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Wprowadzenie 

 
 
 
 
Zarządzanie kompetencjami jako przedmiot refleksji naukowej rozwija się na 

gruncie nauk o zarządzaniu od ostatnich 30 lat. Współcześnie, w obliczu globa-
lizacji i hiperkonkurencji, trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnej 
organizacji bez uwzględniania jej kompetencji, zwłaszcza kompetencji jej pra-
cowników. Stają się one bardzo ważnym źródłem wartości organizacji oraz 
trwałej przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. 
Docenienie roli kompetencji w organizacjach i intensyfikacja badań naukowych 
nad kompetencjami spowodowały, że ostatnie ćwierćwiecze XX wieku określa-
ne jest jako czas rewolucji kompetencyjnej1.  

Zarządzanie kompetencjami może być rozpatrywane szeroko, jako pewna fi-
lozofia zarządzania, sposób myślenia organizacji o wszystkich jej zasobach  
i umiejętnościach. Węższe rozumienie zarządzania kompetencjami odnoszone 
jest do kompetencji pracowników, zwłaszcza ich kompetencji zawodowych 
(ZKZ). Profesjonalne ZKZ porządkuje procesy właściwe dla zarządzania zaso-
bami ludzkimi – rekrutację, ocenianie, doskonalenie zawodowe, awansowanie, 
wartościowanie pracy. Pozwala tym procesom uzyskać ocenę sprawnych i efek-
tywnych. Umożliwia organizacji pełniejszą realizację celów strategicznych, 
których osiąganie uzależnione jest od zasobów ludzkich. Wskazuje się zatem na 
współwystępowanie zjawisk: zarządzanie kompetencjami zawodowymi i osią-
ganie celów polityki kadrowej spójnych z celami strategicznymi organizacji. 

Główna teza stawiana w tej pracy wiąże się z motywowaniem pracowników. 
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi traktujemy jako metodę zarządzania 
kapitałem ludzkim, a ponieważ wszystkie procesy wchodzące w skład ZZL pełnią 
funkcję motywacyjną, istnieje ścisły związek między zarządzaniem kompeten-
cjami zawodowymi i realizacją funkcji motywowania. Organizacja, która stosuje 
ZKZ może skuteczniej i efektywniej osiągać swoje cele uwarunkowane opty-

                                                 
1 T. Oleksyn, Zarządzanie a kompetencje w organizacji – refleksje i propozycje, Zarządzanie  

i Edukacja, 2003, nr 4 (40), s. 6. 
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malnym2 poziomem motywacji pracowników. Motywowanie traktowane jest 
jako funkcja zarządzania, ale również jako jeden z procesów zarządzania zaso-
bami ludzkimi. Dlatego stawiana teza stanowi uszczegółowienie analiz badaw-
czych nad relacjami między ZKZ a ZZL. W ocenie autorki motywowanie nie 
jest procesem niezależnym od pozostałych procesów kadrowych. Każdy z nich – 
rekrutacja, ocenianie i inne wymienione wcześniej – pełni funkcję motywacyjną, 
ponieważ każdy może przyczyniać się do optymalizacji motywacji pracowni-
ków. Kompetencje to strumień wartości wnoszony przez pracowników do firmy 
i wykorzystywany do realizacji jej celów, pod warunkiem aktywizowania dys-
pozycji, jakimi są kompetencje przez właściwie dobrane i stosowane bodźce 
motywacyjne. System motywacyjny pełni rolę czynnika przekształcającego po-
tencjalne możliwości w działanie, a także stanowi strumień wartości płynący od 
organizacji do pracownika jako forma szeroko rozumianego wynagrodzenia jego 
kompetencji i ich rezultatów.  

Zarządzanie organizacjami wymaga nie tylko doskonalenia kompetencji za-
wodowych pracowników, ich dostosowania (w zakresie treści i poziomu) ade-
kwatnie do potrzeb organizacji wynikających z ich celów strategicznych. Wskazana 
jest także modyfikacja samych celów strategicznych na bazie diagnozy posiada-
nych zasobów kompetencyjnych. Innymi słowy ekonomiczność wykorzystywania 
zasobów ludzkich wymaga, by zakres kompetencji oczekiwanych przez organiza-
cję jako służących do realizacji jej celów był maksymalnie zbieżny z zakresem 
kompetencji rzeczywistych jej pracowników. Oznacza to potrzebę uwzględniania 
relacji, czyli wzajemnego oddziaływania celów strategicznych na kompetencje, 
ale także kompetencji pracowników na cele strategiczne. 

Celem pracy jest: 
1. Krytyczna analiza teorii kompetencji i zarządzania kompetencjami prowa-

dząca do rozstrzygnięcia dylematów i sprzeczności definicyjnych oraz termi-
nologicznych. Ustalenie relacji problematyki kompetencji do teorii kapitału 
ludzkiego, kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą oraz zarządzania ta-
lentami. Synteza i porządkowanie dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie za-
rządzania kompetencjami i kompetencyjnych systemów motywowania. 

2. Próba stworzenia modelu kompetencyjnego systemu motywowania syntety-
zującego teorie motywowania, w tym zintegrowany model motywacji. Opra-
cowanie autorskiego modelu kompetencyjnego systemu motywowania 
uwzględniającego wzajemne oddziaływanie kompetencji pracowników i stra-
tegii organizacji. 

                                                 
2 „Optymalny” poziom motywacji oznacza (zgodnie z prawem Yerkesa i Dodsona) poziom 

zróżnicowany w zależności od stopnia trudności zadania. W przypadku zadań trudnych i złożo-
nych jakość wykonania zadania wzrasta przy niższym poziomie motywacji. Realizacja zadań 
prostych wymaga wyższego poziomu motywacji. 
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3. Konfrontacja teorii z praktyką – analiza uwarunkowań, przebiegu i skutków 
wykorzystania metod właściwych dla zarządzania kompetencjami w praktyce 
zarządzania zasobami ludzkimi wybranych przedsiębiorstw (studium przy-
padków). Diagnoza mocnych i słabych stron systemów ZKZ w badanych  
organizacjach, analiza porównawcza. 
Nie można pisać o kompetencjach bez postawienia sobie pytania, czym one 

są i jaki jest ich rodowód teoretyczny. Problematyce tej poświęcono rozdział 
pierwszy tej książki. Syntetycznie przedstawiono rozwój teorii zarządzania po-
tencjałem ludzkim organizacji. Teorie ZZL łączymy ze strategiczną szkołą zaso-
bową doceniającą wagę wewnętrznych, w tym kadrowych, źródeł przewagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorstwa. Podrozdział 1.2 zawiera analizę wielu różnorod-
nych definicji kompetencji oraz kompetencji zawodowych. Wskazuje zasadnicze 
różnice w definiowaniu kompetencji oraz podłoże powstania rozbieżności  
w rozumieniu tego pojęcia – różnice w wielu przypadkach na tyle znaczące, że 
w odniesieniu do kompetencji można wręcz mówić o chaosie definicyjnym. 
Analiza licznie cytowanych tu definicji pozwoliła na sformułowanie wniosku, że 
zasadnicza oś rozbieżności w definiowaniu kompetencji dotyczy kilku aspektów. 
Po pierwsze: jaka jest zależność między kompetencjami a cechami osobowości? 
Czy kompetencji można się nauczyć, czy też może są one ściśle skorelowane  
z wrodzonymi zdolnościami i innymi cechami psychicznymi? Po drugie: czy kom-
petencje to tylko dyspozycje, możliwości, czy też może konkretne zachowania, 
działania podejmowane w środowisku pracy? Czy kompetencje to czynnik spek-
takularnych sukcesów pracownika, czy raczej warunek wykonywania zadań 
zawodowych na „wystarczającym” poziomie? Próbę rozstrzygnięcia powyż-
szych dylematów i ich konsekwencji dla definiowania kompetencji zawiera pod-
rozdział 1.2. W rozdziale pierwszym przedstawiono również różne typologie kom-
petencji. Skoncentrowano się na kompetencjach kluczowych, organizacyjnych, 
zawodowych, stanowiskowych, osobistych. Przedstawiono możliwe do wyko-
rzystania w praktyce metody łączenia kompetencji w skupiska (struktury kompe-
tencyjne, profile kompetencyjne) oraz zasady ich pomiaru przy zastosowaniu 
różnych skal i form poziomowania. Rozdział pierwszy kończy próba uporządko-
wania terminologii warunkującej ustalenie relacji między kompetencjami a kapita-
łem ludzkim i kapitałem intelektualnym organizacji. Podając własne definicje 
analizowanych zagadnień tworzymy je wyłącznie w oparciu o syntezę już istnie-
jącego dorobku, konsekwentnie realizując cel wzbogacania nauki przez porząd-
kowanie, systematyzowanie i poszukiwanie punktów zbieżnych, a nie dodawanie 
kolejnych definicji odmiennych od już istniejących. 

Rozdział 2 poświęcono problematyce zarządzania kompetencjami. Zastosowa-
no rozróżnienie na zarządzanie kompetencjami (ZK) jako zarządzanie wszystkimi 
kompetencjami występującymi w organizacji oraz na zarządzanie kompetencjami 
zawodowymi (ZKZ) traktowane jako sposób prowadzenia polityki personalnej. 
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Wskazano na specyfikę ZK na różnych poziomach tego procesu: od poziomu 
indywidualnego przez organizacyjny, lokalny, regionalny, narodowy do ponad-
narodowego. Przeanalizowano zróżnicowane i często złożone cele zarządzania 
kompetencjami oraz kompetencjami zawodowymi. Dokonano charakterystyki 
metod wdrażania systemów zarządzania kompetencjami w organizacjach. 
Szczególną uwagę zwrócono na relacje między zarządzaniem kompetencjami  
a zarządzaniem wiedzą oraz zarządzaniem talentami. Tak jak wcześniej wskazano 
na znaczące trudności w jednoznacznym określeniu związków kompetencji  
z kapitałem ludzkim i intelektualnym, tak analogiczne trudności pojawiają się 
przy próbie rozstrzygnięcia relacji: kompetencje – wiedza i kompetencje – talenty 
oraz zarządzanie kompetencjami – zarządzanie wiedzą czy zarządzanie kompe-
tencjami – zarządzanie talentami. Szczegółowa analiza teorii wiedzy i wiedzy 
organizacyjnej oraz zarządzania wiedzą pozwoliła na przedstawienie propozycji 
wzajemnych relacji i zależności. Dowiedziono, że właściwe jest przyjęcie, iż  
w odniesieniu do całej organizacji zarządzanie kompetencjami będzie miało 
wymiar szerszy niż zarządzanie wiedzą przy założeniu, że zarządzanie wiedzą 
jest jedną z kluczowych kompetencji organizacyjnych, a wiedza źródłem innych 
kompetencji (np. technologicznych, menedżerskich, rynkowych, finansowych). 
Zarządzanie kompetencjami w znaczeniu węższym – w odniesieniu do kompe-
tencji zawodowych pracowników – będzie z kolei traktowane jako działalność 
zawierająca się w zarządzaniu wiedzą organizacyjną (przy przyjęciu szerokiej 
definicji wiedzy). 

Podobną procedurę analityczno-syntetyzującą zastosowano w odniesieniu do 
problematyki zarządzania talentami. Traktowanie zarządzania talentami jako 
alternatywy w stosunku do zarządzania kompetencjami naraża organizację na 
niebezpieczne zachwianie równowagi społecznej oraz skazuje na kosztowną 
„wojnę o talenty”. Ludzie wybitni, utalentowani to ok. 5% populacji. Zdobycie 
ich dla danej organizacji to wielkie wyzwanie. Mówiąc kolokwialnie, geniuszy 
nie wystarczy dla wszystkich. I choć trudno dyskutować ze stwierdzeniem, że 
„lepiej startować z wielkimi ludźmi, niż uczynić ludzi wielkimi”, większość 
przedsiębiorstw musi wybrać inną drogę – budować organizację, która pomaga 
zwykłym ludziom osiągać wyniki tych, którzy należą do górnych 5%. Dlatego  
w rozdziale 2 podjęto próbę dowiedzenia, że zarządzanie kompetencjami nie 
wyklucza zarządzania talentami, ale znacznie je wzbogaca. W dobrze zaprojek-
towanym systemie zarządzania kompetencjami talenty zostaną dostrzeżone, 
docenione, rozwijane, nagradzane. A jeszcze ważniejsze jest to, że w systemie 
ZKZ swoje szanse mają również „przeciętni” pracownicy uwolnieni od ciągłej 
frustracji związanej z pogonią za „najwybitniejszymi”. 

Rozdział 3 nosi tytuł „Problematyka kompetencji w teoriach motywowania 
pracowników”. Dokonano w nim krytycznej analizy teorii motywacji, wskazując, 
w jakim stopniu i w jakim zakresie, bezpośrednio lub pośrednio, uwzględniają 
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one w procesach motywacyjnych zagadnienie kompetencji. Na tej podstawie 
sformułowano wnioski wynikające z poszczególnych teorii oraz zintegrowanych 
modeli motywacji dla kompetencyjnego motywowania pracowników oraz za-
rządzania kompetencjami zawodowymi. 

W rozdziale 4 przeanalizowano motywacyjny wymiar procesów kadrowych 
opartych na zarządzaniu kompetencjami zawodowymi. Wskazano na zastoso-
wanie ZKZ w procesie rekrutacji pracowników, ich oceniania, rozwoju i plano-
wania kariery. Każdy z elementów polityki kadrowej organizacji ma swój związek 
z motywowaniem pracowników, bowiem wpływa na ich postawy wobec pracy, 
w tym na najważniejszą ich cechę – zaangażowanie. Jednocześnie oparcie pro-
cesów kadrowych na systemie kompetencyjnym pozwala uczynić je działaniami 
wewnętrznie spójnymi i uporządkowanymi. 

Problematykę wynagrodzeń pracowników uczyniono tematem odrębnego 
rozdziału (rozdział 5 – „Wynagradzanie pracowników w procesie zarządzania 
kompetencjami”). Dokonano tu charakterystyki płac i ich funkcji, form wyna-
grodzeń i zasad ich doboru. Wykazano zasadność i metody zastosowania syste-
mów kompetencyjnych w procesie wartościowania pracy i szeregowania stanowisk. 
Uznając charakter współczesnego otoczenia przedsiębiorstw można stwierdzić, 
że zadaniem systemu wynagrodzeń jest stymulacja wzrostu kompetencji, a zwłasz-
cza profesjonalizmu, kreatywności, przedsiębiorczości pracowników, ale i efek-
tów pracy. Powiązanie systemu wynagradzania z systemem zarządzania kompe-
tencjami nastręcza wiele trudności i w teorii, i w praktyce. W rozdziale 5 poddano 
krytycznej analizie teorię wynagradzania wyłącznie za kompetencje (Pay the 
Person), wskazując na niezgodność takich praktyk motywacyjnych z celami 
przedsiębiorstw. Przedstawiono propozycję kompetencyjnego modelu wynagra-
dzania rozumianego jako taki system wynagrodzeń, który wśród czynników 
branych pod uwagę w toku kształtowania wysokości płacy oraz części składo-
wych wynagrodzenia uwzględnia kompetencje pracowników i przypisuje im 
wysoką rangę. Chodzi jednak nie tylko o kompetencje jako dyspozycje, możli-
wości, ale o kompetencje faktycznie wykorzystywane w pracy, służące osiąganiu 
oczekiwanych przez organizację rezultatów pracy oraz ważne w kontekście 
przyszłości firmy.  

Kolejna część pracy to „Modelowanie systemu zarządzania kompetencjami”. 
Model jest tu rozumiany jako abstrakcyjne przedstawienie rzeczywistości w taki 
sposób, by uporządkować i uprościć spojrzenie na daną rzeczywistość przez 
odtworzenie jej podstawowych cech charakterystycznych3. Przedstawiony obraz 
procesów kadrowych stanowi wyraz uogólnienia i syntezy charakteryzowanych 
wcześniej zagadnień. Przy budowie modelu jako punkt wyjścia przyjęto, że za-

                                                 
3 Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydaw-

nictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 59. 
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równo optymalna struktura kompetencji pożądana w organizacji, jak i stosowany 
w niej system motywowania muszą wynikać ze strategii oraz pozostawać  
w ścisłym związku z kulturą organizacyjną. Strategia jednak może i powinna 
ulegać modyfikacji w celu pełnego wykorzystania rzeczywistych zasobów kom-
petencyjnych pracowników. Jest to model głęboko humanistyczny, personali-
styczny, ale także silnie powiązany z wymogami efektywności ekonomicznej 
organizacji, czyli myślenia w kategoriach zysku, udziału w rynku, przewagi 
konkurencyjnej oraz wartości przedsiębiorstwa. 

Rozdział 7 („Motywowanie w systemie zarządzania kompetencjami zawo-
dowymi – studium przypadków) zawiera przegląd doświadczeń wybranych or-
ganizacji w zakresie wykorzystywania systemów motywowania zintegrowanych 
z zarządzaniem kompetencjami zawodowymi. Przedstawione analizy pozwalają 
na konfrontację założeń teoretycznych z praktyką gospodarczą. Dokonano tu 
również syntetycznej oceny porównawczej proponowanych rozwiązań. 

Podsumowując pracę, wskazano na najważniejsze wyzwania stojące przed 
zarządzaniem kompetencjami w najbliższej przyszłości, a wynikające ze zjawisk 
obserwowanych na rynku pracy oraz z nowoczesnych rozwiązań organizacyj-
nych, takich jak organizacje wirtualne, outsourcing czy offshoring. 

Mimo iż terminy „organizacja”, „przedsiębiorstwo”, „firma” w rozumieniu 
prawnym i ekonomicznym nie są tożsame, jednak – wzorem wybitnych autory-
tetów w dziedzinie nauk o zarządzaniu – są w tej książce stosowane zamiennie. 
Opisane tu zagadnienia w takim samym stopniu dotyczą jednostek gospodar-
czych, jak i nonprofit. Podobnie jako pojęcia zamienne używa się: „pracownicy”  
i „zatrudnieni”, ponieważ podejmowana problematyka jest adekwatna do sytuacji 
osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i związanych z pracodawcą innymi 
formami umów cywilnoprawnych. 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, których uwagi przy-
czyniły się do ostatecznego kształtu tej publikacji. W sposób szczególny dziękuję 
recenzentom: Panu Profesorowi Zbigniewowi Dworzeckiemu i Panu Profesoro-
wi Andrzejowi Tubielewiczowi. Ich wnikliwość oraz życzliwa i konstruktywna 
krytyka pomogły autorce lepiej rozumieć metodologię nauk o zarządzaniu i podpo-
rządkować jej tę pracę. 
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Niemal każdy, kto zajmuje się praktyką czy teorią zarządzania nie ma dziś 

wątpliwości co do ogromnego znaczenia, jakie mają dla funkcjonowania różnego 
typu organizacji kompetencje zawodowe ich pracowników. Chętnie i często 
cytowane są słowa Erharda Schaschla: „przedsiębiorstwo jest tak dobre, jak 
dobrzy są jego ludzie”1. „Dobrzy ludzie” (w domyśle – dobrzy pracownicy), 
oznacza pracowników kompetentnych i zmotywowanych. Przyjęcie takiej per-
spektywy oznacza konieczność precyzyjnego określenia, czym są kompetencje 
zawodowe. Analiza literatury prowadzi do wniosku, że pojęcie to jest bardzo 
różnie definiowane przez poszczególnych autorów, a nawet w publikacjach tego 
samego autora. Uzasadniona wydaje się opinia G.T. Milkovicha i J.M. Newmana, 
którzy różnorodność i wielość definicji kompetencji nazywają „zamieszaniem”. 
Na problem ten zwraca również uwagę T. Oleksyn, stawiając zarzut, że autorzy 
posługujący się terminem kompetencje albo rezygnują z precyzyjnego ich okre-
ślenia, pozostając na wysokim poziomie ogólności, albo mnożą ich definicje2. 
Tymczasem, jak podkreślają praktycy wdrażający modele kompetencyjne  
w przedsiębiorstwach, jasne i precyzyjne zdefiniowanie kompetencji, unikanie 
jakichkolwiek wieloznaczności w tym zakresie stanowi warunek konieczny sku-
tecznego i efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania kompetencjami 
zawodowymi (ZKZ)3. Niezbędne wydaje się zatem podjęcie próby uporządko-
wania terminologii związanej z kompetencjami zawodowymi, wskazania korzeni 
teoretycznych badań nad systemami kompetencyjnymi, dokonania krytycznej 
analizy proponowanych definicji, podziałów kompetencji i ich opisów oraz po-
ziomowania.  

                                                 
1 As austriackiego managmentu, Zarządzanie na Świecie, 1995, nr 10, s. 5. 
2 T. Oleksyn, Zarządznie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza, Kraków 

2006, s. 17–18. 
3 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 209. 
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1.1.  Koncepcja kompetencji zawodowych jako wynik ewolucji 
teorii zarządzania  

 
Znaczenie potencjału ludzkiego organizacji oraz jego efektywnego wykorzy-

stywania stały się przedmiotem zainteresowania praktyków zarządzania w cza-
sach rewolucji przemysłowej. Z czasem zasoby ludzkie stały się przedmiotem 
badań naukowych rodzących się nauk o zarządzaniu oraz nauk społecznych (socjo-
logii) i humanistycznych (psychologii). Powstanie samodzielnej funkcji perso-
nalnej przedsiębiorstwa datuje się na przełom XIX i XX wieku, ale już w pierwszej 
połowie XIX wieku powstawały publikacje, w których zwracano uwagę na zna-
czenie czynnika ludzkiego oraz postulowano zrównanie jego znaczenia z rolą 
zasobów materialnych i finansowych. Były to jednak poglądy odosobnione,  
a rozwiązywanie problemów, które współcześnie traktuje się jako domenę zarzą-
dzania zasobami ludzkimi odbywało się metodą prób i błędów. Koncentrowano 
się na pozyskaniu do przedsiębiorstw wystarczającej liczby robotników rekrutują-
cych się z ludności migrującej ze wsi do miast. Bodźce motywacyjne ograniczały 
się do zagrożenia utratą pracy, a płaca była wynikiem wolnej gry rynkowej. 

W okresie szkoły naukowego zarządzania4, której rozkwit przypada na prze-
łom XIX i XX wieku dominowało dążenie do racjonalnej i systematycznej organi-
zacji pracy, która miała doprowadzić do wyeliminowania zbędnych czynności,  
a tym samym – w ocenie przedstawicieli tego nurtu teoretycznego – zagwaranto-
wać wzrost wydajności pracy. Nastąpiła ewolucja podejścia do doboru i motywo-
wania pracowników. Przedstawiciele szkoły naukowego zarządzania postulowali, 
by pracownicy produkujący więcej otrzymywali wyższe wynagrodzenie. Jedno-
cześnie przypisywali dużą wagę do wymuszania dyscypliny i bezwzględnego 
egzekwowania norm wydajności. Zwracano także uwagę na znaczenie właściwe-
go doboru pracowników oraz ich szkolenia. Brak zgodności między cechami ro-
botników (siła fizyczna, poziom intelektualny, kwalifikacje itp.) a wymaganiami 
pracy został zaliczony przez F.W. Taylora do podstawowych czynników niskiej 
wydajności pracy. Postulował on staranny dobór pracowników przy wykorzysta-
niu metod psychometrycznych, np. testów badających szybkość reakcji na bodźce. 
Nowością zainicjowaną przez szkołę naukowego zarządzania było również od-
dzielenie funkcji planowania od funkcji wykonawczych. Pozwoliło to na odciąże-
nie robotników, którzy wcześniej wykonywali wiele czynności pomocniczych. 
Zmieniło także relacje między robotnikami i przełożonymi. „Majstrowie” pełnili 
role doradców, instruktorów, natomiast wydawanie poleceń i kontrola ich wyko-
nania stały się domeną kierownika produkcji, czyli pracownika administracyjnego5. 
                                                 

4 Za jej najwybitniejszych przedstawicieli uznaje się F.W. Taylora, H.L. Gantta, H. Emersona, 
F.B i L.M. Gilbreth, K. Adamieckiego. 

5 Por. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wydawnic-
two Antykwa, Kraków 1998, s. 12–13; W. Piotrowski, Organizacje i zarządzanie – kierunki, 
koncepcje, punkty widzenia, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją  
A.K. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 634–636. 
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Klasyczna szkoła zarządzania (zwana również szkołą administrowania) 
rozwijana w latach 1920–1950, uczyniła przedmiotem zainteresowań nauko-
wych efektywność organizacji jako całości. Oznaczało to przesunięcie punktu 
ciężkości z problemu wydajności pracy wykonawczej na rzecz opracowania 
zasad wspomagających pracę osób zarządzających. Wybitni przedstawiciele 
szkoły klasycznej, tacy jak H. Fayol, M. Weber, M. Parker-Follett czy Ch. Ber-
nard, podejmowali zagadnienia związane z funkcją personalną przedsiębiorstwa: 
podział pracy, dyscyplina, wynagradzanie, autorytet i odpowiedzialność, stabili-
zacja personelu. H. Fayol wyznawał zasadę podporządkowania indywidualnych 
celów pracownika celom organizacji. Za podstawowe zasady zarządzania przyjął 
„ludzkie traktowanie pracowników, podejście życzliwe i sprawiedliwe” oraz 
„stabilizację personelu, dzięki której szeregowi pracownicy mogą osiągnąć bie-
głość w wykonywaniu zadań, a kierownicy zdobyć niezbędne doświadczenie, 
nabrać pewności siebie i pozyskać zaufanie innych”6. 

Wspólnym mianownikiem szkoły naukowego zarządzania i szkoły klasycznej 
było przypisywanie dominującej roli sformalizowanej strukturze organizacyjnej 
oraz ścisłego określania i ujednolicania zasad funkcjonowania ludzi na poszcze-
gólnych szczeblach hierarchii. Rozwiązania organizacyjne były podporządko-
wane poszukiwaniom jednej idei, najlepszej zasady, najskuteczniejszej metody7.  

Niemal równolegle do naukowej i klasycznej szkoły zarządzania rozwijała 
się nowa dziedzina nauki – psychologia. Bardzo szybko przedstawiciele nauk  
o zarządzaniu zaczęli wykorzystywać narzędzia i wyniki badań psychologów do 
wyjaśniania zjawisk i procesów mających miejsce w organizacjach. Następował 
również proces odwrotny: psychologowie czerpali z dorobku nauk o zarządza-
niu. Co więcej – wielu wybitnych psychologów wymienia się jednocześnie jako 
przedstawicieli zarządzania: małżeństwo Gilbreht, A. Maslow, A. Bandura czy 
H. Simon.  

Za początek nowoczesnej psychologii przyjmuje się rok 1879, kiedy to  
w Niemczech powstało pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej,  
a jego twórca – Wilhelm Wundt (1832–1920) – nazwał siebie psychologiem. 
Bardzo szybko laboratoria psychologiczne zaczęły powstawać także w Stanach 
Zjednoczonych. Tam również w roku 1890 opublikowano Principles of Psychology 
Williama Jamesa (1842–1910) – pierwsze dzieło naukowe pozycjonujące psy-
chologię jako nową dziedzinę nauki wśród innych dziedzin i dyscyplin nauko-
wych. Pierwsi psychologowie opierali się na założeniu, że procesy psychiczne 
można badać w obiektywny sposób, posługując się metodami eksperymental-

                                                 
6 W. Piotrowski, Organizacje…, op. cit., s. 652. 
7 Socjologia i psychologia pracy, praca zbiorowa pod redakcją J. Bugla, PWN, Warszawa 

1987, s. 17; J. Machaczka, Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe, Przegląd Organi-
zacji, 2004, nr 12, s. 10. 
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nymi zaadaptowanymi z nauk przyrodniczych (fizyki, fizjologii). Historyczne 
podstawy psychologii powstały w ramach trzech głównych nurtów: 
•  strukturalizmu,  koncentrującego się na badaniach laboratoryjnych struktury 

psychiki człowieka oraz jego zachowania, analizującego treści psychiki (za 
głównego przedstawiciela strukturalizmu uznaje się E. Titchenera (1867–
1927) – ucznia W. Wundta); 

•  funkcjonalizmu , który przypisywał największą rolę wyuczonym nawykom 
umożliwiającym efektywne przystosowanie się człowieka do środowiska, 
koncentrował się na badaniach funkcji, celu, użyteczności zachowań czło-
wieka. Czołowymi reprezentantami funkcjonalizmu byli J. Dewey (1859–1952) 
i W. James (1842–1910) akcentujący niepowtarzalność każdej jednostki 
ludzkiej. Funkcjonaliści jako pierwsi poddawali analizom emocje, jaźń, wolę, 
wartości, doznania religijne; 

•  ewolucjonizmu, wyjaśniającego procesy motywacyjne i poznawcze w kon-
tekście teorii ewolucji Darwina. 
Współczesne kierunki psychologii to kierunek biologiczny (określany rów-

nież mianem psychologii fizjologicznej), psychodynamiczny, behawiorystyczny, 
humanistyczny oraz ewolucjonistyczny8. Każdy z nich określa inny, ważny dla 
psychologii jako nauki, obszar badawczy. Każdy stanowi odmienny konceptual-
ny sposób podejścia do przedmiotu badań psychologii oraz do istoty natury 
ludzkiej, tym samym każdy wnosi znaczny wkład w rozumienie mechanizmów 
zachowania człowieka w środowisku pracy. 

1. KIERUNEK BIOLOGICZNY (PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA) 
Opiera się na założeniu, że zjawiska psychologiczne i społeczne można wyja-
śniać w kategoriach procesów biochemicznych, oraz że wszelkie zachowania 
są zdeterminowane przez struktury anatomiczne i procesy powstające na pod-
łożu genetycznym. Pierwsi psychologowie fizjologiczni starali się badać za-
chowania ludzi na najbardziej szczegółowych poziomach analizy (mikrosko-
powym i molekularnym). Obecnie przedstawiciele tego kierunku koncentrują 
uwagę na badaniach ludzkiego mózgu, stąd czołowi reprezentanci tej szkoły: 
D. Hubel (ur. 1926), T. Wiesel (ur. 1924), R. Sperry (1913–1994) określani 
są także jako neuroscientists. 

2. KIERUNEK PSYCHODYNAMICZNY 
Przedstawiciele tego kierunku, zwłaszcza jego twórca – S. Freud (1856–1939) – 
interpretowali zachowania ludzi jako skutek oddziaływania wrodzonych in-
stynktów, popędów biologicznych pozostających w sprzeczności z normami 
narzucanymi jednostce przez społeczeństwo. Stąd pojęciami kluczowymi są 
tu konflikt oraz napięcie wewnętrzne powstające na skutek ścierania się „po-

                                                 
8 Podział przyjęto za: P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1999, s. 23. 
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tężnych” sił wewnętrznych z normami społecznymi. S. Freud traktował 
człowieka jako jednostkę zdeterminowaną przez wyposażenie genetyczne 
oraz doświadczenia z wczesnego dzieciństwa. W ramach kierunku psychody-
namicznego po raz pierwszy podjęto badania nad osobowością człowieka. 
Odkryto istnienie podświadomych struktur psychiki. Dlatego ogromnym 
osiągnięciem S. Freuda, istotnym również dla badań z zakresu nauk o zarzą-
dzaniu, było odkrycie, że człowiek nie zawsze działa w sposób racjonalny 
oraz może kierować się motywami, których istnienia nie jest świadomy. Uła-
twia to wyjaśnienie, dlaczego oddziaływania motywacyjne podejmowane  
w przedsiębiorstwach wobec pracowników nie zawsze przynoszą oczekiwane 
wyniki oparte na racjonalnym wnioskowaniu. Ponadto teoria psychodyna-
miczna wskazuje również na znaczenie doświadczeń dziecięcych, zwłaszcza 
specyfiki relacji z rodzicami, dla przyszłych zachowań człowieka w środowisku 
pracy. Pozwala lepiej rozumieć genezę relacji pracownik – przełożony. Tłu-
maczy psychologiczne podłoże zachowań patologicznych, na przykład takich 
jak mobbing czy pracoholizm9. 

3. KIERUNEK BEHAWIORYSTYCZNY 
Za prekursorów behawioryzmu uważa się Amerykanina Jahna Watsona 
(1878–1958), który z kolei wykorzystywał w swojej pracy badawczej osią-
gnięcia fizjologa rosyjskiego Iwana Pawłowa (1849–1936). J. Watson odrzu-
cał psychodynamiczną wizję człowieka. Co więcej, kwestionował wszelkie 
próby badania procesów psychicznych. Dowodził, że przedmiotem badań 
psychologii może być tylko to, co jest dostępne bezpośredniej obserwacji, 
czyli zachowanie. Jednocześnie przyczyn zachowania doszukiwał się wy-
łącznie w środowisku, a nie w samej osobie. Tezy J. Watsona rozwijane były 
przez B.F. Skinnera (1904–1990) określanego jako „głównego architekta be-
hawioryzmu”. W jego ocenie psychologię można określić jako naukową wy-
łącznie wówczas, gdy eksperymentalnie bada oddziaływanie środowiska na 
zachowanie i zachowania na środowisko. Każde zachowanie człowieka tłu-
maczył specyfiką poprzedzających to zachowanie zdarzeń bodźcowych. Krytycy 
Skinnera wskazują, że wprawdzie kierunek ten posiada wiele cech utylitar-
nych, to jednak ma charakter wysoce deterministyczny, a jego główne wnioski 
opracowano na podstawie badań nad zwierzętami. Zarzuca się behawiory-
stom, że opóźnili rozwój psychologii o dziesięciolecia, odwracając uwagę 
badaczy od najwyższych form ekspresji ludzi – języka, myślenia, świadomo-
ści, osobowości.  
 

                                                 
9 Szerzej na ten temat: J. Moczydłowska, Aktywność zawodowa człowieka w perspektywie jego 

rozwoju społecznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowi-
cach, 2006, nr 1 (2), s. 87–94. 
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4. KIERUNEK POZNAWCZY 
Jest odpowiedzią na behawioryzm kwestionującą jego ograniczone perspektywy. 
Psychologia poznawcza koncentruje się na myśleniu człowieka i wszelkich 
procesach związanych z gromadzeniem wiedzy (uwaga, pamięć, oczekiwa-
nia, rozwiązywanie problemów, świadomość). Słynne kartezjańskie Cogito 
ergo sum ponownie zainspirowało badaczy do analizy związku między świa-
domością własnych procesów myślowych i osobistym poczuciem tożsamości. 
Psychologia poznawcza odrzuca postrzeganie istoty ludzkiej jako reaktywnej. 
Nakazuje patrzenie na człowieka jako na istotę aktywną, tworzącą indywidualne 
środowisko bodźcowe. Zachowanie człowieka jest tylko częściowo wyzna-
czane przez poprzedzające je zdarzenia bodźcowe i konsekwencje poprzed-
nich zachowań, co tak eksponowali behawioryści. Wiele zachowań powstaje 
jako skutek całkowicie nowych sposobów myślenia, wyobrażania sobie al-
ternatywnych możliwości rozwiązań problemów. Myślenie traktowane jest 
zarówno jako skutek, jak i jako przyczyna działań człowieka. Przenikanie ta-
kiego sposobu analizy zachowań ludzkich do nauk o zarządzaniu znajdujemy 
w pracach H. Simona (ur. 1916), laureata Nagrody Nobla w dziedzinie eko-
nomii za nowatorskie badania nad procesem decyzyjnym w warunkach nie-
pewności. H. Simon udowodnił, że modele ekonomiczne wyprowadzone  
z racjonalnych analiz określających, jak ludzie powinni się zachować nie dają 
dobrych wyników w sytuacjach niejasnych. Lepsze przewidywanie rzeczywi-
stych sposobów działania stosowanych przez ludzi w sytuacjach niejasnych 
dają opisowe analizy psychologiczne10. Wybitnym reprezentantem koncepcji 
poznawczej jest również kanadyjski psycholog A. Bandura (ur. 1925). Wyko-
rzystuje on poznawczą koncepcję człowieka do tworzenia teorii społecznego 
uczenia się. Wpływ jego prac na nauki o zarządzaniu przedstawiono szczegó-
łowo w rozdziale 3 poświęconym teoriom motywacji. 

5. KIERUNEK HUMANISTYCZNY 
Narodziny psychologii humanistycznej datuje się na lata 50. XX wieku i trak-
tuje jako odpowiedź na determinizm behawioryzmu oraz pesymizm teorii 
psychodynamicznej. Humaniści odrzucają tezę, iż człowiekiem kierują po-
tężne popędowe siły wewnętrzne (freudyzm), oraz że jest on manipulowany 
przez swoje środowisko (behawioryzm). Ludzie są istotami aktywnymi, do-
brymi z natury, mającymi zdolność dokonywania wyboru, rozwijania swoich 
zdolności. Humaniści koncentrują się w swoich badaniach na wewnętrznym, 
subiektywnie doświadczanym świecie jednostki, na osobistym obrazie zda-
rzeń w umyśle działającego człowieka, na jego systemie wartości. Podchodzą 
do osoby ludzkiej w sposób holistyczny, czyli dowodzą, że zrozumienie istoty 
ludzkiej wymaga integracji psychiki, organizmu i zachowania z czynnikami 

                                                 
10 Por. Simon H., A Behawioral Model of Rational Choice, Quarterly Journal of Economic, 

1955, nr 69, s. 99–118. 
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społecznymi i kulturowymi. Za najwybitniejszych przedstawicieli psychologii 
humanistycznej uznaje się C. Rogersa (1902–1987), R. May’a (1909–1994)  
i A. Maslowa (1908–1970). 

6. KIERUNEK EWOLUCJONISTYCZNY 
Kierunek ten stara się łączyć nowoczesną psychologię z darwinowską teorią 
doboru naturalnego. Najważniejsza różnica między tym kierunkiem w psy-
chologii a innymi prezentowanymi wcześniej koncepcjami polega na przyjęciu 
odmiennej perspektywy czasowej – psychologia ewolucjonistyczna wyjaśnia 
problemy psychologiczne w kontekście bardzo długiego procesu ewolucji. 
Psychologowie reprezentujący ten kierunek starają się stworzyć jednolitą, 
kompletną psychologię obejmującą wszystkie aspekty ludzkiego życia, do-
świadczenia i zachowania. Z jednej strony opierają się na determinantach 
wewnętrznych – tendencjach przystosowawczych wynikających z dziedzi-
czenia, z drugiej strony kładą nacisk na wyzwania środowiska, którym ludzie 
musieli sprostać na przestrzeni tysięcy lat swojego istnienia jako gatunku11. 

Przenikanie psychologii do nauk o zarządzaniu najczęściej wiązane jest  
z rozwojem tzw. szkoły behawioralnej lub orientacji humanistycznej pozostają-
cych w opozycji do szkół naukowego i klasycznego zarządzania12. Tymczasem 
warto podkreślić, iż także nurty naukowego i klasycznego zarządzania wykorzy-
stywały narzędzia traktowane dziś jako podstawowe dla psychologii (wywiad, 
obserwacja, badania laboratoryjne, metody psychometryczne i psychomotoryczne). 
Badania małżeństwa Gilbreht nad ruchami robotników i zmęczeniem, czy chro-
nometrażowy pomiar czasu H.L. Gantta do dziś wymieniane są w podręcznikach 
psychologii pracy jako prekursorskie dla tej dyscypliny naukowej. Podnoszona 
przez W. Taylora konieczność starannego doboru pracowników i dopasowania 
ich możliwości psychofizycznych do wykonywanych przez nich zadań możliwa 
była w praktyce dzięki wykorzystaniu opracowanych przez psychologów testów 
selekcyjnych do różnych zawodów. Jako przykład podaje się tu prace psychologa 
H. Munsterberga, autora wydanych w 1914 roku „Podstaw psychotechniki”. Od 
czasów Taylora badania nad psychoficznymi uwarunkowaniami pracy człowie-
ka, jej przebiegiem i efektywnością kontynuowane były i są na gruncie psycho-
logii pracy, psychologii przemysłowej, psychologii inżynieryjnej.  

Rozwój psychologii i jej przenikanie do nauk o zarządzaniu doprowadził do 
odrzucenia Taylorowskiej tezy o pracowniku jako osobie z natury leniwej, uni-
kającej wysiłku, wymagającej ścisłego nadzoru. Szkoła behawioralna, do której 
zalicza się szkołę stosunków współdziałania (human relations) oraz behawio-
rystów dały początek nowatorskiemu podejściu do problematyki zasobów ludzkich 
w organizacjach. Nurt ten w największym stopniu korzystał z dorobku inten-

                                                 
11 P.G. Zimbardo, Psychologia…, op. cit., s. 20–30. 
12 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2001, s. 57. 
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sywnie rozwijającej się psychologii, antropologii i socjologii. Szkoła stosunków 
współdziałania, której czołowi przedstawiciele to E. Mayo (1880–1949) i F.J. Roeth-
lisberger (1898–1974), to nurt teoretyczny, którego rozkwit przypada na lata 
1930–1950. Popularyzował on tezę, że właściwa organizacja pracy oraz odpo-
wiednia płaca nie stanowią gwarancji wzrostu wydajności pracy. Ważniejsze 
mogą się okazać bodźce o charakterze społecznym, takie jak interakcje między 
pracownikami oraz nacisk grupy, który wpływa w większym stopniu na zacho-
wania pracowników niż polecenia przełożonych. Po raz pierwszy zwrócono tu 
uwagę na zagadnienie zadowolenia z pracy, które wynika z zaspokojenia potrzeb 
społecznych. Wyeksponowano doniosłą rolę środowiska pracy jako miejsca 
zaspokajania tej grupy potrzeb, zwłaszcza potrzeby przynależności i uznania. 
Doceniono wagę zachowań grupowych, w tym znaczenie więzi nieformalnych  
w przedsiębiorstwach. 

Rozwinięciem i jednocześnie modyfikacją twierdzeń szkoły stosunków mię-
dzyludzkich jest behawioryzm. Trzeba tu jednak wyraźnie podkreślić, iż nie-
uzasadnione jest utożsamianie behawioryzmu w rozumieniu nauk o zarządzaniu 
z kierunkiem behawiorystycznym opisanym wcześniej jako jedna z psycholo-
gicznych koncepcji człowieka. Na przykład A. Maslow i D. McGregor, wymie-
niani w podręcznikach zarządzania jako reprezentanci szkoły behawioralnej, na 
gruncie psychologii traktowani są jako czołowi przedstawiciele psychologii 
humanistycznej. H. Simon przypisywany w naukach o zarządzaniu do szkoły 
behawioralnej13 w psychologii uważany jest za czołowego przedstawiciela nurtu 
poznawczego. Dlatego można przyjąć, że wbrew swojej nazwie, szkoła beha-
wioralna jako koncepcja rozwijana w ramach nauk o zarządzaniu pozostawała 
pod wpływem różnych nurtów teoretycznych psychologii, nie tylko kierunku 
behawioralnego B.F. Skinnera. Zapewne z tego powodu w publikacjach z zarzą-
dzania spotykamy zamienne stosowanie określeń: behawioryzm i orientacja 
humanistyczna14. Jak wykazano wcześniej, na gruncie psychologii takie nazew-
nictwo jest niedopuszczalne, ponieważ humanistyczna i poznawcza koncepcja 
człowieka powstały jako wyraz sprzeciwu wobec behawioryzmu. 

Abstrahując od teoretycznych korzeni psychologicznych szkoły behawioral-
nej w zarządzaniu można wskazać na wspólny mianownik dociekań naukowych 
prowadzonych w ramach tej koncepcji zarządzania, jak i w ramach wszystkich 
koncepcji teoretycznych rozwijanych w psychologii. Tym wspólnym mianowni-
kiem jest człowiek, a zwłaszcza mechanizmy jego zachowania. Szkoła behawio-
ralna w zarządzaniu opisywana jest jako ta, która w najbardziej wyczerpujący 
sposób badała napięcia powstające na styku tradycyjnych struktur organizacyj-
nych i indywidualnych potrzeb pracowników. Identyfikowała źródło wzrostu 
efektywności organizacji w rozwoju zasobów ludzkich. Dążyła do stworzenia 
                                                 

13 Tamże, s. 59. 
14 Por. J. Machaczka, Zmiana organizacji…, op. cit., s. 11. 
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modelowych rozwiązań strukturalnych, które harmonizowałyby cele pracowni-
ków z celami przedsiębiorstwa.  

Po II wojnie światowej badania nad potencjałem ludzkim organizacji skupiały 
się nie tylko na zagadnieniu wydajności, organizowania pracy, wynagradzania 
czy prawnych aspektach pracy, ale także na problemie ochrony pracy, partycy-
pacji pracowników w procesie zarządzania, humanizacji pracy, rozwoju pra-
cowników. W polskich realiach zagadnienia te rozwijane były na gruncie nauk  
o zarządzaniu oraz ekonomiki pracy, socjologii i psychologii przemysłowej (al-
ternatywnie stosowane nazwy to socjologia i psychologia pracy)15. Zmiany do-
konujące się w podejściu do zarządzania ludźmi wynikały ze zmiany sposobu 
postrzegania człowieka i jego roli w procesach pracy. Następowało stopniowe 
odchodzenie od równania pracowników z innymi czynnikami produkcji w stronę 
traktowania ludzi jako podmiotu pracy. Pracownicy coraz częściej postrzegani byli 
jako jednostki posiadające określony potencjał i zdolność jego rozwoju, osoby 
samodzielnie wykonujące zadania i ponoszące za nie odpowiedzialność. W teo-
rii i praktyce zarządzania potencjałem ludzkim w organizacjach można wyod-
rębnić kilka charakterystycznych trendów rozwojowych:  
•  Biurokratyzację (do lat 60.) – koncentracja na administrowaniu, dokumenta-

cji personalnej. 
•  Instytucjonalizację (lata 60.) – centralizacja i specjalizacja w zakresie trady-

cyjnych zagadnień personalnych, takich jak zatrudnianie, wynagradzanie, 
sprawy socjalne i prawne. 

•  Humanizację (lata 70.) – rozwój humanizacji pracy, partycypacji pracowni-
ków w zarządzaniu, doskonalenie kwalifikacji i stosunków międzyludzkich. 

•  Ekonomizację (lata 80.) – rosnąca rola uelastycznienia i racjonalizowania 
pracy, odbiurokratyzowanie funkcji personalnej przedsiębiorstwa. 

•  Entre- i intrapreneuring – trend zapoczątkowany na przełomie lat 80. i 90. 
kładący nacisk na włączanie pracowników w proces kształtowania przedsię-
biorstwa i współodpowiedzialności za podejmowane decyzje16. 
W połowie lat 80. zdefiniowano pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 

(human resources management) jako nową szkołę teoretyczną identyfikującą 
istotę, cele i metody zarządzania pracownikami i miejsce tego procesu w zarzą-
dzaniu całą organizacją. Pierwszy model teoretyczny ZZL (znany pod nazwą 
modelu Fombruna i innych lub modelu Michigan) opierał się na przekonaniu, że 
wymagane koncepcje i narzędzia dotyczące strategicznego zarządzania zasobami 
ludzkimi są odmienne od tych, które stosowano w tradycyjnym administrowaniu 
personelem. Ponadto, w ocenie autorów modelu, zaangażowanie menedżerów  
w kwestie kadrowe powinno być równie intensywne jak w problemy finansów, 
marketingu i produkcji. Model Michigan wyróżnia cztery funkcje zarządzania 

                                                 
15 Por. Ekonomika pracy. Zarys problemów i metod, praca zbiorowa pod redakcją F. Michonia, 

PWN, Warszawa–Kraków 1991. 
16 A. Pocztowski, Zarządzanie…, op. cit., s. 15. 
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zasobami ludzkimi: dobór pracowników, ocenianie efektów pracy, nagradzanie, 
rozwój pracowników. Funkcje te tworzą proces (cykl) zasobów ludzkich. Rów-
nolegle powstał drugi model ZZL (model Beer’a i innych znany także jako model 
harwardzki), postulujący pełniejsze i bardziej strategiczne postrzeganie zasobów 
ludzkich oraz uznanie ich za aktywa, a nie koszty. Beer i współpracownicy kła-
dli nacisk na potrzebę spójności polityki kadrowej oraz współodpowiedzialność 
za jej realizację menedżerów liniowych. ZZL traktowali jako integralną część 
zarządzania organizacją.  

Znaczący wkład w rozwój koncepcji ZZL wnieśli naukowcy brytyjscy. D. Guest, 
przyjmując model harwardzki, rozwinął go, precyzując podstawowe cele ZZL  
i jego miejsce w procesie zarządzania organizacją. Są nimi: integracja strate-
giczna, czyli włączenie ZZL do planów strategicznych przedsiębiorstwa, silne 
zaangażowanie pracowników w osiąganie celów oraz ich identyfikacja z organi-
zacją, wysoka jakość produktów jako nadrzędny cel zarządzania pracownikami  
i inwestowania w ich rozwój, elastyczność funkcjonalna. Zdaniem K. Legge, 
istota ZZL to integrowanie polityki zasobów ludzkich ze strategicznym plano-
waniem biznesowym oraz wzmacnianiem właściwej (lub zmianą niewłaściwej) 
kultury organizacyjnej. Zasoby ludzkie stanowią źródło przewagi konkurencyj-
nej. Można je efektywnie wykorzystywać promując zaangażowanie17. Cechy 
teorii ZZL syntetyzujące dorobek naukowców amerykańskich i brytyjskich 
przedstawia tabela 1.1. 

 
Tabela 1.1.  Cechy zarz ądzania zasobami ludzkimi (ZZL) 

Strategiczne dopasowanie Integracja strategii przedsiębiorstwa i strategii ZZL. 

Spójność Potrzeba wypracowania spójnej polityki dotyczącej zasobów ludzkich. 

Zaangażowanie Potrzeba pozyskania pracowników dla misji i wartości organizacji 

Traktowanie ludzi jako 
kapitał 

Inwestowanie w pracowników przez szkolenia i programy rozwojo-
we, rozwijanie kwalifikacji w zależności od potrzeb organizacji, 
zarządzanie wiedzą. 

Kultura korporacyjna Potrzeba silnej kultury wyrażonej w postaci zdefiniowanej misji i 
wartości wzmocnionych przez komunikację i zarządzanie przez efekty. 

Monolityczne stosunki 
pracownicze 

Nacisk na umowy indywidualne, a nie zbiorowe. 

Odpowiedzialność kadry 
kierowniczej 

ZZL jest działaniem kierowanym przez menedżerów najwyższego 
szczebla, a jego efekty i sposób realizacji zależą od kierowników 
liniowych. 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 24; A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys 
problematyki i metod, Wydawnictwo ANTYKWA, Kraków 1998, s. 27. 

                                                 
17 Por. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000,  

s. 21–23; A. Pocztowski, Zarządzanie…, op. cit., s. 19–23. 
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Twórcy modelu harwardzkiego koncentrowali się na czterech głównych ob-
szarach: partycypacji pracowników, ruchliwości pracowniczej (przyjmowanie, 
przemieszczanie, zwalnianie), systemach nagradzania oraz organizacji pracy.  
W omawianym modelu zwrócono uwagę, że działania w sferze ZZL pociągają 
za sobą zarówno skutki bezpośrednie, takie jak zaangażowanie, współpraca, 
produktywność, jak i skutki pośrednie, czyli zadowolenie z pracy, efektywność 
organizacji, dobrobyt. Ponadto model harwardzki akcentuje znaczenie czynni-
ków sytuacyjnych, takich jak: struktury zatrudnienia, strategia przedsiębiorstwa, 
filozofia zarządzania, sytuacja na rynku pracy, technologie, prawo, systemy 
wartości. Czynniki te na równi z uczestnikami organizacji wpływają na przebieg 
procesów właściwych dla HRM (por. rysunek 1.1). 

 
Rysunek 1.1.  Model harwardzki ZZL 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys 
problematyki i metod, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 1998, s. 22. 

 
Uczestnicy organizacji są w modelu Beer’a traktowani szeroko: są to nie tylko 

pracownicy i menedżment, związki zawodowe, ale również akcjonariusze, organy 
państwowe i samorządowe. Działania i efekty HRM powodują efekt sprzężenia 
zwrotnego zarówno w stosunku do uczestników organizacji, jak i czynników 
sytuacyjnych. Strategia jest tu traktowana jako czynnik sytuacyjny wpływający 
na zarządzanie zasobami ludzkimi, ale także jako wynik działań w tej dziedzinie. 

Najważniejsze zadania ZZL, czyli koordynacja partycypacji pracowników, 
ruchliwości pracowniczej, systemów nagradzania oraz organizacji pracy, a także 
integracja decyzji w tych obszarach ze strategią firmy mogą być realizowane  
w trzech wariantach: 
1. Wariant „biurokracja” – pracownik traktowany jest jako podwładny. Jego 

możliwości partycypacji ograniczają się do drogi służbowej. Przemieszczenia 
pracowników występują głównie wewnątrz komórek funkcjonalnych. Wyna-
grodzenie odbywa się na podstawie wymogów stanowiska pracy. Organizacja 
pracy opiera się na podziale pracy. Czynnikiem integrującym jest hierarchia. 

2. Wariant „rynek” – pracownik jest pracobiorcą. Partycypacja wyznaczona jest 
w ramach umowy o pracę. Przepływ pracowników wynika z potrzeb przed-
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siębiorstwa. Podstawą wynagradzania są efekty pracy. Organizacja pracy 
przyjmuje postać zleceń przekazywanych poszczególnym pracownikom lub 
ich grupom. 

3. Wariant „klan” – pracownik jest członkiem organizacji. Partycypuje w życiu 
przedsiębiorstwa, uczestnicząc w projektach, naradach, kołach jakości. Polityka 
kadrowa ma charakter długofalowy, stabilny, a przemieszczenia pracowni-
ków wewnątrz organizacji mają postać pionową i poziomą. Przy wynagra-
dzaniu uwzględnia się staż pracy oraz kompetencje pracownika. Dopuszcza 
się udział zatrudnionych w zyskach firmy. Organizacja pracy polega na sca-
laniu pracy oraz działaniach samosterujących grup18. 
Ostatni z omówionych wariantów koncepcji ZZL stanowi teoretyczny fun-

dament rozwoju systemów kompetencyjnych w zarządzaniu potencjałem ludz-
kim organizacji.  

Równolegle do rozwoju koncepcji ZZL od początku lat 90. XX wieku dyna-
micznie rozwija się teoria podejścia zasobowego do zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstwem. W odróżnieniu od klasycznej interpretacji strategii identyfi-
kującej źródła sukcesu w umiejętności dostosowania się do układu warunków 
zewnętrznych, szkoła zasobowa doceniła możliwości tkwiące w samej organizacji. 
W podejściu zasobowym największą popularność zdobyły teorie: 
•  kluczowych umiejętności (core competencies) G. Hamela i C.K. Prahalada, 
•  kluczowych zdolności (core competences) J. Kay’a, 
•  kluczowych zdolności (core capabilities) G. Stalka, P. Evansa, L.E. Shulmana 

oraz 
•  wyróżniających umiejętności (distinctive competencies) Ch. Hilla i G. Jonesa19. 

Zgodnie z koncepcją zasobową przedsiębiorstwa różnią się w sposób funda-
mentalny w aspekcie posiadanych zasobów, których wykorzystanie wpływa na 
efektywność funkcjonowania organizacji20. Jeżeli niektóre zasoby i umiejętności 
firmy pozwalają na wykorzystanie szans oraz neutralizowanie zagrożeń, jeśli są 
dostępne niewielkiej liczbie przedsiębiorstw, są trudne do naśladowania i ko-
piowania, to właśnie one stanowią atuty, które należy wzmacniać i wokół nich 
budować strategię firmy21.  

                                                 
18 Por. A. Pocztowski, Zarządzanie…, op. cit., s. 22–23. 
19 Por. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wy-

dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 139–140; A. Sopińska, Przewaga konkurencyjna, 
[w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją P. Wacho-
wiaka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 19–21. 

20 Por. R.M. Grant, Contemporary Strategic Analysis, Blackwell, Oxford 2002, s. 139; Z. Leszczyński, 
Zasoby i procesy jako przedmiot zarządzania w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, 
praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002, s. 133–156. 

21 M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania 
strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 48; A. Skowronek-Mielczarek, Zarzą-
dzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod 
redakcją M. Strużyckiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002, s. 240. 
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Koncepcja kluczowych umiejętności G. Hamela i C.K. Prahalada nakazuje 
postrzeganie ich jako podstawowych umiejętności przedsiębiorstwa, dzięki którym 
może ono zdobywać przewagę konkurencyjną. Chodzi tu o kombinację umiejęt-
ności produkcyjnych i technologii tworzoną oraz wykorzystywaną dzięki zdolno-
ściom menedżerów. W ujęciu tym używa się również określenia „rdzeń umiejętno-
ści firmy” traktowanego jako równoznaczne z kompetencjami kluczowymi.  

 
Rysunek 1.2.  Macierz umiej ętności kluczowych w uj ęciu G. Hamela i C.K. Prahalada 

Żródło:  Opracowanie własne na podstawie A. Sopińska, Przewaga konkurencyjna, [w:] Pomiar 
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją P. Wachowiaka, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 20. 

 
Za umiejętność kluczową można uznać tę, która wnosi znaczny wkład w wartość 

produktu dla klienta, jest unikatowa oraz może być wykorzystywana w różnych 
obszarach działalności firmy22. Dzięki tej grupie umiejętności przedsiębiorstwo 
może tworzyć technologie możliwe do wykorzystywania w wielu produktach  
i na wielu rynkach. Zarządzanie kompetencjami kluczowymi organizacji anali-
zowane jest w tej teorii na bazie macierzy (por. rysunek 1.2) określającej relacje 
umiejętności do nowych rynków. „Wypełnianie luk” to działanie polegające na 
poprawieniu pozycji na aktualnym rynku przez wykorzystanie posiadanych 
kompetencji „importowanych” z innej części przedsiębiorstwa. „Super plus 10 lat” 
to pole wskazujące na potrzebę diagnozy i rozpoczęcia pracy nad wykształca-
niem nowych kompetencji, które będą istotne na aktualnym rynku przez najbliż-

                                                 
22 Por. G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kon-

troli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1999,  
s. 171–174. 
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sze 10 lat. Część macierzy, która nosi nazwę „białe plamy” wskazuje, na jakie 
rynki może wejść firma dysponująca określonymi umiejętnościami kluczowymi. 
„Megamożliwości” to potencjalne źródło sukcesu na najbardziej atrakcyjnych 
rynkach przy wykorzystaniu nowych umiejętności kluczowych. 

O ile G. Hamel i C.K. Prahalad koncentrują się na umiejętnościach organizacji, 
o tyle autor innej koncepcji – J. Kay – używa nazwy „wyróżniające zdolności”. 
Mimo różnic, zarówno w nazewnictwie, jak i w samej treści obu koncepcji, do-
strzega się między nimi punkty styczne. Zdolności, które w ocenie J. Kaya sta-
nowią źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz mogą być trakto-
wane jako odpowiednik kompetencji kluczowych, to przede wszystkim: 
•  architektura (ogół kontaktów wewnątrz organizacji oraz jej relacje z otocze-

niem zewnętrznym), 
•  reputacja, 
•  zdolności do innowacji (produktowych, procesowych, w sferze zarządzania)23. 

Podejście zasobowe jest szerokim spojrzeniem na przedsiębiorstwo jako źró-
dło sukcesów i porażek. Dzięki docenieniu wartości niematerialnych stanowi 
teoretyczne podstawy do analizy możliwości firmy w języku kompetencji – tak 
kompetencji całej organizacji, jak i jej poszczególnych pracowników. Obecnie 
firmy podporządkowują zarządzanie skuteczności i efektywności działania. Dążą 
do spłaszczania struktur organizacyjnych, wykorzystują swoje zasoby do ela-
stycznego dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Zdyscypli-
nowani, lojalni „pracownicy-urzędnicy” coraz częściej wypierani byli (i nadal 
są) przez „profesjonalistów-ekspertów”. Waga kompetencji ujawnia się we 
wszystkich organizacjach, ale w sposób szczególny w jednostkach gospodar-
czych, które nie są zainteresowane zatrudnieniem „jako takim”, ale konkretnymi 
korzyściami wynikającymi z kompetencji osób pracujących na rzecz przedsię-
biorstwa. Jak prognozował P.F. Drucker, współczesne organizacje coraz częściej 
odchodzą od społeczeństwa osób zatrudnionych na rzecz społeczeństwa opartego 
na sieci pracowniczej, a wydajność pracy specjalistów staje się najważniejszym 
wyzwaniem procesu kierowania ludźmi, porównywalnym do opisywanej przez 
F.W Taylora wydajności pracowników fizycznych sto lat temu24. „Zmierzch 
produkcji o wysokim stopniu pracochłonności sprawił, że na rynku pojawiły się 
organizacje, które czerpią wartość dodaną z wiedzy ludzkiej i potencjału, a nie  
z siły ludzkich mięśni. (...) Są to organizacje mniejsze i młodsze niż ich po-
przedniczki, a ich struktura wewnętrzna jest bardziej spłaszczona i mniej zhie-

                                                 
23 A. Sopińska, Przewaga…, op. cit, s. 23. 
24 Por. P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2000,  

s. 22; P.F. Drucker, W kierunku organizacji nowego typu, [w:] Organizacja przyszłości, praca 
zbiorowa pod redakcją F. Hesselbeina, M. Goldsmitha, R. Beckharda, Wydawnictwo Business 
Press, Warszawa 1998, s. 18. 
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rarchizowana”25. Twórcze uczenie się umożliwia tworzenie przedsiębiorstwa 
inteligentnego. Stanowi ono w pewnym sensie uwieńczenie procesu doskonale-
nia się w rezultacie uczenia się i dążenia do doskonałości. Przedsiębiorstwo 
inteligentne – jak piszą W.M. Grudzewski i I.K. Hejduk – „jest zbudowane na 
bazie kompetencji, które są również wspomagane przez ciekawość, przebacze-
nie, zaufanie i wspólne działanie. (...) zajmuje się ono poszukiwaniem przyczyny 
wywołującej interesujący lub niepokojący je skutek. Myśli jednak systemowo – nie 
rozkłada świata na elementy i nie analizuje ich oddzielnie, lecz w całej systemowej 
rzeczywistości. Analizuje wielostronne i wielokierunkowe relacje, a w szczegól-
ności nierozerwalnie związane z każdym procesem – różnego rodzaju sprzężenia 
zwrotne. (...) Wyjaśnia ono wzajemne związki pomiędzy sposobem osiągania 
celów, ich rozumieniem nauczania, czy sposobami rozwiązywania problemów  
i komunikacji między zatrudnionymi pracownikami, a także innymi podmiotami 
gospodarczymi”26. Przedsiębiorstwo inteligentne przeciwdziała stagnacji, tworzy 
klimat sprzyjający twórczemu uczeniu się i kreowaniu innowacji, a także rozwi-
janiu przedsiębiorczości wewnętrznej, która oznacza inicjowanie i rozwijanie 
nowych zamierzeń wewnątrz organizacji. Zarządzanie kompetencjami doskonale 
wpisuje się w nurt tych zmian. Wymieniane jest jako jedna z nowoczesnych 
koncepcji epoki „drugiej rewolucji menedżerskiej”27 oznaczającej przejście od 
organizacji tradycyjnej, centralistycznej, taylorowskiej do nowych metod zarzą-
dzania uwzględniających wyzwania XXI wieku. Współczesne przedsiębiorstwo 
to „swoisty zasób energii”28 przetwarzanej przez pracowników, a zwłaszcza 
przez menedżerów. Kompetencje stanowią zarówno źródło tej energii, jak i wa-
runek jej przekształcenia w pożądane wyniki. 

 

1.2.  Definicje kompetencji – dylematy terminologiczne 
 
Kompetencje przez lata były (i w wielu sytuacjach nadal są) utożsamiane  

z formalnym prawem danej osoby do podejmowania decyzji, zajmowania sta-
nowiska w jakiejś sprawie w imieniu organizacji. Jakość, skuteczność, efektyw-
                                                 

25 Ch. Handy, Wiek przezwyciężonego rozumu, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998, 
s. 50. 

26 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, 
[w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego, I.K. Hejduk, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000, s. 75–77. 

27 Por. B.R. Kuc, J. Paszkowski, Organizacja – wartości – zarządzanie, [w:] Zarządzanie war-
tością organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 24.  

28 Szerzej na ten temat: M. Strużycki, Struktura wyróżników europejskich w zarządzaniu mały-
mi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarun-
kowania europejskie, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, Wydawnictwo Difin, War-
szawa 2002, s. 70. 
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ność pracy zawodowej rozpatrywano raczej w kontekście kwalifikacji, a nie – 
jak to ma miejsce obecnie – kompetencji. Kwalifikacje określano głównie na 
podstawie formalnego wykształcenia, posiadanej wiedzy i umiejętności. Aktual-
nie zakres znaczeniowy kwalifikacji i kompetencji uległ rozszerzeniu, a różnice 
między nimi stały się coraz mniej ostre, co zwykle prowadzi do stosowania obu 
pojęć zamiennie. Nie brakuje też zwolenników tezy, że termin kwalifikacje ma 
zakres znacznie węższy i odnosi się przede wszystkim do wyników wykształce-
nia, a zastępowanie terminu kwalifikacje terminem kompetencje ma stanowić 
odzwierciedlenie znaczących zmian zachodzących na rynku pracy polegających 
na tym, że rutynowe prace fizyczne ustępują miejsca czynnościom bardziej inte-
lektualnym. Przeobrażenia, o których mowa, nie zmieniają jednak faktu, że dy-
plom ukończenia nauki szkolnej nadający kwalifikacje formalne wciąż stanowi 
podstawowe uprawnienie do podjęcia pracy w większości zawodów i na więk-
szości stanowisk pracy29. 

Jedna z podstawowych rozbieżności w definiowaniu kompetencji dotyczy relacji 
kompetencje → osobowość. W modelu brytyjskim i skandynawskim przeważa 
pogląd, że kompetencje zawodowe pracowników należy rozpatrywać niezależ-
nie od trwałych struktur ich osobowości. Taki sposób myślenia o kompetencjach 
znajduje odzwierciedlenie w definicjach wielu polskich autorów. Na przykład 
wg Z. Janowskiej kompetencje to wiedza, doświadczenie, umiejętności i zaanga-
żowanie pracowników30. Nie ma wśród wymienionych elementów predyspozycji 
psychicznych, cech osobowości. G. Filipowicz również podkreśla, że „do kom-
petencji nie zaliczamy (…) cech charakteru, cech osobowości itd.”31. Podobnie 
G. Bartkowiak traktuje uwarunkowania osobowościowe jako podstawę kształ-
towania się kompetencji, ale nie jako ich część składową. Autorka, analizując 
istotę kompetencji, zdaje się ograniczać je do kompetencji działania, czyli kom-
petencji prakseologicznych. W jej ocenie „podstawowe kompetencje obejmują 
sensoryczne, motoryczne, interakcyjne, intelektualne i emocjonalne umiejętności 
i środki”32. W opracowanym przez G. Bartkowiak modelu skutecznego kierow-
nika osobowość stanowi element odrębny od kompetencji kierowniczych. 

Taki sposób wyjaśniania istoty kompetencji odnajdujemy również w innych 
definicjach: 

                                                 
29 M. Siciński, Kwalifikacje czy kompetencje?, Edukacja i Dialog, 2003, nr 9 (152), s. 7–9;  

R. Walkowiak, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efektywność, Dom 
Organizatora, Toruń 2007, s. 18–19. 

30 Por. Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwanie XXI wieku, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2001. 

31 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2004, s. 19. 

32 G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 106–107. 
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•  sformułowanej przez M. Montmollin: „Kompetencje to ustalone zbiory wie-
dzy, umiejętności, typowych zachowań, standardowych procedur, sposobów 
rozumowania, które można zastosować bez nowego uczenia się”33; 

•  definicji D. Thierry, Ch. Saureta i N. Monoda: „Kompetencjami nazywamy 
ogół wiedzy, zdolności do działania i postaw tworzących całość w zależności 
od celów i warunków działania”34. 
Zwolennicy oddzielania kompetencji i osobowości nie przekreślają roli oso-

bowości pracownika, przyznając, że ma ona istotny wpływ na efektywność za-
wodową. Twierdzą jednak, że jest ona ważna przede wszystkim w fazie rekrutacji 
i selekcji kandydatów na dane stanowisko. Na tym etapie cechy osobowości są 
nawet ważniejsze od posiadanych kompetencji, jeśli przyjmie się definicję oso-
bowości jako struktury trwałej i niezmiennej. Cechy osobowości nie podlegają  
w tym ujęciu rozwojowi w toku szkoleń czy wzbogacania doświadczenia zawo-
dowego, co z kolei jest właściwością kompetencji, które wciąż się zmieniają. 
Jednak nawet takie rozumienie relacji między kompetencjami a osobowością 
pracownika uwzględnia prawidłowość, że to właśnie cechy osobowości w istotnym 
stopniu determinują szybkość nabywania nowych kompetencji oraz doskonale-
nia tych już posiadanych. Jako przykład może posłużyć ekstra- i introwersja. 
Bez wątpienia ekstrawertyk jest w stanie szybciej opanować te praktyczne umie-
jętności, które wymagają kontaktów społecznych, np. efektywniej będzie się 
uczył wystąpień i prezentacji publicznych. W przypadku bardziej nieśmiałego  
z natury introwertyka proces nauki będzie znacząco dłuższy, a efekty mniej za-
dowalające. 

W opozycji do definiowania kompetencji zawodowych pracowników wy-
łącznie w kategoriach umiejętności, wiedzy i postaw pozostają teorie powstałe  
w nurcie amerykańskim. Tu dominuje pogląd, że kompetencja to względnie 
trwała struktura cech charakteru, potrzeby psychiczne i system wartości. Na 
przykład w definicji G.O. Klemp: „kompetencja to zespół cech danej osoby 
umożliwiających jej skuteczne i (lub) wyróżniające się wypełnianie zadań zwią-
zanych z wykonywaną pracą”35. Zdaniem R.E. Boyatzis: „to zespół cech danej 
osoby, na który składają się charakterystyczne dla tej osoby elementy, takie jak 
motywacja, cechy osobowości, umiejętności, samoocena związana z funkcjono-
waniem w grupie oraz wiedza, którą ta osoba sobie przyswoiła i którą się posłu-
guje”36. Jest to zatem szersze spojrzenie na kompetencje. Opiera się na przeko-
                                                 

33 Za: T. Rostkowski, Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Jakość zaso-
bów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, praca zbiorowa pod redakcją A. Sajkiewicz, 
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002, s. 89. 

34 D. Thierry, Ch. Sauret, N. Monod, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w proce-
sach zmian, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1994, s. 6. 

35 G.O. Jr. Klemp, The Assessment of Occupational Competence, [w:] Report to the National 
Institute of Educational, Washington 1980; za: T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 18. 

36 Za: T. Rostkowski, Kompetencje a jakość …op. cit., s. 89. 
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naniu, że ich integralną częścią składową są nie tylko wiedza i umiejętności, ale 
także cechy i predyspozycje osobowościowe. Tu także zwraca się uwagę na to, 
że „optymalna” osobowość, czyli zbiór cech warunkujących sukces w danym 
zawodzie, nie istnieje, ponieważ zawsze zmienne psychologiczne muszą być 
konfrontowane ze zmiennymi sytuacyjnymi, a zwłaszcza specyfiką organizacji, 
w której ma podjąć pracę dany pracownik. Nie szuka się idealnego pracownika 
w danym zawodzie w ogóle, ale najlepszego dla danej branży, firmy czy sytuacji. 

Zwolennikiem szerokiego definiowania kompetencji i uwzględniania wśród 
ich części składowych predyspozycji osobowościowych jest T. Oleksyn. Defi-
niując kompetencje, wymienia zbiór następujących elementów: 
•  wewnętrzna motywacja, 
•  uzdolnienia i predyspozycje, 
•  wiedza, 
•  wykształcenie, 
•  doświadczenie i praktyczne umiejętności, 
•  zdrowie i kondycja, 
•  inne cechy psychofizyczne ważne w procesach pracy, 
•  postawy i zachowania oczekiwane w miejscu zatrudnienia, 
•  formalne uprawnienia do działania37. 

Analizując części składowe kompetencji pracowniczych określone przez  
T. Oleksyna warto zwrócić uwagę, że czynniki te nie mogą być traktowane jako 
prosta suma czy zbiór. Autor definicji pomija fakt, że są one od siebie w wyso-
kim stopniu uzależnione, zachodzą między nimi ścisłe powiązania i relacje. Na 
przykład uzdolnienia i predyspozycje wpływają na posiadane umiejętności, wy-
kształcenie na zakres wiedzy, wewnętrzna motywacja w dużym stopniu determi-
nuje postawy wobec pracy, zdrowie i kondycja mogą wzmacniać lub ograniczać 
praktyczne umiejętności. Wymienianie wzajemnych zależności między składo-
wymi kompetencji na pewno można by jeszcze kontynuować. Jednak sedno tkwi 
nie w tym, by komplikować definicję, ale dostrzegać złożoność problemu, który 
ma być ujęty w jej ramy. 

Kolejna rozbieżność odnotowywana w definicjach kompetencji dotyczy ich 
związku z sukcesem zawodowym pracownika. G. Filipowicz przestrzega 
przed utożsamianiem kompetencji z czynnikami sukcesu zawodowego. W jego 
ocenie kompetencje zapewniają wykonanie pracy na odpowiednim, ale nieko-
niecznie najwyższym poziomie38. Podobnie w modelu holistycznym kompetencji 
opracowanym przez F. Delamare Le Deist oraz J. Wintertona kompetencje funk-
cjonalne, związane w wykonywaniem jakiegoś zawodu czy pracą na określonym 
stanowisku, traktowane są jako determinanty „sprawnego funkcjonowania (…), 

                                                 
37 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 25. 
38 G. Filipowicz, Zarządzanie…, op. cit., s. 18. 
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niezbędne albo przydatne w samodzielnej i efektywnej pracy”39. Zatem kompe-
tencje, w intencji autorów modelu, mają gwarantować sprawność, efektywność, 
samodzielność, ale niekonieczne na poziomie prowadzącym do spektakularnych 
sukcesów wyróżniających pracownika na tle innych zatrudnionych w danej organi-
zacji. Natomiast w przytaczanej już definicji G. Klemp, kompetencje warunkują 
nie tylko akceptowalne, ale „skuteczne i (lub) wyróżniające się wypełnianie  
zadań związanych z wykonywaną pracą”. Podobnie kompetencje definiowane są 
przez specjalistów z HAY Group, którzy postrzegają je jako „wszystkie mierzal-
ne aspekty osobowe pracownika, które różnicują wybitny poziom realizacji 
zadań na danym stanowisku od typowego, przeciętnego”40. 

T. Oleksyn używa tu określenia „zachowania oczekiwane w miejscu zatrud-
nienia”41, przesuwając tym samym punkt ciężkości z pracownika na organizację. 
To ona ma określić zachowania oczekiwane, czyli te, które w największym 
stopniu pozwalają na osiąganie jej celów. Organizacja poprzez atrybuty swojej 
kultury, stosowany system motywacyjny, promuje określone postawy. Inne za-
chowania i rezultaty pracy będą oczekiwane w przedsiębiorstwach posiadają-
cych silną kulturę organizacji, a inne w tych, których kultura jest słaba. Inne  
w kulturze egalitarnej akceptującej „przeciętność” i konformizm, a inne w kultu-
rze elitarnej promującej wybitność42. 

Interesujący punkt widzenia na omawiane kwestie przedstawia P.F. Drucker. 
Podkreśla, że w swojej aktywności zawodowej pracownik powinien rozpozna-
wać swoje mocne strony i podejmować te zadania, w których jego umiejętności  
i predyspozycje mogą być najlepiej wykorzystane. Podziela pogląd, że „każdy 
może zdobyć dodatkowe umiejętności, wiedzę, kwalifikacje, aby nie być posą-
dzonym o brak kompetencji w wykonywanym przez siebie zawodzie”43. Zdolno-
ści, talenty, inne czynniki wrodzone nie stanowią warunku koniecznego do na-
bycia kompetencji. Znacząco wpływają jednak na poziom ich opanowania. Jak 
pisze F.P. Drucker, „matematykiem trzeba się urodzić, każdy jednak może na-
uczyć się trygonometrii. To samo dotyczy nauki języków obcych, czy jakiejkolwiek 
innej ważnej dziedziny wiedzy”44. Powracając zatem do pytania, czy kompeten-
cje oznaczają wykonywanie pracy na poziomie wysokim, ponadprzeciętnym czy 
na poziomie dopuszczalnym, akceptowalnym (w domyśle „średnim”) można 
przyjąć, że wykraczamy już poza definiowanie kompetencji, a wkraczamy  

                                                 
39 Za: T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 24. 
40 Za: G. Steinke, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie, www.wsps.edu.pl 2007-07-30. 
41 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 25. 
42 Szerzej na ten temat: J. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przed-

siębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2006, s. 181–183. 
43 Za: B.R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, War-

szawa 2004, s. 317. 
44 P.F. Drucker, Zarządzanie…, op.cit., s. 173. 
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w tematykę ich skalowania, poziomowania, opisu. Do nabycia kompetencji jako 
takiej nie są konieczne szczególne zdolności i talenty, ale są czynnikiem bardzo 
ważnym w procesie opanowania kompetencji na poziomie wysokim i ich wyko-
rzystywania w celu uzyskania sukcesu. Można zaryzykować twierdzenie, że  
w przypadku niektórych kompetencji zdolności i predyspozycje stanowią czyn-
nik niezbędny do ich osiągnięcia, a w odniesieniu do innych kompetencji uwa-
runkowania osobowościowe w wysokim stopniu sprzyjają wybitnym osiągnięciom, 
ale nie są konieczne do ich opanowania na poziomie przeciętnym. 

Inna wątpliwość, która pojawia się w toku analizy definicji kompetencji do-
tyczy tego, czy są to dyspozycje, możliwości tkwiące w pracowniku, czy też 
dyspozycje ujawnione w działaniu, dostępne obserwacji. W definicji propo-
nowanej w programie Management Charter Initative akcentuje się kompetencje 
jako „zdolność do wykonywania pracy według standardów określonych przez 
organizację zatrudniającą tę osobę”45. Podobnie definicję kompetencji formułuje 
Hanpower Services Commision: „kompetencje to zdolność wykonywania czyn-
ności w zawodzie w sposób zgodny ze standardami wymaganymi dla danego 
stanowiska”46. Także cytowany wcześniej G. Filipowicz traktuje kompetencje 
jako „dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw (…)”47. Zgodnie  
z prezentowanymi poglądami, są to zatem raczej możliwości podejmowania 
określonych zachowań wymagające – jak każda dyspozycja czy zdolność – ak-
tywizacji w procesie motywowania. Jednak ten sam autor pisze, że „kompetencje 
to język opisu ludzkich zachowań”48, czyli czegoś już zaistniałego, a nie będą-
cego tylko dyspozycją. Także przypisywanie kompetencjom takiej właściwości 
jak mierzalność wymaga, by ujawniły się one w zachowaniach pracowników. 
Element ten wydatnie podkreśla w swojej definicji kompetencji R.E. Boyatzis  
pisząc o częściach składowych kompetencji jako tych, które dana „osoba sobie 
przyswoiła i któr ą się posługuje”49. „Posługiwanie się” oznacza, że wniosko-
wanie o kompetencjach odbywa się przede wszystkim na podstawie konkretnych 
zachowań pracowników i wyników ich pracy. Dyskusyjna oczywiście pozostaje 
kwestia, na ile w opisie i ocenie kompetencji należy koncentrować się na osią-
ganiu pożądanych wyników, a na ile jest to zdolność do realizacji konkretnych 
wzorców zachowań. Zagadnienie to zostanie podjęte w dalszej części tej książki. 
Problem: kompetencje – zachowania czy dyspozycje? można też rozstrzygać, wli-
czając zachowania do zbioru elementów składowych kompetencji50. Jeszcze inna 
próba rozwiązania tego dylematu znajduje odzwierciedlenie w pracach C. Wor-

                                                 
45 Introducing Management Standards, The Management Charter Initiative, Londyn 1992. 
46 Za: M. Siciński, Kwalifikacje…, op. cit., s. 8. 
47 G. Filipowicz, Zarządzanie…, op. cit., s. 17. 
48 Tamże, s. 9. 
49 Za: T. Rostkowski, Kompetencje a…, op. cit., s. 89. 
50 Por. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami …, op. cit., s. 25. 
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duffe’a. Autor proponuje podział kompetencji na dwie grupy: „wejścia” i „wyj ścia”. 
Kompetencje wejścia to przede wszystkim atrybuty pracownika lub organizacji. 
Stanowią one określony potencjał. Natomiast grupa druga – kompetencje „wyj-
ścia” – to już konkretne standardy wyników działalności znajdujące odzwiercie-
dlenie w rezultatach pracy pracownika lub wynikach działalności firmy51. 

Ścisły związek kompetencji z wynikami pracy akcentuje również S.B. Parry: 
„pojęcie kompetencji oznacza zestaw wiedzy, umiejętności i zachowań, który 
ma wpływ na przebieg pracy, pozostaje w korelacji z osiąganiem wyników  
w pracy, może być mierzony wg akceptowanych standardów”52. 

Podejmując próbę rozwiązania przedstawionych tu rozbieżności w definio-
waniu kompetencji zawodowych, proponujemy przyjąć: 
1. Nieuzasadnione wydaje się stawianie w opozycji cech i umiejętności. Roz-

wiązaniem dualizmu w definicjach kompetencji wydaje się przyjęcie, że 
kompetencje to kombinacja kwalifikacji i predyspozycji osobowościowych. 
Kwalifikacje mają węższe znaczenie niż kompetencje i oznaczają faktycznie 
posiadane przez pracownika umiejętności i wiedzę (o charakterze formalnym 
i nieformalnym, czyli niekoniecznie potwierdzone dyplomami, świadectwami 
czy certyfikatami). Predyspozycje to z kolei zbiór cech charakteru, tempera-
mentu, intelektu, obrazu samego siebie właściwy dla danej jednostki, indy-
widualizujący ją, czyli wyróżniający spośród innych ludzi. Oddzielanie wie-
dzy i umiejętności od cech osobowości opiera się na założeniu, że cecha jest 
względnie trwałą właściwością indywidualną dla danej jednostki, natomiast 
wiedza czy umiejętność są dostępne niemal wszystkim, którzy podejmą wysiłek 
ich zdobycia. Innymi słowy każdy może się czegoś nauczyć (zdobyć umiejęt-
ność). Jako uzasadnione wydaje się przyjęcie, że to właśnie cechy (predyspo-
zycje) osobowościowe, talenty, warunkują przebieg procesu uczenia się, ła-
twość uczenia się, jakość i poziom uzyskanych efektów uczenia się, i to nie 
tylko na etapie zdobywania umiejętności, ale także jej praktycznego wdrażania 
w toku realizacji różnorodnych zadań zawodowych. Gotowość do wykorzy-
stywania danej umiejętności w praktyce zawodowej jest ściśle powiązana  
z predyspozycjami osobowościowymi. Jeśli nawet pracownik, na przykład  
w trakcie szkolenia, opanuje daną umiejętność, ale jej wykorzystywanie będzie 
„wbrew” jego naturze, to mimo nabycia umiejętności sprawność, skuteczność  
i efektywność zawodowa pracownika nie zmieni się w takim stopniu, w jakim 
oczekiwałby jego pracodawca finansujący szkolenie. Innymi słowy proces do-
skonalenia zawodowego nie będzie pociągał za sobą oczekiwanych rezultatów.  

