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Wprowadzenie

Jednym z kluczowych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w or-

ganizacji jest etap pozyskania pracowników, który obejmuje rekrutację i selekcję 

kandydatów na wyodrębnione stanowiska pracy. Dobór kadr winien być po-

przedzony wnikliwym procesem planowania obsady wakatów, tak by zapewnić 

przedsiębiorstwu optymalną strukturę zatrudnienia. Owa optymalna struktura 

oznacza przede wszystkim właściwe dopasowanie umiejętności, doświadczenia 

i wiedzy pracowników do wymagań organizacji, związanych z jej założeniami 

strategicznymi.

Celem niniejszego opracowania będzie przedstawienie idei i zasad systemowe-

go zarządzania kompetencjami, a następnie wskazanie możliwości zastosowania 

podejścia kompetencyjnego w procesie doboru pracowników. Wykorzystanie 

koncepcji kompetencji w obszarze rekrutacji i selekcji daje bowiem możliwość 

dokładnego zidentyfi kowania pożądanej z punktu widzenia organizacji charak-

terystyki przyszłego pracownika, adekwatnie do wymogów stanowiska pracy, co 

z kolei zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w obsadzie kadrowej. Ponadto okre-

sowe porównywanie zdiagnozowanych potrzeb kompetencyjnych z rzeczywiście 

posiadanymi przez pracowników kompetencjami umożliwia fi rmie optymalizację 

planowania działań rekrutacyjnych i rozwojowych.
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1. Kompetencje jako element kapitału intelektualnego organizacji

Najcenniejszym zasobem fi rmy, bo trudnym do imitowania, są zasoby intelek-

tualne, czyli tzw. ukryte aktywa, do których zaliczyć można: reputację i kulturę 

organizacyjną, zasoby partnerskie i klienckie, ale przede wszystkim wiedzę, kwa-

lifi kacje i doświadczenia pracowników (tabela 1). Profesjonalizm pracowników 

determinuje szybkość reakcji na zmiany w otoczeniu, jakość świadczonych usług 

czy sprzedawanych wyrobów, a więc można stwierdzić, iż to właśnie ludzie są 

głównym źródłem bogactwa organizacji.

Tabela 1. Składowe kapitału intelektualnego

Kapitał ludzki Kapitał organizacyjny Kapitał rynkowy Kapitał innowacyjny

– kompetencje
– postawy
–  przywództwo 

i rozwój

– procesy
– infrastruktura
– kultura
– zarządzanie

– relacje z klientami
–  relacje

 z dostawcami
–  kompetencje 

rynkowe
– inne relacje

– poprawa procesów
– produkty i usługi
– technologie

Źródło: J. Czekaj, M. Jabłoński, Kształtowanie kompetencji i zachowań jako czynnik kapitału 
intelektualnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE Kraków, Kraków 2004 nr 648, s. 8.

Jednym z czynników tworzących kapitał intelektualny są kompetencje. Struk-

turę kompetencji w organizacji przedstawia rys. 1.

Za główny element kompetencji w organizacji uważa się kompetencje pracow-

ników, które najogólniej defi niowane są jako dyspozycje w zakresie wiedzy, umie-

jętności, doświadczenia i postaw, pozwalające na skuteczne działanie pracownika 

w przedsiębiorstwie. Należy je rozpatrywać w trzech wymiarach, dotyczących tego: 

co pracownik powinien wiedzieć, co pracownik powinien zrobić, jak powinien 

to zrobić1. Przypisywanie kompetencjom pracowniczym kluczowego znaczenia 

wynika z przekonania, iż „każda fi rma jest w ostatecznym rozrachunku skumulo-

waną wiedzą byłych i obecnych pracowników”2. Kompetencje pracownicze można 

zatem traktować jako zasoby organizacji, gdyż znajdują się w dyspozycji fi rmy, 

posiadają właściwości konieczne dla realizacji celów organizacji, mogą podlegać 

1  M. Stolarska, Bilans kompetencji – niewykorzystany element zarządzania kadrami, w: Zarzą-
dzanie kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Prace Naukowe AE Wro-
cław, Wrocław 2004 nr 1032, s. 724.

