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MARIA JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN 1

WYKORZYSTANIE KOMPETENCJI MENADŻERSKICH 
W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH — IMPLIKACJE 

Z DOŚWIADCZEŃ SŁUŻBY CELNEJ

Wprowadzenie

Zdecydowanie zauważaną zmianą zachodzącą w organizacjach publicz-
nych w ostatnim okresie jest nacisk na usprawnienie pracy, przejrzystość 
procedur oraz podporządkowanie działań organizacji publicznej oczekiwa-
niom klientów. Zmiana dotyczy również postrzegania kadry menadżerskiej 
w organizacji publicznej, która podobnie jak w przedsiębiorstwie jest oce-
niana za osiąganie celów organizacji w sposób skuteczny i ekonomiczny 2. 
Aby sprostać wyzwaniom, organizacje publiczne starają się modyfi kować 
swoje skostniałe i biurokratyczne sposoby zarządzania na zorientowane 
na klienta. Szczególnym wyzwaniem są tu służby mundurowe, które z racji 
swoich obronnych i wspierających celów podlegają rosnącym oczekiwa-
niom społecznym. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie zmian w Służbie 
Celnej w zakresie wymagań stawianych kadrze menadżerskiej. Pokazuje 
on wykorzystanie najlepszych praktyk zarządzania w organizacjach bizne-
sowych — zarządzania kompetencjami, którego jednak pełne wdrożenie 
w zderzeniu ze specyfi ką organizacji publicznej nie jest rzeczą łatwą.

1  Dr Maria Jabłońska-Wołoszyn — adiunkt w Instytucie Zarządzania Akade-
mii Sztuki Wojennej, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

   Adres do korespondencji: <m.woloszyn@akademia.mil.pl>.
2  Ł. Haromszeki, Rola przywódców organizacyjnych w adaptacji instytucji pub-

licznych i NGO do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych po wstą-
pieniu Polski do UE [w:] A. Andrzejczak, J. Furmańczyk (red. nauk.), Zmiany ról 
i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profi t, Po-
znań 2016.
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Zmiany w Służbie Celnej w latach 2010–2015 a nowe role 
kadry kierowniczej

Wszystkie służby mundurowe w Polsce są powołane do zapewnienia 
ochrony i bezpieczeństwa państwa w obszarze swoich kompetencji — dla 
Służby Celnej obszarem odpowiedzialności był przywóz i wywóz towarów, 
podatek akcyzowy oraz podatek od gier. Jak w większości zmian w orga-
nizacjach publicznych w ostatnim dziesięcioleciu, kluczowym ich czyn-
nikiem było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W Służbie Celnej 
doprowadziło to do zmian w zakresie „[…] rozmieszczenia, uprawnień oraz 
struktury wewnętrznej izb, urzędów i oddziałów celnych, Konsekwencją 
przystąpienia Polski do UE były także zmiany w zakresie kompetencji 
Służby Celnej np. przejęcie zadań z zakresu akcyzy, podatku VAT od to-
warów importowanych, współudział w realizacji wspólnej polityki rolnej” 3.

Perspektywą strategiczną na etapie zmian wynikających z partnerstwa 
w UE było przyjęcie standardów pracy najnowocześniejszych administracji 
celnych, które uwzględniały: oczekiwania stawiane przez władze, zmiany 
podstawowego prawodawstwa i sposobu działania Unii Europejskiej, sto-
sowanie technik elektronicznych, wewnętrzne potrzeby organizacji oraz 
zewnętrzne defi niowane przez podmioty gospodarcze 4. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją strategiczną Służby Celnej z lat 
2010–2015 5 należy podkreślić, iż kluczowe atrybuty zmian w zarządzaniu 
organizacją dotyczyły następujących kierunków: nastawienia na skutecz-
ność, ekonomiczność i efektywność w działaniu. Skuteczność była rozu-
miana jako szacowanie ryzyka przy równoczesnym nieutrudnianiu pro-
wadzenia legalnej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Eko-
nomiczność to dążenie do tego, aby legalna działalność gospodarcza nie 
rodziła ryzyka powstania strat budżetowych, naruszenia procedur celnych 
i akcyzowych. Efektywność to minimalizacja niezbędnej ingerencji funk-
cjonariuszy celnych w działalność podmiotów gospodarczych.

