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Identyfikacja potrzeb rozwojowych pracowników 

 



Identyfikacja potrzeb rozwojowych pracowników - Wstęp 

1. Instytucja która świadczy usługi publiczne to nie jest zbiór jednostek tylko zespół 
współpracujących ze sobą ludzi 

2. Instytucja musi spełniać różne zadania, które realizuje w oparciu o przepisy prawa, procedury, 
decyzje kierunkowe. 

3. Prawo i procedury stosują i wykonują pracownicy instytucji, w oparciu o otrzymane wytyczne 
(decyzje kierunkowe). 

WNIOSEK 

Brak znajomości prawa, procedury i decyzji powoduje nieprawidłowe działanie organizacji 



Identyfikacja potrzeb rozwojowych pracowników  - Potrzeby rozwojowe pracowników 

Każdy pracownik powinien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie zadań jakie realizuje na 
swoim stanowisku, struktury organizacyjnej instytucji, oraz celów działania poszczególnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
 
Kompetencje indywidualne każdego pracownika to: 
• Znajomość niezbędnych regulacji prawnych 
• Znajomość procedur, w oparciu o które podejmuje działania 
• Umiejętność komunikowania się ze współpracownikami, przełożonymi, oraz jednostkami o 

osobami zewnętrznymi w stosunku do instytucji 



Identyfikacja potrzeb rozwojowych pracowników – Rola przełożonych 

Potrzeby rozwojowe  pracowników dzielimy na dwie strefy: 
1. Potrzeby rozwojowe wynikające z celów organizacji 
2. Potrzeby rozwojowe wynikające  z oczekiwań pracownika 

 
Rolą przełożonych jest dbanie o to, aby obie wyżej wymienione strefy funkcjonowały ze sobą w 
efekcie synergii. 

Zadania 

przełożonych 

1. Wdrożenie pracownika 
2. Okresowe sprawdzanie kompetencji pracownika 
3. Doskonalenie kompetencji pracownika  



Identyfikacja potrzeb rozwojowych pracowników - Narzędzia identyfikacji 

Większość narzędzi identyfikacji potrzeb rozwojowych pracowników jest prosta do wdrożenia i 
tania w realizacji. Odpowiednia organizacja procesu identyfikacji potrzeb rozwojowych 
pracowników sprawi, że nie będzie czasochłonna. 
 
Dostępne narzędzia identyfikacji potrzeb rozwojowych 
• Analiza ankietowa pracowników całej organizacji 
• Analiza ankietowa pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych 
• Rozmowy okresowe 
• Skrzynki pomysłów 
• Obserwacja 
• Odprawy zespołowe i indywidualne 
• Rozmowy (relacje) 
• Informacje zewnętrzne 
• Analiza dokumentów 
• Opinie współpracowników 



 
Wewnętrzne narzędzia rozwojowe 

 



Wewnętrzne narzędzia rozwojowe - Uwagi wstępne 

Panuje powszechne przekonanie, że administracja publiczna „nie poddaje się” metodom 
zarządzania dostępnym dla biznesu dlatego, że jej celem nie jest generowanie zysków. 
 
Możemy jednak przyjąć, że celem administracji publicznej nie jest generowanie strat.  
 
Pojawia się pytanie, jak administracja publiczna może generować zyski? 
 
Kluczowe pojęcie to strata, którą w administracji publicznej rozumiemy jako: 
1. Błędy i wady jakościowe 
2. Oczekiwanie 
3. Nadmierne przetwarzanie 
4. Zbędny transport 
5. Nadmierne zapasy 
6. Zbędny ruch 
7. Nadprodukcja 

 
 

8 strat w administracji publicznej 



Wewnętrzne narzędzia rozwojowe - Instruktarz 

Instruktarz to podstawowe narzędzie, dzięki któremu pracownik uczy się wykonywania 
określonych czynności zgodnie z instrukcją przełożonego. 
 
Błędy przy instruktarzu: 
• Brak określonych standardów, na których można oprzeć instruktarz 
• Brak planów instruktarzu  
• Brak przygotowania ze strony przełożonego 
• Instruktarz jako sposób oceniania albo krytyki 
• Brak sprawdzenia efektów instruktarzu 



Wewnętrzne narzędzia rozwojowe - Grupy problemowe 

Grupa problemowa to zespół pracowników powołany do rozwiązania określonego problemu. 
Dzięki współpracy w grupie problemowej jej uczestnicy uczą się od siebie nowych umiejętności, 
poprawiają jakość współpracy i zwiększają swoją motywację do działania. 
 
