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Załącznik nr 1 do OPZ

MATRYCA KOMPETENCJI

1. Założenia 

Każda kompetencja oceniana jest odrębnie. Ocena jednej kompetencji nie może mieć wpływu na 
ocenę innej kompetencji. W  tym celu opracowana została skala umożliwiająca ocenę kompetencji od  
A - znaczne powyżej oczekiwań do E - znacznie poniżej oczekiwań.

Tabela 1 Opis skali kompetencji

A
Znacznie 
powyżej 
oczekiwań 

• Pozytywnie oddziałuje na innych – wspiera innych w okazywaniu i 
rozwoju danej kompetencji. 

• Angażuje i motywuje innych poprzez swoją postawę.
• Poprzez swoje działania oddziałuje na inne działy w organizacji/całą 

organizację. 
• Jest wzorem do naśladowania w obszarze danej kompetencji. 

Powyżej 
oczekiwań

B
Powyżej 
oczekiwań 

• Pracownik efektywnie działa nawet w niestandardowych/ nowych 
sytuacjach.

• Działania pracownika wychodzą poza jego obszar działania/ zakres 
stanowiska – poprzez swoje działania oddziałuje na zespół.

• Pracownik jest w pełni samodzielny w okazywaniu pożądanych 
zachowań.
 

Spełnia 
oczekiwania C

Na 
poziomie 
oczekiwań 

• Pracownik konsekwentnie i stale prezentuje zachowania wskazujące na 
kompetencje.

• Jest samodzielny w przejawianiu zachowań świadczących o 
kompetencjach. 

• Działania realizuje z inicjatywą i zaangażowaniem.

D
Poniżej 
oczekiwań

• Pracownik niekonsekwentnie przejawia zachowania świadczące o 
oczekiwanych kompetencjach. 

• Często potrzebuje wsparcia, aby kreować własne pozytywne 
zachowania.

• Mogą pojawiać się pojedyncze zachowania negatywne.Poniżej 
oczekiwań

E
Znacznie 
poniżej 
oczekiwań

• Pracownik przejawia negatywne zachowania, które stoją w 
sprzeczności z kompetencjami.

• Zachowania te są powtarzalne; pracownik nie modyfikuje ich w obliczu 
informacji zwrotnej.



Matryca wskazuje wszystkie oczekiwanie kompetencje i wartości dla Inspektora. Ma charakter 
poglądowy. Jej celem jest zrozumienie wymagań organizacji wobec osób zatrudnionych na 
stanowisku Inspektora. W trakcie szkoleń rozwojowi będą podlegać jedynie kompetencje: 

 Komunikacja,
 Współpraca,
 Organizacja pracy i orientacja na cel.

Tabela  2. Matryca poziomu kompetencji Inspektora

KOMPETENCJA  / WARTOŚĆ POZIOM OCZEKIWAŃ

Troska o bezpieczeństwo C

Profesjonalizm C

Nowoczesność C

Komunikacja C

Współpraca C

Organizacja pracy i orientacja na cel C

Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe C

Rzetelność C

Myślenie analityczne C

2. Opis kompetencji

2.1. Opis kompetencji komunikacja wraz z określeniem wskaźników 
behawioralnych wpisanych w skalę

Komunikacja:

• Koncentrowanie się na wypowiedzi rozmówcy i dbanie o wzajemne zrozumienie,

• Wypowiadanie się (ustnie i pisemnie) w sposób jasny i precyzyjny, 

• Dostosowanie komunikacji (ustnej i pisemnej) do sytuacji i rozmówcy (dobieranie stylu, języka 
i  treści),

• Zapewnianie przepływu informacji – pracownik przekazuje informacje do odpowiednich osób 
w  zespole/organizacji.
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Tabela 3. Matryca wskaźników kompetencji KOMUNIKACJA

Wskaźniki zachowań Komunikacja

Poniżej oczekiwań Zgodna z oczekiwaniami Przewyższa oczekiwania
Obserwowane 

zachowania

E D C B A

Koncentrowanie się 
na wypowiedzi 
rozmówcy 
i dbanie o wzajemne 
zrozumienie.

