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KOMPETENCJE W PODEJŚCIU PROJAKOŚCIOWYM 

DO ZASOBÓW LUDZKICH

„Mniejsza liczba mądrych, myślących pracowników

wspomaganych maszynami i kompetencjami tworzy...

znacznie większą wartość niż całe grupy czy linie

bezmyślnej masy zasobów ludzkich” 1

Wprowadzenie

Sukces fi rmy wynika z niejednego źródła, ale na pewno w nowej gospodarce 

wiele podmiotów w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej orientuje się 

na wysoką jakość. Pojęcie jakości jest kluczowe zarówno w odniesieniu do pracy 

ludzkiej, wyrobów, jak i usług. To tłumaczy upowszechnienie podejścia syste-

mowego do jakości (TQM) oraz zasadniczy zwrot od ilości ku jakości zasobów 

ludzkich. Jakość w odniesieniu do zasobów ludzkich znajduje odzwierciedlenie 

w koncepcji Lean Management, czy koncepcji zarządzania kompetencjami. Kon-

cepcja zarządzania kompetencjami stanowi bardzo dynamicznie rozwijający się 

subsystem zarządzania zasobami ludzkimi. Wymóg podwyższenia jakości zasobów 

ludzkich jest tym bardziej uzasadniony – co być może uznane za truizm – że to 

ludzie decydują o wszystkim, w tym są podstawowym składnikiem zarządza-

nia przez jakość. Jakość zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie należy uznać za 

1  Ch. Handy, Wiek przezwyciężonego rozumu, „Business Press”, Warszawa 1998, s. 50.
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podstawę piramidy jakości, co pociąga za sobą potrzebę identyfi kacji głównych 

atrybutów wysokiej jakości tych zasobów.

1. Orientacja na jakość zasobów ludzkich

Podejście projakościowe do zasobów ludzkich zaczęło się rozwijać w latach 50., 

kiedy to dostrzeżono związek między umiejętnościami pracowników a efektyw-

nością ich pracy, ale dopiero lata 90. przyniosły w tym zakresie zasadniczy zwrot. 

To w tym okresie przedsiębiorstwa stanęły wobec ogromnych wyzwań, w tym 

w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ spełnienie oczekiwań 

klientów co do wysokiej jakości oferowanych wyrobów i usług wymaga posia-

dania kompetentnych pracowników na wszystkich stanowiskach pracy. Problem 

identyfi kacji kompetencji staje się więc kwestią kluczową i determinującą sposób 

kształtowania wszystkich działań kadrowych. Ujmując rzecz ogólnie, można po-

wiedzieć, że nowe organizacje reprezentują zapotrzebowanie na wysokiej jakości 

zasoby ludzkie, dzięki którym można realizować wartość dla interesariuszy.

Współczesne organizacje stając przed wyzwaniami związanymi z: globali-

zacją, indywidualizacją (czyli potrzebą wyróżniania się z otoczenia, a zwłaszcza 

spośród rywali), zorientowaniem na klienta (w tym klienta wewnętrznego, czyli 

pracownika, któremu należy zapewnić profesjonalne zaspokojenie jego potrzeb, 

zwłaszcza potrzeby rozwoju), informatyzacją, różnorodnością kulturową i zmia-

nami popytu na rynku pracy, zmierzają do wykreowania nowego typu pracownika. 

Jego charakterystyki tworzą: pracownik wiedzy, elastyczne zatrudnienie, nowa 

kariera, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole i równowaga między pracą 

a życiem prywatnym2.

Pojęcie jakości zasobów ludzkich, w ujęciu mikroekonomicznym zarządzania 

zasobami ludzkimi nie jest interpretowane jednoznacznie, ponieważ obok termi-

nu zasoby ludzkie funkcjonują inne pojęcia, jak: kapitał ludzki, personel, kadry, 

potencjał społeczny, czy rzadziej występujące w koncepcji zarządzania zasobami 

ludzkimi terminy: czynnik ludzki i siła robocza3. Najczęściej chyba stosowane jest 

2  Por. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007, s. 39; T. Olek-
syn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997, 
s. 63.

