie
procedur obowiązujących w zakresie finansów publicznych;
Nawet przy pomocy przełożonego nie ma możliwości wykonania prostych
zadań w zakresie finansów publicznych;
Brak chęci do współpracy w zakresie stosowania niezbędnych procedur;
Brak zainteresowania przedmiotem w najmniejszym stopniu;
Niedostateczna wiedza na temat zasad funkcjonowania systemu finansów
publicznych lub wiedza ma poważne luki;
Chęci do dalszej nauki, przy pomocy przełożonego istnieje możliwość
zrealizowania polecenia wymagającego zastosowania posiadanej wiedzy i
umiejętności;
Brak możliwości samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy;
Podstawowe umiejętności umożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;
Dobre opanowanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania systemu finansów
publicznych;
Dość dobre umiejętności prawidłowego stosowania zasad finansów
publicznych i umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzę w praktyce;
Samodzielnie lub z niewielką pomocą przełożonych wykonywanie zadań
związanych ze stosowaniem procedur finansów publicznych;
Wypowiedzi nie zawsze precyzyjnie.
Bardzo dobrze opanowana wiedza dotyczącą finansów publicznych oraz
uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowych zainteresowań przedmiotem;
Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach
poznawczych, odnajdowanie związków przyczynowo-skutkowych oraz
dokonywanie syntezy i analizy materiału rzeczowego; Systematyczność;
Jasno i precyzyjnie wyrażanie myśli wraz z uzasadnieniem;
Samodzielnie wykonywanie różnych prace związanych ze stosowaniem
procedur finansów publicznych w praktyce,
Wykazywanie zainteresowania problematyką prawną, ustrojową i problemami
funkcjonowania finansów publicznych;
Posiadanie zasobu wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający poza
standardy określone podstawowymi obowiązkami na stanowisku pracy, dzięki
w szczególności analizie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem
finansów publicznych;
Szybkie i samodzielne rozwiązywanie postawionych zadań, jasne i precyzyjnie
formułowanie myśli;
Posługiwanie się precyzyjnym językiem;
Posiadanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach
poznawczych, odnajdywanie związków przyczynowo-skutkowych oraz
umiejętność syntezy i analizy materiału rzeczowego;
Odnajdywanie się w sytuacjach trudnych lub problemowych, dokonywanie
świadomych i uargumentowanych wyborów (w tym etycznych);
Systematyczność i twórczość;

10
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2013
1. Brak wiedzy na temat
funkcjonowania jednostek j.s.t
2. Wiedza podstawowa

PRAWNE ASPEKTY
FUNKCJONOWANIA
SAMORZĄDU

Znajomość przepisów prawa
regulujących funkcjonowanie
samorządu terytorialnego

3. Widza na poziomie średnim
4. Wiedza na poziomie
zaawansowanym

5. Wiedza ekspercka

1. Brak znajomości procedur
obowiązujących w zakresie
stanowienia prawa miejscowego

STANOWIENIE
PRAWA
MIEJSCOWEGO

Znajomość przepisów ogólnych
dotyczących prawa miejscowego,
zasad jego stanowienia, umiejętność
prawidłowego
formułowania treści aktów prawa
miejscowego i stosowania
procedury stanowienia prawa
miejscowego w praktyce.

2. Znajomość procedur
obowiązujących w zakresie
stanowienia prawa miejscowego na
poziomie podstawowym

3. Znajomość procedur
obowiązujących w zakresie
stanowienia prawa miejscowego na
poziomie średnim

Brak jakiejkolwiek wiedzy na temat prawnych aspektów funkcjonowania
samorządu terytorialnego w Polsce
Znajomość źródeł prawa w odniesieniu do podstaw ustrojowych
funkcjonowania j.s.t. w Polsce, elementy procedury administracyjnej
Znajomość podstawowych źródeł prawa w odniesieniu do funkcjonowania
j.s.t. w Polsce poszerzona o znajomość zagadnień z zakresu finansów
publicznych i prawa zamówień publicznych oraz elementów prawa cywilnego i
wybranych ustaw materialnych
j.w., poszerzona o umiejętność stosowania źródeł prawa w praktyce, bez
konieczności interpretacji
j.w., poszerzona o umiejętność stosowania źródeł prawa w praktyce, wraz z
uznaniem administracyjnym i i interpretacją;
Znajomość procedury i prawa cywilnego pozwalająca na stosowanie ich w
praktyce;
Znajomość KSH, PPP i innych...
Brak podstawowej wiedzy o prawie miejscowym i zasadach jego stanowienia,
Brak umiejętności w zakresie umożliwiającym mu samodzielne formułowanie
treści aktów prawa miejscowego i stosowania procedury stanowienia prawa
miejscowego;
Nawet przy pomocy przełożonego nie ma możliwości wykonania prostych
zadań w zakresie formułowania treści aktów prawa miejscowego;
Brak chęci do współpracy w zakresie stosowania niezbędnych procedur;
W najmniejszym stopniu brak jest zainteresowania przedmiotem;