Błędy w pracy grup problemowych 
• Brak jasno określonego celu, do którego grupa dąży 
• Zdominowanie grupy przez przełożonych 
• Brak harmonogramu pracy grupy 
• Brak chęci współdziałania 
 
 

Powiat  

Chrzanowski 



Wewnętrzne narzędzia rozwojowe - Coaching 

Coaching to zaawansowe narzędzie doskonalenia umiejętności pracowników. Coaching polega na 
wspólnym wykonywaniu tego samego zadania przez przełożonego i pracownika. Przełożony po 
zakończonym zadaniu udziela informacji zwrotnej pracownikowi. Coaching jest więc też 
narzędziem identyfikacji indywidualnych potrzeb rozwojowych pracownika. 
 
Błędy podczas coachingu 
• Brak przygotowania metodologicznego przełożonego 
• Narzucanie własnego zdania 
• Niekonstruktywna krytyka 
• Niechęć ze strony pracownika 
 
 



Wewnętrzne narzędzia rozwojowe - Szkolenia 

Szkolenia albo warsztaty organizowane przy pomocy własnych zasobów są dobrym narzędziem do 
rozpowszechniania dobrych praktyk w instytucji, wdrażania zmian, oraz poprawy komunikacji. 
Dobrze zaplanowany system tego typu szkoleń gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu 
wiedzy pracowników i umiejętności. Szkolenia powinny towarzyszyć istotnym zmianom. 
 
Błędy podczas organizacji szkoleń 
• Przekonanie, że szkolącym może być jedynie przełożony 
• Nieprzygotowane szkolenie 
• Nieużyteczne treści 
• Nadmierna ilość materiału 
 
 



Wewnętrzne narzędzia rozwojowe - Samodoskonalenie 

To często pomijany przez organizację i pracowników sposób podnoszenia kompetencji 
pracowników. Samodoskonalenie powinno wynikać z wniosków powstałych podczas analizy 
potrzeb rozwojowych. Przełożony może określić obszar samodoskonalenia wskazując np. 
pracownikowi materiały, książkę, albo stronę internetową, z którymi powinien się zapoznać. 
 
Błędy przy samodoskonaleniu 
• Brak określenia obszaru samodoskonalenia 
• Podejście „sam się dowiedz, bo powinieneś to wiedzieć” 
• Brak informacji zwrotnej 
 
 



 
Zewnętrzne narzędzia rozwojowe 

 



Zewnętrzne narzędzia rozwojowe – Ocena potrzeb rozwojowych 

Najczęściej z zewnętrznymi narzędziami rozwojowymi kojarzą się szeroko rozumiane szkolenia. Są 
one szczególnie lubiane, jeżeli są wyjazdowe.  
 
Pytanie - Czy każde tego typu szkolenia mają pozytywny wpływ na jakość usług publicznych? 
 
Nie mają pozytywnego wpływu, jeżeli: 
• Nie określono potrzeb rozwoju pracowników w całej organizacji albo w jednostce organizacyjnej 
• Szkolenie zostało skierowane do niewłaściwego pracownika 
• Wiedza ze szkolenia nie została przekazana szerszej grupie pracowników w organizacji 
• Nie sprawdzono efektów szkolenia 
 

Stosowanie jakiegokolwiek narzędzia zewnętrznego związanego z rozwojem kompetencji 
pracowników wymaga: 
1. Przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb organizacji (oczekiwania kierowników i 

podwładnych) 
2. Prawidłowego i przemyślanego planu działania 
3. Pomiaru skutków realizacji poszczególnych etapów projektu i jego finalnych skutków 



Zewnętrzne narzędzia rozwojowe - Szkolenia 

Szkolenia są najpopularniejszą formą podnoszenia kompetencji pracowników. Możemy je podzielić 
na szkolenia otwarte i zamknięte. Przy ich wyborze warto kierować się ogólną koncepcją rozwoju 
pracowników. 
 