                                                 
51 Za: A. Rakowska, Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organi-

zacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 64–65. 
52 Za: M. Juchnowicz, Motywowanie do rozwoju, [w:] Zarządzanie talentami, praca zbiorowa 

pod redakcją S. Borkowskiej, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005, s. 99. 
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2. Proponuje się traktowanie kompetencji jako możliwości, którymi pracownik 
dysponuje oraz ujawnia w działaniu pod wpływem motywacji zewnętrznej 
i/lub wewnętrznej adekwatnie do potrzeb i celów organizacji oraz własnych. 
Pytanie: kompetencje – zachowania czy dyspozycje? nie musi oznaczać 
sprzeczności. Kompetencje to dyspozycje ujawniane w określonych okolicz-
nościach lub nieujawniane, np. z powodu braku motywacji pracownika lub 
braku potrzeby wykorzystywania danej kompetencji (grupy kompetencji)  
w toku aktualnie wykonywanych zadań. Akceptacja takiego rozwiązania 
oznacza jednak konieczność wyłączenia motywacji ze zbioru części składo-
wych kompetencji i potraktowania jej jako warunku przekształcenia dyspozycji 
pracownika w dostępne obserwacji działanie (por. rysunek nr 1.3). 

 
Rysunek 1.3.  Kompetencje a motywacja 

Źródło:  Opracowanie własne. 
 
3. Efekty pracy pracownika, które są wynikiem wykorzystywania kompetencji, 

także należy wyłączyć z samej definicji pojęcia kompetencje. To dobrze za-
rządzana organizacja, określając poziom kompetencji wymaganych w danej 
firmie oraz na danym stanowisku pracy, wskazuje jakiego poziomu wiedzy, 
umiejętności, doświadczenia, a także jakich zdolności i predyspozycji psy-
chicznych oczekuje od pracownika. Precyzuje również pożądane zmiany  
w obszarze kompetencji związane ze zmianami zachodzącymi w organizacji 
oraz w specyfice pracy na danym stanowisku. Dyskusja, czy kompetencje 
mają gwarantować wyróżniający się czy akceptowalny poziom pracy, wydaje 
się w tej perspektywie jałowa. Kompetencje powinny gwarantować taki po-
ziom wykonania zadania, który w największym stopniu sprzyja osiąganiu celów 
organizacji, zwłaszcza celów strategicznych. Nie zawsze oznacza to koniecz-
ność wybitnych, spektakularnych sukcesów poszczególnych pracowników 
czy zespołów. Akceptacja takiego rozwiązania wskazuje również na potrzebę 
analizy problematyki kompetencji całej organizacji, a nie tylko jej pracowników. 
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4. Na podstawie syntezy przytoczonych w tym podrozdziale definicji kompe-
tencji proponujemy przyjąć, że kompetencje to wszelkie cechy i uprawnienia 
pracowników oraz organizacji, które wykorzystywane i rozwijane w procesie 
pracy służą osiąganiu celów organizacji oraz spójnych z nimi osobistych celów 
pracowników.  
Definicja ta pozwala na szerokie ujęcie kompetencji. Akcentuje, że dotyczą 
one nie tylko konkretnych pracowników, ale również samych organizacji. 
Uwypukla ważną cechę kompetencji, jaką jest zmienność. Charakter zmienny 
mogą mieć zarówno cechy pracowników oraz organizacji, jak i cele, które 
mają być dzięki kompetencjom osiągnięte. 
 

1.3.  Rodzaje kompetencji, ich grupowanie 
 
Terminowi kompetencje towarzyszy najczęściej przymiotnik wskazujący na 

różne podziały kompetencji oraz różne ich odniesienia. Klasyfikowanie kompe-
tencji może odbywać się według różnych kryteriów  np.: 
•  źródło nabywania kompetencji (podział na kompetencje formalne i rzeczywiste), 
•  zakres merytoryczny ( kompetencje wąskie i szerokie), 
•  dostępność (kompetencje własne organizacji i nabyte drogą „wypożyczenia”), 
•  przeznaczenie (kompetencje generalne, wspólne dla wszystkich pracowników 

i specjalistyczne), 
•  perspektywa czasowa (kompetencje aktualne i antycypowane), 
•  szerokość oddziaływania (kompetencje wąskie niezbędne na konkretnym 

stanowisku pracy i kompetencje szerokie, ważne w szeroko rozumianym śro-
dowisku społecznym), 

•  mierzalność (łatwo lub trudno mierzalne), 
•  własność (kompetencje indywidualne i grupowe), 
•  treści (kompetencje zawodowe, społeczne, biznesowe, konceptualne), 
•  dokładność definiowania (zdefiniowane ogólnie lub szczegółowo)53. 

Wśród wydzielonych grup kompetencji najważniejsze miejsce zajmują kom-
petencje kluczowe. Mogą one odnosić się do konkretnych pracowników, sta-
nowisk pracy czy organizacji jako całości. Kompetencje kluczowe to te, które  
z różnych powodów uznane zostały za najważniejsze. Zalicza się do nich: wiedzę, 
doświadczenie i umiejętności, kreatywność i innowacyjność, samodzielność, 
odpowiedzialność, przedsiębiorczość, orientację biznesową, profesjonalizm54, 
decyzyjność, skuteczność i efektywność, komunikatywność, zdolność do współ-
pracy, postępowanie etyczne, inteligencję, kulturę osobistą i kulturę pracy, aser-
tywność55.  
                                                 

53 R. Walkowiak, Zarządzanie zasobami…, op. cit., s. 22–23. 
54 W rozumieniu potocznym bywa utożsamiany z kompetencjami. 
55 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 43–91. 
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W literaturze znajdziemy również przekonanie, że przymiotnik „kluczowe” 
powinien być zarezerwowany dla kompetencji organizacyjnych56. Kompetencje 
kluczowe przedsiębiorstwa mogą być traktowane jako „zbiory kompetencji 
wszystkich pracowników firmy” lub jako szczególne możliwości techniczne, 
organizacyjne, finansowe, marketingowe przedsiębiorstwa, które – odpowiednio 
wykorzystane – staną się źródłem przewagi konkurencyjnej57.  

 
Kompetencje korporacyjne (organizacji) 

Jak podkreślono wcześniej, pojęcie kompetencji używane jest nie tylko  
w odniesieniu do konkretnego pracownika, ale także w odniesieniu do zespołów 
czy całych organizacji. Zamiennie stosuje się tu nazwy: kompetencje korpora-
cyjne, organizacji, przedsiębiorstwa, firmy. M. Szymura-Tyc charakteryzuje 
kompetencje przedsiębiorstwa jako zdolność do skoordynowanego angażowania 
zasobów materialnych i niematerialnych, w tym zdolności, umiejętności i wiedzy 
dla osiągania celów organizacji58. To zdolność do świadomego budowania swojej 
pozycji rynkowej59. Kompetencje korporacyjne mają szczególne zastosowanie  
w przedsiębiorstwach o wymiarze międzynarodowym. Często działają one na 
różnych rynkach, w różnych branżach. Utrzymaniu spójnej kultury organizacyj-
nej, realizacji misji firmy i strategii rozwoju sprzyjają systemy kompetencyjne  
o wymiarze korporacyjnym. Zasadniczo obejmują one wszystkich pracowników 
i stanowią formę konkretyzacji oczekiwań wynikających z misji organizacji. 
Kompetencje korporacyjne powinny być spójne z kompetencjami stanowisko-
wymi, choć oczywiście z uwagi na wyższy poziom ogólności i swoją specyfikę 
stanowią niezależny zbiór kompetencji. 

T. Oleksyn postrzega kompetencje organizacji jako te, które warunkują wy-
niki jej działalności. Zalicza do nich: 
•  kompetencje zarządcze, 
•  kompetencje pracowników i współpracowników, 
•  wiedzę i pamięć zbiorową, 
•  kompetencje przejęte z zewnątrz, np. w formie patentów, licencji, 
•  kompetencje w sferze technologii i produktów, 
•  kompetencje społeczne związane ze współpracą w otoczeniu zewnętrznym  

i wewnętrznym oraz etyką60. 
 
                                                 

56 Por. A. Sopińska, Przewaga…, op. cit., s. 19–21. 
57 G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik…, op. cit., s. 110. 
58 M. Szymura-Tyc, Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, 2002, nr 3, s. 7–10. 
59 M. Strużycki, Istota i struktura otoczenia przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie przedsiębior-

stwem, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002, s. 27. 
60 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 21. 
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Autor ma świadomość, że zaproponowany podział kompetencji organizacji 
jest nieostry i niektóre z nich wzajemnie się przenikają. Dotyczy to np. kompe-
tencji zarządczych i społecznych.  

Podobny podział kompetencji organizacyjnych proponuje J. Komorowski, 
akcentując wśród nich szczególną rolę kompetencji finansowych i technologicz-
nych. Kompetencje finansowe mogą wyrażać się wysokim poziomem samofinan-
sowania, korzystną strukturą kapitału, nadwyżką przepływów pieniężnych. 
Umożliwiają przedsiębiorstwom niezakłóconą spłatę zobowiązań, zaciąganie 
kredytów, kredytowanie sprzedaży, finansowanie inwestycji, optymalizowanie 
struktury kapitału ludzkiego itp. Kompetencje technologiczne wiążą się z posia-
daniem nowoczesnych technologii umożliwiających produkcję według najwyż-
szych standardów jakości. J. Komorowski proponuje wyróżnienie kompetencji: 
•  finansowych, 
•  technologicznych, 
•  menedżerskich, 
•  organizacyjnych, 
•  rynkowych i 
•  kadrowych61.  

M. Strużycki poszerza tę listę o kompetencje kulturowe szczególnie widocz-
ne w małych i średnich przedsiębiorstwach zakorzenionych w tradycjach kultu-
rowych środowisk lokalnych, w których funkcjonują62. 

Lista kluczowych kompetencji organizacji, zwłaszcza jednostek gospodar-
czych, z pewnością nie jest zamknięta. Prognozuje się, iż wraz ze zmianami 
zachodzącymi na rynku i wewnątrz firm pojawią się nowe kompetencje warun-
kujące osiąganie ich celów, np. kompetencja logistyczna63. 

Dokonując oceny różnych rodzajów kompetencji wyróżnionych w ramach 
prezentowanych typologii pragniemy podkreślić, iż za najważniejsze uważamy 
kompetencje menedżerskie. Jakość zarządzania organizacją stanowi wypadkową 
kompetencji kadry zarządzającej i motywacji menedżerów do wykorzystania 
kompetencji w praktyce. Dlatego kompetencje kadry zarządzającej stanowią 
warunek konieczny do budowania, doskonalenia i wykorzystywania wszystkich 
pozostałych kompetencji firmy: organizacyjnych, rynkowych, finansowych, 
marketingowych i innych opisanych w tym podrozdziale. Bez profesjonalizmu 
menedżerów nie jest możliwe tworzenie zasobów kompetencyjnych, diagnozo-
wanie tych zasobów, przekształcanie ich w przewagi konkurencyjne. Pragniemy 

                                                 
61 Por. J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa i Do-

skonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 286. 
62 M. Strużycki, Struktura wyróżników…op. cit., s. 84. 
63 Por. J. Długosz, Wiedza logistyczna a kluczowa kompetencja przedsiębiorstwa, [w:] Gospo-

darka oparta na wiedzy, praca zbiorowa pod redakcją I.K. Hejduk, J. Korczaka, Wydawnictwo 
Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, s. 353–360. 
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tu również wyeksponować związek między kompetencjami kadry kierowniczej  
i kompetencjami zawodowymi pracowników. Umiejętności menedżerów, 
zwłaszcza w obszarze profesjonalnego wykorzystania narzędzi zarządzania za-
sobami ludzkimi, warunkują dostęp do niezbędnych kompetencji poszczególnych 
pracowników. To osoby zarządzające przedsiębiorstwem, podejmując decyzje 
kadrowe, odpowiadają za jakość zasobów kompetencyjnych wnoszonych do 
organizacji przez jej pracowników. To menedżerowie, przez kształtowanie i wdra-
żanie systemów motywacyjnych, odpowiedzialni są za przekształcanie kompe-
tencji pracowników w pożądane, wymierne rezultaty ich pracy. Śmiało zatem 
można przyjąć, iż osiąganie celów zarządzania kompetencjami, czy szerzej – 
osiąganie celów zarządzania – jest niemożliwe bez wysokiego poziomu kompe-
tencji menedżerskich osób pełniących funkcje kierownicze.  

Kompetencje mogą być rozpatrywane nie tylko przez pryzmat przewag kon-
kurencyjnych, ale również jako źródło potencjalnych zagrożeń pojawiających się 
w przypadku ich wadliwego rozpoznania lub wykorzystania. Przykładem jest 
stosowanie tzw. wczorajszego rozwiązania, czyli próba ciągłego wykorzystywa-
nia tych samych kompetencji, które wprawdzie sprawdziły się w przeszłości, ale 
wraz z upływem czasu tracą na znaczeniu. Organizacja, która nie nadąża za ela-
stycznym dostosowaniem swoich kompetencji do zmian często staje w obliczu 
poważnego kryzysu. Podobne ryzyko pojawia się w sytuacji, gdy przedsiębior-
stwo stara się wykorzystywać swoje kompetencje kluczowe na nowych rynkach. 
Pozornie mogą się one wydać bardzo podobne do tych, na których przedsiębior-
stwo odniosło znaczący sukces, jednak ukryte różnice oznaczają konieczność wy-
korzystywania innych niż dotychczas kompetencji. Ponownie dotykamy tu klu-
czowych kompetencji kierowniczych. Jak trafnie zauważa A.K. Koźmiński, pod-
stawowe znaczenie wśród kompetencji menedżerskich mają umiejętności pozyski-
wania i przetwarzania informacji na temat zmian zachodzących w otoczeniu oraz 
zasobach wewnętrznych organizacji. To one w decydującej mierze warunkują 
zdolność przedsiębiorstw do transformacji (rekonfiguracji zasobów wewnętrz-
nych), do adaptacji, innowacji. Nie mniej istotne są zdolności socjotechniczne 
rozumiane jako aktywne oddziaływanie na jednostki i grupy ludzkie64. Umiejęt-
ności menedżerskie wyniesione z przeszłości i zapewniające kiedyś sukces mogą 
okazać się całkowicie bezużyteczne obecnie lub w niedalekiej przyszłości. „Prze-
świadczenie o absolutnej skuteczności dotychczasowego sposobu myślenia i dzia-
łania może nie tylko uczynić menedżera niewolnikiem jedynie słusznej drogi, ale 
znacznie przyspieszyć jego starzenie się intelektualne i uczynić go mało przydat-
nym, a firmę narazić na straty wynikające z niewykorzystanych możliwości”65. 

                                                 
64 Por. A.K. Koźmiński, Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach 

Unii Europejskiej?, MBA, 2004, nr 1 (65), s. 14. 
65 Por. B.R. Kuc, Od zarządzania…, op. cit., s. 295. 
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Brak elastyczności i wrażliwości na zmiany nie wyczerpuje listy błędów  
w zarządzaniu kompetencjami korporacyjnymi. Innym, często spotykanym, jest 
błąd powielania polegający na błędnym rozpoznaniu czynników sukcesu firm 
konkurencyjnych, bezkrytycznym ich naśladownictwie bez dostosowania do 
specyfiki własnej kultury organizacyjnej lub wręcz bez żadnych przesłanek, że 
podjęte przez konkurentów decyzje stanowią gwarancję sukcesu. I wreszcie na 
pozór niezrozumiałe, a jednak spotykane w praktyce głębokie niezrozumienie 
własnych kompetencji kluczowych i podejmowanie się przedsięwzięć z góry 
skazanych na niepowodzenie. Jak pisze K. Krzakiewicz, „firma odnosząca suk-
cesy w pewnego rodzaju przedsięwzięciach, podejmuje się realizacji innych, 
podobnych projektów, sądząc, że będą one równie skuteczne (…) ponieważ 
posiada błędny pogląd na temat kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, za-
czyna realizować nie to, co potrafi robić najlepiej”66. 

 
Kompetencje pracownicze (zawodowe) 

Stanowią najważniejszy element kompetencji organizacji. To przede wszyst-
kim do nich odnosi się większość definicji kompetencji przytaczanych w pod-
rozdziale 1.2. Dyskusje nad kompetencjami pożądanymi w danym zawodzie 
istnieją od czasów akademii platońskiej, w której postulowano wyposażanie 
uczniów raczej w ogólną niż specjalistyczną wiedzę. Od wieku XIV, a najpełniej 
od wieku XVII rozpoczęła się specjalizacja w kształceniu kompetencji ukierun-
kowana na konkretną działalność zawodową. Współcześnie coraz częściej obok 
kompetencji typowo zawodowych zaznacza się wartość kompetencji społecz-
nych i psychologicznych. Kompetencje społeczne definiuje się jako wiedzę, 
umiejętności, postawy oraz nastawienia motywacyjne, które wyrażają się w kon-
taktach interpersonalnych. Natomiast kompetencje psychologiczne odnosi się do 
sfery intrapsychicznego (wewnętrznego) funkcjonowania człowieka, a za ich 
najważniejsze wskaźniki przyjmuje się np. stopień samoświadomości, samoocenę 
czy umiejscowienie poczucia kontroli. Silny związek kompetencji społecznych  
i psychologicznych uzasadnia ich łączenie oraz posługiwanie się terminem: 
kompetencje społeczno-psychologiczne67. Przez wieki ta grupa kompetencji 
była niedoceniana i funkcjonowała poza obszarem refleksji naukowej. Trakto-
wano je wyłącznie w kategoriach praktycznych umiejętności ściśle powiązanych 
z zawodami handlowymi. Za wyznacznik wysokich kompetencji zawodowych 
uznawano opanowanie siedmiu „sztuk wyzwolonych”: gramatyki, logiki, retory-

                                                 
66 K. Krzakiewicz, Błędne postrzeganie rzeczywistości jako źródło kryzysu w przedsiębiorstwie, 

Management, 2005, nr 2 (vol. 9), s. 44–47. 
67 Por. S. Konarski, Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we współczes-

nych koncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menedżerów, [w:] Kompetencje 
społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, praca zbiorowa pod redakcją S. Konarskiego, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 9. 
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ki, arytmetyki, muzyki, geometrii i astronomii. Od połowy XX wieku, w nurcie 
badań nad determinantami skutecznego działania, kompetencje społeczne i psy-
chologiczne traktuje się jako najważniejszą uniwersalna grupę kompetencji za-
wodowych68. 

Wysokie oczekiwania dotyczące wiedzy, umiejętności, postaw, zdolności  
i predyspozycji adresowane współcześnie do pracowników znajdują odzwiercie-
dlenie w znacznej liczbie wyróżnionych kompetencji zawodowych, stąd ko-
nieczność ich grupowania, tworzenia logicznych struktur i skupisk.  

F. Delamare Le Deist i J. Winterton proponują wyróżnienie czterech grup 
kompetencji ujętych w postaci macierzy (por. rysunek nr 1.4). Kompetencje 
poznawcze obejmują takie umiejętności, predyspozycje i zdolności, jak uczenie 
się, rozumienie, zapamiętywanie, ciekawość świata, otwartość, unikanie stereo-
typów. Kompetencje funkcjonalne są związane z kompetencjami zawodowymi 
i stanowiskowymi, czyli oznaczają kompetentne wykonywanie jakiegoś zawodu, 
samodzielną i efektywną pracę na jakimś stanowisku. Kompetencje społeczne 
określają obszar kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza zdolność do empatii, 
współpracy, przekonywania, rozwiązywania konfliktów. Metakompetencje wią-
żą się ze zdolnością do refleksji, umiejętnością radzenia sobie w warunkach 
niepewności. 

 
Rysunek 1.4.  Macierz kompetencji 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: F. Delamare Le Deist i J. Winterton, What is competence?, 
Human Resource Development International, 2005, nr 1 (t. 8), s. 40; za: T. Oleksyn, Zarzą-
dzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 24. 

                                                 
68 Por. D. Turek, A. Wojtczuk-Turek, Kompetencje człowieka – tradycja i współczesność, [w:] 

Kompetencje społeczno-psychologiczne…, op. cit., s. 51. 
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Inna propozycja porządkowania kompetencji zawodowych zawiera ich po-
dział na kompetencje bazowe oraz kompetencje wykonawcze69. Podstawo-
wym założeniem, na którym oparto podział było przyjęcie, że kompetencje są 
współzależne (choć nie ma wiarygodnych wyników badań empirycznych po-
twierdzających prawdziwość tej tezy). Zakładając ich wzajemny wpływ, wyróż-
niono dyspozycje podstawowe (kompetencje podstawowe będące bazą dla in-
nych) oraz wykonawcze, czyli bardziej związane z konkretnymi działaniami 
podejmowanymi w miejscu pracy. Kompetencje bazowe dzieli się dodatkowo 
na: poznawcze, społeczne i osobiste, natomiast wśród kompetencji wykonaw-
czych wyróżnia się biznesowe, menedżerskie i firmowe.  

Autor typologii kompetencji przedstawionej na rysunku 1.5 podkreśla, że 
„przełożenie” kompetencji zawodowych na opis poszczególnych stanowisk pracy 
(kompetencje stanowiskowe) powinno uwzględniać zasadę, że kompetencje 
stanowiskowe zawierają kompetencje z każdej z wyodrębnionych kategorii (ba-
zowe i wykonawcze), a ich ogólna liczba nie powinna być większa niż kilkanaście. 
Powołując się na doświadczenia związane z praktycznym wdrażaniem systemu 
zarządzania kompetencjami zawodowymi w przedsiębiorstwach, stwierdza, że 
tylko ograniczona liczba kompetencji pozwala pracownikom uznać je za osią-
galne w wymiarze rozwoju i wykorzystywania. 

 
Rysunek 1.5.  Kompetencje bazowe i wykonawcze 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 19. 

 

                                                 
69 G. Filipowicz, Zarządzanie…, op. cit., s. 38. 
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O ile typologia kompetencji G. Filipowicza nie budzi poważniejszych wątp-
liwości, to pojawiają się one przy analizie proponowanych przez niego kompe-
tencji należących do poszczególnych grup (por. tabela 1.2). Umieszczono tam 
zarówno określenia jednoznaczne, zrozumiałe dla większości pracowników, jak  
i ich przełożonych (np. negocjowanie, sumienność, znajomość branży), jak  
i nazwy trudne do jednoznacznej interpretacji (np. szerokie horyzonty).  

 
Tabela 1.2.  Przykłady kompetencji nale żących do grupy bazowych i wykonawczych 

Kompetencje bazowe Kompetencje wykonawcze 

społeczne poznawcze osobiste biznesowe firmowe mened żerskie  

 negocjowa-
nie, 

 obycie mię-
dzynarodowe 

 relacje ze 
współpra-
cownikami 

 komunikacja 
pisemna 

 rozwiązywa-
nie proble-
mów 

 szerokie 
horyzonty 

 elastyczność 
myślenia 

 kreatywność 
 gotowość do 
uczenia się 

 podejmowa-
nie inicjatywy 

 radzenie so- 
bie ze stresem 

 wytrwałość 
 zaangażowa-
nie 

 sumienność 
 pewność 
siebie 

 podejmowa-
nie decyzji 

 diagnozowa-
nie potrzeb 
klienta 

 techniki 
sprzedaży 

 znajomość 
branży 

 orientacja w 
biznesie 

 języki obce 
 sprawność 
organizacyjna 

 wiedza za- 
wodowa 

 identyfikacja 
z firmą 

 nastawienie 
na klienta 

 etyka i war-
tości  

 organizowa-
nie 

 planowanie 
 zarządzanie 
procesami 

 zarządzanie 
strategiczne 

 zarządzanie 
zmianą 

 budowanie 
zespołów 

 przywództwo 
 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 19. 

 
Prezentacja kolejnego sposobu porządkowania kompetencji wymaga zdefi-

niowania pojęcia struktur kompetencyjnych. Jest to zbiór kompetencji przyjętych 
w danej organizacji. Muszą być one precyzyjnie zdefiniowane i opisane przez 
wskaźniki behawioralne. W stosunku do struktur kompetencyjnych zamiennie 
stosowane są określenia: księga kompetencji, lista kompetencji, słownik kompe-
tencji70. Struktury kompetencyjne stanowią punkt wyjścia do tworzenia skupisk 
kompetencji. Tworzą je następujące elementy: 
•  grupy kompetencji (każda z grup to zbiory kompetencji opatrzone wspólną 

nazwą wskazującą na kryterium połączenia tych kompetencji w jedną grupę); 
•  wskaźniki behawioralne pozwalające na dokonanie poziomowania danej 

kompetencji w wybranej skali (np. pięciostopniowej), tym samym umożli-
wiające ocenę poziomu opanowania danej kompetencji przez pracowników. 
Struktury cechuje zwykle wyższy poziom uniwersalności niż profile kompe-

tencyjne (profile stanowiskowe), dlatego używanie tych nazw zamiennie uzna-

                                                 
70 J. Wieczorek, Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyjnej 

firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 24. 
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jemy za niewłaściwe. Profile kompetencyjne definiujemy jako wykaz kompetencji 
kluczowych oraz ich oczekiwanego poziomu koniecznego do efektywnej pracy 
na danym stanowisku lub do pełnienia określonej roli organizacyjnej w konkret-
nym przedsiębiorstwie. W odniesieniu do struktur kompetencyjnych praktyko-
wane jest wyróżnianie ogólnej struktury kompetencyjnej, czyli takiej, która nie 
obejmuje kompetencji umożliwiających rozróżnianie poszczególnych stanowisk 
pracy czy ról organizacyjnych. Ogólne struktury kompetencyjne zawierają opisy 
kompetencji i zachowań występujących we wszystkich pracach lub w konkret-
nych grupach prac w całej organizacji. Jako przykłady skupisk kompetencji 
ogólnych można wymienić: pracę z ludźmi, posługiwanie się informacjami, 
osiąganie celów71. 

Każde skupisko kompetencji odwołuje się najczęściej do trzech obszarów: 
procesy poznawcze (myślenie, przetwarzanie informacji, podejmowanie decy-
zji), kontakty międzyludzkie oraz działanie, w tym osiąganie pożądanych przez 
organizację rezultatów. Zawiera kompetencje oraz wskaźniki behawioralne (opi-
sy zachowań świadczące o przejawianiu przez pracownika danego poziomu 
kompetencji). W prezentowanym przykładzie (por. rysunek 1.6) dokonano wy-
odrębnienia trzech poziomów opanowania danej kompetencji i odpowiadającej 
im listy zachowań.  

W praktyce, w zależności od potrzeb danej organizacji, spotyka się inne skale 
mierzące poziom danej kompetencji, np. 5-poziomowe, gdzie: 
•  wartość 1 oznacza brak przyswojenia danej kompetencji, 
•  2 to kompetencja przyswojona w stopniu podstawowym, wykorzystywana  

w sposób nieregularny, wymagająca wsparcia i nadzoru osób bardziej do-
świadczonych, 

•  3 punkty przypisuje się kompetencji opanowanej w stopniu dobrym (pozwa-
lającej na jej samodzielne praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji za-
dań zawodowych), 

•  4 oznacza kompetencję przyswojoną bardzo dobrze, pozwalającą na bardzo 
dobrą realizację zadań oraz dzielenie się z innymi własnym doświadczeniem, 

•  wartość 5 oznacza kompetencję w stopniu doskonałym, twórcze wykorzystanie 
i rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw właściwych dla danego zakresu 
działań72.  
Rysunek 1.6. przedstawia kompetencje i ich wskaźniki behawioralne w sku-

pisku kompetencji „Praca z ludźmi”. Przykładowe wskaźniki behawioralne dla 
kompetencji „praca zespołowa” rozpisane na trzy poziomy zawiera tabela 1.3. 

 
 

                                                 
71 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne…, op. cit., s. 23. 
72 G. Filipowicz, Zarządzanie…, op. cit., s. 28. 
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Rysunek 1.6.  Przykładowe skupisko kompetencji 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne  
w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 25. 
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Tabela 1.3.  Wska źniki behawioralne kompetencji „praca zespołowa” 

Skupisko kompetencji – PRACA Z LUD ŹMI 

Kompetencja: PRACA ZESPOŁOWA 

POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 

 Swoim zachowaniem za- 
chęca innych do udziału 
w pracy zespołu. 

 Bierze pod uwagę opinie 
innych i traktuje z sza-
cunkiem ich wkład w pra-
cę zespołu. 

 Dzieli się doświadczenia- 
mi i wiedzą ze współpra-
cownikami i przekazuje 
im informacje przydatne 
w pracy zespołu. 

 Zachęca współpracowni-
ków, aby uczestniczyli 
w pracy zespołowej. 

 Potrafi określić, kiedy 
inni członkowie zespołu 
potrzebują pomocy lub 
wsparcia i udziela ich w 
dostępnym zakresie. 

 Reaguje pozytywnie na 
osiągnięcia innych i uznaje 
ich wkład w pracę zespo-
łu. 

 Wykorzystuje znajomość silnych 
stron współpracowników oraz wie- 
dzę o ich zainteresowaniach i po-
trzebach rozwoju do umiejętnego 
delegowania zadań. 

 Dostarcza konieczne informacje, 
analizuje i komentuje na bieżąco 
działania zespołu. 

 Dba, by członkowie zespołu do-
brze rozumieli swoje indywidualne 
obowiązki i swój zakres odpowie-
dzialności jak i zadania zespołowe. 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne  
w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 221. 

 
Pozostając przy tematyce różnych podziałów kompetencji, warto jeszcze za-

prezentować klasyfikację obejmującą kompetencje uniwersalne, specyficzne  
i osobiste73. 

Kompetencje uniwersalne są wspólne dla ogółu podmiotów organizacji, dlatego 
są dodatkowo podzielone na kompetencje uniwersalne organizacji, kompetencje 
uniwersalne osób zarządzających i kompetencje uniwersalne ogółu pracowników. 

Do kompetencji uniwersalnych organizacji zalicza się: 
•  zdolność do realizacji misji, wizji i strategii oraz zaspokajania potrzeb spo-

łecznych, 
•  zdolność do samofinansowania i generowania zysków (kompetencja jedno-

stek gospodarczych), 
•  efektywność i sprawność działania, 
•  zdolność do efektywnej współpracy z otoczeniem, przetrwania i rozwoju, 
•  kompetencje społeczne – zdolność do prowadzenia działalności z uwzględ-

nieniem zasad prawa, etyki i wymogów ochrony środowiska. 
Analizując uniwersalne kompetencje organizacyjne, nie trudno dostrzec wy-

raźne związki, łączące tę grupę kompetencji z kluczowymi kompetencjami 
przedsiębiorstw. 

Kompetencje uniwersalne osób zarządzających w pierwszym rzędzie obej-
mują: 

                                                 
73 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 29. 
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•  umiejętność kształtowania i skutecznego realizowania misji, wizji i strategii 
organizacji, 

•  umiejętność osiągania zamierzonych celów, 
•  wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonalne pełnienie wszystkich 

funkcji zarządzania, 
•  efektywne, racjonalne i etyczne gospodarowanie wszystkimi zasobami orga-

nizacji (ludzkim, finansowym, rzeczowym), umiejętne zarządzanie czasem  
i informacjami, 

•  kompetencje w zakresie PR i reprezentowania organizacji na zewnątrz74. 
Według G. Bartkowiak kompetencje menedżerskie obejmują „percepcję ce-

lów, postaw i motywów jednostek, znajomość struktur społecznych (otoczenia 
technologicznego, społecznego, kultury organizacyjnej) oraz skuteczność reali-
zacji celów, umiejętności społeczne (komunikowanie się, motywowanie, oce-
nianie zespołu pracowników itp.), a także umiejętność zastosowania wiedzy  
w praktyce”75. Cytowana autorka traktuje je jako „istotną charakterystykę kadry 
kierowniczej”76. 

Kompetencje menedżerów są podstawą świadomości menedżerskiej, czyli ta-
kiego postrzegania przedsiębiorstwa, które łączy percepcję kompleksową z syn-
tezą podstawowych zjawisk w przedsiębiorstwie w celu wykreowania pomysłów 
na zmiany oraz opracowania realistycznej projekcji tej zmiany77. 

Kompetencje uniwersalne pracowników rozpatrywane są zarówno w odnie-
sieniu do pracowników ogółu organizacji, jak i dodatkowo w odniesieniu do 
pracowników przedsiębiorstw. Kompetencje uniwersalne wszystkich zatrudnio-
nych w danej organizacji to: 
•  efektywność i skuteczność działania, 
•  samodzielność, 
•  odpowiedzialność, 
•  uczciwość i lojalność, 
•  zdolność do współpracy oraz pracy zespołowej. 

Pracownicy sektora biznesu powinni ponadto przejawiać: 
•  orientację biznesową, 
•  koncentrację na potrzebach klienta, 
•  umiejętności w obszarze komunikacji i wymiany informacji, 
                                                 

74 Tamże, s. 30; T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa 1998,  
s. 157–164. 

75 G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik…, op. cit., s. 112. 
76 Tamże, s. 109. 
77 Szerzej na ten temat: M. Strużycki, Doskonalenie zarządzania – charakterystyka procesów 

zmian a świadomość menedżerska, [w:] Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie 
a świadomość menedżerska, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2001, s. 16-18. 
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•  elastyczność i zdolność do rozwoju, 
•  twórczość i innowacyjność. 

Druga grupa kompetencji wyróżniona po kompetencjach uniwersalnych to 
kompetencje specyficzne. One także mogą dotyczyć organizacji jako całości 
(wynikają z portfela produkcji, rynków, na których działa, podstawowych klien-
tów). Na przykład specyficzne kompetencje organizacji jaką jest uczelnia wyższa 
to umiejętność zapewnienia wysokiej jakości zajęć dydaktycznych, umiejętność 
przyciągania studentów, zdolność do prowadzenia wartościowych badań na-
ukowych itp. Kompetencje specyficzne są także definiowane jako „zdolność do 
zarządzania w warunkach zróżnicowania systemów regulacyjnych oraz stoso-
wania rozwiązań dotychczasowych do poszczególnych sytuacji. Stanowią prze-
słankę efektywności działania, to znaczy osiągnięcia wyniku uzależnionego od 
danego kontekstu sytuacyjnego (…) Kompetencje tego rodzaju są bardzo liczne 
i organizacja ma niekiedy trudności z pogodzeniem ich ze sobą” 78. Kompetencje 
specyficzne kadry zarządzającej i pracowników stanowią kompilację kompeten-
cji specyficznych dla danej organizacji oraz kompetencji zawodowych.  

Ostatnia z wyodrębnionych w tym podziale grup to kompetencje osobiste. 
Pracownik ujawnia je w swojej pracy, ale to także te jego atuty, które nie są 
wykorzystywane w toku aktywności zawodowej. Zatem kompetencje osobiste są 
zawsze szersze niż kompetencje pracownicze czy stanowiskowe. 

W odniesieniu do kadry kierowniczej rozróżnia się kompetencje twarde  
i miękkie. Pierwsze odnoszą się do znajomości i umiejętności praktycznego 
zastosowania metod, technik i narzędzi użytecznych w zarządzaniu, w tym metod 
matematycznych, statystycznych, badań operacyjnych itp. Natomiast kompeten-
cje miękkie są głównie związane z kompetencjami społecznymi i osobistymi 
(np. właściwości stylu kierowania, przywództwo, empatia)79. Zdaniem niektórych 
autorów taki podział kompetencji uzasadnia anglojęzyczne rozróżnienie termi-
nów: competency i competence. Pierwszy odnosi się do kompetencji twardych, 
drugi – kompetencji miękkich. Trzeba jednak podkreślić, że wielu badaczy pro-
blematyki kompetencji (np. Spencer i Spencer, Juceviciene, Lepaitte) stosuje 
przytoczone terminy zamiennie80.  

 
Kompetencje stanowiskowe 

Określenie kompetencji oczekiwanych od pracownika zatrudnionego na kon-
kretnym stanowisku wymaga nie tylko stworzenia zbioru kompetencji i opisu 
wskaźników behawioralnych tych kompetencji (stanowiskowych profili kompe-
                                                 

78 G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 179. 

79 Por. T. Oleksyn, Zarządzanie a kompetencje w organizacji – refleksje i propozycje, Zarzą-
dzanie i Edukacja, 2003, nr 4 (40), s. 11. 

80 Por. A. Rakowska, Kompetencje menedżerskie…, op. cit., s. 49. 
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tencyjnych)81. Często konieczne jest również wskazanie, na jakim poziomie 
powinna być dana kompetencja, aby pracownik osiągał oczekiwane przez pra-
codawcę rezultaty. Dlatego rozróżnia się kompetencje jednopoziomowe i wie-
lopoziomowe82. Jako kryterium takiego podziału przyjęto, że kompetencja określana 
jest przez zbiór powiązanych ze sobą wyznaczników behawioralnych uporząd-
kowanych w postaci jednej lub wielu list. Kompetencje jednopoziomowe stoso-
wane są w odniesieniu do stanowisk pracy, w których wymagane kompetencje 
można opisać za pomocą jednej listy pożądanych, oczekiwanych zachowań. Na 
przykład kompetencja „planowanie i organizowanie” może być opisana tak samo 
w odniesieniu do wszystkich osób zajmujących najwyższe stanowiska kierowni-
cze w organizacji, bez względu na to, jakim działem dany kierownik zarządza. 
Kompetencje wielopoziomowe wymagają odrębnych list wyznaczników beha-
wioralnych dla każdego poziomu kompetencji. Posługując się tym samym przy-
kładem kompetencji „planowanie i organizowanie”, można przyjąć, że nieco 
inne będą oczekiwania dotyczące tej kompetencji u osób zarządzających, a inne  
u osób na stanowiskach administracyjnych. Poziomowanie kompetencji może 
być związane nie tylko ze specyfiką zadań na poszczególnych stanowiskach 
pracy, ale również odnosić się do spodziewanych rezultatów pracy. W takiej 
sytuacji kompetencja może być rozpisana jako zbiór zachowań i ich efektów 
świadczących o stopniu opanowania danej kompetencji. Przyjmuje się na przy-
kład następujący sposób poziomowania kompetencji: 
•  kompetencje progowe (krytyczne) – zbiór minimalnych wymagań, które 

musi spełnić pracownik, aby efektywnie wykonywać pracę, 
•  kompetencje wysokie – wyznaczniki poziomu wydajności, jakość, efektyw-

ności pracy oczekiwane od doświadczonego pracownika na danym stanowisku, 
•  niekompetencja – zbiór zachowań niepożądanych lub obniżających efek-

tywność, uniemożliwiających lub znacząco utrudniających wykonywanie 
obowiązków na danym stanowisku pracy83. 
Kompetencje progowe mogą być wykorzystywane w procesie rekrutacji i selek-

cji kandydatów na pracowników, natomiast zbiór zachowań z listy niekompetencji 
może służyć jako narzędzie diagnozowania potrzeb rozwojowych pracowników 
lub dyskwalifikacji. 

Stanowisko pracy jest podstawowym elementem struktury organizacji hierar-
chicznych. Mimo wprowadzania nowych form pracy opartych na działaniu luź-
nych zespołów roboczych, w praktyce większości jednostek gospodarczych  
i nonprofit stanowisko pracy wciąż stanowi podstawę organizacyjną. Można 
jednak prognozować, że wraz ze wzrostem rangi pracy zespołowej będzie rosło 
zainteresowanie kompetencjami zespołowymi. 
                                                 

81 Stosuje się tu również nazwę portfele kompetencji na określenie zestawu kompetencji realnie 
posiadanych lub oczekiwanych na konkretnych stanowiskach – por. tamże, s. 11. 

82 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne…, op. cit., s. 17–18. 
83 Tamże, s. 19. 
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Nie można opracować jednego uniwersalnego modelu kompetencji stanowi-
skowych możliwego do wykorzystania w polityce kadrowej wszystkich firm  
i innych organizacji. Inna jest sytuacja dotycząca kompetencji zawodowych, 
gdzie generalnie oczekiwania dotyczące kogoś wykonującego dany zawód (np. 
lekarza, głównego księgowego, trenera) są bardzo podobne bez względu na to,  
w jakiej organizacji ta osoba pracuje. W przypadku stanowisk pracy w zasadzie 
nie istnieją odgórne regulacje prawne narzucające ich nazwy czy związaną  
z nimi treść pracy, choć oczywiście wielu przedsiębiorców i menedżerów kon-
struujących strukturę organizacji opiera się w tym względzie na tradycji. Często 
nazwa stanowiska pracy pokrywa się z nazwą zawodu osoby pracującej na da-
nym stanowisku. W innych panuje duża dowolność. Co więcej, nierzadkie są 
przypadki, kiedy to osoby wykonujące niemal identyczną pracę w różnych 
przedsiębiorstwach i organizacjach mogą zajmować bardzo odmiennie nazywa-
ne stanowiska pracy. Dobrym przykładem są tu rozmaite „wariacje” językowe 
związane z pracą sprzedawców. W jednej firmie pracownik zatrudniany jest jako 
sprzedawca, w innej jako doradca klienta, w jeszcze innej stanowisko nosi nazwę 
specjalista ds. kontaktów z klientem lub konsultant. Analiza zakresu i charakteru 
obowiązków typowych dla wymienionych stanowisk pracy często prowadzi do 
wniosku, że choć tak różnie nazywane, są w swej treści identyczne. Nie oznacza 
to jednak możliwości opracowania profili kompetencyjnych dla danego stanowiska 
pracy, które mogłyby wykorzystywać różne organizacje i instytucje. Dotyczy to 
również kompetencji stanowiskowych, ponieważ np. w firmie X oczekiwania 
dotyczące pracy na jakimś stanowisku mogą być jednak inne niż w firmie Y. 
Zawsze konieczna jest pewna modyfikacja rozwiązań modelowych uwzględnia-
jąca przede wszystkim kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jego strategię.  
Z drugiej strony w odniesieniu do tych samych stanowisk w ramach jednej orga-
nizacji kompetencje stanowiskowe powinny być jednorodne. Popularna forma 
graficzna przedstawiania kompetencji stanowiskowych stosowana w praktyce to 
wykres radarowy (por. rysunek 1.7). Pozwala on w prosty i szybki sposób po-
równać poziom kompetencji bieżących pracownika ujawnianych w obserwowal-
nych zachowaniach z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę. 

Na wykresie uwzględniono skalę czterostopniową. Linia przerywana oznacza 
poziom kompetencji pracownika na przykładowym stanowisku „menedżer  
w dziale marketingu” w ocenie przełożonego. Pogrubiona linia ciągła obrazuje 
oczekiwania przedsiębiorstwa w zakresie poziomu kompetencji dla tego stano-
wiska pracy. Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy poziom kompetencji pracownika 
przewyższa stawiane mu wymagania (kompetencja „nastawienie na zmiany”). 
Punkty wskazujące niższy niż oczekiwany poziom kompetencji są ważną wska-
zówką rozwojową dla pracownika i jego przełożonych. Taka forma opisu kom-
petencji stanowiskowych może być z powodzeniem wykorzystywana do diagno-
zowania potrzeb szkoleniowych organizacji i poszczególnych pracowników. 
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Rysunek 1.7.  Skala kompetencji stanowiskowych 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie M. Głębocka, B. Doroszenko, Siła zaangażowania, 
Personel i Zarządzanie, 2004, nr 7, s. 37. 

 

1.4.  Kompetencje a kapitał ludzki i intelektualny 
 
W naukach o zarządzaniu oraz w praktyce zarządzania znaczną rolę przypisuje 

się czynnikom niematerialnym określanym także jako kapitał niewidoczny przed-
siębiorstwa84 lub kapitał intelektualny. Wskazuje się go jako jeden z podstawo-
wych składników wyceny wartości przedsiębiorstw. Mnogość i różnorodność 
kapitałów wyróżnionych w ramach kapitału niewidocznego, a także zawiłość rela-
cji dostrzeganych między nimi jest – mówiąc nieco kolokwialnie – oszałamiająca. 
Ta sama uwaga dotyczy różnorodności definicji kapitałów niematerialnych. Po-
dobnie jak w przypadku kompetencji, także i w odniesieniu do kapitału ludzkiego 
i intelektualnego panuje w literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu bardzo duża 
różnorodność definicji, koncepcji, interpretacji. Próba przebrnięcia przez „zamęt” 
terminologiczny często podejmowana jest w publikacjach naukowych i prowadzi 
czasami do nieco paradoksalnych stwierdzeń, na przykład takich, że nie wiemy do 
końca, czym jest kapitał intelektualny, ale wiemy, że jest bardzo ważny85. Mimo 

                                                 
84 Pojęcia „kapitał niewidoczny” używa, między innymi, Leif Edvinsson (por. referat wygło-

szony na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Skandii Życie SA, War-
szawa 13.11.2001). 

85 Por. B. Czerniachowicz, Kapitał intelektualny w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, 
[w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją E. Urbańczyka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 333. 
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tych obiektywnie istniejących trudności, a może właśnie z ich powodu, analizu-
jąc problematykę kompetencji zawodowych nie sposób uciec od pytania, jakie są 
relacje między kompetencjami a kapitałem ludzkim, intelektualnym, wiedzą, 
talentami, emocjami86, które w literaturze problemu coraz częściej wymieniane 
są jako zasób przedsiębiorstw (organizacji), a tym samym przedmiot badań teo-
retyków i zainteresowań praktyków. 

 
Rysunek 1.8.  Kapitał niewidoczny przedsi ębiorstwa wg L. Edvinssona 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie L. Edvinsson, Referat wygłoszony na Konferencji Polskiego 
Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Skandia Życie SA, Warszawa 13.11.2001. 

 
Rysunek 1.8. przedstawia elementarne części składowe kapitału określanego 

przez L. Edvinssona jako kapitał niewidoczny. Tworzą go: 
•  kapitał organizacyjny traktowany jako własność intelektualna, procesy i me-

tody pracy, procedury, bazy danych, infrastruktura informatyczna oraz ko-
munikacja w organizacji, 

•  kapitał ludzki rozumiany jako kultura przedsiębiorstwa, wiedza i umiejętno-
ści pracowników oraz poziom ich motywacji, 

•  kapitał relacyjny utożsamiany z kapitałem nabywców; jest to część kapitału 
strukturalnego służąca do utrzymania właściwych relacji z otoczeniem, 
zwłaszcza z klientami87. 
Każdy z tych kapitałów (organizacyjny, ludzki i relacyjny) ma wartość wy-

łącznie wówczas, gdy są ze sobą ściśle powiązane. Kompetencje rozumiane 
wąsko – jako zbiór talentów, wiedzy i umiejętności praktycznych – traktowane 
są jako część składowa kapitału ludzkiego (por. rysunek 1.9). „Zręczność inte-

                                                 
86 Por. A. Kruk, Od kapitału społecznego do emocjonalnego w organizacji XXI wieku, Kwartalnik 

Naukowy „Prometeusz” 2005, nr 4, s. 19–23. 
87 L. Edvinsson, Referat wygłoszony na Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania  

Kadrami i Skandia Życie SA, Warszawa 13.11.2001. 
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lektualną” oraz motywację uznano tu już za wykraczające poza obszar znacze-
niowy kompetencji. Można dyskutować nad zaproponowanym podziałem kom-
ponentów kapitału ludzkiego. Trudno rozpoznać kryteria, które spowodowały 
wydzielenie „zręczności intelektualnej” z zakresu znaczeniowego kompetencji. 
Jest to kolejny przykład różnorodności definicyjnej pojęcia „kompetencje”, o czym 
była już mowa w podrozdziale 1.2.  

 
Rysunek 1.9.  Kompetencje jako element kapitału ludzkiego 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie M. Bratnicki, J. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał 
intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 69–71. 

 
Na potrzeby tej części pracy warto wyeksponować fakt, że związek kompe-

tencje → kapitał ludzki jest ściśle uzależniony od tego, w jaki sposób definiuje 
się kompetencje. Przedstawiony na rysunku przykład pozwala lokalizować kom-
petencje jako część składową kapitału ludzkiego. Im szersze rozumienie kompe-
tencji, tym bardziej stają się one bliższe znaczeniowo do pojęcia kapitał ludzki,  
a nawet można wskazać przykłady, w których kompetencje pracowników są 
utożsamiane z kapitałem ludzkim (np. definicja G.S. Becker ujmująca kapitał 
ludzki jako kombinację wrodzonych talentów, wyznawanych wartości oraz na-
bytych umiejętności i wiedzy)88. A. Pocztowski definiuje kapitał ludzki jako 
„ogół cech i właściwości ucieleśnionych w ludziach (wiedza, umiejętności, 
zdolności, zdrowie, motywacja), które mają określoną wartość oraz stanowią 
źródło przyszłych dochodów zarówno dla pracownika – właściciela kapitału 
                                                 

88 Za: P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wydawnictwo 
Poltext, Warszawa 2005, s. 12. 
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ludzkiego, jak i dla organizacji korzystającej z tegoż kapitału w określonych 
warunkach”89. W raporcie ODCE dotyczącym inwestycji w kapitał ludzki określa 
się go jako „wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i inne atrybuty uosabiane w jed-
nostkach, które są istotne dla działalności gospodarczej”90. Bardzo podobnie 
wyjaśnia zakres znaczeniowy kapitału ludzkiego M. Rybak: są to zasoby możli-
wości, wiedzy, umiejętności i motywacji jednostek mających wartość ekono-
miczną dla organizacji91. Eksponowana w przytaczanych definicjach zdolność 
kapitału ludzkiego do generowania przyszłych dochodów stanowi najważniejszą 
(być może obecnie wręcz jedyną) różnicę między rozumieniem kapitału ludzkie-
go, a pojęciem kompetencji, w którym aspekty ekonomiczne nie są eksponowa-
ne. Filozofia kapitału ludzkiego nakazuje postrzegać pracowników jako aktywa, 
które się nabywa, utrzymuje i inwestuje w nie. Wyjątkowość kapitału ludzkiego 
upatrywana jest w tym, że w porównaniu z pozostałymi zasobami przedsiębior-
stwa może on pomnażać swoją wartość, podczas gdy inne zasoby w trakcie wy-
korzystywania deprecjonują się92.  

Kapitał ludzki traktowany jest jako jeden z najważniejszych elementów kapi-
tału intelektualnego organizacji. Tu także można mówić o wielości punktów 
spojrzenia, koncepcji, a co za tym idzie definicji. Rysunek 1.10 przedstawia 
elementy tworzące kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w teorii pioniera ba-
dań nad tym zagadnieniem – L. Edvinssona. Analiza komponentów kapitału 
ludzkiego prowokuje pytanie: jaka jest zależność między tym kapitałem i kapita-
łem strukturalnym. Czy to kapitał ludzki powoduje powiększenie się kapitału 
strukturalnego, czy raczej dostęp do kapitału strukturalnego daje możliwość 
zwielokrotnionego przyrostu kapitału ludzkiego? To pytanie z powodzeniem 
można uznać za pytanie w rodzaju: „co było pierwsze: jajko czy kura?”93. Za 
prawdziwą można przyjąć tezę, że kapitał ludzki i kapitał strukturalny łączy 
ścisła korelacja. Przyrost kapitału ludzkiego powoduje pozytywne zmiany ilo-
ściowe i jakościowe w kapitale strukturalnym i odwrotnie. Organizacja daje 
pracownikowi możliwość rozwijania swoich kompetencji na bazie posiadanych 
zasobów materialnych i niematerialnych. Pracownik ujawniając kompetencje  
w działaniu, uzyskując pożądane rezultaty, powoduje przyrost wiedzy, innowacji, 

                                                 
89 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 2003, s. 45. 
90 Za: Polityka społeczna, praca zbiorowa pod redakcją A. Kurzynowskiego, Oficyna Wydaw-

nicza SGH, Warszawa 2003, s. 11. 
91 Por. M. Rybak, Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, [w:] Kapitał ludzki 

a konkurencyjność przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją M. Rybak, Wydawnictwo 
Poltext, Warszawa 2003, s. 39. 

92 Por. K. Leszczewska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze MSP w regionie łomżyń-
skim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006, nr 2 (427), s. 202. 

93 M. Kotula, Kapitał przyszłości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 2, s. 29. 
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doskonalenie procesów. Dlatego między kapitałem ludzkim a strukturalnym 
można dostrzegać zależności typowe dla mechanizmu zamkniętego koła. 

 
Rysunek 1.10.  Kapitał intelektualny przedsi ębiorstwa w koncepcji L. Edvinssona 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie L. Edvinsson, M. Malone, Intellectual Capital: The 
Proven Way to Establish Your Company’s Real Value by Measuring Sit Hidden Brain Po-
wer, Patkus, Londyn 1997; za: M. Kotula, Kapitał przyszłości, Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa, 2004, nr 2, s. 29. 

 
O ile studiując definicje kapitału ludzkiego, wyraźnie dostrzegamy jego 

związek z kompetencjami zawodowymi (pracowniczymi), o tyle różne koncep-
cje kapitału intelektualnego upoważniają do poszukiwania analogii między tym 
kapitałem a kompetencjami organizacyjnymi (korporacyjnymi). Na przykład defini-
cja kapitału intelektualnego proponowana przez K.I. Hejduk i W.M. Grudzew-
skiego obejmuje tym pojęciem „wysoko wykształconych pracowników posiada-
jących wiedzę i umiejętności jej użytkowania do projektowania współczesnych 
systemów technologii organizacji produkcji i świadczenia usług oraz sposobów 
i technik zarządzania umożliwiających spełnienie oczekiwań klienta”94. Gdyby 
fragment „wysoko wykształconych pracowników” zastąpić zwrotem „wysoko 
wykwalifikowanych pracowników”, definicja powyższa mogłaby z powodze-
niem odnosić się do kompetencji organizacji. Sugerowana zamiana to wyraz 
uznania kluczowej roli w organizacji nie tylko pracowników z najwyższym po-

                                                 
94 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo 

Difin, Warszawa 2004, s. 40–41. 
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ziomem wykształcenia, ale wszystkich pracowników posiadających umiejętność 
profesjonalnego wykonywania swojego zawodu zgodnie z najwyższymi stan-
dardami, a zatem także wysoko wykwalifikowanych robotników, pracowników 
obsługi i administracji.  

 
Rysunek 1.11.  Kapitał intelektualny przedsi ębiorstwa 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie A. Stosik, awf.wroc.pl/jednostki/kns/.../organizacja_w_przy-
szlosci z dnia 2005-09-26. 

 
Dobrym przykładem obrazującym bliskoznaczność kapitału intelektualnego  

i kompetencji organizacji są elementy kapitału intelektualnego wyróżnione przez 
A. Stosik (por. rysunek 1.11). Kompetencje organizacji pojawiają się we wszyst-
kim grupach kapitałów wyróżnionych na rysunku. W sposób szczególny dotyczy 
to oczywiście kapitału ludzkiego, gdzie autor wprost wyróżnił kompetencje, ale 
wymienił również inne elementy (rozwój, przywództwo, postawy, zachowania), 
które mieszczą się w szerokiej definicji kompetencji. Tak jak kompetencje pra-
cowników traktowane są jako fundamentalny element kompetencji kluczowych 
organizacji, tak kapitał ludzki stanowi fundamentalną część kapitału intelektual-
nego organizacji. Wśród innych czynników kapitałowych wymienionych przez 
A. Stosik znajdujemy kompetencje rynkowe, relacje z klientami i dostawcami, 
proces zarządzania, a więc kompetencje organizacyjne lub efekty kompetencji 
organizacyjnych (produkty, usługi, technologie, procesy). Mimo wyraźnych 
podobieństw kapitał intelektualny jest w tym ujęciu jednak pojęciem szerszym 
niż kompetencje organizacji, zawiera bowiem kulturę organizacyjną, którą nale-
ży traktować jako czynnik mający wpływ na kompetencje, ich doskonalenie  
i ujawnianie w działaniu, ale odmienny znaczeniowo od kompetencji. 
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Syntetyzując definicje przedstawione w tej części pracy kapitał ludzki defi-
niujemy jako wszystkie kompetencje pracowników (menedżerów i wykonaw-
ców) istotne w perspektywie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstwa 
oraz samych pracowników. W odniesieniu do pojęcia kapitału intelektualnego 
odróżniamy kapitał intelektualny organizacji oraz kapitał intelektualny pracow-
ników. Kapitał intelektualny pracowników to ich zdolności, wiedza, umiejętności, 
czyli najważniejsze elementy składowe kompetencji zawodowych. Natomiast 
kapitał intelektualny przedsiębiorstwa tworzą: 
•  kompetencje – rozumiane szeroko, zgodnie z definicją autorki podaną w pod-

rozdziale 1.2, a więc kompetencje organizacji jako całości oraz zatrudnio-
nych w niej pracowników, 

•  system motywowania pracowników – który jest z jednej strony „produktem” 
kompetentnych menedżerów tworzących ten system, a z drugiej strony sta-
nowi warunek przekształcania kompetencji wszystkich zatrudnionych w po-
żądane wyniki pracy, 

•  kultura organizacji, 
•  innowacyjne produkty i usługi. 

Przyjmujemy, że pomiędzy wymienionymi elementami zachodzą ścisłe związ-
ki o charakterze procesowym, przyczynowo-skutkowym i synergicznym. System 
motywowania i kultura organizacji – dzięki kompetencjom menedżerów – mogą 
przyczynić się do zdobywania, tworzenia, rozwijania i wykorzystywania 
wszystkich kompetencji przedsiębiorstwa. Te z kolei stanowią podstawę tworze-
nia innowacyjnych produktów i usług. Wśród składowych kapitału intelektual-
nego nie wymieniamy kapitału rynkowego, organizacyjnego, strukturalnego, 
bowiem traktujemy je jako synonim kompetencji organizacji. 

 



 

2  

Zarządzanie kompetencjami w organizacjach 

 
 
 
Dokonana w poprzednim rozdziale charakterystyka różnych rodzajów kom-

petencji upoważnia do odróżnienia zarządzania kompetencjami (ZK) i zarządza-
nia kompetencjami zawodowymi (ZKZ). Pojęcie pierwsze ma szerszy zakres 
znaczeniowy i oznacza przede wszystkim działalność praktyczną zorientowaną 
na osiąganie założonych celów organizacji. Musi być ona prowadzona racjonalnie, 
z wykorzystaniem reguł ekonomii wysiłku i etyki. Jak w każdym zarządzaniu, 
także tu można wyróżnić podstawowe funkcje zarządzania: planowanie, organi-
zowanie, kierowanie i kontrolę. 
1. Planowanie obejmuje analizowanie potrzeb i projektowanie portfeli kompe-

tencyjnych. 
2. Organizowanie to doprowadzenie do zapewnienia właściwych kompetencji 

we właściwych miejscach i o właściwym czasie. 
3. Motywowanie to zachęcanie ludzi do zdobywania i rozwijania potrzebnych 

kompetencji. 
4. Kontrolowanie (analizowanie i harmonizowanie), to analizowanie i ocenianie, 

jaka jest relacja między kompetencjami potrzebnymi a realnie dysponowa-
nymi oraz doprowadzanie do stanu zgodności jednych i drugich1. 
ZK to zarządzanie wszystkimi kompetencjami występującymi w organizacji. 

Natomiast zarządzanie kompetencjami zawodowymi (ZKZ) to sposób prowa-
dzenia polityki personalnej w organizacji polegający na tym, że kompetencje 
stają się ogniwem łączącym działania z zakresu rekrutacji i selekcji, ocen pra-
cowników, szkoleń, ścieżki kariery, systemów motywacyjnych. Innymi słowy 
jest to tworzenie wspólnej, jednolitej płaszczyzny procesów występujących  
w ramach zarządzania zasobami ludzkimi2. Istotą zarządzania kompetencjami 
zawodowymi jest wprowadzenie wspólnego zbioru kryteriów podejmowania 

                                                 
1 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2006, s. 36; T. Oleksyn, Zarządzanie a kompetencje w organizacji – refleksje i propozycje, Zarzą-
dzanie i Edukacja, 2003, nr 4 (40), s. 16.  

2 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2004 s. 46. 
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decyzji kadrowych. Dzięki takiej praktyce możliwe jest wypracowanie uniwer-
salnych definicji czynników determinujących efektywność pracowników. Osoby 
pracujące w różnych działach, na różnych poziomach struktury organizacyjnej 
dzięki ZKZ mogą w taki sam sposób rozumieć podstawowe, kluczowe dla firmy 
i dla nich osobiście zagadnienia, np. dobre przywództwo, efektywna praca ze-
społowa. Stwarza to szansę osiągnięcia wyższego poziomu spójności i konse-
kwencji w procesie oceny różnych elementów pracy. Kompetencje są tu po-
strzegane jako narzędzie zarządzania procesami kadrowymi3. 

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że zarządzanie kompetencjami jest ściśle 
powiązane z zarządzaniem zmianą – w zarządzaniu kompetencjami spotykamy 
w praktyce taki sam opór przed zmianą, jaki występuje w każdym zarządzaniu 
zmianą4. Proces uczenia się, nabywania nowej wiedzy i budowanie na jej pod-
stawie nowych umiejętności, przyjmowanie większej odpowiedzialności za własną 
pracę, wymagają wysiłku, który nie każdy chce podjąć, mimo oczywistej (jak by 
się wydawało) satysfakcji towarzyszącej takim procesom. 

 

2.1.  Istota, poziomy i cele zarządzania kompetencjami  
 
Zarządzanie kompetencjami można analizować na różnych poziomach (por. 

rysunek 2.1). Poziom indywidualny dotyczy konkretnej osoby, konkretnego 
pracownikami, który zarządza swoimi kompetencjami. Zarządzanie własnymi 
kompetencjami doskonale wpisuje się w popularny dziś (wręcz modny) przed-
miot badań i temat szkoleń, jakim jest zarządzanie sobą. Celem zarządzania 
sobą jest polepszanie u ludzi rozumienia własnych pragnień i interesów, uczenie 
ustalania celów osobistych i osiągania ich w ciągu całego życia w harmonii  
i przyjaźni z innymi ludźmi oraz w konkretnych warunkach i okolicznościach 
życia. Dzięki temu człowiek staje się zdolny do kształtowania siebie, do bycia 
„szefem samego siebie”, a także do twórczego dzielenia się z tym, co osiągnął  
z innymi ludźmi, z którymi współpracuje. Dzięki samoświadomości, odkrywa-
niu własnych zasobów, poziomu kompetencji i systematyzacji wiedzy każda 
osoba może wykorzystać swoje możliwości i zdolności w kierunku samorealizacji.  

Drugi poziom zarządzania kompetencjami to poziom organizacyjny. Z punktu 
widzenia rozwoju poszczególnych organizacji ten poziom jest najważniejszy. 
Jego trzon stanowi określenie przez kadrę menedżerską kompetencji niezbęd-
nych w organizacji, sposobu ich dostarczania i rozwijania, głównie przez przy-

                                                 
3 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 11; 28. 
4 Szerzej: B. Wawrzyniak, Zarządzanie zmianami w organizacji, [w:] Zarządzanie. Teoria  

i praktyka, wydanie V, praca zbiorowa pod redakcją A.K. Koźmińskiego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2001, s. 519. 
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ciągnięcie i zatrzymanie najbardziej wartościowych pracowników oraz system 
doskonalenia zawodowego. 

 
Rysunek 2.1.  Poziomy zarz ądzania kompetencjami 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 36–37. 

 
Poziom lokalny dotyczy przede wszystkim gmin i powiatów. Tworząc i re-

alizując plany rozwoju społeczno-gospodarczego, również (bezpośrednio lub 
pośrednio) zarządza się kompetencjami. Ich największa rola widoczna jest  
w realizacji polityki edukacyjnej, kulturalnej, szkoleniowej. Władze lokalne  
w dużej mierze decydują o możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych 
na danym terenie. Dotyczy to w równym stopniu młodzieży, jak i osób bezro-
botnych, które w ramach oferty szkoleniowej urzędów pracy mają szanse uzy-
skać formalne uprawnienia do wykonywania nowych zawodów. Lokalni włoda-
rze zarządzają kompetencjami także, promując przedsiębiorczość5. 

Regionalne zarządzanie kompetencjami widoczne jest głównie w krajach,  
w których polityka edukacyjna, zawodowa, kulturalna realizowana jest na po-
ziomie rządów lokalnych (np. landów w Niemczech czy stanów w USA).  
W warunkach polskich za odpowiednik regionu przyjmuje się obszar wojewódz-
twa. W kontekście zarządzania kompetencjami najważniejsze są regionalne uwa-
runkowania społeczno-demograficzne ujmowane jako „kompleks czynników 
wzajemnie współzależnych wyrażających ogólny poziom kultury, uznawane 
                                                 

5 Szerzej na ten temat: Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:]  
J. Moczydłowska, I. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 
2007, s. 67–82. 
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systemy wartości, zwyczaje, otwartość na zmiany, demonstrowane zachowania, 
postawy i konflikty społeczne, aktywność zawodową i przedsiębiorczość ludno-
ści, ruchy regionalne i etniczne, migrację ludności, poziom przestępczości (…). 
Wpływa to na jakość pracowników na lokalnym rynku pracy, na etykę pracy, 
możliwość zatrudnienia przy wymaganym poziomie wykształcenia i kwalifikacji, 
dostępność specjalistów i menedżerów, atrakcyjność regionu dla specjalistów  
z zewnątrz”6. Trzeba podkreślić, że środki płynące do polskich regionów z fun-
duszy europejskich stwarzają ogromną szansę na rozwój kompetencji zawodo-
wych Polaków. Jako przykład może posłużyć region Podlasia, gdzie z ogólnej 
kwoty środków UE przyznanych na lata 2004–2006 (526 mln zł) ok. 22% prze-
znaczono na rozwój zasobów ludzkich7.  

Krajowy (narodowy) poziom zarządzania kompetencjami to w pierwszym 
rzędzie państwowa polityka oświatowa i jej adekwatność do potrzeb rynku pracy 
oraz dostarczanie niezbędnej do rozwoju edukacji infrastruktury. Analizując ten 
wymiar ZKZ trzeba także zwrócić uwagę na regulacje prawne dotyczące porad-
nictwa zawodowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, które wywierają 
aktywizujący lub dezaktywizujący wpływ na aktywność zawodową ludności.  
W erze globalizacji znaczenia nabiera również ponadnarodowy poziom zarzą-
dzania kompetencjami. Popularyzacja i egzekwowanie przez instytucje między-
narodowe elementarnych praw człowieka, w tym prawa do nauki, swobodnego 
wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia, prawa do rozwoju zawodowego i ochrony 
pracy stanowią najważniejszy wymiar ponadnarodowego zarządzania kompe-
tencjami8. 

W kontekście zarządzania kompetencjami na poziomie narodowym i ponad-
narodowym ogromne znaczenie ma nie tylko czynnik prawny, ale i finansowy. 
W tym wymiarze zarządzanie kompetencjami na poziomie krajowym wiąże się  
z polityką Unii Europejskiej wspierającą finansowo rozwój kapitału ludzkiego. 
W latach 2004–2006 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystane 
w Polsce na rozwój szeroko rozumianych kompetencji zawodowych wyniosły 
406 676 000 euro. Przeznaczono je na rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (2.3 
SPO RZL), rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku 
pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (2.1 ZPORR), reorien-
tację zawodową dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacji (2.4 ZPORR), 

                                                 
6 J. Komorowski, Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej w polityce rozwoju  

regionalnego, [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu, praca zbiorowa pod redakcją A. Kopczuka, 
M. Proniewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Biały-
stok 2005, s. 22. 

7 I. Jatulewicz, Strategia rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim, [w:] Czynniki 
rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, tom II, praca zbiorowa pod redakcją  
B. Plawgo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 
2005, s. 64. 

8 Por. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 38. 
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regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy (2.6 ZPORR). W kolejnym 
okresie programowania (2007–2013) kwoty zaplanowane na finansowanie działań 
rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regional-
nych Programów Operacyjnych są jeszcze większe – łącznie 6 140 557 980 euro9. 
W Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007–2013 jako cel 
strategiczny określono wzrost konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  
i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Projekty realizowane zarówno na 
szczeblu krajowym jak i regionalnym, a zwłaszcza wielkość środków przezna-
czonych na ich realizację pozwalają przyjąć, że w najbliższych latach Polskę 
czeka prawdziwy „skok kompetencyjny” umożliwiający realizację najważniej-
szych celów zarządzania kompetencjami. 

 
Cele zarządzania kompetencjami 

Analiza zarządzania kompetencjami nakazuje zwrócenie uwagi na cele tego 
procesu. Z całą pewnością nie może to być „sztuka dla sztuki” w imię podążania 
za taką czy inną modą czy trendami. Cele ZK rozpatruje się w minimum dwóch 
wymiarach: indywidualnym i organizacyjnym. Z perspektywy organizacji 
zarządzanie kompetencjami można analizować w znaczeniu szerszym i węż-
szym. Zarządzanie kompetencjami rozumiane szeroko może być traktowane 
jako narzędzie wyznaczania strategii przedsiębiorstwa (por. rysunek 2.2) lub 
metoda strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Każde przedsiębiorstwo 
w toku swojego działania nabywa określone kompetencje. Wysokie kompetencje 
np. finansowe, technologiczne, rynkowe, menedżerskie, kadrowe stanowią  
o wartości firmy i są źródłem jej przewagi konkurencyjnej. Z kolei niedostatecz-
ne kompetencje wskazują najpilniejsze potrzeby rozwojowe organizacji. To, jaki 
rodzaj i poziom kompetencji jest najważniejszy z punktu widzenia rynku, ujawnia 
mechanizm konkurencji. Porównanie kompetencji przedsiębiorstwa z wymaga-
niami rynku pozwala na określenie jego mocnych i słabych stron. Mocne strony 
to potencjalne źródło przewagi nad konkurencją, słabe strony to potrzeby firmy. 
Ich analiza dostarcza informacji do kwantyfikacji konkurencyjności pod wzglę-
dem wybranych kryteriów. Uzyskane oceny kompetencji przedsiębiorstwa mogą 
być analizowane, porównywane w czasie, prezentowane w formie ilościowej  
i jakościowej. W takim ujęciu zestawienie przewagi i potrzeb stanowi podstawę 
do wyznaczania strategii, a zarządzanie przedsiębiorstwem polega na doskona-
leniu kompetencji przez koncentrację wysiłków i środków na wybranych obsza-
rach w celu uzyskania przewagi technologicznej, organizacyjnej, finansowej  
                                                 

9 Por. J.B. Gołębiewska, Możliwości rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa w świetle 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie wartością organizacji, praca zbioro-
wa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 240–241. 
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i kadrowej nad innymi firmami10. Jest to jedna ze szkół myślenia strategicznego 
określana jako „szkoła zasobów i kompetencji strategicznych” opisana szczegó-
łowo w rozdziale 1. 

 
Rysunek 2.2.  Kompetencje organizacyjne a strategia przedsi ębiorstwa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębior-
stwie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 285. 

 
Węższe rozumienie zarządzania kompetencjami nakazuje odnosić je do pro-

cesów kadrowych. Wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami powinno 
prowadzić do zorientowania działań personalnych przedsiębiorstwa (organizacji) 
na ciągłe doskonalenie kluczowych umiejętności, rozwijanie postaw i zdobywanie 
wiedzy przez wszystkich pracowników. Kompetencje są tu również traktowane 
jako zasób niezbędny do osiągania celów strategicznych i operacyjnych organi-
zacji.  

Bardziej popularne traktowanie zarządzania kompetencjami w węższym wy-
miarze polegające na ich odnoszeniu do zarządzania zasobami ludzkimi pozwala 
na wyróżnienie następujących celów szczegółowych ZKZ: 
1. Określenie właściwych standardów pracy na stanowiskach. 

ZKZ stanowi tu narzędzie porządkowania działań zmierzających do osiąg-
nięcia stałego, pożądanego poziomu jakości zasobów ludzkich w skali całej 
organizacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw upa-

                                                 
10 Por. J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa i Do-

skonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 285. 
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trujących główne źródło przewagi konkurencyjnej w jakości produktów,  
a także w sytuacji niedoboru specjalistów na rynku pracy. 

2. Badanie realnych kompetencji pracowników, w tym kadry menedżerskiej. 
Diagnoza kompetencji jest ważnym kryterium rekrutacji wewnętrznej, ukie-
runkowuje rozwój i ścieżki awansu w sytuacji zmiany, na przykład restruktu-
ryzacji przedsiębiorstwa. Jednocześnie realizowany jest cel ukierunkowania  
i skłaniania ludzi do rozwoju. 

3. Przygotowanie pracowników do bieżących i przyszłych zadań. 
Cel ten oparto na przekonaniu, że w dynamicznie zmieniającej się rzeczywi-
stości gospodarczej i prawnej łatwiej zaplanować przyszłe kompetencje niż 
konkretne zadania. Kariera zawodowa staje się coraz mniej linearna, coraz 
mniej określona i przewidywalna. Pewne zawody się pojawiają, a inne znikają. 
Rozwój organizacyjny wymusza zmiany organizacji pracy, a wprowadzane 
systemy informatyczne modyfikują konieczne kompetencje i charakter pracy. 
Coraz częściej pracodawcy postrzegają pracobiorców poprzez portfel ich 
kompetencji osobistych. Co więcej, modyfikowane procesy pracy wymagają 
wciąż nowych kompetencji. Standardem na stanowiskach nierobotniczych 
zaczyna być posiadanie studiów wyższych, często uzupełnionych o studia 
podyplomowe. Coraz większą grupę pracowników stanowią tzw. „pracownicy 
wiedzy”, którzy wykonują pracę w zawodach do niedawna nieistniejących. 
Pojawia się zjawisko rozwijania kompetencji nie tylko dla konkretnej aktualnie 
wykonywanej pracy, ale także dla zmiany i ewolucji własnej kariery zawo-
dowej. Znaczenia nabiera nie tylko to, co dany pracownik umie aktualnie, ale 
także to, co może umieć w przyszłości. Kształcenie ustawiczne jest coraz 
częściej koniecznością, o ile chce się pozostać osobą atrakcyjną na rynku 
pracy. Dodatkowo coraz większego znaczenia nabiera nabywanie kompeten-
cji koniecznych do uczenia się nowych kompetencji, a nie tylko konkretnych 
kompetencji zawodowych. Znaczenie rozwoju zawodowego staje się coraz 
istotniejsze, zarówno z perspektywy pracownika jak i pracodawcy11.  

4. Zwiększenie wartości przedsiębiorstwa przez wzrost wartości kapitału 
ludzkiego. 
Kompetentni i właściwie motywowani pracownicy działają na rzecz zwięk-
szenia wartości firmy12. Badania przeprowadzone na próbie 77 par prezesów 
i dyrektorów personalnych w firmach brytyjskich pozwoliły na ustalenie, że 
inwestowanie w pracowników stawiają oni na drugim miejscu na liście prio-
rytetowych zadań biznesowych, tuż za efektywną strategią przedsiębior-
stwa13. Zarządzanie aktywami niematerialnymi pełni coraz większą rolę  

                                                 
11 Por. www.profirma.com.pl/x.php/1,940/VI-FORUM-SKZ.html, 2007-07-30. 
12 J. Rozalie, Reward for Value: Six Steps to Increasing Your Company’s, „People Value”, Be-

nefits & Compansation Degest, 2005, nr 7, s. 39. 
13  Aligned At the Top? Survey of CEO’s and HR Directors Perceptions of HR, Deloitte & 

Touch, Wielka Brytania 2003. 



Rozdział 2 

 

64 

w generowaniu wartości dodanej i budowaniu wartości przedsiębiorstwa, 
której pomiar wychodzi poza metody klasycznej księgowości. Przykładem 
może być wartość rynkowa firm notowanych na giełdzie nowojorskiej, która 
była przeciętnie 6 razy większa niż wartość księgowa, a w branży technolo-
gicznej współczynnik ten osiągał nawet wartość trzycyfrową (przykład – fir-
ma Amazon – 107,79)14. Pomiar wartości przedsiębiorstwa wymaga dziś sto-
sowania coraz bardziej nowatorskich i zaawansowanych mierników 
uwzględniających wartość kapitału ludzkiego i poziom dojrzałości procesów 
kadrowych w organizacji. Jedną z nich jest metodologia opracowana na Uni-
wersytecie Carnegie Mellon w Pittsburghu, która tworząc opisy poziomów 
zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie na potrzeby potencjalnego 
inwestora, mocno akcentuje wagę zarządzania kompetencjami zawodowymi. 
Tworząc pięciopoziomową skalę dojrzałości procesów zarządczych, zarzą-
dzanie kompetencjami zawodowymi pracowników umieszcza na wysokim 
poziomie czwartym, który określany jest mianem „przewidywalny”. Oznacza 
to, że powszechne uwzględnianie kompetencji zatrudnionych pozwala opty-
malnie zarządzać potencjałem ludzkim firmy, a w proces planowania, oceny  
i rozwoju kompetencji włączani są nie tylko kierownicy liniowi, ale również 
sami pracownicy. Osiągnięcie „przewidywalnego” pułapu dojrzałości wymaga 
stosowania pomiaru zarówno kompetencji, jak i wyników pracy, co pozwala 
przewidywać rezultaty działań osób zatrudnionych. Na bazie zarządzania 
kompetencjami ma szanse rozwinąć się piąty, najwyższy poziom zarządzania 
– „optymalny” oparty o proces ciągłego zarządzania zmianami. Powyższa 
„certyfikacja” polityki kadrowej przedsiębiorstw stanowi istotny element 
oceny ich atrakcyjności inwestycyjnej15. 

5. Zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników i ich pozycji na rynku 
pracy. 
Cel ten pozwala każdemu pracownikowi prowadzić własny „marketing” per-
sonalny, planować swój rozwój i odczuwać satysfakcję z rosnącej pozycji  
w aktualnym miejscu zatrudnienia oraz na zewnętrznym rynku pracy. 

6. Maksymalne wykorzystanie mocnych stron pracowników i kadry mene-
dżerskiej przy jednoczesnej marginalizacji ich słabych stron. 
ZKZ pozwala na rozpoznanie zalet, zdolności i zainteresowań pracowników 
oraz oparcie na nich ścieżek rozwoju zgodnych z celami organizacji. Warto 
na marginesie zauważyć, że niestety większość menedżerów w swojej pracy 
koncentruje się raczej na minimalizowaniu słabych stron swoich pracowników 

                                                 
14 Za: P. Sierociński, Od zarządzania kadrami do zarządzania kapitałem ludzkim, Personel  

i Zarządzanie, 2004, nr 7, s. 22. 
15 Por. www.sei.cmu.edu/cmm-p/; Soft Engineering Institute, People Capability Maturity 

Model, 2007.07.31. 
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niż na rozwijaniu ich mocnych stron. Potwierdzają to wyniki badań Instytutu 
Gallupa. Opisany problem dotyczy aż 59% menedżerów amerykańskich  
i 62% menedżerów brytyjskich. Znajduje to odzwierciedlenie w poglądach 
„drugiej strony”, czyli pracowników. W badaniach prowadzonych przez ten 
sam instytut pracownicy zadeklarowali, że zaledwie przez 17% (Stany Zjed-
noczone) lub 15% (Wielka Brytania) swojego czasu pracy wykorzystują swoje 
mocne strony i zdolności16. 

7. Wzrost efektywności. 
Uwzględnianie relacji nakładów do efektów działań pozwala ocenić zasad-
ność inwestycji w politykę kadrową. Celem idealnym jest ustalenie wskaźnika 
ROI (stopy zwrotu z inwestycji) w obszarze działań personalnych17. Trzeba 
jednak w tym miejscu podkreślić, że obliczanie ROI dla efektów działań  
w sferze zarządzania zasobami ludzkimi napotyka na szereg trudności meto-
dologicznych i praktycznych18. 
Synteza dorobku nauk o zarządzaniu upoważnia do wyróżnienia uniwersal-

nych celów zarządzania kompetencjami. Są to: 
•  w sferze najbardziej ogólnej – zapewnienie kompetencji gwarantujących 

wysoką jakość pracy i życia, rozwój społeczny i gospodarczy, dostosowanie 
zasobów kompetencji do zmian zachodzących w życiu społecznym i gospo-
darczym, 

•  w odniesieniu do przedsiębiorstwa – osiąganie wysokiego poziomu efektyw-
ności, konkurencyjności, wartości, 

•  w sferze życia jednostki – rozwijanie kompetencji koniecznych do wykony-
wania pracy zawodowej, satysfakcjonującego pełnienia ról zawodowych,  
a pośrednio do zaspokajania wszystkich potrzeb związanych z pracą zawo-
dową. 
 

2.2.  Wdrożenia systemów zarządzania kompetencjami  
zawodowymi 

 
W tytule podrozdziału celowo użyto liczby mnogiej, sygnalizując w ten spo-

sób, że nie ma jednej metodologii wprowadzania systemu ZKZ powszechnie 
uznanej i sprawdzającej się we wszystkich organizacjach. Podstawowym warun-
kiem realizacji celów zarządzania kompetencjami jest dostosowanie tego narzę-

                                                 
16 Za: N. Sosińska, Magia rozwoju talentów. Jak zdobywać, zatrudnić i zatrzymać właściwych 

ludzi w firmie, Wydawnictwo IFC PRESS, Kraków 2007, s. 16. 
17 Por. G. Filipowicz, Zarządzanie…, op. cit., s. 48-50. 
18 Szerzej: J. Woźniak, Podejście zewnętrzne i wewnętrzne w badaniu efektywności szkoleń, 

[w:]  Gospodarka oparta na wiedzy, praca zbiorowa pod redakcją I.K. Hejduk, J. Korczaka, Wy-
dawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, s. 707–710. 
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dzia do specyfiki organizacji, a zwłaszcza wymogów jej kultury organizacyjnej, 
branży i otoczenia, w którym funkcjonuje, aktualnych problemów związanych  
z potencjałem kadrowym. Według analiz P. Sparrowa i J. Pickarda, system za-
rządzania kompetencjami warto stosować wówczas, gdy: 
•  można jednoznacznie określić kompetencje potrzebne do uzyskania określo-

nych wyników, 
•  liczba kompetencji kluczowych koniecznych do właściwego wykonywania 

obowiązków nie jest zbyt duża, 
•  daje się zauważyć bezpośredni związek między wyższym poziomem kompe-

tencji a osiąganiem lepszych wyników, 
•  rozwój organizacji wymaga zdobywania nowych umiejętności, 
•  wizerunek firmy zależy w dużej mierze od sposobu zachowania jej pracow-

ników, 
•  wyniki przedsiębiorstwa uzależnione są od małej liczby pracowników posia-

dających (lub nie) określone kompetencje19. 
W praktyce spotyka się dwie najczęściej stosowane metody wdrażania zarzą-

dzania kompetencjami zawodowymi: ekspercką oraz partycypacyjną.  
 

Metoda ekspercka 

Polega na korzystaniu z usług ekspertów (najczęściej specjalistów zewnętrz-
nych z firm konsultingowych). Jej podstawowe zalety to szybkość działania  
i niewielka konieczność angażowania się pracowników organizacji, w której 
system jest wdrażany. Firmy konsultingowe dysponują zwykle bogatym zbiorem 
zdefiniowanych i opisanych kompetencji, licznymi narzędziami do oceny kom-
petencji, zarówno na etapie rekrutacji, jak i w odniesieniu do doświadczonych 
pracowników, warsztatem ich poprawnego stosowania.  

