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Opis 
stanowiska 
pracy 
Czy dokument ten jest strategicznym narzędziem za
rządzania zasobami ludzkimi, czy też bezużytecznym 
formularzem? To zależy od tego, jakie informacje są 
w nim gromadzone, jak rzetelnie i konkretnie opisane 
są poszczególne moduły i jak łatwy jest dostęp do 
aktualnej wersji tego dokumentu. 

Opis stanowiska pracy najczęściej wykorzystywa
ny jest w celu: 

• definiowania wymagań rekrutacyjnych na po
trzeby ogłoszenia oraz przedstawienia kandyda
tom specyfiki stanowiska, 

• przeprowadzenia procesu wartościowania sta
nowisk, 

• definiowania wymagań rozwojowych w ra
mach ścieżki karier. 
Nie istnieje jeden określony wzór opisu stanowi
ska, firmy mogą stworzyć różne wzorce zawiera
jące odmienne informacje. Niezależnie od tego, 
jakie moduły zawierać będzie ten dokument, waż
ne jest, by zdefiniować wszystkie kryteria opisu 
i wystandaryzować je zarówno pod względem za
wartości merytorycznej, jak i stylistyki i formy. 

Tworząc opis konkretnego stanowiska, należy kon
sultować się z bezpośrednim kierownikiem pracow
nika bądź z przełożonym wyższego szczebla. Te oso
by bowiem najlepiej znają specyfikę pracy w danym 
obszarze, są w stanie precyzyjnie określić zadania 
wykonywane przez pracownika oraz opisać wiedzę 
i umiejętności potrzebne do ich efektywnej realizacji. 
W opisie stanowiska zdefiniowane są wymagania do
tyczące danego stanowiska, a nie wymagania stawia
ne konkretnym osobom, które będą je zajmować. 

Charakterystyka formularza 

Początek dokumentu powinien zawierać wszyst
kie podstawowe informacje o danym stanowisku 
i jego umiejscowieniu w strukturze organizacji. 

Nazwa stanowiska: Asystentka Nazwa komórki organizacyjnej: Dział marketingu 

Bezpośredni przełożony: Kierownik marketingu Podlegli pracownicy: Brak 

Ce] .ogólny stanowiska: 
Koordynacja Obstugi administracyjnej działu marketingu 
6j|^nMW.a|^u^.ra^vipwMa;: 
Koordynacja przepływu informacji i korespondencji biurowej 
Organizacja konferencji telefonicznych 
Tworzenie i aktualizacja dokumentów oraz baz danych 
Tworzenie i monitorowanie harmonogramu działań kierownika marketingu 
Organizacja spotkań, wizyt gości, wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych oraz podróży służbowych pracowników 
działu marketingu 
Dbanie o zaopatrzenie działu marketingu w potrzebne artykuły biurowe i spożywcze 
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Cel stanowiska powinien być opisany z punktu 
widzenia efektu dla firmy. Opisując cel, nie 
wskazujemy poszczególnych zadań wykonywa
nych na danym stanowisku, ale używamy ogól
nych sformułowań, najlepiej w formie równo
ważnikowej, np. zapewnienie, organizowanie, 
nadzór, obsługa, kierowanie, prowadzenie, 
wsparcie. 
Przykłady celów stanowiska pracy: 

• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
procesów technologicznych, 

l obsługa informatyczna pojedynczych użyt
kowników i stacji roboczych, 

• zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura 
zarządu, 

• wsparcie i koordynacja działań wizerunko-
wych oraz działań wspomagających sprzedaż. 
Główne zadania na stanowisku powinny być 
sformułowane w formie równoważników zdań, 
w sposób zwięzły i prosty. Unikajmy określania 
sposobu wykonywania zadań i obowiązków 
w sposób zbyt ogólny i nieścisły, bądź używając 
określeń, które można różnie interpretować (np. 
rzetelne, efektywne, bezbłędne, terminowe 
itp.). 

Przykłady zadań i obowiązków na stanowisku: 
• kontrola realizacji zadań wykonywanych 

przez podległych pracowników, 
i nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontro-

lingowego, 
• obsługa klientów w podległym obszarze, 
• obsługa maszyn i urządzeń laboratoryjnych, 
• prowadzenie badań rynkowych. 
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, 
• załadunek wyrobów gotowych, 
• zarządzanie podległym zespołem pracowni

ków. 

Obowiązki .ogólnofirmowę: 

Wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrze

ganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. 

Przestrzeganie regulaminu pracy oraz obowiązują

cych w firmie zasad i procedur. 

Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożaro

wych. 

Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujaw

nienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia 

społecznego. 