Obszary szkoleń przydatne w administracji publicznej: 

Szkolenia „twarde” Szkolenia „miękkie” 

• Funkcjonowanie instytucji 
• Podstawy prawa 
• Prawo administracyjne 
• Procedury wewnętrzne 
• Najważniejsze zasady prawa pracy 
• BHP 
• Prawo specjalistyczne 
• Obieg dokumentacji 

• Komunikacja w organizacji 
• Wystąpienia publiczne 
• Obsługa petenta 
• Zarządzanie projektami 
• Etykieta i protokół w relacjach 

zawodowych i życiu co dziennym 
• Rozwiązywanie problemów i konfliktów 
• Asertywność 
• Kierowanie 
• Lean Office Management w administracji 

publicznej 
 



Zewnętrzne narzędzia rozwojowe - Coaching i doradztwo indywidualne 

Coaching zewnętrzny ma ten sam cel i zadania, co coaching prowadzony przez przełożonych. Jego 
zaletą jest bardziej zewnętrzne spojrzenie na działania pracowników, oraz brak wcześniejszych 
relacji. 
 
Doradztwo indywidualne to możliwość skorzystania ze wsparcia ekspertów w celu uzyskania 
zewnętrznej opinii w obszarach: 
• Zarządzania 
• Organizacji pracy 
• Komunikacji 
• Kompetencji pracowników 
• Innych problemów organizacyjnych 
 
 



 
Źródła finansowanie projektów rozwojowych kadry 

pracowniczej 
 



Źródła finansowania - Organizacja samodoskonaląca się 

Środki finansowe przeznaczone na rozwój pracowników powinny być wydawane racjonalnie. 
Koncepcja organizacji samodoskonalącej się zakłada finansowanie tych przedsięwzięć, co do 
których uzyskano przekonanie o skuteczności i zasadności. Organizacja taka działa według 
następującego modelu: 
1. Zidentyfikuj potrzeby / problemy 
2. Znajdź alternatywy / wybierz rozwiązanie 
3. Zastosuj najlepszy pomysł 
4. Sprawdź czy działa 
 
Organizacja samodoskonaląca się: 
• Ogranicza zbędne koszty 
• Ma określony jasno plan rozwoju 
• Zna potrzeb kierownictwa i pracowników 
• Wie na czym polega jakość usług publicznych 
• Zna oczekiwania petentów 
• Liczy się z opiniami zewnętrznymi 



Źródła finansowania - Fundusze europejskie 

Fundusze Europejskie są szansą rozwojową w tych obszarach, w których często niemożliwe byłoby 
uzyskanie finansowania.  
 
Udział w projektach współfinansowanych przez UE możliwy jest na dwa sposoby: 
1. Udział organizacji jako beneficjenta 
2. Udział pracowników w projektach otwartych 



Źródła finansowania - Fundusze europejskie 

Priorytet V. Dobre rządzenie 
Cel priorytetu: 
Podniesienie potencjału administracji publicznej w obszarze stanowienia prawa oraz wzmacnianie 
zdolności administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości do świadczenia usług wysokiej jakości. 
Wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań 
publicznych. 
 

Działanie 5.1 - Wzmocnienie potencjału administracji rządowej 
5.1.1 - Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr - projekty systemowe 
5.1.2 - Wdrażanie systemu zarządzana finansowego w ujęciu zadaniowym - projekt systemowy 
5.1.3 - Staże i szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP - projekt systemowy 
 

Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 
5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - projekty konkursowe 
5.2.2 - Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej - projekty systemowe 
5.2.3 - Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych - projekty konkursowe 
 
Działanie 5.3 - Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej 
 

Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora 
5.4.1 - Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora (NGO) - projekty systemowe 
5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego - projekty konkursowe 
 

Działanie 5.5 - Rozwój dialogu społecznego 
5.5.1 - Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego - projekty systemowe 
5.5.2 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego - projekty konkursowe 



Źródła finansowania - Środki centralne 

Środki centralne udostępniane są najczęściej przez poszczególne resorty dla podniesienia jakości 
wykonywanych zadań w podległych im jednostkach, albo w jednostkach, do których delegowane 
zostały zadania. 
 
Zasadniczo Fundusze Europejskie wyczerpują obszar finansowaniu projektów związanych z 
rozwojem administracji publicznej w Polsce.  
 
Często jednak ministerstwa albo inne instytucje ogłaszają konkursy na realizację różnych 
projektów.  
 
Pozyskanie środków wymaga spełnienia kryteriów formalnych, oraz prawidłowego merytorycznie i 
technicznie przygotowania wniosków o dofinansowanie konkretnych inicjatyw. 
 
 



KONIEC 