2  K. Obłój, Strategia sukcesu fi rmy, PWE, Warszawa 2000, s. 23.
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kontroli w określonym zakresie, a rozbudowa właściwych zbiorów kompetencji 

przyczynia się do rozwoju poszczególnych pracowników i całej organizacji3. Jako 

zasób niematerialny kompetencje pracownicze mogą w istotny sposób przyczy-

niać się do osiągania przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku, ale aby owa 

przesłanka została spełniona, konieczne jest stworzenie racjonalnego systemu 

gospodarowania kompetencjami.

Rys. 1. Kompetencje organizacji

Źródło: T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, 
Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 22.

2. Zarządzanie kompetencjami w organizacji

Pierwsze pojedyncze elementy zarządzania kompetencjami były wykorzysty-

wane w Stanach Zjednoczonych już w latach 60. XX w., jednak przede wszystkim 

w obszarze stanowisk robotniczych. Z upływem lat objęto nimi także stanowiska 

menedżerskie i specjalistyczne, niemniej jako formalna koncepcja zarządzanie 

kompetencjami zostało stworzone dopiero w latach 90. w odpowiedzi na wymogi 

zarządzania organizacjami uczącymi się i inteligentnymi. Nowoczesne podejście 

kompetencyjne można więc określić jako pewien sposób prowadzenia polityki 

3  Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, red. R. Borowiecki, M. Kwieciń-
ski, Zakamycze, Kraków 2004, s. 261.
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personalnej, którego głównym celem jest zagwarantowanie fi rmie odpowiednich 

zasobów kompetencji, niezbędnych ze względu na wyznaczone cele strategiczne 

organizacji4. Proces ten obejmuje5:

analizowanie potrzeb i projektowanie portfeli kompetencji, –

doprowadzenie do zapewnienia właściwych kompetencji we właściwych  –

miejscach i o właściwym czasie,

zachęcanie ludzi do zdobywania i rozwijania potrzebnych kompetencji, –

analizowanie i ocenianie relacji między kompetencjami potrzebnymi a rze- –

czywiście dostępnymi i doprowadzanie do zgodności jednych i drugich.

Zintegrowane systemy zarządzania kompetencjami umożliwiają zatem do-

starczenie informacji na temat najbardziej pożądanych przez fi rmę charakterystyk 

pracowników, a także powiązanie tych wymagań z aktualnymi i przyszłymi zada-

niami fi rmy. Włączanie analizy potrzeb kompetencyjnych w proces kształtowania 

kierunków rozwoju całej organizacji umożliwia zapobieżenie problemom związa-

nym z koniecznością szybkiego, a więc także bardzo kosztownego pozyskiwania 

lub tworzenia nowych kompetencji w sytuacji nagłej, nieprzewidzianej potrzeby6. 

Szczegółowe cele zarządzania kompetencjami prezentuje rys. 2.

Rys. 2. Podstawowe cele systemu zarządzania kompetencjami w organizacji 

Źródło: T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami w organizacji, 
w: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces fi rmy, red. A. Ludwiczyński, 

Wydawnictwo Polskiej Fundacji Promocji Kadr, Warszawa 1999, s. 65.

4  G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004, s. 46.
5  T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 

2006, s. 186.
6  T. Rostkowski, Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difi n, Warszawa 2004, 

s. 38.
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Głównym narzędziem wykorzystywanym w podejściu kompetencyjnym jest 

model kompetencyjny defi niowany jako konstrukcja łącząca kluczowe właściwo-

ści pracowników i organizacji oraz pozwalająca scalać zachowania pracowników 

na różnych poziomach organizacji7. W związku z powyższym można wskazać 

dwie podstawowe sfery zarządzania kompetencjami: indywidualną, skupiającą się 

na charakterystycznych właściwościach człowieka, i organizacyjną, obejmującą 

„twarde” czynniki organizacji (tj. maszyny, grunty, budynki) oraz miękkie atuty 

przedsiębiorstwa (struktura i kultura organizacyjna, klimat, system motywacji)8.

