
AUDYT ZARZĄDZANIA

TALENTAMI
Poznaj na jakim poziomie strategicznego zarządzania talentami

znajduje się Twoja organizacja

Talent

Development

Institute



Od ponad 20 lat uczę ludzi
brania odpowiedzialności
za życie z pasją i poczuciem
sensu – Życiem na 100%.

Wprowadzenie
Witaj ! Nazywam się Elżbieta Krokosz, jestem Master
Coachem, Trenerem Leadership & Talent i
założycielem dw�ch marek: TDI School of Coaching i
TDI Talent Development Institute.

W ramach Talent Development Institute pomagamy
firmom budowa� kulturę organizacyjną pełną
zaangażowania, pasji i poczucia sensu. 
 
Kulturę, w kt�rej zyskuje zar�wno firma, jak i
człowiek. 
 
Pomagamy menedżerom w taki spos�b zarządza�
lud�mi, aby tworzyli kulturę pracy zbudowaną na
potencjale, talentach i potrzebach ich ludzi poprzez:
 
 
 
 
 
Pomagam pracownikom budowa� swoje zaangażowanie
w pracę, poprzez rozumienie swoich talent�w, pasji,
warto�ci i poczucie sensu.
 
Audyt Zarządzania Talentami jest przygotowany z
my�lą o osobach, pracujących w dziale HR, kt�re
najczę�ciej są liderami zmian w organizacji. Jeżeli
chcesz dowiedzie� się więcej o naszych działaniach to
zapraszam Cię na stronę:
 
www.talentdevelopmentinstitute.pl

Ela Krokosz
Master Coach, Leadership &

Talent Trainer

TALENT DEVELOPMENT INSTITUTE

Leadership Development Programs
Online Development Programs
One on One Coaching



Audyt Zarządzania
Talentami
Organizacja, kt�ra �wiadomie zarządza
talentami podejmuje działania na poziomie
strategicznym w poniższych obszarach:

Regularne analizy zapotrzebowania organizacji na
Talenty
Definiowanie, kim dla organizacji jest Talent
Ocena Talentów i utrzymywanie informacji o
Talentach
Rekrutacja (bazowanie na wewnętrznych
zasobach)
Zarządzanie karierą
Zapewnienie sukcesji dla kluczowych stanowisk
Zapewnienie zatrzymania kluczowych osób w
organizacji
Zarządzanie Talentami
Rozwój Talentów
Zarządzanie Procesem Zarządzania Talentami
Mierzenie Efektywności Zarządzania Talentami

Poniżej znajdziesz obszary dotyczące zarządzania talentami rozpisane na działania.
 
Oce� w jakim stopniu Twoja firma realizuje wymagane działania. Użyj skali od 1 do 10, gdzie
“1” oznacza, że takie działania w og�le nie są realizowane, lub są ale na niskim poziomie.
Ocena “10” jest najwyższym poziomem standardu. 
 
Oceniaj bardzo szczerze i obiektywnie. Następnie, na podstawie Audytu zastan�w się co jest
priorytetem, aby zwiększy� skuteczno�� w strategicznym podej�ciu do zarządzania
talentami w Twojej organizacji.
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TO ,  CZEGO  oczekuje  się  od  ludzi  (np .  indywidualne
cele )  jest  jasno  określone  i  odpowiednio
aktualizowane .  Odzwierciedla  zmieniające  się
wymagania  i  okoliczności .

DEFINIOWANIE TALENTU OCENA (1-10)
Definiowanie: "dobre rezultaty" i "potencjał"

TO ,  JAK  pracownicy  mają  się  zachowywać  jest  jasno
określone  (np .  w  modelach  kompetencji )  i
odpowiednio  aktualizowane ,  aby  odzwierciedlać
przeważające  oczekiwania  odnośnie  rol i .

OCZEKIWANY  ROZWÓJ  jest  jasno  określony  i
odpowiednio  aktualizowany ,  aby  odzwierciedlać
przyszłe  potrzeby  organizacji .

CZYNNIKI  identyfikujące  potencjał  jednostki
(zdolność  do  sprostania  rosnącym ,  przyszłym
potrzebom )  są  jasno  określone  i  odpowiednio
aktualizowane ,  aby  odzwierciedlać  zmieniające  się
wymagania .

Wkład  każdej  osoby  (TO ,  CO  osiągnęły )  jest  rzetelnie
oceniany  (np .  osiągnięcia  w  odniesieniu  do
indywidualnych  celów ) .

OCENA I UTRZYMYWANIE INFORMACJI OCENA (1-10)
Mierzenie poziomu rezultatów i potencjału

Kompetencje  każdej  osoby  są  wszechstronnie  i
rzetelnie  oceniane  (np .  wiedza ,  umiejętności ,
zdolności ,  postawy ,  doświadczenie ,  zachowania ) .

Doświadczenie  każdej  osoby  jest  systematycznie
oceniane ,  rzetelnie  weryfikowane  i  aktualizowane .

Aspiracje  każdej  osoby  są  badane  w  celu  określenia ,
w  co  w  największym  stopniu  dana  osoba  będzie
chciała  się  angażować .

Potencjał  każdej  osoby  (t j .  zdolność  do  spełnienia
dodatkowych  lub  przyszłych  wymagań )  i    zdolność
do  rozwoju  są  rzetelnie  i  wiarygodnie  oceniane .
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Osoby  w  organizacji  są  zachęcane  do
przygotowywania ,  wdrażania  i  realizacji  własnych
planów  zawodowych ,  szczególnie  w  zmieniającym
się  świecie  VUCA .