Nie zwraca uwagi na 
rozmówcę, koncertuje się 
na swojej wypowiedzi, nie 
dba o wzajemne 
zrozumienie. 

Słucha rozmówcy, 
zostawia mu przestrzeń 
do wypowiedzi, dba 
o wzajemne zrozumienie. 

Wspiera innych w 
lepszym rozumieniu 
siebie nawzajem. Np. 
podejmuje się roli 
moderatora spotkań. 

Wypowiadanie się 
(ustne 
i pisemne) w sposób 
jasny i precyzyjny.

Wypowiada się 
chaotycznie, nie 
przekazuje istoty 
informacji bądź nie 
koncentruje się na 
najistotniejszych 
aspektach.

Wypowiada się, 
uwydatniając 
najważniejsze aspekty 
sprawy.

Formułuje zrozumiałe 
wypowiedzi nawet na 
specjalistyczne tematy. 
Wykorzystuje w tym celu 
innowacyjne techniki 
przekazu.

Dostosowywanie 
komunikację (ustną i 
pisemną) do sytuacji i 
rozmówcy 
(dobieranie stylu, 
języka i treści).

Nie dostosowuje sposobu, 
stylu i języka 
komunikowania do 
sytuacji i rozmówcy. 
Trzyma się jednego 
sposobu komunikacji, 
niezależnie od wymagań 
sytuacji. 

Dostosowuje sposób, 
styl i język 
komunikowania do 
sytuacji i rozmówcy. 
Sprawdza czy styl i język 
komunikowania jest 
odpowiedni. 

Wspiera innych w 
dostosowywaniu 
sposobu, stylu i języka 
komunikacji do sytuacji i 
rozmówcy. 

Zapewnianie 
przepływu informacji.  

Nie dzieli się 
informacjami, które 
posiada lub przekazuje je 
nieodpowiednim osobom/ 
w nieodpowiednim czasie. 

Zapewnia przepływ 
informacji – informacje, 
które posiada przekazuje 
do odpowiednich osób w 
firmie/ w należytym 
czasie. 

Zapewnia przepływ 
informacji również poza 
swoją jednostką 
organizacyjną. 

2.2. Opis kompetencji współpraca wraz z określeniem wskaźników 
behawioralnych wpisanych w skalę

Współpraca: 

• Włączanie się w działania realizowane razem z innymi osobami, jeśli istnieje taka możliwość,

• Dbanie o dobrą atmosferę i otwartość we współpracy,

• Dostrzeganie wkładu pracy innych osób,

• Branie pod uwagę zdania innych osób,

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,



Tabela 4. Matryca wskaźników kompetencji WSPÓŁPRACA

Wskaźniki zachowań Współpraca

Poniżej oczekiwań Zgodna z oczekiwaniami Przewyższa oczekiwania
Obserwowane 

zachowania

E D C B A

Włączanie się w 
działania realizowane 
razem z innymi 
osobami, jeśli istnieje 
taka możliwość.

Nie angażuje się we 
wspólną realizację 
zadań. Preferuje pracę 
indywidulaną, nawet jeśli 
sytuacja wymaga 
współpracy. 

Współpracuje z innymi, 
aby wspólnie osiągać 
wyznaczone cele. 

Działa z innymi na rzecz 
wspólnej realizacji celów 
nawet w sytuacji, gdy 
wiąże się to z rezygnacją 
z własnych potrzeb.

Dbanie o dobrą 
atmosferę 
i otwartość we 
współpracy.

Nie dzieli się szczerze i 
otwarcie swoimi 
opiniami z innymi. 

Szczerze i otwarcie 
wyraża swoje opinie. 

Zachęca innych do 
szczerego i otwartego 
wyrażania i omawiania 
swoich opinii, nawet jeśli 
wywołują one 
kontrowersje.

Dostrzeganie wkładu 
pracy innych osób.

Nie dostrzega wkładu 
pracy innych. 