Prawidłowe wykorzystanie metody eksperckiej wymaga, by specjaliści ze-
wnętrzni otrzymali maksymalnie dużo informacji na temat historii firmy, reali-
zowanej przez nią strategii, struktury organizacyjnej, poziomów zarządzania, 
sytuacji finansowo-ekonomicznej oraz aktualnych procedur stosowanych w ra-
mach polityki personalnej. Niezbędne są również opisy wymogów związanych  
z zadaniami typowymi dla poszczególnych stanowisk. Na tej podstawie eksperci 
opracowują profile kompetencyjne stanowisk, a po ich zatwierdzeniu przez ka-
drę kierowniczą przedstawiają procedury ich wykorzystywania. 

Możliwości korzystania z tego rodzaju usług w Polsce są bardzo duże,  
o czym świadczy chociażby liczba ofert w Internecie. Po wpisaniu do dowolnej 

                                                 
19 Za: Ł. Sienkiewicz, Uwarunkowania zarządzania kompetencjami pracowników w małych  

i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach, 
praca zbiorowa pod redakcją K. Piotrowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej  
w Warszawie, Warszawa 2002, s. 240–241. 
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wyszukiwarki hasła „zarządzanie kompetencjami” otrzymuje się adresy interne-
towe kilkudziesięciu firm oferujących kompleksowe wdrożenie ZKZ. Oczywiście 
warto mieć na uwadze fakt, że liczba ofert nie zawsze przekłada się na jakość 
usług, stąd decyzja o skorzystaniu z metody eksperckiej i powierzenie firmie 
zewnętrznej wdrażania zarządzania kompetencjami powinny być poprzedzone 
wnikliwą analizą referencji jej dotychczasowych klientów oraz kompetencji jej 
pracowników. Wprowadzenie do przedsiębiorstwa lub innej organizacji zarzą-
dzania kompetencjami wymaga bowiem… kompetencji.  

Ewentualny brak profesjonalizmu firmy zewnętrznej to nie jedyna wada me-
tody eksperckiej. Znacznie poważniejszy problem to ryzyko, że pracownicy 
odrzucą system wdrożony przez osoby z zewnątrz, traktując go jako coś „obce-
go”, narzuconego, nieadekwatnego w stosunku do faktycznych wymogów ich 
pracy. Sposobem na wyeliminowanie tego rodzaju trudności jest wykorzystanie 
metody partycypacyjnej. 

 
Metoda partycypacyjna 

Metoda ta nie wyklucza udziału specjalistów zewnętrznych, ale ich aktyw-
ność jest podrzędna w stosunku do pracy, którą muszą wykonać sami pracownicy 
organizacji wdrażającej ZKZ. Czasochłonność i pracochłonność to najczęściej 
wymieniane wady tej metody, ale w ostatecznym rozrachunku warto taki koszt 
ponieść. Inaczej może znaleźć swoje potwierdzenie stara maksyma: „kto nie ma 
czasu zrobić czegoś od razu dobrze, będzie musiał znaleźć czas, by zrobić to po 
raz drugi”.  

Istotą partycypacji jest stworzenie podwładnym warunków do przejawiania 
inicjatywy, zgłaszania pomysłów, aktywności, zapewnienie prawa do krytyki 
rozwiązań i proponowanie własnych alternatywnych pomysłów służących po-
dejmowaniu najkorzystniejszych decyzji. Świadomość wpływu na funkcjono-
wanie firmy i współodpowiedzialność za jej losy korzystnie wpływa na integrację 
oraz identyfikację pracowników ze swoim miejscem pracy. Przedsiębiorstwo  
i zachodzące w nim procesy przestają być traktowane przez nich jako obce. Par-
tycypacyjny styl zarządzania jest jednym z ważniejszych elementów wpływających 
na to, czy firma jest postrzegana jako przyjazna pracownikowi. Partycypacja 
umożliwia pracownikom satysfakcję z udziału w realizacji ważnych przedsię-
wzięć. Ten styl jest w Polsce często mylony z demokratycznym stylem zarzą-
dzania. Demokracja polega na podejmowaniu decyzji przez większość. Natomiast 
partycypacja nie wyklucza odpowiedzialności menedżerów za decyzje. Pozwala 
im jednak na otrzymanie informacji i uwag od większych grup pracowniczych, 
na zyskiwanie poparcia dla podejmowanych decyzji. Im partycypacja jest szersza  
i głębsza, w tym większym stopniu przedsiębiorstwo może sięgać do doświad-
czeń i pomysłów pracowników – końcowe rozwiązania będą więc doskonalsze. 
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Uczestnictwo zapewnia zgodę: przyjęte rozwiązania należą do tych, którzy 
uczestniczyli w ich tworzeniu i nie rodzą oporów tak jak w przypadku pomysłów 
narzuconych. Zgoda zaś ułatwia wprowadzenie rozwiązań w życie. Dotyczy to 
również zarządzania kompetencjami. W większości organizacji, zwłaszcza du-
żych, nie jest możliwy identyczny udział wszystkich pracowników we wszyst-
kich etapach opracowywania i wdrażania systemu. Jednak ważne jest, aby każdy 
mógł uczestniczyć w pracach przynajmniej nad jednym aspektem projektu. Wy-
soki poziom akceptacji pracowników to nie jedyna zaleta metody partycypacyjnej. 
Do jej plusów należy także zaliczyć znacznie większą niż w metodzie eksperc-
kiej precyzję i lepsze dopasowanie profili kompetencji do konkretnych stanowisk. 

Istotnym elementem metody partycypacyjnej jest, prowadzony systematycz-
nie i na bieżąco, proces informowania pracowników o przebiegu prac nad ZKZ. 
Każdy, kogo obejmie system kompetencyjny powinien otrzymać informacje 
dotyczące przyczyn jego wprowadzania, sposobu, w jaki zostanie zaprojektowany 
oraz używany. Tworzenie profili stanowiskowych będzie wymagało zebrania 
ogromnej ilości informacji dotyczących specyfiki funkcjonowania poszczegól-
nych stanowisk pracy. Głównym źródłem tych informacji będą osoby zatrudnione 
w organizacji, dlatego by otrzymać od pracowników maksymalnie obiektywne, 
wiarygodne informacje, należy najpierw im udzielić informacji: 
•  jak będzie przebiegał proces tworzenia profili kompetencyjnych, 
•  dlaczego czynności takie jak wywiady z pracownikami, robocze spotkania 

dyskusyjne, wstępne testowanie modelu, są konieczne, 
•  kiedy będą prowadzone poszczególne prace związane z tworzeniem i wdra-

żaniem systemu kompetencyjnego, 
•  jakie role przewidziano dla pracowników w pracach nad systemem, czego się 

od nich oczekuje, 
•  dlaczego pracownicy są proszeni o udział w określonych działaniach, 
•  dlaczego nie zaproponowano im udziału w innych działaniach, 
•  do kogo należy zwracać się po informacje20. 

Nie mniej istotne jest zbieranie informacji zwrotnych od pracowników. „Kie-
rownicy często mylą dobre intencje z dobrym przywództwem. Dobre intencje 
nie są tożsame z działaniem, a ludzie nie reagują na intencje szefa. Reagują na 
jego zachowanie, a zwłaszcza na to, co ono znaczy dla nich, nie dla niego. Tak 
więc liderzy powinni zabiegać o informacje zwrotne od swoich bezpośrednich 
podwładnych. Nie mogą wyłącznie zakładać, że ich intencje same zadziałają lub 
że ich dobre chęci dostatecznie jasno przemówią w ich imieniu”21. 

 

                                                 
20 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele…, op. cit., s. 39–40. 
21 B. Peltier, Psychologia coachingu kadry menedżerskiej. Teoria i zastosowanie, Dom Wy-

dawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 46. 
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Etapy opracowywania i wdrażania systemu zarządzania kompetencjami 

Proces musi rozpocząć się od podjęcia decyzji przez najwyższe gremia kie-
rownicze. I musi to być decyzja wynikająca z gruntownie przemyślanych, racjo-
nalnych przesłanek, wykluczająca traktowanie ZKZ w kategoriach nowinkar-
skiego trendu czy „sztuki dla sztuki”. Jak pisze B.R. Kuc, „Jeśli na topie jest na 
przykład zarządzanie kompetencjami, to wiele firm je wprowadza – bez analizy 
opłacalności zastosowania danego systemu”22. Takie dobieranie filozofii zarzą-
dzania na podstawie mody jest, w ocenie cytowanego autora, jedym z najpoważ-
niejszych błędów strategicznych. Dlatego kadra menedżerska powinna w pierwszej 
kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, czy system ułatwi osiąganie aktual-
nych i przyszłych celów strategicznych organizacji. Narzędziem, które może 
ułatwić proces decyzyjny jest zawarta w tabeli 2.1 lista pytań. Metoda interpretacji 
wyników jest bardzo prosta – im więcej odpowiedzi „tak”, tym więcej argumen-
tów przemawiających za zasadnością wprowadzenia systemu kompetencyjnego. 

 
Tabela 2.1.  Kwestionariusz analizy zasadno ści wdra żania systemu zarz ądzania 

kompetencjami 

Odpowied ź 
Pytanie 

TAK NIE 

Czy Firma stoi wobec jakichkolwiek dużych zmian w otoczeniu biznesowym 
w przyszłości?   

Czy technologia, która stosowana jest w Firmie podlega szybkim zmianom?    
Czy Firma buduje własną przewagę konkurencyjną na technologii?   
Czy Firma działa na wysoko konkurencyjnym rynku (np. pod względem techno-
logii, wielości konkurentów narodowych lub ponadnarodowych)?   

Czy tzw. „zasoby ludzkie” są ważnym czynnikiem sukcesu w Firmie na dzisiaj?   
Czy Firma nie posiada wewnętrznych narzędzi pomiaru aktualnego poziomu 
kompetencji pracowników oraz rozwoju kompetencji, które mogą okazać się 
ważne w przyszłości? 

  

Czy wysoko wykwalifikowani pracownicy z branży, w której funkcjonuje Firma 
są trudno dostępni na rynku pracy?   

Czy pracownicy w Firmie przywiązują małą wagę do rozwoju swoich kompetencji?   
Czy w Firmie planowane są duże zmiany lub restrukturyzacja?   
Czy Firma zamierza konkurować na rynku międzynarodowym?   

                                                 
22 B.R Kuc, Problemy zarządzania strategicznego, [w:] Strategie produkcji przedsiębiorstw  

w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod redakcją J. Szabłowskiego, Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005, s. 34. 
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Czy pracownicy powinni zmienić swoją postawę wobec własnego rozwoju za-
wodowego, zwłaszcza w zakresie rozwoju nowych kompetencji zawodowych, na 
bardziej aktywną? 

  

Czy w Firmie przydatny byłby wspólny język porozumiewania się i narzędzia 
w zakresie określania pożądanych kompetencji aktualnie i w przyszłości?   

Podsumowanie   

Źródło:    http://www.profirma.com.pl/x.php/1,1023/Wprowadzenie-do-zarzadzania-kompetencjami.html 
2007-07-30 

 
Już w pierwszym etapie, po podjęciu przez menedżerów decyzji, warto pozy-

skać dla niej przychylność załogi. Zaangażowanie najwyższych władz organiza-
cji w proces komunikowania o projekcie jest tu nie do przecenienia23. To do nich 
należy jasne przedstawienie celów systemu i oczekiwań z nim związanych tzw. 
liderom opinii, czyli tym osobom, których zdanie ma największy wpływ na opinie 
pozostałych pracowników. 

Autorzy publikacji poświęconych tematyce ZKZ różnią się w przedstawianiu 
etapów wdrażania systemu, co wynika zapewne z odmienności podejścia do 
samej istoty kompetencji, ich grupowania i poziomowania, co poddano analizie 
w rozdziale 1. G. Filipowicz proponuje następujące fazy procesu wdrażania 
systemu: 
1 – podjęcie decyzji o wdrożeniu ZKZ; 
2 – wstępna weryfikacja zbioru kompetencji, 
3 – przyporządkowanie kompetencji poszczególnym stanowiskom lub grupom 

stanowisk; 
4 – audyt kompetencyjny; 
5 – dobór i wprowadzenie metod rozwoju kompetencji; 
6 – podtrzymywanie bieżącego funkcjonowania i rozwój systemu24. 

Wstępna weryfikacja zbioru kompetencji traktowana jako etap 2 zakłada 
korzystanie z gotowych opracowań zbiorów kompetencji pozostających w zaso-
bach firm konsultingowych. Za zasadne uznaje się wybranie maksymalnie 60 
kompetencji traktowanych jako podstawowe i poddanie ich dalszym opracowa-
niom adekwatnie do potrzeb organizacji wprowadzającej ZKZ oraz poszczególnych 
stanowisk pracy. Równolegle organizuje się warsztaty strategiczne precyzujące 
podstawowe cele systemu oraz wyłaniające grupę kompetencji wspólnych dla 
wszystkich pracowników. W warsztatach uczestniczą menedżerowie najwyższe-
go szczebla i przedstawiciele głównych grup pracowniczych. Dla dobrej organi-

                                                 
23 Szerzej na ten temat: M. Strużycki, Doskonalenie zarządzania – charakterystyka procesów 

zmian a świadomość menedżerska, [w:] Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębior-
stwach a świadomość menedżerska, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, Oficyna Wy-
dawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 31. 

24 Por. G. Filipowicz, Zarządzanie…, op. cit., s. 54–62. 
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zacji całego procesu pożądane jest utworzenie swoistego „centrum wiedzy” na 
temat kompetencji. Jego uczestnicy zbierają informacje, materiały, narzędzia 
dotyczące problematyki kompetencji i zarządzania kompetencjami. Ich działa-
niami może kierować specjalnie powołany menedżer kompetencji lub pracownik 
działu personalnego, któremu włączono te działania do zakresu obowiązków. 

Przyporządkowanie kompetencji poszczególnym stanowiskom lub gru-
pom stanowisk to etap, który obejmuje wnikliwą analizę wymagań na poszcze-
gólnych stanowiskach, a w szczególności: 
•  cel jego istnienia, 
•  zadania wykonywane na stanowisku, 
•  najważniejsze wyzwania i trudności, 
•  umiejscowienie stanowiska w istniejących dotąd w firmie systemach, np. 

systemie oceny. 
Na tej podstawie dokonuje się wyboru kompetencji kluczowych dla danego 

stanowiska i dokonuje precyzyjnego opisu poszczególnych poziomów danej 
kompetencji. Profile kompetencji i ich opisy powinno zaakceptować najwyższe 
kierownictwo organizacji, określając jednocześnie, jaki poziom kompetencji jest 
pożądany na poszczególnych stanowiskach. 

Audyt kompetencyjny to etap polegający na konfrontacji poziomu kompe-
tencji pożądanego na poszczególnych stanowiskach z rzeczywistym poziomem 
kompetencji pracowników. W praktyce wykorzystywane są tu różnorodne źródła 
oceny: kwestionariuszowe testy kompetencyjne, oceny formułowane przez kie-
rowników na podstawie skal kompetencyjnych, ocena reprezentatywnej próby 
pracowników przez konsultantów zewnętrznych przy wykorzystaniu skal obser-
wacyjnych, centra oceny. Przebieg i rezultat tego etapu w dużej mierze uwarun-
kowane są jakością metod, technik i narzędzi oceny oraz profesjonalizmem tych, 
którzy będą ją przeprowadzać. Warto pamiętać, że z psychologicznego punktu 
widzenia sytuacja bycia ocenianym nigdy nie jest emocjonalnie obojętna. Naj-
częściej wywołuje silną reakcję stresu, nawet jeśli wyniki oceny są dla ocenianego 
pozytywne25. Stąd tak ważne przygotowanie tych, którzy będą przeprowadzać 
audyt oraz dobry przepływ informacji na temat celów audytu do pracowników. 
Etap ten powinien zakończyć się precyzyjnym określeniem luki między kompe-
tencjami pożądanymi a zdiagnozowanymi oraz wstępnym zaplanowaniem działań 
rozwojowych26. 

Dobór i wprowadzenie metod rozwoju kompetencji to najważniejsza część 
systemu ZKZ. Wszystkie opisane wcześniej etapy mają doprowadzić do odpo-
wiedniego doboru metod rozwijania kompetencji. Najważniejsza z nich to szko-
lenia, ale nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają także 
po inne sposoby pozyskania nowych kompetencji np. współpracując ze środowi-

                                                 
25 Por. J.F. Terelak, Psychologia menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999, s. 195–199. 
26 G. Filipowicz, Zarządzanie…, op. cit., s. 58. 
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skiem akademickim, zatrudniając nowych pracowników, uczestnicząc w konferen-
cjach, wizytując inne firmy czy nawet zakupując inne firmy. Coraz powszechniejszy 
staje się także benchmarking, czyli metoda uczenia się od najlepszych, polegająca 
na poszukiwaniu wzorcowych przedsięwzięć doskonalenia funkcjonowania 
przedsiębiorstwa27. 

Podtrzymywanie bieżącego funkcjonowania i rozwój systemu opiera się 
na przekonaniu, że system raz wdrożony musi przekształcić się w długofalowy 
program rozwoju kompetencji. Zawiera on elementy ciągłego monitoringu efektów 
ZKZ i ciągłe usprawnianie jego działania, aktualizację programów wspierają-
cych rozwój. 

Podobne etapy w procesie wdrażania systemu kompetencyjnego wyróżniają 
S. Whiddett i S. Hollyforde28. Trzeba jednak zaznaczyć, że autorzy ci nie używają 
określenia „zarządzanie kompetencjami”. Koncentrują się na sposobach opra-
cowywania struktur kompetencyjnych oraz możliwościach ich wykorzystywania 
na różnych odcinkach zarządzania zasobami ludzkimi, a zwłaszcza w procesie 
rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników, oceny efektywności pracy, 
szkoleniach, szeregowania stanowisk i motywowania. Wymienione i charaktery-
zowane przez nich etapy odnoszą się przede wszystkim do tego, co można na-
zwać opracowaniem samych narzędzi ZKZ. W tym kontekście główne etapy 
tworzenia struktur kompetencyjnych to: 
•  uzyskanie poparcia kluczowych osób w organizacji, 
•  precyzyjne określenie celu tworzenia struktury, 
•  opracowanie planu realizacji przedsięwzięcia. 

Dobry plan powinien umożliwi ć sprawną realizację projektu. Będzie to moż-
liwe, jeżeli zostaną określone potencjalne przeszkody w pracach nad systemem 
kompetencyjnym oraz powstanie system komunikowania się ze szczególnym 
uwzględnieniem przepływu informacji o postępach w pracach i osiąganiu celów 
cząstkowych. Plan pozwoli na wykrywanie ewentualnych opóźnień i zaniedbań 
oraz podjęcie stosownych działań naprawczych. Już na etapie planu warto pod-
jąć też takie zagadnienia, jak zarządzanie strukturą kompetencyjną oraz bieżące 
aktualizowanie po jej wprowadzeniu. 
1. Powołanie zespołu do zbierania i analizy danych. 

Jak już dowodzono wcześniej, im większa partycypacja pracowników  
w opracowaniu systemu kompetencyjnego, tym większa akceptacja dla skut-
ków jego stosowania. Z drugiej strony trudno wyobrazić sobie sytuację, w któ-
rej pracownicy porzucają swoje codzienne zadania na rzecz tworzenia modeli 
kompetencyjnych. Ponadto wielu z nich może nie posiadać koniecznej do ta-

                                                 
27 Por. P. Gwiazda, Metody przedsiębiorczego zarządzania, [w:] Przedsiębiorczość i twórcze 

myślenie w biznesie, praca zbiorowa pod redakcją S. Rudolfa, Wydawnictwo Katedry Ekonomii 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 326. 

28 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele…, op. cit., s. 43–66. 
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kich działań wiedzy. W praktyce szuka się rozwiązań kompromisowych, które 
pozwalają na udział w pracach nad systemem kompetencyjnym jak najwięk-
szej liczbie pracowników, ale w ograniczonym zakresie. Główny ciężar spo-
czywa na zespole, którego liczebność to kilka osób (w zależności od wielkości 
organizacji). Wszyscy pracownicy, w większym lub mniejszym stopniu, sta-
nowią źródło informacji, ale to zespół odpowiedzialny jest za gromadzenie  
i analizowanie danych. Pracę takiego zespołu powinny poprzedzać szkolenia 
dotyczące problematyki kompetencji, dostępnych metod i technik ich badania 
oraz zarządzania kompetencjami. Szkoleniami należy objąć wszystkich 
członków zespołu. 

2. Wybór technik analizy stanowisk lub ról pracowniczych. 
Techniki powinny być dobierane zgodnie z zasadą, że żadna z nich, stosowana 
samodzielnie, nie wystarczy do zebrania wszystkich koniecznych informacji. 
Dobór technik powinien uwzględniać specyfikę pracy na danym stanowisku. 
Na przykład techniki obserwacyjne mogą sprawdzić się w procesie analizy 
stanowisk, na których odbywa się praca fizyczna, ale nie dadzą dobrych re-
zultatów w pomiarze pracy umysłowej. 

3. Zbieranie danych. 
Główne zadania do realizacji na tym etapie to zebranie przykładów zachowań 
obserwowalnych w efektywnej pracy na danym stanowisku oraz zidentyfi-
kowanie zachowań i postaw koniecznych, aby zapewnić efektywną pracę  
w przyszłości. Źródłami danych mogą tu być biznes plany, dokumenty okre-
ślające strategię firmy, przykłady efektów działań oraz produktów wytwarza-
nych na określonym stanowisku, poglądy pracowników oraz ich przełożonych, 
opisy stanowisk pracy, dokumentacja szkoleń. Szczególnie trudny do realiza-
cji jest postulat prognozowania zachowań i postaw, które będą najważniejsze 
w dłuższej perspektywie czasowej lub wręcz takich, które obecnie nie są po-
trzebne, a w przyszłości staną się konieczne. 

4. Analiza danych. 
Najczęściej przyjmuje postać przyporządkowania zebranych informacji do 
kilku dość pojemnych kategorii, na przykład: „ludzie”, „analizowanie”, 
„osiąganie celów”, „biznes”. Nie jest zalecane, by na tym etapie nadawać 
kompetencjom i ich skupiskom konkretne nazwy.  

5. Opracowanie wstępnego projektu struktury. 
Nadaje się tu nazwy kompetencjom i ich skupiskom, dokonując jednocześnie 
przeglądu wyznaczników behawioralnych w poszczególnych skupiskach  
i eliminując powtarzające się opisy zachowań. Jeśli znajduje to uzasadnienie, 
w tej fazie prac określa się poziomy kompetencji wg jednego z podejść: 
a) przypisywanie wyznaczników behawioralnych do określonych kompeten-

cji według kryterium hierarchii stanowisk; 
b) przypisywanie wyznaczników behawioralnych do poziomów kompetencji 

według kryterium występowania zachowań. 
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6. Weryfikacja u żyteczności struktury. 
Testowanie wstępnej wersji struktury kompetencyjnej to przede wszystkim 
próba ustalenia, czy przyszli użytkownicy uznają ją za adekwatną do potrzeb 
i wymagań oraz czy opisy zachowań pozwalają na odróżnienie pracy efek-
tywnej i mniej efektywnej. W szczególności poszukuje się odpowiedzi na py-
tania: 
•  Czy pracownicy oceniają kompetencje opisane w strukturze jako mające 

rzeczywisty związek z ich pracą i wpływają na jej większą efektywność? 
•  Czy pracownicy, u których obserwowano określone kompetencje mają 

faktycznie lepsze osiągnięcia w pracy w porównaniu z pracownikami,  
u których kompetencje te nie występują? 

To etap, na którym najważniejsze jest włączenie do prac nad projektem 
wszystkich tych, którzy zostaną nim objęci, a do tej pory z różnych przyczyn 
nie uczestniczyli w jego tworzeniu. Raz jeszcze warto w tym miejscu podkreślić 
ogromną rolę procesów informowania pracowników o przebiegu i efektach 
wszystkich prac nad systemem kompetencyjnym oraz wadze pozyskiwania 
od nich informacji zwrotnych. Za najistotniejsze należy uznać te opinie pra-
cowników, które dotyczą języka używanego w opisach struktury kompeten-
cyjnej oraz zasadności powiązania określonych kompetencji z konkretnymi 
stanowiskami pracy. Konieczne wydaje się również pozyskanie informacji 
zwrotnej na temat adekwatności proponowanych kompetencji jako miernika 
efektywnej pracy. 

7. Modyfikacja i korekta projektu struktury  (wykorzystanie wyników po-
przedniego etapu). 

8. Wprowadzenie struktury kompetencyjnej w życie29. 
Nie ma jednej uniwersalnej metody wdrażania i wykorzystywania systemów 
zarządzania kompetencjami. Wprowadzenie ZKZ zawsze musi być podpo-
rządkowane celom, które system ma spełnić w organizacji. Problemy, z któ-
rymi stykają się firmy chcące zarządzać kompetencjami wynikają po części  
z ich nowości, ale jeszcze częściej ze sposobu ich wprowadzania. W przed-
siębiorstwach działających w ponadnarodowych sieciach korporacyjnych 
wzorce modeli kompetencyjnych przychodzą zwykle z zagranicy, centralne 
modele międzynarodowych korporacji wprowadzane są w lokalnych oddziałach. 
Takie „przywożone z zewnątrz” przedsięwzięcia w dużej części są odrzucane 

przez pracowników jako niedostosowane do kultury i lokalnej strategii. Inną 
skrajnością jest posługiwanie się arbitralnie przyjmowanymi rozwiązaniami, 
które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Systemy wprowadzane są 
odgórnie, na podstawie lektur, zasłyszanych informacji czy obserwacji konku-
rentów rynkowych. Zwłaszcza firmy mniejsze często same, w „intuicyjny” spo-

                                                 
29 Por. Tamże, s. 43–66. 
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sób chcą stworzyć system kompetencyjny szybko i tanio, z pominięciem meto-
dologii badawczej. Działają bez świadomości, że to narzędzie musi być trafne  
i „pracować” – czyli faktycznie odzwierciedlać i wspierać zachowania prowa-
dzące do sukcesu organizacji. Intuicyjnie czy erudycyjnie stworzony model często 
mija się z oczekiwaniami. Także przedstawione w tym podrozdziale rozwiąza-
nia, choć powstały na bazie analizy praktyki gospodarczej, nie stanowią idealnej 
recepty na szybkie i skuteczne wdrożenie ZKZ w każdej organizacji. Należy je 
traktować raczej jako rozwiązania ogólne konieczne do adaptacji w warunkach 
konkretnych firm. Decyzja o wdrażaniu systemu kompetencyjnego to początek 
długiej i trudnej drogi, a błędy popełnione na którymkolwiek z etapów mogą 
spowodować, że czas, praca i środki finansowe zaangażowane w ZKZ zostaną 
bezpowrotnie zaprzepaszczone. Warto jednak to wyzwanie podjąć. Potwierdzają 
to doświadczenia tych jednostek gospodarczych, które zdecydowały się na 
usprawnienie swoich działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i na 
podniesienie ich efektywności, wykorzystując możliwości, które daje system 
kompetencyjny.  

 

2.3.  Zarządzanie kompetencjami w teorii i praktyce  
zarządzania wiedzą 

 
Ogromna popularność problematyki wiedzy w nauce i praktyce zarządzania 

nakazuje zainteresowanie się relacjami między tym zasobem organizacji a kom-
petencjami. „Zarządzanie kompetencjami ściśle wiąże się z zarządzaniem wiedzą. 
Na tyle ściśle, że nie da się stworzyć dobrego systemu zarządzania kompeten-
cjami, jeżeli nie będzie on ściśle skorelowany z systemem zarządzania wie-
dzą” 30. Pojęcie zarządzania wiedzą jest bardzo szeroką koncepcją z wieloma 
konkurującymi ze sobą interpretacjami. Istnieje zarówno duża rozmaitość pro-
ponowanych modeli teoretycznych, jak i praktyk dotyczących zarządzania wie-
dzą. Na tyle duża, by pojawiające się głosy krytyków wskazywały na niewspół-
mierność pojęciową łączonych modeli31. „W obliczu zarządzania wiedzą 
szczególny nacisk kierowany jest na kompetencje pracowników, ich umiejęt-
ność adaptacji do zmian – podejmowania różnorodnych zadań, kreatywności 
oraz chęci ciągłego doskonalenia się”32. Czym zatem jest wiedza, co to znaczy 
zarządzać wiedzą? 

                                                 
30 T. Oleksyn , Zarządzanie a kompetencje…, op. cit., s. 25. 
31 Por. K. Klincewicz, Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, Organizacja  

i Kierowanie, 2004, nr 1 (115), s. 19. 
32 A. Hilarowicz, Konfiguracja wiedzy a zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji w erze 

globalizacji, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod redakcją 
M. Ciska, S. Antczaka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 55. 
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W znaczeniu ogólnym wiedza jest systemem kategorii i wymiarów pojęcio-
wych oraz operacji i reguł (procedur) reprezentujących w umyśle człowieka  
(w tzw. sieciach pamięci) rozmaitość stanów i procesów świata przyrodniczego, 
technicznego i społeczno-kulturowego33. „Wiedza jest mieszanką doświadcze-
nia, wartości, kontekstowej informacji i eksperckiego wglądu w dane zagadnienie, 
która stanowi ramy dla oceny i legalizowania nowych doświadczeń i informacji. 
W organizacjach występuje nie tylko w dokumentach i depozytoriach, ale też 
jest zakorzeniona w rutynie organizacyjnej, procesach, praktykach i normach 
tam występujących”34. Wiedza jest pełnym wykorzystaniem informacji i danych 
połączonych z potencjałem ludzkich umiejętności, możliwości, pomysłów, za-
angażowania i motywacji35. Tak definiowana wiedza zbliżona jest do wiedzy 
organizacyjnej (nazwa stosowana alternatywnie – pamięć organizacyjna). To 
metafora opisująca informacje i wiedzę przetwarzaną przez organizację, przy 
pomocy których jej członkowie mogą uzyskać, utrzymywać, przetwarzać i prze-
chowywać wiedzę. Pamięć organizacyjna jest egzemplifikacją przeszłych sukce-
sów i niepowodzeń firmy. Może pomóc w uniknięciu powtórzenia popełnionych 
błędów36. Zdobywanie wiedzy obejmuje zarówno uczenie się w obrębie firmy 
jak i poza nią. Im szerszy krąg uczestników tego procesu, tym silniejsze sprzę-
żenia informacyjne oraz większy efekt synergii37. 

Pierwsza z przytoczonych definicji wiedzy pozwala uplasować ją jako istotny 
element kompetencji człowieka, zwłaszcza kompetencji poznawczych. Tak ro-
zumiana wiedza reprezentowana w umyśle człowieka byłaby częścią składową 
kompetencji indywidualnych, ściśle związaną z umiejętnościami i doświadcze-
niem jednostki (por. rysunek 2.3). Miejsce wiedzy wśród innych, powiązanych  
z nią, części składowych kompetencji indywidualnych zakłada, że jest to zarówno 
wiedza deklaratywna (faktograficzna) mająca walor uniwersalny, wiedza oczywi-
sta, jak i wiedza funkcjonalna (inaczej określana jako proceduralna)38. Ta ostat-
nia pozwala wiedzieć, jak coś zrobić w sposób praktyczny, operacyjny, bez ko-
nieczności zastanawiania się. Można powiedzieć, że to ten typ wiedzy, który 
pozwala na wykonywanie różnych czynności w sposób zautomatyzowany, nie-

                                                 
33 Cz. Nosal, Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 

Kraków 1997, s. 142. 
34 T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge: How Organizations Manage What They 

Know, Harvard Business Scholl Press, Boston 1998, s. 5. 
35 W.M. Grudzewski., I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo 

Difin, Warszawa 2004, s. 73. 
36 za: Tamże, s. 51. 
37 Por. M. Romanowska, Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, [w:] 

System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, praca 
zbiorowa pod redakcją R. Borowieckiego, M. Romanowskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2001, s. 33. 

38 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 44. 
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mal poza udziałem świadomości. Takie rozumienie związku wiedzy z kompe-
tencjami znajduje odzwierciedlenie w niektórych definicjach kompetencji cyto-
wanych w rozdziale 1. 

 
Rysunek 2.3.  Wiedza jako składnik kompetencji indywidualnych 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 
Wiedza ma ogromne znaczenie w ocenie kompetencji zawodowych wszystkich 

grup pracowników, choć niewątpliwie im bardziej praca ma charakter umysło-
wy, tym bardziej rola wiedzy wzrasta. O ile robotnicy powinni wykorzystywać 
wiedzę przede wszystkim w wymiarze know-how (wiedzieć jak?), o tyle pra-
cownicy umysłowi powinni jeszcze stawiać pytanie know-what?, czyli wykorzy-
stywać wiedzę do samodzielnego określania swoich zadań. 

Przytoczone wcześniej definicje wiedzy T.H. Davenporta i L. Prusaka oraz 
W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk nie dają prawa do zawierania wiedzy  
w pojęciu kompetencji. Ich analiza nie pozwala też na jednoznaczne stwierdze-
nie, czym właściwie różni się wiedza rozumiana np. jako pełne wykorzystanie 
informacji i danych połączonych z potencjałem ludzkich umiejętności, możliwo-
ści, pomysłów, zaangażowania i motywacji od kompetencji, zwłaszcza organiza-
cyjnych. Czy można traktować te pojęcia jako tożsame? A może, jak pisze  
T. Oleksyn, „wiedza (w szerokim rozumieniu tego słowa) jest we współczesnym 
świecie najważniejszą – i zapewne najbardziej złożoną – kompetencją”39.  

Podobnie jak w przypadku kompetencji indywidualnych, wiedza może być 
również rozpatrywana jako źródło kompetencji organizacyjnych. Na przykład 
wiedza techniczna może prowadzić do powstania i rozwoju nowych technologii, 
a te z kolei stają się podstawą kompetencji technologicznych przedsiębiorstw40 
                                                 

39Tamże, s. 44. 
40 Por. A. Bitkowska, Wiedza technologiczna i jej wpływ na procesy restrukturyzacji w firmach 

telekomunikacyjnych, [w:] Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod re-
dakcją J. Szabłowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 
Białystok 2006, s. 156. 
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(por. typologię kompetencji organizacyjnych J. Komorowskiego przedstawioną 
w podrozdziale 1.2). 

Typowa dla nauk o zarządzaniu różnorodność definicyjna widoczna również 
w mnogości i różnorodności definicji wiedzy (a także, co wykazano rozdziale 1, 
definicji kompetencji) pociąga za sobą dalsze komplikacje pojęciowe. Na przy-
kład w literaturze opisuje się nowy typ pożądanego pracownika – pracownika 
wiedzy. Jest to osoba posiadająca wysokie kwalifikacje, twórcza, nastawiona na 
zmiany, jednocześnie samomotywująca się i wyznaczająca sobie cele41. I znów 
pojawia się zasadne pytanie: czym właściwie różni się tak definiowany pracow-
nik wiedzy od pracownika kompetentnego?  

Różne typologie wiedzy nie ułatwiają precyzyjnego określenia jej relacji do 
kompetencji. 

 
Rysunek 2.4.  Kompetencje a spirala wiedzy w organizacji 

Źródło:  Opracowanie własne. 

                                                 
41 Por. A. Hilarowicz, Konfiguracja wiedzy…, op. cit., s. 55. 
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Biorąc pod uwagę wymiar treściowy wiedzy, dzieli się ją na dostępną i ukrytą42. 
Dostępna, czyli formalna to ta, która jest zawarta w zestawieniach liczbowych, 
procedurach, regulaminach, instrukcjach, różnego typu dokumentach. Jest zapi-
sana na różnych nośnikach i w różnych formach przekazu. Ma charakter obiek-
tywny, sekwencyjny. Może być poddana racjonalnej analizie. Wiedza ukryta 
(określana także jako cicha lub milcząca) to wynik doświadczenia i przeżyć 
człowieka oraz jego intuicji, różnego typu emocji, sądów, nastawień, umiejętności 
(intelektualnych, sensorycznych, manualnych). Jest zasobem indywidualnym, 
trudnym do sformalizowania. Powstaje na zasadzie łączenia zawartości sfery 
poznawczej, emocjonalnej i psychomotorycznej człowieka z otaczającą go rze-
czywistością. Wiedzę tę wyróżnia subiektywizm, niewyczerpywalność, do-
świadczenie, symultaniczność oraz utylitaryzm. Jest ona trudna do skopiowania  
i transferu43. Wiedza cicha jest ściśle uzależniona od możliwości intelektualnych 
człowieka, jego motywacji i warunków do uczenia się oraz doświadczeń  
i przeżyć jednostki. 

Wiedza jawna i wiedza ukryta to bardzo różne, ale jednocześnie uzupełniające 
się rodzaje wiedzy. I. Nonaka przedstawia proces jej wzajemnego przenikania  
w postaci spirali (por. rysunek 2.4). Faza pierwsza (internalizacji) polega na 
absorpcji przez pracowników wiedzy jawnej, skodyfikowanej i przekształcenie 
jej w procesie uczenia się w wiedzę ukrytą. To etap wewnętrznej asymilacji 
wiedzy. 

Faza druga to socjalizacja. Jej istotą jest przekształcanie wiedzy cichej w ci-
chą w czasie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Faza trzecia (eksternali-
zacja) to proces uzewnętrznienia wiedzy, przekształcenia jej w wiedzę jawną, 
powszechnie dostępną, zapisaną. Etap ostatni to „kombinacja” polegająca na 
przesyłaniu wiedzy skodyfikowanej między ludźmi i jej przekształcanie w inny 
rodzaj wiedzy jawnej. Obieg wiedzy w organizacji wymaga jej przechodzenia na 
coraz wyższe szczeble. Wymaga ciągłego uczenia się i dzielenia się wiedzą  
z innymi, a więc wymaga kompetencji poznawczych i społecznych. Niezbędnym 
warunkiem prawidłowego przebiegu opisanych procesów jest tworzenie  
w przedsiębiorstwie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, doświadczenia satysfak-
cji z posiadania wiedzy oraz przekazywania jej współpracownikom44. Nie do 
przecenienia jest tu rola kompetencji pracowników, a także kompetencji samej 
organizacji. Jak podkreślono na rysunku, im wyższy poziom w spirali wiedzy, 
tym większe znaczenie kompetencji organizacyjnych, zwłaszcza przywództwa  

                                                 
42 Por. I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Wydawnictwo Poltext, War-

szawa 2000, s. 85. 
43 Por. J. Błaszczuk, J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawluczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich 

przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 14–16. 
44 Por. J. Wołoszyn, Miejsce wiedzy we współczesnych koncepcjach zarządzania organizacją, 

(w:) Wiedza i technologia…, op. cit., s. 28–29. 
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i nierozerwalnie związanego z nim motywowania. Badania wykazują, że pod-
stawowe problemy towarzyszące wdrażaniu systemów zarządzania wiedzą  
w przedsiębiorstwach mają charakter psychologiczny i społeczny45. Jak pisze 
Ch. Evans, nie istnieją żadne proste, uniwersalne metody na zaszczepienie per-
sonelowi idei zarządzania wiedzą46. Zarządzanie wiedzą wymaga kompetencji 
przywództwa – tak w wymiarze jednostkowym (kompetencje przywódcze kon-
kretnych pracujących w organizacji menedżerów), jak i w wymiarze całej orga-
nizacji (kompetencji organizacyjnej). Przedsiębiorstwo chcące uczynić wiedzę 
swoim najważniejszym zasobem i źródłem przewagi konkurencyjnej, musi two-
rzyć również kulturę organizacyjną sprzyjającą gromadzeniu, przetwarzaniu, 
przekazywaniu i wykorzystywaniu wiedzy. I, co wydaje się najważniejsze, 
kompetentnie motywować do tego swoich pracowników. 

Zarządzanie wiedzą może być różnie rozumiane nawet w tej samej organiza-
cji, jeśli interpretacji tego pojęcia dokonują przedstawiciele poszczególnych 
grup zawodowych. Na przykład dla informatyków zarządzanie wiedzą to przede 
wszystkim jej gromadzenie i kodyfikacja. Dla finansistów to pomiar kapitału 
intelektualnego. Dla strategów to głównie źródło przewagi konkurencyjnej. Dla 
specjalistów HR – rozwój zasobów wiedzy47.  

W znaczeniu funkcjonalnym zarządzanie wiedzą obejmuje realizację funkcji 
zarządzania oraz funkcji operacyjnych związanych z uzyskiwaniem wiedzy, jej 
tworzeniem, przechowywaniem, przekazywaniem, ochroną. To proces koncen-
trujący się na zasobie wiedzy spersonalizowanej, skodyfikowanej, ugruntowanej  
i procesach związanych z wiedzą poprzez realizację funkcji planowania, podej-
mowania decyzji, organizowania, przewodzenia oraz kontroli, tak aby osiągnąć 
cele organizacji. W znaczeniu procesowym zarządzanie wiedzą to postępowanie 
normujące i dyspozycyjne, mające na celu stworzenie odpowiedniego środowi-
ska, które umożliwi sprawne wdrożenie systemów organizacyjnych optymalizu-
jących główne procesy związane z wiedzą, klimatu i kultury organizacyjnej 
sprzyjającej rozwijaniu wiedzy, dzieleniu się nią, odpowiedniemu jej wykorzy-
stywaniu. W znaczeniu instrumentalnym zarządzanie wiedzą polega na doborze  
i wykorzystaniu odpowiednich instrumentów przyczyniających się do sprawne-
go i efektywnego przebiegu wszystkich procesów z udziałem wiedzy na wszyst-
kich poziomach organizacji. Zestaw instrumentów obejmuje instrumenty praw-
ne, finansowe, organizacyjne, motywacyjne, informacyjne oraz narzędzia infor-
matyczne. W znaczeniu instytucjonalnym zarządzanie wiedzą zawiera system 

                                                 
45 Por. J. Moczydłowska, Psychologiczne bariery w zarządzaniu wiedzą (na podstawie badań  

w Polsce północno-wschodniej), [w:]  Zarządzanie wiedzą istotą organizacji inteligentnych, praca 
zbiorowa pod redakcją W.M. Grudzewskiego, J. Merskiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, War-
szawa 2004, s. 243–256. 

46 Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005, s. 57. 
47 Por. K. Klincewicz, Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 19. 
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stanowisk i zespołów pracowniczych (poziom strategiczny i operacyjny, formal-
ny i nieformalny), które realizują funkcje i zadania z zakresu zarządzania wiedzą 
organizacji48. 

Jak wynika z powyższych typologii, zarządzanie wiedzą może być rozpatry-
wane w dwóch wymiarach: strategicznym i operacyjnym49. Na poziomie strate-
gicznym polega na budowaniu organizacji opartej na wiedzy i otwartej na wiedzę. 
Warunkiem efektywności tworzenia organizacji opartej na wiedzy jest umiejęt-
ność integracji strategii organizacji, pracowników, kultury organizacyjnej i tech-
nologii. Zadaniem systemu zarządzania wiedzą jest umożliwienie wykorzystania 
istniejących zasobów wiedzy w sposób bardziej wydajny oraz pozyskiwanie  
i tworzenie nowej wiedzy celem wspomagania procesu zarządzania strategicz-
nego. W wymiarze operacyjnym zarządzanie wiedzą jest procesem, który polega na: 
•  tworzeniu wiedzy formalnej, możliwej do artykulacji, 
•  tworzeniu wiedzy ukrytej, trudnej do artykulacji (za jej źródło można uznać 

doświadczenie, a za formę wyrazu – umiejętności), 
•  przetwarzaniu, gromadzeniu, ochronie i wykorzystywaniu wiedzy dla osiąg-

nięcia celów organizacji. 
Jeśli przypomnimy w tym miejscu definicję zarządzania kompetencjami – 

zarządzanie kompetencjami jest przede wszystkim działalnością praktyczną zo-
rientowaną na osiąganie założonych celów organizacji (por. podrozdział 1.2) – 
trudno nie dostrzec punktów stycznych. W wymiarze celu zarządzanie wiedzą  
i zarządzanie kompetencjami są tożsame – mają służyć osiąganiu celów organizacji, 
wspomagać procesy decyzyjne, umożliwiać szybką adaptację do zmian. Po-
twierdzeniem takiego wniosku jest studium praktycznych wdrożeń w jednostkach 
gospodarczych. Opis przypadku zarządzania wiedzą w firmie „SM”50 zawiera 
charakterystykę etapów wdrażania systemu: 
1. Planowanie – odpowiedź na pytanie: w jakim kierunku najprawdopodobniej 

będzie podążać firma w najbliższej przyszłości? Określenie zmian planowa-
nych w najbliższej przyszłości. 

2. Określenie obszarów wiedzy typowych dla problemu ustalonego na etapie 1. 
3. Ustalenie wskaźników do pomiaru problemu wyodrębnione na etapie 1  

(np. zadowolenie klientów, zadowolenie pracowników, liczba wprowadzonych 
w określonym czasie innowacji, wzrost/spadek innowacyjnych produktów). 

4. Odpowiedź na pytanie: jaki wpływ na wartość mierników (obecnie i w przy-
szłości) mają oraz mogą mieć zidentyfikowane na etapie 2 obszary wiedzy? 

                                                 
48 Por. B. Mikuła, Kultura organizacyjna w związku z zarządzaniem wiedzą, [w:] Wiedza  

i technologia…, op. cit., s. 44. 
49 Por. B. Jamka, Kierowanie karierą pracowników instrumentem stabilizacji kadr, [w:] Kapitał 

ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją M. Rybak, Wydawnictwo 
Poltext, Warszawa 2003, s. 99. 

50 Por. W.M. Grudzewski., I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 266–267. 
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5. Ustalenie, jaki jest obecny stan wiedzy w poszczególnych obszarach wiedzy 
oraz gdzie wymagana jest poprawa? 

6. Sprecyzowanie planu działania oraz sposobów monitorowania postępów. 
Analiza przedstawionego powyżej schematu wdrożenia zarządzania wiedzą 

w przedsiębiorstwie nasuwa refleksję, że w każdym z wymienionych punktów 
oznaczających fazy wprowadzania systemu, określenie „obszary wiedzy” można 
z powodzeniem zastąpić określeniem „kompetencje”.  

Aby rozstrzygnąć wątpliwości i dylematy wynikające z różnorodności definicji 
i ich interpretacji wskazane w tym podrozdziale proponuje się przyjęcie następu-
jących rozwiązań: 
1. Ustalenie relacji wiedza → kompetencje na poziomie indywidualnym będzie 

możliwe, jeżeli skupimy uwagę na najistotniejszych podobieństwach i różni-
cach wiedzy oraz kompetencji zawodowych. Za najważniejsze podobieństwa 
można uznać: 
•  Związek z człowiekiem. 

Kompetencje zawodowe dotyczą konkretnej osoby, są diagnozowane  
i oceniane w odniesieniu do konkretnego pracownika wykonującego swój 
zawód. Wiedza także jest wiedzą „czyjąś”. Badania z roku 2001 wykazują, 
że aż 42% wiedzy w organizacjach to wiedza w umysłach ich pracowni-
ków51. 

•  Możliwość oceny w zakresie takich wskaźników jak aktualność, użytecz-
ność, kompletność, spójność. 

•  To, że mogą, ale nie muszą zostać ujawnione w działaniu konkretnych ludzi 
czy zespołów.  

•  Mogą się także dezaktualizować, ale jednocześnie są zasobem, który się 
nie zużywa.  
To, co wydaje się najważniejszą różnicą, to te właściwości wiedzy, które 
pozwalają na jej formalizowanie i przechowywanie w postaci dokumen-
tów (papierowych lub elektronicznych). Kompetencje można opisać, ale 
nie zapisać. I druga, związana z pierwszą, różnica: wiedzę zdecydowanie 
łatwiej przekazać innym ludziom. Nie jest to możliwe w pełni w odniesieniu 
do kompetencji bazujących na indywidualnych cechach, predyspozycjach, 
zdolnościach i zainteresowaniach. 

2. Proponuje się przyjęcie, że w odniesieniu do całej organizacji zarządzanie 
kompetencjami będzie miało wymiar szerszy niż zarządzanie wiedzą przy zało-
żeniu, że zarządzanie wiedzą jest jedną z kluczowych kompetencji organizacyj-
nych, a wiedza źródłem innych kompetencji (np. technologicznych, mene-
dżerskich, rynkowych, finansowych). Zarządzanie kompetencjami w węższym 
znaczeniu – w odniesieniu do kompetencji zawodowych pracowników – będzie 

                                                 
51 Tamże, s. 43. 
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z kolei traktowane jako działalność zawierająca się w zarządzaniu wiedzą or-
ganizacyjną (przy przyjęciu szerokiej definicji wiedzy jako organizacyjnej, 
czyli tej, która gromadzi zbiór kolektywnych kompetencji, informację, wiedzę 
i doświadczenia w celu umożliwienia członkom organizacji dostępu do nie-
zbędnych zasobów52). 
 

2.4.  Zarządzanie kompetencjami a zarządzanie talentami 
 
W publikacjach popularno-naukowych, ale także stricte naukowych spoty-

kamy przykłady zamiennego stosowania określeń zarządzanie kompetencjami  
i zarządzanie talentami53. Wydaje się, iż jest to daleko idące i raczej nieupoważ-
nione uproszczenie, jednak analiza problematyki kompetencji skłania do zainte-
resowań zarządzaniem talentami i nakazuje poszukiwanie odpowiedzi na pyta-
nia: czym są talenty, jakie relacje zachodzą między talentami i kompetencjami, 
między zarządzaniem talentami i zarządzaniem kompetencjami? Dylematy tego 
typu odnajdujemy już w dziełach filozofów z XVII i XVIII wieku. Dyskusja na-
ukowa natywistów (Kartezjusza, Leibniza) oraz empirystów (Bacona, Lock’a) 
dotycząca natury i sposobu zdobywania kompetencji to w istocie dyskusja nad 
zależnością między znaczeniem zdolności wrodzonych i rolą doświadczenia, 
czyli umiejętności nabytych. Natywiści stali na stanowisku, że osobą kompe-
tentną jest człowiek, który rodzi się z określonym potencjałem, z natury przeja-
wia jakiś talent. Talenty te miały charakter „tajemniczy” za sprawą Boga, który 
w nie wyposaża. Z kolei empiryści kładli nacisk na doświadczenie i aktywność 
własną w procesie poznawania. Znane stwierdzenie Locke’a porównujące umysł 
człowieka do tabula rasa najlepiej oddaje rozumienie sposobu nabywania kom-
petencji. Skoro wszyscy posiadają taki sam potencjał, to działania ludzi zależą 
od ich nastawienia na rozwój, na poszerzanie posiadanej wiedzy przez postrzega-
nie rzeczywistości zewnętrznej i doświadczanie samego siebie drogą refleksji54. 

Problematyka talentów jest niewątpliwie bardzo interdyscyplinarna. Do nie-
dawna stanowiła domenę nauk humanistycznych, zwłaszcza psychologii, peda-
gogiki, filozofii. Od około 30 lat, czyli od początków dynamicznego rozwoju 
badań nad wiedzą organizacyjną, kapitałem ludzkim i intelektualnym, talenty 
stały się również przedmiot intensywnego zainteresowania nauk o zarządzaniu. 
Pojęcie talentu wywodzi się z języka greckiego i oznacza ciężar możliwy do 

                                                 
52 Tamże, s. 51. 
53 Por. Sz. Augustyniak, Kompetencje w działaniu, CEO Magazyn Top Menedżerów, z dnia  

30 marca 2007, www.cxa.pl. 
54 Por. D. Turek, A. Wojtczuk-Turek, Kompetencje człowieka – tradycja i współczesność, [w:] 

Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, praca zbiorowa pod redakcją 
S. Konarskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 37–38.  
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udźwignięcia przez jednego człowieka55. Łacińskie korzenie etymologiczne 
(talentum) wskazują na wybitne uzdolnienia specjalne do poczynań twórczych 
albo odtwórczych56. 

„Talent to osoba o wybitnym potencjale”57. Synonimem talentu są wybitne 
lub ponadprzeciętne zdolności, spotęgowane uzdolnienia, a nawet „dar” pozwa-
lający na wyjątkowo efektywne działanie. Najbardziej znana typologia talentów 
obejmuje: 
1. Ponadprzeciętne zdolności intelektualne, w tym: 

– podwyższony poziom zdolności ogólnych, 
– zdolności specyficzne, dotyczącego konkretnej dziedziny przy przecięt-

nym ogólnym wskaźniku inteligencji. 
2. Twórczość wyrażająca się w oryginalności, płynności, elastyczności myślenia, 

podejmowaniu nowych, niekonwencjonalnych problemów, podejmowaniu 
ryzyka, wysokiej akceptacji atmosfery niepewności i wieloznaczności, boga-
tej emocjonalności. 

3. Zaangażowanie w pracę utożsamiane z takimi cechami jak dyscyplina 
wewnętrzna, wytrwałość w dążeniu do celu, pracowitość, skłonność do po-
święceń, wiara we własne możliwości58. 

Inny podział zdolności zakłada istnienie monouzdolnień, czyli zdolności 
ukierunkowanych, dotyczących jednej, konkretnej, zwykle wąskiej dziedziny 
oraz multiuzdolnień, czyli ponadprzeciętnych zdolności obejmujących różne 
dziedziny wiedzy i życia59. 

Talentom przypisywane są określone cechy. Po pierwsze, są one różne, po 
drugie, mają różną intensywność. Posiadanemu talentowi trzeba sprostać. Po-
wracając do korzeni etymologicznych talentu, można o nim powiedzieć, że ta-
lent się „dźwiga”, jest swoistym brzemieniem. Jest też czynnikiem wyróżniają-
cym człowieka spośród innych, „stygmatem”. I wreszcie jego posiadanie nie 
zawsze pociąga za sobą skutki pozytywne. Widoczność talentu i jego wartość 
mogą wywołać u innych ludzi reakcje zazdrości, a co za tym idzie, brak akcep-
tacji dla posiadacza talentu. Talent można też zmarnować, jak w biblijnej przy-

                                                 
55 K. Długosz-Kurczabowa, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2005, 598. 
56 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Wiedza 

Powszechna, Warszawa 1989. 
57 T. Listwan, Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] Zarządzanie  

talentami, praca zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiej, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005, s. 20. 
58 A.E. Sękowski, Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności, [w:] Psychologia zdol-

ności. Współczesne kierunki badań, praca zbiorowa pod redakcją A.E. Sękowskiego, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 35–36. 

59 Za: S. Chełpa, Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia intrapersonalne, [w:] 
Zarządzanie talentami…, op. cit., s. 29.  
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powieści o talentach, „zakopać” go, czyli z premedytacją nie rozwijać lub prze-
ciwnie – nierozważnie go trwonić60. 

Badania nad zdolnościami rozpoczęły się na gruncie psychologii różnic in-
dywidualnych.  

Dostarcza ona trafnych, obiektywnych i rzetelnych narzędzi testowych po-
zwalających na pomiar inteligencji i zdolności specyficznych niezależnie od 
wypaczeń subiektywnej interpretacji. Już w wieku XIX stwierdzono, że różnice 
indywidualne w zakresie zdolności są kwantyfikowalne w kategoriach poziomu 
inteligencji oraz że różnice te tworzą krzywą rozkładu normalnego w kształcie 
dzwonu (większość ludzi plasuje się pośrodku krzywej, a mniejszość na krań-
cach geniuszu i upośledzenia umysłowego). Pomiar różnic indywidualnych  
w funkcjonowaniu umysłowym doprowadził do powstania psychometrii, która 
koncentruje się na konstruowaniu testów, analizie statystycznej wyników oraz 
wyjaśnianiu procesów umysłowych. Wśród zdolności człowieka największe 
zainteresowanie i kontrowersje wzbudza inteligencja. Mimo że badania inteli-
gencji mają w psychologii historię sięgającą co najmniej 200 lat, wciąż nie ma 
jednej, powszechnie przyjętej definicji tego pojęcia. Najczęściej za wskaźniki 
inteligencji przyjmuje się trzy typy umiejętności: 
1) adaptację do nowych sytuacji i zmiennych wymogów zadania, 
2) optymalne uczenie się lub wykorzystywanie doświadczenia i treningu, 
3) myślenie abstrakcyjne przy użyciu symboli i pojęć. 

Inteligencja pozwala wykraczać poza to, co jest bezpośrednio spostrzegane 
dla wyobrażenia sobie symbolicznych możliwości. Nie jest obserwowalna bez-
pośrednio. Weryfikuje się ją tylko przez używane do jej pomiaru operacje zawarte 
w testach. Im wyższy poziom inteligencji, tym większe możliwości jednostki do 
reagowania na wyzwania środowiska w sposób plastyczny i pełen inwencji61. 

W kontekście analizy zdolności intelektualnych i ich znaczenia dla przebiegu 
i wyników aktywności zawodowej interesująca jest koncepcja analizy składni-
kowej R. Sternberga, który traktował inteligencję jako swoisty model przetwa-
rzania informacji. Wyróżnił w niej trzy typy składników kluczowych: 
•  składnik nabywania wiedzy – uczenia się nowych faktów, 
•  składniki wykonania – strategii i technik rozwiązywania problemów, 
•  składniki metapoznawcze – wybór strategii i kontrola drogi do uzyskania 

rozwiązania. 
Poza inteligencją składnikową, która znajduje największe odzwierciedlenie  

w wynikach I Q R. Sternberg opisuje dwa inne typy inteligencji: doświadcze-
niową i kontekstualną. Inteligencję doświadczeniową odzwierciedlają osiągnięcia 
twórcze. Jej istota polega na łączeniu całkowicie odmiennych doświadczeń  
                                                 

60 Tamże, s. 28. 
61 Por. P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,  

s. 550–564. 
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w wyjątkowy i oryginalny sposób. Jej owocem może być na przykład nowator-
ska teoria naukowa lub dzieło sztuki. Z kolei inteligencja kontekstualna uwi-
dacznia się w praktycznym radzeniu sobie z codziennymi sprawami. Składają się 
na nią zdolności adaptacyjne, umiejętność jak najlepszego wykorzystania do-
stępnych środków, kształtowania środowiska adekwatnie do potrzeb człowieka. 
W języku potocznym ten rodzaj inteligencji bywa określany jako zaradność 
życiowa czy „żyłka do interesów”. Tak rozumiana inteligencja kontekstowalna 
może być utożsamiana z przedsiębiorczością traktowaną jako wrodzona zdol-
ność62. 

Zarówno inteligencja doświadczeniowa jak i kontekstualna, w przeciwień-
stwie do inteligencji składnikowej, nie jest możliwa do zbadania przy wykorzy-
staniu tradycyjnych testów mierzących IQ. Jednak taki sposób patrzenia na 
zdolności intelektualne jednostki ma głębokie uzasadnienie i daleko idące kon-
sekwencje praktyczne. Pozwala diagnozować silne strony ludzi i wykorzystywać 
ich różnorodne możliwości, nie tylko te, które wynikają wprost w wysokiego IQ.  

W podobnym duchu utrzymana jest teoria siedmiu inteligencji H. Gardnera. 
On również oponuje przeciw utożsamianiu inteligencji z procesami umysłowymi 
możliwymi do pomiaru wyłącznie przez skale i testy psychologiczne. H. Gardnem 
patrzy na zdolności ludzi w szerszym kontekście – jak na zbiór inteligencji o róż-
nym stopniu ważności, zarówno dla posiadającego je człowieka, jak i dla społe-
czeństwa, w którym ten człowiek żyje. W tej teorii inteligencjami nazywa się: 
•  zdolności językowe, 
•  zdolności logiczno-matematyczne, 
•  zdolności przestrzenne (orientację przestrzenną, tworzenie i posługiwanie się 

obrazami umysłowymi), 
•  zdolności muzyczne, 
•  zdolności cielesno-kinestetyczne (płynność motoryczna, koordynację ruchową), 
•  zdolności interpersonalne (empatia, rozumienie innych), 
•  zdolności intrapersonalne (wykształcenie poczucia tożsamości, rozumienie 

siebie)63. 
Znaczenie poszczególnych inteligencji jest w wysokim stopniu uwarunkowane 

kulturowo. W kręgu cywilizacji amerykańskiej czy europejskiej inne zdolności 
służą przetrwaniu i rozwojowi człowieka niż np. w prymitywnym plemieniu 
żyjącym w buszu Amazonii. To, które z wymienionych przez H. Gardnera inte-
ligencji przeważają wśród zdolności konkretnego człowieka, konstytuuje jego 
predyspozycje zawodowe. Trudno wyobrazić sobie na przykład analityka rynku 
bez inteligencji logiczno-matematycznej czy kierowcę zawodowego bez zdolno-
ści przestrzennych, albo tancerkę bez zdolności cielesno-kinestetycznych.  
                                                 

62 Szerzej na ten temat: M. Romanowska, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na studiach 
ekonomicznych, [w:] Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności?, praca zbiorowa pod 
redakcją J. Dietla, Z. Sopijaszki, Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości, Łódź 2008, s. 151–153. 

63 P.G. Zimbardo, Psychologia…, op.cit., s. 565. 
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Talenty człowieka, choć ściśle związane z jego inteligencją, nie mogą być do 
niej ograniczane. Jak stwierdza pionier badań nad zdolnościami, J.W. Dawid, 
talent w jakiejś dziedzinie może iść w parze z brakiem inteligencji lub słabym jej 
stopniem64. Taki punkt widzenia uwidacznia się w typologii talentów A. Tan-
nenbauma65, w której przyjęto funkcjonalne kryterium podziału: 
1. Talenty krytyczne. 

To te, które występują rzadko, ale jednocześnie wydają się niezbędne dla 
funkcjonowania danej społeczności. W przypadku jednostek gospodarczych 
przykładem takich uzdolnień jest przywództwo i przedsiębiorczość. Można 
doszukiwać się związku talentów krytycznych z kompetencjami kluczowymi. 

2. Talenty wyróżniające. 
Cechuje je jednostronne ukierunkowanie i duża ważność dla danej społecz-
ności. Są znacznie częściej spotykane niż talenty krytyczne, a ich przykłady 
w organizacjach to ponadprzeciętne uzdolnienia związane z realizacją specy-
ficznych zadań. Można przyjąć, że talenty wyróżniające stanowią ważną 
część wysokich kompetencji zawodowych lub tzw. specyficznych. 

3. Talenty nadmiarowe. 
Występują rzadko i nie są konieczne dla sprawnego funkcjonowania danej 
społeczności. Uzdolnienia te (np. muzyczne) nie wiążą się bezpośrednio  
z wykonywaniem pracy (za wyjątkiem zawodów artystycznych), mogą jednak 
być wykorzystywane także w organizacjach, np. w czasie imprez integracyjnych. 

4. Talenty niepotrzebne.  
Wyróżnia się wśród nich talenty „dziwne”, odzwierciedlające różne możli-
wości człowieka (ich opisy można znaleźć np. w Księdze Guinnessa), albo 
wręcz „antytalenty”, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie społeczności. 
Spotykamy nawet w mowie potocznej określenia typu: „talent do kompliko-
wania sobie życia”. 
Wykazany w powyższym podziale związek talentów z kompetencjami wy-

stępuje również w publikacjach innych autorów. Można wręcz zaryzykować 
twierdzenie, że idzie się w kierunku zacierania granic między nimi. Na przykład 
E. Maliszewska, definiując talenty, utożsamia je z posiadanymi przez pracowni-
ka kompetencjami kluczowymi dla jego organizacji oraz osiąganymi przez niego 
wysokimi wynikami pracy (a więc w znacznej mierze efektami posiadanych 
przez niego kompetencji). Analizując proces wyszukiwania talentów, traktowa-
ny jako część zarządzania talentami, nazywa go „analizą i oceną posiadanych 
kompetencji” lub – w innym miejscu – oceną „kompetencji miękkich”66. Podobne 
                                                 

64 J.W. Dawid, Inteligencja, wola i zdolność do pracy, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 
1966, s. 255. 

65 za: S. Chełpa, Samorealizacja talentów…, op. cit., s. 29. 
66 Por. E. Maliszewska, Zarządzanie talentami – rozważna praktyka, [w:] Zarządzanie talenta-

mi..., op. cit., s. 79–80. 
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stanowisko zajmuje M. Juchnowicz, twierdząc, że jako talent należy traktować 
każdego pracownika posiadającego kompetencje kluczowe i specjalistyczne 
pożądane w danej organizacji67. 

Jedna z najistotniejszych kwestii dotyczących zdolności człowieka to pytanie 
o możliwość modyfikacji uzdolnień i ich tworzenia. Innymi słowy: czy są to 
predyspozycje uwarunkowane genetycznie i raczej trwałe, czy też, poprzez od-
powiednie doskonalenie, kształcenie, stymulowanie można generować talenty. 
Jest to problem fundamentalny dla procesu zarządzania potencjałem ludzkim. 
Przyjęcie genetycznego uwarunkowania zdolności nakazuje ukierunkowanie 
polityki kadrowej na pozyskiwanie do organizacji tych pracowników, którzy 
posiadają oczekiwane wysokie zdolności. Proces motywowania takich pracow-
ników miałby na celu wyłącznie „wydobywanie” potencjału intelektualnego, 
który pracownicy ci wnieśli do organizacji, jego doskonalenie, nasycanie wro-
dzonej inteligencji wiedzą i umiejętnościami ważnymi z perspektywy konkretnej 
firmy. Uznając decydujące znaczenie inteligencji jako fundamentu talentów 
(różnych inteligencji, których charakterystykę przedstawiono wcześniej), trzeba 
przyjąć, że czynniki genetyczne w największym stopniu decydują o jej pozio-
mie. Nie przekreśla się całkowicie roli czynników środowiskowych, zwłaszcza 
tych oddziałujących na człowieka w okresie dzieciństwa, a nawet jeszcze przed 
narodzeniem (w okresie prenatalnym), jednak to genom przypisuje się rolę 
pierwszoplanową wśród czynników determinujących zdolności intelektualne. 
Badania przeprowadzane na ten temat przez psychologów dość jednoznacznie 
potwierdzają prawdziwość tezy o wrodzonych uwarunkowaniach potencjału 
intelektualnego68. Jeśli zatem talent będzie rozpatrywany przede wszystkim 
przez pryzmat inteligencji, zwłaszcza rozumianej wąsko, czyli przez pryzmat 
modelu przetwarzania informacji, zarządzanie talentami należałoby skupić na 
tym, co w literaturze amerykańskiej nazywa się „wojną o talenty”, czyli na wy-
szukiwaniu, zatrudnianiu i zatrzymaniu pracowników wybitnie zdolnych69. Jeśli 
potraktować talent szerzej i przyjąć, że to nie tylko inteligencja, ale także pre-
dyspozycje osobowościowe, albo nadal utożsamiać talent z inteligencją, ale sze-
roko rozumianą, wieloczynnikową, obejmującą również inteligencję społeczną  
i emocjonalną, powstaje znacznie większa przestrzeń zarządzania. Osobowość 
bowiem, choć również w znacznym stopniu uwarunkowana czynnikami dzie-
dzicznymi, jest bardziej podatna na oddziaływania środowiska. Zarządzanie 
talentami wymaga zatem w pierwszej kolejności zdefiniowania samego talentu. 

                                                 
67 Por. M. Juchnowicz, Założenia procesu zarządzania talentami w organizacji wiedzy, Eduka-

cja Ekonomistów i Menedżerów, 2007, nr 1 (5), s. 23. 
68 Por. T.J. Bouchard, Sources of Human Psychological Differences. The Minnesota Study of 

Twins Reared Apart, Science, 1990, nr 250, s. 223–228. 
69 Por. Ch.A. O’Reilly, J. Pfeffer, Hidden Value: How Great Companies Achieve Extraordinary 

Results with Ordinary People, Harvard Business Scholl Press, Boston 2000, s. 14. 
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Określenia, czy będzie on rozumiany wąsko i głównie przez pryzmat „wrodzo-
nego daru” twórczości i/lub intelektu, czy szeroko. Szerokie rozumienie talentu, 
uwzględniające czynnik zaangażowanie w pracę, włączanie do definicji talentu 
predyspozycji psychicznych, takich jak dyscyplina wewnętrzna, wytrwałość  
w dążeniu do celu, pracowitość, skłonność do poświęceń, wiara we własne moż-
liwości, bardzo zbliża pojęcie talentu do pojęcia kompetencji, zwłaszcza tego, co 
w rozdziale 1 określono jako kompetencje osobiste. Daje również organizacji 
znacznie większe możliwości zarządzania tym potencjałem. 

Przyjęcie węższej definicji talentu i uwzględnienie w jego genezie głównej 
roli czynników genetycznych pozwala przyjąć definicję zarządzania talentami 
jako zbioru działań odnoszących się do osób wybitnie uzdolnionych, podejmo-
wanych z zamiarem ich rozwoju i sprawności oraz osiągania celów organizacji. 
Działania te ujęto w postaci następującej sekwencji: 
•  pozyskanie talentów, 
•  faza „przejścia” (transformacji), 
•  wyjście70. 

Pozyskiwanie talentów to przede wszystkim procedury rekrutacyjne identyfi-
kujące najbardziej pożądane cechy kandydatów z wykorzystaniem interaktyw-
nych sposobów diagnozowania, a zwłaszcza assessment center, testów psycho-
logicznych, pogłębionych wywiadów. Kluczowe znaczenie przypisuje się ocenie 
kandydata z uwzględnieniem kryteriów psychologicznych diagnozujących jego 
potencjał intelektualny i osobowościowy. Czynniki, które ułatwiają przyciąganie 
talentów to wizerunek firmy, jej prestiż. T. Listwan, analizując zarządzanie ta-
lentami, nie wyklucza pozyskiwania uzdolnionych pracowników w toku rekruta-
cji wewnętrznej, jednak większy nacisk kładzie na źródła zewnętrzne, w tym jak 
najszybszą preselekcję, np. w toku praktyk studenckich czy targów pracy71. 

Faza „przejścia” (transformacji) to ten etap zarządzania talentami, który 
obejmuje przede wszystkim zarządzanie karierą, a więc harmonijny i ukierun-
kowany rozwój pracownika. To doskonalenie i samodoskonalenie służące roz-
wojowi talentu, ocena pracownika, realizacja polityki awansu i motywowanie.  

Ostatni z wyróżnionych w tym podziale etap zarządzania talentami, to wyj-
ście. Odejścia pracowników są procesem naturalnym, a więc i nieuchronnym.  
W sposób szczególny dotyczy to „pracowników-talentów”, którzy zwykle bez 
problemu znajdują na zewnętrznym rynku pracy bardzo atrakcyjną ofertę. Tracąc 
takich pracowników, organizacja traci wraz z nimi znaczne zasoby kompetencji. 
Warto zatem zwrócić uwagę na te elementy organizacji, które w największym 
stopniu chronią ją przed odpływem najbardziej cenionych pracowników (por. 
rysunek 2.5). Określa się je jako „magnesy” zatrzymujące pracowników. 

                                                 
70 Por. T. Listwan, Zarządzanie talentami…, op. cit., s. 21. 
71 Por. Tamże, s. 21. 
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Rysunek 2.5.  Najwa żniejsze czynniki wpływaj ące na zatrzymywanie talentów  
w organizacji 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie N. Sosińska, Magia rozwoju talentów. Jak zdobywać, 
zatrudnić i zatrzymać właściwych ludzi w firmie, Wydawnictwo IFC PRESS, Kraków 2007,  
s. 135. 

 
Zarządzanie talentami wymaga postawienia kilku ważnych pytań: 

1. Czy talent jest rozpatrywany w perspektywie indywidualnej czy organizacyjnej? 
Talent może istnieć jako coś obiektywnego (talent jako taki występujący  
u danej osoby) oraz może być rozpatrywany z perspektywy przydatności  
w organizacji. Inwestowanie przez firmę w rozwój indywidualnych talentów 
może doprowadzić do doskonalenia tych zdolności, które nie są i nie będą 
przydatne w toku realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Dlatego 
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organizacji, może okazać się, że w warunkach innego przedsiębiorstwa (tym 
samym innej strategii, innych celów) pracownik ten nie będzie już postrzega-
ny jako talent. W tym ujęciu talent nie będzie wartością uniwersalną, ale 
czymś ściśle powiązanym z wymogami otoczenia organizacyjnego. Co więcej, 
talent nie będzie wartością uniwersalną nawet w warunkach tego samego 
przedsiębiorstwa, gdzie wymagania na różnych poziomach organizacji i w ra-
mach różnych ról organizacyjnych mogą być bardzo odmienne. 

3. Czy zarządzanie talentami jest dla wybranych, czy dla wszystkich pracowni-
ków organizacji? 
W niektórych organizacjach promuje się filozofię, że wszyscy pracownicy są 
talentami, zatem każdy z nich objęty jest zarządzaniem talentami. Taka poli-
tyka kadrowa ma zwykle znaczną moc motywującą, ponieważ każdy pra-
cownik może czuć się doceniony i ma szanse rozwojowe. Okazuje się jednak 
bardzo kosztowna, a często też tylko deklaratywna. Równość uzdolnień jest 
fikcją, stąd zarządzanie talentami z definicji jest działaniem adresowanym do 
kluczowych pracowników (obecnie i w przyszłości). Najczęściej jest to kadra 
menedżerska i wąskie grono ekspertów72. 
Ludzie wybitni, utalentowani to ok. 5% populacji. Zdobycie ich dla danej or-

ganizacji to wielkie wyzwanie. Podaż talentów jest za mała, aby zaspokoić popyt 
wynikający z wyzwań współczesnej gospodarki73. Mówiąc kolokwialnie, geniu-
szy nie wystarczy dla wszystkich. I choć trudno dyskutować ze stwierdzeniem, 
że „lepiej startować z wielkimi ludźmi, niż uczynić ludzi wielkimi”74, większość 
przedsiębiorstw musi wybrać inną drogę – budować organizację, która pomaga 
zwykłym ludziom osiągać wyniki tych, którzy należą do górnych 5%.  

Z badań G.W. Odiorno75 wynika, że w większości organizacji można wyróż-
nić następujące grupy pracowników: 
•  „Pniaki” (ok. 5%) – pracownicy, których przydatność w danej firmie stoi pod 

znakiem zapytania. Charakteryzują ich: niski poziom kwalifikacji, niskie mo-
rale, niska jakość pracy. Przejawiają niski poziom możliwości i aspiracji, za-
tem zmiana takiego stanu rzeczy jest wątpliwa. 

•  „Uczniacy” (ok. 10%) – najczęściej są to pracownicy z małym stażem pracy, 
którzy posiadają znaczny potencjał, ale aby go wykorzystać, potrzebują opie-
ki, pomocy, różnych form szkoleń. 

 

                                                 
72 Por. A. Kaczmarska, Ł. Sienkiewicz, Identyfikacja i pomiar talentów w organizacjach, [w:] 

Zarządzanie talentami…, op. cit., s. 57–59. 
73 Por. E. Michaels, H. Handfield-Jones, B. Axelrod, The War for Talent, Harvard Business 

School Press, Boston 2001. 
74 T. Listwan, Zarządzanie talentami…, op. cit., s. 22. 
75 Za: J. Wieczorek, Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyj-

nej firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 100–101. 
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•  „Gwiazdorzy” (ok. 5%) – to ta część zatrudnionych, którzy chętnie podejmu-
ją wyzwania, wyróżniają się w pracy. Są ambitni, zmotywowani, nieustannie 
poszukują nowatorskich rozwiązań. 

•  „Sportowcy” (ok. 10%) – najlepiej sprawdzają się w zadaniach krótkotermi-
nowych, „akcyjnych”, natomiast w codziennej, żmudnej pracy nie można na 
nich liczyć. 

•  „Przeciętniacy” (ok. 25%) – wykonują swoje zadania poniżej posiadanych 
możliwości. Pozostawieni sami sobie „obniżają loty”, natomiast odpowiednio 
kierowani mogą znacząco poprawić wyniki swojej pracy. 

•  „Konie pociągowe” (ok. 45%) – kadrowa podstawa działań wszystkich 
przedsiębiorstw. Bez większych „wzlotów i upadków” sumiennie wykonują 
swoje codzienne obowiązki. 
Rekomendowany w licznych publikacjach system zarządzania talentami  

i koncentrowanie się wyłącznie na wysokiej klasy ekspertach to praktyki naru-
szające równowagę w organizacjach i prowadzące do wyłonienia się „równych” 
i „równiejszych”. Budowanie firmy, która nie tylko wykorzystuje, ale też kreuje 
talenty, to największe wyzwanie. Najlepszą metodą osiągania tego celu jest wy-
korzystywanie systemów zarządzania kompetencjami oraz ściśle powiązanych  
z nim systemów motywowania. Proponuje się zarezerwowanie pojęcia zarzą-
dzanie talentami dla działań podejmowanych wobec pracowników wybitnych, 
wyjątkowych. Natomiast zarządzanie kompetencjami uznać za bardziej ade-
kwatne do sytuacji kadrowej zdecydowanej większości organizacji, w większym 
stopniu odpowiadające realistycznym cechom zasobów ludzkich organizacji, 
które tworzą osoby o zróżnicowanych możliwościach i często pozbawione wy-
bitnych uzdolnień. Zapewne słuszne jest przekonanie, że „poszukiwanie 
Gwiazd, czyli zwycięzców (…), którzy przy określonych zasobach i w określo-
nych warunkach będą potrafili skutecznie realizować cele strategiczne firmy to 
jeden z podstawowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej”76. Pro-
blem w tym, kogo uznamy za Gwiazdę i czy wystarczy Gwiazd, aby zaspokoić 
potrzeby kadrowe wszystkich zainteresowanych nimi organizacji. Wydaje się to 
wątpliwe. Zarządzanie kompetencjami nie wyklucza zarządzania talentami. W do-
brze zaprojektowanym systemie zarządzania kompetencjami talenty zostaną 
dostrzeżone, docenione, rozwijane, nagradzane, a jednocześnie swoje szanse 
mają również „przeciętni” pracownicy. Całą sztukę zarządzania kompetencjami 
można – w dużym uproszczeniu – sprowadzić do działań, które pozwolą Gwiaz-
dom błyszczeć swoim światłem, ale jednocześnie pociągać za sobą innych,  
a ponadto uwolnić od permanentnej frustracji tych pracowników, którzy z powodu 
barier psychofizycznych nie mają szans nawet zbliżyć się do granic geniuszu. 

 

                                                 
76 N. Sosińska, Magia rozwoju…, op. cit., s. 35. 
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Problematyka kompetencji w teoriach 
motywowania pracowników 

 
 
 
Etymologia słowa „motywacja” wskazuje na jego korzenie w języku łacińskim. 

Movere oznacza ruch, poruszanie się, ale także pobudzenie, zachęcanie kogoś do 
czegoś. Wynika stąd wniosek, że motywacja nierozerwalnie wiąże się z energią, jej 
przetwarzaniem i wydatkowaniem1. Motywacja jest mechanizmem psycholo-
gicznym, którego istotą jest uruchomienie, zorganizowanie i ukierunkowanie 
postępowania ludzkiego w taki sposób, by osiągnął on wytyczony cel. J. Rey-
kowski zwraca uwagę na fakt, że motywacja jest najbardziej dynamiczną struk-
turą psychiczną. Jego zdaniem „motywowanie stanowi proces regulacji, który 
pełni funkcję sterowania czynnościami, aby prowadziły do osiągnięcia określo-
nego celu”2. To wewnętrzna siła jednostki, a u jej podstaw znajdują się popędy, 
instynkty, życzenia. Ich wielkość i struktura determinuje ogólną aktywność psy-
chofizyczną i intensywność oraz trwałość wysiłków prowadzących do celu. To 
właśnie dzięki motywacji człowiek może posiadać gotowość do podejmowania 
codziennych wyzwań i starań, aby zaspokoić swoje indywidualne potrzeby  
i pragnienia. Motywacja do pracy utożsamiana jest z powodami, dla których ludzie 
pracują bardziej lub mniej wydajnie, z większym lub mniejszym zaangażowa-
niem podejmują swoje obowiązki organizacyjne, przejawiają większą lub mniejszą 
odpowiedzialność, są lub nie są innowacyjni3. 

Z pojęciem motywowania nierozerwalnie wiąże się pojęcie motywu. Jest 
ono różnie definiowane. Starsze definicje wskazują na motyw jako stan we-
wnętrznego napięcia, od którego zależy możliwość i kierunek aktywności ludz-
kiego organizmu4. Definicje nowsze ujmują motyw jako werbalizowanie celu  

                                                 
1 Por. G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  

w Poznaniu, Poznań 1997, s. 120. 
2 J. Reykowski, Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1975, s. 35. 
3 Por. K. Bolesta-Kukułka, Polityka personalna w strategii rozwoju firmy, Międzynarodowa 

Szkoła Menedżerów Spółka z o.o., Warszawa 1999, s. 24. 
4 Psychologia, praca zbiorowa pod redakcją T. Tomaszewskiego, PWN, Warszawa 1986, s. 508. 
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i problemu umożliwiające jednostce podjęcie określonych czynności5. Motywy 
mają charakter dynamiczny, zmieniają się w procesie dojrzewania psychicznego, 
społecznego, osobowościowego człowieka. Motywacja jest wynikiem działania 
wielu pojedynczych motywów, ale nie jest ich prostą sumą. Raczej ich strukturą6. 

 
Typologie teorii motywacji 

Analiza bogatego dorobku nauk o zarządzaniu na temat motywowania pra-
cowników pociąga za sobą potrzebę systematyzowania licznych koncepcji, co 
owocuje licznymi typologiami teorii motywacji z uwzględnieniem różnorodnych 
kryteriów podziału.  

 
Rysunek 3.1.  Teorie tre ści i teorie procesu 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: R. Karaś, Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnic-
two Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 13–14. 

 
 

                                                 
5 K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1993, s. 29. 
6 Por. H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  

w Poznaniu, Poznań 1996, s. 116–117. 
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Najczęściej wyróżnia się następujące grupy teorii motywacji: 
•  wczesne, współczesne i integracyjne, 
•  behawioralne, psychodynamiczne, poznawcze, 
•  treści, procesu oraz wzmocnienia, 
•  treści i procesu (ta ostatnia obejmuje także teorie wzmocnienia)7. 

Na potrzeby tego rozdziału przyjęto podział teorii motywacji na teorie treści 
i procesu zaproponowany przez G. Bartkowiak8. 

 

3.1.  Kompetencje w teoriach treści  
 
W przedmiocie badań teorie treści szukają odpowiedzi na pytania: jakie po-

trzeby ludzie chcą zaspokoić?, co ich zmusza do działania? Zakładają, że każdy 
człowiek ma potrzeby, które są motorem ludzkiego działania, ponieważ jednost-
ka nie ustaje w dążeniu do ich całkowitego bądź częściowego spełnienia. Aby 
właściwie motywować pracowników, trzeba ich poznać, określić ich potrzeby  
i przewidzieć ich zachowania, które podejmą w celu realizacji potrzeb9.  
W procesie motywowania należy uwzględnić następujące uwarunkowania: 
•  potrzeby każdego człowieka są różne i zmieniają się w trakcie życia, 
•  działania ludzkie w celu osiągnięcia potrzeb są zróżnicowane, nie zawsze 

konsekwentne i ulegają zmianom, 
•  ludzie w różny sposób reagują na niezaspokojenie swoich potrzeb, 
•  dla wielu kierowników motywowanie pracowników do pracy z uwzględnieniem 

ich potrzeb jest procesem bardzo trudnym, nużącym i zniechęcającym10.  
Schemat motywacji według teorii treści, uwzględniający powyższe okolicz-

ności, przedstawia rysunek 3.2. 
W ujęciu psychologicznym potrzeba to stała dyspozycja człowieka polegają-

ca na tym, że bez spełnienia określonych warunków nie może on osiągnąć lub 
utrzymać pewnych stanów lub celów. Przez motywację człowiek zmierza do 
zaspokojenia potrzeb lub do redukcji odczuwania ich deprywacji (niezaspokaja-
nia). Deprywacja powstaje wówczas, kiedy w środowisku brak podstawowych 
elementów potrzebnych do normalnego funkcjonowania albo dobrego samopo-
czucia danej osoby. Deprywacja przyjmuje formę bezwzględną lub względną. 