Realizacja nowych standardów znalazła odzwierciedlenie w następują-
cych obszarach defi niowania celów strategicznych 6: 

1. Skuteczność i efektywność funkcjonowania organizacji — przykłado-
we zadania do realizacji przez Służbę Celną to:

 — wdrożenie zarządzania procesowego w tym usprawnienie, optymali-
zacja i standaryzacja procesów,

3 Departament Służby Celnej, Zadania i funkcje. Zakres działania Służby 
Celnej, <http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/zadania-i-funkcje>, 
11 marca 2016 r.

4  Strategia działania Służby Celnej na lata 2010–2015, materiał wewnętrz-
ny Departamentu Służby Celnej, załącznik do zarządzenia ministra fi nansów 
z 21 maja 2010 r., Warszawa 2010, s. 4.

5  Tamże, s. 8.
6  Tamże, s. 9.
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 — doskonalenie wewnętrznej komunikacji i współpracy,
 — doskonalenie zarządzania zmianami,
 — doskonalenie zarządzania w sytuacji kryzysowej.
2. Kompetencje i zaangażowanie funkcjonariuszy celnych i pracowni-

ków — przykładowe zadania do realizacji przez Służbę Celną to:
 — kształtowanie pozytywnych postaw i zarządzanie rozwojem funkcjona-
riuszy celnych i pracowników,
 — doskonalenie programu działań antykorupcyjnych.
3. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym — przykładowe zadania 

do realizacji przez Służbę Celną to doskonalenie współpracy z:
 — biznesem,
 — wschodnimi sąsiadami,
 — służbami innych państw,
 — innymi instytucjami i organizacjami.
Realizacja powyższych zadań wiązała się ze zmianą w zarządzaniu 

zasobami ludzkimi Służby Celnej. Podobnie jak w organizacjach bizne-
sowych, które w procesie zmian strategicznych skupiają się na zmianie 
postaw i zachowań pracowników, tak też w Służbie Celnej podjęto decyzję 
o wdrożeniu nowych standardów pracy. Do zmiany wykorzystano mo-
del kompetencji, który w Służbie Celnej miał wspierać procesy rekrutacji, 
oceny, szkolenia i rozwoju kadry. Kompetencje w Służbie Celnej zdefi nio-
wano jako: „Mierzalne cechy osobowe pracownika, na które składają się 
wiedza, umiejętności, postawy, rola społeczna, predyspozycje, wartości 
oraz motywy” 7. Aby stworzyć model kompetencji i uporządkować go zgod-
nie z wizją, strategią i strukturą organizacyjną, wykorzystano zarówno 
badanie kultury organizacyjnej Służby Celnej, jak i analizę formalnych 
dokumentów organizacyjnych, np. „Strategię działania Służby Celnej 
na lata 2010–2015”, „Kodeks etyki funkcjonariuszy Służby Celnej”, „Pro-
gram antykorupcyjny Polskiej Służby Celnej na lata 2010–2013+”, ustawę 
o Służbie Celnej. Zgodnie z wymogami metodyki przygotowania kryteriów 
kompetencyjnych przeprowadzono wywiad strategiczny z szefem Służby 
Celnej oraz z wybranymi przedstawicielami kadry kierowniczej a następ-
nie panele eksperckie z przełożonymi i podwładnymi, kalibrujące zawar-
tość poszczególnych kompetencji i poziomu ich spełnienia. 

Model kompetencji, który powstał w wyniku powyższych działań speł-
niał wszystkie standardy rekomendowane w literaturze przedmiotu 8 w za-
kresie defi niowania kryteriów kompetencyjnych w organizacji. Rezultat 
prac prezentuje tabela 1. 