Docenia wkład pracy 
innych – pozytywnie 
komentuje, dziękuje. 

Zachęca innych do 
doceniania swojego 
wkładu nawzajem. 

Branie pod uwagę 
zdania innych osób.

Nie bierze pod uwagę 
zdania innych. 
Koncertuje się wyłącznie 
na własnej 
perspektywie. 

Wysłuchuje 
argumentów drugiej 
strony. Jeśli to możliwe, 
uwzględnia je w swoich 
decyzjach/ działaniach. 

Promuje rozwiązania, 
które uwzględniają 
zdanie/ potrzeby 
możliwe szerokiej grupy 
osób zainteresowanych. 

Dzielenie się wiedzą
 i doświadczeniem.

Nie dzieli się z innymi 
swoją wiedzą i 
doświadczeniem. 

Dzieli się swoją wiedzą i 
doświadczeniem. 

Zachęca innych do 
dzielenia się swoją 
wiedzą i 
doświadczeniem. 
Stwarza warunki do 
tego. 

2.3. Opis kompetencji organizacja pracy i orientacja na osiąganie 
celów wraz z określeniem wskaźników behawioralnych 
wpisanych w skalę

Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów:

• Określanie sposobu realizacji zadań/celów,

• Realizowanie zadań/celów w kolejności uwzględniającej ich wagę i pilność (ustalanie 
priorytetów działania),



5

• Dobieranie niezbędnych zasobów umożliwiających realizację zadań/celów,

• Dostosowywanie się do zmieniających się okoliczności,

• Dążenie do zrealizowania celu czy zadania, mimo pojawiających się trudności,

Tabela 5. Matryca wskaźników kompetencji ORGANIZACJA PRACY I ORIENTACJA 
NA OSIĄGANIE CELÓW

Wskaźniki zachowań Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

Poniżej oczekiwań Zgodna z 
oczekiwaniami

Przewyższa oczekiwania
Obserwowane 
zachowania

E D C B A

Określanie sposobu 
realizacji 
zadań/celów.

Nie przekłada 
zadań/celów na 
konkretne sposoby 
działania.

Przekłada cele na 
konkretne działania. 

Przekłada cele na konkretne 
działania nawet w sytuacji, gdy 
ma wiele zadań do wykonania. 
Wspiera w tym innych.

Realizowanie 
zadań/celów w 
kolejności 
uwzględniającej ich 
wagę i pilność 
(ustalanie 
priorytetów 
działania).

Nie określa priorytetów 
działania, działania bez 
planu.

Precyzyjnie określa 
priorytety, układa 
zadania w logiczny 
plan. 

Uczy innych, jak sprawnie i 
trafnie określać priorytety 
działa i układać efektywne 
plany. 

Dobieranie 
niezbędnych 
zasobów 
umożliwiających 
realizację 
zadań/celów.

Nie określa bądź 
błędnie dobiera zasoby 
konieczne do 
wykonania zadań.

Trafnie określa zasoby 
konieczne do 
wykonania pracy oraz 
efektywnie je 
wykorzystuje.

Tworzy nowe i ulepsza 
istniejące zasady 
wykorzystania zasobów w 
organizacji.

Dostosowywanie się 
do zmieniających się 
okoliczności.

Nie zmienia swojego 
planu działania nawet, 
jeżeli wymaga tego 
sytuacja.

Swobodnie 
dostosowuje swój plan 
działania do 
zmieniających się 
często sytuacji.

Wspiera innych w szybkim i 
efektywnym dostosowaniu 
planu do zmieniających się 
sytuacji. 

Dążenie do 
zrealizowania celu 
czy zadania, mimo 
pojawiających się 
trudności. 

W przypadku trudności 
oraz presji 
dekoncentruje się i 
podejmuje chaotyczne 
działania.

W przypadku trudności 
i presji koncentruje się 
na zadaniu.

W obliczu pojawiających się 
trudności mobilizuje cały 
zespół do konsekwentnego 
działania, w celu osiągnięcia 
rezultatów.
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