 

                                                 
7 Za: R. Karaś, Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  

w Poznaniu, Poznań 2004, s. 13–14. 
8 G. Bartkowiak, Psychologia..., op. cit., s. 122. 
9 J. Sikora, Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyj-

nego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2000, s. 22–23. 
10 J.A. Stoner, Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2001, s. 363. 
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Rysunek 3.2.  Model motywacji wg teorii tre ści 

Źródło:  J.A. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 432. 

 
Deprywacja bezwzględna to niedobór tych środków, które są niezbędne do 

życia, czyli brak pożywienia, okrycia, schronienia, lekarstwa, snu, odpoczynku. 
Deprywacja względna powstaje na skutek porównania indywidualnego stanu 

posiadania z określonymi kryteriami, tj. stan rynku, poziom konsumpcji innych  
z bliskiego kręgu, sytuacja w miejscu pracy, awanse współpracowników11. 

Spełnienie potrzeb daje człowiekowi zadowolenie z życia, inspiruje do dal-
szej aktywności, utwierdza w przekonaniu, że przez tę aktywność zaspokoi swoje 
inne potrzeby. Nastraja optymistycznie i pozytywnie do świata. W ramach teorii 
treści motywacji wyróżnia się wiele teorii potrzeb. Do najważniejszych należą: 
teoria A. Maslowa, teoria ERG C. Alderfera, dwuczynnikowa teoria F. Herzberga 
oraz teoria trychotomii potrzeb D. McClellanda. 

 
Teoria A. Maslowa 

To jedna z najbardziej znanych teorii potrzeb. Utrzymuje, że ludzie dążą  
i muszą zaspokajać pięć kolejnych grup potrzeb. Są to potrzeby: fizjologiczne, 
bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i samorealizacji. A. Maslow potrzeby 
te przedstawił w formie piramidy, nadając im charakter ściśle hierarchiczny.  
U samego dołu są potrzeby fizjologiczne. Dotyczą one przetrwania i funkcjo-
nowania człowieka jako organizmu biologicznego. Do tych potrzeb należą: głód, 
pragnienie, potrzeba schronienia, snu, seksu, macierzyństwa, aktywności, po-
trzeby przyjemności zmysłowych. W organizacjach potrzeby te zaspokajane są 
przez właściwą płacę i środowisko pracy, na które składają się, między innymi, 
odpowiednie oświetlenie, temperatura, wentylacja, wilgotność oraz sanitariaty. 

 
                                                 

11 Por. J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 
Kraków 1998, s. 145–147. 
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Następnymi potrzebami w hierarchii są potrzeby bezpieczeństwa. A. Maslow 
zaliczył do nich: potrzebę pewności, stałości, zależności, opieki, wolności od 
strachu i lęku, potrzebę ochrony przed krzywdą fizyczną i psychiczną, potrzebę 
właściwych warunków materialnych i stabilność pracy zawodowej. Potrzeby te 
organizacja zaspokaja na przykład przez ciągłość zatrudnienia, program ubez-
pieczeń społecznych i zdrowotnych, respektowanie podstawowych praw pra-
cowniczych, stosowne odprawy i systemy emerytalne12. 

Kolejnymi potrzebami w teorii A. Maslowa są potrzeby przynależności 
(społeczne). To potrzeby odnoszące się do relacji z innymi ludźmi, przyjaźni, 
uczuć ze strony osób w rodzinie i poza nią. Deprywacja tej grupy potrzeb skut-
kuje samotnością, poczuciem wyobcowania i odtrącenia. Negatywnie wpływa na 
ocenę własnej wartości oraz efektywność zawodową. W środowisku pracy po-
trzeby te zaspokajają przyjaźnie, relacje koleżeńskie i warunki umożliwiające 
interakcje społeczne. Daje to pracownikom poczucie przynależności do zespołu  
i możliwość integracji z grupą. 

Następny poziom w piramidzie potrzeb zajmują potrzeby szacunku (uznania). 
Obejmują one potrzeby wewnętrzne, tj. szacunek dla samego siebie, niezależ-
ność i osiągnięcia oraz potrzeby zewnętrzne, do których należą: pozycja, uznanie, 
uwaga ze strony innych. Silne potrzeby publicznego uznania profesjonalizmu 
mogą przyczynić się do sukcesów jednostki albo uczynić z niej indywiduum 
utrudniające pracę zespołową13. Zaspokajanie tych potrzeb daje wiarę we własne 
możliwości, wzmacnia pozytywny obraz siebie, poczucie własnej godności  
i wartości. Ich niezaspokojenie zwykle prowadzi do kompleksów, poczucia niż-
szości, chorobliwego dążenia do górowania nad innymi, głośnego manifestowa-
nia swojej obecności. Potrzeby te zaspokajane są w organizacji na przykład 
przez tytuły służbowe, wygodne i estetyczne pomieszczenia biurowe oraz przy-
znawane nagrody. Charakter pracy również może być źródłem zaspokajania tych 
potrzeb. Na przykład pracownik zaspokaja potrzebę szacunku przez realizację 
ciekawych i ambitnych zadań. 

Piąty poziom w piramidzie stanowią potrzeby samorealizacji. A. Maslow 
nazwał nimi pragnienie człowieka do stawania się tym, kim jest i do czego jest 
zdolny. Jest to dążenie do możliwie pełnego wykorzystania swoich uzdolnień, 
możliwości i zainteresowań. To najtrudniejsza do spełnienia potrzeba w ramach 
organizacji. Można ją zrealizować przez przyznawanie pracownikom udziału  
w procesie decyzyjnym, umożliwienie im kształcenia zawodowego i nagradza-
nia wyższych kwalifikacji. 

                                                 
12 Por. J. Sikora, Motywowanie…, op. cit., s. 25; R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organiza-

cjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 461; J. Penc, Motywowanie w…, op. cit., 
s. 148–149.  

13 Por. S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 1998, s. 89; A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa, 1999, s. 36. 
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A. Maslow dokonał podziału potrzeb na potrzeby niższego rzędu i potrzeby 
wyższego rzędu. Do potrzeb niższego rzędu zaliczył potrzeby fizjologiczne  
i potrzeby bezpieczeństwa. Potrzebami wyższego rzędu nazwał: potrzeby spo-
łeczne, uznania i samorealizacji. Taki podział jest konsekwencją założenia, że 
potrzeby niższego rzędu realizowane są za pomocą czynników zewnętrznych, 
takich jak płaca, układy zbiorowe i staż pracy. Natomiast potrzeby wyższego 
rzędu są zaspokajane dzięki czynnikom wewnętrznym14. 

Zgodnie z analizowaną teorią motywacji, oddziaływanie potrzeb na zacho-
wanie człowieka regulowane jest przez dwa prawa: prawo homeostazy i prawo 
wzmocnienia. Potrzeby niższe, wynikające z niedostatku, sprzężone są w układ 
homeostatyczny. Ich deprywacja narusza równowagę organizmu, zaś zaspokoje-
nie przywraca tę równowagę i powoduje wygaśnięcie potrzeb. Po zaspokojeniu 
potrzeb niższego rzędu ujawniają się potrzeby wyższego rzędu. Nie wygasają 
one wraz z ich realizacją, lecz ulegają wzmocnieniu. Prowadzi to do odczuwania 
głębszego szczęścia, większej pogody ducha i bogatszego życia wewnętrznego. 
To przekłada się z jednej strony na większą sprawność biologiczną (mniej chorób, 
lepszy sen, apetyt, długowieczność), a z drugiej strony na większy, silniejszy  
i bardziej dojrzały indywidualizm15. 

Główne założenia teorii A. Maslowa można podsumować następująco: 
1. Potrzeba niższa w hierarchii jest historycznie starszą i silniejszą. 
2. Potrzeby wyższe pojawiają się później w rozwoju osobniczym. 
3. Potrzeby wyższe są mniej niezbędne do utrzymania się przy życiu, mogą 

być dłużej niezaspokojone i łatwiej trwale znikają. 
4. Zaspokojenie potrzeb wyższych poprawia także biologiczną egzystencję 

człowieka. 
5. Potrzeby wyższe są mniej natarczywe i gorzej uświadomione. 
6. Zaspokojenie potrzeb wyższych daje więcej szczęścia, pogody ducha i bo-

gactwa życia wewnętrznego człowieka. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeń-
stwa daje ulgę i odprężenie. 

7. Zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu sprzyja zachowaniu zdrowia psy-
chicznego. 

8. Potrzeby wyższe są bardziej złożone, dlatego ich zaspokojenie wymaga 
spełnienia większej liczby warunków. 

9. Potrzeby wyższe wymagają lepszych warunków zewnętrznych, tj. ekono-
micznych, politycznych, rodzinnych czy wychowawczych. 

10. Jeżeli zaspokojona zostaje potrzeba niższa i wyższa, to człowiek bardziej 
ceni sobie potrzebę wyższego rzędu. Stąd też skłonność ludzi do wyrzeczeń 
w imię wyższych celów16. 

                                                 
14 Za: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania…, op. cit., s. 462; J. Penc, Motywowanie w…,  

op. cit., s. 149; S.P. Robbins, Zachowania…, op. cit., s. 90; R. Karaś, Teorie motywacji…, op. cit., s. 17. 
15 J. Penc, Motywowanie w…, op. cit., s. 149–150. 
16 J. Sikora, Motywowanie…, op. cit., s. 26–27. 
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Krytycy teorii A. Maslowa podkreślają jej czysto teoretyczny charakter, brak 
podbudowy w postaci empirycznej17. Liczne badania zmierzające do weryfikacji 
tez A. Maslowa nie doprowadziły do ich jednoznacznego potwierdzenia. Co 
więcej – ujawniły różnice kulturowe w hierarchii i strukturze potrzeb diagnozo-
wanych w przedsiębiorstwach amerykańskich i europejskich, co stawia pod zna-
kiem zapytania uniwersalizm analizowanej teorii. Nie znaleziono dowodów na 
to, iż zaspokojenie potrzeb niższego rzędu prowadzi automatycznie do zachowań 
ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb wyższych. Wskazano na pominięcie 
przez A. Maslowa zjawiska frustracji wynikającego z niemożności zaspokojenia 
potrzeb wyższego rzędu czy zjawiska regresji, czyli ponownego odczuwania 
danej potrzeby po jej wcześniejszym zaspokojeniu18. Poglądy samego A. Maslowa 
także uległy ewolucji. Rozwijając swoją teorię, przyznał, że hierarchia potrzeb 
może ulec zmianie i nie ma charakteru uniwersalnego19.  

Mimo licznych głosów krytycznych teoria potrzeb jest jedną z najbardziej 
rozpowszechnionych teorii motywacji, głównie z uwagi na jej prostą konstrukcję 
i przejrzystość oraz zgodność z intuicją odbiorcy. W praktyce zarządzania przy-
jęcie teorii A. Maslowa oznacza konieczność identyfikacji potrzeb będących  
w danym czasie motywatorem działania pracownika oraz umożliwienie zaspoko-
jenia potrzeb dominujących przez uwarunkowanie pożądanych przez pracownika 
nagród wykonaniem działań oczekiwanych przez organizację. System motywa-
cyjny powinien cechować się elastycznością pozwalającą na uwzględnianie 
zmian zachodzących w hierarchii potrzeb pracowników, a także dostosowanie 
systemu nagród do dominujących aktualnie potrzeb. 

Analiza teorii potrzeb pozwala na dostrzeżenie istotnego związku między 
wyodrębnionymi przez niego grupami potrzeb a kompetencjami zawodowymi 
pracowników. Przyjmując hierarchiczną kolejność zaspokajania potrzeb za uza-
sadnioną, można uznać, iż relacja kompetencje – motywacja zaznacza się już na 
poziomie potrzeb bezpieczeństwa. Uwzględnienie kompetencji jako czynnika 
rzutującego na poziom motywacji do pracy upoważnia do przyjęcia sekwencji 
reakcji psychicznych i będących ich konsekwencją zachowań pracowników (por. 
rysunek 3.3). Przedstawiony model w sposób uproszczony wskazuje, że w pro-
cesie motywowania chodzi nie tylko o zachęcanie pracownika do rozwijania 
posiadanych kompetencji zawodowych i nabywania nowych oraz ujawniania ich 
w procesie pracy. 

 
 

                                                 
17 Por. A.M. Francisco, B.A. Gold, International Organizational Behavior, Prentice Hall 1998, 

s. 89. 
18 Por. R. Karaś, Teorie motywacji…, op. cit., s. 18. 
19 Por. U. Gros, Organizacyjne aspekty zachowań ludzi w procesach pracy, Akademia Ekono-

miczna w Katowicach, Katowice 1994, s. 41–43. 
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Rysunek 3.3.  Kompetencje a hierarchiczne zaspokajanie potrzeb psychicznych  
w procesie pracy 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 
Oczekiwany poziom kompetencji nie jest tylko celem do osiągnięcia. Zachodzi 

tu relacja dwustronna: pracodawca motywuje pracownika do rozwoju zawodo-
wego, a zatem w głównej mierze do rozwijania kompetencji i osiągania dzięki 
nim pożądanych efektów. Ale jednocześnie – uwzględniając aktualny poziom 
jego kompetencji zawodowych, zwłaszcza możliwości psychofizycznych – wy-
zwala stan pozytywnej motywacji do pracy wynikający z minimalizacji poczucia 
zagrożenia, czyli z zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa. Bezpieczne emocjo-
nalnie środowisko pracy może z kolei stanowić płaszczyznę ujawnienia się potrzeb 
wyższego rzędu, zwłaszcza potrzeby szacunku i samorealizacji, tym samym 
pobudzać rozwój. Relacje zachodzące między wykorzystywaniem posiadanych 
kompetencji, ich rozwijaniem a potrzebami psychicznymi są widoczne w jeszcze 
większym stopniu w teorii ERG C. Alderfera. 

 
Teoria ERG C. Alderfera 

Jest to teoria, która modyfikuje hierarchię potrzeb A. Maslowa, sprowadzając 
ją do trzech szczebli potrzeb według ich najistotniejszych funkcji. Nazwa po-
chodzi od pierwszych liter angielskich określeń i oznacza: 
•  E – Existance needs (potrzeby egzystencji). 
•  R – Relatendess needs (potrzeby kontaktów społecznych). 
•  G – Growth needs (potrzeby rozwoju). 
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Tabela 3.1.  Porównanie teorii potrzeb A. Maslowa i C. Alderfera 

Elementy porównawcze Teoria A. Maslowa Teoria C. Alderfera 

 
Liczba poziomów potrzeb 
 
Kolejność zaspokajania potrzeb 
 
 
 
 
 
 
Frustracja i regresja 

 
5 
 
Zachowana – człowiek pozosta-
je na jednym poziomie hierar-
chii tak długo, dopóki potrzeby 
te nie zostaną zaspokojone. 
 
 
 
Nie występuje. Brak jest moż-
liwości przejścia na inny po-
ziom, jeżeli nie zaspokojono 
potrzeb niższego poziomu. 

 
3 
 
Niemająca znaczenia, ponieważ 
człowiek może być pod presją 
kilku kategorii potrzeb jed- 
nocześnie, np. pieniędzy (egzy- 
stencji), przyjaźni (związki) 
i możliwości nabycia nowych 
umiejętności (rozwoju). 
Występuje, ponieważ gdy dana 
potrzeba nie zostaje zaspokojo-
na, człowiek będzie odczuwał 
frustrację, zejdzie na niższy 
poziom i będzie szukał możli-
wości zaspokojenia potrzeb 
niższego rzędu. 

Źródło:  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2000, s. 463. 

 
Potrzeby egzystencji są odpowiednikami potrzeb fizjologicznych i bezpie-

czeństwa w teorii A. Maslowa. Potrzeba kontaktów społecznych, to związki 
ludzi z ich otoczeniem. Odpowiada ona potrzebom przynależności i szacunku  
w oczach innych wyróżnionym w teorii A. Maslowa. Potrzeba rozwoju, to 
potrzeby szacunku dla samego siebie i samorealizacji. C. Alderfer oparł swoją 
teorię na założeniu dominacji potrzeb niezaspokojonych, ułożonych w hierar-
chiczny układ, w efekcie czego niezaspokojenie potrzeb niższych prowadzi do 
pojawienia się potrzeb wyższych. Stwierdził, że deprywacja potrzeb wyższych 
wzmaga potrzeby niższe (regresja). Założył, że w miarę zaspokajania potrzeb 
rozwoju następuje ich wzmożony wzrost. Najistotniejszą cechą odróżniającą 
teorię ERG od teorii A. Maslowa jest teza, że człowiek może się kierować rów-
nocześnie chęcią zaspokojenia więcej niż jednej potrzeby. Na zachowania pra-
cownika jednocześnie mogą wpływać potrzeby egzystencji, kontaktów i wzrostu. 

Mimo licznych głosów krytycznych20 wskazujących na ograniczone możli-
wości wyjaśnienia motywów zachowań pracowniczych w oparciu o teorię  
C. Alderfera, należy wskazać, że dzięki niej rozumienie procesów motywacyj-
nych zostało znacznie wzbogacone dzięki uwzględnieniu problematyki frustracji  
i regresji. W koncepcji A. Maslowa zaspokojenie poszczególnej potrzeby po-

                                                 
20 Por. A. Szałkowski, Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Wydawnictwo Ossoli-

neum, Wrocław 1997, s. 145–146. 
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woduje zanik jej roli motywacyjnej. W omawianym podejściu C. Alderfera teza 
ta jest fałszywa. 

C. Alderfer przez nadanie bardzo wysokiej rangi potrzebom rozwoju zapo-
czątkował motywowanie przez umożliwienie rozwoju osobistego pracowników 
w ramach organizacji, np. przez rozwój kompetencji w toku szkoleń, metody 
zarządzania uwzględniające autonomię i partycypację pracowników, systemy 
wynagrodzeń oparte na ocenie posiadanych umiejętności (skill-based pay)21. 

Przyjęcie możliwości równoczesnego oddziaływania na pracownika różnych 
potrzeb pociąga za sobą możliwość analizy bardziej złożonych relacji między 
procesami motywacyjnymi a kompetencjami zawodowymi. Już w toku rozważań 
nad teorią A. Maslowa podkreślono, jak silnie kompetencje wiążą się z zaspoka-
janiem lub deprywacją potrzeby bezpieczeństwa. Jeżeli pracownik otrzymuje od 
swojego przełożonego zadania, do wykonania których nie posiada wystarczają-
cych kompetencji, następuje deprywacja poczucia bezpieczeństwa. Pracownik 
może doświadczać silnego stresu, zachwiania poczucia własnej wartości, fru-
stracji, lęku. Reakcja zmierzająca do redukcji lub choćby zminimalizowania 
dyskomfortu psychicznego może przybrać skrajnie odmienne formy. Zaznaczono 
je na rysunku 3.4. Deprywacja poczucia bezpieczeństwa prowadzi do zaspoko-
jenia tej potrzeby albo w sposób pozytywny, albo w sposób niedojrzały. Ten 
pierwszy oznacza wysiłek rozwojowy, uczenie się i inne działania zmierzające 
do jak najszybszego zdobycia niezbędnych kompetencji. Jeśli opisany proces 
poszerzania bazy wiedzy i umiejętności zakończy się powodzeniem, pracownik 
ma możliwość wykonania zadania na satysfakcjonującym poziomie. Redukuje  
w ten sposób nie tylko przykre doznania emocjonalne związane z deprywacją 
potrzeby bezpieczeństwa, ale jednocześnie może zaspokajać potrzeby wyższego 
rzędu. Ujawnianie w zachowaniu kompetencji umożliwia zaspokojenie potrzeby 
przynależności do grupy pracowniczej, szacunku i samorealizacji. Poczucie 
bycia kompetentnym ułatwia budowanie pozytywnego obrazu siebie, wzmacnia 
samoocenę i samoakceptację, powodując zaspokojenie potrzeb i wzmocnienie 
motywacji do uczenia się w przyszłości, czyli stan pożądany zarówno z perspek-
tywy pracownika, jak i pracodawcy.  

Niestety możliwa jest także inna droga. W obliczu trudności, przy braku lub 
zbyt niskim poziomie kompetencji do rozwiązania określonego problemu czy 
realizacji zadania pracownik doświadczający poczucia zagrożenia może reagować 
w sposób niedojrzały. Nieświadomie uruchamia mechanizmy obronne (np. ra-
cjonalizacji, ucieczki, zaprzeczania). Może odczuwać silną frustrację i odreagować 
ją w postaci zachowań agresywnych22. Nie tylko nie wykonuje zadania zlecone-
go przez  przełożonego na satysfakcjonującym  poziomie, ale może doświadczyć  
                                                 

21 Por. R. Karaś, Teorie motywacji…, op. cit., s. 24. 
22 Szerzej: J. Moczydłowska, Neurotyczne sposoby reagowania w sytuacjach trudnych, Zeszyty 

Naukowe WSZiP im. B. Jańskiego w Łomży, 2000, nr 3, s. 173–185. 
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Rysunek 3.4.  Kompetencje a zaspokajanie potrzeb w procesie pracy 

Źródło:  Opracowanie własne. 
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odrzucenia przez grupę, obniżenia poczucia własnej wartości, co w konsekwen-
cji owocuje obniżeniem poziomu motywacji nie tylko do wykonywania podob-
nych zadań, ale do pracy w ogóle. To przykład sytuacji, w której deprywacja 
potrzeby nie działa motywująco w sensie pozytywnym, nie pobudza do oczeki-
wanych zachowań zgodnych z celami organizacji. Redukcja napięcia związane-
go z niezaspokojonymi potrzebami również wywołuje określone działania, ale są 
one sprzeczne z celami przedsiębiorstwa. Zachwianie poczucia bezpieczeństwa 
związanego z nieadekwatnością zadań zawodowych do kompetencji pracownika 
wskazuje na ważny element relacji między motywowaniem a zarządzaniem 
kompetencjami. Uzasadnione jest przyjęcie, że motywująca jest nie tylko per-
spektywa samorozwoju na drodze szkoleń i innych form doskonalenia zawodo-
wego. Motywującą siłę ma również uwzględnianie możliwości kompetencyj-
nych pracowników już na etapie przydzielania im określonych zadań zawodo-
wych. Dotyczy to w sposób szczególny tych pracowników, którzy z racji swoich 
predyspozycji osobowościowych stawiają potrzebę bezpieczeństwa znacznie 
wyżej w hierarchii potrzeb niż ma to miejsce w tradycyjnej piramidzie  
A. Maslowa. Warto tu zauważyć sytuację psychologiczną tych pracowników, 
dla których – jak wskazują wyniki badań23 – najwyższą wartością w środowisku 
pracy nie jest samorealizacja, ale poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. W tej 
perspektywie sprowadzanie potrzeby bezpieczeństwa do rangi potrzeby niższego 
rzędu nie znajduje wystarczającego uzasadnienia w odniesieniu do znacznej 
grupy pracowników. 

 
Dwuczynnikowa teoria F. Herzberga 

F. Herzberg nie koncentruje się bezpośrednio na potrzebach, lecz na czynni-
kach determinujących satysfakcję z pracy. Uważa, że zachowanie człowieka jest 
wynikiem wpływu dwu zagregowanych grup elementów, które nazwał czynni-
kami satysfakcji (motywującymi) i czynnikami higieny. Czynniki motywujące 
zaspokajają potrzeby wyróżnione w hierarchii A. Maslowa jako najwyższe,  
tj. uznania i samorealizacji. Czynniki higieny odpowiadają potrzebom niższego 
rzędu, tj. fizjologicznym, bezpieczeństwa i przynależności. 

Czynniki motywacyjne związane są z treścią pracy i przynoszą pracownikowi 
trwalsze i większe zadowolenie z pracy. Czynniki higieny, jeżeli są nieodpo-
wiednie, powodują niezadowolenie z pracy, a jeśli są odpowiednie, to dają jedy-
nie krótkotrwałe zadowolenie. Nie mają mocy motywującej. Decydują jedynie  
o braku niezadowolenia. Czynniki motywacyjne F. Herzberg zaliczył do czynni-
ków wewnętrznych, a więc są nimi osiągnięcia, uznanie, praca sama w sobie, 
odpowiedzialność, awans i rozwój. Czynniki higieny to czynniki zewnętrzne, 

                                                 
23 Por. J. Moczydłowska, Zaufanie a partycypacja pracowników, Kwartalnik Nauk o Przedsię-

biorstwie, 2007, nr 2, s. 68–73. 
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związane z kontekstem pracy, np. polityka firmy i administracja, nadzór, stosunki 
z przełożonymi, warunki pracy i relacje z kolegami. 

F. Herzberg stwierdził, że nawet całkowite wyeliminowanie negatywnego 
wpływu wszystkich czynników higieny nie zapewni motywacji pracowników. 
Kształtując te czynniki, można jedynie minimalizować lub redukować niezado-
wolenie pracowników z pracy. Motywację można uzyskać tylko przez wzmoże-
nie czynników motywujących. W tej perspektywie najbardziej nowatorskie było 
podejście F. Herzberga do systemu wynagradzania. Zaliczając płacę do czynni-
ków higieny, uznał, że jej niski poziom może powodować ewentualne niezado-
wolenie, ale jednocześnie nawet bardzo wysokie wynagrodzenie nie stanowi 
źródła satysfakcji z pracy i gwarancji wzrostu jakości wykonania zadań zawo-
dowych. Pracowników prawdziwie motywować będzie wzbogacenie ich pracy, 
na przykład przez ewentualne zróżnicowanie zadań, stopnia trudności, zwięk-
szenie elementów decyzyjnych24. 

Proces motywacji F. Herzberg przedstawił następująco: w pierwszym etapie 
trzeba pracownikowi zabezpieczyć odpowiednie czynniki higieny, czyli godziwą 
płacę, dobre warunki pracy i właściwe stosunki interpersonalne. Mając to 
wszystko, pracownik nie jest motywowany, a jedynie nie jest niezadowolony  
z pracy. Na tym poziomie ogranicza się tylko do wykonywania swoich zadań 
zawodowych na poziomie niezbędnego minimum. Chcąc go właściwie moty-
wować, należy dostarczyć mu czynników motywujących, tj. uznania za wyko-
nywaną pracę oraz zaspokoić potrzebę osiągnięć w pracy zawodowej. Połączenie 
tych dwu grup czynników gwarantuje właściwą motywację, zadowolenie z pracy 
i realizację celów organizacji25. 

Krytycy teorii dwuczynnikowej26 wskazują na błędy popełnione przez jej au-
tora w toku badań empirycznych. W ich opinii teza o związku przyczynowo- 
-skutkowym zachodzącym według F. Herzberga pomiędzy satysfakcją z pracy  
a poziomem jej wykonania może być podważona. Wynika to z faktu, iż w toku 
badań poziom wykonania zadania przez pracownika nie był oceniany na pod-
stawie obiektywnych kryteriów, ale na bazie jego subiektywnych przekonań. 
Ponadto podnoszony jej zarzut dotyczący samej procedury badawczej, a zwłasz-
cza subiektywności, która mogła powodować błędną interpretację treści rozmów 

                                                 
24 Por. N. Kong, Wyjaśnienie i ocena dwuczynnikowej teorii satysfakcji z pracy [w:] Zachowa-

nie człowieka w organizacji, praca zbiorowa pod redakcją W.E. Scott, L.L. Cummings, PWN, 
Warszawa 1983, s. 199; J. Sikora, Motywowanie…, op. cit., s. 28–29; J. Penc, Motywowanie w…, 
op. cit., s. 153; A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie…, op. cit., s. 35. 

25 Por. P. Forsyth, Jak rozwijać potencjał Twoich pracowników?, Wydawnictwo Helion, Gliwi-
ce 2006, s. 16–17. 

26 Por. D.P. Schwab, L.L. Cummimgs, Przegląd teorii dotyczących związku między wykonywa-
niem zadań a satysfakcją [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, praca zbiorowa pod redakcją 
W.E. Scott, L.L. Cummings, PWN, Warszawa 1983, s. 184–198. 
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z pracownikami dokonaną przez ankieterów. Zwraca się również uwagę na nie-
reprezentatywność badanej próby (badaniami objęto wyłącznie 203 przedstawicieli 
dwóch zawodów: księgowych oraz inżynierów). Stąd podważanie wniosków 
formułowanych przez F. Herzberga jako powstałych na podstawie badań wadli-
wych metodologicznie. 

We współczesnej literaturze problemu generalnie akceptowany jest związek 
między satysfakcją z pracy a jej wykonaniem, dyskusje wzbudza jednak charak-
ter tego związku. Spotyka się przynajmniej trzy odmienne podejścia do relacji 
zachodzących między satysfakcją a wykonawstwem: 
•  satysfakcja z pracy prowadzi do lepszego wykonania zadania, 
•  związek satysfakcji z wykonaniem pracy zawiera wiele zmiennych pośredni-

czących, 
•  wysoki poziom wykonawstwa prowadzi do satysfakcji z pracy27. 

Uwagi zgłaszane przez krytyków teorii dwuczynnikowej nie podważają jej 
znaczenia dla praktyki zarządzania. Jej autor jako jeden z pierwszych zwrócił 
uwagę na to, iż nie jest możliwa praca na poziomie oczekiwanym przez organi-
zację bez satysfakcji z pracy. Konsekwencją docenienia znaczenia treści pracy 
jako motywatora była wdrożona w wielu przedsiębiorstwach nowa formuła za-
rządzania zasobami ludzkimi, idąca w kierunku zwiększania ich partycypacji  
w zarządzaniu oraz tworzenia warunków do rozwoju osobistego pracowników. 

W teorii F. Herzberga nie znajdujemy bezpośredniego odniesienia do pro-
blematyki kompetencji, jednak pośrednio ich rola jest widoczna zarówno w grupie 
czynników zewnętrznych (czynników higieny) warunkujących brak niezadowo-
lenia, jak i w grupie czynników wewnętrznych będących źródłem z satysfakcji  
z pracy (por. rysunek 3.5). 

Czynniki zewnętrzne mają, zdaniem F. Herzberga, gwarantować brak nieza-
dowolenia i tym samym stanowią warunek konieczny do uaktywnienia czynni-
ków wewnętrznych o charakterze motywującym (dostarczającym satysfakcji). 
Znajdują się wśród nich takie, których jakość w znacznym stopniu powiązana 
jest z kompetencjami, w tym z kompetencjami osobistymi pracowników. Relacje  
z przełożonymi i podwładnymi, czy szerzej – relacje ze współpracownikami nie 
mają charakteru całkowicie zewnętrznego wobec pracownika, nie są niezależne 
od jego predyspozycji i umiejętności. W sposób szczególny widoczne są tu 
kompetencje społeczne pracownika: komunikatywność, asertywność, otwartość, 
umiejętność przekonywania czy rozwiązywania konfliktów. Uzasadniony jest 
zatem wniosek, że relacje interpersonalne w miejscu pracy mają tym większą 
szansę przyjąć charakter zadowalający, im wyższy poziom kompetencji społecz-
nych przejawia dany pracownik.  

 

                                                 
27 R. Karaś, Teorie motywacji…, op. cit., s. 28–29. 
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Rysunek 3.5.  Czynniki zewn ętrzne i wewn ętrzne z teorii F. Herzberga  
a kompetencje pracowników 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 
Podobnie trudno nie dostrzec związku między innym czynnikiem higieny – 

zarobkami – a kompetencjami zawodowymi. W zdecydowanej większości jed-
nostek gospodarczych poziom wynagrodzeń w jakimś stopniu uzależniony jest 
od efektów pracy i działań przejawianych przez pracownika oraz jego kompe-
tencji. Związek kompetencji zawodowych z efektami pracy i zachowaniami 
przejawianymi w toku działań zawodowych nie jest wprawdzie jednoznaczny, 
ale jest niezaprzeczalny. Mamy tu kolejny przykład czynnika z grupy zewnętrz-
nych powiązanego z kompetencjami. Do czynników higieny zaliczono również 
bezpieczeństwo. Związek poczucia bezpieczeństwa z kompetencjami pracownika 
omówiono szczegółowo w poprzedniej części tego rozdziału (por. rysunek 3.3). 

Wśród czynników warunkujących stan braku niezadowolenia pracownika 
znalazło się również „życie osobiste”. Tu także widoczna jest relacja między 
sferą życia prywatnego a kompetencjami. Trudno bowiem budować szczęśliwe 
życie rodzinne czy towarzyskie bez umiejętności zarządzania własnym czasem, 
organizowania własnej pracy, które stanowią ważną część składową kompetencji 
osobistych pracownika. Generalnie można też przyjąć, że im wyższy poziom 
kompetencji, tym większa łatwość wykonywania pracy, a co się z tym wiąże, 
mniejsza czasochłonność i mniejsze obciążenie emocjonalne z nią związane. 
Uzasadnione wydaje się więc poszukiwanie pozytywnej relacji między kompe-
tencjami a większą szansą na równowagę między życiem zawodowym i poza-
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zawodowym. Jeśli pojęcie „kompetencje” potraktuje się szerzej, w oderwaniu od 
przymiotnika „zawodowe”, relacja ta będzie jeszcze bardziej widoczna. Trzeba 
jednak zauważyć, że jeśli pracownik skoncentruje całą swoją energię na podno-
szenie kompetencji, doprowadzając ten stan do granic pracoholizmu czy życia 
według reguł „wyścigu szczurów”, opisana wcześniej pozytywna relacja między 
kompetencjami a życiem osobistym nie nastąpi28. 

Jako ścisłą i bezpośrednią można uznać zależność między kompetencjami 
zawodowymi pracownika a wystąpieniem czynników wewnętrznych warunkują-
cych stan satysfakcji z wykonywanej pracy, tym samym (wg F. Herzberga) stan 
motywacji do pracy (por. rysunek 3.5). Osiągnięcia zawodowe, uznanie ze stro-
ny przełożonych, współpracowników czy klientów, awans zawodowy, rozwój są 
w dobrze zarządzanych organizacjach w ścisłym stopniu powiązane z kompe-
tencjami zawodowymi pracowników – tymi już posiadanymi oraz doskonalo-
nymi i nabywanymi. Jak wskazują badania29, szczególnie rozwój zawodowy 
wysoko koreluje (0,8) z ogólną oceną satysfakcji z pracy w danej organizacji. Pra-
cownicy deklarujący wysoki poziom satysfakcji wskazują jednocześnie na stwa-
rzane im przez przedsiębiorstwo możliwości rozwoju. Z kolei pracownicy od-
czuwający ogólną dyssatysfakcję, oceniając poszczególne uwarunkowania satys-
fakcji zawodowej, wskazują na brak możliwości rozwoju. Można zatem przyjąć, 
że kompetencje stanowią podłoże, ale i warunek doświadczania przez pracowni-
ka motywującego stanu satysfakcji zawodowej. 

 
Teoria D. McClellanda 

Zwana jest inaczej teorią trzech potrzeb lub trychotomii potrzeb. Koncen-
truje się na trzech głównych potrzebach odczuwanych i zaspokajanych w miej-
scu pracy: potrzebie osiągnięć, potrzebie władzy i potrzebie przynależności (afi-
liacji). 

Potrzeba osiągnięć uwidacznia się w dążeniu do zdobycia powodzenia, 
osiągnięcia sukcesu i wyróżnienia się. Jest to istotny „motor” ludzkiego działania. 
To właśnie pod wpływem tej potrzeby ludzie nie unikają problemów, szukają 
nowych możliwości ich rozwiązywania, wyznaczają sobie trudne, wymagające, 
ale realistyczne cele. Biorą za swoje działania pełną odpowiedzialność. Opty-
malnym dla nich wariantem jest układ, gdy szanse powodzenia i niepowodzenia 
wyznaczonego działania (celu) są jednakowe. Potęguje to w pracownikach po-
trzebę osiągnięć i wzmacnia doznanie zadowolenia z włożonego wysiłku. Na 
podstawie wyników badań prowadzonych przez D. McClellanda sformułowany 
został wniosek, że osoby o silnej potrzebie osiągnięć są bardzo uczciwe, otwarte 

                                                 
28 Szerzej: M.W. Kopertyńska, Równowaga między pracą zawodową a życiem – doświadczenia 

badawcze, Management, 2005, nr 2 (vol. 9), s. 127–136. 
29 Por. R. Adamski, Satysfakcja pod lupą, Personel i Zarządzanie, 2004, nr 9, s. 12–16. 
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i skoncentrowane na bieżących zadaniach. Wyniki finansowe, które otrzymują 
za realizację zadań, traktują jako sprawdzenie swojej efektywności albo jako 
wyraz uznania za włożony wysiłek. Takie cechy predysponują ich do roli przed-
siębiorców bądź do zajmowania czołowych stanowisk kierowniczych. Autor 
koncepcji zwrócił jednak uwagę także na to, iż pod wpływem potrzeby osiągnięć 
pracownicy są skoncentrowani na własnej efektywności i nie wykazują dużego 
zainteresowania współpracownikami, co może skutkować ograniczeniem kon-
taktów z ludźmi i jest szczególnie niebezpieczne w przypadku menedżerów. Jest 
to teza kontrowersyjna, która nie znalazła potwierdzenia w innych badaniach. 
Jako przykład może posłużyć koncepcja J. Halla, który na podstawie badań 
przeprowadzonych wśród 16 000 menedżerów sformułował wniosek o wysokiej 
korelacji między potrzebą osiągnięć a nastawieniem na współpracowników30. 

Potrzeba władzy szczególnie widoczna jest u ludzi, którzy lubią rządzić, 
wywierać wpływ na zachowania innych. Cenią rywalizację i przywiązują wielką 
wagę do swojej pozycji społecznej. Często własny prestiż znaczy dla nich więcej 
niż efekty działania. Żeby właściwie funkcjonować, muszą „coś znaczyć”. Po-
trzeba ta wiąże się z kontrolą pracy własnej i innych. Może mieć jednak wymiar 
negatywny. Daje o sobie znać, gdy dana osoba dąży do dominacji nad innymi wy-
łącznie w celu wykazania swojej wyższości. Pozytywne konsekwencje potrzeby 
władzy mają miejsce wtedy, gdy potrzeba ta ukierunkowana jest na władzę nie-
zbędną do wywierania wpływu ważnego w kontekście realizacji celów firmy. 
Interesujące jest, że awans, który można uznać za formę zaspokojenia potrzeby 
władzy nie powoduje jej wygaszenia. Przeciwnie – zajmowanie coraz wyższych 
stanowisk w strukturze organizacji powoduje wzrost potrzeby władzy. 

Przyjmuje się, że istnieją dwa rodzaje władzy: władza społeczna i władza 
osobista. Potrzeba władzy społecznej jest z perspektywy organizacji bardzo 
cenna. Osoba nią obdarzona inspiruje do rozwiązywania problemów w grupie, 
zachęca do działania i umie wykorzystać siłę pracy kolektywnej. Nakłada na 
siebie i swój zespół duże wymagania. Z tą potrzebą wiąże się jedno zagrożenie – 
ogromne wymagania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia wykonujących 
zadanie. Potrzeba władzy osobistej jest zaspokojona, kiedy człowiek sam odnie-
sie sukces, albo jest jego współuczestnikiem lub inspiratorem. Osoby mające 
chęć posiadania takiej władzy to najczęściej indywidualiści. Niełatwo z nimi 
współpracować. Ich działania ocierają się o zachowania egoistyczne. 

Potrzebą przynależności obdarzeni są ludzie przyjaźnie nastawieni do oto-
czenia. Pragną dobrych stosunków międzyludzkich i akceptacji siebie oraz swo-
jego działania w oczach innych. Bardziej cenią współdziałanie niż rywalizację. 
To ludzie szczerzy i otwarci. Kiedy pracują w zespole osób o podobnych ce-
chach, ich wydajność i zadowolenie jest największe. Potrzebują szczerej informacji 

                                                 
30 Por. G. Bartkowiak, Psychologia…, op. cit., s. 126–128. 
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zwrotnej na temat oceny swojej pracy. Osoby, u których dominuje ta potrzeba 
powinny unikać funkcji, w których troska o innych może stwarzać bariery  
w obiektywnej ocenie sytuacji i podejmowanej decyzji31. 

Trzy potrzeby, na których oparł swoją teorię D. McClelland, odpowiadają 
potrzebom przynależności, uznania i samorealizacji w hierarchii potrzeb  
A. Maslowa. Jednak, w przeciwieństwie do autora piramidy potrzeb, McClelland 
zakładał możliwość jednoczesnego odczuwania wszystkich potrzeb, choć  
o zróżnicowanym natężeniu. Dla procesu motywacji ważnym wnioskiem autora 
jest to, że potrzeby te mają charakter doświadczeń wyuczonych lub mogą być 
niewyuczone (stanowią element względnie trwałej struktury osobowości). Ozna-
cza to, że proces kształtowania kompetencji zawodowych pracownika powinien 
być poprzedzony rozpoznaniem jego predyspozycji osobowościowych w obsza-
rze dominujących potrzeb. Jak zauważają analitycy teorii motywacji32, teoria 
trychotomii potrzeb zapoczątkowała istotne zmiany w procesie rekrutacji i se-
lekcji kandydatów na pracowników polegające na wzbogaceniu kryteriów rekru-
tacyjnych o oczekiwane predyspozycje osobowościowe, czego wyrazem jest 
coraz powszechniejsze wykorzystywanie testów psychologicznych w badaniu 
kompetencji kandydatów na pracowników. 

Kolejny wniosek wynikający z teorii D. McClellanda to stwierdzenie, że 
rozwijanie kompetencji i ich kształtowanie powinno być poprzedzone wzmacnia-
niem lub wręcz kształtowaniem potrzeb pożądanych z punktu widzenia organizacji. 
Nakazuje to postrzeganie kompetencji nie tylko jako czynnika warunkującego 
zaspokajanie potrzeb, ale także postrzeganie potrzeb jako warunku motywacji do 
nabywania i doskonalenia kompetencji. 

O ile D. McClelland wnikliwie przeanalizował motywacyjny wymiar potrzeb 
wyższego rzędu, o tyle całkowicie pominął problematykę potrzeb niższych. Sta-
nowi to dla jego krytyków podstawę poddawania w wątpliwość, czy teoria try-
chotomii potrzeb może być traktowana jako kompletna teoria motywacji. Zarzuty 
stawiane tej koncepcji dotyczą także metodologii badań, na podstawie których 
została sformułowana. Autor wykorzystał dane zebrane za pomocą Testu Aper-
cepcji Tematycznej H. Murraya, czyli testu projekcyjnego, którego wyniki nace-
chowane są znacznym poziomem subiektywnej interpretacji badacza33. Nieza-
leżnie od głosów krytycznych podkreśla się możliwości wykorzystania analizo-
wanej teorii w procesie doskonalenia systemów motywowania, zwłaszcza  
w odniesieniu do kadry menedżerskiej, czyli bardzo ważnej grupy pracowników 
dla każdej organizacji. Kadra kierownicza najwyższego szczebla, z racji wieku  
i wysokości zarobków, często ma już zaspokojone podstawowe potrzeby niższego 

                                                 
31 A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie…, op. cit., s. 42–43; S.P. Robbins, Zachowania…, 

op. cit., s. 96–97; J. Penc, Motywowanie w…, op. cit., s. 152. 
32 Por. R. Karaś, Teorie motywacji…, op. cit., s. 33. 
33 Por. S. Tokarski, Kierowanie ludźmi, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin 1997, s. 172–174. 
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rzędu, stąd można zaryzykować twierdzenie, że w swoich działaniach kieruje się 
przede wszystkim potrzebami wyższymi, na których koncentruje się D. McClelland. 

 

3.2.  Kompetencje w teoriach procesu 
 
Do najważniejszych teorii procesu motywacji zalicza się: teorię oczekiwań, 

poznawczą teorię oceny, teorię wyznaczania celów, teorię sprawiedliwości, teo-
rię modyfikacji zachowań oraz społecznego uczenia się. 

 
Teoria oczekiwań  

Inaczej nazwana jest teorią oczekiwanej wartości. Za jej twórcę uważa się 
V. Vrooma. Dowodzi on, że chęć do działania w określony i pożądany sposób 
zależy od oczekiwań pracowników co do efektów własnego działania. Subiek-
tywna ocena dokonywana przez pracownika obejmuje trzy aspekty. Są to: 
1. OCZEKIWANIE  – subiektywna analiza relacji między wysiłkiem a efek-

tywnością (jest to dokonana przez pracownika ocena prawdopodobieństwa, 
że wysiłek włożony w wykonanie pracy przełoży się na pożądane efekty). 
Wartość oczekiwania zawiera się w przedziale od 0 do 1. Jeżeli w subiek-
tywnej ocenie pracownika istnieje pewność lub bardzo duże prawdopodo-
bieństwo, że może zrealizować zadanie na poziomie wymaganym przez or-
ganizację, wartość oczekiwania zbliża się do 1 i oznacza wysoką skłonność 
pracownika do podjęcia zadania. Natomiast wartość relacji wysiłek → wyko-
nanie zbliży się do 0 w sytuacji, w której pracownik oceni, iż mimo wysiłku 
nie będzie w stanie sprostać zadaniu. Podobnie niski poziom wartości ocze-
kiwania będzie miał miejsce w przypadku organizacji, w których system 
oceniania nie pozwala na dokonanie pełnej i obiektywnej identyfikacji wyni-
ków pracy poszczególnych pracowników. 

2. INSTRUMENTALNO ŚĆ – określenie przez pracownika stopnia prawdo-
podobieństwa, że osiągnięte efekty aktywności zawodowej przełożą się na 
pożądane nagrody. 
Jeżeli na bazie własnych i obserwowanych w organizacji doświadczeń pracow-
nik jest przekonany, że po otrzymaniu pozytywnej oceny wykonania zadania na-
stąpi uruchomienie systemu nagród, wartość instrumentalności wynosi 1. 
Brak związku między pozytywną oceną realizacji obowiązków zawodowych 
a nagrodami zbliża poziom instrumentalności do 0. Dotyczy to przede 
wszystkim przedsiębiorstw, które nie posiadają systemu nagradzania lub jest 
on niejasny, niespójny, nieznany pracownikom. Podobna (bliska 0) ocena in-
strumentalności zachodzi w organizacjach, w których przyznawanie nagród 
następuje na podstawie kryteriów innych niż wyniki pracy, np. według stażu 
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pracy lub zajmowanego stanowiska lub gdy nagrody indywidualne uzależ-
nione są od wyników zespołu albo całej organizacji34. 

3. WALENCJA  – subiektywna ocena wartości potencjalnej nagrody, którą 
pracownik może otrzymać za wykonane zadanie w kontekście możliwości 
zaspokojenia potrzeb. 
Relacja nagroda → zaspokojenie potrzeb może przybrać wartość w przedzia-
le od +1 do –1. Nagrody oceniane pozytywnie mają wartość dodatnią. Tym 
wyższą, im bardziej odpowiadają indywidualnym celom i potrzebom pra-
cownika. Natomiast oceniane jako niepożądane (np. wysoki poziom stresu, 
nagana) przyjmują wartość ujemną. Wartość walencji nagrody równa 0 oznacza 
obojętny stosunek pracownika do otrzymanej nagrody35. 
Ocena wyników pracy, prawdopodobieństwa otrzymania nagrody i jej atrak-

cyjności jest bardzo subiektywna. Zależy od postaw, osobowości i preferowa-
nych przez pracownika wartości oraz jego spostrzeżeń i doświadczeń. W kon-
tekście motywacji do pracy subiektywna ocena dokonana przez pracownika jest 
najważniejsza. Może ona być nieadekwatna do sytuacji, ale dla pracownika liczy 
się tylko ona. Jeżeli dla danej osoby wynik pracy (nagroda) ma wartość pozy-
tywną, to będzie o nią zabiegała. Jeżeli pracownik oceni wynik jako negatywny, 
to jego działania zmierzać będą do uniknięcia tego wyniku. Wynik może być 
także postrzegany przez pracownika jako obojętny. Aby zrealizować swoje 
oczekiwania względem pracy, pracownik musi poznać kryteria oceny pracy 
zdefiniowanej jako efektywnej oraz określić, jakie ma szanse realizacji przyję-
tych zadań. W uproszczony sposób teorię oczekiwań przedstawia rysunek 3.6. 

 
Rysunek 3.6.  Uproszczony model oczekiwa ń 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 105. 

 
Ważnego rozwinięcia teorii oczekiwań V. Vrooma dokonał E.E. Lawler. Do-

konał podziału nagród możliwych do uzyskania w procesie pracy na: 
•  pierwszego i drugiego stopnia, 
•  wewnętrzne i zewnętrzne. 

                                                 
34 Por. R. Karaś, Teorie motywacji…, op. cit., s. 34–37. 
35 Por. T. Tyszka, Psychologia zachowań ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1997, s. 89. 
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Nagrody pierwszego stopnia umożliwiają bezpośrednie zaspokajanie potrzeb, 
np. prawidłowe wykonanie trudnego zadania zaspokaja potrzebę uznania i samo-
realizacji. Nagrody pierwszego stopnia, oprócz bezpośredniego zaspokajania 
potrzeb, stanowią drogę do nagród drugiego stopnia. Jako przykład podaje się tu 
awans pionowy w strukturze organizacji, który – jako nagroda pierwszego stop-
nia – zaspokaja potrzebę uznania i jednocześnie powoduje wzrost wysokości 
wynagrodzenia, który jako nagroda drugiego stopnia umożliwia realizację kolej-
nych grup potrzeb, np. materialnych. 

W drugiej typologii nagród (wewnętrzne – zewnętrzne) jako kryterium po-
działu przyjęto źródło nagród. Jeżeli dostarczycielem nagrody jest przełożony, 
współpracownicy, inne podmioty funkcjonujące w otoczeniu, to są to nagrody 
zewnętrzne. Ich przykładem może być awans, pochwała, wzrost wynagrodzenia. 
Natomiast w przypadku, gdy odbiorca i dostarczyciel nagrody to jedna i ta sama 
osoba, mówi się o nagrodach wewnętrznych. Ich przykładem jest poczucie sa-
tysfakcji, rozwoju. 

 
Rysunek 3.7.  Rozwini ęty model teorii oczekiwa ń wg E.E. Lawlera 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie E.E. Lawler, L.W. Poster, The Effect of Performance on 
Job Satisfaction „Industial Relations”, październik 1967, s. 23 za: R.W. Griffin, Podstawy za-
rządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 472. 

 
E.E. Lawler, analizując proces wyboru zachowania pracownika w sytuacji 

pracy, wskazuje, że poziom jego motywacji powinien być opisany jako funkcja: 

M= [E→P] × Σ [(P→ O) × (V)] 36 

gdzie: 
M – oznacza motywację,  
E – wysiłek,  
P – wykonanie,  
O – nagrodę,  
V – walencję (atrakcyjność nagrody). 

                                                 
36 Za: R. Karaś, Teorie motywacji…, op. cit., s. 39. 

Wewnêtrzne nagrody
(wyniki)

Osi¹gniêcia

Zewnêtrzne nagrody
(wyniki)

Odczuwana
sprawiedliwoœæ Zadowolenie



Rozdział 3 

 

114 

Iloczynowy charakter funkcji ma istotne konsekwencje dla oceny poziomu 
motywacji pracowników. Jeżeli przynajmniej jeden z czynników ma wartość 
równą 0 lub suma atrakcyjności nagród wynikająca z określonego zachowania 
ma wartość ujemną Σ [ (P→ O) x (V)] < 0, to pracownik nie będzie odczuwał 
motywacji do danego zachowania.  

Model opracowany przez E.E. Lawlera na bazie teorii oczekiwań Vrooma 
(model motywacji zachowań) wskazuje, że poziom motywacji pracownika 
określony w przedstawionej powyżej funkcji pokazuje jedynie rodzaj intencji, 
zamiaru pracownika, które nie muszą przełożyć się na konkretne zachowania. 
Pracownik w toku swojej pracy przez cały czas dokonuje oceny wykonania za-
dania, wysiłku, nagród itd. Ocena doświadczeń z przeszłości, percepcja swojej 
roli w organizacji rzutują na poziom motywacji w przyszłości. Wynikający  
z uzyskanych nagród poziom satysfakcji kształtuje subiektywne przekonanie 
pracownika o możliwościach zaspokojenia indywidualnych potrzeb przez różnego 
typu nagrody, a w konsekwencji oddziaływania na wartość walencji determinuje 
przyszłe zachowania pracownika. 

Czy i jakie jest miejsce kompetencji zawodowych pracownika w teorii 
oczekiwań? Otóż uzasadnione wydaje się przyjęcie, że właśnie kompetencje 
zawodowe stanowią zasadniczy element warunkujący proces wyboru zachowa-
nia w obliczu określonego zadania zawodowego. Ich podstawowa rola pojawia 
się już na etapie oczekiwania, czyli analizy relacji wysiłek → wykonanie (por. 
rysunek 3.8). Zarówno V. Vroom jak i E.E. Lawler są zgodni, iż pierwszy  
i zasadniczy krok decydujący o pojawieniu się motywacji do pracy to samoocena 
możliwości wykonania zadania. Samoocena ta w zasadniczym stopniu uwarun-
kowana jest oceną własnych kompetencji, choć należy zauważyć, że mają na nią 
wpływ również inne czynniki, takie jak warunki pracy, dostęp do niezbędnych 
informacji czy faktyczna swoboda pracownika w zakresie wyboru wariantu dzia-
łania. Wiedza o zależności zachodzącej między poziomem kompetencji pracow-
nika oraz jego świadomością własnych kompetencji a motywacją do pracy po-
zwala oczekiwać, że w systemach motywacyjnych nowoczesnych przedsię-
biorstw położony zostanie nacisk na wzbogacanie, rozwijanie i doskonalenie 
kompetencji pracowników traktowanych jako warunek wystąpienia wysokiej 
wartości relacji określanej w teorii oczekiwań jako stosunek wysiłku do wyko-
nania. Jak zauważa T. Tyszka, organizacja zmierzająca do osiągnięcia swoich 
celów powinna nie tylko wyznaczać zadania zgodne z subiektywnie ocenianymi 
i realnymi możliwościami pracowników, ale powinna je także aktywnie modyfi-
kować adekwatnie do zmieniających się potrzeb37. Zmiany zachodzące w obsza-
rze wiedzy, umiejętności i doświadczeń pracowników powinny być stale moni-
torowane i powodować adekwatne do nich procesy dostosowawcze w systemach 
nagradzania (poziom instrumentalności).  
                                                 

37 Por. T. Tyszka, Psychologia…, op. cit., s. 91. 
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Rysunek 3.8.  Ujawnianie kompetencji w działaniu zawodowym wg teorii oczekiwa ń 

Źródło:  Opracowanie własne. 
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Teoria oczekiwań wniosła do badań nad motywowaniem pracowników kom-
pleksowe ujęcie procesu motywacji. Nie może to jednak przysłaniać jej słabych 
punktów. Przede wszystkim teoria zakłada racjonalny charakter ludzkich za-
chowań. Tymczasem jest oczywiste, że człowiek to jednostka działająca również 
pod wpływem bodźców emocjonalnych, które mogą spowodować niezgodny ze 
stanem faktycznym, irracjonalny przebieg wszystkich opisanych przez V. Vroo-
ma i E.E. Lawlera procesów (oczekiwań, instrumentalności i walencji). Ponadto 
to, co stanowi o wartości teorii, czyli ujęcie w jej ramach różnorodnych zjawisk, 
czynników i procesów jest jednocześnie jej słabym punktem. Liczba zmiennych 
wpływających na samoocenę pracownika, jego percepcję nagród, indywidualne 
potrzeby, walencję ich zaspokojenia jest tak duża, że w praktyce wdrożenie sys-
temu motywacyjnego opartego na teorii oczekiwań może okazać się zadaniem 
przekraczającym możliwości wielu organizacji.  

 
Poznawcza teoria oceny 

Określana jest jako przełomowa38, podważająca wszystkie poprzednie kon-
cepcje wyjaśniające przebieg i uwarunkowania procesów motywacyjnych. Za jej 
prekursora uważa się R. de Charmsa, który skrytykował powszechne dotąd 
przekonanie, że oddziaływanie motywatorów wewnętrznych, takich jak samore-
alizacja czy autonomia jest niezależne od motywatorów zewnętrznych, których 
przykładem jest wysokość wynagrodzenia czy awans. Wyniki przeprowadzo-
nych przez R. de Charmsa badań wskazywały, że stosowanie nagród zewnętrz-
nych wobec pracowników, którzy wcześniej realizowali jakieś zadanie wyłącznie 
w celu uzyskania gratyfikacji wewnętrznych powoduje obniżenie całkowitego 
poziomu motywacji. Teza ta była rozwijana i uszczegóławiana przez E.L. De-
ciego oraz R.M. Ryana. Interpretując wyniki prowadzonych przez siebie badań, 
doszli oni do wniosku, że dostarczanie pracownikowi motywatorów zewnętrz-
nych w celu wzmocnienia działań podejmowanych pierwotnie pod wpływem 
czynników wewnętrznych powoduje wyparcie lub osłabienie motywacji we-
wnętrznej. W teorii tej podstawowym motorem ludzkich zachowań zawodowych 
jest potwierdzanie własnej podmiotowości, niezależności, samodzielności. Mo-
tywatory pozytywne to te, które przyczyniają się do wzrostu poczucia kompe-
tencji zawodowych. Uzależnianie wysokości wynagrodzenia od oceny konkretnych, 
wymiernych wyników pracy może być traktowane jako forma „kontroli przez 
przynętę” i niesie w sobie znaczne ryzyko obniżenia poziomu motywacji. Rów-
nie negatywne skutki pociągają za sobą inne przejawy determinizmu otoczenia 
w organizacji np. negatywna lub mająca charakter kontrolny informacja zwrot-
na, autokratyczny styl zarządzania, klimat konkurencji między pracownikami 

                                                 
38 Por. R. Karaś, Teorie motywacji..., op. cit., s. 58. 
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tego samego przedsiębiorstwa. Motywacyjny wymiar czynników wewnętrznych 
szczególnie intensywnie ujawnia się w przypadku zadań wymagających kre-
atywności. Takie zmienne jak zainteresowania czy satysfakcja z podejmowania 
wyzwania silniej motywują do działań kreatywnych niż motywatory zewnętrzne. 
Te ostatnie powodują raczej skłonności do postępowania ze schematami zacho-
wań sprawdzonymi wcześniej. Pracownik, chcąc uzyskać gratyfikację ze-
wnętrzną (np. nagrodę finansową), będzie, w myśl tej teorii, unikał niepewnych, 
choć innowacyjnych działać. Wybierze takie metody postępowania, które  
w podobnej sytuacji w przeszłości przyniosły oczekiwany rezultat. Zadanie 
przestanie być celem samo w sobie. Ponadto zwrócono uwagę na skutki długofa-
lowe oddziaływania bodźców zewnętrznych. Z czasem następuje rodzaj „uza-
leżniania się” od motywatorów zewnętrznych i działania podejmowane począt-
kowo z pobudek pozamaterialnych przestają być podejmowane w sytuacji braku 
takich samych lub wręcz wyższych nagród. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
oznacza to nieuzasadniony przyrost kosztów. Jedną z praktycznych implikacji 
takiego sposobu myślenia o motywacji i motywowaniu jest koncepcja przedsię-
biorcy intelektualnego postrzegającego swoją rolę w przedsiębiorstwie jako 
intelektualnego wyzwania dotyczącego intelektualnych satysfakcji, gdzie jest 
ono wystarczającą motywacją (nagrodą) do tworzenia wartości dla firmy. Taki 
pracownik bawi się i uczy, czerpie przyjemność z pracy, a jednocześnie dostaje 
w zamian to, co jest jego pasją – możliwość poszerzania swojej wiedzy dzięki 
dostępowi do zasobów organizacji, które w innym przypadku byłyby dla niego 
niedostępne39. 

Przyjęcie i wdrożenie teorii E.L. Deciego i R.M. Ryana oznaczałoby w prak-
tyce zarządzania prawdziwy przewrót. Zdecydowana większość systemów mo-
tywowania funkcjonujących w przedsiębiorstwach i innego typu organizacjach 
opiera się na stosowaniu motywatorów zewnętrznych, zwłaszcza finansowych. 
Konieczne wydaje się zatem postawienie pytania, czy poznawcza teoria oceny 
posiada wystarczające uzasadnienie empiryczne, by pod jej wpływem postulo-
wać radykalne zmiany. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna40, 
choć znajdujemy przykłady badań eksperymentalnych potwierdzających nisz-
czenie motywacji wewnętrznej przez nagrody zewnętrzne o charakterze mate-
rialnym. Dowodzą one, że wypieranie wewnętrznej motywacji jest optymalną 
reakcją na wprowadzenie nagród zewnętrznych w sytuacji, kiedy wewnętrzna 
motywacja skierowana jest na interesy przełożonego (np. kiedy pracownik mo-
tywowany jest lojalnością). Kiedy satysfakcja z pracy wypływa z działania na 
rzecz przełożonego, a ten przełożony równocześnie kontroluje wynagrodzenie 

                                                 
39 Por. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2000, s. 24–25. 
40 Por. S.P. Robbins, Zachowania…, op. cit., s. 96. 
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pracownika, zewnętrzne nagrody mogą negatywnie wpływać na osiągnięcia 
pracownika. U pracownika pojawia się w takiej sytuacji nieuświadomiony konflikt 
pomiędzy interesami zewnętrznymi a wewnętrznymi, jeśli te drugie są powiąza-
ne z zyskami i zadowoleniem pracodawcy. Kiedy jednak wewnętrzna motywa-
cja jest nakierowana na bardziej ogólne normy zachowania (np. uczciwa praca 
za uczciwą płacę) niż na korzyści pracodawcy, nie zostaje ona zredukowana pod 
wpływem wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia w postaci bodźców ze-
wnętrznych41. 

Krytycy teorii wskazują, że nie uwzględnia ona w stopniu wystarczającym 
społecznych uwarunkowań motywowania. Przez całe swoje życie człowiek uczy 
się, że za poniesiony wysiłek otrzymuje nagrodę zewnętrzną. W sposób szcze-
gólny dotyczy to środowiska pracy. Istnieje zatem uzasadniona obawa, że opar-
cie systemu motywowania wyłącznie na motywacji wewnętrznej pozostaje  
w zbyt silnej sprzeczności z przyzwyczajeniami, nawykami myślowymi i poczu-
ciem sprawiedliwości ludzi oczekujących za swój wysiłek i wynik pracy wyna-
grodzenia w postaci motywatorów zewnętrznych. Odrzucając postulat drastycz-
nych zmian w systemach motywowania, polegających na eliminacji bodźców 
motywacyjnych zewnętrznych należy docenić, iż poznawcza teoria oceny wy-
datnie eksponuje znaczenie czynników pozafinansowych w procesach motywa-
cyjnych. Nikt dziś nie kwestionuje ich znaczenia dla prawidłowego motywowania 
ludzi. Dlatego warto poszukiwać rozwiązań kompromisowych między radykal-
nymi teza E.L. Deciego i R.M. Ryana i zwolennikami wykorzystywania bodź-
ców zewnętrznych w motywowaniu. Może nim być współudział pracowników  
w konstruowaniu systemów wynagradzania oraz pewna doza swobody w wyborze 
nagród. Taki wariant pozwala na podmiotowe, zindywidualizowane traktowanie 
pracowników zaspokajające potrzebę autonomii i samodzielności przy jednoczes-
nym wykorzystywaniu motywatorów zewnętrznych. 

 
Teoria wyznaczania celów 

Jest to teoria poznawcza ogłoszona w pierwszej wersji w 1968 roku przez 
E.A. Locka42. Za główny czynnik motywujący przyjęty został w tej koncepcji 
cel. Dowodzono w niej, że konkretny, trudny cel prowadzi do wyższej wydajno-
ści w porównaniu z dążeniem do osiągnięcia celu uznanego przez pracownika za 
łatwy. Warunkiem takiego działania jest dobrowolne uznanie i przyjęcie celu do 
realizacji przez pracownika. Duże znaczenie w tej teorii ma partycypacja. Przy-
jęto tezę, że ludzie uczestniczący w ustalaniu celów chętniej przyjmują i realizują 
                                                 

41 H.S. James, Why Does the Introduction of Monetary Compensation Produce a Reduction in 
Performace?, Cori Working Paper, 2003-03-01, s. 2–3. 

42 E.A. Lock, Toward a Theory of Task Motivation and Incentives, Organizational Behavior and 
Human Performance, 1968 May, s. 157–189. 
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trudne cele. Ma to szczególne znaczenie, kiedy menedżer musi pokonać szereg 
przeszkód, aby zrealizować plany organizacji. W teorii E.A. Locka za pewnik 
uznaje się, że partycypacja w ustalaniu celów jest zawsze skuteczniejsza od ich 
narzucania. Na gruncie nauk o zarządzaniu partycypacja pracowników definio-
wana jest jako wynikające z podziału władzy bezpośrednie oddziaływanie na 
siebie różnych szczebli zarządzania w dążeniu do uzyskania wzajemnej akcepta-
cji celów i prowadzonych działań, na podstawie informacji i komunikacji43. Pod-
kreśla się, że warunkiem jej zaistnienia jest klimat zaufania, tolerancji oraz 
współpracy. Stanowi formę upodmiotowienia człowieka w procesie pracy, ak-
tywizowania go jako jednostki samorealizującej się. Wartość partycypacji ujawnia 
się również w zwiększeniu elastyczności organizacji i tym samym ułatwia jej 
przystosowanie się do zmiennych warunków otoczenia44. 

Ważny postulat wynikający z analizowanej teorii to także ten, że menedże-
rowie powinni bezpośrednio wiązać nagrody z realizacją celów przez pracowni-
ków. Motywowanie opiera się w myśl tej zasady na dopasowaniu nagrody do 
indywidualnych potrzeb podwładnych, wyjaśnianiu im oczekiwań wobec ich 
pracy, zapewnianiu sprawiedliwości i systematycznego wzmacniania (por. rysu-
nek 3.9).  

W teorii wyznaczania celów wyróżniono model celów oparty na trzech po-
trzebach (dążeniach): na dążeniu do osiągnięć, do władzy i przynależności. 
Wspomniana wcześniej partycypacja pracowników w ustalaniu celów jest wią-
zana z potrzebą władzy. Chęć uczestniczenia w pracy określonego zespołu  
i pracy w konkretnej organizacji wynika z potrzeby przynależności. Jeżeli po-
trzeby zostają zaspokojone, wzrasta zadowolenie i tym samym motywacja do 
wydajniejszej pracy. Deprywacja tego dążenia pociąga za sobą rezygnację i ob-
niżenie efektywności i motywacji do pracy45.  

Wśród czynników, które wyznaczają skuteczność i efektywność motywowa-
nia pracowników według teorii E.A. Locka należy wymienić: 
•  zakres partycypacji pracowników w procesie ustalania celów, 
•  stopień trudności celów, 
•  stopień akceptacji celów, 
•  stopień konkretyzacji celów, 
•  informację zwrotną o poziomie realizacji zadania, 
•  subiektywne przekonanie pracownika o swoich umiejętnościach i zdolno-

ściach w zakresie realizacji zadań46. 

                                                 
43 K. Zimniewicz, Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991, s. 81. 
44 Por. T. Mendel, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 33–35. 
45 S.P. Robbins, Zachowania…, op. cit., s. 98–99; R. W. Griffin, Podstawy…, op. cit., s. 479;  

J. Sikora, Motywowanie…, op. cit., s. 34–35. 
46 Za: R. Karaś, Teorie motywacji…, op. cit., s. 65. 
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Rysunek 3.9.  Model procesu motywowania wg teorii wyznaczania celów 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 
Na szczególną uwagę zasługuje ostatni z wymienionych elementów warun-

kujących prawidłowy przebieg procesu motywowania. Podobnie jak w poprzednio 
omawianej teorii oczekiwań, tak i w teorii wyznaczania celów podnosi się 
ogromną rolę samooceny pracownika w zakresie posiadanych kompetencji za-
wodowych. Od niej w dużej mierze zależy, jaki będzie stopień trudności celu 
wybranego i zaakceptowanego przez pracownika. Na ile pracownik faktycznie 
zaangażuje się w procesy decyzyjne zachodzące w przedsiębiorstwie będące 
podstawą eksponowanej w teorii E.A. Locke’a partycypacji. Trudno oczekiwać 
partycypacji od pracownika, który nie ma zaufania do własnych kompetencji. 
Nie można również spodziewać się, że przełożony zaprosi do współuczestnicze-
nia w procesach decyzyjnych pracownika, którego kompetencje ocenia jako 
niewystarczające lub wręcz niskie. Ocena posiadanych kompetencji wyznacza 
również zachowanie pracownika w obliczu trudności i/lub negatywnej oceny 
jego działań (por. rysunek nr 3.10). Osoby posiadające wysoką ocenę swoich 
kompetencji zawodowych po otrzymaniu negatywnej informacji zwrotnej doty-
czącej ich pracy podejmują dodatkowy wysiłek, aby wykonać zadanie i osiągnąć 
zaplanowane cele. Dobra samoocena kompetencji sprzyja wytrwałości, konse-
kwencji, wręcz determinacji w działaniu. Z kolei niska samoocena kompetencji 
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połączona z oceną negatywną płynącą z zewnątrz najczęściej powoduje rezygna-
cję z wykonania zadania, wycofywanie się, brak prób przełamywania trudności na 
drodze do celu. 

 
Rysunek 3.10.  Ocena posiadanych kompetencji a reakcja pracownika  

na negatywn ą ocen ę jego pracy 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 
Teoria E.A. Locke’a napotkała na liczne trudności w praktyce zarządzania. 

Szczególnie podnoszona w niej potrzeba konkretyzacji celów i przekładania ich 
na wymierne wskaźniki jest trudna lub wręcz niemożliwa do realizacji dla pew-
nych grup zawodowych, zwłaszcza menedżerów. Ponadto zwraca się uwagę na 
ryzyko ustalenia sprzecznych lub konkurencyjnych celów dla poszczególnych 
pracowników, co w połączeniu z uzależnieniem poziomu wynagrodzeń od reali-
zacji celów może oznaczać niekorzystną dla organizacji rywalizację. Badania 
empiryczne nie potwierdzają również, że partycypacja w ustalaniu celów zawsze 
stanowi gwarancję ich akceptacji i wysoką motywację do ich osiągania47. Istnie-
je grupa pracowników niechętna uczestniczeniu w procesach decyzyjnych. Co 
więcej, fakt narzucenia celów przez przełożonych nie musi oznaczać obniżenia 
motywacji wykonawców.  

Teoria E.A. Locke’a, choć budząca pewne kontrowersje, stała się w naukach 
o zarządzaniu bodźcem inspirującym kolejne teorie i próby ich empirycznego 
weryfikowania. Pozostaje w ścisłym związku z popularną metodą zarządzania 
przez cele. Doceniła znaczenie informacji zwrotnej w mechanizmach motywa-
cyjnych, także w budowaniu samooceny dotyczącej posiadanych kompetencji 
zawodowych. 

 
                                                 

47 Szerzej na ten temat: J. Moczydłowska, Zaufanie…, op. cit., s. 68–73. 
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Teoria sprawiedliwości 

Zwana inaczej teorią niesprawiedliwości lub teorią sprawiedliwego na-
gradzania J.S. Adamsa. W teorii tej pracownicy dokonują pomiaru swoich na-
kładów pracy oraz jej wyników. Następnie porównują te wielkości z wielko-
ściami innych pracowników. Jeżeli wynik porównań jest równy, to taki stan 
postrzegany jest jako sprawiedliwy. Jeżeli jest nierówny, to występuje odczucie 
niesprawiedliwości, czyli stan, przy którym płaca (nagroda) jest albo za duża, 
albo za mała. Pracownik, aby dokonać wspomnianych porównań, ustala punkty 
ich odniesienia. J.S. Adams wyróżnił trzy kategorie tych punktów: 
1. Innych, czyli osoby zatrudnione na podobnych stanowiskach w tej samej 

organizacji lub osoby należące do grona znajomych i przyjaciół. Wynagro-
dzenie tych osób porównywane jest ze swoimi nagrodami za pracę. 

2. System – dotyczy systemu wynagradzania w całej organizacji. Obejmuje on 
formalne regulatory oraz precedensy, na podstawie których ustalono płacę. 

3. Samego siebie, czyli stosunek nakładów do otrzymanych wyników swojej 
pracy. Pracownik subiektywnie postrzega ten aspekt przez pryzmat własnego 
doświadczenia zawodowego i zobowiązań rodzinnych. 
Poczucie niesprawiedliwości towarzyszące procesowi pracy powoduje zaw-

sze dyskomfort psychiczny, który człowiek stara się zmniejszyć, stosując zwykle 
jeden z przedstawionych niżej mechanizmów:  
•  zmiana wartości nakładów: aby przywrócić równowagę między nakładami  

i wynikiem działań, pracownik może zmniejszyć swoje zaangażowanie w pracę,  
•  zmiana wartości wyników: jeśli wyniki są oceniane ilościowo, to pracownik 

może np. zwiększyć ilość wytwarzanych produktów kosztem ich jakości,  
•  zniekształcenie percepcji dotyczącej własnej osoby: pracownik może zacząć 

sądzić, że wyniki jego pracy wcale nie są tak dobre, jak początkowo myślał,  
•  zniekształcenie percepcji dotyczącej innych osób: pracownik może zacząć 

uważać, że wyniki pracy jego współpracowników są duże lepsze niż począt-
kowo sądził,  

•  zmiana grupy odniesienia: pracownik może zacząć porównywać się z innymi 
niż dotąd osobami, tak aby przywrócić postrzeganą sprawiedliwość wyna-
gradzania,  

•  rezygnacja z pracy48. 
Teoria ta zakłada, że poczuciu niesprawiedliwości towarzyszy stan napięcia. 

Działa on na pracownika motywująco, wyzwala chęć zniwelowania niesprawie-
dliwości. J.S. Adams formułuje cztery główne tezy dotyczące niesprawiedliwego 
wynagradzania: 

                                                 
48 Por. D.E. Terpstra, I.A.L. Honoree, Empoyees’ Responses to Merit Pay Inequity, Compensa-

tion & Benefits, 2005, nr 1 (37), s. 51–58.  
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1. Przy płacy według czasu pracy pracownicy, którzy uzyskują wynagrodzenie 
nadmierne, będą wydajniejsi niż pracownicy, którzy są wynagradzani spra-
wiedliwie. 

2. Przy płacy według ilości produkcji pracownicy nadmiernie wynagrodzeni 
wytworzą mniej jednostek, ale o wyższej jakości niż pracownicy wynagra-
dzani sprawiedliwie. Osoby pracujące na akord zwiększą swoje wysiłki, aby 
doprowadzić do stanu sprawiedliwości. Działania te mogłyby poprawić ja-
kość lub zwiększyć ilość wytwarzanych jednostek. Większa produkcja jedynie 
pogłębia niesprawiedliwość, ponieważ każda dodatkowa jednostka produkcji, 
spowoduje dalszy wzrost wynagrodzenia. Wysiłki będą skierowane raczej na 
wyższą jakość niż większą liczbowo produkcję. 

3. Przy płacy według czasu pracy pracownicy uzyskujący, ich zdaniem, zbyt 
niskie wynagrodzenie, będą wytwarzać mniej albo obniżać jakość (oznacza 
to, że zmniejszy się wysiłek, co spowoduje niższą wydajność pracy albo po-
gorszenie jakości tak wynagradzanych pracowników w porównaniu z pra-
cownikami wynagradzanymi sprawiedliwie). 

4. Przy płacy według ilości produkcji pracownicy uzyskujący zbyt niskie wyna-
grodzenie wytworzą większą liczbę jednostek o gorszej jakości w porówna-
niu z pracownikami wynagradzanymi sprawiedliwie (pracownicy akordowi 
mogą doprowadzić do stanu sprawiedliwości, ponieważ uzyskanie większej 
liczby kosztem jakości spowoduje zwiększenie nagród przy niewielkim lub 
żadnym wzroście wkładu pracy). 
Z teorii tej wynika, że na motywację pracowników duży wpływ wywiera 

względna oraz bezwzględna wartość stosowanych wynagrodzeń. Jeżeli wyna-
grodzenie za pracę uznane jest przez pracowników za niesprawiedliwe, to po-
dejmują oni działania zmierzające do poprawy tej sytuacji. Wyrażać się to może 
zwiększeniem lub zmniejszeniem wydajności pracy, polepszeniem lub pogor-
szeniem jej jakości, zwiększoną absencją w pracy lub dobrowolnym odejściem  
z organizacji49. 

Fundamentalne znaczenie w teorii sprawiedliwości ma porównanie, które 
przeprowadza pracownik. Najczęściej porównuje swoje nakłady i korzyści, które 
są ich wynikiem, do nakładów i korzyści innych osób. Teoria nie wyjaśnia  
w sposób wiążący, jakie kryteria stosuje pracownik, wybierając swój punkt od-
niesienia. Można jednak wnioskować, że zarówno sam wybór, jak i dokonana 
ocena nakładów i korzyści punktu odniesienia mają charakter bardzo subiektywny. 
Oznacza to, że pracownik może popełnić pomyłkę, szacując nakłady i korzyści 
osoby czy grupy osób, z którymi się porównuje. Procesy analityczne dotyczące 
oceny relacji nakłady → korzyści własne i nakłady → korzyści punktu odniesienia 

                                                 
49 Por. R.W. Griffin, Podstawy…, op. cit., s. 474–475; J. Sikora, Motywowanie…,op. cit.,  

s. 42; S.P. Robbins, Zachowania…, op. cit., s. 103. 
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owocują poczuciem sprawiedliwości, przewartościowania lub niedowartościo-
wania: 

 
Korzyści pracownika (Opr) > Korzyści punktu odniesienia (Opo)  

________________________ = _____________________________    
Nakłady pracownika (Ipr) < Nakłady punktu odniesienia            

 

Jeżeli 
Ipr

Opr
 pracownika jest równe 

Ipo

Opo
 punktu odniesienia występuje stan  

sprawiedliwości. 

Jeżeli 
Ipr

Opr
 pracownika jest większe niż 

Ipo

Opo
 punktu odniesienia występuje stan 

przewartościowania. 

Jeżeli 
Ipr

Opr
 pracownika jest mniejsze niż 

Ipo

Opo
 punktu odniesienia występuje stan 

niedowartościowania. 
 
Stan sprawiedliwości nie motywuje do zmian zarówno po stronie nakładów, 

jak i korzyści. Siłę motywującą ma stan niesprawiedliwości. Im dłużej trwa, im 
silniej jest odczuwany, tym większa determinacja pracownika w jego przezwy-
ciężeniu50. Warto jednak podkreślić, że pracownik znacznie silniej reaguje na 
stan niedowartościowania niż przewartościowania.  

Kompetencje zawodowe w teorii sprawiedliwości J.S. Adamsa znajdują 
się po stronie nakładów ocenianych przez pracownika (tak własnych jak i punktu 
odniesienia). Wszystko, co stanowi istotę kompetencji, zwłaszcza wiedza, umie-
jętności, doświadczenie, podejmowany wysiłek jest jednocześnie nakładem pra-
cownika. Pojęcie nakłady jest jednak znaczeniowo szersze niż pojęcie kompe-
tencji, bowiem oprócz wymienionych wcześniej elementów zawiera takie, jak 
dyspozycyjność czy zajmowane przez pracownika stanowisko. Czynniki te wią-
żą się pośrednio z kompetencjami zawodowymi, ale zgodnie z przyjętą definicją 
nie stanowią ich istoty. Poczucie niesprawiedliwości może być wynikiem błęd-
nej (zawyżonej lub zaniżonej) oceny własnych kompetencji zawodowych lub 
kompetencji punktu odniesienia. Ponadto pracownik może fałszywie zinterpre-
tować wpływ kompetencji na inne nakłady, zwłaszcza czas wykonania zadania. 
Jeśli pracownik X, do którego porównuje się pracownik Y posiada wyższy poziom 

                                                 
50 Por. S. Tokarski, Kierowanie…, op. cit., s. 176–179. 
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kompetencji, może zrealizować identyczne zadanie na takim samym poziomie  
w krótszym czasie i otrzymać takie same lub wyższe korzyści niż pracownik Y. 
Może to zrodzić nieuzasadnione poczucie niesprawiedliwości. Dochodzimy  
w tym miejscu do słabego punktu teorii sprawiedliwości, jakim jest marginalne 
traktowanie relacji korzyści do efektywności. Mimo niekwestionowanego zna-
czenia wkładu pracy pracownika nie może on być jedynym kryterium oceny 
uzyskiwanych przez pracownika korzyści. Wyższe kompetencje jednego pra-
cownika mogą powodować zmniejszenie konieczności ponoszenia innych na-
kładów, zwłaszcza czasu, i skutkować poczuciem niesprawiedliwości u drugiego 
pracownika – pracownika o niższym poziomie kompetencji, który zrealizował to 
samo zadanie, ale w znacząco dłuższym czasie. 

 
Rysunek 3.11.  Porównanie sumy wybranych nakładów pracowników w realizacji 

zadań 

Żródło:  Opracowanie własne. 

 
Inna sytuacja, która wymaga wyjaśnienia, to wpływ rozwoju i doskonalenia 

kompetencji jako nakładu pracownika na otrzymywane korzyści. Rozwój kom-
petencji może powodować krótszy czas wykonania zadania przez tego samego 
pracownika w porównaniu z czasem niezbędnym do realizacji identycznego 
zadania w przeszłości. Suma nakładów (kompetencje + czas) pozostanie taka 
sama, jednak z punktu widzenia pracownika brak zmian w przyznawanych mu 
korzyściach, mimo przyrostu kompetencji, może zostać oceniony jako niespra-
wiedliwy. Warto jeszcze raz przypomnieć, że punktem odniesienia do oceny 
relacji nakłady → korzyści są nie tylko inni pracownicy, ale również ten sam 
pracownik w różnych okresach swojej pracy. 

Także z perspektywy celów organizacji korzyści powinny być zróżnicowane 
z przewagą gratyfikacji dla pracownika o wysokim poziomie kompetencji. 
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Oznacza to, że racjonalne motywowanie powinno się opierać nie tylko na su-
mowaniu nakładów, ale także na ich wartościowaniu. Rozwiązaniem, które może 
redukować lub minimalizować odczucia niesprawiedliwości jest przede wszyst-
kim jasny, zrozumiały, akceptowany przez pracowników system przyznawania 
korzyści łączący przywileje z precyzyjnie (w miarę możliwości) określonymi 
nakładami, ale także wynikami pracy. Trzeba mieć przy tym świadomość, że 
nawet tak opracowany system może nie wytrzymać konfrontacji z subiektyw-
nymi, często emocjonalnymi spostrzeżeniami i ocenami pracowników powsta-
łymi w procesie porównań. 

 
Teoria modyfikacji zachowań 

Jej twórcą był amerykański psycholog B.F. Skinner. Znana jest również pod 
nazwą teorii wzmocnienia pozytywnego, teorii wzmocnienia lub warunko-
wania instrumentalnego. Opiera się na przekonaniu, że ludzie postępują  
w określony sposób, ponieważ w przeszłości nauczyli się, że pewne zachowania 
wiążą się z przyjemnymi efektami, a inne z nieprzyjemnymi. Na ogół ludzie 
wolą efekty przyjemne, dlatego unikają zachowań, które mogą mieć dla nich 
przykre konsekwencje. Modyfikacje zachowań są to techniki zmieniania postę-
powania ludzi oparte na założeniu, że skutki postępowania jednostki w określonej 
sytuacji wpływają na jej zachowania w przyszłych podobnych sytuacjach. Pro-
ces ten przedstawia rysunek 3.12. 