7  Model kompetencji Służby Celnej, materiał wewnętrzny Departamentu Służ-
by Celnej, maszynopis powielony, 2014 r.

8 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004, 
s. 38.
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Tabela 1
Model kompetencji Służby Celnej

Kompetencje ogólnoorganizacyjne

etyka zawodowa orientacja na klienta gotowość do
uczenia się

odpowiedzialność orientacja na osiąganie celów gotowość 
do zmian

Kompetencje rodzinowe

Obsługa klienta Orzecznictwo Kontrola I Kontrola II Wsparcie

podejmowanie 
decyzji

planowanie
i organizacja

odporność 
na stres

umiejętności 
analityczne

planowanie
i organizacja

wnikliwość umiejętności
analityczne

poszukiwanie
informacji wnikliwość skrupulatność

odporność 
na stres

skuteczność 
komunikacyjna

pewność
i zdecydowanie praca zespołowa skuteczność 

komunikacyjna

skrupulatność poszukiwanie
informacji

praca 
zespołowa

odporność 
na stres

inicjatywa/
kreatywność

inicjatywa/
kreatywność

poszukiwanie 
informacji

Kompetencje kierownicze

Średnia kadra kierownicza Wyższa kadra kierownicza

motywowanie motywowanie

delegowanie zadań delegowanie zadań

odwaga kierownicza odwaga kierownicza

przywództwo i budowanie zespołu przywództwo i budowanie zespołu

skuteczność komunikacyjna skuteczność komunikacyjna

odporność na stres odporność na stres

myślenie strategiczne

Źródło: Model kompetencji Służby Celnej, materiał wewnętrzny Departamentu 
Służby Celnej, maszynopis powielony, 2014 r.

Audyt kompetencji menadżerskich w Służbie Celnej

Wdrożenie modelu kompetencji w Służbie Celnej nastąpiło poprzez 
praktyczne wykorzystanie kryteriów kompetencyjnych do diagnozy 
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potencjału pracowników. Tego typu podejście jest opisane literaturze 
przedmiotu jako sposób wykorzystania kompetencji w zarządzaniu zaso-
bami ludzkimi 9. Diagnoza kompetencji i ich świadomy rozwój przekłada 
się na zdolność organizacji do adaptacji w zmianie: technologii, warunków 
rynkowych, zachowań konkurentów i zachowań klientów, czyli szeroko 
rozumianego uczenia się 10. Najczęściej stosowanymi metodami diagnozy 
kompetencji są: ośrodki oceny kompetencji, ocena 360 stopni, ocena tra-
dycyjna, testy kompetencyjne 11. Z wymienionego portfolio metod w Służbie 
Celnej wykorzystano: 

 — Na etapie pozyskiwania pracowników — wywiad kompetencyjny.
 — W systemie oceny pracy — kryteria kompetencyjne włączono do ar-
kusza oceny.
 — W procesie rozwoju kadry menadżerskiej — ośrodek oceny kompetencji. 
W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na działania w za-

kresie modelowania kompetencji skierowane do menadżerów w Służbie 
Celnej. Miały one zdecydowanie procesowy charakter: obiektywna ocena 
luk kompetencyjnych kluczowych menadżerów, realizacja adekwatnego 
do zdiagnozowanych luk kompetencyjnych programu szkoleń oraz ocena 
rezultatów działań rozwojowych po okresie rocznym.

Jako zdecydowanie innowacyjną metodę audytu kompetencji menadże-
rów wybrano centrum oceny, w trakcie którego realizuje się indywidualnie 
testy, zadania sytuacyjne indywidualne lub grupowe, prezentacje efektów 
pracy 12. Jest to metoda o wystandaryzowanej procedurze, która gwarantu-
je wysoką jakość oceny i jest dokonana przez niezależnych i obiektywnych 
asesorów. W Służbie Celnej do oceny wybrano fi rmę zewnętrzną, która 
posiadała ponad dziesięcioletnie doświadczenie w ocenie menadżerów or-
ganizacji biznesowych. 

W audycie kompetencji, który odbył się w sierpniu i wrześniu 2014 r., 
uczestniczyło 40 dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych, 
stanowiących reprezentatywną grupę poziomu zarządzania realizującego 
strategiczne cele organizacji. Do oceny wybrano następujące kompeten-
cje kierownicze: orientacja na osiąganie celów organizacji, motywowa-
nie, przywództwo i budowanie zespołu, odwaga kierownicza. Należą one 
do portfolio kompetencji miękkich, które są niezbędne w zarządzaniu 
współczesnym zespołem zadaniowym 13. Ogólny rezultat oceny przedsta-
wiono na wykresie 1.