3  Pojęcia: kadra czy personel, nie wspominając o terminach czynnik ludzki czy siła robocza, 
były stosowane we wcześniejszych fazach funkcji personalnej. Jednak w literaturze współ-
czesnej stosowane jest także np. pojęcie jakości kadr. Por. Konkurencyjność przedsiębiorstw – 
nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, 
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pojęcie jakości zasobów ludzkich. A. Sajkiewicz defi niuje jakość zasobów pracy 
jako stopień, „w jakim pracownicy fi rmy, jako pełna populacja, odpowiadają na 
potrzeby przedsiębiorstwa z punktu widzenia realizowanej strategii”4. A.K. Koź-
miński traktuje jakość zasobów ludzkich jako element oceny personelu i czynnik 
determinujący zdolność fi rmy do radzenia sobie z niepewnością, wyznaczającą jej 
„zdolność manewrową”5. Kontrowersyjne jest określenie jakości zasobów ludzkich 
i jakości kapitału ludzkiego, a zwłaszcza relacji między nimi. Niektórzy autorzy 
utożsamiają jakość kapitału ludzkiego wyłącznie z wysoką jakością zasobów ludz-
kich, co oznacza, że wymiary jakości zasobów ludzkich nie zawsze pozwalają na 
określenie ich jakością kapitału ludzkiego6. Spotykane w literaturze przedmiotu 
określenie jakości potencjału społecznego można rozumieć jako zbiór cech pra-
cowników, podlegających w różnym zakresie kształtowaniu – można przyjąć, że 
im większe możliwości dostosowawcze tych cech do wymagań pracy, tym wyższa 
jest jakość potencjału ludzkiego7. Stosowane są także inne określenia. jak: jakość 
wykonawców, jakość pracowników czy jakość podaży na wewnątrzzakładowym 
rynku pracy8. Jakość zasobów ludzkich jest kategorią dynamiczną, a główne de-
terminanty zmian w tym zakresie ilustruje rys. 1.

Jakość zasobów ludzkich w fi rmie należy oceniać przez bilansowanie jakości 
oczekiwanej z posiadaną, tak w pewnym okresie czasu, jak i w aspekcie długofa-
lowym, ale także w ujęciu relatywnym, a więc przez odniesienie do innych fi rm, 
zwłaszcza konkurencyjnych. Złożoność samej kategorii jakości zasobów ludzkich 
i wielość determinantów wymagają odpowiedniego podejścia do zarządzania tymi 
zasobami, które powinno stanowić ciąg działań o charakterze strategicznym, 
w ujęciu treściowym i czasowym, ukierunkowanych na zapewnienie organizacji 
optymalnej jakości zasobów ludzkich9.

s. 65; B. Jamka; Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników, Ofi cyna Wy-
dawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997, s. 142; B. Godziszewski, Zasobowe 
uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka, Toruń 2001, s. 106-107.

4  Jakość zasobów pracy, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2002, s. 83.
5  Por. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2004, s. 45.
6  Por. Kształtowanie kapitału ludzkiego fi rmy, red. B. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu 

w Białymstoku, Białystok 2000, s. 60-61.
7  Por. ibidem, s. 93.
8  Por. m.in. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 

2003, s. 236.
9  Por. A. Lipka, W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difi n, Warszawa 2005, s. 148 i dalsze.
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Rys. 1. Determinanty zmian jakości zasobów ludzkich

Źródło: A. Lipka, W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difi n, Warszawa 2005, s. 114.

Do podstawowych narzędzi kształtowania jakości zasobów ludzkich, zarówno 
w wymiarze cząstkowym, jak i syntetycznym, należy zaliczyć:

instrumenty związane z istniejącą strukturą zatrudnienia, takie jak np.: a) 
inwestowanie w pracowników, motywowanie pracowników, kształtowanie 
zaufania i lojalności, zarządzanie wiedzą;
instrumenty odnoszące się do przepływów wewnątrz organizacji oraz poza b) 
nią, jak: przyjęcia i odejścia w ramach polityki rekrutacyjnej i derekruta-
cyjnej, realokacja pracowników;
instrumenty odnoszące się do zmian struktury i dynamiki zatrudnienia, c) 
czyli restrukturyzacji zatrudnienia.