Zgodnie z procesem modyfikacji zachowań, dobrowolne zachowanie (reak-
cje) osoby wobec danej sytuacji lub bodźca prowadzi do określonych skutków. 
Jeżeli te skutki są pozytywne, osoba w przyszłości analogicznie zareaguje na 
podobne sytuacje. Jeżeli skutki są nieprzyjemne, skłonna będzie zmieniać swoje 
zachowanie, żeby ich uniknąć. Jest to inaczej proces uczenia się, w jaki sposób 
skutki poprzednich zachowań wpływają na postępowanie w przyszłych podob-
nych sytuacjach. 

 
Rysunek 3.12.  Proces modyfikacji zachowa ń 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie J. Sikora, Motywowanie pracowników, Oficyna Wydaw-
nicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2000, s. 45. 

 
Menedżerowie w swoich oddziaływaniach na pracowników mogą korzystać  

z czterech podstawowych technik modyfikacyjnych: 

Bodziec Reakcja Skutki
Reakcje

w przysz³oœci
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1. Wzmocnienie pozytywne, to metoda wzmacniania zachowania przez stoso-
wanie nagród jako odpowiedzi na pożądane zachowania pracowników (pod-
wyżka płac, awanse, pochwały). 

2. Unikanie, to metoda negatywnego wzmacniania zachowania, w której pra-
cownik unika niemiłych konsekwencji wskutek postępowania niepożądanego 
(motywowany do właściwego działania w celu uniknięcia niemiłych konse-
kwencji). 

3. Kara  prowadzi do osłabienia niepożądanych zachowań przez przypisywanie 
im negatywnych wyników (np. wnioski dyscyplinarne, kary pieniężne). 

4. Eliminacja  oznacza osłabienie niepożądanych zachowań przez ich niedo-
strzeganie lub ignorancję przez przełożonego (dotyczy w szczególności za-
chowań niegdyś wynagradzanych, które z perspektywy organizacji przestały 
być pożądane)51. 
Zgodnie z koncepcją B.F. Skinnera, to środowisko społeczne reguluje za-

chowanie ludzi. W tym środowisku ludzie uczą się pracować dobrze lub źle. 
Ono uczy wykonywania zadań, punktualności i przyjaznego stosunku do współ-
pracowników. Właściwe nagradzanie ułatwia pracownikom nabieranie dobrych  
i pożądanych nawyków w procesie pracy. Daje to im zadowolenie, a organizację 
prowadzi do wytyczonych celów. Poprzez kształtowanie środowiska (nagród 
zewnętrznych) można modyfikować zachowania pracowników i dostosować je 
do potrzeb organizacji. Najważniejsze wnioski dla kierowników płynące z teorii 
modyfikacji zachowań przedstawił W.C. Hamner, ujmując je w zbiór sześciu 
reguł. Przedstawia je tabela 3.2. 

Teoria B.F. Skinnera wzbudziła i nadal wzbudza liczne kontrowersje i dysku-
sje. Sprzeciw wywołuje teza o całkowitym pominięciu w procesie motywowania 
czynników wewnętrznych, takich jak osobowość pracownika, jego emocje, in-
dywidualne potrzeby będące źródłem motywacji wewnętrznej, którą twórca 
teorii wzmocnienia pominął. Opory natury etycznej towarzyszą wykorzystywaniu 
wyników badań laboratoryjnych prowadzonych na zwierzętach do wyjaśniania 
złożonych mechanizmów zachowań ludzi. Badania empiryczne nie dostarczyły 
również odpowiedzi na pytanie, z czego wynikają różnice w trwałości skutecz-
nego oddziaływania wzmocnień na zachowania pracowników. Faktem jest jednak 
to, że w wielu organizacjach teoria wzmocnienia stała się bazą do opracowania 
systemu wzmocnień określających rodzaj stosowanych motywatorów (negatyw-
nych i pozytywnych) oraz harmonogram ich przyznawania. 

Pomijając znaczenie czynników osobowościowych czy inteligencji pracow-
ników, B.F. Skinner automatycznie nie podnosi w swojej teorii problematyki 
kompetencji zawodowych. Mimo to teoria ta może być wykorzystywana w pro-
cesie motywowania do doskonalenia kompetencji i nabywania nowych, ważnych 

                                                 
51 R. W. Griffin, Podstawy…, op. cit., s. 476–477. 
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z perspektywy celów organizacji. Według teorii wzmacniania nagradzanie za-
chowań świadczących o rozwoju kompetencji powinno pociągać za sobą skutek 
w postaci dalszego angażowania się pracownika w proces rozwoju zawodowego. 
Z kolei ignorowanie przez przełożonych poszerzania przez pracownika zakresu 
jego wiedzy, umiejętności, doskonalenia ważnych z punktu widzenia organizacji 
predyspozycji psychicznych może w istocie zniechęcić pracownika do ujawnia-
nia ich w działaniu i obniżyć motywację do doskonalenia kompetencji.  

 
Tabela 3.2.  Reguły motywowania według W.C. Hamnera 

Reguła 1 
 

Skuteczność wzmacniania zachowań zależy od dostosowania nagród do efektywności. 
Równe nagrody dla wszystkich podtrzymują niską lub przeciętną efektywność, 
a pomijają wysoką. 

Reguła 2 Kierownicy wywierają na podwładnych wpływ zarówno swoim działaniem, jak 
i zaniechaniem. Na przykład nieudzielenie podwładnemu zasłużonej pochwały może 
spowodować, że następnym razem jego wyniki będą słabsze. 

Reguła 3 Dzięki ustaleniu norm efektywności pracownik wie, co powinien robić, aby uzyskać 
nagrodę. Umożliwia mu to odpowiednią zmianę sposobu pracy. 

Reguła 4 Jeżeli kierownik nie przyznaje nagrody, nie mówiąc pracownikowi, dlaczego jej nie 
przyznał, to ten może nie mieć pewności, jakie zachowanie kierownik uznał za niepo-
żądane. Może też uznać, że jest przedmiotem manipulacji lub dyskryminacji. 

Reguła 5 Udzielenie pracownikowi nagany jest niekiedy pożytecznym sposobem eliminowania 
niepożądanego zachowania. Jednakże publiczna nagana upokarza pracownika i może 
wywołać niechęć do kierownika i wszystkich członków grupy roboczej. 

Reguła 6 Konsekwencje powinny być odpowiednie do zachowania. Niedostrzeganie lub nad-
mierne nagradzanie podwładnych zmniejsza wzmagający efekt nagród. 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 445. 

 
Jedna z definicji kompetencji mówi, że to język opisu ludzkich zachowań52. 

Kategoria zachowania jest punktem wspólnym dla teorii wzmocnienia i syste-
mów zarządzania kompetencjami. B.F. Skinner analizował zachowania ludzi, 
twierdząc, że tylko one jako dostępne obserwacji mogą być przedmiotem badań. 
Podobnie w tworzeniu i wdrażaniu modeli kompetencyjnych uwaga koncentro-
wana jest na wskaźnikach behawioralnych kompetencji, czyli opisie zachowań 
świadczących o tym, na jakim poziomie dany pracownik opanował daną kompe-
tencję i jaki jej poziom oczekiwany jest przez organizację. Wspólny mianownik 
jakim jest zachowanie powoduje, że zarówno z teorii B.F. Skinnera, jak i z sys-
temów ZKZ wynika postulat, aby udostępnić pracownikom wszystkie niezbędne 
informacje pozwalające im rozumieć, jakie działania są oczekiwane przez przed-
                                                 

52 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-
ne, Warszawa 2004, s. 9. 
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siębiorstwo oraz jakie nagrody i kary związane są z poszczególnymi zachowa-
niami. 

 
Teoria uczenia się społecznego 

Autorem teorii ogłoszonej w roku 1977 jest A. Bandura. Rozwinął w niej 
znacznie starsze, bo pochodzące z roku 1941 tezy N. Millera i J. Dollarda. Teo-
ria uczenia się społecznego stanowi próbę kompilacji osiągnięć teorii ustalania 
celów E.A. Locke’a oraz teorii wzmocnienia B.F. Skinnera. Teoria A. Bandury 
akceptuje podstawowe twierdzenia teorii wzmocnienia, ale wzbogaca je o prze-
konanie, że zachowania człowieka są nie tylko wynikiem osobistego doświad-
czenia, ale także obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu. Wprowadza 
pojęcie modelu zachowań, podkreślając, że pracownik – w wyniku wnikliwego 
procesu myślowego i reakcji emocjonalnych – powiela nie tylko własne zacho-
wania ocenione jako skuteczne w przeszłości, ale również naśladuje zachowania 
innych. Jest również zdolny do wypracowania całkowicie nowych zachowań 
niezależnych od osobistych i cudzych doświadczeń. Człowiek jest tu zatem ro-
zumiany jako jednostka modelowana przez swoje otoczenie, a także aktywnie 
modelująca zachowania innych, jeśli zostanie dla kogoś modelem zachowań. 
Jednostka nie jest sprowadzania, jak w teorii B.F. Skinnera, do roli pasywnej 
„maszyny” sterowanej przez otoczenie przez właściwie dobrany układ wzmoc-
nień. Jest zdolna do zachowań dynamicznych, zmiennych. Zachowania stanowią 
wynik oddziaływania na siebie czynników środowiskowych, wniosków z analizy 
posiadanych doświadczeń oraz samego zachowania się człowieka. Proces ucze-
nia się na podstawie obserwacji modelu zachowań przebiega etapowo (por. ry-
sunek 3.13). 

 
Rysunek 3.13.  Przebieg procesu uczenia si ę od modelu zachowa ń  

Źródło:  Opracowanie własne. 
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W procesie uczenia się społecznego jednostka wybiera model zachowań, ob-
serwuje jego zachowania oraz konsekwencje tych zachowań. Krok następny to 
zapamiętanie sposobu zachowania się modelu oraz ich skutków. Informacje 
zachowane w pamięci podlegają procesom przetwarzania, analizy, co z kolei 
stanowi podłoże przekształcania zachowania modelu na własne, czyli powielenia 
go w takiej samej lub zmodyfikowanej formie. Etap kolejny to wzmocnienia 
(pozytywne lub negatywne), ewentualnie brak reakcji płynących od otoczenia. 
Jednostka, doświadczając konsekwencji własnego już zachowania, powtórzy je  
w przyszłości (jeśli zostały wzmocnione pozytywnie) lub ich zaniecha, jeśli 
spowodowały wzmocnienie negatywne, karę lub ignorancję otoczenia. 

Teoria A. Bandury nie określa bardzo precyzyjnie kryteriów wyboru modelu 
zachowań, ale wyniki badań wskazują, że najczęściej są to: 
•  osoby oceniane przez człowieka jako podobne do niego np. pod względem 

systemu wartości czy zajmowanego stanowiska, 
•  osoby ważne dla jednostki, będące autorytetem, stojące wyżej w hierarchii 

służbowej, 
•  osoby, których zachowanie można poddać częstej bezpośredniej obserwacji53. 

W teorii uczenia się społecznego, podobnie jak w teorii E.A. Locke’a, zna-
czący wpływ na procesy motywacyjne ma subiektywna ocena pracownika doty-
cząca jego kompetencji i adekwatności ich poziomu do stopnia trudności zadań. 
Dlatego prawidłowe motywowanie wymaga od przełożonych identyfikacji sa-
mooceny pracownika, co jest zadaniem znacznie trudniejszym niż dokonanie 
oceny jego pracy na podstawie obiektywnych kryteriów. A. Bandura, podobnie 
jak E.A. Lock, podkreśla ogromne znaczenie wyznaczania pracownikowi zadań 
zgodnych z jego kompetencjami oraz podejmowania aktywnych, intensywnych 
oddziaływań w celu modyfikowania subiektywnego przekonania pracownika  
o posiadanych kompetencjach przez ich obiektywne doskonalenie, np. w proce-
sie szkoleń. 

 

3.3.  Kompetencje w zintegrowanych modelach motywowania 
 
Proces motywacji na gruncie teorii i praktyki zarządzania jest badany i opi-

sywany w kontekście skutecznego pobudzania pracowników do większego  
i efektywniejszego wysiłku dającego korzyści organizacji i jednocześnie umoż-
liwiającego zaspokajanie potrzeb pracowników. Motywowanie słusznie zalicza 
się do grupy najważniejszych kompetencji nowoczesnych menedżerów. Podkreśla 
się konieczność indywidualnego podejścia menedżera do pracownika, wniknię-
cia w jego system potrzeb i oczekiwań, stworzenia odpowiednich warunków 
pracy oraz wyboru najlepszego sposobu kierowania. Motywowanie pracowni-

                                                 
53 Por. R. Karaś, Teorie motywacji…, op. cit., s. 81. 
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ków jako funkcja zarządzania rozumiane jest jako oddziaływanie przez rozmaite 
formy i środki na pracowników, tak by ich zachowania były zgodne z wolą kie-
rującego, aby zmierzały do zrealizowania postawionych przed nim zadań. Celem 
motywowania pracowników jest kształtowanie postaw proefektywnościowych, 
jednak skuteczne motywowanie musi uwzględniać nie tylko cele przedsiębior-
stwa i ich hierarchię, ale także potrzeby i oczekiwania pracowników. Zbyt jed-
nostronna orientacja – najczęściej tylko na potrzeby firmy – może być przyczyną 
niepowodzenia całego systemu motywacyjnego wdrażanego w danej organizacji54.  

Menedżerowie zarządzający organizacjami, chcący prowadzić świadomą po-
litykę motywowania powinni szukać jasnych i precyzyjnych odpowiedzi na pytanie, 
do jakich zachowań i jakimi metodami będą skłaniać swoich pracowników. Mu-
szą przy tym uwzględnić prawidłowość, że zbiór czynników kształtujących mo-
tywację człowieka jest złożony. Czynniki te mogą mieć charakter psychologiczny, 
ekonomiczno-kulturowy oraz wewnątrzorganizacyjny55. 

Przedstawione teorie motywacji określane są w literaturze problemu mianem 
„współczesne”, jednak z uwagi na czas, jaki upłynął od ich powstania mogą być 
już zaliczane do tradycyjnych. Zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki zarzą-
dzania zdecydowanie odchodzi się od ich bezkrytycznej akceptacji czy całkowitego 
odrzucenia. Badacze problemu idą w kierunku tworzenia modeli motywowania 
integrujących najbardziej wartościowe osiągnięcia poznawcze i utylitarne każdej 
z opisanych koncepcji. Przykłady scalania dorobku różnych teorii motywowania 
znajdziemy w pracach G. Bartkowiak56, S. Borkowskiej57, X. Gliszczyńskiej58,  
J. Penca59 czy R. Karasia60. Dostrzega się w nich bogactwo i różnorodność 
czynników wpływających na przebieg procesów motywacyjnych. Wspomniane 
czynniki to atrybuty zarówno pracownika, jak i samej organizacji, ale również 
cechy otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa. Jako przykład tych ostatnich 
można wymienić: system polityczny, podatkowy, system zabezpieczeń społecz-
nych, poziom rozwoju gospodarki, właściwości rynku pracy, rolę związków 
zawodowych, stopień integracji z gospodarką światową. 

Niezależnie od czynników związanych z cechami otoczenia zewnętrznego, 
najważniejsze uwarunkowania przebiegu procesów motywacyjnych eksponowane 
w zintegrowanych modelach motywacji dotyczą samej organizacji i zatrudnio-

                                                 
54 T. Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów Spółka  

z o.o., Warszawa 1997, s. 142. 
55 Por. K. Bolesta-Kukułka, Polityka personalna…, op. cit., s. 24–27. 
56 G. Bartkowiak, Psychologia…, op. cit., s. 11–14. 
57 S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, s. 11–14. 
58 X. Gliszczyńska, Motywacja do pracy, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1981,  

s. 51–53. 
59 J. Penc, Motywowanie w…, op. cit., s. 172–198. 
60 R. Karaś, Teorie motywacji…, op. cit., s. 86–92. 
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nych w niej pracowników. Rysunek 3.14 przedstawia podstawowe zmienne 
wpływające w ocenie autorki na poziom motywacji pracownika, który umożli-
wia jednoczesną realizację jego celów osobistych jak i celów organizacji. 
Wszystkie są ściśle ze sobą powiązane, wywierają na siebie wpływ.  

 
Rysunek 3.14.  Zintegrowany model motywacji 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 
Mnogość strzałek i linii łączących poszczególne elementy warunkujące przebieg 

procesu motywowania ma zobrazować konieczność całościowego postrzegania 
czynników motywacyjnych, bez prób dokonywania ich hierarchizacji według 
kryterium wartości czy znaczenia. Trudno też klasyfikować je jako całkowicie 
zależne od organizacji czy całkowicie zależne od pracownika. Jednak motywowanie 
pracowników to funkcja zarządzania i zadanie organizacji. Dlatego w analizie po-
szczególnych zmiennych motywacyjnych należy wyeksponować możliwości 
oraz powinności, które spoczywają na przedsiębiorstwie w zakresie każdej  
z tych zmiennych. Na dole rysunku umieszczono czynniki środowiska pracy, 
które należy rozumieć jako: 
•  dostosowanie zadań przydzielanych pracownikom do posiadanych możliwo-

ści technicznych i organizacyjnych, 
•  elastyczne stosowanie adekwatnego do potrzeb, np. partycypacyjnego, stylu 

zarządzania, 
•  zapewnienie pracownikom dostępu do wszystkich informacji ważnych w pro-

cesie pracy. 
Ich kształtowanie należy do podstawowych kompetencji organizacji, jednak 

poszczególni pracownicy także mogą wywierać na nie mniejszy lub większy 
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wpływ, przekazując przełożonym swoje uwagi, wnioski, pomysły, propozycje 
rozwiązań innowacyjnych. 

Czynnik kompetencje, najważniejszy w kontekście tematu tej książki, należy tu 
rozumieć zarówno jako kompetencje obiektywnie posiadane przez pracownika, 
jako faktycznie wykorzystywane przez niego w procesie pracy, ale również jako 
oceniane subiektywnie. Z przedstawionych wcześniej teorii motywacji wynika, 
że w systemach motywowania należy: 
•  diagnozować obiektywnie istniejące kompetencje pracowników (zarówno 

rozumiane jako możliwości, dyspozycje, jak i te przejawiane w działaniu), 
•  rozpoznawać subiektywne przekonania pracowników co do posiadanych 

kompetencji, 
•  prowadzić procesy naboru i doboru pracowników według kryterium niezbęd-

nych kompetencji wyjściowych na danym stanowisku pracy i w danym 
przedsiębiorstwie, 

•  dostosowywać zadania do posiadanych przez pracownika kompetencji, 
•  prowadzić oddziaływania zmierzające do obiektywnego doskonalenia wyma-

ganych kompetencji, nabywania nowych, ważnych dla danego stanowiska 
pracy i całej organizacji (obiektywny wzrost kompetencji do stanu optymal-
nego), 

•  przez system bieżącej oceny, codziennych kontaktów dostarczać pracowni-
kowi informacji zwrotnych umożliwiających mu podnoszenie samooceny  
w obszarze kompetencji, podniesienia subiektywnego poczucia wiary w sie-
bie i swoje możliwości zawodowe. 
Kolejny element zaznaczony w modelu – doświadczenia własne i innych 

ludzi – to czynniki eksponowane w teorii sprawiedliwości J.S. Adamsa oraz 
teorii wzmocnienia B.F. Skinnera i teorii uczenia się społecznego A. Bandury. 
Pracownik analizuje swoje doświadczenia zawodowe z bliższej i dalszej prze-
szłości. Obserwuje i analizuje doświadczenia innych ludzi. Dokonuje porównań, 
ocenia, adaptuje cudze zachowania jako własne. Ciągłość procesów pracy, 
umiejscowienie ich na określonym kontinuum czasowym nakazuje doceniać 
znaczenie przeszłości pracownika i wniosków, które wyciąga na bazie jej anali-
zy. Z kolei społeczny kontekst aktywności zawodowej wskazuje na konieczność 
bardzo poważnego traktowania mechanizmów porównywania swojej pracy do 
pracy innych ludzi – tak w wymiarze nakładów, efektywności jak i korzyści. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom zaangażowania pracowników 
jest obowiązujący w organizacji system oceny oraz system przyznawania na-
gród – zarówno istniejące obiektywnie, jak i ich subiektywna ocena dokonana 
przez pracowników. Metody analizy i pomiaru wyników pracy oraz korzyści, 
które wynikają z oceny powinny być postrzegane przez pracownika jako obiek-
tywne, jasne, zrozumiałe i sprawiedliwe. Akcentują to w swoich teoriach niemal 
wszyscy autorzy, szczególnie J.S. Adams. Spełnienie przez pracownika wyma-
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ganych i jawnych kryteriów powinno uruchomić system nagradzania wzmacnia-
jący (zgodnie z teorią B.F. Skinnera) pożądane zachowania pracownika oraz 
eliminujący zachowania niepożądane. Jeśli odrzucimy najbardziej skrajne kon-
cepcje E.L. Deciego i R.M. Ryana, jakość i ilość nagród będzie jednym z klu-
czowych elementów każdego systemu motywacyjnego. Nagrody powinny 
umożliwi ć zaspokojenie indywidualnych potrzeb, których rola została wyekspo-
nowana w teoriach treści motywacji, a także umożliwi ć realizację indywidual-
nych celów, których moc motywacyjną charakteryzuje teoria E.A. Locke’a. Stąd 
tak istotna jest percepcja możliwości realizowania własnych celów w toku i na 
skutek aktywności zawodowej. W systemach oceny i kształtowania nagród wy-
stępują procesy, na które organizacja ma decydujący wpływ przez ustalanie for-
malnych procedur, zasad i przepisów. Występują również takie, na które (zgodnie 
z teorią sprawiedliwości) wpływ organizacji jest ograniczony, bowiem trudno jej 
odgórnie narzucić punkty odniesienia, którymi kieruje się pracownik, oceniając 
przez porównywanie sprawiedliwość relacji nakłady → korzyści. 

Podsumowując zintegrowany model motywowania, warto raz jeszcze wyeks-
ponować dwa zasadnicze wnioski: 
1) o skuteczności procesu motywacji decydują cechy pracownika i cechy orga-

nizacji, a oba te podmioty ściśle na siebie oddziałują, 
2) miernikiem jakości systemu motywowania, jest możliwość realizacji zmie-

niających się celów organizacji oraz indywidualnych, zmieniających się ce-
lów pracowników. 

 
 

 



 

4  

Motywacyjny wymiar procesów kadrowych  
opartych na zarz ądzaniu kompetencjami  
zawodowymi 

 
 
 
Jak wykazano w poprzednim rozdziale, teorie tłumaczące przebieg i uwarun-

kowania kształtowania ludzkiej motywacji w środowisku pracy wskazują na 
wysoki poziom złożoności procesów motywowania. Miejsce kompetencji także 
nie jest w tych procesach jednoznaczne. Ta część pracy poświęcona jest analizie 
zastosowania zarządzania kompetencjami zawodowymi w najważniejszych pro-
cesach zachodzących w organizacjach w obszarze zarządzania zasobami ludz-
kimi. Wyeksponowano związek tych procesów z funkcją motywowania, wska-
zując, że każdy z nich, w mniejszym lub większym stopniu, rzutuje na postawy 
pracowników wobec pracy, w tym na najistotniejszy atrybut tych postaw wyni-
kający bezpośrednio z motywacji – zaangażowanie. Skupiono uwagę na procesach 
naboru i doboru pracowników, ocenie ich pracy oraz różnych formach doskona-
lenia zawodowego i planowania kariery. Z analizowanych zagadnień wyłączono 
problemy związane z motywowaniem materialnym, uznając je za wymagające 
szczegółowych rozważań w ramach odrębnego rozdziału. Skoncentrowano się 
na innych niż finansowe bodźcach motywacyjnych, mając na uwadze, że – jak 
dowodzą badania Instytutu Gallupa obejmujące ok. miliona opinii pracowni-
czych na całym świecie – płaca nie jest najistotniejszym motywatorem, a dosyć 
łatwo może być demotywatorem. Motywatory miękkie, jeżeli są dobrze stoso-
wane, mają ogromną moc motywacyjną i budują to, co nazywane jest wysokim 
zaangażowaniem pracowniczym. Przedsiębiorstwo, definiując kompetencje klu-
czowe i stanowiskowe, dostaje do ręki bardzo użyteczne narzędzie. Raz wykonana 
praca stanowi podstawę innych działań we wszystkich obszarach HRM w firmie. 
Począwszy od zatrudniania pracownika, poprzez ocenę jego pracy i wynagra-
dzanie, do planowania rozwoju i ścieżek kariery (por. rysunek 4.1). Z drugiej 
strony analiza praktyki wskazuje, że te przedsiębiorstwa, które dążą do wypra-
cowania jednego systemu wspólnego dla wszystkich celów zarządzania poten-
cjałem ludzkim zwykle skazane są na tzw. błąd unifikacji systemowej. Jak pod-
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kreśla T. Oleksyn „projektując taki sam system dla celów wynagradzania oraz 
do pomocy w rozwoju i awansów otrzymuje się produkt, który nie nadaje się do 
żadnego z nich”1. Zdaniem cytowanego autora zasadne jest tworzenie odrębnych 
systemów dla celów wynagradzania i oddzielnych dla celów rozwoju i planowa-
nia kariery. Nie wyklucza to jednak stosowania modeli kompetencji i ich opisów 
oraz podobnych narzędzi oceny. Chodzi raczej o inne ustawienie celów, ukła-
dów odniesienia, charakteru oceny, jej formy czy terminu. 

 
Rysunek 4.1.  Procesy kadrowe – cykl uproszczony 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 
Diagnozę kompetencji i pozostałych parametrów zasobów ludzkich traktuje-

my jako podstawę rozwiązań organizacyjnych idących w kierunku elastycznych 
form pracy i zatrudniania, jak również rozwoju samego procesu zarządzania 
personelem. 

 

4.1.  Zarządzanie kompetencjami na etapie rekrutacji  
pracowników 

 
W procesach naboru i doboru pracowników system kompetencyjny pozwala 

na to, że zatrudniając pracownika wybieramy go w oparciu o ocenę kompetencji 
kluczowych z punktu widzenia przyszłych zadań i obowiązków. Oceniamy 
kompetencje stanowiska oraz zdefiniowane dla całej firmy. Organizacje mogą 
preferować tzw. model sita, czyli „kupowanie” kompetencji na zewnętrznym 
rynku pracy lub model kapitału ludzkiego polegający na nastawieniu firmy na 

                                                 
1 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2006, s. 240. 
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rozwój zawodowy pracowników i dostosowanie ich kompetencji do jej aktual-
nych i przyszłych potrzeb. Może także (i w praktyce najczęściej tak czyni) ko-
rzystać z modelu kompilacyjnego, czyli zawierającego zarówno elementy modelu 
sita jak i modelu kapitału ludzkiego. 

Wąsko rozumiana rekrutacja oznacza przyciąganie przez organizację wystar-
czająco dużej liczby kandydatów na pracowników dla celów selekcji. W systemie 
rynkowym polityka rekrutacji i selekcji jest powiązana z celami strategicznymi 
organizacji, a dobór poszczególnych elementów sprzyja efektywności firmy. 
Ogólnym celem rekrutacji i selekcji jest zapewnienie, przy jak najniższych kosz-
tach, odpowiedniej liczby pracowników zaspokajających potrzeby przedsiębior-
stwa w zakresie zasobów ludzkich2. 

Wyróżnia się trzy ogólne etapy rekrutacji i selekcji: 
1) określenie wymagań – przygotowanie kompetencyjnych opisów stanowisk 

pracy oraz właściwych specyfikacji, ustalenie warunków zatrudnienia, 
2) przyciąganie kandydatów – przegląd i ocena alternatywnych źródeł pozyski-

wania pracowników, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią, 
3) selekcja kandydatów – przegląd i ocena podań o pracę, przeprowadzenie 

rozmów kwalifikacyjnych, testów, assessment center, ocena kandydatów, 
uzyskiwanie referencji, przygotowanie umów o pracę. 
 

Rekrutacja wewnętrzna 

Wewnętrzny rynek pracy tworzą osoby zatrudnione w firmie. Przedsiębiorstwo 
może zdecydować się na to, by zawsze, gdy pojawia się wakat, pierwszeństwo 
przyznawać własnym pracownikom. Wówczas akcja rekrutacyjna kierowana jest 
do własnego personelu. Pulę kandydatów stanowią ci, którzy chcą i mogą awan-
sować, zmienić stanowisko lub przekwalifikować się. Współczesne przedsię-
biorstwa na ogół wyprzedzają potrzeby kadrowe i przygotowują tzw. pulę kadr 
rezerwowych, czyli znacząco wcześniej rozpoznają potencjał swoich pracowni-
ków, ich specyficzne zdolności oraz tak planują ich rozwój, by w przyszłości 
mogli stanowić źródło rekrutacji wewnętrznej. Z całą pewnością jest to działanie 
efektywne i motywujące pracowników. Pozwala zaoszczędzać czas i pieniądze 
(koszty rekrutacji zewnętrznej są bowiem zwykle wyższe niż wewnętrznej). 
Dodatkowe atuty wewnętrznych źródeł kadr to szybszy proces adaptacji pra-
cownika na nowym stanowisku oraz pozytywne reakcje pracowników, którzy 
mogą postrzegać politykę personalną organizacji jako szansę na własny awans  
i rozwój zawodowy. Wzrasta ich morale i lojalność. Przykłady zastosowania 
tego rodzaju działań w przedsiębiorstwach opisano w rozdziale 7.  

Rekrutacja wewnętrzna może być nominacją, jeśli pracodawca wybierze oso-
bę bez otwierania procesu rekrutacji lub formalnym otwarciem stanowiska dla 

                                                 
2 Por. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1997, s. 59. 



Rozdział 4 

 

138 

wszystkich kandydatów wewnętrznych. Drugi sposób daje możliwość przystą-
pienia do rekrutacji tym pracownikom, którzy wcześniej z różnych powodów nie 
byli brani pod uwagę. Dzięki temu jest zwykle postrzegany przez pracowników 
jako bardziej sprawiedliwy. Rekrutacja wewnętrzna potwierdza założenie, że 
pracownicy firmy są rzeczywiście jej „najcenniejszym dobrem”. Pracodawca 
podkreśla promocję własnych pracowników. Może to również przybrać formę 
promocji idei awansów poziomych. Oznacza to, że „pracownik może rozwijać 
się zawodowo, przesuwając się nie tylko w górę po drabinie sukcesu, ale także  
z sukcesem rozwijać się zawodowo w poziomie”3. Pozyskuje się pracownika, 
który jest znany i który utożsamia się z firmą.  

Niestety metoda rekrutacji wewnętrznej nie jest pozbawiona wad. Możliwe 
jest pogorszenie atmosfery w zespole, szczególnie gdy między jego członkami 
panuje atmosfera rywalizacji. Przeniesiony, awansowany pracownik może na-
tknąć się na trudności związane z wejściem w rolę przełożonego oraz „opór” ze 
strony kolegów, z którymi wcześniej pracował na równorzędnych stanowiskach. 
Jest też możliwa próba patologicznego wykorzystywania więzi koleżeńskich. 
Ponadto, jeśli czynnikiem nadmiernie eksponowanym w polityce awansu będzie 
doświadczenie, istnieje ryzyko trzymania się dotychczas stosowanych w firmie 
rozwiązań i popełniania tych samych błędów. Ogranicza się „dopływ świeżej 
krwi”. Firma może wpaść w stagnację, ponieważ sposób na rozwiązywanie pro-
blemów jest niezmienny. Stąd tak wielka waga starannego doboru pracowników 
w procesie rekrutacji wewnętrznej, nacisk na ich kreatywność, innowacyjność, 
elastyczność, otwartość na zmiany, wysoki poziom osobistego autorytetu.  
Z uwagi na fakt, że proces selekcji prowadzony jest wśród osób znających siebie 
nawzajem, wybór kandydata może zostać zakłócony wpływem typowych błę-
dów, jakie popełniane są przy dokonywaniu oceny pracowników. Ponadto pro-
mocja pracownika z niższego szczebla automatycznie powoduje pojawienie się 
kolejnego wakatu i konieczność przeprowadzenia kolejnej rekrutacji, aż do mo-
mentu, gdy na jakimś stanowisku pozostanie wakat, który musi być obsadzony 
przez osobę z zewnątrz.  

 
Rekrutacja zewnętrzna 

Rekrutacja zewnętrzna jest to obsadzenie stanowiska przez dobór pracowni-
ków z zewnątrz organizacji. Zewnętrznymi źródłami rekrutacji mogą być centra 
zatrudnienia, które oferują darmowe usługi bardzo przydatne firmie. Biuro tego 
typu reklamuje wolne stanowisko pracy i pomaga w sporządzeniu listy odpo-
wiednich kandydatów. Może okazać się bardzo pomocne w sytuacji, gdy istnieje 
bardzo duża pula osób zainteresowanych daną pracą. Drugim źródłem są agencje 
                                                 

3 L. Zbiegień-Maciąg, Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wy-
dawnictwo Bussines Press, Warszawa 1996, s. 42. 
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rekrutacyjne, które na ogół posiadają listy kandydatów w swoich bankach da-
nych, ale za wyświadczane usługi obciążają klienta sumą stanowiącą procent od 
uposażenia na wakującym stanowisku. Najbardziej oczywistą korzyścią dla firmy 
korzystającej z usług agencji jest oszczędność czasu. Małe firmy nieposiadające 
specjalistów ds. zasobów ludzkich korzystają w ten sposób ze specjalistycznych 
porad i pomocy. Minusem zlecenia naboru agencji jest fakt, że kontrolowanie 
tak ważnego procesu odbywa się w jakimś stopniu poza firmą.  

W zależności od rodzaju rekrutacji przedsiębiorstwo może być zainteresowa-
ne wszystkimi uczestnikami zewnętrznego rynku pracy lub jego wycinkiem 
(segmentem). Wyróżnia się dwa rodzaje rekrutacji – szeroką i segmentową. Re-
krutacja szeroka polega na kierowaniu ofert zatrudnienia na tzw. szeroki rynek 
pracy. Procedury stosowane w tym celu są standardowe i nieskomplikowane. 
Firma w tym przypadku ma na celu dotarcie do maksymalnej liczby potencjal-
nych kandydatów na pracowników. W przypadku rekrutacji szerokiej właściwe 
jest stosowanie anonsów w prasie. Można skorzystać z usług lokalnych rozgłośni 
radiowych lub telewizyjnych. Wskazane jest także korzystanie z biura pośred-
nictwa pracy i specjalistycznych portali internetowych.  

Zewnętrzna rekrutacja segmentowa kierowana jest do konkretnego segmentu 
rynku. W takim przypadku organizacja poszukuje najczęściej specjalisty. Należy 
liczyć się z tym, że jest to proces bardziej skomplikowany. Wakat na wysokim 
lub specjalistycznym stanowisku stwarza organizacji problem. Osoby spełniają-
cej wszystkie stawiane wymogi często należy szukać w innej firmie, bardzo 
często konkurencyjnej i nakłonić do przejścia. Rekrutując pracowników spoza 
organizacji, przedsiębiorstwo zyskuje przede wszystkim: 
•  pracowników nieobciążonych nawykami, przyzwyczajeniami prowadzącymi 

do powielania podobnych rozwiązań z ograniczoną możliwością ich krytycz-
nego osądu – zatrudnienie osoby z zewnątrz daje większe szanse na uzyskanie 
nowych rozwiązań istniejących problemów, 

•  ułatwienie kierownikowi zatrudnionemu z zewnątrz zbudowanie autorytetu 
oraz uniknięcia trudności związanych z awansowaniem członka zespołu na 
jego menedżera, 

•  możliwość konfrontacji rozwiązań wypracowanych w innych organizacjach  
z rozwiązaniami własnej organizacji, 

•  zwiększenie potencjału intelektualnego kadry, poszerzenie możliwość pod-
noszenia kompetencji już zatrudnionych pracowników firmy4. 
Decydując się na ten sposób rekrutacji, należy jednak liczyć się z możliwością 

zaistnienia pewnych czynników negatywnych. Pojawia się zagrożenie spadku 
motywacji pracowników, którzy mogą poczuć się niedowartościowani i nie wi-

                                                 
4 Por. B. Jamka, Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników, Oficyna Wydaw-

nicza SGH, Warszawa 1997, s. 35–37. 
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dzieć możliwości rozwoju swojej kariery w organizacji. Ponadto rekrutacja ze-
wnętrzna wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, szczególnie, gdy w projekt 
angażowana jest firma doradztwa personalnego. Pomimo starannie przeprowa-
dzonego procesu rekrutacji, co jest z reguły czasochłonne, wyższe jest też ryzyko 
popełnienia błędu w doborze pracownika. Osoba z zewnątrz adaptuje się znacz-
nie dłużej i przy najbardziej pesymistycznym scenariuszu może w ogóle nie 
dopasować się do nowej organizacji. 

Żadna z przedstawionych strategii doboru kadr nie jest pozbawiona wad, dlatego 
należy zastanowić się, jakie czynniki uwzględnić, aby wybór był najbardziej 
optymalny. Jednym z elementów determinujących sposób rekrutacji musi być 
stan własnych zasobów ludzkich. Niewskazane wydaje się rekrutowanie osób 
spoza firmy, jeżeli posiada ona wśród pracowników dużą liczbę własnych spe-
cjalistów, którzy w takiej sytuacji mogliby poczuć się niedocenieni i istniałoby 
ryzyko, że znacznie zmalałaby ich motywacja do pracy. W organizacjach dys-
ponujących bazą kadry rezerwowej, planujących kariery pracowników, wgląd  
w taką informację jest zdecydowanie łatwiejszy niż w firmach, w których ście-
żek karier się nie opracowuje. Kolejną determinantą jest struktura organizacji. 
Wakat w firmach o płaskiej strukturze często wiąże się z koniecznością obsa-
dzania stanowisk kierowniczych na zewnątrz, ponieważ brakuje odpowiednio 
przygotowanych osób w samej organizacji. Obierając strategię doboru kadr, należy 
również uwzględnić oferowane płace. Jeżeli pozyskanie pracownika z zewnątrz 
wiąże się z ustaleniem mu płacy odbiegającej od obowiązującego taryfikatora, to 
jednocześnie uniemożliwi, bądź znacznie utrudni nowemu pracownikowi uzy-
skanie motywujących podwyżek w przyszłości. Jeżeli motywacja finansowa 
była dla niego głównym powodem przyjęcia oferty pracy, prawdopodobnie bar-
dzo szybko odejdzie i firma ponownie stanie przed problemem obsadzenia tego 
samego stanowiska. Jest jeszcze jeden element warunkujący wybór źródeł rekru-
tacji – kultura organizacyjna. Ona również decyduje o tym, jakie źródła naboru  
i doboru są najbardziej efektywne. Im bardziej rozwinięta i utrwalona kultura 
firmy, tym dłuższy proces adaptacji nowego pracownika. Można postawić tezę, 
że firmy posiadające dobrze zdefiniowaną kulturę organizacyjną i ściśle okre-
ślony system wartości korporacyjnych będą raczej skłaniać się ku rekrutacji 
wewnętrznej jako metodzie pozyskiwania kadr.  

Jednym z niezwykle ważnych czynników, które będą decydować nie tyle  
o strategii doboru kadry, ile o wyborze metody przy realizacji konkretnej rekru-
tacji, jest specyfika stanowiska, a w zasadzie stopień unikalności kompetencji  
i doświadczenia wymaganego do efektywnej realizacji zadań. Im bardziej spe-
cjalistyczna funkcja, tym trudniejsze i bardziej kosztowne jest znalezienie i po-
zyskanie odpowiedniego kandydata. Dlatego w przypadku przedsiębiorstw, które 
funkcjonują w wąskich branżach wskazane jest raczej kształcenie kadry i przy-
gotowywanie planów sukcesji, co może zapobiec sytuacjom, w których jedyną 
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opcją jaka pozostaje jest „podkupienie” pracownika firmy konkurencyjnej. Cho-
dzi w tym przypadku o kwestie etyczne oraz koszty. Podjęcie decyzji, szczegól-
nie dotyczącej konkretnej rekrutacji, powinno być poprzedzone również analizą 
sytuacji na rynku pracy. Wybór metody uzależniony będzie wówczas od rezultatu 
zestawienia opcji uwarunkowanych posiadanymi przez przedsiębiorstwo zaso-
bami ludzkimi (potencjał, kompetencje) oraz tego, co oferuje rynek. Ważną de-
terminantą może się tu okazać także lokalizacja firmy. W Polsce poszukiwanie 
kandydatów poza dużymi ośrodkami miejskimi może nastręczać spore trudności 
wynikające, między innymi, z niechęci polskich pracowników do zmiany miejsca 
zamieszkania. Zatem, generalizując, można przyjąć, że właśnie firmy działające 
poza tymi ośrodkami powinny skoncentrować się na rekrutacji wewnętrznej, 
przygotowując odpowiednie procedury umożliwiające efektywne prowadzenie 
takiego procesu.  

 
Rekrutacja i selekcja a ZKZ 

W organizacjach posiadających system zarządzania kompetencjami na proce-
sy rekrutacyjne należy patrzeć jak na wprowadzanie do firmy osoby posiadającej 
określony potencjał rozwojowy oraz kompetencje. Kandydat na pracownika 
staje się automatycznie „nośnikiem” kompetencji, w tym potencjału zdolno-
ści i cech osobowości, które mogą (przy odpowiednim programie rozwoju) 
stać się podstawą rozwijania kolejnych kompetencji5. Dlatego w procesie 
wyboru najlepszego kandydata na pracownika zwraca się uwagę na jego zdolno-
ści intelektualne, temperament, cechy osobowości (np. intro-ekstrawersja, sub-
misja-dominacja), które warunkują, między innymi, procesy myślowe, łatwość 
uczenia się, typ kontaktów z ludźmi, sposób wyrażania emocji. Nie bez znacze-
nia są również cechy fizyczne, zwłaszcza wiek, płeć, wygląd, stan zdrowia. Jedną  
z bardzo ważnych zmiennych poddawanych badaniom jest typ temperamentu. 
Jest on o tyle istotny, że w jego genezie dominują czynniki wrodzone, stąd bar-
dzo trudno go zmienić. Cechy temperamentu są uważane przez psychologów 
jako dobry wyznacznik efektywności funkcjonowania w środowisku pracy,  
a zwłaszcza w sytuacji stresu organizacyjnego6. 

Twórcą podziału ludzi na typy według temperamentu był Hipokrates, który 
drogą obserwacji wyróżnił cztery podstawowe rodzaje ludzkich temperamentów: 
•  sangwinik – typ silny, zrównoważony, ruchliwy, pogodny i towarzyski; jego 

przeżycia są zazwyczaj płytkie i nieregularne (tzw. „słomiany ogień”), lubi 
zmianę i wykazuje duże zdolności przystosowawcze, 

                                                 
5 Por. G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2004, s. 108–109. 
6 Por. J.F. Terelak, Psychologia menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999, s. 82–83. 
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•  choleryk – typ silny i niezrównoważony, pobudliwy, emocjonalny; wykazuje 
często pragnienie władzy, upór i niecierpliwość, jego zewnętrzne reakcje są 
szybkie, silne, a przy tym nieregularne, w trudnych sytuacjach można jednak 
na niego liczyć, 

•  flegmatyk – typ silny, zrównoważony i mało ruchliwy; jest najczęściej spo-
kojny, bierny i tolerancyjny, a także zadowolony z istniejącej sytuacji, chyba 
że jest ona szczególnie niekorzystna; zazwyczaj jest przeciwnikiem zmian  
i nie lubi wchodzić w sytuacje nowe, nieznane; 

•  melancholik – typ słaby, mało odporny na zmęczenie oraz na oddziaływanie 
silnych bodźców ze strony otoczenia, pesymistycznie nastawiony do świata, 
a także do samego siebie; jest bardzo wrażliwy na krytykę i łatwo wpada  
w stan depresji, nie jest towarzyski i lubi się izolować od otoczenia7. 
Temperament często decyduje o przystosowaniu jednostki do środowiska. 

Znacznie łatwiej przystosowują się do niego sangwinik i flegmatyk, niż choleryk 
lub melancholik. Trzeba zaznaczyć, że rzadko spotyka się typy wyraźnie okre-
ślone. Powszechnie występują typy mieszane, mające częściowo te właściwości, 
które przypisuje się wyróżnianym zdecydowanym typom nerwowym. Prze-
kształcenie typu temperamentu wymaga ogromnej pracy nad sobą. Najtrudniej-
szym do zaakceptowania przez pracowników jest temperament choleryczny. 
Podobnie rzecz się ma z niektórymi cechami charakteryzującymi flegmatyka czy 
melancholika. Jednak, mimo że temperamentu nie można w zasadzie zmienić,  
z pewnością można wyuczyć się zachowań nowych, bardziej zrównoważonych8. 

W procesie rekrutacji coraz częściej wychodzi się poza tradycyjne narzędzia, 
takie jak analiza dokumentów aplikacyjnych i rozmowa kwalifikacyjna. Traktuje 
się je jako etap wstępnej selekcji początkujący całą procedurę. Ponadto sam 
przebieg rozmów kwalifikacyjnych ulega ciągłym zmianom. Badając predyspo-
zycje oraz już posiadane kompetencje, często zadaje się pytania niestandardowe, 
wykraczające poza wykształcenie, doświadczenie czy zainteresowania kandydata. 
Coraz częściej rozmowa kwalifikacyjna przyjmuje postać wywiadu psycholo-
gicznego pozwalającego sprawdzić, czy na przykład kandydat jest osobą aser-
tywną, kreatywną lub jak radzi sobie ze stresem. Zaleca się również stosowanie 
testów psychologicznych do badania predyspozycji zawodowych, jak i pozwala-
jących na stworzenie ogólnego profilu osobowości kandydata. Tego rodzaju 
diagnozę musi przeprowadzić psycholog. W procesie rekrutacji wykorzystuje się 
również testy i zadania sytuacyjne, czyli uproszczone zadania pozwalające oce-
nić umiejętności kandydata w zakresie działań typowych dla stanowiska pracy,  
o które się ubiega. Zadania te mogą być przeprowadzone zarówno indywidualnie, 

                                                 
7 J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 

1998, s. 28–29. 
8 Por. L. Milian, Praca, osobowość, kierowanie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 

Częstochowa 2002, s. 87. 
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jak i grupowo. Pozwalają na badanie umiejętności w zakresie pracy zespołowej, 
komunikacji (pisemnej i ustnej), organizowania własnej pracy. Rozbudowaną 
wersją tej metody jest assessment center (AC), gdzie kandydaci na pracowników 
wykonują całą serię zadań i ćwiczeń. Są w tym czasie obserwowani i oceniani 
przez tzw. sędziów kompetentnych, którzy wyłaniają osobę najlepiej radzącą 
sobie w określonych, ważnych z perspektywy organizacji, sytuacjach. Przykła-
dem zadania wykonywanego w trakcie AC mogą być tzw. swobodne dyskusje. 
Kandydatom „zadaje się” jakiś aktualny, kontrowersyjny temat i prosi, by podję-
li dyskusję. Obserwacja przebiegu tego zadania pozwala na ocenę zdolności 
negocjacyjnych, komunikatywności, umiejętności szukania porozumienia, zdol-
ności przekonywania, radzenia sobie z własnymi emocjami.  

Ostateczny nabór następuje na podstawie zestawienia i porównania profilu 
kompetencji poszczególnych kandydatów ustalonych na podstawie zróżnicowanych 
źródeł informacji z profilem kompetencji pożądanych na wakującym stanowisku 
oraz kompetencji organizacyjnych. 

Uzasadnione jest postawienie pytania: czy proces rekrutacji i selekcji kandyda-
tów na pracowników ma jakiś związek z funkcją motywowania? O motywowaniu 
zwykło się myśleć w kategoriach oddziaływań na już zatrudnionych pracowni-
ków. Tymczasem konieczne wydaje się inne spojrzenie. Kandydat na pracownika 
wyrabia sobie opinię o organizacji często na podstawie pierwszego wrażenia. 
Cechuje je duża trwałość i nawet jeżeli późniejsze doświadczenia będą uzasad-
niały zmianę opinii, będzie to trudne i długotrwałe. Warto zatem uświadomić 
sobie, że profesjonalne przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji jest ważną 
kompetencją organizacji. Rzutuje na jej wizerunek zarówno w oczach tych, którzy 
pozytywnie przeszli procedury rekrutacyjne, jak i tych, którym się nie powiodło. 
Jest pierwszym krokiem w procesie budowania nastawienia pracownika do pra-
cy i miejsca zatrudnienia. Trzeba podnosić ten aspekt również w kontekście 
etyki procedur rekrutacyjnych. Przestrzeganie określonych standardów etycz-
nych buduje więź między pracodawcą i pracownikiem od pierwszego kontaktu 
obu stron. Być może stąd wynikają coraz częściej podnoszone głosy krytyczne  
o kontrowersyjnych metodach wyłaniania najlepszych kandydatów na pracow-
ników. Czy na przykład zadawanie pytań w rodzaju: „Jak często upijał się Pana 
ojciec?” lub „Jakich środków antykoncepcyjnych Pani używa?”, by sprawdzić 
asertywność nie stanowi jednocześnie przejawu naruszenia godności osobistej? 
Jak daleko wolno się posunąć w trakcie tzw. wywiadów stresujących, by zbadać 
sposoby radzenia sobie uczestnika rekrutacji z sytuacją psychologicznie trudną? 
Jakie emocje pozostaną po takiej procedurze rekrutacyjnej, nawet jeżeli kandy-
dat otrzyma propozycję atrakcyjnej pracy?  

Zapewne pojawią się głosy mówiące o tym, że pracodawca ma prawo do 
wszechstronnego sprawdzenia możliwości kandydata na pracownika, nawet jeśli 
wiąże się to z zastosowanie kontrowersyjnych metod działania. Prawo tym 
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większe, im wyższy poziom odpowiedzialności oraz wynagrodzenia związany 
jest z oferowanym stanowiskiem. W ocenie autorki nie ma żadnych przesłanek 
uzasadniających deptanie godności osobistej drugiego człowieka. Do przekro-
czenia tej granicy nie upoważniają żadne argumenty. Jeżeli rekrutacja ma być 
początkiem budowania motywacji pracownika do wydajnej, efektywnej, spraw-
nej i dobrej jakościowo pracy, muszą być stosowane praktyki rekrutacyjne we-
dług najwyższych standardów etyki i kultury. Dlatego do „dobrych praktyk” 
rekrutacji należy zaliczyć: 
•  poufność przebiegu procesu, 
•  jawność metodyki prowadzenia rekrutacji, 
•  kulturę osobistą członków komisji rekrutacyjnej, 
•  bezstronność i uczciwość wobec kandydatów, 
•  wysokie kompetencje zawodowe komisji rekrutacyjnej, 
•  jednolite pytania i zadania dla wszystkich kandydatów na dane stanowisko, 
•  przestrzeganie planu i harmonogramu procesu rekrutacyjnego, 
•  kontakt z kandydatami przed i po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego9. 

 

4.2.  Motywacyjność kompetencyjnych systemów oceniania 
 
Kompetencyjny system oceniania definiujemy jako taki, który wśród elementów 

poddawanych ocenie uwzględnia kompetencje pracowników oraz kompetencje 
całej organizacji. W tym systemie przypisuje się kompetencjom wysoką rangę 
traktując je jako najważniejszy zasób organizacji niezbędny do jej istnienia  
i rozwoju. Dlatego koncentracja na ocenie kompetencji jest niezbędna do osią-
gnięcia celów procesu oceniania przedstawionych szczegółowo w dalszej części 
tego rozdziału. System kompetencyjny nie wyklucza oceny rezultatów pracy 
pracowników i wyników ekonomicznych organizacji, jednak znacząco poszerza 
przedmiot oceny. Obejmuje nie tylko wskaźniki ilościowe, ale także jakościowe. 
W kompetencyjnym systemie oceniania ocenę kompetencji uznaje się za priory-
tetową, ponieważ traktuje się je jako jeden z elementów, który przyczynił się do 
wyników powstałych w przeszłości, jak i jako potencjał warunkujący powstanie 
przyszłych rezultatów pracy pracowników i przedsiębiorstwa jako całości. 

Systemy ocen pracowników posiadają funkcję kontrolną, motywacyjną, or-
ganizacyjną i administracyjną. Miejsce oceniania w toku wdrażania systemu 
zarządzania kompetencjami zawodowymi wskazano w podrozdziale 2.2. Pod-
czas oceny okresowej oceniane są te same kompetencje, które podlegały ocenie 
podczas zatrudniania pracownika. W tej części niniejszej publikacji zwrócimy 

                                                 
9 Szerzej: A. Walicki, Dobre praktyki procesu rekrutacyjnego, [w:] Profesjonalizm usług urzę-

du pracy. Materiały konferencyjne, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2006,  
s. 21–28. 
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szczególną uwagę na cele, przebieg i metody oceny pracowników oraz jej wielo-
aspektowe uwarunkowania. Warto rozpocząć od spostrzeżenia, że ocena zawsze 
ma dwa wymiary: subiektywny i obiektywny. Ocenie podlegają wszyscy człon-
kowie organizacji bez względu na wiek, płeć, staż pracy, formalne kwalifikacje 
czy zajmowane stanowisko, nawet wówczas, gdy system sformalizowany nie 
istnieje. Oceniają właściciele, menedżerowie, współpracownicy, podwładni  
i klienci. Trzeba przy tym zauważyć, że środowisko pracy to często miejsce,  
w którym ludzie unikają szczerości, zwłaszcza wobec osób, od których są zależni. 
Dlatego problem braku rzetelnej, uczciwej i trafnej informacji zwrotnej dotyczy 
w pierwszym rzędzie kadry kierowniczej. Im wyższa pozycja w strukturze orga-
nizacji, tym mniejsze prawdopodobieństwo otrzymania negatywnej informacji  
o własnej pracy czy posiadanych kompetencjach10. Z drugiej strony pojawia się 
problem daleko idącego subiektywizmu w trakcie oceny samego siebie (samo-
oceny). Te właśnie przesłanki decydują o wadze ocen pracowniczych przepro-
wadzonych według zobiektywizowanych procedur i z wykorzystaniem rzetelnych, 
miarodajnych, trafnych narzędzi.  

Najczęściej oceny dzieli się na permanentne (ocena ciągła, bieżąca, z reguły 
niesformalizowana) i oceny okresowe (sformalizowane). Inny podział ocen za-
kłada wyróżnienie ocen okresowych i oceny końcowej w przypadku realizowania 
jakiegoś projektu, konkretnego, zamykającego się w określonym czasie zadania. 
Nic jednak nie zastąpi codziennych kontaktów, rozmów z pracownikami, które 
pozwalają nie tyle na permanentną kontrolę, co na bieżące reagowanie na trud-
ności, a także na lepsze poznanie pracowników. Tego typu działania zyskały 
nawet odrębną nazwę jako swoista technika zarządzania – Zarządzanie przez 
doglądanie11. Rozmowa oceniająca stanowi czynnik motywujący pracowników 
do podejmowania coraz większych wyzwań i pokonywania własnych braków. 
Elementy ocen okresowych mogą być wykorzystywane w każdej organizacji. Nie 
ma tu znaczenia ani wielkość, ani struktura organizacyjna firmy.  

Patrząc na proces oceny pracowników z perspektywy pracodawcy, często 
najważniejszymi jej kryteriami są efektywność, jakość, wydajność. Pomijanie 
kompetencji jako przedmiotu oceny, koncentrowanie się tylko na rezultatach 
pracy uznajemy za poważny błąd w sztuce zarządzania. Zastosowanie modelu 
kompetencyjnego znajduje szczególne uzasadnienie, jeśli ocena pracy ma na 
celu: 
•  ustalenie działań koniecznych do podjęcia w przypadku stwierdzenia wyni-

ków niezadowalających (np. wybór rodzaju szkolenia lub modyfikacja sto-
sowanych bodźców motywujących), 

                                                 
10 Por. B. Peltier, Psychologia coachingu kadry menedżerskiej. Teoria i zastosowanie, Dom 

Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 42. 
11 Por. P. Forsyth, Jak rozwijać potencjał Twoich pracowników?, Wydawnictwo Helion, Gliwi-

ce 2006, s. 63. 
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•  motywowanie pracowników np. przez wyznaczenie ambitnych zadań połą-
czone z silnymi motywatorami materialnymi, 

•  nagradzanie efektów pracy (w formie finansowej i/lub innej), 
•  wzmacnianie systemu wartości promowanego w firmie, jej kultury organiza-

cyjnej, 
•  określanie potrzeb rozwojowych pod kątem nowych, planowanych zadań lub 

ról pracowniczych, 
•  tworzenie tzw. kadr rezerwowych – identyfikacja tych pracowników, którzy 

w przyszłości będą kompetentni do objęcia innych stanowisk niż dotąd zaj-
mowane, 

•  audyt (określenie mocnych stron organizacji oraz wyznaczanie nowych moż-
liwych kierunków rozwoju)12. 
Jeszcze inaczej można powiedzieć, że dobrze funkcjonujący system ocen 

spełnia w przedsiębiorstwie dwie ważne funkcje:  
1. Ewaluacyjną. 

Na funkcję ewaluacyjną składają się takie elementy, jak: ocena poziomu pra-
cy, jej jakości, określenie stopnia przydatności na zajmowanym przez pra-
cownika stanowisku. W oparciu o tak rozumianą ocenę wyniki mogą być 
wykorzystane do podziału wynagrodzeń, czy też przeprowadzania zmian  
w strukturze zatrudnienia (przeniesienia, degradacje, awansowanie, zwolnie-
nia). Dodatkowo wyniki te mogą służyć do oceny systemu rekrutacji i selekcji.  

2. Rozwojową. 
Na funkcję rozwojową składają się oceny pracownika pod kątem jego poten-
cjału rozwojowego, posiadanej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu ocena 
może stanowić źródło motywacji (jako informacja zwrotna o pozytywach  
i negatywach w wykonywaniu zadań). Stanowi też bardzo ważną informację 
umożliwiającą planowanie kształcenia i rozwoju pracownika. Ponadto kryte-
ria stosowane przy ocenianiu oraz wykorzystaniu systemu ocen stanowią 
bardzo silny czynnik wpływający na kulturę organizacyjną firmy, funkcjonu-
jące w ramach organizacji normy i zasady13. 
Ocena efektywności pracy nie wyczerpuje całego procesu oceny, który naj-

częściej ma charakter szerszy i jest ściśle powiązany z planowaniem ścieżek 
rozwoju zawodowego pracowników. Poszczególne etapy oceny przedstawia 
rysunek 4.2.  

Na początku ustala się cele oraz planuje sposób i termin ich osiągania. Na 
tym etapie bardzo ważne jest bieżące monitorowanie realizacji planu oraz stopnia 
                                                 

12 Por. S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 115–116. 

13 A. Sajkiewicz, Metody doskonalenia jakości personelu, [w:] Jakość zasobów pracy. Kultura, 
kompetencje, konkurencyjność, praca zbiorowa pod redakcją A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Pol-
text, Warszawa 2002, s. 43–44. 
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i poziomu osiągania celów. Taka doraźna kontrola może mieć postać rozmowy  
z przełożonym, dyskusji w zespole, samooceny dokonanej przez pracownika. 
Często ocena okresowa prowadzi do korekty i modyfikacji celów oraz planów 
ich osiągania. Najważniejszym punktem jest ocena końcowa mająca charakter 
sformalizowany. Ocena taka wymaga zebrania wielu informacji z różnorodnych 
źródeł: od przełożonego ocenianego pracownika, jego współpracowników, pod-
władnych, a często także od klientów zewnętrznych. Ocena z zastosowaniem 
struktur lub profili kompetencyjnych pozwala nie tylko na ustanowienie standar-
dów jakości i efektywności pracy, ale także na lokalizację obszarów, w których 
powinny się one zwiększyć. Stanowi szanse na określenie potencjału kadrowego 
organizacji oraz jest dobrą okazją do dyskusji z pracownikami na temat planów 
ich rozwoju i ścieżek kariery. Z perspektywy pracownika ocena jego pracy stwa-
rza możliwość określenia własnej efektywności, własnych potrzeb szkoleniowo- 
-rozwojowych, warunków, które musi spełnić, aby otrzymać nagrody przewi-
dziane w systemie motywacyjnym, w tym w systemie wynagradzania. Może 
wreszcie stanowić punkt odniesienia przy planach dotyczących awansu lub 
przeniesienia na inne stanowisko. Stanowi bardzo ważny składnik samoświado-
mości, czyli procesu przetwarzania informacji o własnej osobie i relacjach  
z otoczeniem, który sprzyja regulacji i kontroli przeżyć oraz zachowania. Ocena 
ma wpływ zarówno na samoświadomość wewnętrzną, która dotyczy własnych 
pragnień i sądów, jak i na samoświadomość zewnętrzną odnoszącą się do za-
chowań, pełnionych ról społecznych oraz kontaktów interpersonalnych14.  

 
Rysunek 4.2.  Proces oceny pracownika 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 
 

                                                 
14 Por. R. Radwiłowicz, Zaproszenie do samowiedzy, czyli o teorii treści i form samoświadomo-

ści, Kwartalnik Naukowy „Prometeusz”, 2005, nr 4, s. 78. 
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Warto w tym miejscu podkreślić ogromne znaczenie, jakie dla przebiegu 
oceny ma system przekazywania pracownikom informacji na jej temat. Uzasad-
nione są wszelkie działania informacyjne zmniejszające skalę negatywnych 
emocji, takich jak lęk, niepewność czy poczucie braku wpływu na przebieg oce-
ny. Ocena ma swój sens, spełnia postawione przed nią zadania, jeżeli pracownik 
wie, kto, jak i za co będzie go oceniał oraz jeśli będzie miał możliwość wyrażenia 
opinii na swój temat i na temat wyników oraz przebiegu swojej pracy. Nabiera 
to szczególnego znaczenia w sytuacji oceny kompetencji, ponieważ dotyka ona 
osobistej sfery zdolności, predyspozycji, wiedzy, umiejętności, utrwalonych 
nawyków. W sytuacji niedostatecznej informacji istnieje ryzyko powstania tzw. 
obronnej formy samoświadomości, w której pracownik odrzuca wyniki oceny, 
uruchamia mechanizmy obronne, przeżywa głęboką frustrację. Dlatego system 
oceny powinien uwzględniać: 
•  związek zakresu oceny z wykonywanymi zadaniami, 
•  konsekwencje wynikające z oceny, 
•  kryteria ocen, 
•  możliwość dyskusji zarówno nad przebiegiem oceny, jak i nad jej wynikami, 
•  przełożenie oceny na działania rozwojowe15. 

Proces oceny wymaga wyodrębnienia czynników poddawanych ocenie. W pro-
cesie pracy pracownik realizuje konkretne zadania, osiąga postawione przez 
organizację cele. W miarę możliwości powinny być one jasno zdefiniowane, a w 
ramach tych definicji powinny zostać uwzględnione konkretne, mierzalne efek-
ty. Im bardziej konkretny i wymierny jest cel, tym łatwiejsza ocena. Uwzględ-
nienie w ocenie wymiaru kompetencji umożliwia nie tylko określenie wskaźni-
ków ilościowych, ale także jakościowych. Warto jednak podkreślić, że – wbrew 
dość często popularyzowanym hasłom – nie należy ograniczać się wyłącznie do 
oceny kompetencji. Przekonanie, że jeśli pracownik robi coś we właściwy (kom-
petentny) sposób, to na pewno uzyska właściwe wyniki, często okazuje się złud-
ne. Kompetencje trzeba postrzegać jako zasób do osiągania celów. Zasób ważny, 
ale nie jedyny. Dowodem mogą być badania, z których wynika, że na przykład 
w odniesieniu do zawodu sprzedawcy korelacja między poziomem kompetencji 
a efektywnością wynosi 0,4716. Jest to zatem zasób bardzo ważny, ale niewy-
starczający. Dlatego ocena pracowników oparta na ZKZ to dążenie do ustalenia 
dwóch wskaźników: CO zostało osiągnięte? oraz JAK zostało osiągnięte?  
W procesie oceniania można uwzględnić wymierne wyniki pracy (np. wielkość 
sprzedaży), ale również wypełnianie obowiązków wobec podległego zespołu czy 
stosowanie się do norm zachowań wynikających z kultury organizacji. Można 
stworzyć system oceny, który pozwoli badać wymagane przez firmę umiejętności. 

                                                 
15 Por. G. Filipowicz, Zarządzanie…, op. cit., 125–126. 
16 Tamże, s. 127. 
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Aby to zrobić, trzeba wykorzystać narzędzia pozwalające uzyskać informację na 
temat elementów jakościowych pracy. Na przykład ocenić u menedżera umiejęt-
ność zarządzania zespołem lub przedsiębiorczość, u pracownika działu sprzeda-
ży postępowanie etyczne lub orientację na klienta. Ważne jest także poznanie 
potencjału pracownika, już posiadanych kompetencji i poziomu ich wykorzystania. 
Podczas podejmowania decyzji o awansie można oceniać u danego pracownika 
kompetencje innego stanowiska. System oceny zostaje taki sam, wykorzystuje 
się ocenę kompetencji uznawanych za kluczowe w skali całej firmy (ponieważ 
są one uniwersalne) i ocenia jedynie kompetencje kluczowe na nowym stanowi-
sku. Dla pracownika jest to bardzo jasne i przejrzyste, ponieważ system oraz 
jego idea zostają niezmienione. Zmieniają się jedynie oceniane kompetencje 
stanowiskowe. 

Metodologia działań zmierzających do opracowania systemu ocen jest po-
chodną przyjęcia następujących zasad oceniania:  
1. Kompleksowość – oceny przeprowadzone są we wszystkich sferach działa-

nia i na wszystkich szczeblach decyzyjnych.  
2. Elastyczność – oznacza potrzebę różnicowania kryteriów, ich rangi i często-

tliwości w zależności od grup zatrudnienia, a nawet konkretnych stanowisk.  
3. Systematyczność ocen – oznacza unikanie akcyjności w ich dokonywaniu.  
4. Długofalowość ocen wyznacza konieczność percepcji ocenianych pracowni-

ków lub zespołów w ujęciu temporalnym (z uwzględnieniem dłuższych od-
cinków czasowych). Ocena dotyczy aktualnego stanu rzeczy, ważne jest jed-
nak porównanie ocen minionych z aktualną oraz sformułowanie prognozy 
rozwojowej.  

5. Rzetelność i trafność oceny związana jest z właściwym doborem kryteriów 
oceny, osób oceniających, narzędzi, czasu i horyzontu czasowego.  

6. Akceptacja oceny i jej kryteriów przez oceniających i ocenianych, czego 
warunkiem jest istnienie związku między kryteriami a efektywnością pracy.  
Zasady te są komplementarne i powinny być stosowane jednocześnie17.  
 

Wybrane metody oceny kompetencji 

Jeżeli pierwszoplanowym przedmiotem oceny są kompetencje, najczęściej 
wykorzystuje się w praktyce takie metody, jak: skale obserwacyjne, testy kom-
petencyjne, metodę 360°, centrum oceny, obserwację uczestniczącą. Wybór metody 
ściśle uwarunkowany jest konstrukcją samego systemu oceniania, a ten z kolei 
uzależniony jest od wielu czynników. Można wśród nich wymienić: wielkość 
firmy, poziom zróżnicowania wykonywanych zadań, dotychczasowe doświad-

                                                 
17 Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę szkoleniową Danmar, 

por. www.danmar.pl  
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czenia w zakresie oceniania, fazę rozwoju organizacji (szczególna ostrożność 
zalecana jest w okresie transformacji, fuzji, zmian właściciela). 

 
Testy kompetencji 

Testy kompetencyjne to najpopularniejsza metoda przeprowadzania audytu 
kompetencyjnego często w tym przypadku określanego mianem diagnozy. Popu-
larność tej metody znajduje odzwierciedlenie zarówno w liczbie powstających  
i wykorzystywanych testów, jak i w zakresie dostępnej literatury. Nie ma zatem 
potrzeby szczegółowego omawiania zagadnień związanych z konstrukcją jak  
i wykorzystaniem testów. Warto jednak wspomnieć o kilku kluczowych aspek-
tach decydujących o użyteczności tego typu narzędzi. 

Każde narzędzie audytu kompetencyjnego – także testy – ma swoje zalety  
i wady. Do zalet testów możemy zaliczyć: 
1. Prostotę w użyciu. Zwykle sprowadzają się do wypełnienia kilku stron pytań 

bądź zadań. Niezależnie od tego, czy są wykonywane w wersji papierowej 
czy w komputerze – zajmuje to od 30 do 90 minut. 

2. Łatwość analizy wyników. Analizę najczęściej wykonują specjaliści (lub co-
raz częściej komputery). Strona zainteresowana otrzymuje już gotowe opra-
cowania wyników łącznie z ich interpretacją. 

3. Znaczną wiarygodność. Jeśli są dobrze przygotowane i przystosowane do 
systemu kompetencji funkcjonującego w firmie, to uzyskane wyniki można 
uznać za dość wiarygodne. 
Testy mają też kilka wad, o których należy pamiętać: 

1. Zwykle mają ściśle określony zakres badania – od kilku do kilkudziesięciu 
sztywno określonych obszarów kompetencyjnych. Jeśli zbiór kompetencji 
przyjęty w danej organizacji jest zróżnicowany, to często trzeba wykorzystać 
dwa, trzy a czasem cztery testy. W takiej sytuacji samo badanie nie jest już 
ani krótkie, ani przyjemne. 

2. Budowane są w oparciu o konkretne modele teoretyczne każdej z ocenianych 
kompetencji. Niestety nie ma uniwersalnych modeli kompetencyjnych, przez 
co różne ich odmiany funkcjonują w różnych firmach. Testy w swojej kon-
strukcji bazują na najbardziej zewnętrznych – widocznych wskaźnikach 
kompetencji, toteż może się zdarzać, że test dobrze diagnozujący kompeten-
cje w jednej firmie, w innej jest bezużyteczny, mimo podobnych definicji 
mierzonych kompetencji. 

3. Mimo znaczących postępów w dziedzinie konstrukcji testów, uzyskane na 
ich podstawie dane nadal mają ograniczony poziom wiarygodności. Zwykle 
wyniki oceny kompetencji są nieco lepsze od tych, które zdobywamy przez 
wykorzystanie innych metod. Oznacza to, że testy można w pewnym stopniu 
„oszukać”. Po drugie łatwiej jest wykazać się wiedzą z obszaru kompetencji 
niż praktycznym ich przyswojeniem. 
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Rodzaje testów 

W praktyce wykorzystywane są dwa rodzaje testów, za pomocą których pró-
buje się diagnozować poziom kompetencji. 
1. Testy introspekcyjne. 

Składają się one z pytań odwołujących się do oceny funkcjonowania danej 
osoby. Zwykle są to różnego rodzaju sformułowania dotyczące zachowań  
w pewnych sytuacjach, gdzie osoba badana ma określić, jak sobie w tej sytua-
cji radzi, jak się w niej zachowuje. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj testów 
właściwie nie nadaje się do przeprowadzenia rzetelnego badania. Testy takie 
mogą służyć wyłącznie jako metoda wstępnej autodiagnozy oraz sposób na 
lepsze zrozumienie samych kompetencji18.  

2. Testy wykonania. 
W praktyce znacznie lepiej jest wykorzystywać tzw. testy wykonania, po-
zwalające określić, jak pracownik będzie się zachowywał w określonych sy-
tuacjach. Z reguły testy wykonania przybierają formę krótkiego opisu sytuacji 
z kilkoma możliwymi wyborami. Pozwala to na zwiększenie poziomu trud-
ności przez wprowadzenie wymagania dokonania wyboru najlepszego i naj-
gorszego w danej sytuacji zachowania. Znacznie poszerza to zakres możliwych 
analiz i uzyskiwanych wyników. Testy takie nie tylko są znacznie trudniejsze 
do „oszukania”, lecz także dostarczają bogatszego materiału do analizy. Na-
wet w prostej analizie ilościowej mamy tu do czynienia z większym zróżni-
cowaniem punktów uzyskiwanych za każde z pytań (0 jeśli badany nie udzielił 
żadnej poprawnej odpowiedzi, 1 przy jednej odpowiedzi poprawnej i 2 przy 
całkowitym dopasowaniu do wzorca), co powoduje, że test staje się bardziej 
precyzyjny. Diagnoza poziomu danej kompetencji nie może opierać się na 
jednym czy dwóch pytaniach. Analiza wykorzystywanych w praktyce testów 
wykazuje, że optymalna liczba to 7–8 pytań na każdą z kompetencji. Daje to 
możliwość odniesienia pytań do poszczególnych obszarów zachowań zwią-
zanych z daną kompetencją. Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. 
Otrzymujemy wówczas gwarancję, że test jest spójny z innymi narzędziami 
oceny, oraz że pokrywa swoim zasięgiem cały obszar znaczeniowy danej 
kompetencji. Oznacza to również, że w przypadku badania 10 kompetencji ca-
ły test składa się z baterii 70 – 80 pytań19. 
Testy wykorzystywane do oceny pracowników powinny spełniać kryteria 

obiektywizmu, trafności i rzetelności. Obiektywność pozwala wnioskować, jak 
poddawana badaniu osoba wypada na tle innych osób w pewnej populacji. Aby 
to określić musimy wiedzieć, jak wygląda rozkład wyników badania danej kom-

                                                 
18 www.profirma.com.pl 2007-08-09. 
19 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 74–80; www.profirma.com.pl  

2007-08-09. 
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petencji tym właśnie testem w tak zwanej grupie odniesienia. Jest to podstawa 
tworzenia norm pozwalających ocenić, czy wynik uzyskany przez daną osobę 
należy uznać za wysoki, przeciętny czy też niski. Testy kompetencyjne powinny 
być również obiektywne, jednak sposób normalizacji takiego testu nie opiera się 
na porównaniach między osobami, lecz na wyróżnieniu poziomów oczekiwań. 
Na przykład, jeżeli oceniany pracownik posiada daną kompetencję rozwiniętą 
bardziej niż 70% wszystkich pracowników firmy, nie musi to oznaczać pozy-
tywnego wyniku oceny, jeśli na danym stanowisku wymaga się od niego jeszcze 
więcej. We właściwym wyznaczeniu diagnozowanych przez test poziomów 
kompetencji pomaga przede wszystkim doświadczenie i dobre przygotowanie 
teoretyczne oceniającego.  

Rzetelność – precyzja pomiaru. Trzeba pamiętać, że każde testowe narzędzie 
diagnostyczne jest obciążone błędem. Można i należy określać, jak znaczny jest 
to błąd, czyli jak często uzyskane wyniki nie są wiarygodne. Tak rozumianą 
rzetelność ocenia się głównie na podstawie oszacowania zgodności odpowiedzi 
na poszczególne pozycje testu. Można również dokonać porównywania wyni-
ków dwukrotnych badań tym samym narzędziem. Im bardziej wyniki są do siebie 
zbliżone, tym wyższa rzetelność narzędzia oceny. Odrębnym aspektem rzetelno-
ści jest tak zwana moc dyskryminacyjna testu, czyli zdolność do precyzyjnego 
odróżniania poszczególnych diagnozowanych poziomów. Moc dyskryminacyjna 
jednego testu z reguły bywa różna w różnych miejscach skali mierzonej kompe-
tencji. Dla przykładu, odpowiedź na pytanie: „Czy oszukujesz swojego praco-
dawcę, np. wynosząc do domu sprzęt i akcesoria biurowe?”, jest wiarygodna 
tylko wtedy, gdy jest twierdząca. Odpowiedź „nie” może świadczyć zarówno  
o uczciwości odpowiadającego, jak i o skrajnej nieuczciwości. Pytanie takie jest 
użyteczne wówczas, gdy zależy nam na wyróżnieniu grupy osób, które oszukują 
swojego pracodawcę. Jeśli jednak poszukujemy grupy osób uczciwych, pytanie 
takie mija się z celem. Profesjonalne testy kompetencyjne są budowane tak, aby 
jak najdokładniej różnicowały poziomy kompetencji w okolicach optimum dla 
danego stanowiska. 

Trafność. Testy powinny być zawsze stosowane w określonym zakresie. Na 
przykład na podstawie wyników z zakresu umiejętności budowania zespołów 
możemy określać, czy dana osoba może być efektywnym menedżerem projek-
tów. Trafność testu to właśnie obszar jego zastosowania. Trafność określa czy 
test mierzy to, co powinien mierzyć. Najczęściej dane dotyczące trafności dane-
go testu przedstawiane są w postaci korelacji z innymi metodami mierzącymi 
podobne cechy (na przykład skale obserwacyjne). Sprawdzenie trafności jest 
szczególnie ważne, gdy korzystamy z tak zwanych testów uniwersalnych lub 
adoptowanych z innego przedsiębiorstwa20. 

                                                 
20 Por. P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,  

s. 553–555. 
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Ocena metod ą 360o 

Model 360 stopni to nowoczesna metoda pozyskiwania informacji o kompe-
tencjach oraz możliwościach rozwoju zatrudnionych pracowników. Jej podstawą 
jest samoocena, a także opinie wystawiane przez współpracowników, przełożonego, 
podwładnych czy klientów wewnętrznych. Opinie te są dostępne dla pracowni-
ka21. Kluczowym celem informacji zwrotnej 360o jest możliwość konfrontacji 
samooceny badanego z oceną jego kompetencji uzyskaną od wielu osób, z co 
najmniej trzech niezależnych od siebie źródeł (podwładni, przełożeni, współpra-
cownicy). Stąd stosowane są nazwy alternatywne, np. metoda wielopunktowa 
lub wieloczynnikowa. Badanie powinno być przeprowadzane z zachowaniem 
wysokiego stopnia poufności, w oparciu o specjalnie przygotowaną ankietę. 
Ponieważ ten sam kwestionariusz wykorzystywany jest do oceny pracownika 
przez kilka osób, kryteria muszą być bardzo precyzyjne, by wszyscy tak samo je 
rozumieli. Wyniki pozwalają pracownikowi na konfrontację samooceny z oceną 
zewnętrzną, a raporty dotyczące wszystkich pracowników umożliwiają porównanie 
ocen indywidualnych danej osoby do poziomu innych pracowników z danej 
grupy. Komunikatywną, obrazową formą prezentacji wyników jest umieszczenie 
ich na wykresie radarowym, na którym widoczne są rozbieżności i punkty 
styczne w profilach kompetencji: pożądanym (ustalonym na etapie wdrażania 
ZKZ), wynikającym z samooceny oraz z ocen innych osób (przełożonego, 
współpracowników, klientów).  

 
Skale obserwacyjne 

Skala obserwacyjna – na co wskazuje sama nazwa – powinna odnosić się do 
obserwowalnych aspektów funkcjonowania pracownika. To, czego nie można 
przełożyć na konkretne zachowania nie może być określane jako dyspozycja 
poddająca się precyzyjnej obserwacji i pomiarowi. Właśnie konkretne zachowa-
nia bądź ich efekty są przedmiotem obserwacji. Jako przykład mogą posłużyć 
następujące opisy zachowań pracownika, który w trakcie wykonywanej pracy:  
1. W sposób asertywny odpowiedział na nieuzasadniony atak ze strony klienta. 
2. Przeprowadził wewnątrzzespołową prezentację planowanej akcji promocyj-

nej, w trakcie której dwie osoby wyszły i nie było żadnej dyskusji. 
3. Pomagał koledze w wykonaniu dokładnej analizy zagrożeń dla tejże akcji 

promocyjnej. 
Takie właśnie kategorie zdarzeń podlegają bezpośredniej obserwacji i na ich 

podstawie można dokonywać oceny kompetencji konkretnego pracownika  
w wytypowanych wcześniej obszarach. Analiza zachowań przywołanych jako 
przykładowe wskazuje, jakie wnioski można formułować na podstawie obser-

                                                 
21 Por. R. Lepsinger, A.D. Lucia, 360 stopni. System ocen pracowniczych, Wydawnictwo He-

lion, Gliwice 2007, s. 7. 
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wowalnych zachowań. Na przykład, jeśli dany pracownik w asertywny sposób 
odpowiada na ataki ze strony klientów oraz współpracowników, można sądzić, 
że jego kompetencja „asertywność” lub „radzenie sobie z obiekcjami” osiągnęła 
zadowalający poziom (minimum poziom 3 w skali 5-stopniowej). Jeżeli w trak-
cie prowadzonych przez tego pracownika prezentacji powtarzają się sytuacje 
podobne do przedstawionej powyżej, jego kompetencję w tym zakresie należy 
uznać za zdecydowanie niewystarczającą (na skali pięciostopniowej maksymal-
nie 2). W ten właśnie sposób obserwacja konkretnych zachowań staje się pod-
stawą do dokonania szerszej oceny. Niezmiernie ważne jest jednak, by oceny nie 
dokonywać na podstawie pojedynczych obserwacji, lecz ich całego szeregu pod 
warunkiem, że odnoszą się one do jednej kategorii kompetencyjnej. Podane 
przykłady są oczywiście pewnym uproszczeniem, gdyż niemal każda kompeten-
cja przejawia się w całym szeregu różnorodnych zachowań. Dokonując oceny 
kompetencji, należy zatem uwzględnić nie tylko kilka obserwacji zachowań 
danego typu, lecz także szereg różnorodnych rodzajów zachowań. Wymaga to 
wykonania pracy polegającej na wypisaniu kilku charakterystycznych dla danej 
kompetencji zachowań w kartach obserwacji. Chodzi dokładnie o te zachowania, 
przez które przejawia się dana kompetencja. Inaczej mówiąc, zadajemy sobie 
pytanie: które wskaźniki behawioralne wskazują na daną kompetencję. Lista 
taka powinna być podstawą dalszej pracy. Budowa skal obserwacyjnych nie 
musi być procesem żmudnym i długotrwałym, ale jeśli mają one być naprawdę 
użyteczne, trzeba w nie włożyć pewien wysiłek. W toku przygotowywania skal 
obserwacyjnych zaleca się przestrzeganie następującej procedury: 
•  określenie, jakie kompetencje mają być poddane ocenie, 
•  wypisanie dla każdej z kompetencji od 4 do 10 charakterystycznych zacho-

wań, 
•  rozpisanie każdego z wyróżnionych zachowań na poszczególne poziomy 

przyswojenia, odpowiadające charakterystyce przyjętej skali pomiaru kompe-
tencji, 

•  zestawienie całości w postaci tabeli – najlepiej, jeśli mieści się ona na jednej 
stronie A4, 

•  dopisanie krótkiej instrukcji posługiwania się skalą. 
Podstawowa korzyść wynikająca z wykorzystania odpowiednio skonstru-

owanych skal obserwacyjnych wynika z precyzji zawartych w niej opisów. 
Uwalnia to w znacznym stopniu od subiektywności dokonywanych ocen. Każda 
osoba posługująca się tą samą skalą i trzymająca się podstawowych zasad jej 
wykorzystania powinna dokonywać oceny na bazie konkretnych obserwacji. 
Niewiele tu miejsca na narzucanie własnej interpretacji tego, czym jest na przy-
kład współpraca w zespole. Tak zbudowana skala obserwacyjna może być wy-
korzystywana w różnorodny sposób: do dokonywania samooceny kompetencji, 
do oceny dokonanej przez przełożonego, współpracowników, podwładnych, 
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jako baza do tworzenia testów kompetencyjnych, jako narzędzie wykorzystywa-
ne przez konsultantów zewnętrznych czy sędziów kompetentnych w assessment 
center. Skale obserwacyjne mogą służyć również innym celom niż ocena. Na 
przykład jako źródło informacji o tym, jakich zachowań oczekuje organizacja  
w ramach poszczególnych kompetencji. Jest zatem czynnikiem edukacyjnym  
i motywującym do zmiany22. 

