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Model kompetencji eksperckich przedstawicieli NGO w procesie stanowienia prawa 

 

Model kompetencyjny to złożone narzędzie zarządcze o szerokim zastosowaniu w 

kontekście zarówno indywidualnym, jak i zespołowym. Przygotowane dla różnych 

specjalizacji lub stanowisk, graficzne i opisowe, modele odnoszą się do zestawów kompetencji 

definiujących członków określonych grup zawodowych. W ramach jednego modelu opisuje się 

najczęściej grupę osób posiadających zbliżone wykształcenie lub prowadzących podobną 

aktywność zawodową. Kiedy na podstawie narzędzia określi się nie grupę, lecz daną osobę, 

mówimy o sporządzeniu jej profilu kompetencyjnego. 

Modele opierają się na zestawach zbliżonych do siebie elementów zwanych skupiskami 

kompetencji. Elementy te odnoszą się do wykonywanych działań, procesów myślowych i 

relacji międzyludzkich. Ułożone razem pokazują, w jaki sposób dana osoba pracuje i 

współpracuje z innymi ludźmi oraz co konkretnie potrafi zrobić w ramach swoich obowiązków 

zawodowych.  

Istnieje nieskończenie wiele wariantów modeli kompetencyjnych – pisanych prozą, w 

formie tabel lub list kompetencji tworzących proste lub złożone struktury. Niektóre są 

zrozumiałe nawet dla najmłodszych, inne zawierają specjalistyczne zwroty i definicje. 

Przykłady modeli znajdziesz na ogólnodostępnych stronach internetowych, a także w 

instytucjach edukacyjnych lub organizacjach zajmujących się kształtowaniem rynku pracy. 

Jak powstał „nasz” model? 

Koncepcja modelu kompetencji eksperckich przedstawicieli NGO w procesie 

stanowienia prawa zrodziła się w pierwszych miesiącach realizacji projektu, gdy zbadano 

potrzeby rozwojowe reprezentantów małopolskich organizacji pozarządowych. Określono 

wówczas, jakie jest doświadczenie regionalnych NGO w uczestniczeniu w procesie 

stanowienia prawa. Następnie dokonano przeglądu literatury specjalistycznej, z pomocą której 

uaktualniono zestaw definicji oraz zapoznano się z narzędziami i technikami analitycznymi 

służącymi do zarządzania kompetencjami. 

W drugim etapie pracy zapoznano się z częścią dokumentacji projektowej bezpośrednio 

dotyczącą rozwoju kompetencji eksperckich przedstawicieli małopolskich NGO. Gruntownie 

przeanalizowano zwłaszcza te dokumenty, które miały za zadanie wspierać uczestników 

projektu w identyfikowaniu własnych kompetencji eksperckich oraz planowaniu adekwatnych 

działań rozwojowych. Opracowano zawartość wszystkich kwestionariuszy i ankiet, tak, by na 

bieżąco ewaluować umiejętności i potrzeby uczestników projektu. Zamieszczone w ankietach 

wyniki, komentarze i sugestie były regularnie konsultowane i przekładały się na kolejne 
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działania projektowe. Na początku 2020 roku dane ze wszystkich ankiet zostały zebrane i 

opisane.  

Kolejnym krokiem było przeanalizowanie wszystkich programów szkoleniowych i 

seminaryjnych zrealizowanych w ramach projektu. Materiał badano pod kątem metod, technik 

i narzędzi, które zostały zastosowane dla wzmocnienia u beneficjentów projektu różnych 

rodzajów kompetencji eksperckich. Upraszczając można powiedzieć, że zawartość 

programowa zajęć została zestawiona z wynikami ankiet i kwestionariuszy. Na podstawie 

uzyskanych wniosków wyodrębniono zestawy kompetencji, których dotyczyły poszczególne 

działania projektowe.      

Ostatni etap badania został podjęty w końcowej fazie realizacji projektu i objął analizę 

wszystkich publikacji projektowych, w tym zwłaszcza artykułów, które ukazywały się w 

kolejnych wydaniach newslettera. Na ich podstawie sporządzono listę zagadnień związanych z 

uczestnictwem w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Określono także, jakie 

umiejętności są niezbędne dla podejmowania przez reprezentantów NGO działań 

partycypacyjnych. 

Na podstawie wniosków uzyskanych w każdym z wymienionych etapów przygotowane 

zostało zarówno teoretyczne, jak i praktyczne podłoże modelu kompetencji. Wzięto w nim pod 

uwagę zarówno sytuację początkową uczestników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw 

odnoszących się do partycypacji publicznej, jak i poziom każdego z tych elementów uzyskany 

w wyniku działań projektowych.  

Co wpływa na wykształcenie się kompetencji eksperckich? 