W praktyce wyróżnia się dwa podejścia do tworzenia systemów kompeten-

cyjnych w organizacjach9:

metoda top-down, w ramach której proces identyfi kacji kompetencji a) 

rozpoczyna się od analizy założeń, misji, wartości i strategii organizacji, 

następnie prowadzone są wywiady, badania kwestionariuszowe i panele 

ekspertów przy udziale wyższej kadry menedżerskiej, a dopiero po ich zre-

alizowaniu podobne działania mają miejsce na poziomie menedżerów li-

niowych i szeregowych pracowników;

metoda down-top, gdzie proces identyfi kacji kompetencji rozpoczyna się b) 

serią wywiadów, a wnioski z tych badań przekazywane są wyższej kadrze 

menedżerskiej.

Pierwsza z przedstawionych metod uważana jest za tę, która daje gwarancję opra-

cowania systemu kompetencyjnego spójnego z założeniami strategicznymi fi rmy, a więc 

także takiego, który zachowa swą aktualność w dłuższym horyzoncie czasowym.

Efekt zarządzania kompetencjami pracowniczymi znajduje odzwierciedlenie 

w tworzeniu profi li kompetencji przyjmujących postać wymagań stanowiska pracy 

lub opisu kompetencji posiadanych przez pracowników. Jak już wcześniej zazna-

czono, kompetencje są kategorią stopniowalną, dlatego też w procesie zarządzania 

kompetencjami istotny staje się pomiar ich spełnienia przez pracowników. Najczęściej 

wykorzystuje się w tym celu pięciostopniową skalę, w której dla każdego z poziomów 

opracowuje się stosowną charakterystykę (tabela 2), stanowiącą podstawę sporządza-

nia szczegółowych opisów poziomów spełnienia konkretnych kompetencji10.

7  M. Jabłońska-Wołoszyn, Kompetencje w organizacji, „Personel” 2003 nr 21, s. 15.
8  B. Mikuła, Nowe sposoby na zasoby, „Personel” 2000 nr 21, s. 21.
9  T. Rostkowski, Kompetencje pracowników miernikiem wartości organizacji, w: Sukces w za-

rządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Prace Naukowe Akade-
mii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, nr 1032, s. 705.

10  Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Ofi cyna 
Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 184.
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Tabela 2. Charakterystyka poziomów spełnienia kompetencji

Poziom Charakterystyka

A (1) Nieprzyswojenie danej kompetencji. Brak zachowań wskazujących na jej opanowanie 
i wykorzystanie w podejmowanych działaniach.

B (2) Przyswojenie kompetencji w stopniu podstawowym. Jest ona wykorzystywana 
nieregularnie. Wymagany nadzór bardziej doświadczonych osób i udzielanie przez 
nie wsparcia.

C (3) Kompetencja przyswojona w stopniu dobrym, dzięki czemu można ją samodzielnie 
wykorzystywać w praktyce, w trakcie wykonywania zadań zawodowych.

D (4) Kompetencja przyswojona w stopniu bardzo dobrym, co pozwala na bardzo dobre 
wypełnianie zadań w danym zakresie oraz na przekazywanie innym własnych 
doświadczeń.

E (5) Kompetencja przyswojona w stopniu doskonałym. Zdolność do twórczego 
wykorzystywania i rozwijania wiedzy, umiejętności i pożądanych postaw 
w danym zakresie działań.

Źródło: G. Filipowicz, Metody pomiaru potencjału kompetencyjnego, 
w: Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, 

red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002, s. 251.

Systemowe zarządzanie kompetencjami skupiać się będzie na ciągłym porów-

nywaniu profi li kompetencyjnych opisujących wymagania pracy i profi li kompeten-

cji rzeczywiście posiadanych przez pracowników11. Takie podejście do zarządzania 

kompetencjami w przedsiębiorstwie daje możliwość integrowania wszystkich 

działań z zakresu ZZL, a więc rekrutacji i selekcji, systemów ocen, kształcenia 

i rozwoju kadr, ścieżek kariery, a także wynagradzania.

3. Podejście kompetencyjne w procesie rekrutacji i selekcji kadr

Spośród działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi wyróżnić 

można te, których wpływ na kształt kadry jest rozstrzygający. Właściwie przepro-

wadzony dobór personelu, a więc przygotowanie i realizacja procesów rekrutacji 

i selekcji w bezpośredni sposób decydują o jakości posiadanych przez organizację 

pracowników, przyczyniając się tym samym do kształtowania przewagi kon-

11  T. Rostkowski, Zarządzanie kompetencjami w praktyce, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludz-
kim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków, 2005, 
s. 440.