Obowiązki ogólnofirmowę obejmują swoim za
kresem podstawowe obowiązki każdego pra
cownika, niezależnie od stanowiska, które zaj
muje. Niektóre obowiązki wynikają wprost 
z obowiązujących w firmie procedur działania, 
regulaminów, inne natomiast z przepisów Ko
deksu pracy. Część obowiązków może odzwier
ciedlać kulturę danej organizacji (np. budowa
nie życzliwej atmosfery współpracy). Zazwyczaj 
są one wtedy ściśle powiązane z wartościami 
opisanymi w dokumentach firmowych, takich 
jak „Katalog wartości firmy X", „Zasady postę
powania firmy Y", czy też „Kodeks etyczny fir
my Z". Od wszystkich pracowników oczekuje 
się, że będą postępowali zgodnie z przyjętymi 
i opisanymi normami. 
Przykłady obowiązków ogólnofirmowych: 

• przestrzeganie ustalonego czasu pracy, po
rządku oraz regulaminu pracy, 

• dbanie o dobro firmy i jej mienie oraz używa
nie go zgodnie z przeznaczeniem, 

• zachowanie w tajemnicy informacji służbo
wych, handlowych i organizacyjnych, 

• terminowe realizowanie powierzonych zadań, 
zgodnie z poleceniem i wskazówkami przełożonych, 

• przestrzeganie obowiązujących w firmie pro
cedur. 

Uprawnienia decyzyjne: 

Brak 

W rubryce Uprawnienia decyzyjne należy okre
ślić, jakiego rodzaju decyzje mogą być podejmo
wane na tym stanowisku. Musimy uwzględnić za
równo uprawnienia formalne - nadane na podsta
wie przepisów wewnątrzfirmowych lub decyzji 
zarządu, bądź nieformalne - zwyczajowo wyko
rzystywane na danym stanowisku. 
Można również podzielić uprawnienia na kategorie 
odnoszące się do obszarów funkcjonowania zawodo
wego, takich jak: zarządzanie ludźmi, wpływ na or
ganizację, reprezentowanie firmy na zewnątrz itp. 
Przykłady uprawnień decyzyjnych: 

• negocjowanie kontraktów do kwoty 100 tys. zł, 
• reprezentowanie firmy przed urzędem skarbo

wym/Zakładem Ubezpieczeń Społecznych/urzę
dem celnym/bankami, 

• wstrzymywanie i uruchamianie pracy urzą
dzeń, 
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• podpisywanie dokumentów w zakresie obsza
ru odpowiedzialności (np. umów handlowych, 
faktur), 

• zawieranie umów z dostawcami do kwoty 50 tys. zł, 
• decydowanie o dopuszczeniu wyrobu do ob

rotu lub skierowaniu go do poprawy. 

Wymagane wykształcenie: 

Minimalny poziom: 

Średnie lub w trakcie studiów 

Profil: 

Brak wymagań 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

rok doświadczenia na stanowisku 

recepcjonistki lub asystentki 

Minimalny poziom wykształcenia to taki, który 
jest wymagany do prawidłowej pracy na danym 
stanowisku. Określając wymagane wykształcenie, 
dobrze jest użyć precyzyjnych określeń, wskazać 
kategorię wykształcenia oraz doprecyzować wy
magany bądź preferowany profil wykształcenia. 
Kategorie poziomów wykształcenia: 

• podstawowe, 
• zawodowe, 
• średnie techniczne, zawodowe lub ogólno

kształcące, 
• wyższe magisterskie, inżynierskie, licencjackie, 
i podyplomowe, 
• inne. 

Przykłady profili wykształcenia: 
• średnie techniczne, wymagany profil mecha

niczny, 
• wyższe, wymagany profil ekonomiczny, 
• wyższe, preferowany profil zarządzanie/psy

chologia organizacji i pracy. 
W rubryce Wymagane doświadczenie zawodowe 
podajemy rodzaj oraz minimalny okres praktyki 
zawodowej, niezbędnej do poprawnego wykony
wania zadań na danym stanowisku. Określając 
doświadczenie zawodowe wymagane na opisywa
nym stanowisku, nie wolno sugerować się do
świadczeniem posiadanym przez osoby obecnie 
zatrudnione na tym stanowisku. Formułując in
formację dotyczącą wymaganego doświadczenia, 
należy określić m.in. wymagany czas pracy na da
nym stanowisku (miesiąc, pół roku, pięć lat itp.); 
rodzaj stanowiska, którego doświadczenie doty
czy (specjalistycznego, kierowniczego, dyrektor
skiego); obszar funkcjonalny, w którym wymaga
ne jest doświadczenie (finanse, księgowość, mar
keting, sprzedaż, dział badawczy itp.). 
Przykładowe sformułowania wymaganego do
świadczenia: 

• miesięczna praktyka w zakresie pracy biurowej, 

• dwa miesiące praktyki na stanowisku produk
cyjnym, 

• pół roku doświadczenia zawodowego na sta
nowisku specjalistycznym w obszarze kontroli/ 
zapewnienia jakości, 

• siedem lat doświadczenia zawodowego w ob
szarze sprzedaży, w tym pięć lat na stanowisku 
kierowniczym. 