 
Informacja zwrotna o wynikach oceny 

Zarówno pochwały, jak i upomnienia czy reprymendy stanowią rodzaj in-
formacji zwrotnej – podstawowego czynnika efektywnego motywowania. Aby 
informacje zwrotne mogły przynosić pozytywne rezultaty, muszą być przestrze-
gane pewne określone zasady: 
1. Informacje powinny dotyczyć wyłącznie zachowań, działań i pracy poszcze-

gólnych osób czy grup zadaniowych, nie mogą natomiast zawierać ocen sa-
mych osób i grup. Nie wolno zatem mówić: „Jesteście mało konkretni, jak 
można napisać taki ogólnikowy program” lecz: „Opracowany przez was pro-
gram jest, moim zdaniem, za mało precyzyjny”. 

2. Informacja zwrotna jest formą wyrażania własnej opinii, a nie sądem osta-
tecznym. Dlatego też warto używać zwrotów typu: „Moim zdaniem...”, „Sądzę, 
że...”, „Chciałbym powiedzieć, że...” itp. Warto też mieć świadomość, że in-
ne osoby mogą mieć odmienne zdanie. 

3. Im bardziej przełożony trzyma się konkretów, tym łatwiej będzie jemu i jego 
rozmówcom wykorzystać informację zwrotną do usprawnienia działań  
w omawianym zakresie. 

4. Udzielając informacji zwrotnej, dobrze jest kierować ją bezpośrednio pod 
adresem zainteresowanych nią osób – reszta grupy i tak to usłyszy. Inaczej 
mówiąc, mówimy do kogoś np.: „Chciałbym Ci powiedzieć, że Wasz pro-
jekt...”, a nie o kimś np.: „Projekt Karola i jego grupy jest...”.  

5. Zawsze należy uzyskać potwierdzenie, że wiadomość, którą przekazaliśmy 
została zrozumiana przez odbiorcę. Nie wystarczy tu proste stwierdzenie 
„tak, rozumiem”. Warto zachęcić osobę (lub grupę) do dokonania podsumo-
wania (parafrazy) naszej wypowiedzi.  
Wykorzystanie informacji zwrotnych daje z jednej strony możliwość włącze-

nia innych osób w proces zwiększania efektywności pracy całego zespołu,  
z drugiej jednak strony okazuje się być czymś wyjątkowo trudnym. Wiąże się to 
ze zdolnością do przyjmowania krytyki i gotowością do modyfikowania włas-
nych planów pod wpływem opinii pozostałych osób. Informacje zwrotne to tak-
że wyjątkowo bezpieczny i skuteczny sposób wskazywania, w jakim stopniu 
zrealizowane zostały wytyczone cele, jakie kryteria zostały osiągnięte, a gdzie 
                                                 

22 Por. www.profirma.com.pl 2007-08-09. 
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należy usprawnić pracę. Dla pracownika, ale również dla jego przełożonego 
może to być okazja do refleksji nad własną pracą.  

 
Szerszy wymiar ocen w zarządzaniu kompetencjami 

Proces oceny nie może być ograniczony do oceny poszczególnych pracowni-
ków. Jego przedmiotem musi być również całym system zarządzania kompeten-
cjami. W takim ujęciu ocena kompetencji pracowników, menedżerów, liderów 
będzie jedynie elementem szerszych działań oceniających. Inne to: 
•  plany, harmonogramy, procesy, kosztorysy i efektywność rozwoju zawodo-

wego, 
•  podmioty realizujące usługi rozwojowe na rzecz organizacji, 
•  efektywność przyjętych procedur jak i całego systemu ZKZ23. 

Podsumowując motywacyjny wymiar ocen dokonywanych w oparciu o mo-
del kompetencji, można sformułować następujące wnioski: 
1. Często od ich wyników uzależniona jest wysokość wynagrodzenia lub jej 

zmiana, ma więc bezpośrednie przełożenie na stopień korzystania przez pra-
cownika z motywatorów finansowych. 

2. Stanowią bardzo ważny element budowania samooceny jako człowieka  
i pracownika, subiektywnego określania własnej wartości dla organizacji, ale 
również potencjalnej wartości na zewnętrznym rynku pracy. 

3. Stanowią miarę pozycji w grupie pracowniczej (zaspokojenie lub deprywacja 
potrzeby uznania, prestiżu). 

4. Wyniki oceny są fundamentem refleksji nad kierunkami dalszego rozwoju 
zawodowego i planowania własnej przyszłości zawodowej. 

5. Motywują do zmian w zachowaniu lub kontynuacji dotychczasowych za-
chowań, stanowią potwierdzenie lub zaprzeczenie wybranych sposobów 
działania zawodowego. 

6. Ujawniają, w jakim stopniu potencjał kompetencyjny pracownika przejawiany 
jest w działaniu i na ile przekłada się na rezultaty jego pracy, co może stano-
wić sygnał o konieczności modyfikacji stosowanych wobec niego bodźców 
motywacyjnych. 
 

4.3.  Motywowanie przez rozwój – miejsce zarządzania  
kompetencjami w planowaniu karier 

 
Termin „kariera”, pochodzący od łacińskiego słowa carrus (wóz), jest rozu-

miany jako zdobywanie przez jednostkę (grupę) coraz wyższych stanowisk  
i pozycji w działalności zawodowej, bądź jako przechodzenie z pozycji mniej 

                                                 
23 Por. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami..., op. cit., s. 232–233. 
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cenionych w organizacji do pozycji wyżej uznawanych. W języku potocznym 
„kariera” rozumiana jest jako awans, sukces, uznanie w oczach innych ludzi, 
obejmowanie coraz wyższych stanowisk połączone z wysokim poziomem za-
robków. W dyscyplinach naukowych zajmujących się problematyką zasobów 
ludzkich tak zdefiniowane pojęcie kariery jest niewystarczające. Przede wszyst-
kim odróżnia się karierę rozpatrywaną w ujęciu szerokim (kariera życiowa) od 
kariery w ujęciu wąskim (kariera zawodowa). Ramy czasowe kariery życiowej 
obejmują całe życie danej jednostki i oprócz zajmowanych kolejno stanowisk 
obejmują także procesy rozwoju postaw, umiejętności, zdolności, zainteresowań 
itp. Natomiast kariera zawodowa odnosi się do okresu, w którym dana jednostka 
jest aktywna zawodowo (pracuje) i jest częścią kariery życiowej24. W odniesie-
niu do pracy mówi się o karierze zawodowej, która stanowi ciąg kolejnych po-
zycji, rozważanych z punktu widzenia pracy zawodowej. Podobnie jak przy 
awansie, kariera zawodowa może być rozpatrywana w odniesieniu do pozycji 
pracownika w różnych układach hierarchicznych: władzy, kwalifikacji, płac, 
warunków pracy. Ponieważ jednak hierarchie te są ze sobą skorelowane, tj. wy-
sokiemu miejscu w hierarchii stanowisk odpowiada wysokie miejsce w hierarchii 
płac, najczęściej mówi się o karierze stanowiskowej25. Wyznacznikiem konstru-
owania własnej przyszłości wydaje się filozofia życia, która pełni funkcje jedno-
czące i harmonizujące dążenia, a także daje pełną świadomość sensu własnego 
życia. W zależności od wyznawanej filozofii zmienia się również percepcja war-
tości. Niewątpliwie dobór celów zawodowych i procesy antycypacji będą zale-
żały od uznawanej przez człowieka hierarchii wartości26. 

Dla zrozumienia istoty kariery zawodowej należy rozważyć następujące cha-
rakterystyczne dla niej aspekty: 
•  sukces lub rozczarowanie w odniesieniu do kariery zawodowej zależy przede 

wszystkim od jednostki, ale także od innych osób na przykład współpracowni-
ków, przełożonych, a nawet członków rodziny, 

•  nie istnieją absolutne standardy przebiegu kariery zawodowej; punktem od-
niesienia są tu potrzeby ludzi, które chcą oni zaspokajać w sferze aktywności 
zawodowej, 

•  kariera zawodowa posiada wymiar subiektywny i obiektywny, 
•  kształtowanie kariery zawodowej oznacza podejmowanie decyzji ukierunko-

wanych na osiąganie celów jednostki w tym obszarze jej aktywności, 
•  szczególną rolę w rozumieniu i przebiegu kariery zawodowej odgrywają 

czynniki kulturowe.  

                                                 
24 Por. Rozwój pracowników – przesłanki, cele, instrumenty, praca zbiorowa pod redakcją  

A. Szałkowskiego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002, s. 71–72. 
25 Por. Z. Pawlak, Personalna funkcja firmy – procesy i procedury kadrowe, Wydawnictwo 

Poltext, Warszawa 2003, s. 268–269. 
26 Por. C. Timoszyk-Tomczak, Strategie konstruowania własnej przyszłości, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 67. 
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Uwzględniając powyższe uwagi, pod pojęciem kariery zawodowej rozumie 
się wzorcową sekwencję postaw i zachowań jednostki, związaną z jej doświad-
czeniami w pracy w okresie jej życia. Oznacza to, że każdy człowiek czynny 
zawodowo realizuje swoją karierę zawodową, nawet jeśli tego faktu nie uświa-
damia sobie w pełni. Tak rozumiana kariera jest dynamicznym procesem do-
świadczania sukcesów i rozczarowań zawodowych27. 

Należy z całą mocą podkreślić, że planowanie kariery musi zawsze rozpo-
czynać się na szczeblu jednostki. To nie firma czy przełożony, ale sami pracow-
nicy muszą zaplanować swoją karierę. Tylko oni wiedzą, czego oczekują od 
życia i działalności zawodowej. Zgodnie ze stanowiskiem J.L. Hollanda, przy 
wyborze kariery zawodowej ludzie kierują się stopniem zgodności własnych 
aspiracji, zainteresowań i wartości z charakterem przyszłej pracy. Aspiracje są 
czynnikiem silnie warunkującym zachowanie człowieka, oddziałują w sposób 
dostatecznie trwały i w długim okresie28. Prawidłowe określenie własnej osobo-
wości, przede wszystkim upodobań, zainteresowań, preferencji i dążeń, jest pod-
stawą planowania kariery. Dla optymalizacji rozwoju cywilizacyjnego i zawodowego 
człowieka konieczna jest umiejętność dokonywania względnie obiektywnej sa-
mooceny i rozumienie siebie oraz modyfikowania własnych potrzeb, zaintere-
sowań, wartości i zachowań w trakcie zdobywania doświadczenia i uczenia się29. 

Warto przeanalizować kilka metod indywidualnego planowania kariery.  
Model chronologiczny polega na uporządkowaniu wiedzy na temat genezy 

kariery zawodowej: czym ona zastała wyznaczona, jaka jest obecna sytuacja 
zawodowa pracownika i w jakim kierunku zmierza. W tym celu pomocny może 
okazać się poniższy schemat:  
1. Kolejne (uporządkowane chronologicznie) doświadczenia zawodowe. Na 

czym polegała ich ważność, ich istota i co dały pracownikowi? 
2. Obecna sytuacja zawodowa. Na czym polega, jaka jest, jak ją ocenia? 
3. Jakie są jego najważniejsze cele zawodowe, uporządkowane według kolejno-

ści ich osiągania: od bliższych do dalszych? 
4. Jakie są warunki (wewnętrzne i zewnętrzne) osiągnięcia tych celów? 

Innym narzędziem planowania ścieżki kariery jest model oparty na kompe-
tencjach. W tym wypadku planowanie ścieżki kariery powinno zaczynać się od 
wizualizacji tego, co dany człowiek chce osiągnąć. Bardzo dobrą metodą jest 
wyobrażenie sobie siebie w przyszłości, tuż przed momentem wycofania się  
z życia zawodowego. Kim jestem? Gdzie pracuję? Co robię w swojej pracy?  
Z kim współpracuję? Za co cenią mnie współpracownicy, partnerzy biznesowi? 
                                                 

27 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków 1998, s. 245–246. 
28 Por. P. Tyrała, Skuteczne kierowanie i organizowanie. Menedżerskie przywództwo, Wydaw-

nictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001, s. 40. 
29 K. Kubik, Czynniki umożliwiające osiąganie kariery zawodowej, Zeszyty Naukowe Wyższej 

Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży, 2001, nr 8, s. 207–210. 
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Kolejny krok polega na przetworzeniu wizji na konkretny cel główny i cele po-
średnie, cząstkowe. Szczególnie aktualne jest w tym miejscu powiedzenie: „nie-
jasno sprecyzowane cele najprawdopodobniej doprowadzą do równie mętnych 
rezultatów”. Rozpisując cele pośrednie, warto stworzyć wiele ścieżek dojścia do 
celu głównego. Zaleca się, by w trakcie jednoosobowej burzy mózgu pracownik 
wymyślił jak najwięcej możliwych sposobów realizacji swojej wizji siebie  
w przyszłości. Następny etap to czas na weryfikację, której dokonuje się przez 
odwołanie do dwóch kategorii czynników: po pierwsze, do własnych wartości  
i zasobów, a po drugie, do warunków zewnętrznych, czyli do tego, co wydaje się 
możliwe w kontekście konkretnej sytuacji na rynku. Przy każdym celu pośred-
nim dobrze jest oszacować, jakie kompetencje będą potrzebne, aby go osiągnąć. 
Jeżeli z bilansu wynika, że dana osoba ma „niedobory” kompetencyjne, plan musi 
być uzupełniony o „podplany” dotyczące rozwoju kluczowych kompetencji30.  

Z modelem opartym na kompetencjach ściśle wiąże się indywidualny plan 
wyników wskazujący na drogę od osobistych ambicji do rozwoju kompetencji 
zawodowych (por. rysunek 4.3). 

Koncepcja indywidualnego planu wyników w obszarze jego struktury bazuje 
na idei Zrównoważonej Karty Wyników. Pracownik wspólnie ze swoim przeło-
żonym określa właściwe dla zajmowanego stanowiska cele ogólne, mierniki 
wyników i cele szczegółowe. Cele powinny spełniać kryteria osiągalności, ak-
ceptowalności oraz powinny stymulować rozwój. Istotą indywidualnego planu 
wyników jest koncentracja na rezultatach, a nie na zadaniach, które trzeba wy-
konać. Jest to przykład myślenia w kategoriach ścisłego łączenia indywidualne-
go rozwoju pracownika z rozwojem organizacji. Integrowania indywidualnych 
ambicji, aspiracji i wynikających z nich celów osobistych z misją, tożsamością  
i strategią organizacji. 

Planując własną karierę, należy pamiętać, że każdy człowiek stanowi niepo-
wtarzalną indywidualność, mającą określony potencjał rozwojowy. Kariera to 
droga ku (pojętej indywidualnie) profesjonalnej doskonałości i osiągnięcie satys-
fakcji w życiu zawodowym. E. Schein w swojej koncepcji „kotwic” kariery 
wskazuje na stosunkowo trwałe ukierunkowanie życia zawodowego. „Kotwicę” 
kariery stanowią zdolności, potrzeby i motywacje oraz postawy i wartości kon-
kretnego człowieka. E. Schein wyróżnia pięć „kotwic” kariery, trwałych ukie-
runkowań, wpływających na to, czego dany człowiek chce i czego oczekuje od 
życia zawodowego. „Kotwice” te posłużyły za podstawę wyróżnienia następują-
cych ukierunkowań kariery zawodowej:  

 
 

                                                 
30 Por. W. Lanthaler, J. Zugmann, Akcja JA. Nowy sposób myślenia o karierze, Wydawnictwo 

Twigger, Warszawa 2000, s. 41–43. 
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Rysunek 4.3.  Rozwój kompetencji zintegrowany z celami osobistymi i celami  
organizacji w teorii H.R. Rampersada 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie H.K. Rampersad, Kompleksowa karta wyników, Wydaw-
nictwo Placet, Warszawa 2004, s. 195. 

 
1. Techniczno-funkcjonalne – wyraża się w zainteresowaniu karierą specjali-

sty. Człowiek o takim ukierunkowaniu dokonuje wyboru drogi zawodowej na 
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podstawie analizy zawartości technicznej lub funkcjonalnej treści pracy oraz 
samooceny swoich kwalifikacji w tych dziedzinach. Tacy ludzie unikają sta-
nowisk kierowniczych, natomiast cenią sobie kariery profesjonalne i możli-
wość poznania innych profesjonalistów. Oczekują pracy będącej wyzwaniem 
i płacy stosownej do ich kwalifikacji. 

2. Zarządzanie – osoba o takim ukierunkowaniu wyróżnia się kompetencjami 
interpersonalnymi, czyli zdolnością przewodzenia, nadzorowania i manipu-
lowania ludźmi. Posiada także talenty analityczne, które pozwalają rozwiązać 
złożone problemy w warunkach niedoboru informacji i niepewności. Cechuje 
się zrównoważeniem emocjonalnym, dzięki któremu konflikty i napięcia in-
terpersonalne pobudzają ją do działania. Ludzi takich przyciąga praca o od-
powiedniej pozycji i statusie w organizacji. Motywuje ich perspektywa wnie-
sienia własnego wkładu w sukces i dochód przedsiębiorstwa oraz uzyskanie 
prestiżu. Osoby o takim ukierunkowaniu zainteresowane są częstymi awansami. 
Zwykle dążą do kariery menedżerskiej, zwłaszcza pociąga ich kierownictwo 
liniowe, praca w produkcji, w ruchu, z ludźmi. 

3. Autonomia i niezależność – osoby tego typu są przekonane, że życie w or-
ganizacji narzuca za dużo ograniczeń i stwarza wiele powodów do irytacji. 
Szukają zwykle pracy dającej możliwie dużą niezależność. Za awans uważają 
raczej to, co prowadzi do większej autonomii. Celem takiej osoby jest „bycie 
sobie sterem, żeglarzem i okrętem”. Są to ludzie bardzo wrażliwi na wyraża-
ne publicznie uznanie dla ich doskonałości zawodowej. Wolą być zatrudniani 
na ściśle określonych, terminowych kontraktach. 

4. Bezpieczeństwo/stabilność – pracownik, który ceni sobie bezpieczeństwo  
i stabilizację, wybiera prace wymagające jasno określonych, możliwych do 
przewidzenia wyników. Preferuje senioralny system awansów i pragnie być 
nagradzany za dobre wyniki i lojalność wobec firmy. Nie podejmuje ryzyka 
sprawdzania własnych możliwości w innej organizacji, tracąc w ten sposób 
możliwość zdobywania nowych doświadczeń i szansę rozwoju. Zachowanie 
tych osób zdaje się świadczyć o braku ambicji, co w wielu przypadkach nie 
jest prawdą. Osoby takie są często bardzo utalentowane, lecz ich aktywność 
zawodowa jest zdominowana potrzebą stabilności i bezpieczeństwa. 

5. Twórczość – w odniesieniu do osób tego typu podstawowym motywem dzia-
łalności zawodowej jest dążenie do znalezienia lub zorganizowania czegoś 
nowego. Do tej grupy należą wynalazcy, przedsiębiorcy pragnący wypromować 
nowe towary lub usługi, wprowadzić udoskonalenia w zarządzaniu, powołać 
do życia własną firmę. Ludzie ci różnią się pod względem uzdolnień, lecz łą-
czy ich zaufanie we własne siły, przedsiębiorczość, wielkie zaangażowanie 
we własne dzieło, zdolność do wpływania na innych ludzi. Władza i wolność, 
publiczne uznanie i widoczność stanowią ich główną siłę napędową. 
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Każdy człowiek ma jeden dominujący i dwa uzupełniające imperatywy we-
wnętrzne. Te komponenty mechanizmu motywacyjnego odkrywa w życiu zawodo-
wym w różny sposób. Indywidualne postawy i wartości ujawniają się w zetknięciu 
z normami i wartościami organizacyjnymi. Potrzeby i motywy rozpoznawane są 
w procesie samooceny i oceny dokonywanej przez innych. Kompetencje weryfiko-
wane są na podstawie wyników osiąganych w pracy. Kotwice kariery są stosunko-
wo trwałe, co nie oznacza, że niezmienne. Zmiany imperatywów wewnętrznych 
dokonują się pod wpływem naturalnego rozwoju osobowości człowieka i zmian 
w środowisku zewnętrznym31. 

Indywidualne planowanie kariery polega na wytyczeniu przez daną osobę celu 
lub celów profesjonalnych, które zamierza ona osiągnąć w trakcie pracy zawo-
dowej. Inaczej mówiąc, wyznacza w ten sposób ścieżkę swojej kariery. Ścieżka 
kariery to pokonywana przez pracownika droga do osiągnięcia zamierzonych 
celów zawodowych przez kolejne obejmowanie stanowisk, pełnionych funkcji  
i uprawnień32. Indywidualne planowanie karier przez pracowników składa się  
z kilku faz: 
1) samooceny – to etap, w którym jednostka dokonuje oceny swoich umiejętno-

ści, wiedzy, doświadczenia, wyznawanych wartości na podstawie informacji 
uzyskanych z różnych źródeł, np. wypowiedzi osób z najbliższej rodziny, 
przyjaciół, współpracowników, przełożonych. Może również skorzystać  
z różnego rodzaju testów przeprowadzanych przez doradców zawodowych  
i psychologów; 

2) zbierania informacji na temat dostępnych karier – wolne stanowiska w orga-
nizacji, możliwości awansu, wolne miejsca pracy na zewnętrznym rynku pracy; 

3) wyznaczanie celów – cel ten musi być przede wszystkim realny, możliwy do 
zrealizowania w dającej się przewidzieć przyszłości i odpowiadający potrze-
bom i ambicjom danej jednostki, np. specjalizacja, objęcie konkretnego sta-
nowiska, wynagrodzenie itp.; 

4) realizacji celów33. 
Przy zastanawianiu się nad możliwymi wariantami kariery zawodowej, 

wskazane jest wzięcie pod uwagę zjawisk społeczno-gospodarczych, które  
w znaczący sposób będą modyfikować indywidualne decyzje, a równocześnie 
wyznaczają zakres niezbędnych kompetencji wymaganych w wybranym przez 
człowieka obszarze działalności zawodowej. Dehierarchizacja organizacji po-
woduje, że coraz większe znaczenie mają takie kompetencje, jak: samodzielność, 
                                                 

31 Por. M. Rybak, Rozwój potencjału pracy, [w:] Zasoby ludzkie w firmie – organizacja, kiero-
wanie, ekonomika, praca zbiorowa pod redakcją A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 
2000, s. 267–268. 

32 Zarządzanie. Podstawowe zasady, praca zbiorowa pod redakcją B. Kożuch, Wydawnictwo 
Akademickie, Warszawa 2001, s. 221. 

33 Por. Rozwój pracowników…, op. cit., s. 81–82. 
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umiejętność pracy w grupie, identyfikowania zasobów i źródeł informacji, zna-
jomość procesów biznesowych, umiejętność podejmowania decyzji. Informaty-
zacja spowodowała, iż dostęp do informacji jest niemalże nieograniczony, ale 
dopiero umiejętność oceny, selekcji i interpretacji informacji pozwala na wytwo-
rzenie użytecznej wiedzy. Ważne są takie kompetencje, jak: umiejętność zarzą-
dzania wiedzą, kreatywność, innowacyjność. Informatyzacja jest również odpo-
wiedzialna za postępujący proces znoszenia podziału na pracę i życie prywatne. 
Coraz więcej osób pracuje bez wyznaczonego przez pracodawcę miejsca pracy, 
a wynik swoich działań przesyła z miejsca aktualnego pobytu. Umiejętność wy-
konywania obowiązków zawodowych bez nadzoru pociąga za sobą przyswojenie 
szeregu umiejętności, np. samodyscypliny, planowania czasu i zadań, komuni-
kowania się na odległość i budowania poczucia zintegrowania z wirtualnymi 
współpracownikami i firmą. Wciąż powstające nowe specjalności są wąskie  
i dużo bardziej nietrwałe. Nowy sposób pojmowania kariery polega na nieustan-
nej analizie tego, co się dzieje w otoczeniu biznesowym. Wybór określonego 
kierunku studiów, czy szkolenia nie powinien opierać się na tym, co aktualnie 
jest poszukiwane na rynku pracy, ale co prawdopodobnie będzie przydatne za 
kilka lat. Stąd też kluczowe wydają się takie kompetencje, jak: umiejętność pla-
nowania długofalowego, szerokie horyzonty i zdolność do podejmowania ryzyka.  

Jak wynika z powyższego wykazu kompetencji, zakres i poziom wymagań 
warunkujących karierę zawodową pracownika współczesnej organizacji jest 
bardzo wysoki. Dlatego kariera wymaga inwestowania w siebie, w dalsze 
kształcenie i doskonalenie posiadanych już umiejętności. Inwestycje są potrzeb-
ne, aby być bardziej konkurencyjnym w stosunku do innych. „Tak samo jak 
przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na czekanie na przypadkowo przecho-
dzących obok niego klientów, tak i akcjonariusz JA rozpoznaje rynek pod kątem 
swojej kariery za pomocą profesjonalnych instrumentów. Obserwacja rynku, 
analiza własnych plusów i minusów oraz celowe zdobywanie kwalifikacji stano-
wią podstawę planu jego indywidualnej kariery. Akcjonariusz JA wie, dokąd 
zmierza i postępuje zgodnie z wytyczonymi przez siebie celami, a więc konse-
kwentnie dąży do sukcesu”34. Przesuwanie się ze stanowiska na stanowisko coraz 
rzadziej oznacza awans pionowy. Zazwyczaj chodzi o poszerzenie zakresu wy-
konywanych obowiązków i odpowiedzialności. Kariera oznacza celowe rozsze-
rzanie zakresu swojego działania, dzięki czemu osiągamy coraz większy stopień 
mistrzostwa w danej dziedzinie. Niewątpliwie, aby osiągnąć powyższe cele, 
niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, określanych jako: stosow-
ne przekonania moralne i tożsamość osoby (know-why), wiedza i umiejętności 
(know-how), utrzymywanie sieci wzajemnych powiązań i kontaktów między-
ludzkich (know-whom). Przedstawiony sposób kierowania własną karierą przyjął 

                                                 
34 W. Lanthaler, J. Zugmann, Akcja JA..., op. cit., s. 68. 
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w literaturze problemu nazwę „kariery bez granic”35. Koncepcja „kariery bez 
granic” zwraca uwagę na niestabilność miejsc pracy we współczesnych organi-
zacjach i ukazuje możliwości zrobienia kariery nie w jednej, ale w kilku, czy 
nawet kilkunastu firmach. Jednostka będzie musiała określić szczegółowo swoje 
kompetencje, rozwijać je i tak wykorzystywać, aby osiągnięcie celu kariery stało 
się możliwe w jak najkrótszym czasie. 

Zarządzanie karierą pracowników z perspektywy organizacji oznacza taki 
marketing personalny, który nie koncentruje się na zapewnieniu pracownikowi 
bezpieczeństwa i zatrudnienia na kilkanaście lat, ale na uświadomieniu pracow-
nikowi, że pozytywne wyniki uzyskiwane w organizacji X są najlepszą referen-
cją, aby znaleźć pracę w kolejnej firmie. Dążąc do wykonywania zadań na naj-
wyższym poziomie, pracownik dąży do mistrzostwa w kompetencjach, które są 
do tego niezbędne. Kariera to doskonalenie swoich kwalifikacji, umiejętności, 
poszerzanie wiedzy, tak aby wartość danej osoby na rynku ciągle rosła. Jedno-
cześnie sukces firmy jest sukcesem ludzi w niej zatrudnionych, bo wraz z firmą 
oni również mogą się rozwijać.  

Organizacje mogą różnie odnosić się do planów kariery swych uczestników. 
Mogą je całkowicie ignorować, przyjmując założenie „niewidzialnej ręki”,  
w myśl zasady, że najlepsi i tak wypłyną, w związku z czym nie ingerują w pla-
ny pracowników. Często jednak wypływają niekoniecznie najlepsi, ale osoby  
o największej sile przebicia, spragnione władzy, agresywne. Niektóre organiza-
cje stosują tzw. podejście „poszukiwacza pereł”, opierając się na założeniu, że  
w każdej organizacji istnieje pewna, niewielka grupa zdolnych osób, które nale-
ży szybko odnaleźć i popierać. Kierownicy skupiają się na odnajdywaniu mło-
dych talentów. Są nimi najczęściej młodzi mężczyźni. Inwestują w nich czas, 
pieniądze, roztaczają nad nimi opiekę. Nierzadko takie podejście wywiera nieko-
rzystny wpływ na pozostałych pracowników. Poza tym niekoniecznie intuicja 
mentora jest właściwa. Zagrożenia związane z taktyką „połowu talentów” opisa-
no szczegółowo w rozdziale 2. Nowoczesne podejście do indywidualnych karier, 
to podejście planowania rozwoju polegające na dążeniu do połączenia planów 
indywidualnych wszystkich zatrudnionych z planami organizacji. Planowanie 
karier wiąże pracowników z organizacją, obniża koszty fluktuacji, rekrutacji  
i selekcji, ułatwia indywidualny rozwój zawodowy i osobisty, umacnia kulturę 
organizacji, wpływa na ograniczenie konfliktów w organizacji, zwiększa moty-
wację pracowników. Proces planowania karier rozpoczyna się już w momencie 
zatrudniania pracownika, gdzie następuje pierwsza prezentacja celów zawodo-
wych pracownika oraz prezentacja możliwości ich realizacji w organizacji. Na-
stępnie firma powinna rozwinąć cały system działań rozwoju pracowników, 
form ich dokształcania i doskonalenia zawodowego, system oceny i procedury 

                                                 
35 Por. M. Rybak, Rozwój potencjału…, op. cit., s. 271. 
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awansowe w celu przygotowania osób zatrudnionych do przechodzenia na ko-
lejne stopnie kariery. Taki system jest w każdej firmie niezbędny, aby dobrze 
wykorzystać potencjał tkwiący w ludziach i przyspieszyć proces uczenia się, 
który ciągle rozszerza jej możliwości kreowania własnej przyszłości36. Plan 
kariery przygotowywany jest z reguły na okres kilku lat (trzech do pięciu) i za-
wiera zestaw potencjalnych stanowisk pracy, jakie pracownik mógłby objąć, 
wraz z określeniem warunków koniecznych do spełnienia. Po stronie pracownika 
warunkiem jest z reguły uzyskanie określonych kompetencji, w tym kwalifikacji, 
potwierdzonych zaliczonymi kursami, praktykami lub osiągnięciami zawodo-
wymi. Po stronie firmy – utworzenie czy zwolnienie stanowiska. Typowy proces 
planowania karier składa się z następujących etapów: 
1) przygotowanie opisu obecnej struktury organizacyjnej, określenie typowego 

czasu pozostawania pracownika na stanowisku pracy lub w danej kategorii  
stanowisk i typowych ścieżek kariery oraz możliwości awansu; 

2) stworzenie polityki, która zapewni pracownikom objętym programem do-
stęp do odpowiednich szkoleń, możliwość nabycia praktycznych doświad-
czeń w pracy nad projektami lub na różnych stanowiskach; 

3) wyboru pracowników, którzy mają być objęci programem na podstawie 
ustalonych kryteriów; 

4) przydzielania doradcy/mentora każdemu uczestnikowi programu; 
5) przeanalizowania wraz z pracownikami rezultatów przeprowadzonych te-

stów zdolności, osobowości itd.; 
6) omówienie przez uczestnika poglądów na temat własnej kariery z doradcą; 
7) włączenie menedżerów do dyskusji o możliwych, przyszłych szansach ka-

riery pracowników; 
8) uzgodnienia z każdym uczestnikiem ogólnego kierunku jego kariery oraz 

ustalenia, jakiego rodzaju wsparcia oczekuje; 
9) realizacji uzgodnionych planów działania – rotacja stanowisk pracy, odde-

legowanie za granicę lub programy szkoleniowe w pełnym wymiarze czasu; 
10) regularnego sprawdzania postępów i zasięgania opinii na temat każdego 

uczestnika programu37. 
„Przez zarządzanie karierą rozumie się projektowanie i realizację procesu  

w organizacji, w ramach którego umożliwia się zatrudnionym planowanie  
i rozwój kariery, przy założeniu harmonizowania potrzeb organizacji i jej pra-
cowników”38. Zarządzanie karierami powinno zapewnić urealnienie oczekiwań 
pracowników i powiązanie tych oczekiwań z możliwościami i potrzebami firmy, 
                                                 

36 Por. J. Penc, Menedżer w działaniu – sekrety prowadzenia biznesu, t. I., Wydawnictwo C.H. 
Beck, Warszawa 2003, s. 157; R. Jurkowski, Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego 
prawne aspekty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 163–164. 

37 A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999, s. 127. 
38 M. Rybak, Rozwój potencjału…, op. cit., s. 271. 
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a w konsekwencji zapewnić jej obsadzenie stanowisk przez ludzi posiadających 
wymagane kompetencje. Planowanie kariery jest kluczowym procesem zarzą-
dzania karierami. Wykorzystuje wszelkie informacje płynące z oceny potrzeb 
organizacji, oceny efektów i potencjału oraz planów następstw kadry kierowni-
czej i zamienia je na programy indywidualnego rozwoju kariery oraz ogólne 
ustalenia w zakresie rozwoju kadry kierowniczej, doradztwa w sprawach kariery, 
mentoringu, coachingu i szkolenia kadry39. Schematycznie proces zarządzania 
karierą w organizacji przedstawia rysunek 4.4. 

 
Rysunek 4.4.  Planowanie ścieżki kariery w organizacjach 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie J. Penc, Menedżer w działaniu – sekrety prowadzenia 
biznesu, t. I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 159. 

 
Zarysowując wizję przyszłości organizacji, trzeba również uwzględniać pro-

cesy starzenia się i czynniki społeczne, którym podlega każdy człowiek. Są one 
wprawdzie bardzo zróżnicowane w zależności od cech i wyborów jednostki, 
jednakże siła ich oddziaływania na życie zawodowe jest ogromna. Dlatego też 
należy uzależniać przyszłe natężenie zaangażowania w pracę od wieku pracow-
nika oraz od tzw. cyklu życia rodzinnego, w którym będzie się on w danym 
okresie znajdował. Przynależność do określonej grupy wiekowej nie tylko de-
terminuje rodzaj zachowań człowieka (wyrosłych na bazie zdobytego doświad-
                                                 

39 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 490. 
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czenia), ale przede wszystkim stawia różne, charakterystyczne zadania. Rozpo-
znanie tych zadań i związanych z nimi problemów pozwala zoptymalizować 
rozwój zawodowy człowieka. 

Ponieważ większą część swojego życia poświęcamy pracy zawodowej, każdą 
grupę wiekową charakteryzują określone zadania zawodowe. Ich poznanie po-
zwala zoptymalizować także rozwój kariery zawodowej, zarówno z punktu wi-
dzenia pracownika, jak i jego pracodawcy. Można przewidywać, iż przeciętny 
człowiek jest najbardziej otwarty na zmiany i adaptowanie się do nowych sytua-
cji mniej więcej do czterdziestego roku życia. W późniejszym okresie jego zdol-
ność do elastycznych zachowań słabnie. Rekompensowane jest to wzrostem 
dojrzałości emocjonalnej i wielorakością doświadczeń, zarówno życiowych jak  
i zawodowych. Dynamika rozwoju indywidualnego często spada między 55 a 60 
rokiem życia, gdy człowiek zaczyna odchodzić od aktywnego życia zawodowego, 
pełniąc częściej role mentorskie. Należy jednak podkreślić, że zdolność uczenia 
się, odpowiedzialność i postawa wobec zmian są bardziej przymiotami charakteru 
i umysłu, niż pochodną wieku.  

Podejście stereotypowe powoduje przypisywanie ludziom młodym elastycz-
ności myślenia, łatwości nabywania nowej wiedzy i umiejętności, większej od-
wagi w podejmowaniu ryzyka, otwartości na zmiany. Z kolei od osób w wieku 
dojrzałym i starszym oczekuje się wyższego poziomu stabilności emocjonalnej  
i tzw. mądrości życiowej wynikającej z doświadczenia. Postrzeganie pracownika 
głównie przez pryzmat wieku może jednak okazać się daleko nietrafne. Wymie-
nione cechy i wynikające z nich zachowania są w większym stopniu uzależnione 
od osobowości i inteligencji, niż od wieku człowieka. Praktyka wskazuje, że 
młodzi pracownicy także mogą charakteryzować się wysokim poziomem dojrza-
łości, a pracownicy w bardziej zaawansowanym wieku mogą osiągać bardzo 
dobre wyniki w procesie uczenia się, czy kreatywnego myślenia. Podobne pra-
widłowości obserwujemy w odniesieniu do zjawisk niepożądanych w kontekście 
kariery zawodowej. Na przykład doceniany jako wartość staż pracy może przy-
brać formę karykaturalną, kiedy to pracownik przez wiele lat powtarza te same 
błędy i jeszcze nazywa to bogatym doświadczeniem. Także ludzie młodzi mogą 
przejawiać niski poziom elastyczności, kreatywności, negatywne postawy wobec 
zmian. Dlatego, mimo iż wiek traktujemy jako składową kompetencji, przypisu-
jemy mu rolę drugoplanową. Zgadzamy się natomiast z tym, że każdy etap ka-
riery, bez względu na osobowość człowieka i wynikające z niej predyspozycje 
psychiczne, wiąże się z dominacją innych grup potrzeb psychicznych. Wraz  
z wiekiem generalnie wzrasta potrzeba stabilizacji życiowej, a tę trudno osią-
gnąć bez stabilizacji zawodowej. Osoby w wieku dojrzałym i starszym są zwykle 
mało zainteresowane zmianą miejsca zatrudnienia czy charakteru wykonywanej 
pracy. Planując swoją karierę, mentalnie wiążą ją z realiami typowymi dla aktu-
alnego miejsca pracy. Z drugiej strony wymogi rynku pracy wskazują wyraźnie, 
iż stabilizacja nie może być utożsamiana ze stagnacją. W myśl powiedzenia: 
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„Kto stoi w miejscu, ten się cofa”, mamy do czynienia z sytuacją, w której 
utrzymanie stabilnej pozycji zawodowej nie oznacza „odcinania kuponów” od 
dotychczas zgromadzonej wiedzy i posiadanych umiejętności, ale wymaga cią-
głego doskonalenia wymaganych kompetencji oraz nabywania nowych, ade-
kwatnie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Możliwy jest zatem 
swoisty paradoks polegający na tym, że u podstaw rozwoju części pracowników 
leży głównie potrzeba bezpieczeństwa, a nie potrzeba samorealizacji. 

Nie chcemy jednak deprecjonować tu znaczenia potrzeb wyższego rzędu. 
Pracownicy świadomie planujący swoją karierę, stawiający przed sobą określone, 
często ambitne cele zawodowe, bez względu na wiek i etap kariery, w którym 
się znajdują, nie będą odczuwać satysfakcji wyłącznie z powodu bezpieczeństwa 
zatrudnienia i zachowania status quo. Nowocześnie zarządzane organizacje 
uwzględniają to w swoich systemach motywacyjnych. 

Aby zadowolenie z pracy, z wykonania zadania, rozwiązania problemu  
i osiągnięcia celu było jak największe, część pracodawców stara się modyfikować 
proces pracy tak, aby odpowiadała ona potrzebom wyższego rzędu, w nadziei na 
wyzwolenie ukrytej energii pracowników. Jest to nazywane wzbogaceniem pra-
cy40. Wzbogacenie pracy polega na projektowaniu zadań z myślą o jednocze-
snym zwiększeniu wydajności i zadowolenia z pracy przez stworzenie więk-
szych możliwości osobistych osiągnięć i uznania, uczynienie pracy bardziej 
odpowiedzialną i stanowiącą większe wyzwanie, a także aranżowanie okazji do 
osobistego awansu i rozwoju. Bardziej pozytywną postawę wobec firmy wyka-
zują ci pracownicy, którzy mają szansę realizacji swoich planów zawodowych.  

Przemiany ustrojowe, kulturowe i gospodarcze zachodzące w świecie spo-
wodowały konieczność zmiany stereotypów odnoszących się do przypisywania 
szczególnych zdolności i umiejętności głównie płci męskiej. Staje się to ko-
nieczne w sytuacji światowych trendów, dowodzących stałego wzrostu kompe-
tencji i aktywności zawodowej kobiet i zajmowania przez nie wysokich stanowisk. 
Rośnie również liczba rodzin, w których oboje małżonkowie nastawieni są na 
osiągnięcie sukcesu zawodowego, jak i liczba osób aktywnych zawodowo jed-
nocześnie samotnie wychowujących dziecko. Globalizacja gospodarki i demo-
kratyzacja życia wzmagają potrzebę pełnego wykorzystania, w każdej ze sfer 
życia, zdolności i potencjału wszystkich grup społecznych. Coraz wyraźniej 
artykułowane jest stanowisko, że o sukcesie pracownika decydują jego kompe-
tencje, a nie płeć. W przełamywaniu stereotypów i tym samym wyrównywaniu 
szans obu płci w procesie podejmowania decyzji pomaga ustawodawstwo,  
a także coraz częstsze przykłady sukcesu zawodowego kobiet41. 

                                                 
40 Por. S. Kałużny, Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem – techniki osiągania sukcesu, Wy-

dawnictwo Kwantum, Warszawa 1996, s. 101. 
41 Por. G. Maniak, Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Zachod-

niopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2001, s. 15. 
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Uwzględnienie motywacyjnego wymiaru wszystkich procesów kadrowych  
w organizacjach to w istocie porzucenie podejścia, w którym jest podmiot dzia-
łania (organizacja, która motywuje) i przedmiot działania (pracownik, który jest 
motywowany). Uprzedmiotawiając człowieka w procesie pracy, odbiera się 
„zasobowi ludzkiemu” poczucie sprawstwa. Przestaje on być podmiotem swojego 
działania, staje się tylko narzędziem. Jest to działanie i nieetyczne, i nieefektyw-
ne. Człowiek jako osoba nie może być narzędziem w rękach drugiego człowieka 
czy instytucji w jakimkolwiek kontekście. Dlatego w każdym z opisanych w tym 
rozdziale procesów ważne jest, żeby pracownik miał poczucie sprawstwa oraz 
poczucie odpowiedzialności. Często poczucie sprawstwa jest czymś, co trzeba 
odkrywać. Ludzie nieraz nawet nie wiedzą, że ich działanie spowodowało coś 
ważnego. A powinni. Kluczem do tego jest rozumienie zasad biznesu, a metodą 
– rozwój pracowników i doskonalenie ich kompetencji. Warto w tym miejscu 
zacytować Eugeniusza Kwiatkowskiego, ministra przemysłu przed II wojną 
światową, a potem historyka dziejów gospodarczych. Sformułował on tezę, że 
rozwój gospodarczy zależy od tego, jaki procent ludzi rozumie zasady, które 
obowiązują w gospodarce, a jaki procent tych zasad nie rozumie i jest tylko 
biernym narzędziem. Jak to zastosować w biznesie? Jack Stack, który w Stanach 
Zjednoczonych postanowił wprowadzić taki upodmiotawiający system kierowa-
nia ludźmi, używa bardzo prostego amerykańskiego porównania. Uważa, że 
biznes jest grą, a pracownicy są zawodnikami na boisku. Czy można sobie wy-
obrazić, że piłkarze nie znają zasad gry? Żeby mogli zagrać mecz, muszą je 
znać. Trener, coach to nie jest ktoś, kto motywuje zawodnika, krzycząc: „biegnij 
tam”, „wracaj”, „jak pobiegniesz szybciej, to ci dam premię”. Zawodnik sam 
musi to robić. Rolą coacha jest trenowanie, szkolenie, uczenie, wspieranie roz-
woju, stymulowanie potencjału, nie zaś mówienie piłkarzowi na bieżąco, co ten 
ma robić. Prawidłowość ta wydaje się bardzo adekwatna do sytuacji współczes-
nych organizacji.  

 
 



 

5  

Wynagradzanie pracowników w procesie  
zarządzania kompetencjami 

 
 
 
 
Motywowanie materialne obejmuje wszystko to, co jest związane z bezpo-

średnim i pośrednim wynagrodzeniem; całokształt pieniężnego jak i niepienięż-
nego (rzeczowego) dochodu osiąganego z pracy. Rzadko występuje w postaci 
jednego składnika. Zwykle obejmuje ich wiele, w tym składniki gwarantowane 
przez kodeks pracy. Wynagrodzenie jest jednym z najsilniejszych czynników 
determinujących postawy, motywację i zachowanie pracowników1. Istnieją silne 
dowody potwierdzające, że odpowiednie wynagrodzenia, dodatki oraz udział  
w zyskach przyczyniają się do lepszych wyników osiąganych w pracy. Oczeki-
wania w stosunku do wynagrodzeń rosną w miarę wzrostu kompetencji, poczucia 
własnej wartości oraz standardu życia. Dlatego w każdym systemie motywacyj-
nym tak znaczącą rolę odgrywa motywacja materialna. Uznając charakter 
współczesnego otoczenia przedsiębiorstw, można stwierdzić, że zadaniem sys-
temu wynagrodzeń jest stymulacja wzrostu kompetencji, profesjonalizmu, kre-
atywności, przedsiębiorczości, ale i efektów pracy. Warto przy tym podkreślić 
znaczną skalę trudności w realizacji motywacyjnej funkcji wynagrodzeń. Jest to 
jeden z najbardziej wrażliwych i konfliktogennych obszarów przedsiębiorstw. 
Pracodawcy są zainteresowani obniżaniem kosztów prowadzonej działalności, 
także w wymiarze płac. Pracownicy zainteresowani są możliwie najwyższymi 
zarobkami, bo te mają decydujący wpływ na standard ich życia. Stąd koniecz-
ność ciągłego poszukiwania rozwiązań kompromisowych możliwych do zaak-
ceptowania przez obie strony. 

Powiązanie systemu wynagradzania z systemem zarządzania kompetencjami 
nastręcza wiele trudności i w teorii, i w praktyce. Ogólny postulat sformułowany 

                                                 
1 Por. D.G. Gardner, L. Van Dyne, J.L. Pierce, The Effects of Pay Level on Organization-based 

Self-esteem and Performance: a Fild Study, Journal of Occupational and Organizational Psycho-
logy, 2004, nr 77, s. 307–320. 
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przez T. Oleksyna zakłada, że związki te nie powinny być ani zbyt silne, ani 
zbyt słabe2. Zbyt słabe powodują niezadowalające funkcjonowanie obu syste-
mów. Zbyt silne nie zapewnią oczekiwanego wzrostu efektywności, ponieważ 
należy raz jeszcze podkreślić, że kompetencje to możliwości, a niekoniecznie 
efekty tych możliwości. Tym samym wynagradzanie tylko za kompetencje może 
powodować nieuzasadnione koszty i okazać się dla przedsiębiorstwa działaniem 
bardzo ryzykownym. Wydaje się jednak za uzasadnione przyjęcie tezy, że firmy 
funkcjonujące obecnie na rynku stoją przed niebagatelnym zadaniem zatrzyma-
nia najlepszych pracowników nie tylko posiadających odpowiednie kompeten-
cje, lecz również potrafiących je wykorzystać w celu osiągnięcia określonych 
rezultatów. Wynagradzanie kompetencji doskonale służy identyfikacji  
i motywowaniu takich pracowników. 

 

5.1.  Płaca, jej funkcje 
 
Definicja płacy nie jest jednoznaczna. Stanowi ona ważną kategorię ekono-

miczną w skali makro- i mikrogospodarki. Jest złożonym zjawiskiem socjoeko-
nomicznym, które wymaga rozważań w wielu aspektach, m.in. społecznym, 
prawnym i psychologicznym. O roli jaką pełni w życiu społeczno-gospodarczym 
świadczy fakt, że znalazła ona miejsce w aktach prawnych najważniejszych 
organizacji międzynarodowych: Organizacji Narodów Zjednoczonych, Między-
narodowej Organizacji Pracy oraz Unii Europejskiej i Kościoła katolickiego3. 

Pojęcie płaca nie jest tożsame z pojęciem wynagrodzenie, choć w piśmien-
nictwie naukowym, podobnie jak w tej publikacji, często stosuje się te terminy 
zamiennie4. Według Konwencji nr 100 z 6 czerwca 1951 roku Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, wynagrodzenie oznacza płacę i wszystkie inne korzyści pła-
cone bezpośrednio lub pośrednio w gotówce lub naturze przez pracodawcę pra-
cownikowi z tytułu zatrudnienia pracownika. W literaturze problemu pojęcie 
płacy rozpatrywane jest w węższym i szerszym znaczeniu. W ujęciu węższym 
płaca jest wynagrodzeniem pieniężnym za wykonaną pracę lub jest to wynagro-
dzenie za usługę pracy. W ujęciu szerszym pojęcie to obejmuje zarówno płacę, 
jak i pozapłacowe korzyści materialne, których zakres wynika ze stosunku pracy 
adekwatnie do odpowiednich przepisów prawa. Innymi słowy pracownik jest 
wynagradzany za pracę, którą wykonuje oraz za to, że był, jest i prawdopodobnie 

                                                 
2 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2006, s. 243. 
3 Z. Sekuła, Motywacyjne kształtowanie płac, cz. I, Oficyna Ośrodka Postępu Organizacyjnego 

Sp. z o.o., Bydgoszcz 1997, s. 77. 
4 G. Gruszczyńska-Malec, Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele, zasady, uwa-

runkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 13. 
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będzie pracownikiem danej organizacji. Wynagrodzenie niepieniężne jest naj-
starszą formą wynagradzania za pracę. Są to wszelkie wartości o charakterze 
majątkowym niebędące pieniądzem, np. rzecz, usługa, zobowiązanie5.  

Problematyka płac znajduje się w obszarze zainteresowań katolickiej nauki 
społecznej. Nie traktuje ona pracy jako towaru, który ma swoją cenę. Praca 
związana jest z bezpośrednim działaniem osoby ludzkiej. Dlatego katolicka na-
uka społeczna wiąże płacę przede wszystkim z osobą pracownika, a dopiero po-
tem z tym, co jest wynikiem jego pracy. Człowiek w procesie produkcji pełni 
rolę wspólnika i współpracownika, i wynagradzany jest właśnie za tę rolę, a nie 
za to, co wyprodukował. Według tej nauki, przy ustalaniu wysokości płacy nale-
ży przestrzegać dwóch zasad: finalnej i kazualnej. Zasada finalna mówi, że 
pracownik ma prawo do takiej płacy za swoją pracę, która zapewniłaby nie tylko 
utrzymanie się przy życiu, ale także wszechstronne doskonalenie się i rozwój 
osobowości. Zasada kazualna głosi, że musi istnieć związek między płacą  
a wydajnością pracownika. Ponieważ płaca jest swoistym prawem pracownika 
do owoców jego pracy, musi być adekwatna do jego uzdolnień i umiejętności. 
Powinna odpowiadać włożonemu wysiłkowi w trud pracy i poświęconego nań 
czasu. Płaca powinna być też zachętą do dalszej pracy. Postulatem wynikającym 
z katolickiej nauki społecznej jest również sprawiedliwość płac. Dał temu wy-
raz Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens, stwierdzając, że: „Sprawiedliwa 
płaca staje się (...) konkretnym sprawdzianem sprawiedliwości całego ustroju 
społeczno-ekonomicznego, a w każdym razie sprawiedliwego funkcjonowania 
tego ustroju”. „Za sprawiedliwą płacę, gdy chodzi o dorosłego pracownika obar-
czonego odpowiedzialnością za rodzinę, przyjmuje się taką, która wystarcza na 
założenie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości” 6. 

Płaca nie jest wielkością jednorodną lecz zróżnicowaną, składającą się z wie-
lu elementów (składników). Ich rodzaj, udział w całości płacy i wzajemne pro-
porcje stanowią strukturę płacy. W organizacji elementy wynagrodzenia tworzą 
fundusz wynagrodzeń. Jego składowe określa Główny Urząd Statystyczny  
i zawiera on następujące części: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, honora-
ria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za zlecone czynności oraz wypłaty  
z zysku7. Wynagrodzenie spełnia cztery podstawowe funkcje: dochodową, kosz-
tową, motywacyjną i społeczną. 

 
 

                                                 
5 Por. Cz. Szmidt, Gratyfikacja pozapłacowa, [w:] Pakietowe systemy wynagrodzeń, praca 

zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiej, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2000, s. 38. 
6 Za: Z. Jacukowicz, Systemy wynagrodzeń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999, s. 17–19. 
7 L. Kozioł, Doskonalenie systemu wynagradzania w firmie, [w:] Jak skutecznie wynagradzać 

pracowników. Tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, praca zbiorowa pod redakcją  
K. Sedlaka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, s. 56–57. 
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Funkcja dochodowa 

Wynika z faktu, że uzyskiwane wynagrodzenie z tytułu pracy stanowi dla 
większości ludzi podstawowy i nierzadko jedyny rodzaj uzyskiwanych docho-
dów. Są one źródłem utrzymania pracowników i ich rodzin. Zaspokajają ich 
potrzeby życiowe. W kontekście tej funkcji dochody uzyskiwane z pracy powin-
ny wystarczyć co najmniej na tzw. restytucję (odtworzenie) zdolności do pracy, 
czyli regenerację sił fizycznych i psychicznych. Możliwe jest to poprzez posia-
danie odpowiedniej ilości pieniędzy niezbędnych do zaspokojenia elementar-
nych potrzeb bytowych, tj. wyżywienia, ubrania, mieszkania, stosownych do 
rodzaju wykonywanej pracy formy odpoczynku. Z funkcji dochodowej płac 
wynika również to, że powinna ona zapewnić zaspokojenie sensownych potrzeb 
rodziny pracownika. Wynagrodzenie za niskie niezapewniające pracownikowi 
możliwości odtworzenia zdolności do pracy prowadzi do szeregu negatywnych 
skutków: 
•  Spadku wydajności pracy oraz witalności pracowników. 
•  Poszukiwania dodatkowych źródeł zarobkowania poza podstawowym miej-

scem pracy, co w konsekwencji prowadzi do dalszego obniżenia wydajności  
i witalności na skutek przepracowania. 

•  Pogorszenia relacji międzyludzkich w miejscu pracy, zarówno na styku pra-
cownik – menedżerowie – właściciel oraz kadra zarządzająca – zawiązki za-
wodowe. 

•  Spadku popytu w kraju, co prowadzi do wtórnego ograniczenia produkcji  
i usług oraz zysków organizacji. 

•  Rozszerzenia się obszarów ubóstwa i wzrostu patologii społecznych8. 
Z funkcją dochodową płac nierozerwalnie związany jest termin płaca godziwa. 

Oznacza on, że zarobek uzyskiwany przez pracownika powinien zapewnić za-
dawalające warunki życia dla pracowników i ich rodzin. Wymóg płacy godziwej 
został zapisany w artykule 4 Europejskiej Karty Społecznej, która jest dokumen-
tem obowiązującym w krajach Unii Europejskiej i określa podstawowe prawa 
socjalne Europejczyków tam stowarzyszonych. Zapis ten jest zbieżny z posta-
nowieniem artykułu 7A Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Również nauka społeczna Kościoła utoż-
samia się z postulatem płacy godziwej, eksponując termin i znaczenie koncepcji 
płacy słusznej i płacy rodzinnej, która powinna wystarczyć na utrzymanie nie 
tylko pracownika, ale również jego rodziny. Termin płacy godziwej zapisany  
w wymienionych aktach prawnych odnosi się do płac najniższych. Płaca ta, sto-
sownie do poziomu rozwoju, może być zróżnicowana dla poszczególnych kra-

                                                 
8 T. Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów Spółka  

z o.o., Warszawa 1997, s. 163–164. 
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jów. Od 1986 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązują następujące kryteria dla 
określenia płacy godziwej. Płaca jest godziwa wówczas, gdy: 
1) jest nie niższa niż 66 % dochodu narodowego per capita lub 
2) jest nie niższa niż 68 % ogólnokrajowej płacy przeciętnej brutto9. 

 
Funkcja kosztowa 

Wynagradzanie pracowników stanowi dla organizacji określony składnik 
kosztów, często bardzo wysoki lub wręcz najwyższy w zestawieniu z innymi 
kosztami. Naturalnym dążeniem organizacji jest minimalizacja kosztów pracy. 
W sposób szczególny dotyczy to tych przedsiębiorstw, które konkurując z inny-
mi, wybierają strategię minimalizowania kosztów. Między funkcją dochodową 
dla pracowników a funkcją kosztową dla organizacji zachodzi konflikt. Próbą 
jego rozwiązania jest przestrzeganie zależności między wysokością wynagro-
dzenia a efektywnością pracy10. Stąd następujące wnioski dotyczące funkcji 
kosztowej płac: 
1. Wysokość każdego elementu kosztów, w tym płac, można ocenić jedynie na 

tle efektów jakie przynosi jego zaangażowanie. 
2. Istotny jest nie poziom bezwzględny płacy indywidualnej czy łącznego fun-

duszu wynagrodzeń w firmie, ale relacje między kosztami i efektami. 
3. Należy szukać optymalnych relacji między kosztami wynagrodzeń (pełnymi 

kosztami pracy), a efektywnością pracy i poziomem dochodów firmy. 
4. Doświadczalnie wykazano, że we współczesnym świecie optymalne relacje 

nie kształtują się na poziomie płac realnie niskich11. 
W praktyce gospodarczej stosowane są różnorodne sposoby obniżania kosz-

tów związanych z płacami, nie zawsze zgodne z prawem, tym bardziej z etyką 
biznesu. Wielu pracodawcom przyświeca filozofia „płać jak najmniej”, a jej 
realizacja polega głównie na indywidualnym negocjowaniu warunków płaco-
wych zatrudnienia i utajnianiu informacji o wysokości płac. Konsekwencją tego 
rodzaju procedur jest sytuacja, w której pracownicy o wyższych zdolnościach 
negocjacyjnych otrzymują znacząco wyższe wynagrodzenie od tych, którzy  
w toku negocjacji przystali na niższe płace, mimo iż wykonują taką samą pracę, 
mają porównywalne kwalifikacje oraz efekty. Różne przyczyny, głównie o cha-
rakterze psychologicznym, idące w parze z brakiem znajomości realiów rynku 
pracy lub trudną sytuacją osobistą pracownika mogą zakończyć się wyrażeniem 
zgody na pracę na znacznie gorszych warunkach finansowych. Jest to oczywiście 
polityka bardzo krótkowzroczna. Rodzi u dyskryminowanego płacowo pracow-
                                                 

9 Tamże, s. 164–166. 
10 Por. L. Kozioł, Motywacja do pracy – determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2002, s. 89–91. 
11 T. Oleksyn, Praca i płaca..., op. cit., s. 173. 
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nika silne poczucie frustracji, niezadowolenia i znacząco obniża jego motywację. 
Ponadto konsekwencje dążenia pracodawców do jak najniższego wynagradzania 
pracowników mają wymiar szerszy i są widoczne chociażby w masowej emigra-
cji zarobkowej Polaków za granicę12. Tymczasem jednym z najważniejszych 
wyzwań stojących obecnie przed organizacjami jest zapobieżenie retencji kom-
petencji, utracie wiedzy związanej z odejściem pracowników. W przedsiębior-
stwach o dużym udziale specjalistów nawet niewielka fluktuacja może się okazać 
bardzo kosztowna13. 

 
Funkcja motywacyjna (określana również jako bodźcowa) 

Związana jest z uznaniem wynagrodzenia nie tylko za rekompensatę, ale  
i nagrodę za wykonaną pracę. Tak pojmowana jest instrumentem formowania 
wśród pracowników pożądanych postaw i zachowań. Jak wykazano w rozdziale 
zawierającym charakterystykę teorii motywacji, siła motywacyjnego oddziały-
wania wynagrodzenia jest niejednoznaczna i uwarunkowana wieloczynnikowo. 
Motywacyjna funkcja płac zawiera się w przekonaniu, że płaca ma skłaniać 
ludzi do podejmowania i efektywnego świadczenia pracy, wyzwalać chęć do 
podwyższania kompetencji zawodowych, umożliwiać podejmowanie i realizo-
wanie trudnych ról i zadań organizacyjnych. Potencjał motywacyjny wynagro-
dzeń wiąże się z rolą, jaką odgrywa pieniądz we współczesnej gospodarce i życiu 
jednostek. 

Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań pracowników rzutujących na 
rynkową wartość organizacji to wielkie wyzwanie dla menedżerów. W kontek-
ście problematyki podjętej w tej publikacji najistotniejsze wydaje się zwrócenie 
uwagi na motywowanie do rozwoju. Skuteczne stymulowanie rozwoju kompe-
tencji nie jest możliwe przy zastosowaniu tradycyjnych metod typu dyrektywnego 
(np. polecenia) czy stwarzanie zagrożenia (np. utrata pracy). Strach, lęk to emo-
cje, na których trudno zbudować zaangażowanie pracownika w rozwój własnego 
potencjału i nowych możliwości zawodowych oraz ich ujawnianie w działaniu  
w toku realizacji zadań. Pobudzanie potrzeby samorealizacji i rozwoju wymaga 
wielu różnorodnych działań ze strony organizacji. Należą do nich również na-
rzędzia ze sfery wynagrodzeń, choć od razu warto zaznaczyć, że nie brakuje 
zdecydowanych przeciwników tej tezy. Wystarczy zacytować wypowiedź  
H. Gisera: „Najciekawsze jest to, że chociaż od czasów Herzberga wiemy już, że 
premie są nic niewarte, to jak ktoś już zaczął je stosować, to nie wyobraża sobie 

                                                 
12 Por. T. Oleksyn, Kompetencje menedżerów i liderów w holistycznym modelu kształtowania 

płac, www.wynagrodzenia.pl/prezentacje/kompetencje.pdf. 2007-08-05. 
13 Szerzej na ten temat: P. Wachowiak, Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Po-

miar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją P. Wachowiaka, 
Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005, s. 38. 
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odejścia od nich – i to na całym świecie, nie tylko w Polsce. Tymczasem gdyby 
premie motywowały, to wystarczyłoby dać wszystkim niewydajnym trzykrotnie 
wyższą premię, aby od razu poprawić wyniki firmy. (…) systemy motywowania 
są klęską zarządzania. Dlaczego? Ponieważ jeśli w firmie jest wprowadzony 
system premiowania, menedżerowie przenoszą na niego swoją odpowiedzialność za 
ludzi. Już nie oni zarządzają, ale zarządza system”14. Tego typu wypowiedzi 
zachęcają do głębszej refleksji nad rolą materialnych bodźców motywacyjnych  
i ich umiejscowieniem w całym systemie motywowania. Problem ten zostanie 
podjęty szczegółowo w dalszej części książki. 

 
Funkcja społeczna 

Umożliwia tworzenie warunków współdziałania i wzajemnego zaufania pra-
cowników i pracodawców. Płace stanowią płaszczyznę kształtowania właści-
wych stosunków międzyludzkich. Stanowią również kryterium wartościowania 
pracy, a więc powodują różnicowanie ludzi w społeczeństwie. Wyznaczają miejsce 
jednostki w strukturze społecznej, tzn. pozycję i związany z tym prestiż zarówno 
w skali zakładu pracy, jak i w społeczeństwie. W opinii M.W. Kopertyńskiej, 
aby płaca mogła należycie pełnić funkcję społeczną, musi być jawna. Tylko 
wtedy pracownik będzie znał swoją pozycję wśród innych; ma to również pod-
stawowe znaczenie dla motywowania15. Wynagrodzenie uzyskane za pracę po-
winno być wyrazem prestiżu dla wykonywanego zawodu. Praca trudna, odpo-
wiedzialna, wymagająca wysokich kwalifikacji, poświęcenia, a nierzadko wręcz 
oddania, musi być właściwie opłacana. W przeciwnym razie ranga wielu zawo-
dów traci na znaczeniu. Wszystkie zawody można uporządkować pod względem 
ich społecznego znaczenia. Pozycja społeczna zawodu nie zawsze odpowiada 
złożoności i trudności wykonywanej pracy. Wyższa pozycja społeczna zawodu, 
niż wynika to z trudności pracy, tworzy lukę płacową. Pracownik wykonujący 
zawód opłacany nieadekwatnie do jego rangi społecznej będzie odczuwał spo-
łeczne zdegradowanie. Ważne są właściwe relacje płacowe między zawodami. 
Są one istotną determinantą odpowiednich stosunków międzyludzkich. W obli-
czu zachwiania relacji płaca–ranga zawodu dochodzi do niezadowolenia spo-
łecznego gorzej uposażonych grup zawodowych. W konsekwencji spada efek-
tywność pracy, a ludzie dochodzą swoich racji za pomocą strajków. 

Wymienione tu funkcje wynagrodzeń (dochodowa, kosztowa, motywacyjna  
i społeczna) zostały wyodrębnione z uwzględnieniem szerokich kryteriów.  
Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi w konkretnej organizacji 
przyjmuje się inną klasyfikację funkcji wynagrodzeń. Należą do nich: 

                                                 
14 Debata przygotowana przez Redakcję Serwisu HR i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania 

Kadrami, Warszawa, 18 maja 2006 r. 
15 M.W. Kopertyńska, System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000. 
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•  tworzenie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i przyciąganie najbardziej 
wartościowych pracowników, 

•  utrzymanie pracowników w organizacji (redukcja kosztów związanych z fluk-
tuacją kadr, a zwłaszcza tych, które wynikają z odpływu kompetencji i kosz-
tów ponownej rekrutacji i doskonalenia zawodowego nowo zatrudnionych), 

•  pobudzanie pracowników do osiągania oczekiwanych efektów pracy, 
•  pobudzanie kadry do ciągłego uczenia się i doskonalenia kompetencji. 

 

5.2.  Składniki wynagradzania, formy płac 
 
System wynagradzania określają następujące jego elementy: 

1. Składniki wynagrodzenia. 
2. Zasady kształtowania (ustalania) poszczególnych składników. 
3. Formy płac. 
4. Taryfikatory i tabele płac. 

Składniki wynagradzania tworzą wewnętrzną strukturę płac. Są one bardzo 
zróżnicowane w poszczególnych organizacjach. Każdy składnik pełni określone 
role i zawiera w sobie pewien potencjał motywacyjny. System wynagrodzeń 
najczęściej obejmuje: płacę zasadniczą, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny, 
premie, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w warunkach uciążliwych  
i szkodliwych, dodatek za zmianowość, dodatek za pracę w godzinach nadlicz-
bowych, dodatek za posiadanie specjalizacji zawodowej, dodatek za tytuł mi-
strza w zawodzie, nagrodę z zysku, wynagrodzenie za przestój niezawiniony, 
odprawę emerytalno-rentową, dodatek za wykonywanie czynności niewynikają-
cych z zadań przedmiotowych. W gospodarce centralnie planowanej ważnymi 
składnikami wynagrodzeń, które obecnie zanikają, były również deputaty wę-
glowe i branżowe. 

W tak rozbudowanej strukturze oddziaływanie motywacyjne przez wynagro-
dzenie jest bardzo utrudnione. Stąd od lat 90. XX wieku powszechny jest postu-
lat, by system wynagrodzenia w każdej organizacji miał jak najbardziej uprosz-
czoną wewnętrzną strukturę. Przyjmuje się, że w skład wewnętrznej struktury 
płac powinny wchodzić jedynie następujące składniki wynagrodzenia: 
1. Mające związek z wykonywaną pracą: płaca zasadnicza, premia i nagroda 

powiązana z wynikami pracy. 
2. Gwarantowane kodeksem pracy dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze 

nocnej, za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za postój nie-
zawiniony, odprawa emerytalno-rentowa. 

3. Mające związek ze specyfiką firmy, jej uwarunkowaniami i kulturą, na przy-
kład: nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie za tytuł mistrza  
w zawodzie. 
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Pozostałe składniki wynagrodzenia nie powinny kształtować wewnętrznej 
struktury płac. Nie są one związane z wykonywaną pracą, bądź powinny stano-
wić element kształtujący płacę zasadniczą. Do tych składników zalicza się na 
przykład: dodatek stażowy, deputat węglowy lub branżowy, dodatek za posiada-
nie specyficznych kwalifikacji zawodowych16. 

Podstawowe składniki wynagrodzeń, ich funkcję oraz podstawę ustalania 
przedstawia tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1.  Składniki wynagrodze ń, ich funkcja i podstawa kształtowania  

(wewn ętrzna struktura płac) 

Składnik 
wynagrodzenia 

Funkcja, 
któr ą spełnia 

Co wynagradza 
składnik 

Podstawa 
ustalania 

Płaca zasadnicza  Pozyskiwanie warto-
ściowych pracowni-
ków. 

 Utrzymywanie wyso-
ko kwalifikowanych, 
wartościowych pra-
cowników, na których 
zapotrzebowanie na 
rynku pracy jest duże. 

 Jakość świadczonej 
pracy. 

 Kompetencje pracow- 
nika. 

 Wartościowanie 
pracy. 

 Ocena pracownika i 
jego kompetencji. 

 Analiza płac na rynku  
(rynkowe przeglądy 
płac). 

Premia  Kreowanie określo-
nych zachowań. 

 Motywowanie do po- 
większania zakresu 
kompetencji. 

 Motywowanie do wzro- 
stu efektywności pracy. 

 Wyniki pracy firmy, 
zespołu, pracownika. 

 Ocena wyników pra- 
cy firmy, zespołu. 

 Ocena pracownika (jego 
wyników pracy i kom- 
petencji). 

Dodatek za godziny 
nadliczbowe 

 Motywowanie do pra- 
cy w godzinach ponad 
wymiarowych. 

 Prace w godzinach, 
które pracownik po-
winien mieć do włas-
nej dyspozycji. 

 Wg ustaleń kodeksu 
pracy. 

Dodatek za pracę 
w porze nocnej 

 Motywowanie do 
pracy w porze nocnej. 

 Pracę w porze doby 
mało atrakcyjnej dla 
pracownika. 

 Wg ustaleń kodeksu 
 pracy lub korzystniej. 

Wynagrodzenie  
za postój 
niezawiniony. 

 Gwarantuje otrzyma-
nie wynagrodzenia w 
sytuacji, gdy pracow-
nik jest dyspozycyjny, 
przybył do pracy, a 
pracodawca jej nie 
zapewnił. 

 Gotowość pracownika 
do pracy. 

 Wg ustaleń kodeksu 
pracy. 

                                                 
16 J. Budka, M.W. Kopertyńska, Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego, [w:] 

Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, praca zbiorowa pod 
redakcją Z. Jasińskiego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 21–28. 
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Odprawa 
emerytalno-rentowa. 

 Zapewnia otrzymanie 
określonego wynagro- 
dzenia w momencie 
odejścia z pracy 
i przejścia w stan bez-
czynności zawodowej. 

 Wkład pracownika  
w firmę. 

 Wg ustaleń kodeksu 
pracy lub korzystniej. 

Nagroda  
jubileuszowa. 

 Zatrzymanie pracow-
nika w firmie, zwią-
zanie się z firmą. 

 Fakt związania się  
i pracy w firmie lub 

 Wkład w jej rozwój. 

 Lata pracy w firmie 
oraz wynagrodzenie 
minimalne czy prze-
ciętne w firmie. 

 Lata pracy w firmie 
oraz płaca zasadnicza 
pracownika. 

Źródło:  M.W. Kopertyńska, System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 46. 

 
Na kształtowanie systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa wpływa wiele 

czynników z otoczenia zewnętrznego firmy oraz jej otoczenia wewnętrznego. 
Do czynników zewnętrznych zalicza się: sytuację ekonomiczną, polityczną i spo-
łeczną kraju, sytuację na rynku pracy oraz uregulowania prawne. Otoczenie 
wewnętrzne dla systemu wynagrodzenia tworzą: strategia firmy, jej kultura  
i struktura organizacyjna oraz sytuacja finansowa. Z punktu widzenia realizacji 
celów strategicznych firmy, systemy płac należy kształtować tak, aby pracownicy 
byli motywowani do podejmowania działań przybliżających cele strategiczne,  
a zatem honorować w nich osiągnięcia istotne z perspektywy strategii firmy. 
Wiąże się to z koniecznością istnienia odmiennego systemu wynagradzania pra-
cowników, których rola w realizacji celów strategicznych firmy jest szczególnie 
istotna17. Badania przeprowadzone przez T.R. Zenger, I.S.G. Lazzariniego wy-
kazały, że zmienną mającą wpływ na strukturę wynagrodzeń jest także wielkość 
przedsiębiorstwa. Systemy wynagradzania w dużych firmach zależą w większym 
stopniu od wieku i stażu pracy pracowników. Inaczej jest w przypadku małych 
firm, gdzie liczą się przede wszystkim: zdolności, wysiłek i wyniki pracy18. 

  
Zasady kształtowania składników wynagrodzenia 

Najczęściej stosowanym w praktyce kryterium wyznaczania płacy zasadni-
czej jest rodzaj wykonywanej pracy, na który składa się: złożoność pracy, od-
powiedzialność, uciążliwość pracy i warunków, w jakich praca jest wykonywa-

                                                 
17 S. Rubenfeld, J. Dawid, Multiple Employee Incentive Plans: Too Much of a Good Thing?, 

Compensation & Benefits Review, 2006, nr 2, s. 35–40. 
18 Por. T.R. Zenger, I.S.G. Lazzarini, Compensating for Innovation: Do Small Firms offer 

High-powered Incentives that Lure Talent and Motivate Effort?, Managerial and Decision Eco-
nomics, 2004, nr 25, s. 329–345.  
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na. Płaca zasadnicza odgrywa kluczową rolę w zainteresowaniu pracownika 
współpracą z daną organizacją. Wynika to z jej znacznego udziału w całkowi-
tym pakiecie wynagrodzenia i względnej stabilności. 

  
Tabela płac 

Jest elementem systemu taryfowego określającym stawki płac dla poszcze-
gólnych kategorii zaszeregowania. Określa hierarchię płacową w organizacji. 
Tabele mogą być: 
1. Jednoszczeblowe – jedna stawka dla każdej kategorii. 
2. Wieloszczeblowe – kilka stawek w każdej kategorii. 
3. Widełkowe – zawierające dolną i górną stawkę płac w każdej kategorii. 

Poprawnie opracowany taryfikator powinien zawierać tylko jedną kategorię 
dla danego stanowiska lub kilku stanowisk o tej samej złożoności, odpowie-
dzialności lub uciążliwości pracy, dlatego uzasadnione jest stosowanie tabel 
widełkowych lub wieloszczeblowych. Ma to szczególnie motywujące znaczenie 
w organizacjach, w których płaca zasadnicza stanowi dominującą cześć wyna-
grodzenia pracownika. Stąd coraz powszechniej stosowana jest w praktyce metoda 
broadbandingu, czyli szerokich przedziałów płacowych. Została ona szczegóło-
wo opisana w dalszej części pracy w powiązaniu z problematyką szeregowania 
stanowisk i wartościowania pracy. 

Zamiast stosowania w dowolny sposób poziomych stawek dla jednej katego-
rii oraz pionowych stawek między kategoriami, znawcy problemu proponują 
zastosowanie tzw. siatki płac. Określa ona procentowe rozpiętości stawek  
w ramach kategorii i między kategoriami. Jako podstawę przy obliczeniu stawek 
przyjmują najniższe wynagrodzenie brutto (współczynnik 1,00) oraz jednakowy 
15% wzrost stawek między wszystkimi kategoriami i jednakowe 50% widełki  
w każdej kategorii. Z motywacyjnego punktu widzenia bardzo ważna jest skala 
wzrostu stawek między poszczególnymi kategoriami, czyli stanowiskami pracy. 
Różnica pomiędzy stawkami w kolejnych kategoriach powinna stymulować 
pracowników do postępowania zgodnego z potrzebami organizacji, np. do do-
skonalenia umiejętności w ramach danego stanowiska pracy lub do podejmowania 
prac o wyższym stopniu złożoności i odpowiedzialności. Tym samym praco-
dawca zawsze powinien pamiętać, że płaca zasadnicza powinna być pieniężnym 
wyrazem moralnego i materialnego uznania trudu zdobywania kwalifikacji, 
zdolności do wykonywania prac bardziej skomplikowanych, samodzielnych, 
twórczych i odpowiedzialnych19. 

 

                                                 
19 Z. Czajka, Koncepcje systemu płac w przedsiębiorstwie, Międzynarodowa Szkoła Menedże-

rów Spółka z o.o., Warszawa 1999, s. 85. 
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Formy płac 

Dobór odpowiedniej formy płac ma bardzo duże znaczenie dla organizacji. 
Wywiera istotny wpływ na jej wyniki ekonomiczne, jakość produktów, opinię  
o firmie, stosunki interpersonalne, rotację kadr i jej rozwój zawodowy. Wśród 
wielu klasyfikacji form płac na uwagę zasługuje typologia W.Ch. Lytle′a doko-
nana według kryterium relacji jakości pracy do korzyści, jakie odnoszą pracow-
nicy. Wyróżnia on: 
1. Formy, w których pracownicy nie odnoszą żadnych korzyści z tytułu lepszej 

pracy. Typowym przykładem takiej formy płac jest forma czasowa (płaca 
dniówkowa, tygodniowa, miesięczna, oparta tylko na tzw. stawce taryfowej). 

2. Formy, w których zarówno całość korzyści, jak i ewentualnych strat przypada 
pracownikom. Typowym przykładem jest forma akordowa. 

3. Formy, w których korzyść jest dzielona pomiędzy pracownika i przedsiębior-
stwo według określonego klucza podziałowego. Należą tu wszystkie tzw. bo-
nusowe formy płac. 

4. Formy, w których korzyść jest dzielona pomiędzy pracownika a przedsię-
biorstwo w sposób uznaniowy. Przykładem może być czasowo-uznaniowa 
forma płac20. 

 
Forma czasowa 

Wynagrodzenie pracownika zależne jest od długości przepracowanego czasu 
(godzina, dzień, miesiąc). Ponieważ sam czas nie jest wystarczająco obiektywną 
miarą efektywności pracy, ta forma płac w czystej postaci występuje rzadko. 
Jeżeli z jakiegoś powodu pracodawca chce z niej korzystać, powinien uwzględ-
nić następujące wymogi: 
1. Prawidłowy dobór pracowników, zgodnie z wymaganiami, jakie stawia sta-

nowisko pracy. 
2. Konieczność ustalenia standardów osiągnięć dla każdego stanowiska. 
3. Systematyczna ocena pracy pracowników. 

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, a stosowane stawki taryfowe są go-
dziwe, to forma ta może być jednocześnie prostą i efektywną. Dla pracownika 
celem staje się utrzymanie dobrze płatnej pracy i awans w przyszłości, a dla 
pracodawcy forma czasowa jest atrakcyjna z powodu niskich kosztów obsługi 
prostych systemów wynagradzania. 

 
Forma akordowa 

Polega na bezpośrednim uzależnieniu wysokości zarobku pracownika od 
liczby wykonywanych wyrobów bądź operacji. Skłania ona pracownika do dużej 

                                                 
20 Por. T. Oleksyn, Efektywne systemy wynagradzania, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów 

Spółka z.o.o, Warszawa 1998, s. 9–11. 



Rozdział 5 

 

182 

intensywności pracy oraz tzw. samoeksploatacji. Celem akordu jest stymulowa-
nie produkcji. Z doświadczeń gospodarki socjalistycznej wiadomo, że oprócz 
pewnych pozytywnych efektów (ilościowych), forma ta przyniosła ogromne 
straty w obszarze jakości pracy, etyki pracy, zdrowia pracowników, opinii kon-
sumentów, kosztów produkcji. Mimo to nie można jednoznacznie uznać jej za 
całkowicie nieskuteczną i nieprzydatną. Uznaje się, że akord może być ostatecz-
nie stosowany przy pracach prostych i w fazach przygotowawczych, gdzie sta-
ranność wykończenia ma mniejsze znaczenie. Niedopuszczalny jest wszędzie 
tam, gdzie o jakości wyrobów decydują procesy chemiczne, fizykochemiczne, 
naturalne, przy pracach wymagających dużej dokładności wykonania, obróbce 
kosztownych materiałów i przy pracach niebezpiecznych. Ważne jest również, 
by wraz z odchodzeniem od akordowej formy płac nie zaniechać normowania 
pracy. Jest to ważna funkcja organizacyjna i jej zaniedbanie jest poważnym błę-
dem. Bez dobrze opracowanych norm pracy, czasowych i wydajnościowych, nie 
można sporządzić dobrej konstrukcji dniówki kontrolowanej, którą uważa się za 
podstawową formę płacy na stanowiskach robotniczych w nowocześnie zarzą-
dzanych przedsiębiorstwach. Jej nowoczesność polega na uznawaniu za cel wy-
konanie zadania przez pracowników na poziomie ściśle zaplanowanym, tzn. nie 
mniej, ale i nie więcej21. 

 
Forma bonusowa 

Podstawą jej funkcjonowania jest uzależnienie poziomu płac od racjonalnego 
wykorzystania czasu pracy i oszczędności czasu pracy. W konstrukcji tej formy 
płac zakłada się częściowy, ale nie całkowity udział pracownika w wygospoda-
rowanych efektach dodatkowych. Niewypłacona pracownikowi różnica pozostaje 
do dyspozycji przedsiębiorstwa lub konkretnej komórki. Regulatorem poziomu 
wynagrodzeń za dodatkowe efekty jest premia bonusowa. Stanowi ona różnicę 
między wynagrodzeniem należnym za czas zadany a wynagrodzeniem osiągnię-
tym za czas rzeczywisty. Czas zadany wyrażony jest za pomocą czasu norma-
tywnego bądź obmiaru, szacunku lub porównania podobnych prac. Nie istnieje 
wobec tego potrzeba normowania pracy. O tym, jaka część wygospodarowanych 
dodatkowo korzyści będzie wypłacona pracownikowi decyduje współczynnik 
bonusowy.  

Może on przybierać wartość od 0,01 do 1,0. Oznacza, że za zaoszczędzony 
czas i wykonaną w nim dodatkową produkcję płaci się od 10% do 100% obo-
wiązującej stawki za pracę. Konstrukcja współczynnika bonusowego zależy od 
tego, czy premię liczy się od czasu normatywnego, czy od czasu rzeczywistego 
oraz stopnia napięcia zadań22. 

                                                 
21 Tamże, s. 57–62. 
22 Z. Sekuła, Motywacyjne kształtowanie…, op. cit., s. 368–369. 
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Czasowo-premiowe i czasowo-nagrodowe formy płac 

Jest to forma czasowa uzupełniona o dodatkowy składnik, tj. premię. Ma ona 
zachęcać pracowników do osiągania określonych wyników lub ich przekracza-
nia. Przy tej formie płac należy jasno sprecyzować cele i zadania. Muszą one 
być akceptowane przez pracowników i możliwe do osiągnięcia. Ważna jest pra-
widłowa ocena wyników pracy pracowników. Różnica między formą czasowo- 
-premiową a czasowo-nagrodową jest taka, że w pierwszej premia określana jest 
i przyznawana na podstawie regulaminu premiowania, natomiast w drugiej regu-
lamin premiowania nie obowiązuje i premia nazwana jest nagrodą. 