233
PODEJŚCIE KOMPETENCYJNE W POLITYCE REKRUTACYJNEJ

MARIA BIAŁASIEWICZ, ANNA WIECZOREK

kurencyjnej. Wybór źródeł i technik rekrutacji oraz metod selekcji umożliwia 

przemyślane i racjonalne skompletowanie odpowiedniej obsady zgodnie z kul-

turą organizacyjną, misją i strategią fi rmy. Dlatego też zastosowanie koncepcji 

kompetencji właśnie w obszarze doboru pracowników ma stosunkowo najdłuższą 

historię.

Wykorzystanie zarządzania kompetencjami w obszarze doboru personelu roz-

poczyna się od określenia portfeli kompetencji potrzebnych organizacji z punktu 

widzenia jej strategicznych założeń. Kolejno, w wyniku ustalenia kompetencji 

realnie posiadanych przez pracowników, określane są kompetencje brakujące 

i nadwyżkowe. W efekcie podejmuje się działania związane z alokacją kadr we-

wnątrz organizacji, bądź rekrutacją i doborem pracowników z zewnętrznego 

rynku pracy12.

W podejściu kompetencyjnym informacja o nowym wakacie oraz ogłoszenie 

rozpoczęcia rekrutacji przełożone jest na język kompetencji, a osoby starające 

się o objęcie stanowiska traktowane są jako faktyczny lub potencjalny nośnik 

pożądanych z punktu widzenia organizacji kompetencji. Oznacza to rezygnację 

z wykorzystywania typowych warunków kwalifi kacyjnych (np. wykształcenie 

wyższe ekonomiczne o specjalizacji fi nanse) stawianych kandydatom na rzecz 

formułowania pożądanych u kandydatów kompetencji (np. rozległa wiedza z za-

kresu zarządzania fi nansami)13. Podstawę przygotowania działań rekrutacyj-

nych stanowią precyzyjne opisy stanowiska pracy, które zgodnie z podejściem 

kompetencyjnym powinny koncentrować się wokół kompetencji niezbędnych 

do efektywnego działania. Stworzone w ten sposób opisy uwzględniają zatem 

profi le pożądanych kompetencji (pewną specyfi czną dla roli i funkcji kombinację 

kompetencji elementarnych), które stają się kryteriami oceny kandydata w procesie 

selekcji. Należy jednak pamiętać, iż oprócz doboru samych kompetencji istotne 

jest także ustalenie optymalnego poziomu ich spełnienia.

Następnym krokiem po utworzeniu profi li kompetencyjnych dla danego sta-

nowiska jest sformułowanie preferowanych charakterystyk osobowości na danym 

stanowisku pracy i zbudowanie profi lu cech i kompetencji pracownika. Wiążąc 

wymagania stanowiska z predyspozycjami osobowymi, tworzy się tzw. profi l 

rekrutacyjny, który można przedstawić za pomocą wykresu lub tabeli, co ułatwia 

przygotowanie i przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej. Tabela 3 przedstawia 

12  T. Oleksyn, Zarządzanie..., op. cit., s. 193.
13  Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Poltext, War-

szawa 2002, s. 109.
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przykładowy profi l rekrutacyjny, wraz z propozycjami metod zbierania informacji 

dotyczących zarówno doświadczenia zawodowego, wykształcenia, jak również ele-

mentów trudniej mierzalnych odnoszących się do cech, umiejętności i motywacji. 

Po raz pierwszy ów profi l uzupełnia się w momencie przypisywania stanowisku 

istotnych kompetencji, ponieważ na tym etapie należy określić ich pożądany po-

ziom u kandydatów. Poziom ten będzie bowiem inny od ostatecznie przypisanego 

do danego stanowiska. Wynika to z faktu, iż od kandydata do pracy nie wymaga 

się tak rozwiniętych kompetencji związanych ze stanowiskiem jak od pracownika 

funkcjonującego na danym stanowisku kilka lat. Drugi raz wypełnia się ten sam 

profi l w procesie selekcji, kiedy ocenia się poziom wyszczególnionych elementów 

u konkretnej osoby. W ten sposób można określić, na ile predyspozycje kandydata 

zgodne są z pożądanym przez organizację profi lem14.