Powyższe instrumenty mogą być wykorzystane również do kształtowania 
poszczególnych cech konstytuujących jakość zasobów. Jeśli spojrzeć na główne 
cechy wysokiej jakości zasobów ludzkich, to przydatność poszczególnych narzędzi 
jest zróżnicowana. I tak10:

wartość strategiczną kreują głównie działania realokacyjne i restruktury-a) 
zacyjne;
unikalność uzyskujemy przede wszystkim w wyniku procesów rekrutacyj-b) 
nych, tworzenie klimatu kreatywności i zarządzanie wiedzą oraz politykę 
szkoleniową;

10  Por. ibidem, s. 56; 148-154.

Efekty oddziaływania 
motywacyjnego 

Koherencja instrumentów 
kształtowania jakości zasobów 
ludzkich 

Odpowiednia alokacja zasobów 
ludzkich 

Jakość controllingu personalnego 
w zakresie jakości 

Jakość polityki rekrutacyjno- 
-derekrutacyjnej 

JAKOŚĆ
ZASOBÓW 
LUDZKICH 

ORGANIZACJI

Relacja: tempo i zakres erozji 
wiedzy pracowników – tempo  
i zakres inwestycji w pracowników 

Efekty kształtowania klimatu 
kreatywności 

Dopasowanie instrumentów 
kształtowania jakości do strategii 
i kultury organizacyjnej 

Efekty kształtowania zaufania  
w organizacji 

Jakość zarządzania 
różnorodnością zasobów ludzkich

Adekwatność instrumentów 
kształtowania jakości zasobów 
ludzkich do wymogów diagnozy 

Jakość zarządzania wiedzą



217
KOMPETENCJE W PODEJŚCIU PROJAKOŚCIOWYM DO ZASOBÓW LUDZKICH

MARIA BIAŁASIEWICZ, ANNA WIECZOREK

cenność, nieimitowalność i niesubstytucyjność zasobów ludzkich można c) 

osiągnąć poprzez procesy pozyskiwania pracowników, kształtowanie kli-

matu sprzyjającego kreatywności oraz odpowiednią politykę rozwoju za-

wodowego.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że im wyższa jakość zasobów ludz-

kich, tym wyższa ich wartość, a zatem i większy majątek przedsiębiorstwa. 

„Ch. Handy podkreśla, że na obecnym etapie rozwoju gospodarczego wartość 

intelektualnego kapitału fi rmy nawet kilkakrotnie przewyższa wartość jego 

aktywów materialnych”11.

2. Jakość zasobów ludzkich – poziom pracownika i fi rmy

Jakość zasobów ludzkich opisuje się zwykle poprzez zestaw pewnych cech, 

jako użyteczność dla pracodawcy, stopień zaspokojenia potrzeb pracodawców 

i efektywność12. Niektóre z nich są walorami wrodzonymi i nabytymi, a inne są 

efektem inwestycji w kapitał ludzki. Jakość zasobów ludzkich można rozpatrywać 

jako13:

zdolność przyciągnięcia i utrzymania w organizacji pracowników o okre-a) 

ślonych kwalifi kacjach oraz trudność ich zastąpienia;

jakość zadań wykonywanych przez pracowników, czyli przez pryzmat b) 

efektów pracy;

stopień spełnienia wymagań dotyczących wiedzy, umiejętności, zdolności, c) 

jako przydatnych pracodawcy w porównaniu do profi li kwalifi kacyjnych 

i profi li wymagań stanowiska pracy;

zdolność do wprowadzania zmian przynoszących coś dobrego, wartościo-d) 

wego dla organizacji.

Niewątpliwie na pierwszy plan wśród atrybutów wysokiej jakości zasobów 

ludzkich wysuwają się wysokie kwalifi kacje. Pojęcie kwalifi kacji, powszechnie 

występujące w literaturze, zostało prawie wyparte przez pojęcie kompetencji, 

o których szerzej w dalszej części opracowania. Kompetencje muszą być aktuali-

zowane, co wiąże się ze skłonnością pracowników do udziału w przedsięwzięciach 

rozwojowych. Skłonność ta może być zróżnicowana i oznaczać udział pracowni-

11  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Ofi cyna Ekonomicz-
na, Kraków 2002, s. 14.