Nieopanowanie w sposób dostateczny wiedzy na temat prawa miejscowego i
zasad jego stanowienia lub posiadana wiedza ma poważne luki;
Chęci do dalszej nauki i przy pomocy przełożonego istnieje możliwość
realizacji poleceń wymagających zastosowania posiadanej wiedzy i
umiejętności;
Brak zdolności do samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy;
Posiadanie podstawowych umiejętności umożliwiające mu dalsze zdobywanie
wiedzy
Dobrze opanowana wiedza na temat prawa miejscowego i zasad jego
stanowienia;
Dość dobre umiejętności prawidłowego formułowania treści aktów prawa
miejscowego i stosowania procedury stanowienia prawa miejscowego,
umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce;
Samodzielnie lub z niewielką pomocą przełożonych wykonywanie zadań
związanych z formułowaniem treści aktów prawa miejscowego i stosowaniem
procedury stanowienia prawa miejscowego;
Wypowiadanie się nie zawsze precyzyjne;
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4. Znajomość procedur
obowiązujących w zakresie
stanowienia prawa miejscowego na
poziomie bardzo dobrym

5 Znajomość procedur
obowiązujących w zakresie
stanowienia prawa miejscowego na
poziomie eksperckim

1. Klient nieważny

2. Klient ważny „od czasu do czasu”

OBSŁUGA KLIENTA

Ogólne zadowolenie klienta z obsługi
i poziomu usług świadczonych przez
organizację

3. Klient ważny

4. Zadowolony klient świadczy o
jakości naszej pracy

5. Klient jest najważniejszy

Bardzo dobrze opanowana wiedzę dotyczącą prawa miejscowego i zasad jego
stanowienia oraz uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowych zainteresowań
przedmiotem;
Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach
poznawczych, odnajdowanie związków przyczynowo-skutkowych oraz
dokonywanie syntezy i analizy materiału rzeczowego;
Systematyczność;
Jasne i precyzyjne wyrażanie myśli poparte uzasadnieniem;
Samodzielnie wykonywanie różnych prac związanych z formułowaniem treści
aktów prawa miejscowego i stosowaniem procedury stanowienia prawa
miejscowego w praktyce;
Urzędnik wykazuje zainteresowanie problematyką prawną, ustrojową i
problemami stanowienia prawa miejscowego; posiada zasób wiedzy i
umiejętności znacznie wykraczający poza standardy określone podstawowymi
obowiązkami na stanowisku pracy, dzięki w szczególności analizie aktów
prawnych związanych z zasadami stanowienia prawa miejscowego;
Potrafi szybko i samodzielnie rozwiązywać postawione przed nim zadania,
jasno i precyzyjnie formułować swoje myśli; posługuje się precyzyjnym
językiem;
Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach
poznawczych, potrafi odnajdować związki przyczynowo-skutkowe oraz
dokonać syntezy i analizy materiału rzeczowego;
potrafi odnaleźć się w sytuacjach trudnych lub problemowych, dokonuje
świadomych i uargumentowanych wyborów (w tym etycznych);
Twórczość i systematyczność;
Klient i jego potrzeby są nieważne, nie brane pod uwagę przez pracownika;
Unikanie kontaktu z klientem
Brak zainteresowania klientem i tym, czy jest zadowolony z obsługi
Przedmiotowe traktowanie klienta
Klient i jego potrzeby są ważne dla pracownika, jednak nie są najważniejsze;
Średnie zainteresowanie klientem;
Uprzejme traktowanie klienta;
Klient i jego potrzeby są ważne dla pracownika, jednak nie są najważniejsze;
Średnie zainteresowanie klientem;
Uprzejme traktowanie klienta;
Potrzeby klienta są bardzo ważne;
Wysokie zainteresowanie klientem
Uprzejmość na każdym etapie postępowania
Traktowanie wyłącznie podmiotowe;
Potrzeby klienta realizowane są w najczęściej niezwłocznie;
Potrzeby klienta są najważniejsze;
Opieka nad klientem jest priorytetem organizacji;
Uprzejmość na każdym etapie postępowania
Traktowanie wyłącznie podmiotowe, poszerzone o elementy empatii;
Wszystkie usługi realizowane dla klienta wykonywane są zawsze
niezwłocznie;
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1. Znajomość elementarna