9  M. Juchnowicz, Ł. Sienkiewicz, Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk 
i kompetencji, Warszawa 2006.

10  Szerzej ten temat opisuje Ł. Sienkiewicz (red.), Zarządzanie zasobami ludz-
kimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warsza-
wa 2013, s. 32–34.

11 M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji pub-
licznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej, Warszawa 2013, s. 144.

12  A. Szczygielska, D. Kurek, Ocenianie pracowników w organizacji zhierar-
chizowanej, Warszawa 2015, s. 75.

13  M. Kazak, Kompetencje menedżerskie we współczesnej organizacji, „Jour-
nal of Modern Management Process” 2017, nr 1(2), s. 91.
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Wykres 1
Ocena kompetencji menadżerów w Służbie Celnej
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Źródło: Wyniki audytu kompetencji, materiał wewnętrzny Departamentu Służby 
Celnej, maszynopis powielony, 2014 r.

Audyt kompetencji kadry menadżerskiej Służby Celnej pokazał, iż naj-
mocniejszymi stronami badanych były:

 — odwaga kierownicza — średnia dla grupy 3,0, co oznacza, że większość 
menadżerów przejawiła ją na poziomie oczekiwanym lub przekracza-
jącym oczekiwania; 
 — gotowość do zmian — 2,9; 
 — przywództwo i budowanie zespołu — 2,8. 
Najniższe rezultaty zostały uzyskane w obszarze motywowania — 

2,5. W tej kompetencji tylko 35% badanych zaprezentowała umiejętności 
na oczekiwanym lub wyższym poziomie.

Podsumowując wyniki audytu, stwierdzono 14, że większość menadżerów 
posiada dobrze rozwinięte kompetencje menedżerskie, dużą wiedzę na te-
mat zależności biznesowych związanych z klientami, optymalizacją działań 
i kosztów oraz znajomość menedżerskich narzędzi. Menadżerowie Służby 
Celnej potrafi ą osiągać wyznaczone cele i podejmować skuteczne i nie-
kiedy bardzo trudne decyzje. Szczególnie ważnym wyróżnikiem badanej 
grupy była duża świadomość zmian, jakie mają miejsce w organizacjach 
publicznych.

Słabą stroną ocenionej kadry było wykorzystanie miękkich narzędzi 
menedżerskich — w kompetencji motywowanie aż 65% badanych nie 

14  Wyniki audytu kompetencji, materiał wewnętrzny Departamentu Służby 
Celnej, maszynopis powielony, 2014 r.
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uzyskała oczekiwanego poziomu kompetencji, przy czym 17% badanych 
przejawiło duże defi cyty kompetencyjne (wyniki poniżej poziomu 2). Naj-
ważniejszymi defi cytami ograniczającymi skuteczność menadżerską w tej 
kompetencji były: nieznajomość zindywidualizowanych narzędzi motywo-
wania, brak budowania atmosfery wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, 
brak nagradzania i chwalenia za osiągnięcia i dobre wyniki, niepobudza-
nie do działania i brak budowania u podwładnych przekonania, że mogą 
osiągnąć lepsze wyniki. Większość badanych przejawiła również trudność 
w udzielaniu konkretnej, konstruktywnej informacji zwrotnej, mającej 
na celu korektę zachowań oraz działań. 