12  Por. A. Lipka, op. cit., s. 26, 54.
13  Por. ibidem, s. 54-56.
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ka we wszystkich przedsięwzięciach rozwojowych w ciągu całego okresu pracy 

w fi rmie. Taki pracownik z wewnętrznej potrzeby – jakby naturalnej skłonności 

i zdolności do rozwoju, ale i z inspiracji pracodawcy – uczestniczy w szkoleniach, 

restrukturyzacji zadań pracy, wewnętrznej mobilności. Taki stopień zaangażowa-

nia pracownika może być podstawą uznania wysokiej jakości zasobów ludzkich. 

Nie wszyscy jednak pracownicy przyjmują taką postawę. Niekiedy wyrażają chęć 

uczestniczenia tylko w niektórych przedsięwzięciach rozwojowych i tylko w ogra-

niczonym czasie, co można uznać za wyraz średniej jakości, a nawet słabą chęć 

uczestnictwa (niska jakość). Stopień zaangażowania pracownika należy wiązać 

z istnieniem u pracowników potrzeby wzrostu. Pracownicy silnie odczuwający 

potrzebę wiedzy, afi liacji, czy potrzebę wyjaśniania, są aktywni i pragną realizo-

wać swoje ambicje i dążenia14.

Wysoką jakość zasobów ludzkich można utożsamiać z kreatywnością i przed-

siębiorczością. Kreatywność to zdolność do twórczego myślenia, która prowadzi 

do tworzenia rzeczy nowych, oryginalnych. Jak pisze A. Miś, osoby kreatywne 

to takie, które „identyfi kują nowe obszary własnych zainteresowań i wiedzy, roz-

wiązują nietypowe problemy, formułują niekonwencjonalne pytania w zakresie 

swej profesjonalnej wiedzy”15.

Przedsiębiorczość jako synonim rzutkości, zaradności, umiejętności wykorzy-

stywania pomysłów i zasobów niedostrzegalnych dla innych, jest niezbędną cechą 

do funkcjonowania w warunkach niepewności i ryzyka. O przedsiębiorczości za 

R.W. Giffi  nem można powiedzieć, że „(...) jest procesem organizowania i prowa-

dzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka”16. 

Sens działań przedsiębiorczych świadczących o wysokiej jakości zasobów ludz-

kich oddaje m.in. sformułowanie T. Listwana, który pisze, że za przedsiębiorcze 

działanie uważa takie, które „związane jest przede wszystkim z inicjowaniem 

projektów, twórczym rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem ryzyka, 

tworzeniem i wykorzystywaniem okazji oraz elastycznym dostosowaniem się do 

warunków otoczenia”17. Dodaje przy tym, że zachowania te są nierozerwalnie 

związane z kompetencjami człowieka przedsiębiorczego. Przedsiębiorczość jako 

14  Por. A. Lipka, op. cit., s. 62 i dalsze.
15  Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku, red. Z. Wiśniewski, Uni-

wersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, s. 217.
16  R.W. Giffi  n, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 730.
17  T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 

2006, s. 64.
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gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i no-

watorski nowych problemów oznacza podejmowanie przez pracownika działań 

mimo istniejących barier, a nawet na przekór, pociąga za sobą zdolność do zmiany 

ról w zależności od sytuacji, a więc związana jest z elastycznością rozumianą tu 

jako nieprzywiązywanie się pracownika do jednego stanowiska pracy i zadania, 

a w związku z tym do jednego schematu myślenia i działania.

Wysoką jakość zasobów ludzkich można defi niować przez pryzmat wysokiej 

lojalności wobec fi rmy. Lojalność w organizacji w relacjach pracodawca-pracownik 

oznacza: ochronę materialnych i niematerialnych zasobów fi rmy, dbałość o dobre 

imię fi rmy i tworzenie odpowiedniego jej wizerunku, podejmowanie działań zmie-

rzających do rozwoju fi rmy i umacniania jej wizerunku. Kształtowanie lojalności 

pracowniczej, a więc przywiązania do fi rmy – jak niekiedy się mówi: budowanie 

strategii prolojalnościowej – bazuje na pięciu podstawowych składnikach18:

Firma powinna zapewnić rzeczywiste dopasowanie do niej pracownika 1. 

przez zatrudnianie osób mających system wartości zgodny z systemem 

wartości organizacji.

Firma powinna zapewnić pracownikom poczucie statusu i identyfi kacji, 2. 

bowiem pracownicy chcą być dumni z przynależności do fi rmy.