ZARZĄDZANIE KARIERĄ OCENA (1-10)
Wkład własny w planowanie kariery

Mają  dostęp  do  informacji  o  wszystkich
stanowiskach  w  organizacji  i  wymaganiach ,  którym
trzeba  sprostać ,  aby  je  zdobyć .

Udostępniono  im  odpowiednie  zasoby  i  możliwości
w  celu  wsparcia  indywidualnego  zarządzania
karierą .

Role  są  tworzone  lub  modyfikowane ,  aby  pomóc  im
realizować  ich  aspiracje  zawodowe  lub    plany ,  jak
również  aby  wzmocnić  organizację .
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Mamy  grupy  ludzi ,  wyraźnie  zidentyfikowanych  jako
osoby  z  potencjałem ,  po  to ,  aby  mogły  przejść  do
nowych  ról .

ZARZĄDZANIE TALENTAMI OCENA (1-10)
Właściwe rozlokowanie talentów

Prowadzona  jest  scentral izowana  informacja  o
ludziach  (profi le ,  plany  rozwoju ,  plany  sukcesj i  i
kariery  i tp . )  w  celu  wsparcia  bezstronnego
planowania  zarządzania  talentami  i  podejmowania
decyzji .

Przenosimy  na  inną  pozycję  najlepszy  talent ,  aby
pełnił  nową  rolę ,  nawet  wtedy ,  gdy  oznacza  to
przeniesienie  doskonałego  talentu  z  jednego
obszaru  do  pełnienia  rol i  w  innej  dziedzinie .

Stosujemy  zamiany  ról  do  sprawdzania  oceny
potencjału  i  zapewnienia  możliwości  rozwoju .
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Idea  rozwoju  jest  wspierana  i  promowana  poprzez
dostarczanie  właściwych  zasobów ,  wskazówek  i
doceniania  inicjatyw  rozwojowych .

ROZWÓJ TALENTÓW OCENA (1-10)
Podejmowanie działań w celu efektywnego rozwoju

Zasoby  rozwojowe  są  odpowiednio  ukierunkowane
na  podstawie  (a )  najbardziej  potrzebujących  oraz
(b )  tych ,  którzy  najlepiej  z  nich  korzystają .

Zapewniamy  odpowiedni  rozwój ,  aby  sprostać
zarówno  potrzebom  w  zakresie  obecnej  pracy ,  jak  i
zaspokajaniu  przyszłych  potrzeb  talentów .

Rozwój  osobisty  jest  postrzegany  jako  obowiązek
związany  z  pracą ,  a  nie  jako  możliwość ,  z  której
mogą  skorzystać  tylko  chętni .

Zgodność  ze  wszystkimi  aspektami  procesów
zarządzania  talentami  jest  monitorowana ,  mierzona
i  zgłaszana .

ZARZĄDZANIE PROCESEM ZARZĄDZANIA
TALENTAMI

OCENA (1-10)

Zapewnienie, aby proces zarządzania talentami był
efektywny

Menedżerowie  są  zobowiązani  do  szybkiego
reagowania  w  przypadku  braku  zgodności  z
jakimkolwiek  aspektem  procesów  zarządzania
talentami  w  swoich  obszarach .

Działanie  w  zgodzie  z  procesami  zarządzania
talentami  jest  jednym  z  kluczowych  czynników
mierzenia  efektywności  menedżera .

HR  jest  odpowiedzialny  za  zapewnienie ,  że
skuteczne  procesy  są  stosowane  i  przestrzegane ,
choć  niekoniecznie  za  ich  realizację .
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Koszty  i  korzyści  procesów  zarządzania  talentami  są
mierzone .

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA OCENA (1-10)
Przegląd i ocena skuteczności samego procesu
zarządzania talentami i wykorzystania danych, które ten
proces generuje

Procesy  zarządzania  talentami  wpływają  na
wymierne  zwiększone  efekty  w  organizacji ,
zwiększając  jej  sukcesy .

Procesy  zarządzania  talentami  zapewniają  ciągłość
zarządzania  i  realizację  kluczowych  procesów /celów
w  organizacji .
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Na podstawie „Talent Management Handbook”



Co możesz zrobić
dalej?
Mamy nadzieję, że ten Audyt pom�gł Ci przyjrze� się w
jakim stopniu Twoja organizacja jest przygotowana do
strategicznego zarządzania talentami.
 
Zapraszamy Cię do kontaktu z nami, aby�my mogli
wesprze� Ciebie, Twoich menedżer�w i Twoich
pracownik�w w budowaniu kultury pełnej
zaangażowania.
 
W ramach działa� pracujemy z menedżerami poprzez:
 
 
 
 
 
 
 
Wspieramy także indywidualnych pracownik�w w
budowaniu ich zaangażowania poprzez:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeste�my do Twojej dyspozycji!
Talent Development Institute
 
www.talentdevelopmentinstitute.pl
 
 
"Pokażmy ludziom, jak ży� prawdziwie i odważnie poprzez
nasze działania jako HR, jako menedżer i jako firma" - 
Ela Krokosz
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Leadership Development Programs
Leadership Online Programs
One on One Coaching

Program Online „Zarządzanie Własnym
Zaangażowaniem i Karierą w świecie VUCA”
"Self Coaching Program" – program online do
indywidualnej pracy coachingowej