2. Znajomość funkcjonalna

JĘZYK ANGIELSKI

Zrozumienie i stosowanie wyrażeń oraz podstawowych zwrotów mających na
celu zaspokojenie konkretnych potrzeb, jak również przedstawienie siebie lub
innej osoby oraz zadawanie i odpowiadanie na nieszczegółowe pytania
dotyczące takich informacji , jak miejsce zamieszkania znane jej osoby, czy
posiadane przez nią rzeczy, umiejętność komunikowania się w prosty sposób,
pod warunkiem że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz wykazuje wolę
współpracy

Zrozumienie prostych wypowiedzi pisemnych i ustnych, związanych z
obszarem życia codziennego, dotyczących podstawowych informacji
osobistych i rodzinnych, zakupów, najbliższego otoczenia, miejsca
zamieszkania, najistotniejszych potrzeb bądź też pracy, na tym poziomie
znajomości języka zdolność do wypowiadania się w kwestiach, które
wymagają prostej i bezpośredniej wymiany informacji na dobrze znane tematy.

3. Znajomość średnia

Zrozumienie zasadniczych punktów prostych przekazów formułowanych
jasnym, standardowym językiem i dotyczących znanych, typowych zagadnień,
takich jak praca, szkoła czy czas wolny, umiejętność radzenia sobie w
większości sytuacji, które mogą mieć miejsce w trakcie podróży, tworzenie
prostych logicznych wypowiedzi na tematy dotyczące zarówno życia
codziennego, jak i własnych zainteresowań.

4. Znajomość płynna

Zrozumienie zasadniczych problemów opisanych w trudniejszych tekstach
dotyczących zarówno konkretnych jak i abstrakcyjnych zagadnień, umiejętność
opisywania zagadnień technicznych z dziedziny własnej specjalizacji, sposób
komunikowania się na tyle płynny i spontaniczny, że kontakty z osobami
rdzennie posługującym się językiem nie są obarczone wysiłkiem zarówno
jednej jak i drugiej strony rozmówcy.

5. Znajomość biegła

Rozumienie długich trudnych tekstów i umiejętność rozpoznawania ukrytych
w nich podtekstów, jak również zdolność wypowiadania się w sposób biegły i
spontaniczny, biegłość w tworzeniu jasnych, szczegółowych tekstów o
wyraźnej strukturze i wielorakiej tematyce, wskazując przy tym opanowanie
środków językowych zapewniających wypowiedzi wewnętrzną spójność.
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PARTYCYPACJA
SPOŁECZNA

Umiejętność współzarządzania
relacjami z obywatelami i ich
zrzeszeniami na zasadach społecznej
partycypacji w procesach
decyzyjnych

1.Brak wdrożenia systemu
partycypacji społecznej

Decyzja całkowicie jednostronna i samodzielna, nie informując opinii
publicznej

2. Poziom informacyjny w
procesach decyzyjnych

Decyzja całkowicie jednostronna i samodzielna, ale oprócz informowania
opinii społecznej o podejmowanych decyzjach po ich podjęciu następuje
szerokie uzasadnienie tych decyzji, nakłaniające do ich akceptacji

3. Poziom informacyjno – relacyjny

Przed podjęciem decyzji informuje o swych planach i przyjmuje do
wiadomości pojawiające się opinie społeczne, wykorzystując je w mniejszym
lub większym stopniu do zmiany treści decyzji

4 Poziom relacyjno – informacyjny

Przed podjęciem decyzji zasięgaj aktywnie opinii poszczególnych obywateli
(wybranych liderów, ekspertów), korzysta z wystąpień publicznych, sondaży
telefonicznych, badań opinii publicznej

5. Poziom relacyjny

Przed podjęciem decyzji aktywnie zasięgaj opinii, przeprowadzając konsultacje
społeczne z różnymi grupami społecznymi i ich reprezentacjami
(organizacjami) na podstawie wymogów prawa lub politycznej woli ew. przed
podjęciem decyzji współpracuje z partnerami społecznymi (negocjacje,
wspólne planowanie, osiąganie konsensusu) i wraz z nimi podejmuje
kompromisową wspólną decyzję na przykład w formie porozumienia lub
wspólnego programu;