Ludzie pragną być obdarzani zaufaniem i wzajemnością, chcą wiedzieć, że 3. 

ich pomysły i potrzeby będą brane pod uwagę przez fi rmę.

Pracownicy chcą być doceniani, chcą być zadowoleni i wewnętrznie speł-4. 

nieni, pracując dla danej fi rmy.

Pracownicy chcą być pewni, że za swoją pracę będą odpowiednio nagra-5. 

dzani, nie gorzej, niż mogłaby to uczynić konkurencja.

Podstawą lojalności pracowniczej jest wierność i zaufanie, przy czym dziś 

wysoka lojalność pracowników nie jest zdobywana tylko w zamian za uzyskiwane 

i postrzegane przez nich korzyści, w tym za bezpieczeństwo zatrudnienia (wyższy 

poziom korzyści pracownika = wyższa lojalność), ale zmierza ona do utrzymy-

wania na odpowiednim poziomie zdolności do pracy za szanse rozwoju. Inaczej 

mówiąc, trzeba być samemu konkurencyjnym i przyczyniać się do osiągania 

przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, co nazywa się też „kalkulatywnym 

typem uczestnictwa w organizacji”19.

18  Por. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 242-243.

19  Por. C. Sikorski, Ludzie nowej organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
1998, s. 151-153.
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Jakość zasobów ludzkich na poziomie pracownika tworzy zatem zbiór cech 
takich, jak: kwalifi kacje – kompetencje, skłonność do uczestnictwa w przedsię-
wzięciach rozwojowych, elastyczność, umiejętność pełnienia różnych ról, mo-
tywacja wzrostu, kreatywność, przedsiębiorczość, lojalność, umiejętność pracy 
zespołowej, orientacja na klienta i szereg innych, które identyfi kuje w swojej pracy 
A. Lipka20. Jakość w odniesieniu do poszczególnych pracowników stanowi tzw. 
jakość cząstkową i jej ocena jest ważna tak dla pracodawcy, jak i dla pracownika. 
Z punktu widzenia tego pierwszego podmiotu ważne jest dostosowanie jakości 
zasobów ludzkich do strategii w sensie ogólnym, bowiem zasoby ludzkie są za-
sobem strategicznym, co ma znaczenie w podejściu zasobowym do identyfi kacji 
strategii. W odniesieniu do różnych rodzajów strategii wymagania względem 
jakości zasobów ludzkich są zróżnicowane (tabela 1).

Tabela 1. Strategiczne determinanty jakości zasobów ludzkich

Rodzaj strategii Główne wymagania jakości zasobów ludzkich

1. strategia koncentracji Wąska specjalizacja, ale mistrzostwo, odporność na 
monotonność pracy

2. strategia dywersyfi kacji Zróżnicowanie umiejętności pracowników, skłonność 
do uczestnictwa w procesach wprowadzania zmian

3. strategia obronna Umiejętności adaptacyjne

4. strategia poszukiwawcza Skłonność do eksperymentowania

5. strategie ofensywne Rekrutacja pracowników o określonych wymaganiach 
z zewnątrz

6. strategie defensywne Rekrutacja z rynku wewnętrznego, lojalność

W fi rmach międzynarodowych
7. strategia eksploatowania Wysokie kwalifi kacje, wysoka indywidualna wydajność 

pracy, zdolność do adaptacji

8. strategia akumulowania Duży potencjał pracowników i skłonność do udziału 
w przedsięwzięciach rozwojowych

9. strategia stymulowania Kreatywność, samodzielność, zaangażowanie

Źródło: opracowanie na podstawie: A. Lipka, op. cit., s. 94-98.

Istotny wpływ na kształtowanie jakości zasobów ludzkich ma typ kultury 
organizacyjnej (tabela 2).

