
Zarządzanie karierą pracowników 
 

Zgodnie z zapowiedziami analityków rynku, w przyszłym roku przyjdzie nam zmierzyć się ze 

spowolnieniem gospodarczym. Priorytetowym zadaniem HR stanie się zarządzanie 

potencjałem pracowników oraz budowanie ich zaangażowania. Na wyróżniających się 

pracownikach opierać się będzie  bowiem zarówno bieżąca działalność operacyjna, jak też 

budowanie planów naprawczych czy tworzenie planów rozwojowych organizacji. Coraz 

bardziej doceniana jest waga przyciągnięcia do firmy dobrych pracowników i utrzymania ich. 

Organizacje inwestują w budowanie specjalnych programów rozwoju, szczególnie dla tych 

najbardziej utalentowanych na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych. Narzędzia, 

które wspierają organizację w zarządzaniu karierą pracowników to ścieżki kariery i rozwoju 

pracowników. 

 

Aby zapewnić skuteczność planowania ścieżek karier i rozwoju, należy określić możliwe drogi 

przemieszczeń pomiędzy stanowiskami w ramach danego obszaru funkcyjnego, ale również pomiędzy 

obszarami.  

Kiedy mowa o awansie w ramach obszaru funkcyjnego, najczęściej rozumiemy go jako awans 

pionowy na stanowisko koordynujące, a następnie menedżerskie.  Są jednak pracownicy, którzy nie 

są zainteresowani zarządzaniem pracownikami, bądź nie mają w tym kierunku naturalnych 

predyspozycji osobowościowych. Dla nich należy przygotować ścieżkę specjalistyczną w kierunku 

stanowiska eksperta. 

 
 

Jednocześnie należy pamiętać, że awans pionowy jest często mało realny, bowiem jego kilkuletnia 

perspektywa nie spełnia aspiracji pracownika. Z tego powodu niezbędne jest zaplanowanie możliwości 

awansu pomiędzy obszarami funkcyjnymi. 

Rozwiązanie to zyskuje obecnie ogromną popularność na zachodzie, zwłaszcza jeśli mowa o 

stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla. Naturalnym kierunkiem rozwoju są 

kilkumiesięczne staże w kluczowych obszarach firmy, podczas których menedżer zyskuje wiedzę i 

doświadczenie umożliwiające szersze spojrzenie na organizację i prowadzoną działalność. 



 

 

 

 

 

Samo określenie ścieżek nie wystarczy. Niezbędne jest określenie wymagań, które należy spełnić  

na poszczególnych stanowiskach: zarówno tych twardych (dotyczących wiedzy, wykształcenia, 

doświadczenia, posiadania certyfikatów, znajomości języków, programów informatycznych, etc.),  

jak również wymagań kompetencyjnych. 

Informacje tego rodzaju są skatalogowane najczęściej w opisach stanowisk. Trzeba zadbać  

o aktualność i rzetelność informacji w nich zawartych. Wtedy warto dane z opisów stanowisk uzupełnić 

o karty awansu i rozwoju.  

W kartach tych znaleźć się muszą stanowiska, z których można awansować na dane stanowisko 

(spoza organizacji, jak i z wewnątrz) oraz stanowiska, na które wiedzie ścieżka awansu w ramach 

organizacji. 

Kolejnym elementem jest opisanie możliwych działań rozwojowych, które dadzą szansę na rozwój 

kompetencji w sytuacji, gdy formalny awans pionowy bądź poziomy nie będzie możliwy. 

Poniżej znajdziecie przykładową kartę awansu i rozwoju dla stanowiska Senior Product Manager  

w obszarze marketingu. 