Premiowanie w tej formie płac przyjmuje charakter pozytywny i selektywny 
oraz charakter negatywny. Premiowanie pozytywne oznacza, że pracownik uzy-
skuje premię, jeżeli osiągnie pożądane efekty pracy, a wysokość premii jest pro-
porcjonalna do wysokości efektów. Premiowanie negatywne polega na tym, że 
kwotę premii niejako należnej pracownikowi bez względu na wyniki jego pracy 
określa się z góry (regulaminowa), a następnie jej część lub całość odbiera się za 
rażące uchybienia w pracy. Ma to skłonić pracownika do poprawy jego stosunku 
do pracy. Według specjalistów, aby premia należycie spełniała funkcję motywa-
cyjną, należy ją ukształtować na poziomie 30 – 35% płacy zasadniczej (jest to 
tzw. najniższy punkt motywacyjny). Płaca pracowników uzyskujących premię 
powinna być wyższa od płacy pozostałych pracowników co najmniej o 20% 23. 

 
Formy prowizyjne 

Zaliczane są do grupy płac zależnych od efektów pracy. Najczęściej ta forma 
wynagradzania dotyczy przedstawicieli handlowych i obliczana jest jako procent 
od wartości dokonanych przez pracownika transakcji. Z reguły występuje, po-
dobnie jak premia, jako element uzupełniający wynagrodzenie podstawowe. 

Wymienione formy płac zaliczane są do tradycyjnych form wynagradzania. 
Oprócz nich wyróżnia się nowe formy wynagrodzeń. 

 
Formy kafeteryjne 

Ich istotą jest indywidualizacja wynagrodzenia poprzez stworzenie pracow-
nikowi możliwości wyboru sposobu zapłaty premii lub przysługujących mu 
dochodów pozapłacowych z oferowanego przez firmy zestawu świadczeń rze-
czowych i finansowych. Zakres stosowania tych świadczeń jest różnorodny  
i zależny od sytuacji finansowej organizacji, jej strategii wynagradzania i prefe-
rencji dla systemu motywacyjnego pracowników. 

Do najczęściej stosowanych dodatkowych korzyści kafeteryjnych należą: 
– polisy ubezpieczeniowe na życie, od nieszczęśliwych wypadków i emerytalne, 
– pokrywanie kosztów leczenia, 

                                                 
23 L. Kozioł, Doskonalenie systemu…, op. cit., s. 78–80.  
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– możliwość zakupu akcji po preferencyjnej cenie, 
– pożyczki mieszkaniowe, poręczenie niskooprocentowanych kredytów miesz-

kaniowych, pokrycie kosztów przeprowadzki, wynajem mieszkania, 
– pokrywanie kosztów nauki pracownika i/lub jego dzieci, opłaty za kursy ję-

zykowe, komputerowe, zajęcia sportowe, 
– pokrywanie kosztów wycieczek, 
– prawo zakupu produktów lub usług firmy po specjalnych cenach, 
– zabiegi w gabinetach odnowy, 
– prezenty urodzinowe, świąteczne, 
– samochód służbowy i koszty jego eksploatacji, telefon komórkowy, obiady, 

usługi fryzjerskie, zakup ubrań, 
– darmowe lub dotowane posiłki. 

Świadczenia rzeczowe powiększają różnicę poziomów wynagrodzeń pra-
cowników, dlatego istotną kwestią przy kafeteryjnej formie wynagradzania są 
zasady ich przyznawania. Najczęstszym kryterium ich otrzymywania jest status 
pracownika (stanowisko, staż i wymiar pracy). Plany kafeteryjne, czyli zasady  
i warunki, w których pracownik może otrzymywać świadczenie, powinny być 
określone w regulaminie wynagradzania. Zasady muszą być przejrzyste i zrozu-
miałe, a benefity akceptowane przez pracowników. Warunkuje to motywacyjne 
oddziaływanie tej formy płac24. 

Forma kafeteryjna płac stanowi swoisty pomost pomiędzy wąskim a szero-
kim pojmowaniem istoty wynagrodzenia. Jeżeli występuje w formie tzw. świad-
czeń pracowniczych i jest dostępna dla wszystkich zatrudnionych, to należy ją 
rozpatrywać w wąskim kontekście wynagradzania. Do najczęściej spotykanych 
świadczeń pracowniczych zalicza się: darmowe lub dotowane obiady w stołów-
kach pracowniczych, dopłaty do zorganizowanych form wypoczynku, zakładową 
opiekę zdrowotną, bony towarowe czy deputaty branżowe. 

 
Pakietowe systemy wynagrodze ń  

Do podstawowych form pakietów należą: powszechne, grupowe oraz indy-
widualne. Na strukturę pakietu składa się: płaca stała, bodźce długookresowe, tj. 
nagrody w postaci opcji, akcji bądź nagrody powiązane z efektami firmy i/lub 
pracownika, a także bodźce efektywnościowe, ubezpieczeniowe oraz oszczędno-
ściowe oraz świadczenia dodatkowe. Pakietowe systemy wynagrodzeń mogą 
przybrać formę wynagradzania zmiennego, w której dużą rolę przypisuje się 
ruchomej części wynagrodzenia. Wyróżnić można trzy rodzaje bodźców:  

 

                                                 
24 M. Juchnowicz, Systemy wynagradzania, [w:] Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kiero-

wanie, ekonomika, praca zbiorowa pod redakcją A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 
2000, s. 288–290. 
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1. Długookresowe. 
Najpowszechniejszą formą bodźców długookresowych są akcje oraz opcje na 
akcje. Pracownicy, stając się współwłaścicielami firmy, uczestniczą w zy-
skach firmy. Taka forma wynagradzania nie powiększa kosztów stałych. 
Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na niepewność i zmienność otoczenia, 
w którym działa firma. Jeśli jest ona duża, wówczas taka forma wynagradzania 
nie będzie w wystarczającym stopniu spełniała funkcji motywacyjnej.  

2. Krótkookresowe. 
Do bodźców krótkoterminowych zalicza się premie oraz formy udziałowe – 
gainsharing25. Cechują się one zróżnicowaniem w czasie jak i w odniesieniu 
do poszczególnych pracowników oraz są uzależnione od osiąganych wyni-
ków. 

3. Świadczenia dodatkowe. 
Świadczenia dodatkowe mogą przybierać formę świadczeń socjalnych, do-
datkowego czasu wolnego na opiekę nad członkiem rodziny, elastycznego 
czasu pracy, świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne, możliwości rozwoju 
zawodowego, mentoringu, dokształcania, karnetów lotniczych czy planów 
emerytalnych.  
Zainteresowanie pakietowymi systemami wynagrodzeń obserwuje się tak po 

stronie pracowników, jak po stronie pracodawców. Z perspektywy pracodawcy 
jest to rozwiązanie stymulujące większą efektywność bodźców jakość pracy. 
Ponadto pakietowe systemy wynagradzania stanowią ważny instrument polityki 
kadrowej: przyciągają pracowników, stabilizują zatrudnienie, hamując odpływ 
najbardziej wartościowych pracowników, kreują wizerunek organizacji jako 
dobrego pracodawcy26.  

Wśród bodźców długookresowych wymienione zostały opcje na akcje. Mo-
tywator ten zasługuje na bardziej wnikliwą charakterystykę. Opcje na akcje są 
często stosowane jako część wynagrodzenia. Zazwyczaj jest to uzasadniane 
koniecznością zapewnienia pracownikom motywacji – pracownik jako udziało-
wiec firmy jest silnie zmotywowany do działania w jej interesie, ponieważ wraz 
ze wzrostem wartości firmy wzrasta jego własny stan posiadania. Ten sposób 
wyjaśniania zakłada pewien stopień kontroli pracownika, umożliwiający mu 
wpływ na wartość giełdową firmy. Dlatego jest problematyczny jako uzasadnie-
nie stosowania opcji na akcje w wynagradzaniu pracowników szeregowych. 
Jednak jeśli zwróci się uwagę nie tylko na motywacyjne walory opcji na akcje, 
ale również na aspekty finansowe, uzasadnienie ich stosowania w odniesieniu do 
                                                 

25 Gainsharing – szeroki zakres rozwiązań umożliwiających pracownikom udział w zyskach 
firmy powstających w wyniku podwyższenia efektywności zespołu; za: Z. Jacukowicz, Systemy…, 
op. cit., s. 137. 

26 Por. H. Bochniarz, Pracodawcy wobec wynagrodzeń pakietowych, [w:]  Pakietowe syste-
my…, op. cit., s. 9–10. 
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pracowników szeregowych wzrasta. Firmy stosują opcje na akcje nie tylko  
w celu zapewnienia pracownikom bodźców motywacyjnych, ale też dążąc do 
ograniczenia kosztów w gotówce. Stąd rozwiązania, w których pracownikom 
oferuje się określony procent udziałów w zamian za część wynagrodzenia pie-
niężnego. Są one stosowane np. przez wiele firm w Dolinie Krzemowej. Tam 
udziałowcami są nie tylko członkowie kadry zarządzającej, ale większość pra-
cowników. 

Kiedy firma wydaje akcje swoim pracownikom, stanowi to dla niej korzyść, 
ponieważ koszt tej operacji jest niższy niż koszt emisji akcji na zewnętrznym 
rynku kapitałowym. Jednocześnie jednak taki sposób wynagradzania niesie ze 
sobą pewne potencjalne zagrożenia. Ponieważ kapitał ulokowany w akcjach 
obciążony jest większym ryzykiem niż wypłata w gotówce, pracownicy uznają 
tę część wynagrodzenia za posiadającą mniejszą wartość niż jej wartość rzeczy-
wista. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, kiedy źródła dochodu pracownika nie 
są wystarczająco zróżnicowane, tzn. wtedy, kiedy akcje stanowią dużą część 
jego majątku. Dlatego jeśli firma decyduje się na taki sposób wynagradzania, 
powinna zapewnić wyższy poziom całkowitego wynagrodzenia, aby wartość 
opcji na akcje postrzegana przez pracowników pozostała bez zmian. Wśród pra-
cowników, którzy posiadają bardzo niewielki majątek w akcjach, efekt przypi-
sywania mniejszej wartości akcjom jest znacząco zredukowany. Kadra zarządza-
jąca posiada zazwyczaj więcej udziałów w firmie niż pracownicy niższych 
szczebli, dlatego proponowany model bardziej dopasowany jest do tej drugiej 
grupy. Optymalna kombinacja gotówki i opcji na akcje występuje wtedy, kiedy 
wartość, jaką pracownik przypisuje dodatkowym akcjom, równa się faktycznej 
cenie akcji. Kiedy coraz więcej akcji wchodzi w skład wynagrodzenia pracow-
nika w zastępstwie gotówki, zaczyna on przypisywać kolejnym akcjom coraz 
mniejszą wartość, ponieważ w sumie jego źródła dochodu i sposób lokaty jego 
kapitału staje się mniej zróżnicowany. Z finansowego punktu widzenia firmy, 
optymalne oszczędności pojawiają się wtedy, kiedy stopień, w jaki pracownik 
zaniża wartość akcji równoważy koszt emisji. Dlatego firmy o wyższych kosz-
tach emisji akcji mogą mieć silniejszą motywację, aby oferować pracownikom 
opcje na akcje. Z badań wynika również, że pracownicy, którzy w większym 
stopniu unikają ryzyka, bardziej zaniżają wartość akcji. Innym czynnikiem, któ-
ry zwiększa skłonność pracowników do niższego wartościowania akcji jest nie-
stabilność rynku papierów wartościowych27.  

Reasumując motywacyjne i finansowe aspekty oferowania pracownikom 
opcji na akcje należy podkreślić, że ich stosowanie może znacznie ograniczyć 
koszty wynagrodzeń w gotówce, ale jednocześnie wymaga zrównoważenia 

                                                 
27 Por. L.C. Holland, E.M. Elder, Employee Stock Options in Compensation Agreements: a Fi-

nancing Explanation, Journal of Corporate Finance, 2006, nr 2 (12), s. 367–379. 
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dwóch przeciwstawnych czynników. Po pierwsze, pracodawca otrzymuje zysk 
wynikający z niższego kosztu wydawania akcji pracownikom niż ich emisji na 
zewnętrznym rynku kapitałowym. Z drugiej strony, firma musi zapewnić pra-
cownikom wyższe wynagrodzenie niż w przypadku, kiedy jego całość wypłacana 
jest w gotówce. Wynika to z faktu, że pracownicy mają skłonność do postrzega-
nia wartości akcji, które stanowią część ich wynagrodzenia, jako niższej niż ich 
faktyczna cena. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku osób, których znacząca 
część majątku ulokowana jest w akcjach, np. wśród członków zarządu. Dlatego 
przedsiębiorstwo może w większym stopniu ograniczyć swoje wypłaty gotówkowe, 
decydując się na wynagradzanie swoimi udziałami nie tylko menedżerów, ale  
i pracowników szeregowych. 

 
Formy wynagradzania za realizacj ę zadań priorytetowych  

Głównym celem bodźców motywacyjnych za zadania priorytetowe jest reali-
zacja kluczowych dla przedsiębiorstwa projektów. W świetle postępujących 
procesów globalizacji następuje zwiększanie znaczenia dyspozycyjności oraz 
mobilności pracowników. Łączy się to bezpośrednio z dokonaniem wyboru od-
powiedniego systemu wynagrodzeń.  

Do bodźców zadaniowych należą:  
•  zagraniczne premie usługowe, wypłacane jako procent płacy zasadniczej; 
•  premie rekompensujące brak komfortu pracy i niepewność warunków np. 

politycznych (mogą obejmować od 5 do 60% płacy zasadniczej), 
•  premie stymulujące mobilność, zazwyczaj wypłacane na początku i po za-

kończeniu zadania w postaci dużej sumy pieniędzy28. 
 

5.3.  Zarządzanie kompetencjami  a wartościowanie pracy  
i szeregowanie stanowisk 

 
Połączenie problematyki wynagradzania i szeregowania stanowisk oraz war-

tościowania pracy wydaje się w pełni uzasadnione, ponieważ analiza relacji 
kompetencje → wynagradzanie natychmiast oznacza uwzględnienie kompetencji 
w odniesieniu do szeregowania stanowisk i wartościowania pracy. Zagadnienia 
te, aczkolwiek nie tożsame, ściśle się ze sobą wiążą. Zarządzanie kompetencjami 
i szeregowanie stanowisk oraz wartościowanie pracy są wobec siebie komple-
mentarne. Zwłaszcza w obecnych realiach rynkowych, kiedy coraz większa licz-
ba stanowisk nie jest już tak jednoznacznie definiowalna jak jeszcze kilka lat 
temu. Jest coraz mniej stanowisk utożsamianych z określoną kategorią prac do 

                                                 
28 G. Gruszczyńska-Malec, M. Zielonka, Nowoczesne formy wynagradzania pracowników, 

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2002, nr 7, s. 12–14. 
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wykonania, czy związanych z charakterystycznymi zadaniami i narzędziami. Są 
one raczej dynamiczne, dostosowują się do potrzeb organizacji wynikających ze 
zmian na rynku. Wiele przedsiębiorstw wprowadziło lub wypracowało własne 
techniki zarządzania zorientowanego na wyniki, przepływ informacji czy po-
działu odpowiedzialności wśród pracowników. Współczesne uwarunkowania 
środowiska pracy wymuszają na pracodawcach ponowne zwrócenie uwagi na 
proces wartościowania pracy i przeanalizowanie jego wpływu na kształt syste-
mów wynagrodzeń. Badania nad wartościowaniem pracy oraz jej rynkową wy-
ceną wykazują, że decydującą rolę przy opracowywaniu struktury płac odgrywa-
ją najczęściej:  
•  kategoria zaszeregowania stanowiska pracy, 
•  wymagane na nim kompetencje, w tym doświadczenie oraz 
•  dane rynkowe o wysokości wynagrodzeń. 

Szeregowanie stanowisk będzie tu rozumiane jako określanie rangi pracow-
ników w strukturze organizacji na podstawie relatywnej wartości przypisywanej 
im przez firmę. Ma ono ścisły związek z wartościowaniem wkładu, jaki praca na 
tych stanowiskach może wnieść do organizacji29. Kategorie stanowisk pracy są 
zwykle wyznacznikami granic wynagrodzenia dostępnego dla pracownika, dla-
tego z jego punktu widzenia zaszeregowanie jest ważną informacją o możliwo-
ściach zarobkowych. 

Zaszeregowanie stanowisk powinno odzwierciedlać zakres i rangę obowiąz-
ków, skalę odpowiedzialności oraz inne cechy charakteryzujące daną funkcję. 
Wśród celów szeregowania wymienia się: 
•  wyznaczenie przedziałów płacowych, 
•  stworzenie struktury ważnej w perspektywie zarządzania budżetem płac, 
•  wartościowanie stanowiska z punktu widzenia organizacji, 
•  kształtowanie planów sukcesji, 
•  dostarczanie pracownikom motywacji do rozwoju30. 

Oczywiście powyższa lista jest formą uogólnienia, ponieważ każda firma na-
daje priorytetowy charakter nieco innym celom. Ponadto w pewnych sytuacjach 
czy branżach szeregowanie okazuje się niemożliwe. Na przykład w większości 
przedsiębiorstw z branży technologicznej niektórzy pracownicy są tak zwanymi 
pracownikami zadaniowymi (franchise players). Oznacza to, iż łatwo dopaso-
wują się do każdego wewnętrznego modelu organizacyjnego. Gwałtowność 
zmian technologicznych i organizacyjnych w biznesie zmusza do wykorzystania 
kapitału ludzkiego w nietradycyjnych rolach. Trudno „umieścić” takich pracow-
ników w sztywnych strukturach płacowych31. 

                                                 
29 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficy-

na Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 187. 
30 Tamże, s. 187. 
31 The Future of Salary Management, Compensation & Benefits Review, 2001, nr 4, s. 12.  
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Ważnym celem, który również trzeba wymienić analizując zasadność szere-
gowania stanowisk i wartościowania pracy to produktywność wynagrodzeń. 
Przez ostatnie dziesięć lat w krajach tzw. starej Unii Europejskiej i w Stanach 
Zjednoczonych wynagrodzenia bazowały głównie na danych pochodzących  
z rynku zewnętrznego. Wyliczenia te, chociaż bardzo rzetelne, nie brały pod 
uwagę specyfiki firm i celów, do których te dążyły. Przedsiębiorstwa bez we-
wnętrznych systemów wyceny pracy proponowały często zbyt wygórowane 
zarobki na poszczególnych stanowiskach. Wynagrodzenia w organizacji porów-
nywane były z danymi rynkowymi. Ograniczenia płynące z takiego sposobu 
wyceny stanowisk zmuszają firmy do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych 
sposobów wynagradzania. Największą wadą rozwiązań płacowych bazujących 
wyłącznie na danych z rynku zewnętrznego jest niemal całkowite ignorowanie 
rzeczywistości, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo. Wpływa to na niską pro-
duktywność wynagrodzeń, która definiowana jest jako zwrot z pieniędzy zain-
westowanych w wynagrodzenia. Fakt ten wynika bezpośrednio z niedostatecznego 
określenia, które stanowiska mają wpływ na wyniki firmy. W celu poprawy 
produktywności wynagrodzeń istnieje potrzeba wprowadzenia bardziej strate-
gicznego podejścia do wyceny pracy. Strategiczna wycena pracy jest koncepcją, 
która przy definiowaniu ogólnych poziomów wynagrodzeń bierze pod uwagę 
zarówno rynkową, jak i wewnętrzną (zależną od firmy) wartość danego stanowiska. 
Proces wyceny pracy prowadzi do określenia, które funkcje są najważniejsze dla 
działania przedsiębiorstwa. Dane z badań sugerują, że czynniki inne od rynko-
wych powinny być bardziej brane pod uwagę niż to miało miejsce dotychczas32.  

Dwa zbliżone merytorycznie stanowiska pracy, w dwóch konkurencyjnych 
firmach mogą funkcjonować w zupełnie odmiennych warunkach i w związku  
z tym różna może być złożoność pracy. Dlatego w trakcie opracowywania sys-
temów wynagradzania zaleca się jednoczesne korzystanie z wyników procesu 
wartościowania stanowisk pracy, jak i z danych pochodzących z rynku. Warto-
ściowanie stanowisk pracy powinno dostarczać informacji o istotności, niezbęd-
ności i złożoności danego stanowiska pracy oraz pozwalać zakwalifikować je do 
określonej kategorii zaszeregowania z odpowiednimi stawkami płac. Z kolei 
rynkowa wycena pracy powinna dawać impuls do uatrakcyjniania oferty płaco-
wej dla pracowników, w zależności od stawek oferowanych przez inne firmy33. 

Podczas szeregowania stanowisk rzadko można uznać za właściwe automa-
tyczne przenoszenie poziomu kompetencji. Wynika to chociażby z faktu, że 
kompetencje mają różne poziomy i stąd ich porównywanie między stanowiska-
mi pracy jest trudne, lub wręcz metodologicznie wadliwe. Ponadto na różnych 

                                                 
32 Por. C. Ellis, L. Laymon, P. Leblanc, Improving Pay Productivity with Strategic Work Valua-

tion, Worldatwork Journal, 2004, nr 2.  
33 Por. R. Heneman, P. Leblanc, Work Valuation Addresses Shortcomings of Both Job Evaluat-

tion and Market Pricing, Compensation & Benefits Review, 2003, nr 1.  
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stanowiskach pracy wymagane są różne poziomy kompetencji i zdarzają się 
sytuacje, kiedy na stanowisku zaszeregowanym wyżej oczekiwany jest niższy 
poziom jakiejś kompetencji w porównaniu ze stanowiskiem na niższym pozio-
mie zaszeregowania. Powiązanie szeregowania z modelami kompetencyjnymi 
uzasadnione jest raczej w postaci łączenia struktur kompetencyjnych z funkcja-
mi i zadaniami wymaganymi na danym stanowisku, a następnie ocena ich wagi, 
np. za pomocą systemu punktowego. Stąd w praktyce istnieje konieczność 
udzielenia odpowiedzi na kilka pytań: 
•  Ile punktów zostanie przyznanych różnym poziomom kompetencji? 
•  Czy te same poziomy różnych kompetencji mogą być wartościowane ina-

czej? 
•  Czy wszystkie kompetencje mają być traktowane jednakowo, czy też niektóre 

zostaną uznane za bardziej cenne z punktu widzenia organizacji? 
•  Jakie kryteria decyzyjne przyjmuje się podczas omawianego procesu?34. 

Proces szeregowania stanowisk jest ściśle powiązany z procedurami warto-
ściowania pracy. Metody wartościowania są specyficzne dla gospodarki rynkowej. 
Korzenie wartościowania pracy sięgają XIX w., kiedy to F.W. Taylor zainicjo-
wał badania metod pracy i mierzenia pracy. Następnie opracowano metody 
opracowywania ilościowych standardów pracy, czyli tzw. normowanie pracy,  
a także jej przestrzenne organizowanie. Pierwszy model jakościowej oceny pra-
cy, czyli wartościowania, przedstawił Ch.E. Bedaux w roku 1916. Początkowo 
wartościowanie opierało się na subiektywnej ocenie całości zachowania. Były to 
oceny sumaryczne. Następnie, wciąż subiektywnie, porównywano jakościowe 
aspekty poszczególnych rodzajów działań, uzyskując oceny sumaryczno-porów-
nawcze. Wreszcie wprowadzono oceny analityczne, polegające na obiektywnym 
badaniu składników danej pracy. Obecnie przyjmuje się, że oprócz oceny rodzaju 
pracy należy wziąć pod uwagę wyniki ocen pracowniczych, które wartościują 
zachowanie konkretnej osoby wobec obowiązków, jakie ma wykonać. Polega to 
na przyrównaniu cech pracownika do określonego, w kategoriach ilościowych  
i jakościowych, „ideału” pracownika na danym stanowisku. Do oceny używa się 
takich kryteriów, jak kwalifikacje, efektywność, zachowanie, predyspozycje 
osobowościowe, czyli tego, co można w uproszczeniu nazwać kombinacją kom-
petencji i wyników pracy. 

Dobór metody wykorzystywanej do ocen pracowniczych uwarunkowany jest 
ich celem. Można oceniać jedynie przeszłe dokonania pracownika, ale jeśli 
chcemy wykorzystać wyniki do planowania, należy uwzględnić w ocenie potencjał 
rozwoju zawodowego. Wprowadzenie metody oceny trudności pracy pozwala 
stworzyć szkielet systemu wynagrodzeń, pomaga ustalić hierarchię stanowisk, 
ale nie może być jedynym uwzględnianym kryterium. Dopiero motywacyjny 

                                                 
34 Por. S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne…, op. cit., s. 192–195. 
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system płac poparty przeprowadzanymi ocenami wyników i kompetencji daje 
podstawy do ustalenia ostatecznej wersji siatki wynagrodzeń w firmie35. 

Kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom maksymalną swobodę co do 
kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego 
związku płacy z pracą.  

Wartościowanie stanowisk to systematyczny proces, który dla celów spraw-
nego zarządzania kapitałem ludzkim ustala przy pomocy rzetelnych metod rela-
tywne znaczenie poszczególnych stanowisk, zgodnie z misją i strategią działania 
przedsiębiorstwa. Wartościowanie pracy polega na analizie i wycenie pracy na 
danym stanowisku, według ustalonych z góry kryteriów oraz na ustaleniu dla 
tych kryteriów określonej liczby punktów, a następnie kategorii zaszeregowania 
płacowego. W wyniku wartościowania pracy otrzymujemy hierarchię stanowisk 
robotniczych i nierobotniczych w przedsiębiorstwie36. 

Wartościowanie pracy pozwala ustalić znaczenie i pozycję danego stanowi-
ska w strukturze organizacyjnej. Podstawą opłacania pracy jest prawidłowo 
opracowany taryfikator kwalifikacyjny. Polega on na zaszeregowaniu konkret-
nych stanowisk pracy do poszczególnych kategorii zatrudnienia. Wyróżnia się 
dwie główne ogólne metody wartościowania pracy: sumaryczne i analityczne 
oraz dwa sposoby kwantyfikacji trudności zadań: przez szeregowanie lub stop-
niowanie. Podziały te generują więc cztery procedury wartościowania pracy  
i przechodzenia na płace: 
1. Metody sumaryczne. 

a. Szeregowanie porządkowe (całościowe). 
Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie odbywa się przez jej szczegó-
łowy opis i wyspecyfikowanie, a następnie uszeregowanie według trudności, 
porównując poszczególne zadania parami. Tworzony jest taryfikator przypo-
rządkowujący płace do odpowiedniej trudności stanowiska pracy. Różnico-
wanie stawek w ten sposób jest przejrzyste i ogólnie zrozumiałe. Problemy 
pojawiają się przy bardziej skomplikowanych strukturalnie organizacjach, 
w których istnieją zwykle stanowiska wymagające wysokich lub bardzo 
specyficznych kwalifikacji, trudnych do porównania. Z tych przyczyn me-
toda ta jest rzadko stosowana. 

b. Kwalifikowanie do grup płac. 
W tej metodzie przyporządkowanie zadania odbywa się bezpośrednio do 
wysokości stawki wynagrodzenia. Najpierw tworzony jest taryfikator za-
wierający zwykle od 8 do 14 grup płac odzwierciedlających trudności 
szczegółowo opisywanych stanowisk pracy, a dopiero później następuje 
kwalifikowanie czynności do odpowiedniego poziomu tabeli płac. Prostota 

                                                 
35 Por. A. Baszczyński, Determinanty wynagrodzeń. Kilka polemicznych uwag o znaczeniu 

wartościowania pracy, Personel i Zarządzanie, 2001, nr 1, s. 98. 
36 Por. Z. Czajka, Koncepcje systemu..., op. cit., s. 72–74. 
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tej metody jest jej niewątpliwą zaletą. Niestety traci na znaczeniu wobec 
częstych problemów przy przyporządkowaniach. Niewystarczające roz-
graniczenia między grupami sprawiają, że staje się ona często bardzo su-
biektywna. 

2. Metody analityczne. 
a. Szeregowanie seryjne (według wymagań). 

Zadania szeregowane są oddzielnie dla każdego rodzaju wymagań. Pod-
stawą przejścia z wartościowania pracy na płace są wielkości addytywne 
(zwykle liczby procentowe), powstałe z liczb porządkowych lub numerów 
miejsc w szeregu, oraz relacje pomiędzy poszczególnymi wymaganiami  
i ich sumami prezentowane przez wagi. Metoda, mimo swej funkcjonal-
ności, pozostawia zbyt dużą swobodę przy tworzeniu taryfikatora, szcze-
gólnie przy doborze cech i ich wag. 

b. Kwalifikowanie według oceny punktowej. 
Wymaganiom niezbędnym przy danym zadaniu przyporządkowane są wagi,  
a następnie nadane oceny punktowe. Wartości ważone pracy są następnie za-
szeregowane do odpowiedniej kategorii w tabeli wysokości wynagrodze-
nia. Procedura ta jest najbardziej popularna, jednak również pozostawia 
swobodę dla ocen subiektywnych. Dużą zaletą metody jest uniwersalność 
i elastyczność taryfikatorów – w każdym momencie można zmieniać wa-
runki uposażenia bez konieczności zmiany wyników wartościowania pracy. 
Czasami konkretne stawki wynagrodzenia zasadniczego przeliczane są 
według różnych wzorów bezpośrednio z oceny ważonej. 

W metodach wartościowania pracy występują dwa rodzaje kryteriów: kryte-
ria syntetyczne i kryteria elementarne (szczegółowe, cząstkowe). Kryteria syn-
tetyczne mają charakter ogólny (uniwersalny), ponieważ określają wymagania, 
które są zbieżne w wykonywaniu każdej pracy i w każdym zawodzie. Kryteria 
elementarne detalizują treść kryteriów syntetycznych, tzn. uszczegółowiają 
wymagania stawiane przez pracę jej wykonawcom. 

W procesie wartościowania organizacja uzyskuje: 
•  hierarchię stanowisk, 
•  eliminowanie uznaniowości przy ustalaniu zasad wynagradzania, 
•  możliwość wykorzystania metody do kształtowania lub relacji płac całkowi-

tych, 
•  łagodzenie konfliktów płacowych. 

W roku 1950 Międzynarodowa Organizacja Pracy opracowała tzw. schemat 
genewski, który zawiera uniwersalne kryteria syntetyczne, będące jednocześnie 
rodzajami wymagań. Może on mieć zastosowanie do wszystkich zawodów  
i różnych prac. Schemat genewski i jego rozwinięcie o kryteria elementarne 
przedstawia tabela 5.2. 
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Tabela 5.2.  Kryteria syntetyczne i elementarne systemu wynagrodze ń  
wg schematu genewskiego 

Kryteria  syntetyczne Kryteria elementarne 

Wymagania psychiczne Wiadomości 
Rozwaga 

Właściwości fizyczne Zręczność 
Obciążenie mięśni 
Obciążenie zmysłów i nerwów 

Odpowiedzialność Za środki produkcji i wyroby 
Za bezpieczeństwo i zdrowie innych osób 
Za przebieg procesu pracy 

Warunki pracy (obciążenie) Temperatura 
Wilgoć 
Brud 
Gazy, pary 
Hałas, wstrząsy 
Oślepienie, brak światła 
Niebezpieczeństwo przeziębień 
Prace na wolnym powietrzu 
Zagrożenie wypadkowe 

Źródło:  L. Martan, Praca i wynagradzanie w przedsiębiorstwie. Zagadnienia podstawowe, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, s. 16. 

 
Międzynarodowa Organizacja Pracy przygotowała listę 26 najczęściej uży-

wanych kryteriów wyceny stanowisk pracy. Są to: 
 

 odpowiedzialność 
 analiza i opiniodawstwo 
 precyzja, dokładność 
 złożoność 
 kontakty zewnętrzne, 

dyplomacja 
 inwencja, kreatywność 
 wiedza i umiejętności 
 podejmowanie decyzji 
 sprawność manualna 

 

 planowanie i koordynacja 
 rozwiązywanie problemów 
  kontakty interpersonalne 
 szkolenia i doświadczenie 
 odpowiedzialność za pieniądze, 

materiały, poufne informacje, do-
kumentację, wyposażenie, procesy 

 wykształcenie 
 skutki pomyłek 

 

 wysiłek 
 inicjatywa  
 wiedza technologiczna 
 wysiłek umysłowy 
 wymagania fizyczne 
 kondycja fizyczna 
 kontrola zasobów 
 wykonywanie zadań 
 warunki pracy 
 praca w warunkach 

stresu psychicznego 

Źródło:  H. Czubasiewicz, Wynagradzanie pracowników, www.mizws.readback.maknet.pl 2007-08-07. 

 
Analiza kryteriów MOP pozwala na wniosek, że zdecydowana większość  

z nich to kompetencje, lub części składowe kompetencji zawodowych. 
W Polsce dostępnych jest kilka metod wartościowania pracy. Jedną z bar-

dziej znanych jest metoda „UMEWAP – 95”. Schemat wartościowania pracy za 
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pomocą tej metody przedstawia tabela 5.3. Metodę UMEWAP – 95, podobnie 
jak inne metody, można przystosować do specyfiki każdego przedsiębiorstwa. 
Uzyskuje się to przez np. zwiększenie maksymalnej liczby punktów w kryte-
riach, które są preferowane, rezygnację z niektórych kryteriów lub wprowadzenie 
dodatkowych kryteriów specyficznych dla danej firmy. 

Efektem wartościowania pracy jest taryfikator kwalifikacyjny stanowiska 
pracy. Może on mieć różne formy. Najbardziej skrócona zawiera tylko: nazwę 
stanowiska, wycenę punktową i kategorię zaszeregowania37. Sporządza się go  
w formie karty taryfikacji kwalifikacyjnych dla danego stanowiska pracy. Tak 
opracowany i ciągle uaktualniany, stanowi bazę do kształtowania systemu wy-
nagradzania w firmie i jest nieodzowny przy podejmowaniu działań zmierzających 
do racjonalizacji zatrudnienia. 

 
Tabela 5.3.  Schemat warto ściowania pracy metod ą UMEWAP – 95 

Kryteria warto ściowania pracy 

syntetyczne elementarne 

Maksymalna 
liczba punktów 

A. Złożoność pracy 
 

1. Wykształcenie zawodowe 
2. Doświadczenie zawodowe 
3. Innowacyjność, twórczość 
4. Zręczność 
5. Współdziałanie 

60 
35 
25 
20 
20 

B. Odpowiedzialność za: 1. Przebieg i skutki pracy 
2. Decyzje 
3. Środki i przedmioty pracy 
4. Bezpieczeństwo innych osób 
5. Kontakty zewnętrzne 

35 
35 
25 
25 
20 

C. Uciążliwość pracy 1. Wysiłek fizyczny 
2. Wysiłek psychonerwowy 
3. Wysiłek umysłowy 
4. Monotonia i monotypia 

30 
20 
20 
10 

D. Warunki pracy 1. Uciążliwość środowiska 
pracy 

2. Czynniki niebezpieczne 

25 
15 

Maksymalna liczba punktów 420 

Źródło:  Z. Czajka, Koncepcje systemu płac w przedsiębiorstwie, Międzynarodowa Szkoła Menedże-
rów Spółka z o.o., Warszawa 1999, s. 78. 

 
Jedną z interesujących metod wartościowania pracy uwzględniającą w tym 

procesie kompetencje pracowników jest metoda Mercera. System wartościowa-
nia pracy wykorzystywany przez firmę Mercer należy do autorskich, analityczno- 

                                                 
37 Tamże, s. 81. 
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-punktowych metod wartościowania stanowisk. Nie jest to jedyna metoda warto-
ściowania zaproponowana przez firmę Mercer. Oprócz wartościowania punkto-
wego, firma oferuje również metodę klasyfikacji stanowisk oraz inne, dostoso-
wane do specyfiki organizacji systemy wartościowania. W swych założeniach 
mają one przede wszystkim odpowiadać na indywidualne potrzeby pracodaw-
ców. O doborze kryteriów syntetycznych oraz elementarnych decyduje więc 
specyfika organizacji. W przeciwieństwie do innych metod wartościowania pracy, 
w których występują określone kryteria syntetyczne i elementarne, metoda anali-
tyczno-punktowa Mercera jest bardziej elastyczna. Nie poddaje się ona ogólne-
mu podziałowi metod wartościowania ze względu na ich uniwersalność bądź 
specyfikację wartościowanych stanowisk (np. wartościowanie tylko stanowisk 
kierowniczych, tylko robotniczych lub wszystkich stanowisk w danej firmie).  
W zależności od potrzeb można dostosować ją do określonej grupy lub typu 
stanowisk. W porównaniu do innych, analityczno-punktowych metod warto-
ściowania stanowisk, metoda Mercera jest, podobnie jak system zarządzania 
kompetencjami, silnie zorientowana na wspieranie strategii i filozofii przedsię-
biorstwa. Cel ten jest realizowany przez ustalenie priorytetowych celów organi-
zacji, kluczowych stanowisk oraz kompetencji posiadanych przez pracowników. 
Zarówno proces wartościowania pracy Mercera, jak i jego późniejsze utrzymanie, 
są skorelowane z oczekiwaniami pracodawcy wobec pracowników. Oznacza to, 
że np. wymagania dla danego stanowiska ujęte w kwestionariuszach wartościo-
wania są dla pracownika komunikatem o jego obowiązkach oraz o wymaganiach 
dotyczących awansu zawodowego. 

Najbardziej charakterystyczne cechy wymieniane przez specjalistów Mercera 
jako istotne zalety metody to: 
•  dobór kryteriów wartościowania do specyfiki przedsiębiorstwa, 
•  wykorzystanie jednego kwestionariusza do przeprowadzenia analizy oraz 

wartościowania pracy – zmniejsza to rozmiar niezbędnej dokumentacji, 
•  partycypacyjny charakter procesu, a więc aktywne uczestnictwo w procesie 

wartościowania części, lub nawet wszystkich pracowników, 
•  stała współpraca z klientem podczas opracowywania skutecznych rozwiązań, 
•  efektywna metodologia utrzymania systemu wartościowania po zakończeniu 

procesu, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania ułatwiającego 
kontrolę nad nim.  
W metodzie Mercera mamy do czynienia nie tylko ze zmiennymi kryteriami 

cząstkowymi, ale także z elastycznym układem kategorii syntetycznych. Analo-
gicznie do kategorii, zmienne są również stopnie wyceny poszczególnych ele-
mentów cząstkowych. Na przykład umiejętności negocjacji, komunikacji i auto-
prezentacji wymagane dla dwóch różnych stanowisk, mogą posiadać odmienną 
wycenę, w zależności od ich wagi dla całego stanowiska. Niektóre kompetencje, 
ważne dla wszystkich stanowisk w jednym przedsiębiorstwie, w innym mogą 
zostać całkowicie pominięte, lub zastąpione bardziej adekwatnymi kryteriami. 
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Jak wiadomo, przeprowadzenie wartościowania pracy jest zwykle procesem 
długim, żmudnym i kosztownym. Aby więc uzyskać możliwie najwięcej korzyści, 
podczas projektowania procesu można założyć więcej celów niż tylko wycena 
stanowisk, służąca określeniu siatki płac. Metoda Mercera bierze pod uwagę 
także ten aspekt. Wartościowanie stanowisk przynosi korzyści w sferze moty-
wowania pracowników, podczas planowania ich rozwoju zawodowego, określania 
luk kompetencyjnych oraz rekrutacji. Należy dodać, że obecnie niemal wszystkie 
metody wartościowania starają się uwzględnić dodatkowe cele procesu warto-
ściowania pracy. W ten sposób ogromne nieraz koszty poniesione przez organi-
zację poddaną wartościowaniu stanowisk stają się inwestycją wielowymiarową. 

Metodologia Mercera oparta jest na specjalnie skonstruowanym kwestiona-
riuszu, za pomocą którego przeprowadza się jednocześnie analizę pracy oraz 
samo wartościowanie. Nie ma więc potrzeby sporządzania pracochłonnych opi-
sów stanowisk. Kwestionariusz opracowywany jest specjalnie dla danej firmy. 
Są w nim zebrane odpowiednie kryteria syntetyczne i elementarne. Wypełniający 
kwestionariusz pracownik określa stopień natężenia lub trudności danego kryte-
rium. Kwestionariusze są tak skonstruowane, aby mogli je wypełnić wszyscy 
pracownicy. Konsultanci firmy Mercer propagują partycypacyjny model warto-
ściowania stanowisk, który ma na celu lepsze zrozumienie procesu, co jest 
szczególnie istotne w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w tych, w których działają 
związki zawodowe.  

Proces wartościowania pracy ma kilka etapów, których czas trwania jest 
szczegółowo zaplanowany, tak aby nie trwał zbyt długo i tym samym nie obcią-
żał funkcjonowania organizacji. Prace wstępne rozpoczyna się zwykle od analizy 
sytuacji przedsiębiorstwa. Pod uwagę brany jest cały zestaw czynników charak-
teryzujących firmę: branża, strategia i aktualna sytuacja, wartości i cele, struktura  
i polityka zatrudnienia, obowiązujące procedury, liczba i złożoność stanowisk, 
stan obecnego systemu wartościowania pracy (jeśli jest stosowany), system wy-
nagradzania i taryfikatory płac. Analiza powyższych czynników służy określeniu 
najważniejszych kryteriów branych pod uwagę w dalszym procesie, a także 
stopni i poziomów kompetencji wymaganych na danym stanowisku. 

Po wstępnym zaprojektowaniu procesu, formowana jest komisja ds. warto-
ściowania pracy. Jest ona pewnym novum jako stały element danej metody war-
tościowania. Zwykle postulat utworzenia komisji nadzorującej przebieg procesu 
jest traktowany opcjonalnie i raczej rzadko stosowany w przedsiębiorstwach 
(zwłaszcza polskich). W skład komisji wymaganej przez metodę Mercera, 
wchodzi 4 do 6 osób z najwyższego lub średniego szczebla zarządzania. Najle-
piej jeśli pracują w niej również członkowie związków zawodowych. Ważne 
jest, aby komisja nie była zbyt duża, ponieważ praca w dużej grupie bywa orga-
nizacyjnie niewygodna. Wszyscy członkowie komisji ds. wartościowania po-
winni posiadać gruntowną wiedzę dotyczącą procesu wartościowania stanowisk. 
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Organizacja winna zatem zadbać o ich odpowiednie przeszkolenie, ewentualnie 
zapewnić obecność zewnętrznego konsultanta. Członkowie komisji powinni być 
dobrani także pod kątem autorytetu wśród współpracowników. Może to istotnie 
rzutować na nastawienie reszty załogi do całego procesu. Na tym etapie niezwykle 
ważna jest także komunikacja z pracownikami, czyli dokładne poinformowanie 
ich o celach, przebiegu i spodziewanych efektach przedsięwzięcia. 

 
Rysunek 5.1.  Etapy procesu warto ściowania pracy metod ą Mercera 

na przykładowym wykresie Gantta 

Żródło:  http://www.mercerhr.com/summary 2007-08-07. 

 
Kolejnym, ważnym etapem jest opracowanie programu czasowego realizacji 

procesu wartościowania. Specjaliści firmy Mercer używają w tym celu tzw. 
wykresu Gantta, pozwalającego na szczegółowe zaplanowanie trwania kolejnych 
etapów. Przedstawiono je na rysunku 5.1. Według przykładowego wykresu 
Gantta, realizacja procesu wartościowania trwa od 4 do 6 miesięcy. Wstępna 
analiza przygotowawcza oraz testy, pozwalają konsultantom wyodrębnić te 
aspekty pracy, które są znaczące dla strategii firmy. Komisja ds. wartościowania 
stanowisk musi przedyskutować, a następnie zaakceptować ustaloną listę kryte-
riów. Ich ostateczna liczba powinna mieścić się pomiędzy 12 a 15 (optymalna 
dla średniej wielkości przedsiębiorstwa). Ważne, by zestaw uwzględniał istotne 
aspekty pracy, ale jednocześnie nie można pozwolić, aby były one liczone po-
dwójnie (nie mogą się znaleźć w kilku kryteriach).  
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Kolejnym krokiem jest wyróżnienie poszczególnych poziomów nasilenia danego 
kryterium cząstkowego. Zostają w tym celu sformułowane definicje poziomów 
poszczególnych kryteriów. Całość daje projekt przyszłego kwestionariusza.  

 
Tabela 5.4.  Definicje poziomów nasilenia cechy/wymagania dla kryterium  

„Komunikacja zewn ętrzna” 

Kryterium 
cząstkowe Stopie ń nasilenia 

1. Minimalny – osoba na tym stanowisku niewiele lub wcale nie kontaktuje się 
z innymi organizacjami. 

2. Średni – osoba na tym stanowisku utrzymuje kontakty z innymi organizacja-
mi na poziomie wykonawczym i/lub z dostawcami/klientami firmy. 

3. Znaczny – osoba na tym stanowisku utrzymuje kontakty z innymi organiza-
cjami na poziomie kierownictwa lub/i z głównymi dostawcami/klientami fir-
my. 

 
 
 
1. Poziom 

kontaktów 
 

4. Wysoki – praca na tym stanowisku wymaga kontaktów z osobami na najwyż-
szych stanowiskach innych organizacji i/lub ze strategicznymi klientami fir-
my 

1. Podstawowy – kontakty dotyczą głównie spraw rutynowych, choć wymagana 
jest jasność wyrażania myśli, zrozumienie i uprzejmość. 

2. Tematyczny – w kontaktach wymagane jest dosyć dużo złożonych informacji 
w konkretnej, profesjonalnej dziedzinie oraz umiejętność wyjaśnienia tego 
typu kwestii osobom o różnym przygotowaniu. 

3. Perswazyjny – wymagana jest umiejętność prowadzenia dyskusji w celu 
przekonania i pozyskania współpracy rozmówcy w sytuacji różnicy opinii 
lub nawet silnych antagonizmów. 

 
 
 
2. Charakter 

kontaktów 

4. Strategiczny – kontakty wymagają umiejętności dyskutowania z klientem 
w kwestii o wysoce złożonej, delikatnej naturze; skomplikowanych negocjacji. 

Źródło:  http://www.mercerhr.com/summary 2007-08-07 

 
Kryterium przedstawione w tabeli 5.4 jest skonstruowane w ten sposób, że 

pierwszy z czynników (poziom kontaktów) pełni rolę mnożnika drugiego ele-
mentu (charakter kontaktów). Definicje poszczególnych poziomów nasilenia 
danej cechy/kompetencji są ustalane w odniesieniu do konkretnych profili sta-
nowisk lub branży danej organizacji. Na przykład w przypadku firmy handlowej, 
w której trzon stanowi sieć sprzedawców, kryterium komunikacji może zostać 
szczególnie wyróżnione, a stopni nasilenia wymagań może być nieco więcej. Po 
opracowaniu zestawu kryteriów wraz ze stopniami ich nasilenia, należy wykonać 
test pilotażowy. W skrócie polega on na próbnym wypełnieniu kwestionariusza 
przez reprezentatywną grupę pracowników. Dzięki temu można sprawdzić, czy 
kwestionariusz jest zrozumiały i dobrze sformułowany. Wyniki pilotażu podda-
ne są prostym analizom statystycznym wykazującym odpowiednie zależności 



Wynagradzanie pracowników w procesie zarządzania kompetencjami 

 

199 

pomiędzy kryteriami. Jest to odpowiedni moment na dokonywanie w kwestiona-
riuszu niezbędnych poprawek. Gotowy kwestionariusz, w swej ostatecznej wersji 
zostaje wypełniony przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach najlicz-
niej reprezentowanych w firmie i najbardziej typowych dla jej działalności. 
Kwestionariusz wypełniają wszyscy pracownicy lub reprezentatywna grupa  
(w dużych przedsiębiorstwach – 30%). Muszą one zostać zaakceptowane i za-
opiniowane przez przełożonych. Ważne jest, aby wszelkie rozbieżności zostały 
wyjaśnione lub doprecyzowane. Analiza wyników wartościowania przeprowa-
dzana jest za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego, który sta-
nowi integralną część metody Mercera. Polega ona na sprawdzeniu korelacji 
kryteriów. Wyniki są podstawą dla ustalenia wag kryteriów, a następnie punkta-
cji. Najpierw obliczane zostają punkty dla stanowisk kluczowych, a następnie 
dla pozostałych. W tym momencie następuje przejście do projektowania taryfi-
katora pracy oraz struktury płacowej. 

Niewątpliwą zaletą metody Mercera jest jej elastyczność oraz ścisła korelacja 
ze strukturą organizacji, w której przeprowadzany jest proces wartościowania. 
Brak z góry określonych kryteriów pozwala na zdefiniowanie optymalnych 
oczekiwań co do stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie.  

Broadbanding (spotyka się również inną pisownię: broad banding). Broad-
banding może być traktowany jako sposób wynagradzania w oparciu o kompe-
tencyjne metody wartościowania pracy i szeregowania stanowisk. Po raz pierwszy 
wprowadzono go w USA w późnych latach 80. Ta nowa struktura systemu pła-
cowego wydawała się lepiej pasować do nowo tworzonych, dosyć płaskich 
struktur organizacyjnych. Stosunkowo szybko rosła liczba firm wykorzystują-
cych system: w roku 1993 wprowadziło go 10% firm, natomiast w roku 1999 już 
23%38. 

Istota broadbandingu polega na tym, że wprowadza on kilka grup płacowych 
ze znacząco dużą rozpiętością zamiast kilku lub kilkunastu poziomów wynagro-
dzenia. Wdrażanie systemu zwykle podzielone jest na dwa etapy: pierwszy po-
lega na zastąpieniu przeważnie bardzo dużej liczby poziomów płac najwyżej 
ośmioma szerokimi grupami. Grupy te powstają na podstawie znacznych różnic 
w kompetencjach i odpowiedzialności związanej z zajmowanym stanowiskiem. 
Jedna grupa łączy natomiast pracowników wykonujących różne rodzaje prac,  
w różnych funkcjonalnościach czy działach przedsiębiorstwa. Drugi etap to ana-
liza rynkowych wskaźników płac w celu stworzenia ogólnego wskaźnika płac 
dla każdej grupy.  

Menedżerowie rozważający wprowadzenie strategii broadbandingu liczą na 
poprawę efektywności organizacji przez osiągnięcie kilku celów. Przede wszyst-
kim chcą motywować płacowo pracowników z optymalną z punktu widzenia 

                                                 
38 E.W. Arnold, C.J. Scott, Does Broad Banding Improve Pay System Effectiveness?, Southern 

Business Review, 2002.03.01, s. 108. 
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organizacji strukturą kompetencji oraz zwiększać wydajność dzięki mniejszej 
liczbie pracowników. Kolejnym elementem jest promowanie stałego rozwoju 
zawodowego, w tym rozwoju kariery wśród pracowników. Metoda umożliwia 
również większą swobodę zarządzania. Zmiany wewnątrz firmy nie byłyby już 
ograniczane przez stanowiska, które mają ściśle określone zadania oraz poziom 
wynagrodzenia. 

Badania efektywności opisywanego systemu płacowego przeprowadzone za 
pomocą takich kryteriów, jak: sprawiedliwość płacowa, zewnętrzna rywalizacja, 
motywacja, prostota administracyjna, legalność oraz wpływ na budżet pozwoliły 
na sformułowanie pozytywnych dla broadbandingu wniosków W przypadku 
odczucia sprawiedliwości płac przez pracowników, zauważono dużą poprawę  
w porównaniu z tradycyjnymi systemami płacowymi. Kilka grup z szeroko zde-
finiowanymi stanowiskami zapewnia mniejsze zróżnicowanie płac, co wywołuje 
także mniejsze niezadowolenie czy poczucie niesprawiedliwości. Wątpliwości 
oraz ewentualne problemy mogą pojawić się w przypadku zbyt małego zróżni-
cowania między grupami lub zbyt dużego zróżnicowania wewnątrz grupy. Na-
potkano na pewne trudności w ocenie wpływu tej metody wynagradzania na 
zewnętrzną rywalizację, ze względu na brak porównywalności z przedsiębior-
stwami, które nie wprowadziły broadbandingu.  

Broadbanding powoduje, że pracownicy są zachęcani do rozwijania wszyst-
kich przydatnych kompetencji zamiast skupiania się wyłącznie na tych, które 
pomogą w zdobyciu awansu. Pracownik jest doceniany, zachęcany do rozwoju, 
który będzie korzystny nie tylko dla firmy, ale także dla samego pracownika, 
dzięki zwiększaniu jego szans na rynku pracy. Dzięki łatwiejszemu oraz szyb-
szemu przeprowadzaniu zmian, praca staje się bardziej interesująca i mniej mo-
notonna. Menedżerowie mają większą swobodę dotyczącą podwyżek, co znacznie 
zwiększa motywację pracowników, ponieważ nie są oni ograniczani przez mak-
symalne stawki ściśle związane z danym stanowiskiem. Natomiast z drugiej 
strony brak jest odczuwalnych, tradycyjnych awansów, do których pracownicy 
są zwykle przyzwyczajeni. Pozbawieni motywacji w postaci awansów, mogą 
odchodzić z firmy. Kiedy więc broadbanding jest efektywny? Hay Association 
oraz American Compensation Association/Hewitt Association podkreślają, że 
jest to system przynoszący pozytywne rezultaty wtedy, gdy wspiera zmiany  
w kulturze i strukturze organizacji. Wprowadzone zmiany dają większą swobodę 
działania oraz możliwość przeprowadzania zmian, natomiast wymagają swoistej 
czujności menadżerów, a przede wszystkim zrozumienia metody zarówno przez 
pracodawcę, jak i pracowników39.  

Analiza problematyki szeregowania stanowisk oraz wartościowania pracy 
nakazuje spojrzenie na te procesy w kontekście szerszych zmian zachodzących 

                                                 
39 Tamże, s. 108. 



Wynagradzanie pracowników w procesie zarządzania kompetencjami 

 

201 

we współczesnych organizacjach. Coraz częściej obserwowanym zjawiskiem 
jest dominacja pracy zespołowej nad indywidualną. Stawia to pod znakiem 
zapytania zasadność wartościowania poszczególnych stanowisk jak i kształto-
wania stanowiskowych portfeli kompetencji. Zakres prac wykonywanych przez 
poszczególnych pracowników jest obecnie coraz bardziej zmienny. Coraz więk-
sza i częstsza jest rotacja pracowników na stanowiskach w ramach zespołów. 
Nakazuje to prognozować, że zarządzanie kompetencjami zawodowymi będzie 
w przyszłości ewaluowało od kompetencji stanowiskowych do kompetencji 
całych zespołów. 

 

5.4.  Efektywność a kompetencje – systemy wynagrodzeń  
na bazie ZKZ 

 
W literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu wynagradzanie „za kompetencje” 

to nazwa używana często zamiennie z nazwą „wynagradzanie za umiejętności” 
lub „za wiedzę”. To kolejny przykład konsekwencji różnorodności definicji 
wymienionych pojęć, na co zwracano już uwagę w poprzednich rozdziałach. 
Wynagradzanie tego typu, w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów wyna-
gradzania, ma na celu płacenie tylko za umiejętności, kompetencje lub wiedzę 
niezbędną do wykonywania zadań na danym stanowisku. W przypadku takiego 
wynagradzania identyfikuje się umiejętności konieczne do realizacji zadania lub 
grupy zadań, a wysokość płacy wyznacza się w odniesieniu do rynkowej wartości 
tych umiejętności. Największym wyzwaniem towarzyszącym takiemu wynagra-
dzaniu jest moment wyboru i wykorzystania metody (lub metod) oceny poziomu 
posiadanych przez pracowników pożądanych umiejętności. System wymaga 
znacznie większej precyzji i jest trudniejszy do zaprojektowania niż tradycyjny 
system oparty na wynagradzaniu np. za zajmowane stanowisko. Przygotowanie 
systemu wynagradzania za umiejętności można rozpatrywać jako proces składa-
jący się z dwóch etapów: identyfikacji umiejętności niezbędnych do skutecznej 
realizacji określonych działań oraz „certyfikacji” umiejętności, czyli wyboru 
procedury oceny posiadanych przez pracowników umiejętności, które zostały 
uznane za pożądane. Każda umiejętność określona jako niezbędna może być 
rozpatrywana na trzech poziomach rozwoju: 
•  zestaw umiejętności, 
•  jednostka umiejętności,  
•  element umiejętności. 

Ocena posiadanych przez pracowników umiejętności może być przeprowa-
dzona na każdym z wyróżnionych powyżej poziomów40. 

                                                 
40 R.E. Hughes, Skill or Diploma? The Potential Influence of Skill-based Pay Systems on 

Sources of Skills Acquisition and Degree Programs, Work Study, 2003, nr 52 (4), s. 179–183.  
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Wynagradzanie wyłącznie za kompetencje to postulat co najmniej kontro-
wersyjny. M. Juchnowicz, opierając się na słusznej i wielokrotnie dowiedzionej 
tezie, że „warunkiem uzyskania przez firmę przewagi konkurencyjnej jest ela-
styczne wykorzystanie wysokiej jakości zasobów kadrowych”41 krytykuje sytua-
cję, w której „praca, a nie osoba lub osoby ją wykonujące, staje się podstawą 
wynagrodzenia”42. Cytowana autorka definiuje system wynagradzania oparty na 
kompetencjach jako uzależnianie wysokości wynagrodzenia od tego, co pracow-
nik może zrobić lub od zdolności, jakie posiada i które może wykorzystywać 
przy realizacji różnego typu zadań. W tym ujęciu pracodawca ma opłacać moż-
liwości, dyspozycje pracownika, a nie jego faktyczne zachowania czy efekty 
pracy. „Pracownicy są wynagradzani za posiadany potencjał, a nie za pracę, jaką 
w konkretnym momencie wykonują”43. Wynagradzanie osoby (Pay the Person) 
to zindywidualizowana płaca w zależności od indywidualnych zdolności. Decy-
dującym argumentem za wprowadzeniem takiego systemu ma być silna moty-
wacja pracowników do rozwoju oraz bardziej elastyczny zasób kadrowy. Można 
domniemywać, że chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której pracownik wy-
nagradzany za zdolności, wiedzę, umiejętności, predyspozycje będzie pod 
wpływem takiej motywacji umiał niemal wszystko i jego pracodawca będzie 
mógł obsadzać go na dowolnym stanowisku pracy, mając gwarancję, że pracow-
nik jest osobą kompetentną do zajęcia tego stanowiska. Korzyścią płynącą  
z takiego rozwiązania ma być więc pośrednio redukcja zatrudnienia oraz ograni-
czenie liczby szczebli zarządzania. Ponadto pracownik świadomy tego, za co 
jest wynagradzany uzyskuje większą kontrolę nad swoim wynagrodzeniem. 
Konsekwencją przyjęcia opisanych rozwiązań jest postulat zastosowania bardzo 
elastycznych tabel płac, które powinny „czule i elastycznie reagować na zmiany 
poziomu kompetencji pracowników, bo tylko w ten sposób inspirujemy pracow-
ników do pożądanych zachowań prorozwojowych”44. 

Kompetencyjny system wynagrodzeń może być realizowany w dwóch wa-
riantach: wynagrodzenie pracownika w całości uzależnione jest od kompetencji 
lub wzrost wynagrodzenia uzależniony jest od kompetencji, a zróżnicowanie 
podwyżek jest wynikiem oceny zmian w kompetencjach. 

Tak rozumiany model wynagrodzeń opartych wyłącznie na kompetencjach 
można określić jako co najmniej dyskusyjny i ryzykowny. Przede wszystkim 
prowadzi do wysokich kosztów wynagrodzeń i szkoleń. Sytuacja, w której każ-
dy pracownik potencjalnie „umie wszystko” wydaje się bardzo trudna lub wręcz 
niemożliwa do osiągnięcia. Nawet gdyby do takiego stanu dążyć, wykorzystując 
                                                 

41 Por. M. Juchnowicz, Motywowanie do rozwoju, [w:] Zarządzanie talentami, praca zbiorowa 
pod redakcją S. Borkowskiej, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005, s. 98. 

42 Tamże, s. 98. 
43 Tamże, s. 99. 
44 Tamże, s. 99. 
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szeroki wachlarz metod i narzędzi doskonalących kompetencje i tak jest to bez-
celowe, skoro mają to być wyłącznie dyspozycje pracowników. Ponadto pra-
cownik, który nie używa kompetencji w praktyce z czasem traci umiejętności 
zawarte w danej kompetencji. To zapewne tłumaczy, dlaczego stosunkowo mała 
liczba firm korzysta z takich rozwiązań płacowych. Według badań45 przeprowa-
dzonych w USA, jest to ok. 5–7% przedsiębiorstw.  

Wśród poważnych i uzasadnionych wątpliwości na pierwszy plan wysuwa 
się pytanie, jaki jest właściwie sens tego typu motywowania. Rozwój pracowni-
ków nie jest przecież celem samym w sobie, „sztuką dla sztuki”, ale ma się 
przyczyniać do realizacji celów organizacji. A cele organizacji, zwłaszcza przed-
siębiorstw i innych jednostek gospodarczych, są zwykle dość jednoznaczne:  
•  maksymalizacja zysku, 
•  maksymalizacja wartości firmy, 
•  maksymalizacja produkcji, 
•  doskonalenie struktur organizacyjnych oraz procedur przepływu informacji, 
•  postępowanie zgodne z wymogami prawa, 
•  zwiększanie efektywności procesów motywowania pracowników do realiza-

cji konkretnych celów kierownictwa firmy, 
•  prowadzenie działalności zgodnej z normami etycznymi46. 

Nie przypadkiem na pierwszym miejscu powyższej listy znalazł się zysk. 
Przedsiębiorstwo nie jest instytucją charytatywną, ale ma przyczynić się do bo-
gacenia się jego właścicieli. Tymczasem trudno wyobrazić sobie osiąganie zy-
sków z działalności gospodarczej, jeśli pracownicy przedsiębiorstwa wciąż się 
uczą, doskonalą, ale nie są zachęcani przez system wynagrodzeń do zastosowa-
nia swoich kompetencji w praktyce zawodowej i podnoszenia jakości oraz wy-
dajności swojej pracy z zachowaniem zasad efektywności ekonomicznej. Wśród 
celów przedsiębiorstw wymienia się również uczciwy kontrakt społeczny47 (so-
cial contract) z pracownikami. Zawiera on w sobie wymóg „godziwego” na 
danym rynku wynagrodzenia i właściwych warunków pracy, a także możliwości 
osobistego i zawodowego rozwoju, a tym samym poprawy pozycji na rynku 
pracy. Nie jest to jednak cel wskazujący na uzasadnione wynagradzanie wyłącz-
nie kompetencji, ale raczej postulat poszerzania bodźców motywacyjnych  
o motywatory pozamaterialne.  

                                                 
45 Tamże, s. 100. 
46 Por. T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 37;  

Z. Leszczyński, Pojęcie przedsiębiorstwa – jego istota, cele, formy, [w:] Zarządzanie przedsię-
biorstwem, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002,  
s. 107–110. 

47 A.K. Koźmiński, Kultura menedżerska, [w:] Krytyczna teoria organizacji – wybór zagad-
nień, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 217. 
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Nie można z góry założyć, że inwestowanie w rozwój pracowników i wyna-
gradzanie kompetencji automatycznie przekształci się w ich efektywną pracę, 
nawet jeśli w samej definicji kompetencji przyjętej przez organizację zostanie to 
zawarte. Trzeba mieć na uwadze, że – jak podkreślono w rozdziale 1 – aby 
kompetencja stała się wartością dla organizacji, czyli przekładała się na oczeki-
wane efekty pracy, na kreatywność i innowacyjność, muszą zadziałać bodźce 
motywacyjne zachęcające pracownika do ujawnienia swoich możliwości w dzia-
łaniu, w toku aktywności zawodowej. Kompetencje mają doprowadzić do sku-
tecznego wykonania określonej czynności w optymalnym czasie i zgodnie ze 
standardami wymaganymi w danej sytuacji. Liczenie na to, że wynagradzanie 
efektów pracy jest zbędne, bo zawsze zadziała motywacja wewnętrzna, chęć 
zyskania podziwu i uznania, doświadczanie satysfakcji z dobrze wykonanej 
pracy, może okazać się zawodne. Sugestywnie pisze o tym T. Oleksyn: „Można 
mieć wysokie kompetencje i być leniem, człowiekiem wypalonym albo trakto-
wać pracę zawodową drugo- czy trzecioplanowo. Nie można więc płacić za same 
tylko potencjalne możliwości wynikające z posiadanych kompetencji”48.  

Istnieją jeszcze inne poważne zagrożenia, jakie mogą pojawić się w przedsię-
biorstwie, które oparłoby system wynagrodzeń pracowników wyłącznie lub  
w zdecydowanej części na kompetencjach. Ich przykładem jest nadmiar kompe-
tencji. Jak zauważa G. Filipowicz, „organizacji nie tworzą superspecjaliści  
i mistrzowie, lecz solidni pracownicy, czyli tacy, którzy dobrze wykonują po-
wierzone im zadania. Zbytnie nagromadzenie w jednym miejscu wysokiej klasy 
specjalistów jest niemal gwarancją katastrofy (wyjątek od tej reguły wydają się 
stanowić instytuty naukowe)”49. System wynagradzania uzależniony wyłącznie 
od kompetencji może również obniżać motywację pracowników, którzy osiągną 
szczyt struktury wynagrodzeń. Świadomi braku możliwości dalszego wzrostu 
płacy mogą reagować frustracją i zmienić miejsce zatrudnienia50. 

Przedstawiony model wynagradzania opartego tylko na kompetencjach moż-
na ocenić jako radykalny i co najmniej trudny do praktycznej implementacji. Co 
więcej, wydaje się prowadzić do wypaczonej interpretacji znaczenia samego 
pojęcia kompetencyjnego wynagradzania. Opiera się na sztucznym konflikcie: 
kompetencje – efektywność. Trudno zgodzić się z tezą, że „koncentracja na wy-
nikach osłabia zainteresowanie pracowników, a także osób nimi kierujących, 
rozwojem”51. Można wręcz zaryzykować odwrotną prawidłowość – kompeten-
cje leżą u podstaw efektywności, stanowią jeden z jej podstawowych warunków, 
stąd uwzględnianie w systemach wynagradzania rezultatów pracy może pobudzać 
                                                 

48 T. Oleksyn, Kompetencje menedżerów…, op. cit., s. 4. 
49 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-

ne, Warszawa 2004, s. 18. 
50 Por. M. Juchnowicz, Motywowanie do…, op. cit., s. 100. 
51 Tamże, s. 98. 
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do rozwoju kompetencji. Konstruowanie nowoczesnych systemów wynagrodzeń 
adekwatnych do potrzeb pracowników i pracodawców nakazuje poszukiwanie 
modeli w największym stopniu uwzględniających różnorodność elementów, 
które należy brać pod uwagę, odpowiadając na pytanie: za co chcemy wynagra-
dzać? Wykorzystywanie zarządzania kompetencjami zawodowymi w systemach 
wynagradzania nie musi prowadzić do konfliktu: kompetencje – efektywność.  

W ocenie autorki konflikt ten możliwy jest do rozstrzygnięcia, jeśli uwzględni 
się różne podstawy wynagradzania na różnych etapach współpracy pracownika  
z danym przedsiębiorstwem (patrz rysunek nr 5.2). Pracownik przyjmowany do 
pracy wynagradzany jest de facto niemal wyłącznie za kompetencje. Nie ma 
jeszcze żadnych wymiernych rezultatów jego pracy dla organizacji, która go 
zatrudnia. Na tym etapie konieczne jest trafne zdiagnozowanie potencjału kom-
petencyjnego nowo zatrudnianego i traktowanie kompetencji jako zapowiedzi 
przyszłych wyników pracy. Płaca stanowi wynagrodzenie za możliwości, które 
pracownik wnosi do przedsiębiorstwa i jednocześnie ma stanowić bodziec mo-
tywacyjny do ujawnienia kompetencji w działaniu, czyli do ich wykorzystywania 
w procesie pracy. Dopiero po jakimś czasie od momentu zatrudnienia, kiedy 
możliwa jest już ocena pracy, wynagradzaniu podlegają nie tylko kompetencje, 
ale także wymierne wyniki pracownika. 
 
Rysunek nr 5.2.  Wynagradzanie kompetencji pracowników 

Źródło:  Opracowanie własne. 
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Proponujemy przyjąć następującą definicję kompetencyjnego modelu wy-
nagradzania: organizacja stosuje kompetencyjny system wynagradzania, jeżeli 
ustala wysokość wynagrodzenia nowo zatrudnianego pracownika przede wszyst-
kim na podstawie oceny jego kompetencji traktowanych jako źródło możliwości 
zawodowych pracownika i zapowiedź przyszłych wyników jego pracy. Jedno-
cześnie uzależnia utrzymanie dotychczasowego poziomu płacy lub jego modyfi-
kację od okresowych ocen kompetencji, ale także ocen wyników pracy pracow-
nika. Ocenie podlega rozwój kompetencji, ich wykorzystywanie w toku pracy 
oraz efekty pracy. Oznacza to, że pracownik wynagradzany początkowo głównie 
za kompetencje, kontynuując świadczenie pracy dla danej organizacji, wynagra-
dzany jest za kompetencje i za wyniki.  

Przedstawiona próba pogodzenia wynagradzania za kompetencje i wymogu 
efektywności płac koresponduje z modelem, płacy „uzależnionej od wkładu.” 
„Wkład” oznacza „rolę, jaką ludzie odgrywają w osiąganiu wyników, na którą 
składają się atrybuty, jakie wnoszą oni do swoich ról (umiejętności i kompeten-
cje), oraz sposób ich wykorzystania”52. Podstawą do określenia wielkości wyna-
grodzenia są tu wyniki pracy i kompetencje (na marginesie warto zauważyć, że 
w cytowanej definicji wkładu kompetencje zostały sztucznie oddzielone od 
umiejętności). W analizowanym modelu „wynagrodzenia za wkład” wyniki 
traktuje się jako podstawę opłacania czegoś już osiągniętego, zatem powstałego 
w przeszłości, natomiast kompetencje wynagradzane są dlatego, że stanowią 
zapowiedź sukcesów (wyników) w przyszłości. Nie wskazuje się na związek 
kompetencji z już osiągniętymi rezultatami pracy, ale postrzega się je w per-
spektywie przyszłości, czyli jako źródło potencjalnych przyszłych rezultatów 
pracy (por. rysunek 5.3). 

 
Rysunek 5.3.  Płaca uzale żniona od wkładu w koncepcji M. Armstronga 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom 
Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 563. 

 
 

                                                 
52 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 563. 
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Przykładem nowoczesnego modelu wynagrodzeń uwzględniającego kompe-
tencje jest model holistyczny T. Oleksyna. Zwraca on uwagę na uwarunkowania 
historyczne systemów kompetencyjnych, wskazując, że do niedawna były one 
stosowane głównie w odniesieniu do pracowników wykonawczych reprezentu-
jących zawody, których proces uczenia się i zdobywania coraz większej biegło-
ści w zawodzie jest trudny i czasochłonny, a samo stanowisko pracy cechuje 
duża zmienność. Obecnie istnieje potrzeba poszerzenia zakresu wykorzystywa-
nia wynagradzania kompetencyjnego. Jako najbardziej przystający do potrzeb 
współczesnych organizacji proponuje się model wielokryterialny płac, uwzględ-
niający następujące czynniki: 
•  rynek pracy i poziom oferowanych na nim wynagrodzeń, 
•  treść (trudność pracy), 
•  wykorzystywane kompetencje, 
•  wyniki (efekty) pracy, 
•  prawo i dobre obyczaje (w tym respektowanie wymogu płacy godziwej  

i sprawiedliwej), 
•  strategia i polityka firmy oraz związane z nimi strategia i polityka w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi, 
•  realia społeczne, polityka związków zawodowych i rokowania zbiorowe, 
•  możliwości finansowe organizacji53. 

S. Whiddett i S. Hollyforde poszerzają listę wymienionych wyżej elementów o: 
•  wartość pracownika dla organizacji, 
•  dostępność zasobów pracy w określonej dziedzinie, 
•  staż pracy w organizacji lub w zawodzie, 
•  koszty utrzymania w danym regionie lub mieście54. 

Wszystkie wymienione elementy powinny zostać zsynchronizowane w wy-
miarze ekonomicznym i społecznym. Kolejność ich wymieniania nie ma charak-
teru szeregowania rangowego, ponieważ znaczenie poszczególnych czynników 
jest różne w różnych organizacjach i w różnych fazach ich rozwoju. Stąd potrze-
ba indywidualnego konstruowania struktury adekwatnie do potrzeb konkretnej 
firmy. Proces indywidualizowania modelu musi uwzględniać wielkość organizacji, 
rodzaj jej działalności, specyfikę rynku pracy, występowanie lub niewystępowa-
nie związków zawodowych, umiejętności w zakresie wymiarowania i standary-
zacji pracy, przyjętą strategię, tożsamość i kulturę organizacyjną. Holistyczny 
charakter modelu wskazuje, że całość jest czymś więcej niż prostą sumą po-
szczególnych części. Dlatego podkreśla się, że nadanie poszczególnym elementom 
wartości matematycznych i wyliczenie płac jako sumy kwot wynikających  
z części składowych modelu jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach wręcz 

                                                 
53 T. Oleksyn, Kompetencje menedżerów…, op. cit., s. 3. 
54 Por. S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 

Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 189–190. 
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niewykonalne. Nie zmniejsza to jednak wartości modeli holistycznych, ponie-
waż fakt niewymierności nie obniża stopnia ważności zmiennych wyróżnionych 
w tych modelach. Model wielokryterialny został zweryfikowany w praktyce 
wielu organizacji, choć nie zawsze uwzględniają one wszystkie kryteria zapro-
ponowane w prezentowanym rozwiązaniu55. 

Model holistyczny propagują również T.J. Hackett i D.G. McDermott. Opi-
sywany przez nich system wiąże płace z wydajnością, a zarazem umożliwia 
pracownikom bardziej bezpośredni wpływ na wynagrodzenie i drogi awansu. 
Kompetencje oceniane wyłącznie w trakcie sprawowania obowiązków włączono 
do corocznych ocen wydajności dla każdej kategorii stanowisk. Określały one 
precyzyjnie standardy oceny osiągnięć dla każdej z umiejętności. Taka metoda 
wynagradzania i awansowania wymaga jednak zwiększenia budżetu szkoleń. 
Przedziały wynagrodzeń dla kategorii stanowisk ustalane są na podstawie stawek 
rynkowych. Określono je w taki sposób, że różnica między stawką minimalną  
a maksymalną zwiększa się w miarę osiągania kolejnych, wyższych kategorii. 
Kategorie podzielono na poziomy, a dla każdego z nich został wyznaczony wy-
magany poziom kompetencji. W ramach kategorii można więc uzyskać wyższe 
wynagrodzenie przez podniesienie poziomu kompetencji. Model zakłada co-
roczną aktualizację wszystkich płac powiązaną z zyskiem przedsiębiorstwa  
i oceną osiągnięć, w oparciu o wymogi dla danego poziomu w kategorii stanowisk. 
Ustalono docelowe kwoty dodatków motywacyjnych dla każdego poziomu56. 

Wyniki badań jakości systemów wynagrodzeń stosowanych w polskich orga-
nizacjach nie są jednoznaczne. Krytycznie wypowiada się na ich temat  
T. Oleksyn: „Pomimo dużej popularności terminu «efektywność» systemy wy-
nagradzania występujące w polskich organizacjach są mało efektywne”57. Przy-
czyny takiej sytuacji tkwią, w ocenie cytowanego autora, w błędnie skonstru-
owanym systemie prawnym oraz w anachronicznych postawach wielu związków 
zawodowych, ale także wynikają z nieetycznych postaw przedsiębiorców.  
Z kolei z badań S. Borkowskiej wynika, że przedsiębiorstwa dostosowują kon-
strukcję swoich systemów wynagrodzeń do współczesnych wyzwań. Niemal 
powszechna jest akceptacja zasady spójności wynagrodzeń ze strategią organi-
zacji oraz realizowania przez wynagrodzenia takich celów jak przyciąganie naj-
bardziej wartościowych pracowników, stymulowanie rozwoju zawodowego, 
osiąganie wysokich efektów pracy. Najważniejszą podstawę kształtowania wy-

                                                 
55 Tamże, s. 3–4. 
56 T.J. Hackett, D.G. McDermott, Integrating Compensation Strategies: A Holistic Approach to 

Compensation Design, Compensation & Benefies Review, 1999, nr 9–10, s. 36–43. 
57 T. Oleksyn, Wynagradzanie efektywne – przegląd problemów, [w:] Zarządzanie zasobami 

ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, praca zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiej, Wydawnictwo 
IPiSS, Warszawa 2006, s. 157. 
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nagrodzeń stanowi ocena efektów na różnych szczeblach przedsiębiorstwa oraz 
rezultaty pracy indywidualnej. Bardzo ważną zmienną braną pod uwagę są kom-
petencje pracowników. W badanych przez S. Borkowską firmach szczególna 
rola kompetencji widoczna jest przede wszystkim w ustalaniu podwyżek wyna-
grodzeń, w mniejszym zaś stopniu w premiowaniu pracowników. Trzeba jednak 
wyraźnie podkreślić, że badania, które posłużyły do formułowania tak optymi-
stycznych wniosków na temat systemów wynagrodzeń przeprowadzone zostały 
na próbie niereprezentatywnej58.  

Aby osiągnąć zamierzone efekty wynagradzania bazującego na kompeten-
cjach, należy wziąć pod uwagę i ewentualnie wyeliminować potencjalne pro-
blemy związane z procesem wprowadzania systemu. Do głównych czynników 
utrudniających, lub wręcz uniemożliwiających wdrażanie takiej polityki płacowej 
można zaliczyć następujące bariery: 
1. Kompleksowość systemu. 

W ocenie P. Zingheima, J. Schustera, firmy, które zamierzały wprowadzić sys-
tem wynagradzania uwzględniający kompetencje, błędnie zaczynały od opra-
cowania ogólnego modelu zarządzania zasobami ludzkimi opartego na kom-
petencjach. Analiza praktyki zarządzania w organizacjach wskazuje, że płaca 
powinna zostać wkomponowana w system na samym początku, a nie w mo-
mencie, gdy model (zwykle skomplikowany) już istnieje. Pozwala to uniknąć 
sytuacji, w której system staje się „przeciążony”, a komunikacja z pracowni-
kami znacznie utrudniona. 

2. Brak przejrzystości. 
Zbyt często wieloznaczność i niejasność definicji poszczególnych kompetencji 
powoduje negatywne skutki w procesie budowania systemu wynagradzania. 
Zagadnienie płacy wzbudza znaczne emocje i zwraca szczególną uwagę pra-
cowników, dlatego ważne jest przejrzyste określenie zasad i determinantów 
wynagrodzeń. 

3. Brak powiązania z rynkiem pracy. 
Powtarzanym błędem jest również oderwanie systemu wynagradzania 
uwzględniającego posiadane przez pracownika kompetencje od otoczenia  
i rynku. Niewiele raportów płacowych zawiera analizę porównawczą stano-
wisk pracy opartą na odpowiednich kompetencjach. Analizy zawierają opisy 
stanowiska pracy, a nie definicje wymaganych umiejętności. W przeważającej 
mierze wyniki wynagradzania kompetencyjnego porównywane są do danych 
rynkowych na samym końcu procesu.  

4.  Pracochłonność. 

                                                 
58 S. Borkowska, Wynagradzanie efektywne – mit czy rzeczywistość?, [w:] Zarządzanie zaso-

bami..., op. cit., s 138–139. 
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W momencie, gdy organizacja ma do czynienia z nowym i niesprawdzonym 
systemem, wiele czasu poświęca na liczne konferencje, planowanie, zebrania 
oraz długie szczegółowe opracowania. Z uwagi na jego pionierskość, imple-
mentacja wynagradzania kompetencyjnego zabiera bardzo dużą ilość czasu.  

5. Niewystarczająca komunikacja. 
Praktyka wskazuje, że wśród pracowników większości przedsiębiorstw tylko 
niewielu kierowników najwyższego szczebla doświadczyło osobiście bycia 
opłacanym w systemie kompetencyjnym. Dlatego menedżerowie niższego 
szczebla oraz szeregowi pracownicy w obliczu niewystarczającej komunika-
cji nie zawsze popierają nowy system, którego częścią nigdy wcześniej nie 
byli. Jak wiadomo, bardzo trudno przekonać człowieka, że warto robić coś, 
czego nigdy nie praktykował i czego się obawia59. 
Na potencjalne problemy i wagę ich rozpoznania przed wdrażaniem systemu 

wynagradzania uwzględniającego kompetencje zwraca także uwagę Ł. Sienkie-
wicz. W cytowanych przez niego wynikach badań przeprowadzonych w roku 
2003 wśród przedsiębiorstw wdrażających system wynagradzania kompetencyj-
nego uwidoczniło się szereg trudności. Najważniejsze z nich to: 
•  brak poparcia kluczowych osób w organizacji (64,8%), 
•  inne priorytety (46,3%), 
•  brak doświadczenia (38,9%), 
•  niewłaściwy przepływ informacji (33,3%), 
•  przeciwna zmianom kultura organizacyjna (24,1%). 

Wśród głównych problemów towarzyszących wdrażaniu wynagrodzeń 
uwzględniających kompetencje wskazuje się również brak konkretnych umiejęt-
ności ze strony pracowników działu HR, a szczególnie brak umiejętności prze-
konania zarządów i prezesów o korzyściach płynących z wdrażania systemów 
ZZL opartych na kompetencjach (szczególnie w zakresie wynagrodzeń), brak 
umiejętności mówienia o korzyściach językiem biznesu – wskazywania kon-
kretnych „twardych” wskaźników – oraz brak umiejętności samodzielnego 
wprowadzania takich systemów (zamiast korzystania z bardzo drogich usług 
zewnętrznych agencji doradczych)60. 

Wykorzystanie wynagradzania kompetencyjnego znajduje szczególne uza-
sadnienie w tych przedsiębiorstwach, które z różnych powodów przechodzą 
trudności finansowe. Wiele organizacji, które mają dobrą sytuację finansową 
decyduje się na wynagradzanie pracowników oparte na zasadzie „wszystkim po 
równo”. Tego typu rozwiązania są kosztowne i mało efektywne, ale zapewniają 
pracownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. W obliczu problemów 

                                                 
59 Por. P.K. Zingheim, J.R. Schuster, Competencies and Rewards: Substance or Just Style?, 

Compensation & Benefits Review, 2003, nr 5, s. 29–32. 
60 Ł. Sienkiewicz, Problemy wdrażania wartościowania kompetencji w praktyce – część pierw-

sza, www.wynagrodzenia.pl 2007-08-07. 
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przedsiębiorcy stają wobec poważnych dylematów związanych z koniecznością 
redukcji zatrudnienia, a także zmian w systemie wynagradzania. Zmiany, nawet 
w sytuacji poważnego kryzysu, zwykle nie oznaczają obniżania wynagrodzeń. 
Jest ono stosowane w praktyce polskich przedsiębiorstw niezwykle rzadko, co 
ma swoje uzasadnienie historyczne. Ogólny niski poziom wynagrodzeń wynika-
jący najczęściej z trudności organizacji nie wyklucza stosowania wynagrodzeń 
kompetencyjnych. Przeciwnie – w takich sytuacjach postuluje się skoncentro-
wanie budżetów wynagrodzeń na najlepszych, najskuteczniejszych 20% pra-
cowników, tzw. superkeepers. Mianem superkeepers określani są pracownicy 
posiadający kluczowe dla organizacji kompetencje oraz potrafiący je efektywnie 
wykorzystać. Oczywiście jednoznaczne wskazanie, kto jest bardziej, a kto mniej 
wartościowym pracownikiem, z kim firma mogłaby się rozstać bez większych 
strat, a kogo powinna za wszelką cenę zatrzymać jest zadaniem bardzo trudnym, 
często przekraczających możliwości menedżerów61. Tymczasem organizacje 
powinny nauczyć się identyfikować kluczowych pracowników, wynagradzać ich 
za wyniki i tworzenie wartości dodanej. Kryzys finansowy organizacji paradok-
salnie usprawiedliwia elitaryzm płacowy. Istota tej filozofii wynagradzania 
brzmi: „Nie mogąc płacić dobrze wszystkim, przez jakiś czas płaci się dobrze 
tym, od których najwięcej zależy” 62, czyli menedżerom i specjalistom, których 
kompetencje umożliwi ą jak najszybsze wzmocnienie pozycji rynkowej przed-
siębiorstwa.  