20  Por. A. Lipka, op. cit., s. 77.
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Tabela 2. Kulturowe uwarunkowania jakości zasobów ludzkich

Typ kultury Główne wymagania jakości zasobów ludzkich

1. Kultura hierarchii Akceptacja i dostosowanie się do obowiązujących 
procedur i poleceń kierownictwa

2. Kultura rynku Umiejętność współdziałania z partnerami zewnętrznymi, 
nastawienie na wysokie wyniki i zyski, parcie na pokonanie 
wszystkich przeszkód w uzyskaniu przez przedsiębiorstwo 
pozycji lidera

3. Kultura klanu Duże poczucie wspólnoty, wysokie uczestnictwo w pracy 
zespołowej, wysoka odpowiedzialność członków zespołu 
za siebie nawzajem, lojalność, przyjazna atmosfera i silne 
poczucie więzi

4. Kultura adhokracji Elastyczność, przedsiębiorczość, kreatywność, 
innowacyjność

5. Kultura „wszystko albo nic” Skłonność do ryzyka

6.  Kultura „kapitału 
intelektualnego”

Wyjątkowe uzdolnienia

7. Kultura introwertyczna Wysoka samodzielność

8. Kultura ekstrawertyczna Otwartość

9. Kultura zachowawcza Ostrożność

10. Kultura elitarna Umiejętność demonstrowania swych 
wyróżniających się cech

11. Kultura egalitarna Zdolność do funkcjonowania w warunkach równości

12. Kultura innowacyjna Tolerowanie niepewności

Źródło: A. Lipka, op. cit., s. 99-100; M. Armstrong, op. cit., s. 154; Jakość zasobów pracy. 
Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2002, s. 55; 

L. Zbiegień-Maciąg, Identyfi kacja kultur znanych fi rmie, PWN, Warszawa 2002, s. 53-58.

Na poziomie przedsiębiorstwa jakość zasobów ludzkich nie jest arytmetycz-

ną sumą jakości poszczególnych pracowników, choć oczywiście ją kreuje (może 

oddziaływać w sensie pozytywnym, jak i negatywnym, może pojawić się efekt 

synergii). Podstawowym elementem konstytuującym tę jakość są kluczowe kom-

petencje, które w ujęciu G. Hamela i C. Prahalada są umiejętnościami mającymi 

zasadnicze znaczenie dla rezultatów przedsiębiorstwa. Pozwalają one fi rmie coś 

robić lepiej niż inni, co ostatecznie pozwala lepiej upozycjonować się na rynku 

i zdobyć trwałą przewagę konkurencyjną. Atrybutem świadczącym o jakości 

zasobów ludzkich w wymiarze syntetycznym jest zdolność do efektywnego wy-

korzystania zasobów, sprawność i szybkość działania, zwłaszcza w sytuacjach 
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zagrożenia. Bardzo ważnym aspektem jakości jest rodzaj i intensywność relacji 

interpersonalnych prowadząca do wyższej jakości współdziałania, co konweniuje 

z rosnącą rolą pracy zespołowej. Relacje te prowadzą też do rywalizacji, co w wy-

miarze ogólnym może być korzystne dla organizacji.

Wysoką jakość w odniesieniu do przedsiębiorstwa tworzy szereg cech takich 

jak: kluczowe kompetencje fi rmy, zachodzące w organizacji procesy konwer-

sji wiedzy, sprawność, szybkość, elastyczność działania zwłaszcza w sytuacjach 

zagrożenia, charakter relacji interpersonalnych, zaufanie między pracownikami 

i zgodność ich systemów wartości z panującą kulturą organizacyjną. Jakość za-

sobów ludzkich należy więc rozpatrywać tak w odniesieniu do pracownika, jak 

i całej organizacji21.

3.  Kompetencje pracowników jako kluczowy atrybut jakości zasobów 

ludzkich

Pojęcie kapitału ludzkiego oparte jest na założeniu, że człowiek uczy się przez 

całe życie, dlatego należy w niego inwestować, zwiększać jego zaangażowanie 

w realizację celów organizacji i efektywnie zarządzać wiedzą zarówno indywi-

dualną, jak również grupową. Przegląd literatury pozwala wskazać dwa wymiary 

kapitału ludzkiego w organizacji: jakościowy i ilościowy. Wymiar ilościowy kapi-

tału ludzkiego podkreśla aspekt fi nansowy, a zatem koszt jego wytworzenia, kapi-

talizację nakładów i efektywność. W ujęciu jakościowym kapitał ludzki oznacza 

natomiast układ wzajemnie powiązanych elementów decydujących o niepowta-

rzalności zasobów ludzkich danej organizacji22. Odnosząc się to tego wymiaru 

można określić strukturę kapitału ludzkiego jako: kompetentność pracowników, 

zręczność intelektualną (w tym innowacyjność ludzi, zdolność do naśladowania, 

przedsiębiorczość i zdolność do zmian), motywację (a więc chęć do działania, 

predyspozycje do określonych zachowań, zaangażowanie, skłonność do zachowań 

etycznych, a także przywództwo)23.