Wiedza specjalistyczna: 

Brak 

Wiedza specjalistyczna to wymagania dotyczą
ce znajomości zagadnień specjalistycznych, 
które są niezbędne do poprawnego wykonywa
nia obowiązków na danym stanowisku. Powin
ny one wynikać wprost ze specyfiki pracy w da
nym obszarze firmy. Niekiedy doświadczenie 
zawodowe musi być wsparte konkretną wiedzą, 
która dodatkowo powinna być stale aktualizo
wana. 
Przykład: 

• wiedza z zakresu procesów logistycznych, 
• wiedza z zakresu statystyki, 
• wiedza z zakresu analiz instrumentalnych, 
• znajomość przepisów prawa pracy, Kodeksu 

cywilnego. 

źM9™$C.)5ty^y..9P.C&: 
Język angielski - poziom zaawansowany, w tym 

znajomość słownictwa z zakresu marketingu 

W tej rubryce określamy, jaki język i w jakim stop
niu znajomości jest wymagany na danym stanowi
sku. Warto również doprecyzować dodatkowe wy
magania, np. język angielski, w tym słownictwo 
prawnicze oraz specjalistyczne z dziedziny finan
sów, prowadzenie negocjacji handlowych w języ
ku rosyjskim itp. 
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Jeśli znajomość języków obcych nie jest wymaga
na na danym stanowisku, w tej rubryce wpisuje
my: brak wymagań. 
Przykład: 

• język angielski - poziom podstawowy, w tym 
znajomość terminologii prawniczej, 

• język niemiecki - poziom średnio zaawanso
wany, 

• język francuski - poziom zaawansowany, 
w tym znajomość słownictwa z zakresu marketin
gu, 

• język hiszpański - poziom biegły. 

Znajomość systemów i program 

Biegła znajomość programów: Word, Excel, Power 

Point, Access, Outlook 

W tej rubryce wskazujemy umiejętności z zakresu 
obsługi komputera potrzebne na danym stanowi
sku pracy - rodzaj oraz stopień znajomości syste
mów/programów informatycznych. 

Przykładowe programy: 
• Word, Excel, Power Point, Access, Autocad, 

SAP, Photoshop, Outlook, CorelDraw. 
Przykładowe poziomy znajomości: 

• Podstawowy, Średnio zaawansowany, Zaawan
sowany, Biegły. 

.Inne certyfikaty lub. uprawnienia:. 

Prawo jazdy kategorii B 

Wypełniając rubrykę dotyczącą uprawnień, 
uwzględniamy umiejętności „twarde", które 
najczęściej utożsamiane są z wysoce specjali
styczną wiedzą i umiejętnościami zawodowy
mi, potwierdzonymi dyplomami lub certyfika
tami. 
Przykładowe certyfikaty/uprawnienia: 

• audytor wewnętrzny, 
• uprawnienia budowlane, 
• uprawnienia elektryczne dozorowane, upraw

nienia elektryczne eksploatacyjne, 
• uprawnienia energetyczne dozorowane, 

uprawnienia energetyczne eksploatacyjne, 
• uprawnienia biegłego rewidenta. 

Komunikacja i współpraca 

Umiejętności analityczne 

Odporność na stres 

Samodoskonalenie 

Jeżeli w firmie został wdrożony Model kompeten
cji, to rubryka ta wypełniana jest zgodnie z macie
rzą poziomów kompetencji dla poszczególnych 
stanowisk. 
Model kompetencji to zestaw najczęściej kil
ku/kilkunastu kompetencji, każda z nich opisana 
jest poprzez definicję i podzielona na poziomy 
spełnienia. W ramach każdego poziomu przygo
towane są zestawy zachowań opisujące wymaga
nia dotyczące danej kompetencji. 
W klasycznym modelu kompetencje podzielone 
są na trzy kategorie: 