Rezultat oceny kompetencji 

Aby ocenić proces rozwoju kadry menadżerskiej w Służbie Celnej, 
po roku od identyfi kacji luki kompetencyjnej, przeprowadzono wśród 
uczestników projektu ocenę jego efektów. Do badania użyto ankietę, która 
miała ocenić udział w audycie z perspektywy:
— Ogólnej jako pozytywnego etapu doskonalenia własnych kompetencji 
w strukturach organizacji.
— Szczegółowej jako subiektywny poziom gotowości menadżerów do przy-
jęcia dalszych wyzwań menadżerskich związanych z rozwojem organizacji. 
Do jej przygotowania posłużono się koncepcją Przywództwa Sytuacyjnego 
SLII® 15, która identyfi kuje poziom gotowości pracownika do realizacji za-
dań poprzez dwa wymiary: kompetencje i zaangażowanie. Kompetencje 
są tu zdefi niowane jako suma wiedzy i umiejętności, które pozwalają pra-
cownikowi realizować określone zadania, zaangażowanie jest zdefi niowane 
jako suma motywacji i wiary we własne możliwości. 

Ankieta została skierowana do 40 uczestników projektu i zawierała 
stwierdzenia, do których w skali pięciostopniowej (1 — stwierdzenie nie-
trafne; 5 — stwierdzenie całkowicie trafne) mieli odnieść się menadże-
rowie. Stwierdzenia dotyczyły oceny audytu jako bardzo ważnego etapu 
rozwoju zawodowego w Służbie Celnej, jego wpływu na wiedzę i praktyczne 
umiejętności wykorzystania kompetencji w zarzadzaniu podległym zespo-
łem oraz motywacje i pewność siebie w wykonywaniu nowej roli menadżer-
skiej w organizacji. Informację zwrotną na temat oceny udziału w audycie 
kompetencji z perspektywy indywidualnego rozwoju w Służbie Celnej uzy-
skano od 35 menadżerów. Jej wynik przedstawiono na wykresie 2. 

15  K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, Warszawa 2012, s. 75–87.
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Wykres 2
Pozytywna ocena udziału w audycie jako ważny etap rozwoju w Służbie Celnej
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Brak zdania

 Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższego, 74% uczestników oceniło udział w badaniu 
pozytywnie. Jako mocną stronę projektu menadżerowie wskazali profe-
sjonalną (zewnętrzną) analizę własnego zachowania pod kątem mocnych 
i słabych stron. Badani podkreślali, że audyt kompetencji wymusił autore-
fl eksję w zakresie osiąganego poziomu kompetencji kierowniczych, zwięk-
szył motywację do poprawy działania Służby Celnej oraz uzyskiwania co-
raz lepszych wyników organizacyjnych. Zdaniem badanych umożliwienie 
rozmowy rozwojowej po audycie kompetencji z profesjonalnym doradcą 
zwiększyła motywację do rozwoju osobistego.

Wskazano również obszary, które zdaniem menadżerów były słabością 
audytu, tj. zadania użyte w ocenie zintegrowanej oparte były o realia bi-
znesowe, a nie o realia organizacji publicznych oraz nie były zróżnicowane 
dla naczelników i dyrektorów.

W kolejnych pytaniach ankiety badano rezultat audytu w wymiarze 
praktycznego wykorzystania informacji zwrotnej pochodzącej z audytu 
do rozwoju kompetencji menadżerskich. Następnie zadano pytania doty-
czące wpływu audytu na motywację do pracy oraz wiarę we własne kom-
petencje menadżerskie. Dalej (wykres 3 i 4) przedstawiono opinię respon-
dentów w podziale zgodnym z koncepcją Przywództwa Sytuacyjnego SLII®: 
rozwój kompetencji i wzmacnianie zaangażowania. 
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Wykres 3
Udział w audycie a rozwój kompetencji menadżerskich
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Powyższe wyniki pokazują, że uczestnictwo audycie kompetencji wpły-
nęło pozytywnie na wzrost wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy 
na stanowisku menadżerskim w Służbie Celnej. Badani osiągnęli poziom 
świadomej kompetencji w zakresie wymaganego przez organizację profi lu 
oraz wzrosła ich samoocena jako menadżerów. Do dalszej analizy pozosta-
je dość niski wpływ wzrostu kompetencji menadżerskich na relacje w ze-
społach — rozwiązaniem praktycznym organizacji biznesowych są w takiej 
sytuacji działania integracyjne i szkolenia zespołowe z podwładnymi, które 
nie są praktyką organizacji publicznych.