21  Por. A. Lipka, op. cit., s. 78 i dalsze.
22  M. Tyrańska, J. Walas-Trębacz, Wpływ kapitału ludzkiego na realizację celów organizacji, 

w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Prace Nauko-
we Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, nr 1092, s. 627.

23  M. Bratnicki, J. Strużyna, W. Dyduch, Kapitał intelektualny: odwieczne problemy a nowe pro-
pozycje metodologiczne, w: Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, 
WSB, Nowy Sącz 2001, s. 14.
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Odwołując się do powyższej typologii przyjmuje się, iż nośnikiem i determi-

nantą jakości kapitału ludzkiego, a także kapitału intelektualnego organizacji są 

kompetencje pracownicze.

Kompetencje ujmować można jako dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejęt-

ności i postaw pracowników, pozwalające realizować zadania zawodowe na od-

powiednim poziomie24. Tabela 3 przedstawia sposób grupowania kompetencji 

pracowniczych.

Tabela 3. Jak grupować kompetencje

Grupa kompetencji Charakterystyka

Umiejętności Oznaczają faktyczne znawstwo konkretnych zagadnień i biegłość 
w wykonywaniu zadań, np. kompetencje umysłowe, komunikacyjne, 
techniczne.

Uzdolnienia Jest to potencjał rozwojowy, możliwość nabycia i udoskonalania 
posiadanych już kompetencji.

Wiedza Odnosi się do znajomości zagadnień występujących w ramach 
stanowiska, organizacji, zawodu itp. Dotyczy znajomości procedur, 
praw, teorii i faktów.

Kompetencje 
fi zyczne

Dotyczą fi zycznych wymagań stanowiska, np. sprawności fi zycznej, 
wyczulenia zmysłów, zdolności psychofi zycznych.

Style Odnoszą się do sposobu, w jaki pracownik osiąga stawiane przed nim 
cele. Dzielą się na style kierownicze i style pracownicze,

Osobowość Związane są z indywidualnymi psychicznymi cechami człowieka, 
które skłaniają go do reagowania w pewien określony sposób.

Zasady i wartości Są to zasady i system aksjologiczny wyznawany przez pracownika.

Zainteresowania Oznaczają indywidualne preferencje dotyczące środowiska pracy, 
tematyki zawodowej.

Źródło: M. Stolarska, Bilans kompetencji – niewykorzystany element zarządzania kadrami, 
w: Zarządzanie kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, 

Prace Naukowe AE Wrocław, Wrocław 2004, nr 1032, s. 725.

Kompetencje pracownicze charakteryzują się pewnymi specyfi cznymi cechami 

decydującymi o możliwości ich praktycznego wykorzystania w procesie kształto-

wania jakości zasobów ludzkich. Należą do nich25:

24  G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004, s. 17.
25  Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Ofi cyna 

Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 171-174.
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zmienność w czasie, oznaczająca konieczność ciągłego rozwoju kompe-a) 

tencji, tak by były one zgodne z potrzebami organizacji;

złożoność, podkreślająca, iż kompetencje stanowią kombinację wiedzy, b) 

umiejętności, zainteresowań, wyznawanych zasad, sposobów realizacji za-

dań, potencjału rozwojowego i cech fi zycznych, z czego wynika potrzeba 

kształtowania odpowiedniej struktury kompetencji;

operacyjność i celowość, wskazujące, iż rozpatrywanie kompetencji ma c) 

sens jedynie w odniesieniu do działania;

sytuacyjność, a więc zdolność do przystosowania się i efektywnego działa-d) 

nia w zmieniających się warunkach;

mierzalność, umożliwiająca określenie zakresu posiadanych przez pracow-e) 

ników kompetencji.

Omawiając kompetencje pracownicze, nie należy tego pojęcia utożsamiać 

z umiejętnościami, które powinno się traktować jedynie jako konkretne działa-

nia wpierające bardziej ogólne kompetencje26. Termin kompetencje od niedawna 

traktowany jest natomiast jako synonim pojęcia kwalifi kacje. Warto jednak wspo-

mnieć, że jeszcze kilkanaście lat temu wyraźnie rozgraniczano znaczenie tych 

terminów, gdyż przez kwalifi kacje rozumiano wiedzę i umiejętności pracownika, 

a przez kompetencje zdolność do skutecznego działania oraz formalne uprawnienia 

do podejmowania decyzji27.