Naukowcy dowiedli istnienia szeregu zmiennych, których zaistnienie wpływa na 

wykształcenie się u danej osoby wiedzy, umiejętności oraz postaw eksperckich. Do 

wspomnianych czynników należą (rys. 1): 

 zdolności rozumiane jako umiejętności (ang. ability), zarówno genetyczne, jak i 

środowiskowe, 

 kreatywność, czyli zdolność do rozwiązywania zaistniałych problemów oraz proponowania 

nowych idei, rozwiązań czy sposobów postępowania, 
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 motywacja wewnętrzna 

(zmotywowanie do nauki i 

rozwoju) i zewnętrzna 

(perspektywa nagród, 

profitów, innych osiągnięć), 

 osobowość (ang. personality), 

która wpływa na osiągnięcia 

indywidualne oraz na sposób 

pracy i współpracy eksperta z 

innymi ludźmi, 

 uraz emocjonalny, którego 

zaistnienie w dzieciństwie 

może wpływać na obszar 

zainteresowań osobistych i 

zawodowych ekspertów, 

 rodzice zapewniający 

docenienie, a także inicjujący i wspierający kreatywność oraz rozwój intelektualny  

 zainteresowanie (ang. interest), którego jednoznaczne powiązanie ze ścieżką ekspercką 

zostało udowodnione jedynie w przypadku dziedzin związanych ze sztuką i sportem, 

 pasja (ang. passion) – prawdopodobnie wiąże się również z zaangażowaniem określanym 

jako cecha definiująca ekspertów, 

 okazja (ang. opportunity), która właściwie stworzona lub odpowiednio wykorzystana 

znacząco wpływa na rozwój zawodowy i osobisty eksperta, 

 szczęście (ang. chance) – czynnik niemierzalny, rozumiany jako „łut szczęścia” i 

definiowany przez naukowców jako złożony z czterech kategorii zdarzeń w  różny sposób 

wpływających na kariery eksperckie. 

Jaki jest „nasz” model? 

W wyniku wyżej opisanych działań udało nam się wyodrębnić zestaw kompetencji 

eksperckich, które cechują reprezentantów organizacji pozarządowych uczestniczących w 

procesie partycypacji publicznej. Zaproponowany dla nich model opiera się na czterech 

głównych kategoriach kompetencji: społecznych (budowanie relacji z innymi ludźmi), 

osobistych (indywidualne podejście do zadań), zarządczych (kierowniczych, przywódczych) 
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oraz zawodowych (prawnych, technicznych). Każda z wymienionych kategorii została 

podzielona na trzy grupy kompetencji złożone odpowiednio z: 

 komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych oraz inteligencji emocjonalnej 

(podkategoria I),  

 autoprezentacji i budowania marki osobistej, dążenia do osiągnięcia rezultatów oraz 

samoorganizacji (podkategoria II),  

 przywództwa, myślenia strategicznego i analitycznego oraz organizacji, administracji i 

zarządzania (podkategoria III),  

 kompetencji prawniczych (lub prawnych), partycypacyjnych oraz specjalistycznych 

(podkategoria IV).  

Niezbędnym załącznikiem tak opisanej struktury są szczegółowe opisy wiedzy, 

umiejętności oraz postaw wyodrębnionych w ramach kolejnych elementów, w każdej ze 

zdefiniowanych podkategorii. Ułożone w tabele opisy precyzują, co wiedzą, potrafią oraz jakie 

postawy prezentują eksperci reprezentujący małopolskie organizacje samorządowe w 

działaniach partycypacji publicznej.  

Do czego przydaje się model kompetencji?    

Każda kompetencja ekspercka wymieniona w podręczniku odnosi się bezpośrednio do 

działań NGO, zwłaszcza tych dotyczących procesu stanowienia prawa. Omówione zostały 

aktywności na wielu polach, w tym informowanie o danym procesie partycypacji, 

organizowanie jego etapów oraz związanych z nimi aktywności, a także opracowywanie 

dokumentów i wywieranie wpływu na zmiany prawne korzystne dla społeczeństwa i 

gospodarki.  

Opracowany w ramach projektu „SPP NGO” model kompetencji eksperckich jest 

niezastąpionym narzędziem rozwojowym, ponieważ odpowiada zarówno na potrzeby 

indywidualne, jak i zespołowe. Pomaga doprecyzować profil kompetencyjny poszczególnych 

osób lub grup złożonych z działaczy NGO i określić poziom ich wiedzy, umiejętności oraz 

postaw odnoszących się do działań partycypacyjnych. Na podstawie modelu można 

zdefiniować mocne strony danej osoby oraz wskazać obszary, w których istnieje największe 

pole do rozwoju. Wreszcie, model kompetencji eksperckich pomaga wyznaczyć cele i zadania 

dla poszczególnych członków zespołu, a także znaleźć sposoby motywowania skutkujące 

zwiększeniem efektywności osobistej i zawodowej.   

Pełną strukturę modelu kompetencji eksperckich reprezentantów NGO w procesie 

stanowienia prawa znajdziesz, drogi Czytelniku, w podręczniku partycypacji publicznej 
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finalizującym nasz projekt. Przygotowana przez nas książka będzie już wkrótce dostępna 

zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Zapraszamy do lektury! 