Tabela 3. Przykładowy profi l selekcyjny

Określenie cechy
Znaczenie/poziom cechy Źródło informacji

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

1. wykształcenie
2. wiek
3. stan zdrowia
4. znajomość języków obcych
5. kultura osobista
6. umiejętności handlowe
7. organizacja pracy
8. wywieranie wpływu
9. orientacja na klienta
10. orientacja na działanie
11. komunikatywność
12. stabilność emocjonalna
13. wytrwałość w działaniu
14. potrzeba osiągnięć
15. optymizm
16. ekstrawersja

*
*

*

*
*
*
*

*

*

*
*
*

*

*
*
*

aplikacja
aplikacja

aplikacja i obserwacja
aplikacja i rozmowa

obserwacja
rozmowa
rozmowa
rozmowa
rozmowa
rozmowa
rozmowa

rozmowa i test
rozmowa i test

test
test
test

Źródło: G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, 
PWE, Warszawa 2004, s. 117.

14  G. Filipowicz, Zarządzanie..., op. cit. s. 116-117.
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W podejściu kompetencyjnym predyspozycje osobowościowe ocenia się poprzez 
szeroką diagnozę cech, preferencji kandydata co do stylu rozwiązywania konfl iktów, 
roli w grupie itp. Wnioski z powyższych badań są traktowane komplementarnie 
w stosunku do informacji uzyskanych za pomocą wywiadu selekcyjnego i analizy 
dokumentów. Prowadzony jest w ten sposób bilans kompetencji osobistych pozwa-
lający na wszechstronną ocenę potencjału pracowniczego kandydata15.

Ostatni etap związany jest z koniecznością wyboru najlepszego spośród kan-
dydatów na wolne stanowisko. W tym celu najlepiej zestawić wszystkie wyniki na 
jednym arkuszu z uwzględnieniem ocen z poszczególnych obszarów, a także różnic 
pomiędzy oceną kompetencji kandydata a poziomem pożądanym tej kompetencji 
(tabela 4.). Warto także przedstawić wyniki w postaci wykresu radarowego, który 
w klarowny sposób zobrazuje stopień dopasowania kandydata do pożądanego pro-
fi lu. Oczywiście uzyskane wyniki liczbowe nie stanowią ostatecznego kryterium 
wyboru, ale są istotnym narzędziem wspomagającym ten wybór.

Tabela 4. Wybór najlepszego kandydata – zbiorcze zestawienie wyników

Kryteria oceny
Poziom 

pożądany

Kandydat 1 Kandydat 2 Kandydat 3

ocena różnica ocena różnica ocena różnica

Orientacja na klienta
Orientacja na wyniki
Współpraca w zespole
Kreatywność
Samodzielność
Efektywność
Komunikatywność
Rozwiązywanie 
problemów
Technika biurowa

4
4
3
3
3
4
4

4
3

3
2
3
2
3
2
3

2
3

-1
-2
0

-1
0

-2
-1

-2
0

2,5
2
2
2
3
2
2,5

3
4

-1,5
-2
-1
-1
0

-2
-1,5

-1
0

3,5
4
3
3
4
3,5
3,5

3,5
2

0,5
0
0
0
0

-0,5
-0,5

-0,5
-1

Suma różnic -9 -10 -3

Źródło: G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, 
PWE, Warszawa 2004, s. 124.

Tak złożony bilans kompetencji powinien być prowadzony wobec wszystkich 
kandydatów rekrutowanych z zewnątrz – bez względu na rodzaj stanowiska, 

a także w trakcie rekrutacji wewnętrznej wobec wszystkich pretendentów do 

15  L. Porzuczek, Bilans kompetencji. Dobór i ocena kadr w skomplikowanym środowisku pracy – 
studium przypadku, „Personel” 1999 nr 5 (62), s. 15.
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stanowisk kierowniczych i specjalistycznych, jeżeli ich objęcie wiąże się z istot-
ną zmianą charakteru dotychczasowej pracy. Należy przy tym zaznaczyć, że 
podczas rekrutacji zewnętrznej bilans kompetencji pełni rolę selekcyjnego sita, 
pozwalającego na wyłonienie kandydatów o najbardziej optymalnym zestawie 
kompetencji, a odrzucenie tych o nieadekwatnych kompetencjach. W sytuacji 
rekrutacji wewnętrznej przeprowadzony bilans służy głównie rozpoznaniu moc-
nych stron i możliwości pracowników tworzących wewnętrzny rynek pracy, a nie 
wyłapywaniu ich słabości16.