Wykres 4
Udział w audycie a zaangażowanie w realizację funkcji menadżerskiej
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Powyższe wyniki pokazują, że menadżerowie w zdecydowanej większo-
ści wiążą świadomość swojego potencjału kompetencyjnego ze wzrostem 
efektywności pracy, poczucia sprawstwa i zaufania we własne możliwości. 
Ocena zaangażowania pokazuje przewagę wzrostu pewności siebie bada-
nych osób nad działaniami motywacyjnymi pochodzącymi ze strony orga-
nizacji. Organizacja świadomie nie wykorzystała możliwości motywacyj-
nych fi nansowych do wzmocnienia zaangażowania menadżerów — audyt 
kompetencji miał cel czysto rozwojowy, nie dotyczył zmian w wynagrodze-
niach. Natomiast z perspektywy motywacji pozafi nansowej nie wykorzy-
stano możliwości pochodzącej z podkreślenia pozycji badanych osób w or-
ganizacji i ocenienia przez przełożonych wysokich wyników uzyskanych 
w audycie. 

Wnioski dla służb mundurowych

Zaprezentowany w artykule przykład wdrożenia praktyki rozwoju orga-
nizacji, wykorzystując model kompetencji, pokazuje, że:

 — Organizacje mundurowe powinny defi niować model kompetencji op-
arty na celach i wartościach poszczególnych formacji, ponieważ model 
kompetencji porządkuje kryteria oceny, której i tak podlegają funkcjo-
nariusze mundurowi.
 — Z perspektywy indywidualnej model kompetencji prezentowany jako 
standard pracy, może zostać zaakceptowany przez kadrę menadżerską 
pod warunkiem profesjonalnego, opartego na standardach, zarzą-
dzania zmianą procesu wdrożenia. W związku z powyższym menad-
żerowie będą oczekiwać od pracodawcy zróżnicowanych i ambitnych 
zadań, uznania własnego wkładu w organizację dużej autonomii, od-
powiedzialności i zaufania,
 — Wykorzystanie audytu kompetencji jako metody rozwoju pracowników 
może być ocenione pozytywnie zarówno od strony wzrostu kwalifi kacji, 
jak i zaangażowania, jednak w długim okresie brak motywowania 
za rozwój kompetencji może wpłynąć negatywnie na zaangażowanie 
kadry menadżerskiej.
Podsumowując, praktyczne wykorzystanie modelu kompetencji w orga-

nizacji publicznej, którego najważniejszym etapem jest właściwa diagno-
za kompetencji, działa jak miecz obosieczny — wyzwala w pracownikach 
oczekiwany potencjał oraz wymusza na organizacji aktywne działania 
na rzecz ich wykorzystania. 
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Streszczenie: Poniższy artykuł przed-
stawia wdrożenie w Służbie Celnej jed-
nej z najlepszych praktyk biznesowych 
— podejścia opartego na modelu kom-
petencji. Autorka przedstawia kluczo-
we zmiany w Służbie Celnej oraz ich 
implikację dla zarządzania zasobami 
ludzkimi. Prezentuje wyniki audytu 
kompetencji menadżerskich w Służbie 
Celnej a następnie ocenia jego efektyw-
ność w zakresie rozwoju i motywowania 
dyrektorów i naczelników Służb Cel-
nych. Celem artykułu jest pokazanie 
uwarunkowań wykorzystania modelu 
kompetencji w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi w służbach mundurowych 
i wstępna diagnoza barier w pełnym 
wykorzystaniu kompetencji menadżer-
skich do zarządzania organizacją.

Keywords: public organizations, 
a manager in a public organization, 
managerial competencies, assessment 
centre, competencies management

Summary: The following article shows 
the implementation of one of the best 
business practices in the Customs Ser-
vice - a model based approach. The au-
thor presents key changes in the Cus-
toms Service and their implications for 
human resources management. It pre-
sents the results of an audit of man-
agerial competences in the Customs 
Service and then evaluates its effec-
tiveness in developing and motivating 
the Directors and Heads of Customs. 
The aim of this article is to present the 
determinants of the use of the compe-
tence model in human resources man-
agement in uniformed services and the 
initial diagnosis of barriers in full use 
of managerial competencies for organi-
zational management.