• kluczowe - odnoszące się do wszystkich pra
cowników firmy, 

i hierarchiczne - odnoszące się do stanowisk 
menedżerskich, 

• funkcjonalne - odnoszące się do konkretnych 
obszarów działania firmy/działów np. dla marke
tingu, sprzedaży, IT, logistyki, obsługi klienta, 
produkcji itp. 
Jeśli natomiast w danej firmie nie funkcjonu
je model kompetencji, wówczas uwzględnia
my najważniejsze umiejętności, cechy, 
kompetencje, uzdolnienia itd., konieczne do 
właściwego wykonywania zadań na stanowi
sku. 
Przykładowe kompetencje: 

• nastawienie na jakość, 
• umiejętność podejmowania decyzji, 
• rozwiązywanie problemów, 
• nastawienie na rozwój, 
• orientacja na cel, 
• przywództwo, 
• komunikatywność, 
• umiejętność współpracy, 
l organizacja pracy, 
• sumienność, dokładność, 
• nastawienie na potrzeby klientów, 
• myślenie strategiczne, 
• elastyczność. 

Kompetencje: 

Nastawienie na rezultat 

Odpowiedzialność materialna: 

Odpowiedzialność materialna za powierzone mie

nie i sprzęt: telefon komórkowy 
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W tym punkcie wskazujemy, czy na stanowisku 
występuje odpowiedzialność materialna, a jeśli 
tak, to czego dotyczy. Wiąże się to ściśle ze sprzę
tem, jaki firma przekazuje pracownikowi do wy
konywania pracy na danym stanowisku, np. kom
puter, samochód czy telefon komórkowy. 
Przykład: 

• Odpowiedzialność materialna - tak; za powie
rzone mienie i sprzęt: samochód, laptop, telefon 
komórkowy. 

Zakres i rodzaj współpracy na stanowisku: 

Wewnątrz firmy: Na zewnątrz 

firmy: 

Dział Sprzedaży - wymiana informacji 

Księgowość - wymiana informacji 

Kontroling - wymiana informacji 

Dział Obsługi Klienta - wymiana 

informacji Brak 

W rubryce Współpraca wewnątrz firmy określa
my, z jakimi innymi stanowiskami w ramach orga
nizacji współpracuje osoba zajmująca opisywane 
stanowisko. Nie wymieniamy tutaj nazwisk, a je
dynie nazwy stanowisk lub działów, jeżeli współ
praca dotyczy całych jednostek organizacyjnych. 
Nie uwzględniamy też najbliższego zespołu 
współpracowników powiązanych z opisywanym 
stanowiskiem (bezpośrednich podwładnych 

i przełożonych). Doprecyzowujemy również, na 
czym polega ta współpraca, czyli jaki jest cel kon
taktów wewnętrznych. 
W ramach Współpracy na zewnątrz firmy wska
zujemy, z kim osoba zatrudniona na opisywanym 
stanowisku musi współpracować poza organiza
cją. Tutaj również nie podajemy nazwisk osób 
kontaktowych ani nazwy firmy, ale stanowisko 
oraz profil działalności firmy, w której te osoby 
pracują (np. kierowca firmy dostarczającej surow
ce do produkcji; pracownik urzędu skarbowego). 
Określamy również, na czym polega ta współpra
ca, jaki jest cel kontaktów. 
Przykładowe kontakty z: 

• działem informatyki, działem kadr, 
• firmami szkoleniowymi, 
• mediami, 
• urzędami administracji publicznej (samorzą

dowymi, rządowymi), 
• sądami, 
• dostawcami, 
• firmami konsultingowymi. 

Przykładowe zakresy współpracy (obszary): 
• odbieranie i przekazywanie informacji, 
• obsługa klientów, dostawców, 
• negocjowanie, umów kontraktów, zleceń, 
• reprezentowanie firmy, 
• pozyskiwanie ofert, 
• pozyskiwanie pracowników, 
• pozyskiwanie informacji. 

Opis sporządzony przez: 

Specjalista ds. Personalnych 

Imię i nazwisko: 

Joanna Nowak 

Podpis: 

J. Nowak 

Data: 

20.05.2008 

Od praktyki przyjętej w danej firmie zależy, kto 
jest odpowiedzialny za sporządzenie opisu stano
wiska pracy. Z jednej strony może być to przed
stawiciel działu personalnego, który czuwa nad 
spójnością wszystkich przygotowywanych doku
mentów związanych ze sprawami pracowniczy
mi. Czasami odpowiedzialność za przygotowanie 

dokumentów spoczywa na bezpośrednich przeło
żonych pracowników na danych stanowiskach. 
W takiej sytuacji opis stanowiska akceptowany 
jest pod względem merytorycznym przez przeło
żonych wyższego szczebla, a pod względem 
formalnym przez pracownika np. działu perso
nalnego. 

• I | 
••->. 
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