M. Butkiewicz defi niuje kwalifi kacje jako pojęcie węższe niż kompetencje. 

Według wspomnianego autora kwalifi kacje to pewien układ wiadomości, umie-

jętności i postaw, warunkujących wykonanie zadań zawodowych. Na kwalifi kacje 

składają się: poziom wykształcenia ogólnego, wiedza zawodowa, umiejętności 

zawodowe i predyspozycje psychofi zyczne, a istotnym elementem kwalifi kacji jest 

etyka zawodowa. Natomiast człowiek kompetentny to ktoś uprawniony do dzia-

łania i decydowania, a zatem posiadający nie tylko odpowiednie kwalifi kacje, ale 

także podstawy do wydawania sądów i opinii. Co więcej, zdaniem Butkiewicza, 

kompetencje zawierają cechę odpowiedzialności, której brakuje kwalifi kacjom28.

26  B. Mikuła, Nowe sposoby na zasoby, „Personel”, 2000 nr 21, s. 20.
27  T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami w organizacji, w: Szkolenie i rozwój pracowników 

a sukces fi rmy, red. A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Promocji Kadr, War-
szawa 1999, s. 61.

28  M. Butkiewicz, Struktura modelu polskich standardów kwalifi kacyjnych, w: Model polskich 
standardów kwalifi kacji zawodowych, red. M. Butkiewicz, Wyd. Edukacja i Praca i ITeE, 
Warszawa−Radom 1995, s. 29-30.
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Współcześnie termin kompetencje ma zdecydowanie szersze znaczenie niż 

w przeszłości, jest chętniej i znacznie częściej używany, głównie za sprawą sfor-

mułowanej w latach 90. koncepcji zarządzania kompetencjami. Wciąż jednak 

w polskiej praktyce zarządzania zasobami ludzkimi można zaobserwować zjawisko 

zbyt wąskiego postrzegania terminów – zarówno jeśli chodzi o kwalifi kacje, jak 

i kompetencje. Kwalifi kacje są na ogół defi niowane poprzez pryzmat tylko dwóch 

zmiennych – wykształcenia i stażu pracy. Kompetencje natomiast wyrażane są 

jako formalne wyposażenie danej osoby w uprawnienia do podejmowania decyzji. 

Tymczasem należy podkreślić, iż rozpatrywanie obu pojęć w tak wąskim znaczeniu 

nie jest już właściwe29.

Podsumowanie

Zmieniające się otoczenie biznesowe zmusza przedsiębiorstwa do reorientacji, 

również w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Rosnące wymagania klien-

tów względem wysokiej jakości wyrobów i usług postawiły w centrum zaintere-

sowań jakość również w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Można powiedzieć, że 

nie tylko, a może nie tyle liczba pracowników w organizacji ma znaczenie, co ich 

walory jakościowe. Zatem przesunięcie zainteresowań z ilości na jakość wymaga 

określenia cech jakościowych zasobów ludzkich tak w wymiarze jednostkowym 

(pracownika), jak i organizacji jako całości. Wśród wielu cech jakości zasobów 

ludzkich szczególne znaczenie mają kompetencje pracowników, w tym dla jakości 

i skuteczności systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Znajduje to odzwiercie-

dlenie w dynamicznie rozwijającym się podejściu kompetencyjnym do zarządzania 

zasobami ludzkimi.

29  T. Oleksyn, Zarządzanie..., op. cit., s. 62.
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COMPETENCE IN A PROQUALITATIVE APPROACH 

TO HUMAN RESOURCES

Summary

In the concept of human resources management one can point at the ten-
dency of growing interests of human resources quality. Th is is a consequence 
of both the change of business environment’s conditions, more often global 
economy, and the conviction that the high level of human resources quality 
causes high enterprise’s value and generates favourable conditions for the 
company to develop. Referring to mentioned point of view the article tries 
to identify the quality of human resources both at the level of employee, and 
enterprise. In addition authors pay attention to some of human resources’ 
quality characteristic, especially to employee’s competence.

Translated by Anna Wieczorek