 

DZIAŁ Dział Marketingu 

NAZWA STANOWISKA 
Senior Brand Manager 

 

AWANS NA STANOWISKO 

Spoza firmy 

 Branża dowolna – Dział Marketingu – Senior Brand Manager / 
Starszy Specjalista ds. Marketingu 

 Branża dowolna – Dział Marketingu – Brand Manager / Specjalista 
ds. Marketingu 

 Branża dowolna – Dział Marketingu – Product Manager 

W ramach firmy 
 Dział Marketingu – Brand Manager 



AWANS ZE STANOWISKA 

W ramach firmy 

 Dział Sprzedaży – Regional Manager 
 Dział Trade Marketingu – Trade Marketing Manager 
 Dział Business Development – Head of Business Development 
 Dział PR & Communication – PR & Communication Manager 
 Controlling – Marketing Controller 

ŻRÓDŁA ROZWOJU ZAWODOWEGO 

Działania rozwojowe 

 Szkolenia specjalistyczne np. z obszaru marketingu strategicznego, 
marketingu operacyjnego, e-marketingu, szkolenia z zakresu 
planowania strategicznego, pozycjonowania produktowego, 
szkolenia z analizy rynku, sporządzania statystyk i narzędzi 
marketingowych itp. 

 Szkolenia inne, np. z zakresu obsługi klienta, z zakresu komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej, warsztaty z autoprezentacji, warsztaty z 
kreacji (kreatywności) itp. 

 Prowadzenie projektów/ pełnienie roli Lidera Projektu wewnętrznych 
 Udział w projektach interdyscyplinarnych (w tym w projektach 

międzynarodowych) 

 

Skatalogowanie tej wiedzy daje pracownikom na każdym stanowisku w organizacji jasne informacje  

o dostępnych w danej chwili ścieżkach rozwoju i kryteriach, jakie muszą spełniać by je realizować oraz 

metodach podnoszenia  kwalifikacji i kompetencji, z jakich może korzystać. 

Firma natomiast uzyskuje w ten sposób jasne kryteria rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej), 

transparentne zasady awansów pionowych i poziomych pracowników oraz wygodne narzędzie  

do efektywnego zarządzania rozwojem pracowników. 

Menedżerowie i pracownicy docenią Mapy ścieżek karier jako wizualizację możliwych przemieszczeń 

pionowych i poziomych w ramach organizacji. 

Poniżej znajdziecie. Mapę ścieżek karier dla wcześniej omawianego stanowiska Senior Brand 

Managera w dziale Marketingu 

 

 

 

Jeśli chcesz stworzyć narzędzia do planowania indywidualnego rozwoju dla pracowników: 



1. Przeanalizuj strukturę firmy i zapoznaj się ze zdefiniowanymi ścieżkami awansu – sprawdź, 

jakie awanse poziome i pionowe możliwe są na poszczególnych stanowiskach. Zbierz 

informacje o dotychczasowych praktykach w organizacji. Przy określaniu możliwych przejść 

pomiędzy funkcjami kieruj się podobieństwem w wymaganiach kompetencyjnych 

poszczególnych obszarów organizacji. 

2. Określ kryteria wyboru ścieżki menedżerskiej oraz ścieżki eksperckiej. 

3. Zaktualizuj opisy stanowisk oraz uzupełnij informacje o możliwych działaniach rozwojowych. 

4. Przygotuj program komunikacji, by pracownicy poznali opracowane narzędzia: ścieżki karier  

i rozwoju, karty awansu i rozwoju oraz mapy ścieżek karier. 

5. Zaprojektuj system oceny okresowej tak, by podczas rozmowy okresowej z pracownikiem 

przełożony miał szansę poznać jego aspiracje zawodowe i motywacje oraz ocenić, czy wizja 

jego kariery zawodowej pokrywa się z planami samego pracownika. 

6. Zapewnij najbardziej adekwatne metody rozwoju kompetencji, by menedżerowie mieli 

narzędzia niezbędne do zaplanowania szkoleń i warsztatów, w których pracownik weźmie 

udział w ciągu danego roku, jakie działania podejmie przełożony, by wesprzeć podwładnego  

w jego rozwoju i wreszcie jakie działania podejmie sam pracownik. 

 

Aneta Kopera 

Menedżer Zespołu Zarządzania Talentami 

HRM partners S.A. 