Wprowadzenie systemu kompetencyjnego w procesach rekrutacji i selekcji 
zyskuje na popularności głównie dzięki korzyściom związanym z17:

możliwością jego wykorzystania jako podstawy konstruowania wielu na-a) 
rzędzi oceny, takich jak formularze aplikacyjne, rozmowy kwalifi kacyjne, 
testy, ośrodki oceny;
dokładniejszą oceną potencjału kandydata i jego przydatności na określo-b) 
nym stanowisku;
lepszym dopasowaniem umiejętności i zainteresowań kandydata do wy-c) 
mogów stanowiska pracy;
wyodrębnieniem umiejętności i cech kandydata, co umożliwia z kolei do-d) 
stosowanie planów rozwoju pracownika do jego rzeczywistych potrzeb;
możliwością zapobiegania pochopnym sądom o kandydatach wydawanym e) 
przez osoby oceniające oraz dokonywania ocen na podstawie tych cech 
kandydatów, które nie są istotne na danym stanowisku pracy.

Należy jednocześnie wspomnieć, że tylko efektywny system kompetencyjny 
pozwala na osiągnięcie wyżej wymienionych korzyści. Owa efektywność sys-
temu uzależniona będzie przede wszystkim od poprawnego zidentyfi kowania 
i zdefi niowania kompetencji pożądanych na danym stanowisku i oczekiwanych 
od kandydata, a także kompetencji realnie posiadanych przez osoby ubiegające 
się o pracę w organizacji.

Podsumowanie

Zarządzanie kompetencjami, stanowiąc jeden z subsystemów zarządzania 
w przedsiębiorstwie, umiejscawia w centrum zainteresowania kompetencje pra-

cownicze, a przede wszystkim ich zgodność z potrzebami organizacji. W ten 

16  L. Porzuczek, Bilans..., op. cit., s. 16-17.
17  R. Wood, T. Payne, Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Ofi cyna 

Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 35.
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sposób podejście kompetencyjne znajduje szerokie zastosowanie w obszarze go-

spodarowania personelem organizacji. Kluczowe znaczenie ma ono dla rekrutacji 

pracowników, gdyż jest to pierwszy etap inicjujący proces kształtowania pożą-

danych z punktu widzenia organizacji kompetencji pracowniczych. Dobór ludzi 

o odpowiednich umiejętnościach, doświadczeniu, wiedzy, ale także postawach 

zgodnych z systemem wartości przedsiębiorstwa zwiększa prawdopodobieństwo 

szybszego osiągnięcia efektywnych wyników pracy, zmniejszając jednocześnie ry-

zyko przedwczesnych odejść z organizacji. Przydatność systemu kompetencyjnego 

w polityce rekrutacyjnej uwarunkowana jest jednak właściwym opracowaniem 

profi li kompetencyjnych stanowisk i osób potencjalnie najodpowiedniejszych do 

ich objęcia. Wymaga to ciągłego monitorowania zmian zachodzących w samej 

organizacji, jak również w jej otoczeniu, gdyż zmiany te determinować będą 

przekształcenia w dotychczasowych modelach kompetencyjnych.

THE COMPETENCE APPROACH IN THE RECRUITMENT POLICY

Summary

Th e subsystem of competence management can be implemented in all sphere 
of human resources management. Nevertheless one should stress the crucial 
meaning of competence management in the process of employees’ recruitment 
and selection. Firstly it has to be mentioned that the usage of competence’s 
profi le helps to match standard of job position to the best candidate. In this 
way the company is given a chance to generate and to develop the competence 
it needs from the strategic point of view. Secondly one ought to remember that 
the core competence of the company is derived from the knowledge, skills 
and attitudes of employees. For this reason it is so important to introduce the 
system of competence management into the modern company.

Translated by Anna Wieczorek