System wynagradzania skoncentrowany na silnym motywowaniu najcenniej-
szych ludzi wymaga również stosowania metod pozwalających na zdiagnozo-
wanie, jakie cechy pracowników są najbardziej pożądane dla firmy. Stwarza 
także konieczność stosowania odpowiednich metod oceny. Taki system staje się 
częścią ogólnej strategii biznesowej firmy, a nie tylko strategii zarządzania za-
sobami ludzkimi. Wymaga on selektywnego wyławiania talentów, a wcześniej 
ustalenia, kogo i na jakiej podstawie uznaje się za „talent”. Generalnie, przejście 
na taki system wynagradzania wymaga spełnienia kilku warunków: 
1. Większego zróżnicowania płac opartego na ocenie wartości pracownika oraz 

strategicznego znaczenia zajmowanego przez niego stanowiska. 
2. Część podstawowego budżetu płac należy przeznaczyć tylko dla „superpra-

cowników”.  
3. Dodatkowe zmienne wynagrodzenie otrzymywane w zależności od możliwości  

i udziału w rozwiązaniu problemu będzie dodatkowym bodźcem motywacyj-
nym dla „superpracowników”. Jednocześnie pozwoli to na elastyczne dopa-
sowywanie poziomu wynagrodzeń do zmieniającej się sytuacji rynkowej 
przedsiębiorstwa. 

                                                 
61 Por. J.R. Schuster, P.K. Zingheim, Winning the Battle for Superkeepers, Compensation & 

Benefits Review, 2004, nr 2, s. 38–41. 
62 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 249. 
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4. Aby zmotywować „superpracowników” i przywiązać do firmy, mogą im być 
dodatkowo oferowane akcje czy opcje na akcje.  

5. System wynagrodzeń musi być adekwatny do indywidualnych potrzeb pra-
cowników.  
Do priorytetowych zadań menedżerów należy umiejętne komunikowanie 

pracownikom, jakie kompetencje firma uznaje za najbardziej cenne, co mogą 
zrobić, aby zwiększyć swoją wartość dla przedsiębiorstwa i uzyskać status „su-
perpracownika”. W sytuacji gdy 20% pracowników wypracowuje 80% zysków 
firmy, konieczne jest stworzenie takiego systemu wynagradzania, który premio-
wałby osoby posiadające najcenniejsze dla danej organizacji kompetencje wno-
szące najwięcej do sukcesu przedsiębiorstwa. Aby to było możliwe, potrzebni są 
również odpowiednio przeszkoleni menedżerowie, którzy będą umieli ocenić, 
jakie cechy są najbardziej pożądane i którzy pracownicy je posiadają. Wynagro-
dzenie jest bardzo ważnym sygnałem ze strony organizacji, komunikującym 
pracownikowi jego wartość. Ważna jest zwłaszcza wysokość wynagrodzenia  
w stosunku do wynagrodzeń innych pracowników. Samoocena pracownika jest 
jedną z kategorii centralnych w wyjaśnieniu osiąganych przez niego wyników. 
Osoby o wysokiej samoocenie dążą do podtrzymania pozytywnego obrazu sie-
bie, a jedną z dróg prowadzących do celu jest osiąganie dobrych rezultatów  
w pracy. Pracownicy z wysoką samooceną mają silniejszą motywację do wykony-
wania zadań, są bardziej wytrwali w działaniu i w mniejszym stopniu zniechęcają 
się zmiennymi okolicznościami. Samoocena jest czynnikiem pośredniczącym  
w procesie oddziaływania wysokości wynagrodzenia na wydajność pracownika. 
Na przestrzeni czasu pracownicy o wysokich zarobkach nabierają przekonania  
o swojej dużej wartości dla organizacji i to przekonanie staje się częścią ich 
obrazu samego siebie. To z kolei przyczynia się do ich dobrych rezultatów63. 

Przedstawione w tym rozdziale wynagradzanie kompetencyjne zakłada po-
wiązanie tradycyjnego modelu „wynagradzania stanowisk pracy” (Pay the Job) 
z wynagradzaniem konkretnych osób (Pay the Person). Wpisuje się on w ten-
dencję zindywidualizowanych systemów wynagradzania obserwowaną w prak-
tyce. Jak przewidują specjaliści64 zajmujący się zarządzaniem wynagrodzeniami, 
w ciągu najbliższych lat na wszystkich stanowiskach pojawią się nowe, bardziej 
dopasowane i nastawione na jednostkę pakiety wynagrodzeń. Wynika to  
z dwóch zasadniczych trendów w kierunku zindywidualizowanych wynagro-
dzeń. Pierwszy z nich to kompleksowy model wynagradzania, który opiera się 
na kombinacji indywidualnych zdolności, umiejętności i osiągnięć. Drugi to 

                                                 
63 Por. D.G. Gardner, L. Van Dyne, J.L. Pierce, The Effects of..., op. cit., s. 321–322. 
64 Por. The Future of..., op. cit.; C. Suszyński, Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw  

a zachowania kadry kierowniczej, [w:] Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwach 
a świadomość menedżerska, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2001, s. 86. 
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rozwój informatycznych narzędzi zarządzania wynagrodzeniami, które ułatwiają 
analizę wynagrodzeń i ich wypłatę w bardziej spersonalizowany sposób. W tym 
kontekście trzeba jeszcze raz wyeksponować postulat, by strategia wynagradza-
nia była częścią całościowej strategii biznesowej, a nie tylko częścią strategii 
zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy muszą stworzyć obiektywne kryteria 
oceny, które wykażą, kto w największym stopniu przyczynia się do wzrostu 
organizacji. Kiedy nauczą się już identyfikować najważniejszych ludzi i najważ-
niejsze kompetencje, wówczas dopiero mogą stworzyć odpowiednią strategię 
wynagradzania. Dobrym podsumowaniem rozważań nad rolą wynagradzania  
w motywowaniu może być powiedzenie Alfiego Kohna65: „Zapłać pracowniko-
wi dobrze, a następnie spowoduj, żeby zapomniał, że pracuje dla pieniędzy”. 

  
 

                                                 
65 Alfie Kolhn – jeden z najbardziej znanych amerykańskich psychologów pracy, autor „Pu-

nished by Rewards”, Houghton Mifflin, Boston 1993. 
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Modelowanie systemu zarz ądzania kompetencjami 

 
 
 
 
Zarządzanie potencjałem ludzkim, podobnie jak zarządzanie w ogóle, wyrosło 

na gruncie praktyki i jest z nią ściśle powiązane. Stąd potrzeba refleksji teore-
tycznej i imperatyw poszukiwania optymalnych rozwiązań modelowych synte-
tyzujących zmiany w organizacjach wynikające z rosnącej roli kompetencji  
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz w aktywności zawodowej pracowników. 
Pojęcie model wykorzystywane jest do opisu organizacji jako całości, zachodzą-
cych w niej procesów, stosowanych metod zarządzania, sposobu realizowania 
poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa, relacji z otoczeniem, a także do cha-
rakteryzowania pracowników, w tym szczególnie kadry zarządzającej. Należy 
przy tym zauważyć, iż stosunkowo liczne są publikacje, w których słowo „mo-
del” pojawia się w tytule pracy lub rozdziału, ale nie jest ono definiowane.  
W opinii autorki budowa modelu zarządzania kompetencjami wymaga odpo-
wiedzi na pytanie: czym jest model?  

W znaczeniu etymologicznym model oznacza obraz lub wzorzec. W metodo-
logii badań naukowych przypisuje się temu pojęciu inne znaczenia. Przede 
wszystkim traktuje się go jako teorię, jako wzorzec, obraz idealny oraz jako 
odwzorowanie badanej rzeczywistości1. W definicjach encyklopedycznych mo-
del wyjaśniany jest jako system założeń, pojęć i zależności pozwalający opisać 
(modelować) w przybliżony sposób jakiś aspekt rzeczywistości (np. model fi-
zyczny, statystyczny, neurologiczny). Modele często wyrażane są w formie ma-
tematycznej, co daje możliwość ich weryfikacji empirycznej. Dlatego model 
definiowany jest także jako struktura matematyczna teorii aksjomatycznej. Model 
może być również traktowany jako przedmiot badań, odzwierciedlenie orygina-
łu, którego badanie pozwala otrzymać informacje na temat rzeczywistości.  
W rozdziale tym przedstawiono różne rodzaje modeli oraz przykłady ich zasto-
sowania w naukach o zarządzaniu. Rozdział zawiera również autorski model 

                                                 
1 Por. G. Gruszczyńska-Malec, Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele, zasady, 

uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 33–34. 
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motywacyjnego systemu zarządzania kompetencjami. Przy jego tworzeniu przy-
jęto rozumienie modelu jako konstrukcji teoretycznej projektującej stan pożądany 
procesów kadrowych w nowoczesnym przedsiębiorstwie, optymalny w perspek-
tywie realizacji celów zarządzania kompetencjami przedstawionych szczegółowo 
w rozdziale 2. 

 

6.1.  Modele w ekonomii i w naukach o zarządzaniu 
 
W naukach ekonomicznych, zwłaszcza w makroekonomii, tworzy się modele 

stanowiące podstawę analizowania wszelkich zjawisk i powiązań zachodzących 
w gospodarce2. Przykładem takiego modelu jest długookresowy model ekonome-
tryczny W8-D gospodarki polskiej. Jego struktura pozwala wyodrębnić główne 
źródła wzrostu gospodarczego oraz przeprowadzić makroekonomiczną analizę 
związków między źródłami i efektami wzrostu w ramach systemu rachunków 
narodowych. Stwarza także możliwość analizy długookresowych efektów poli-
tyki gospodarczej, w tym polityki naukowej i postępu technicznego. Stanowi 
podstawę makroekonomicznej analizy źródeł finansowania rozwoju oraz śledze-
nia ewentualnych napięć towarzyszących realizacji alternatywnych scenariuszy 
rozwoju3. 

Modele procesów gospodarczych, zarówno o charakterze makroekonomicz-
nym jak i w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa, mają często postać 
modeli ekonometrycznych. W badaniach ekonometrycznych do estymacji mode-
lu wykorzystuje się przede wszystkim dwa rodzaje danych statystycznych: 
•  szeregi czasowe, jeżeli dostępne są obserwacje odnoszące się do wyróżnionej 

cechy (zmiennej) w różnych okresach czasu, 
•  dane przekrojowe, kiedy obserwacje dotyczą wyróżnionej cechy (zmiennej) 

w jednym czasie, ale w stosunku do różnych obiektów mających daną cechę. 
Dane te najczęściej obrazują sytuację firm, branż, gospodarstw domowych itp. 
Najprostszą postacią modeli ekonometrycznych są modele trendu wykorzy-

stywane do prognozowania zjawisk gospodarczych, zwłaszcza tendencji rozwo-
jowych (ekstrapolacja trendu). Modele te przedstawiają kształtowanie się danego 
zjawiska w czasie. Znajomość struktury modelu ekonometrycznego i wartości 
jego parametrów jest istotną informacją o kształtowaniu się zjawiska, które model 
reprezentuje. Model koncentruje się na tym, co w wyjaśnianiu działania mecha-
nizmów badanego zjawiska jest najbardziej istotne. Umożliwia prześledzenie 

                                                 
2 Por. M. Kolupa, J. Plebaniak, Makroekonomiczny model gospodarki rynkowej – aspekty ma-

tematyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 
1994, s. 3.  

3 Por. W. Welfe, Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2001, s. 8–9. 
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skutków zmian objaśnianego zjawiska wynikających z podjęcia określonych 
działań. Stwarza możliwość przewidywania reakcji na zmiany otoczenia. Służy 
do przeprowadzania eksperymentów niemożliwych do przeprowadzenia w real-
nych procesach gospodarczych. Może być także wykorzystany do ustalenia naj-
bardziej prawdopodobnego poziomu czynnika egzogenicznego, przez który 
przedsiębiorstwo może osiągnąć pożądany stan, np. pożądaną sprzedaż4. Strukturę 
każdego modelu ekonometrycznego określają: zmienne, typ związku, parametry 
modelu i składnik losowy. Wyróżnia się dwie podstawowe klasy zmiennych: 
endogeniczne oraz egzogeniczne. Zmienne endogeniczne są objaśniane przez 
model za pomocą funkcjonalnego zapisu zależności. Zmienne egzogeniczne 
pozwalają na wyjaśnienie kształtowania się zmiennych endogenicznych, jedno-
cześnie nie są przedmiotem analizy modelu. 

W naukach o zarządzaniu pojęcie modelu stosowane jest w odniesieniu do 
organizacji jako całości (modele organizacji) oraz w stosunku do procesów za-
chodzących w przedsiębiorstwach (modele procesów biznesowych) lub relacji  
z otoczeniem. Model przedsiębiorstwa to obraz jego głównych elementów oraz 
tego, jak one ze sobą współdziałają. „Model przedstawia naszą wiedzę  
o organizacji”5. Model odzwierciedla cechy przedsiębiorstwa za pomocą wielu 
podmodeli: 
•  organizacyjnego, który opisuje aktorów w przedsiębiorstwie, ich role, za-

chodzące między nimi relacje, poziom uprawnień i odpowiedzialności, 
•  celów, który wskazuje, co organizacja i jej aktorzy powinni osiągnąć, 
•  procesów, określającego sposób, w jaki cele powinny być osiągnięte, 
•  pojęć, opisującego pojęcia wykorzystywane w modelu oraz jego elementy, 
•  ograniczeń, czyli czynników ograniczających, nakładanych na poszczególne 

składniki przedsiębiorstwa6. 
Model organizacji jest rezultatem prac projektowych związanych z kreowa-

niem nowych organizacji oraz naturalnym dążeniem już istniejących do dosko-
nalenia się. Proces budowy modelu w dużym stopniu determinuje przyjęta przez 
projektanta orientacja planowanych działań oraz sposób widzenia ostatecznego 
rezultatu. Najistotniejsze jest, jaką koncepcję organizacji uwzględnia projektant 
w procesie tworzenia przyszłej organizacji, biorąc przy tym pod uwagę stopień 
zmienności otoczenia oraz stopień szczegółowości i zakresu zdeterminowania 
jej wewnętrznej architektury7. Jednocześnie zmiany stanowiące naturalne dzia-
                                                 

4 W. Dębski, Prognozowanie sprzedaży. Modele ekonometryczne. Praktyczne przykłady, Wy-
dawnictwo Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997, s. 37, 51–52, 87. 

5 S. Kędzierski, Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem logiki domniemań, [w:] 
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją M. Nycz, M.L. Owoca, 
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 2005, nr 1064, s. 95. 

6 Tamże, s. 95. 
7 Por. J. Skalik, Identyfikacja struktury systemu zarządzania i jej znaczenie w procesie projek-

towania organizacji, Management, 2005, nr 2 (vol. 9), s. 15. 



Modelowanie systemu zarządzania kompetencjami 

 

217 

łanie warunkujące przetrwanie już istniejących organizacji także muszą opierać 
się na „racjonalnych i uświadamianych schematach (modelach)”8. 

W teorii i praktyce zarządzania model organizacji stanowi najczęściej wynik 
przyjęcia jednej z czterech koncepcji funkcjonowania organizacji: mechani-
stycznej, organicznej, autarkicznej i kooperacyjnej9. Mechanistyczne widzenie 
organizacji opiera się na założeniu, że istnieją „idealne” reguły organizacyjne. 
Uzyskanie efektywności możliwe jest dzięki specjalizacji zadań oraz jednolitości 
zhierarchizowanego kierowania. Taki sposób widzenia organizacji zobowiązuje 
jej projektanta do precyzyjnego określenia wszystkich statycznych i dynamicz-
nych elementów projektowanego systemu organizacyjnego. W czasach bardzo 
burzliwego, turbulentnego otoczenia koncepcja mechanistyczna jest traktowana 
jako nierealistyczna, bowiem wyklucza się możliwość dokładnego określenia 
wszystkich składników projektowanego modelu. Zwraca się uwagę, iż w mało 
stabilnych warunkach „wizjonerskie” przewidywania i próby precyzyjnego 
określania wewnętrznej struktury organizacji oraz zachodzących w niej relacji 
należy zastąpić elastycznością. Trzeba odrzucić poszukiwania „idealnych” reguł 
funkcjonowania organizacji, a większą uwagę zwrócić na płynność ról, zdoby-
wanie kompetencji umożliwiających efektywność, akceptowanie różnorodności 
zachowań i postaw wyzwalających innowacyjność10. 

Systemowe ujęcie organizacji i zarządzania, którego prekursorem w Polsce 
był prof. J. Trzcieniecki11, umożliwia wykorzystanie modelu jako narzędzia 
badawczego pozwalającego zarówno na analizę rzeczywistości organizacyjnej 
jak i na jej kształtowanie. Narzędziowy charakter modelu powoduje jego uży-
wanie również w celach interpretacyjnych. Model organizacji ujawnia elementy 
mechanizmu sprawczego umożliwiającego określenie i realizację celów organi-
zacji. Do najbardziej znanych modeli opisujących organizację należą: model  
H. Leavitta, model 7-S 12, warstwowy model organizacji oraz model L. Clarke. 
Każdy z nich identyfikuje „twarde” i „miękkie” składniki systemu zarządzania 
organizacją. Model H. Leavitta powstał w latach 60. XX wieku jako wynik ro-
dzącej się popularności orientacji systemowej w naukach o zarządzaniu. Autor 
modelu sformułował definicję organizacji jako systemu wielu zmiennych, wśród 
                                                 

8 J. Machaczka, Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe, Przegląd Organizacji, 
2004, nr 12, s. 10. 

9 Por. Cz. Sikorski, Projektowanie i rozwój organizacji instytucji, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 1988, s. 31–35. 

10 Por. J. Skalik, Identyfikacja struktury..., op. cit., s. 15. 
11 Por. J. Trzcieniecki, Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1979. 
12 W literaturze znajdziemy ten model również pod nazwą „Model McKinseya” od nazwy fir-

my, w której został opracowany. Przypisuje się go także różnym autorom. J. Skalik podaje jako 
twórców modelu H. Mintzberga i J.B. Quinna (por. J. Skalik, Identyfikacja struktury..., op. cit.,  
s. 15). Z kolei J. Machaczka jako autorów modelu 7-S wymienia: T. Petersa, R. Watermana,  
R. Pascale, A. Athosa (por. J. Machaczka, Zmiana organizacji…, op. cit., s. 12). 
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których najważniejsze są cztery: cele, struktura, ludzie i technologia. Zarządza-
nie organizacją, wprowadzanie do niej zmian wymaga uwzględnienia każdego  
z tych elementów oraz interakcji zachodzących między nimi. 

 
Rysunek 6.1.  Model organizacji H. Leavitta 

Źródło:  J. Machaczka, Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe, Przegląd Organizacji, 
2004, nr 12, s. 11. 

 
Model H. Leavitta był w latach późniejszych modyfikowany i rozbudowywa-

ny, czego przykładem jest model 7-S składający się już z siedmiu elementów. 
 

Rysunek 6.2.  Model 7-S 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie J. Skalik, Identyfikacja struktury systemu zarządzania  
i jej znaczenie w procesie projektowania organizacji, Management, 2005, nr 2 (vol. 9), s. 17. 

 
W modelu 7-S (por. rysunek 6.2) największą rolę przypisuję się kulturze or-

ganizacji traktowanej jako zbiór nadrzędnych wartości ukierunkowujących dzia-
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łania regulacyjne kadry zarządzającej na najważniejsze obszary wewnętrznych 
oczekiwań i aspiracji zewnętrznych. Pozostałe składniki modelu: strategia, 
struktura, systemy, ludzie, umiejętności i style są podporządkowane wartościom. 
W analizowanym modelu strategia rozumiana jest jako źródło możliwości osią-
gania przewagi konkurencyjnej, natomiast struktura to sposób podziału zadań, 
zasady koordynacji i integracji oraz przebiegu procesów w organizacji. Z projek-
towego punktu widzenia elementy te stosunkowo łatwo poddają się identyfikacji 
i kształtowaniu. Wśród „miękkich” składników systemu zarządzania wymienia 
się przede wszystkim wspomnianą wcześniej kulturę organizacyjną, ale również 
umiejętności, style działania, potencjał ludzki. W modelu 7-S umiejętności 
utożsamiane są z kompetencjami kluczowymi organizacji w otoczeniu oraz  
z doświadczeniem kadry kierowniczej i jej uprawnieniami13. Style traktowane są 
tu jako sposoby oddziaływania na podwładnych, ale również jako style działań 
organizacyjnych oraz charakter współpracy członków organizacji. Składnik 
modelu 7-S, jakim jest personel należy rozumieć szeroko: to nie tylko zbioro-
wość osób posiadających pewne kompetencje i stosunek do pracy, ale także 
zbiór procesów właściwych dla funkcji kadrowej organizacji. Obejmują one 
dobór pracowników do zadań, rozwój kadry i zapewnienie warunków do reali-
zacji indywidualnych ścieżek kariery. 

Identyfikację składników systemu zarządzania organizacją umożliwia rów-
nież model warstwowy zwany też „modelem cebuli” (por. rysunek 6.3). Model 
uwzględnia cztery warstwy: procesy funkcjonalne, misję i wizję, procesy spo-
łeczne i predyspozycje. Otaczają one jądro organizacji, którym jest jej tożsa-
mość. Im głębiej położona warstwa, tym większy jej wpływ na organizację. 
Jednocześnie zmiany w wierzchnich warstwach nie muszą pociągać za sobą 
zmian w głębszych warstwach modelu. Warstwa zewnętrzna to procesy funk-
cjonalne obejmujące zarówno regulację działań organizacyjnych przy zastoso-
waniu systemów i struktur jak i zasoby rzeczowe. Warstwa strategiczna zawiera 
misję i wizję organizacji, jej cele oraz strategię ich osiągania. U podstaw kształ-
towania warstwy strategicznej leżą procesy społeczne. Obejmują one ogół zdol-
ności i stosunków organizacyjnych, tworzą kulturowe i polityczne przesłanki 
realizacji misji i celów organizacji. Wewnętrzna warstwa organizacji bezpośred-
nio otaczająca jej jądro to predyspozycje organizacyjne wyrażające systemy 
wartości i zasoby wiedzy. 

Kolejny interesujący model organizacji autorstwa L. Clarke uwzględnia sys-
temy niezbędne do sprawnego funkcjonowania organizacji obejmujące swoim 
zasięgiem obszary zarządzania operatywnego oraz elementy strukturalne rozu-
miane jako relacje i zbiory (por. rysunek 6.4). 

 

                                                 
13 J. Skalik, Identyfikacja struktury..., op. cit., s. 17. 
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Rysunek 6.3.  Warstwowy model organizacji 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie J. Skalik, Identyfikacja struktury systemu zarządzania  
i jej znaczenie w procesie projektowania organizacji, Management, 2005, nr 2 (vol. 9), s. 18. 

 
Rysunek 6.4.  Model organizacji L. Clarke 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner 
i S-ka, Warszawa 1997, s. 38. 

 
Działanie organizacji określa się mianem funkcjonowania, a więc realizowa-

nia różnorodnych funkcji, które dzięki systemom koordynacyjnym tworzą efekt 
działań na oczekiwanym poziomie. Konwencja podziału funkcjonalnego 
ukształtowała się jako wynik jakościowego podziału procesów pracy. Najczę-
ściej wymieniane funkcje to: podstawowa, handlowa, finansowa, administracyjna, 
kadrowa, rozwoju i inne funkcje pomocnicze14. Wyróżnione funkcje znajdują 
                                                 

14 P. Grajewski, Organizacja procesowa – współczesne wyzwania, Przegląd Organizacji, 2004, 
nr 12, s. 21. 
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odzwierciedlenie w modelach ich realizacji. Znajdujemy tu także odzwierciedle-
nie myślenia o organizacjach według kryterium ich zasobów (zasoby materialne, 
finansowe, wiedzy i informacji, zasoby ludzkie, techniczne, wizerunek przedsię-
biorstwa)15. Dążenie do optymalizacji wykorzystania poszczególnych zasobów 
inicjuje modelowe projektowanie zarządzania tymi zasobami. Z uwagi na pro-
blematykę podjętą w tej pracy na szczególną uwagę zasługują modele polityki 
personalnej. Wyróżnia się zasadniczo dwa modele polityki kadrowej: model sita 
oraz model kapitału ludzkiego. Model sita opiera się na założeniu, że pracownik 
jako osoba dorosła jest w pełni ukształtowany, stąd decydująca rola procesu 
doboru odpowiednich pracowników przy jednoczesnej minimalizacji znaczenia 
ich szkolenia, doskonalenia, rozwoju zawodowego. Kultura organizacji, która 
kieruje się modelem sita nastawiona jest na rywalizację między pracownikami. 
Małą wagę przywiązuje się do takich wartości jak lojalność, przywiązanie, po-
czucie bezpieczeństwa. Model zakłada minimalizację kosztów i realizację stra-
tegii stałego wzrostu wydajności pracy. Natomiast model kapitału ludzkiego 
opiera się na lojalności, zaangażowaniu i współpracy. Przedsiębiorstwo inwestuje 
w rozwój pracowników traktując go jako podstawowy, ważniejszy niż rywaliza-
cja, bodziec motywacyjny. Pełni funkcje opiekuńcze wobec pracowników, two-
rząc środowisko przyjazne i bezpieczne. System motywacyjny przedsiębiorstw 
realizujących model kapitału ludzkiego odwołuje się przede wszystkim do po-
trzeby samorealizacji16. W praktyce polskich przedsiębiorstw spotyka się najczę-
ściej model mieszany stanowiący kompilację modelu sita i modelu kapitału 
ludzkiego. 

Z modelem kapitału ludzkiego wiążą się próby tworzenia powiązanych z nim 
modeli płacowych17. Stanowią one podstawę do organizacji systemu rachunko-
wości w zakresie zasobów ludzkich oraz sprawozdawczości i analizy w tym 
zakresie. Model wyceny kapitału zgromadzonego w osobie pracownika jest su-
mą skapitalizowanych kosztów utrzymania i kształcenia powiększoną o czynnik 
doświadczenia: 

H(T) = (K+E) · [1+ Q(T)] 

gdzie: 

H(T) = oznacza wartość kapitału przypisaną osobie, 
K  = kapitalizowane koszty utrzymania, 
E  = kapitalizowane koszty edukacji, 
Q(T) = czynnik doświadczenia. 

                                                 
15 S. Sudoł, Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce wśród dziedzin i dyscyplin 

naukowych, Przegląd Organizacji, 2004, nr 12, s. 7. 
16 G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 83. 
17 Por. M. Dobija, Teoretyczne podstawy płacy (część II), Ekonomika i Organizacja Przedsię-

biorstwa, 2005, nr 6, s. 11–19. 
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Podstawowy model płacowy przyjmuje postać:  

W = H(T) · r ─ H · [Q (T+1) ─ Q(T)] = H(T) · r ─ H · ∆ H(T) 

Z modelu wynika, że płaca powinna być wyznaczana procentem (r) od kapi-
tału, ale pracodawca może w pierwszych latach pracy moderować wynagrodze-
nie, biorąc pod uwagę to, że pracownik zyskuje dzięki pracy doświadczenie. 
Doświadczenie jest traktowane jako produkt uboczny wykonywanej pracy. Stąd 
zmienna Q istotnie wpływa na wynagrodzenia pracowników rozpoczynających 
aktywność zawodową i z upływem czasu zanika. Istotę teorii płacowych opartych 
na wartości kapitału ludzkiego stanowi składnik H(T)r, który wyjaśnia różnice  
w płacach różną wielkością zgromadzonego kapitału18. 

Inny przykład modelu ściśle powiązanego z funkcjonalnym i zasobowym po-
dejściem do organizacji to model finansowy przedsiębiorstwa. Opiera się na on 
założeniu, że istnieje potrzeba przeprowadzania porównań wskaźników finan-
sowych w czasie, w przestrzeni (między przedsiębiorstwami) oraz w stosunku 
do ustalonych wzorców. Porównanie w czasie umożliwia ustalenie i ocenę kie-
runku zmian oraz trendów rozwojowych. Porównania w przestrzeni mają cha-
rakter ograniczony z uwagi na konieczność takiego doboru porównywanych 
przedsiębiorstw, by posiadały one podobne cechy, np. wykorzystywały podobne 
technologie, należały do tej samej branży. Model finansowy przedsiębiorstwa 
obejmuje: 
•  wynik finansowy, 
•  relacje między wpływami a wydatkami (cash flow), 
•  relacje między kapitałem własnym a majątkiem trwałym, 
•  relacje między kapitałem własnym a kapitałem obcym, 
•  relacje między kapitałem obrotowym a wielkością sprzedaży, 
•  relacje między kosztami działalności B-R a wielkością sprzedaży, 
•  relacje między aktywami a wielkością sprzedaży, 
•  relacje między aktywami bieżącymi a zobowiązaniami, 
•  relacje między wskaźnikiem ROE a stopą procentową, 
•  udział kosztów ogólnych i administracyjnych w całości kosztów19. 

W naukach o zarządzaniu pojęcie modelu stosowane jest także do wyekspo-
nowania głównych wartości, na których opiera się system zarządzania. Przykładem 
takiego modelu organizacji jest model społeczny przedsiębiorstwa (Organizacja 
Służąca Otoczeniu – OSO)20. Model społeczny traktowany jest jako alternatywa 
dla modelu finansowego, który akcentuje przede wszystkim wartości dla właści-

                                                 
18 Tamże, s. 13–14. 
19 Por. S. Nahotko, Model finansowy przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębior-

stwa, 2005, nr 6, s. 65–66. 
20 Por. A. Paliwowa-Matiolańska, T. Wołowiec, Model społeczny przedsiębiorstwa, Ekonomika 

i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 10, s. 12–16. 
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cieli oraz tworzenie długoterminowej wartości przedsiębiorstwa. Jest to model 
organizacji, która pozytywnie odpowiada na oczekiwania zróżnicowanego oto-
czenia oraz instytucji i osób, które ją tworzą21. Model OSO to struktura trzech 
kluczowych elementów: oczekiwań interesariuszy, regulatorów będących zbiorem 
zasad i mechanizmów służących zapewnieniu realizacji oczekiwań udziałowców 
oraz adaptacja przedsiębiorstwa wyrażająca się w jego reakcjach na oczekiwania 
udziałowców. Zgodnie z tym modelem, przedsiębiorstwo buduje swoją strategię  
i przewagę konkurencyjną w oparciu o tworzenie trwałej wartości zarówno dla 
akcjonariuszy, jak i pozostałych partnerów – interesariuszy. Zakłada wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz budowanie jego reputacji w powiązaniu  
z rozwojem społeczno-ekonomicznym na szczeblu lokalnym, regionalnym, kra-
jowym22. 

Inny przykład rozwiązań modelowych organizacji to model przedsiębiorstwa 
fraktalnego i wirtualnego. Ich wspólnym mianownikiem jest bardzo wysoki 
stopień innowacyjności i elastyczności. Organizacja fraktalna zawiera dwa po-
ziomy: makrofraktal, czyli przedsiębiorstwo jako całość oraz mikrofraktale będące 
mniejszymi jednostkami wchodzącymi w skład organizacji fraktalnej23. Podsta-
wowe cechy organizacji fraktalnej to: 
•  samopodobieństwo – każdy mikrofraktal wykonuje usługi, posiada podobne 

wewnętrzne struktury, 
•  samoorganizacja – duża swoboda działania w zakresie wybierania metod, 

technik działania i podejmowania decyzji, 
•  samooptymalizacja – reorganizacja, uleganie rozpadowi i powstawanie na 

nowo, 
•  witalność i dynamika – synchronizacja i równoległość procesów w poszcze-

gólnych mikrofraktalach, tworzenie klimatu współpracy wewnątrz organizacji 
oraz z otoczeniem, szybka adaptacja do zmian zachodzących w otoczeniu, 

•  nawigowanie – stałe sprawdzanie, modelowanie oraz koordynowanie wła-
snych pozycji poszczególnych fraktali w przestrzeni celów, decyzji, działań, 

•  drożny przepływ informacji, 
•  ustalanie celów przez konkretyzacje i negocjacje, 
•  kreatywność i otwartość na innowacje24. 

Każdy fraktal może wykonywać swoje zadania tak obszernie, jak całe przed-
siębiorstwo. Powiązanie z innymi fraktalami powoduje istnienie organizacji 
                                                 

21 B. Wawrzyniak, Przedsiębiorstwo jako organizacja służąca otoczeniu, [w:] Przedsiębiorstwo 
partnerskie, praca zbiorowa pod redakcją M. Romanowskiej, M. Trockiego, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2002, s. 25. 

22 A. Paliwowa-Matiolańska, T. Wołowiec, Model…, op. cit., s. 15–18. 
23 M. Makowiec, Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa przyszłości, 

[w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska,  
S. Antczaka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 230. 

24 Tamże, s. 230. 
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złożonej z samoorganizujących się, podobnych komórek o dużym stopniu auto-
nomii zdolnych do działania w napotkanych warunkach25. 

Model organizacji wirtualnej to model organizacji przyszłości, do którego 
można dojść, stosując przekształcenia opierające się na reengineeringu, organi-
zacji samouczącej się, opartej na koncepcjach zarządzania wiedzą. To układ 
ustrukturalizowanych elementów, które mają charakter zadaniowy. Organizacja 
wirtualna powstaje jako skutek rozwoju zorientowanych procesowo „organizacji 
– sieci”, które dają możliwość wykorzystania podstawowych umiejętności 
wpływających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej26. To tymczasowa sieć 
niezależnych firm stworzona za pośrednictwem Internetu w celu realizowania 
konkretnego przedsięwzięcia przez wykorzystanie typowych dla każdej z tych 
firm umiejętności27. Części organizacji wirtualnych nie znajdują się w bezpo-
średniej bliskości fizycznej. Realizacją zadań zajmują się pracownicy o bardzo 
wysokim poziomie kompetencji. Członkowie i firmy wchodzące w skład takiej 
organizacji muszą zachowywać się w zgodzie z najwyższymi standardami 
etycznymi. 

Aktualnie w modelowaniu organizacji dominuje pojmowanie jej jako zbioru 
procesów biznesowych umożliwiających osiągnięcie celów przedsiębiorstwa. 
Informatycy ekonomiczni wskazują na trzy poziomy ogólności modelowania 
procesów biznesowych. Poziom pierwszy, określany jako biznesowy, opisuje 
wymagania stawiane organizacji i procesom, które w niej zachodzą oraz infor-
macjom niezbędnym do ich przebiegu. Informacje na tym poziomie zapisane są 
na wysokim poziomie abstrakcji. Jako przykład może posłużyć misja organiza-
cji. Poziom drugi – logiczny – definiuje warunki i akcje w procesie biznesowym 
oraz związki między nimi. Na tym poziomie określany jest porządek wykony-
wanych czynności. Poziom trzeci (poziom implementacji) powinien zawierać 
konkretne zalgorytmizowane procedury umożliwiające wykonanie procesów 
opisanych na poziomie poprzednim (logicznym)28.  

Z dotychczasowych analiz wybranych modeli opracowanych w teorii i prak-
tyce zarządzania wyłania się obraz różnorodnego rozumienia istoty modelu oraz 
sposobu jego wykorzystania (por. rysunek 6.5). 

                                                 
25 Por. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. 

Wybrane koncepcje i metody, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002, s. 25. 
26 K. Perechuda, Organizacja wirtualna, Wydawnictwo Ossolineum, Warszawa-Wrocław 

1997, s. 12. 
27 Por. W.T. Bielecki, Procesy wirtualizacji w zarządzaniu i przedsiębiorczości, [w:] Społe-

czeństwo informacyjne, praca zbiorowa pod redakcją L.W. Zachera, Wydawnictwo Transformacje, 
Warszawa 1999, s. 157–158.  

28 S. Kędzierski, Logic Suport for Enterprise Modelling, [w:] Systemy wspomagania organiza-
cji SWO’ 2004, praca zbiorowa pod redakcją T. Porębskiej-Miąc, H. Sroki, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 421–428.  
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Rysunek 6.5.  Model w teorii i praktyce zarz ądzania 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 
Model jako teoria 29 

Zastosowanie modelu do przedstawienia teorii z zakresu nauk o zarządzaniu 
znajdujemy w wielu publikacjach. Jako przykład może posłużyć teoria innowacji 
w przedsiębiorstwach opisywana właśnie za pomocą modeli: „Modele działalności 
ekonomicznej, w których przedsiębiorstwa angażują się w procesy innowacyjne, 
można sprowadzić do dwóch podstawowych grup: popytowych i podażowych 
teorii innowacji”30. Modele jako teorie można jednak rozpatrywać szerzej – jako 
paradygmaty organizacji, czyli „modele, z których wyrasta szczególnie spójna 
tradycja badań naukowych”31. W konsekwencji wpływają one na sposób rozu-
mienia postrzeganych zjawisk i podejmowanych w odniesieniu do nich działań. 
„Każdy model teoretyczny „zmierza” do wyodrębnienia spójnych, zwartych 
treściowo uwarunkowań i komponentów, które precyzyjnie odzwierciedlają 
zastaną rzeczywistość”32. 

                                                 
29 Por. W. Sztoff, Modelowanie i filozofia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1971, s. 10. 
30 W. Janasz, Modele działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w modelach 

działalności przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją W. Janasza, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 103. 

31 T. Kuht, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1962; za:  
J. Machaczka, Zmiana organizacji..., op. cit., s. 10. 

32 G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik…, op. cit., s. 100. 
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Model jako struktura 

W cytowanej w tej pracy publikacji Modele kompetencyjne w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi pojęcie modelu stosowane jest zamiennie z pojęciem struktu-
ry. Autorzy używają również określenia modelowa struktura kompetencyjna33. 
Strukturę tworzą skupiska kompetencji, tworzące je, ściśle powiązane ze sobą 
kompetencje oraz ich wskaźniki (wyznaczniki) behawioralne, czyli przykłady 
zachowań lub działań obserwowanych u ludzi posiadających daną kompetencję. 

 
Model jako wzorzec, punkt odniesienia, standard 

Taki charakter ma na przykład opisany wcześniej model finansowy przedsię-
biorstwa S. Nahotki. Zawiera on konkretne wskaźniki finansowe o charakterze 
normatywnym (wzorcowym). Są nimi, między innymi,: koszty działalności ba-
dawczo-rozwojowej <= 15% sprzedaży, stopa zysku brutto 35 do 40%, koszty 
ogólne i administracyjne w wysokości 10–15% wartości sprzedaży. 

 
Model jako narz ędzie klasyfikowania 

Przykładem są modele wykorzystywane do oceny kondycji ekonomiczno- 
-finansowej przedsiębiorstwa, w tym klasyfikacji zagrożenia bankructwem firm 
np. H-score – model klasyfikacji zagrożenia bankructwem małych przedsię-
biorstw34. Model zawiera dziewięć wskaźników finansowych. Bazuje na wielo-
wymiarowej analizie dyskryminacyjnej. Wartość wskaźnika H-score poniżej  
0 klasyfikuje przedsiębiorstwo jako zagrożone upadłością. Model cechuje duża 
dokładność klasyfikowania; błąd szacowania na rok przed upadkiem firmy wy-
nosi zaledwie 2%. 

 
Model jako narz ędzie analizy strategicznej 

Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa wymaga przeprowadzenia wnikli-
wej analizy strategicznej uwzględniającej analizę otoczenia przedsiębiorstwa, 
jego wnętrza oraz przedsiębiorstwa na tle otoczenia. W analizie strategicznej 
pojęcie model bywa stosowane zamiennie z pojęciem metody analizy strategicz-
nej. Do najbardziej znanych modeli analizy strategicznej należą te, które powstały 
w ramach szkoły harwardzkiej: model LCAG polegający na badaniu mocnych  
i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń związanych z istnieniem 
otoczenia konkurencyjnego, model kontyngencyjny skoncentrowany na fazie 
realizacji strategii, model analizy przemysłu M.E. Portera analizujący przedsię-
biorstwo na tle otoczenia oraz badający stopień atrakcyjności sektora, w których 
                                                 

33 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficy-
na Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 16. 

34 M. Zaleska, Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2002, s. 37. 
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firma działa lub planuje działać. Interesującą próbą systematyzacji modeli analizy 
strategicznej jest propozycja grupy Stategor umieszczająca te modele na konti-
nuum prowadzącym od modeli uniwersalnych, całościowych, syntetycznych do 
modeli pragmatycznych, cząstkowych, dostarczających konkretnych technik  
i narzędzi analizy35.  

 
Model jako zbiór technik i kryteriów pomiaru 

Praca pod redakcją P. Wachowiaka36 zawiera rozdział Podstawowy model 
pomiaru kapitału intelektualnego. Jest to przykład publikacji, w której pojęcie 
modelu wykorzystywane jest do prezentacji zbioru technik oraz kryteriów oceny 
badanego zjawiska lub zasobu, w tym wypadku kapitału intelektualnego. 

 
Model jako podstawa oceny porównawczej 

W kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa, zwłaszcza strategii innowacyj-
nych wykorzystuje się metody porównawcze należące do tzw. komparatystyki. 
„Pozwalają one na ocenę zastosowania (wprowadzenia) produktów (procesów) 
w praktyce przedsiębiorstw, jeśli są oparte na przejrzystym modelu układu tych 
zmiennych (czynników), które generują rezultaty i umożliwiają rozpoznanie 
słabości”37. 

 
Model jako odzwierciedlenie zwi ązków przyczynowo-skutkowych 

Model organizacji może przyjmować postać: struktury → strategie → wyniki 
i wyjaśniać wyniki uzyskane przez jednostki gospodarcze za pomocą opisu ryn-
ków, na których występują struktury oraz sposobu zachowania się przedsię-
biorstw na tych rynkach (strategie). Interpretacja relacji między wymienionymi 
trzema kategoriami może mieć wykładnię przyczynowo-skutkową, w której 
struktury określają dwie pozostałe38. Modele odzwierciedlające relacje przyczy-
nowo-skutkowe mogą też przyjmować postać układu wzajemnie powiązanych 
czynników ilościowych i jakościowych, od których zależy metoda przetwarzania 
nakładów w wyniki. 

 
Model jako prognoza 

Prognostyczny wymiar modelu uwidacznia się przede wszystkim w mode-
lach ekonometrycznych. Jednym z głównych celów modeli ekonometrycznych 

                                                 
35 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydaw-

nictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 12, 20–24. 
36 Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją P. Wacho-

wiaka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005. 
37 W. Janasz, Modele działalności…, op. cit., s. 81. 
38 Por. W. Janasz, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Innowacje  

w modelach…, op. cit., s. 270. 
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jest ich wykorzystanie do prognozowania, a głównym zadaniem prognozowania 
jest dostarczenie możliwie obiektywnych i wyczerpujących przesłanek do po-
dejmowania decyzji gospodarczych. 

 
Model jako źródło informacji do procesu decyzyjnego 

Prawidłowy przebieg procesu decyzyjnego uzależniony jest przede wszyst-
kim od tego, czy decydent dysponuje wystarczającym zbiorem informacji do 
określenia wariantów rozwiązania problemu oraz oceny tych wariantów. Mode-
lowanie umożliwia porządkowanie i systematyzowanie informacji niezbędnych 
do wykorzystania w procesie decyzyjnym. Ponadto wykorzystuje się tu opisane 
wcześniej analityczne, klasyfikacyjne i prognostyczne możliwości modeli.  

 

6.2.  Modele pracownika i menedżera 
 
W naukach o zarządzaniu modelowanie rzeczywistości organizacyjnej odby-

wa się na różnych poziomach ogólności. Przedstawiono już modele organizacji, 
zachodzących w nich procesów, realizacji poszczególnych funkcji, zarządzania 
jej zasobami. Modele dotyczą także ludzi. W odniesieniu do przedsiębiorstw 
tworzy się modele opisujące zachowania pracowników w organizacji oraz de-
terminanty tych zachowań. Szczególną uwagę poświęca się modelom kierownika 
(menedżera), szukając uniwersalnych uwarunkowań jego efektywności i sku-
teczności. Często zamiennie w stosunku do pojęcia model stosuje się tu określe-
nia: profil, wizerunek, sylwetka39. Problematyka modelu menedżera, czy szerzej 
– modelu kierowania lub przywództwa – została podjęta w bardzo licznych pu-
blikacjach naukowych40, stąd prezentowane w tym podrozdziale modele mają 
wyłącznie charakter przykładów zróżnicowanych podejść do tego zagadnienia. 

G. Gruszczyńska-Malec jako główne wymiary modelu pracownika wymie-
nia: kompetencje, efektywność i etykę (por. rysunek 6.6). 

Kompetencje uwzględnione w powyższym modelu rozumiane są jako zdolność 
i gotowość do realizacji określonych zadań. Częściami składowymi kompetencji 
są tu: wiedza, cechy osobowości i uzdolnienia oraz motywacja wewnętrzna41. 
Wymiar efektywnościowy modelu wskazuje na znaczenie efektów pracy pra-
cownika w perspektywie realizacji celów przedsiębiorstwa. Wymiar etyczny 
                                                 

39 Por. G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik…, op. cit., s. 19–20. 
40 Por. S. Tokarski, Model interakcyjny efektywności kierowania, Oficyna Wydawnicza Ośrod-

ka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2002; G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik…, 
op. cit.; A. Rakowska, Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organiza-
cjach, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007. 

41 J. Bieda, G. Gruszczyńska-Malec, Współczesny menedżeryzm wobec wyzwań XXI wieku [w:] 
Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, materiały konferencyjne, Wydawnic-
two Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 365. 
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podkreśla rolę zaufania w relacjach interpersonalnych zachodzących w przed-
siębiorstwach, eksponuje kategorię współdziałania i klimatu partnerstwa. 

 
Rysunek 6.6.  Główne wymiary modelu pracownika 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie G. Gruszczyńska-Malec, Wynagrodzenia w strategii 
przedsiębiorstwa. Modele, zasady, uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice 2004, s. 58. 

 
Modele pracownika łączy się w literaturze problemu ze strategią organizacji. 

Jak twierdzi G. Gruszczyńska-Malec: „strategia o charakterze ogólnym kreuje 
określony model pracownika, który tę strategię ma realizować”42. Szczególne 
znaczenie ma tu defensywność lub ofensywność strategii. Defensywna strategia 
przedsiębiorstwa kreuje defensywny model pracownika, natomiast strategia 
ofensywna wykształca model ofensywny pracownika43. Modele te (por. tabela 6.1) 
przedstawia się jako listę określonych cech i zachowań pracownika przejawia-
nych w środowisku pracy. 

 
Tabela 6.1.  Porównanie defensywnego i ofensywnego modelu pracownika 

Defensywny model pracownika Ofensywny model pracownika  

•  Pracownik jest konserwatywny, zachowaw-
czy. Boi się zmian. 

•  Zajmuje określone stanowisko i za wszelką 
cenę chce je utrzymać. 

•  Nie podejmuje działań innowacyjnych i kre-
atywnych. Wykonuje pracę według starych, 
sprawdzonych reguł postępowania. 

•  Jest mało samodzielny, wymaga rozbudo-

•  Pracownik jest przedsiębiorczy, nie boi się 
odpowiedzialności. 

•  Podejmuje działania ryzykowne o charakterze 
innowacyjnym i kreatywnym. 

•  Preferuje stanowiska o dużym stopniu swobo-
dy, sam stawia sobie wyzwania. 

•  Wykazuje inicjatywę nie tylko w obszarze 
realizowanych funkcji, ale także w pracy wy-

                                                 
42 G. Gruszczyńska-Malec, Wynagrodzenia…, op. cit., s. 45. 
43 Por. J. Penc, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994, s. 168–174. 
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wanego systemu nadzoru i kontroli. 
•  Nie ma motywacji do doskonalenia zawo-

dowego, nie szuka szans rozwoju. 
•  Ceni władzę, ale dąży do jej zdobycia 

sposobami nieformalnymi, np. przez układy 
towarzyskie. 

 

konywanej na innych stanowiskach. 
•  Praca sytuuje się na najwyższych szczeblach 

jego hierarchii wartości. 
•  Szuka okazji do podnoszenia kwalifikacji, 

rozwoju. 
•  Silnie identyfikuje się z nadrzędnymi celami 

przedsiębiorstwa. 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie J. Penc, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza 
Placet, Warszawa 1994, s. 168–174. 

 
Przedstawione modele pracownika: defensywny i ofensywny korespondują  

z modelami pracownika statysty (biernego wykonawcy cudzych decyzji) oraz 
pracownika aktora (samodzielnie podejmującego decyzje w ramach swoich 
kompetencji)44. Opierają się na założeniu, że strategia organizacji oraz jej kultura 
w największym stopniu determinują określone zachowania i postawy pracowni-
ków. Jest to niewątpliwie daleko idące uproszczenie, pomija bowiem predyspo-
zycje osobowościowe ludzi oraz sprzężenia zwrotne między pracownikami  
a kulturą organizacji i jej strategią. Uzasadnione jest przekonanie, iż w każdym 
przedsiębiorstwie znajdują się zarówno pracownicy reprezentujący typ defen-
sywny jak i przedstawiciele typu ofensywnego. Systemy motywacyjne mogą  
z pewnością zachęcać do określonych zachowań, promować postawy właściwe 
dla jednego lub drugiego modelu pracownika, jednak oddziaływania organizacji 
to tylko jeden z elementów mających wpływ na zachowania organizacyjne oraz 
na wybór modelu realizowania siebie jako pracownika. Równie duże znaczenie 
mają tu czynniki wewnętrzne, psychologiczne, takie jak: hierarchia wartości, 
osobowość, zdolności, poziom motywacji wewnętrznej względnie niezależnej od 
zewnętrznych bodźców motywacyjnych. Z dużym prawdopodobieństwem moż-
na przyjąć, że nawet w silnie zbiurokratyzowanych, zachowawczych kulturach 
organizacyjnych znajdą się pracownicy podejmujący próby realizowania ofen-
sywnego modelu pracownika i odwrotnie: w kulturach ofensywnych, dynamicz-
nych, pragmatycznych pracują ludzie o profilu typowym dla pracowników de-
fensywnych. Mimo daleko idącego uproszczenia przedstawione modele pozwalają 
wyeksponować zależności między strategią organizacji i jej kulturą a określo-
nymi postawami pracowników wobec własnej aktywności zawodowej i realizo-
wanych zadań. Wskazują również na pewien poziom pożądanego „dopasowania” 
cech psychologicznych pracowników i „osobowości” firmy. Pracownicy, którzy 
z natury są aktywni, energiczni, nastawieni na samorealizację, podejmując pracę 
w firmach realizujących strategię defensywną skazani są na częste doświadcza-

                                                 
44 Por. P. Wachowiak, Kultura organizacyjna polskich organizacji w okresie transformacji, 

(w:) Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją M. Roma-
nowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 171–172. 
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nie frustracji i braku satysfakcji zawodowej. Podobnie pracownicy, których kon-
strukcja psychiczna wyklucza podejmowanie ryzyka, zmiany, dynamizm, źle 
będą się czuli w organizacjach ofensywnych. Ich praca zawodowa będzie się 
wiązała z silnym odczuwaniem stresu i chroniczną deprywacją potrzeby bezpie-
czeństwa. 

W badaniach naukowych podejmowanych na gruncie nauk o zarządzaniu du-
żą wagę przypisuje się poszukiwaniom uniwersalnych modeli menedżerów, 
czyli osób, których kompetencje mają największy wpływ na skuteczność i efek-
tywność zarządzania organizacją. Badania te mają najczęściej charakter opisowy 
i opierają się na jakościowej analizie zebranych informacji45. Interesującym 
przykładem takiego modelu jest propozycja G. Bartkowiak (por rysunek 6.7). 
Autorka koncentruje uwagę na uwarunkowaniach skuteczności działania kadr 
kierowniczych. Modelując profil (sylwetkę) kierownika, wskazuje, że u podstaw 
skutecznego działania leżą predyspozycje osobowościowe traktowane jako ele-
ment niezależny od kompetencji kierowniczych oraz postaw etycznych. 

 
Rysunek 6.7.  Model skutecznego kierownika G. Bartkowiak 

Źródło:  G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 106. 

 

                                                 
45 J. Szaban, Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Od dyrektora 

do euromenedżera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koź-
mińskiego, Warszawa 2000, s. 17. 
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W modelu skutecznego kierownika autorstwa G. Bartkowiak uwarunkowania 
osobowościowe analizowane są na bazie teorii tzw. Wielkiej Piątki znanej rów-
nież pod nazwą pięcioczynnikowego modelu osobowości. Prekursorami modelu 
są G. Allport, R.B. Catell publikujący swoje prace w latach 30. i 40. XX wieku. 
Za twórców ostatecznej wersji modelu uznaje się P.T Costę i J.R. McCrae46. 
Obejmuje ona pięć głównych czynników osobowości: 
1. Dojrzałość emocjonalna versus – Niedojrzałość emocjonalna. 
2. Ekstrawersja versus – Introwersja. 
3. Otwartość versus – Brak otwartości. 
4. Altruizm versus – Antagonizm. 
5. Duża sumienność versus – Mała sumienność. 

Sukcesom zawodowym sprzyja dojrzałość emocjonalna, ekstrawersja, otwar-
tość na doświadczenie, ugodowość (altruizm, pozytywne nastawienie wobec 
ludzi) oraz sumienność. Osobowość traktowana jako konfiguracja cech charakte-
rystycznych dla danej jednostki rozpatrywana jest niezależnie od kompetencji 
kierowniczych. G. Bartkowiak przyznaje, że „wśród badaczy zajmujących się 
osobowościowymi koncepcjami kierowania nie powiodła się próba stworzenia 
uniwersalnego modelu cech idealnego kierownika”47. Mimo to własny model 
określa jako kolejną próbę „zmierzającą do sformułowania swoistej recepty na 
bycie skutecznym kierownikiem”48. Dowodzi tezy, iż skuteczność kierowników 
mierzona oceną ich pracy metodą 360 stopni w największym stopniu uwarun-
kowana jest wysokim poziomem kompetencji kierowniczych, autokoncepcją  
i poczuciem tożsamości, strukturą wiedzy pozwalającą na wysoką elastyczność 
tworzenia i wykorzystywania pojęć ekonomicznych, a także pozytywnym na-
stawieniem do uczenia się i własnego rozwoju. 

S. Tokarski, budując interakcyjny model menedżera efektywnego, akcen-
tuje znaczenie cech osobowości i nastawień kierownika w kontekście określonej 
sytuacji, w której ten kierownik działa. Wśród nastawień dodatnio korelujących 
z efektywnością wymienia: 
1. Nastawienie na kontrolę (połączone z cechą osobowości, jaką jest we-

wnątrzsterowność). Kierownik posiada poczucie wewnętrznej sterowalności 
nawet w sytuacji porażki. Przeprowadza analizę sytuacji i zabezpiecza się 
przed powtórzeniem tych samych błędów. 

2. Nastawienie na pokonywanie trudności (połączone ze zmienną osobowo-
ściową, jaką jest odporność na stres). Kierownik radzi sobie ze stresem wy-
nikającym z podejmowania decyzji w sytuacji deficytu zasobów finanso-
wych, ludzkich, materiałowych, czasowych. 

                                                 
46 Por. P.T. Costa, J.R. McCrae, Four Ways Five Factors are Basiec, Personalisty and Indivi-

dual Differeces, 1994, vo. 13. 
47 G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik…, op. cit., s. 100. 
48 Tamże, s. 100. 
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3. Nastawienie na podejmowanie ról (połączone z pragmatyzmem). Rozumiane 
jest jako łatwość wchodzenia w role kierownicze, wyższa niż przeciętna 
umiejętność realizacji intersytuacyjnych sekwencji działań. 

4. Nastawienie na motywację (cecha osobowości – motywacja sprzyjająca). 
Tworzenie sekwencji motywów posiadających właściwości osiągania zamie-
rzonego poziomu efektywności nawet w warunkach deficytu zasobów. 

5. Nastawienie makiaweliczne (połączone ze zmienną osobowościową, jaką 
jest makiawelizm). W hierarchii motywów kierownika dominuje potrzeba 
sukcesów. Sytuacje konfliktowe nie dezorganizują jego działania. 

6. Nastawienie na zadania lub ludzi (styl autokratyczny lub demokratyczny). 
Stosuje styl kierowania adekwatnie do sytuacji, w której działa. 

7. Nastawienie na przedsiębiorczość (połączone z przedsiębiorczością jako 
cechą osobowości). 

8. Nastawienie na własną intuicj ę. Kierownik w sposób racjonalny kojarzy 
doświadczenia z przeszłości z aktualnym problemem decyzyjnym, przy roz-
wiązaniu którego brakuje mu wystarczających ilości informacji. Intuicja  
i osąd pozwalają mu na szybkie reagowanie49. 
 

6.3.  Dynamiczny model motywacyjnego systemu zarządza-
nia kompetencjami 

 
Przedstawione w poprzednich rozdziałach procesy związane z zarządzaniem 

kompetencjami oraz motywowaniem pracowników często łączone były z celami 
organizacji wynikającymi z ich strategii. Strategii podporządkowane jest wyzna-
czanie kluczowych kompetencji, w tym kompetencji oczekiwanych od jej pra-
cowników. Kompetencje rozpoznawane są w procesie rekrutacji i – na bazie po-
równania z kompetencjami oczekiwanymi przez pracodawcę – decydują o zatrud-
nieniu pracownika. Kompetencje wymagane przez pracodawcę poddawane są 
ocenie, uwzględniane w planowaniu doskonalenia zawodowego i rozwoju ka-
rier. Są wreszcie elementem, który w mniejszym lub większym stopniu decyduje 
(a na pewno powinien decydować) o wysokości wynagrodzenia pracownika. Na 
każdym etapie polityki kadrowej, w każdym z wymienionych jej elementów 
kompetencje postrzegane są przez pryzmat potrzeb organizacji wynikających  
z jej celów strategicznych. Rodzi się uzasadnione pytanie, czy tak być powinno? 
Czy relacja ta musi być jednostronna, to znaczy, czy zawsze czynniki leżące po 
stronie organizacji – jej strategia, w pewnych sytuacjach także jej kultura, muszą 
stanowić punkt wyjścia do formułowania oczekiwań kompetencyjnych wobec 
pracowników. Pytanie to jest o tyle zasadne, że kompetencje faktycznie posia-

                                                 
49 Por. S. Tokarski, Model interakcyjny…, op. cit., s. 77–78. 
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dane przez zatrudnionych nigdy nie pokrywają się całkowicie z kompetencjami 
oczekiwanymi przez przedsiębiorstwo i wykorzystywanymi w procesie świad-
czenia pracy. Przyczyny takiej sytuacji mogą być dwojakie: 
1. Proces rekrutacji zakończył się zatrudnieniem pracownika, który posiada 

kompetencje wymagane przez organizację, ale jednocześnie osoba ta posiada 
szereg kompetencji, których nie wykorzystuje w swojej pracy, ponieważ cha-
rakter zajmowanego stanowiska i specyfika zadań tego nie wymagają, albo 
wręcz uniemożliwiają aktywizowanie pewnych kompetencji. 

2. Rozbieżność między kompetencjami oczekiwanymi a tymi, które pracownik 
faktycznie posiada może być wynikiem wadliwie przeprowadzonego procesu 
rekrutacji. Wówczas różnice trzeba minimalizować przez programy doskona-
lące kompetencje wymagane przez pracodawcę. W skrajnych przypadkach 
niedobór wymaganych kompetencji powoduje zakończenie współpracy i zwol-
nienie pracownika. 
Przy wysokim wskaźniku efektywności działań rozwojowych będziemy mieli 

do czynienia z sytuacją, w której zakres kompetencji oczekiwanych przez praco-
dawcę będzie wzrastał, ale nadal pozostanie obszar kompetencji, które pracow-
nik posiada, a których nie wykorzystuje w toku swojej pracy ze względu na jej 
charakter i specyfikę. Wzrost poziomu i zakresu kompetencji wymaganych bę-
dzie źródłem korzyści dla organizacji i dla pracownika, ale nadal będzie istniał 
(często znaczący) zbiór kompetencji „marnotrawionych”, bo całkowicie lub 
częściowo niemożliwych do wykorzystania w danym przedsiębiorstwie. Tym-
czasem „Zdrowie organizacji jest przeciwieństwem marnotrawstwa zasobów”50. 

Powyższy tok myślenia wskazuje na kompetencje rzeczywiste pracowników 
jako kapitał, który nie jest, choć mógłby być wykorzystywany w większości 
organizacji. Jaki stąd wynika wniosek? Oczywiście nie jest ani wskazana, ani 
możliwa minimalistyczna polityka personalna prowadzona według zasady: 
„masz posiadać wiedzę, umiejętności, predyspozycje, jakich oczekuje od ciebie 
organizacja i żadnych innych, ponieważ te „inne” nie są i nie będą wykorzysty-
wane”. Chodzi raczej o to, by przedsiębiorstwo odpowiedziało na pytanie, czy  
i w jaki sposób może wykorzystać kompetencje swoich pracowników – te kom-
petencje, których aktualnie nie potrzebuje, bo nie są ważne w perspektywie osią-
gania celów strategicznych organizacji. Przyjęcie takiego punktu widzenia oznacza 
konieczność relacji dwustronnej: na bazie celów strategicznych formułuje się 
potrzeby i oczekiwania kompetencyjne, ale jednocześnie kompetencje rzeczywi-
ste pracowników mogą powodować modyfikowanie strategii w taki sposób, by 
kompetencje dotąd niewykorzystane poszerzyły zbiór kompetencji wymaganych, 
a skala rozbieżności między kompetencjami oczekiwanymi i rzeczywistymi 
znacząco się zmniejszyła. 
                                                 

50 G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 242. 
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Na rysunku 6.8 przedstawiono pewien możliwy ciąg zdarzeń zachodzących 
wewnątrz organizacji. Na bazie wnikliwej oceny kompetencji swoich pracowników 
przedsiębiorstwo może nie tylko diagnozować luki kompetencyjne w obszarze 
kompetencji wymaganych, niezbędnych do osiągania celów strategicznych. Może 
także modyfikować strategię w taki sposób, aby zasoby ludzkie wykorzystywać 
w stopniu większym niż dotąd (kompetencje wymagane niemal pokrywają się  
z rzeczywistymi). Trzymanie się raz ustalonej strategii, nawet wówczas, gdy  
z uwagi na sytuację wewnętrzną firmy lub otoczenie rynkowe konieczne są 
zmiany, wymienia się na liście najpoważniejszych błędów strategicznych51.  

 
Rysunek 6.8.  Kompetencje pracowników a modyfikacja strategii organizacji 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 
Współczesne przedsiębiorstwa chcące realizować ideę organizacji inteligent-

nej, uczącej się, muszą elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących  
w otoczeniu. W praktyce najczęściej oznacza to reagowanie na zmiany w oto-
czeniu zewnętrznym. Tymczasem godnym rozważenia wydaje się postulat, by – nie 
tracąc z pola widzenia tego, co dzieje się na rynku, zwłaszcza potrzeb klientów  
i działań konkurencji – traktować własne zasoby ludzkie jako jedno z poten-
cjalnych źródeł zmian w strategii. Taka wzajemność wywierania wpływu na 
linii kompetencje – strategia wpisuje się w koncepcję zasobową przedsiębior-
stwa omówioną szczegółowo w rozdziale 1, a zwłaszcza tzw. kompetencyjną 

                                                 
51 Por. B.R. Kuc, Problemy zarządzania strategicznego, [w:] Strategie produkcji przedsię-

biorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod redakcją J. Szabłowskiego, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005, s. 33.  
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teorię firmy stworzoną przez G. Hamela i C.K. Prahalada52. Traktuje ona kompe-
tencje jako wyjątkowy kapitał pozwalający rozwiązywać problemy firmy. Postu-
lowane zmiany strategiczne nie muszą być radykalne, polegające na całkowitym 
przeprofilowaniu oferty produktowej, ale raczej na jej dywersyfikacji. Jako 
przykład można tu przywołać sytuację uczelni kształcącej na kierunku „zarzą-
dzanie”. Często zatrudnia ona także nauczycieli akademickich z innym profilem 
wykształcenia, np. socjologicznym. W świetle obowiązującego prawa nie mogą 
oni być wliczani do minimum kadrowego warunkującego prowadzenie studiów 
na kierunku „zarządzanie”. Wykorzystanie kompetencji tych osób, zwłaszcza 
formalnych kwalifikacji i umiejętności dydaktycznych, jako bodźca do wzboga-
cenia oferty edukacyjnej o kierunek „socjologia” wydaje się działaniem jak naj-
bardziej uzasadnionym. Oczywiście, trzymając się nadal przykładu szkoły wyż-
szej, tu także niezbędna jest analiza otoczenia zewnętrznego, zwłaszcza potrzeb 
edukacyjnych lokalnej i regionalnej społeczności oraz ofert uczelni konkuren-
cyjnych. Jednak jest to przykład obrazujący, że diagnoza kompetencji pracowni-
ków może być traktowana jako pełnowartościowe źródło impulsu do zmiany. 
Można prognozować, że wobec aktualnej sytuacji na rynku pracy polegającej na 
coraz bardziej widocznych brakach pewnych grup pracowników, tendencja do 
modyfikowania działalności produkcyjnej czy usługowej w oparciu o posiadany 
potencjał kadrowy będzie przybierać na sile.  

Adaptacja organizacji bądź jej upadek zależą w dużej mierze od umiejętności 
„wsłuchiwania się” w otoczenie, od umiejętności postrzegania nieistniejących 
dotąd zagrożeń. Intensywne zmiany zachodzące na rynku pracy z pewnością do 
takich zagrożeń należą. Zaproponowany model korygowania strategii przedsię-
biorstw na bazie zasobów kompetencji rzeczywistych jego pracowników nie 
wyklucza potrzeby doskonalenia i nabywania kompetencji określonych wcześ-
niej jako wymagane. Odrzuca jednak tezę, że „Aby zbudować nową wartość 
przedsiębiorstwa należy zmieniać ludzi tworzących organizację”53. Eksponuje 
dwustronności procesów zachodzących w organizacji. Pracownicy nabywają  
i rozwijają kompetencje ważne w kontekście celów strategicznych firmy, jedno-
cześnie organizacja koryguje strategię i wynikające z niej cele w taki sposób, by 
jak najpełniej czerpać z zasobów kompetencji faktycznie posiadanych przez 
pracowników. Zatem zmianom podlegają nie tylko ludzie i ich kompetencje, ale 
też sama organizacja, w tym jej strategia. 

Integralną częścią takiej filozofii zarządzania może stać się kompetencyjny 
system wynagrodzeń (por. rysunek 6.9). W rozdziale 5 poddano krytyce model 
                                                 

52 Za: Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2000, s. 257–258. 

53 B. Gajdzik, Strategia personalna w kształtowaniu wartości organizacji, [w:] Zarządzanie 
wartością organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 171. 
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Pay the Person postulujący nagradzanie kompetencji rzeczywistych w oderwa-
niu od efektów pracy i innych ważnych czynników wynagradzania. Omówiono 
również holistyczne propozycje wielowymiarowych modeli płac uwzględniające 
kompetencje, ale głównie kompetencje wymagane. W modelu wynagradzania 
kompetencyjnego przedstawionym na rysunku proponuje się połączenie obu 
koncepcji. Kompetencyjny model wynagradzania można w tym ujęciu traktować 
jako taki, który wśród elementów wpływających na wysokość płac oraz jej po-
szczególne składniki uwzględnia kompetencje i to zarówno te, które są aktualnie 
wykorzystywane przez pracowników w ich pracy, jak i kompetencje faktycznie 
przez nich posiadane, które mogą okazać się bardzo ważne w perspektywie 
przyszłej, zmodyfikowanej strategii organizacji. Przyjęcie takiej optyki przy 
doborze zasad kształtowania wynagrodzeń wymaga znacznych umiejętności 
strategicznych, zwłaszcza planowania strategicznego opartego na elastyczności  
i wielowariantowości. 

 
Rysunek 6.9.  Kompetencyjny model wynagradzania 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 
„Nieustanność zmian jest obecnie powszechnie przyjętą prawdą. Zmiana stała 

się naturalną koleją rzeczy”54. Prawda ta dotyczy również planowania strate-
gicznego. Uwzględnienie w nim różnych możliwości osiągania celów strate-
gicznych, ale także zmiany samych celów wynikających, między innymi, z prze-
słanek kadrowych, pozwala na określenie kompetencji ważnych nie tylko  
w kontekście aktualnych potrzeb organizacji, ale istotnych również w perspek-

                                                 
54 J.R. Galbraith, Organizacja zdolna do reorganizacji, [w:] Organizacja przyszłości, praca 

zbiorowa pod redakcją F. Hesselbeina, M. Goldsmitha, R. Beckharda, Wydawnictwo Business 
Press, Warszawa 1998, s. 107. 
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tywie jej przyszłości. Organizacje przyszłości to te, które same się organizują, 
reorganizują i „doorganizowują”55. Bodźcem do takich działań mogą być nie 
tylko zjawiska zachodzące na zewnątrz przedsiębiorstwa, ale także kompetencje 
jego pracowników. Obecnie wyniki ekonomiczne firm coraz bardziej zależą do 
mobilizacji wewnętrznych rezerw efektywnościowych56. Sugerowana konieczność 
prognozowania kompetencji ważnych w perspektywie przyszłości organizacji 
oraz modyfikowanie strategii umożliwiające pełne wykorzystanie wszystkich 
kompetencji pracowników wpisują się w postulat myślenia strategicznego  
w kategoriach ciągłej optymalizacji i innowacji. Nowoczesne zarządzanie wy-
maga „wszechstronnego nasłuchu”, czyli otwarcia się ku otoczeniu i klientom, 
ale także ku członkom danej organizacji i efektom myśli ludzkiej. Wychwyty-
wanie dogodnych okazji rozwojowych staje się trwałym elementem zarządzania. 
Nowoczesne przedsiębiorstwo stopniowo selekcjonuje swoje produkty i rynki, 
aż do nieuchronnego pojawienia się wydarzenia kryzysowego, które kieruje je 
ku innemu kryterium wyboru spośród alternatywnych i niewyraźnie oddzielonych 
od siebie ścieżek rozwoju57. W obecnych realiach prowadzenia działalności go-
spodarczej trzeba zaakceptować fakt, że „od przedsiębiorców i menedżerów 
wymaga się myślenia strategicznego zakładającego, że przyszłość będzie coraz 
mniej podobna do przeszłości”58. Myśleć strategicznie to przede wszystkim 
przejawiać wolę ustawicznej zmiany obszarów oraz sposobów działania przed-
siębiorstwa zgodnie ze zmianą jego wizji i stanu otoczenia. 

Procesy modyfikowania celów strategicznych organizacji na płaszczyźnie 
analizy kompetencji stanowią element szeroko rozumianego dynamicznego mo-
delu motywacyjnego systemu zarządzania kompetencjami (por. rysunek 6.10). 
System zarządzania kompetencjami rozumiemy tu jako założenia ideowe 
(filozofia systemu), projekty i programy użytkowe oraz zbiory procedur postę-
powania związanych z zarządzaniem kompetencjami, ludzi obsługujących ten 
system w danym przedsiębiorstwie oraz budżet systemu. Jest to system będący 
częścią szerszego systemu zarządzania potencjałem ludzkim organizacji.  
T. Oleksyn zwraca uwagę, że „jakieś systemy zarządzania kompetencjami, a co 
najmniej istotne ich elementy, występują w większości organizacji (...) Nieko-

                                                 
55 Por. B.R. Kuc, Problemy zarządzania…, op. cit., s. 37. 
56 Szerzej na ten temat: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Systemy zarządzania wiedzą warun-

kiem wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, 
praca zbiorowa pod redakcją B. Dobiegały-Korona, A. Hermana, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2006, s. 243–260; R. Barcik, Rola wiedzy w kształtowaniu innowacyjnej strategii produkcji [w:] 
Strategie produkcji…, op. cit., s. 120. 

57 Por. G. Nizard, Metamorfozy …, op. cit., s. 127; 158. 
58 W. Janik, Cele i wartość małych przedsiębiorstw, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsię-

biorstwa, praca zbiorowa pod redakcją E. Urbańczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2007, s. 596. 
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niecznie muszą być w pełni wykształcone i sformalizowane”59. Model jest „dy-
namiczny”, ponieważ uwzględnia potrzebę zmian, korekt, modyfikacji w obsza-
rze strategii, a więc i kompetencji oczekiwanych przez organizację. W dobie 
burzliwego, turbulentnego otoczenia organizacji „istota zmian zawarta jest  
w zastępowaniu kapitału rozwojem potencjału tkwiącego w ludziach”60. Zmiany 
w przedsiębiorstwie mogą wynikać zarówno z właściwości otoczenia zewnętrz-
nego jak i z dążenia organizacji do pełniejszego wykorzystania kompetencji 
rzeczywistych pracowników. Jak trafnie zauważa G. Nizard: „Organizacje, które 
będą potrafiły posługiwać się potencjałem tkwiącym w człowieku, to znaczy 
będą go wyzwalać z nabytych zahamowań krępujących jego możliwości, rozwi-
jać jego twórczą wyobraźnię i spontaniczność – przetrwają. Innym przyjdzie 
wywiesić kartkę z napisem: Organizacja w upadłości z powodu niewykorzysta-
nia zasobów ludzkich!”61. Stąd dynamika rozumiana jest tu jako proces ciągłej 
zmiany o charakterze adaptacyjnym służącej rozwojowi przedsiębiorstwa, czy 
też szerzej – rozwojowi przedsiębiorczości. Dynamika stanowi istotę nowoczes-
nego zarządzania: zarządzania adaptacyjnego, elastycznego, zwinnego, inteli-
gentnego. Dynamizm w zarządzaniu kompetencjami uzasadnia wiele przesłanek, 
w tym głównie fakt, że zarządzanie organizacjami, zwłaszcza jednostkami go-
spodarczymi, sprowadza się współcześnie do wykorzystywania ograniczonych 
zasobów, które mają alternatywne zastosowanie. Do takich zasobów należą 
kompetencje. Jest to zasób z różnych powodów ograniczony, ale jednocześnie 
istnieją możliwości różnorodnego wykorzystania tych samych kompetencji lub 
sięgnięcia do rezerw w postaci kompetencji posiadanych, ale niewykorzystywa-
nych. Decyzje adaptacyjne, także te związane z zarządzaniem potencjałem kom-
petencyjnym, nie mają charakteru mechanistycznego, są niepewne, ale powta-
rzalne, dlatego można nadać im postać modelu.  

Proponowany model jest „motywacyjny”, bo zakłada, że każdy z procesów 
zachodzących w zarządzaniu kapitałem ludzkim ma swój wymiar motywacyjny 
(lub – w przypadku błędów w zarządzaniu – demotywacyjny). Opiera się na 
założeniu, że każdy proces, którego podmiotem jest pracownik – od rekrutacji, 
przez ocenianie, wynagradzanie, aż do rozwoju zawodowego i realizacji ścieżki 
kariery – pełni funkcję motywującą, ponieważ ma ogromy wpływ na postawy 
wobec pracy. Zagadnienia te były przedmiotem szczegółowych analiz i wnios-
kowania w poprzednich rozdziałach tej książki. System motywacyjny postrzegany 
jest tu szeroko: jako zestaw różnorodnych motywatorów (płacowych, material-
nych pozapłacowych i niematerialnych), który powinien prowadzić do efektu 
synergicznego, czyli efektywność całego systemu powinna być większa niż su-
ma efektywności poszczególnych jego składników. System motywacyjny ma na  
                                                 

59 T. Oleksyn, Systemy zarządzania kompetencjami – wybrane dylematy, [w:] Zarządzanie wiedzą  
w przedsiębiorstwie – materiały konferencyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2001, s. 280. 

60 G. Nizard, Metamorfozy…, op. cit., s. 189. 
61 Tamże, s. 192. 
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Rysunek 6.10.  Dynamiczny model motywacyjnego systemu zarz ądzania  
kompetencjami 

Źródło:  Opracowanie własne. 
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celu wspieranie strategii firmy oraz jej kultury organizacyjnej. Wyborowi strategii 
powinno towarzyszyć takie projektowanie systemu motywacyjnego, by stymu-
lować rozwój i ujawnianie w działaniu kompetencji pracowników najważniej-
szych w kontekście realizacji strategii. 

Z modelu wynika, iż optymalna struktura kompetencji wymaganych przez 
organizację wynika z dynamicznej (zmieniającej się) strategii oraz kultury orga-
nizacji. Pojęcie strategii definiujemy za A. Stabryłą jako „(…) naczelną orientację 
gospodarczą, społeczną, militarną lub inną, która wyraża dominujący kierunek 
działania danego systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem 
wytyczną postępowania kierownictwa systemu (jednostki gospodarczej, pań-
stwa, wojska) w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otoczeniu i przy 
uwzględnieniu własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego  
i techniczno-produkcyjnego”62. W dynamicznym modelu motywacyjnego sys-
temu zarządzania kompetencjami główny akcent położony został na strategię 
funkcjonalną (zarządzania zasobami ludzkimi) i instrumentalną (rekrutacja, oce-
na pracy, wynagradzanie, rozwój zawodowy, ścieżki kariery). Kultur ę organi-
zacyjną zaznaczono w modelu jako element wpływający na strategię organizacji, 
przyjęty przez nią system motywacyjny, optymalną strukturę wymaganych 
kompetencji. Określa ona postawy kadry kierowniczej i pozostałych pracowników 
do podstawowych zagadnień w organizacji. Charakteryzuje stosunek organizacji 
do otoczenia, do natury ludzkiej, rzeczywistości i prawdy, ludzkiej działalności 
oraz stosunków międzyludzkich. Uniwersalizm kultury powoduje, że przenika 
ona wszystkie obszary i poziomy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyraża się 
w zestawie wartości, które firma promuje. Kultura organizacyjna wpływa na 
stopień atrakcyjności organizacji jako miejsca pracy, tym samym widoczny staje 
się jej związek z systemem motywowania. 

Przedstawiony na rysunku 6.10 obraz procesów kadrowych stanowi wyraz 
uogólnienia i syntezy charakteryzowanych wcześniej zagadnień. Jako punkt 
wyjścia przyjęto, że zarówno optymalna struktura kompetencji pożądana w or-
ganizacji jak i stosowany w niej system motywowania muszą wynikać ze strategii 
oraz pozostawać w ścisłym związku z kulturą organizacyjną. Strategia jednak, 
jak już wykazano, może i powinna ulegać modyfikacji w celu pełnego wykorzy-
stania rzeczywistych zasobów kompetencyjnych pracowników. To z kolei po-
ciąga za sobą konieczność zmian w obszarze optymalnej struktury kompetencji 
wymaganych. Uznano, że kultura organizacji jest z definicji czymś trwalszym 
niż strategia oraz że oba te elementy wzajemnie na siebie wpływają. Stąd „waż-
ne jest, aby menedżerowie odkryli tę strefę zróżnicowania, w której zmienność  
i różnorodność dają się pogodzić z niezbędną integracją”63.  
                                                 

62 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000, s. 39. 

63 G. Nizard, Metamorfozy…, op. cit., s. 241. 
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Motywowanie odbywa się z wykorzystaniem bodźców materialnych i pozamate-
rialnych, umożliwiając zaspokajanie zindywidualizowanych potrzeb pracowników 
jak i realizację ich osobistych celów. Dzięki właściwie zaprojektowanemu i profe-
sjonalnie wdrożonemu systemowi zarządzania kompetencjami zawodowymi 
pracownik może zaspokajać wszystkie grupy potrzeb we wszystkich procesach  
z grupy ZZL (rekrutacji, oceny, rozwoju, planowania kariery, a także wynagra-
dzania). W sposób szczególny dotyczy to potrzeby bezpieczeństwa, przynależno-
ści, uznania, rozwoju, partycypacji, samorealizacji opartych na poczuciu własnej 
wartości jako człowieka i pracownika. Jest to zatem model głęboko humani-
stycznych, personalistyczny, ale także silnie powiązany z wymogami efektyw-
ności ekonomicznej organizacji, czyli myślenia w kategoriach zysku, udziału  
w rynku, trwałej przewagi konkurencyjnej oraz wartości przedsiębiorstwa. Jest 
to droga do humanizacji ekonomii, czyli sytuacji, w której „(…) odpowiedzial-
ność zarządzania ma prowadzić działania ku harmonii, a nie dominacji nad kapi-
tałem ludzkim”64. Wielorakość problemów, przed którymi stoją współczesne 
organizacje wymaga zróżnicowanych odpowiedzi. Proponowany dynamiczny 
model motywacyjnego zarządzania kompetencjami stanowi jedną z alternatyw 
odpowiedzi. Alternatyw, ponieważ „Jak dotąd żadna próba stworzenia modelu 
nie była w stanie uchwycić całokształtu zmiennych mających wpływ na bieg 
wydarzeń w organizacji”65. 

 
 

                                                 
64 A. Barcik, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych [w:] Strategie pro-

dukcji…, op. cit., s. 188. 
65 G. Nizard, Metamorfozy…, op. cit., s. 151. 



 

7  

Motywowanie w systemie zarz ądzania  
kompetencjami zawodowymi – studium przypadków 

 
 
 
 
Rozdział ten przedstawia przykłady wdrożeń systemów zarządzania kompe-

tencjami zawodowymi. Poświęcono go na analizę uwarunkowań, przebiegu  
i skutków wykorzystania metod właściwych dla zarządzania kompetencjami  
w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi wybranych przedsiębiorstw. Wszyst-
kie analizowane przedsiębiorstwa to firmy duże, dojrzałe, mające długą historię, 
co pozwala przyjąć hipotezę o dojrzałości procesów związanych z zarządzaniem 
potencjałem kadrowym badanych firm. Cechą wspólną badanych przedsię-
biorstw jest to, iż oferują swoje produkty na rynkach międzynarodowych, a dwie 
z nich (Grupa Generali i Coca-Cola Hellenic Bottling Company) spełniają kryte-
ria firm globalnych. Podstawowe kryteria doboru przedsiębiorstw do badań: 
•  wszystkie analizowane w tej części pracy przedsiębiorstwa deklarują wdro-

żenie systemu zarządzania kompetencjami, 
•  wiążą systemy kompetencyjne ze strategią personalną (rozumianą jako stra-

tegia funkcjonalna) powiązaną ze strategią przedsiębiorstwa, 
•  łączą ZKZ z realizacją funkcji motywowania, 
•  pozwalają na wykazanie, iż decyzje o opracowaniu i wdrożeniu ZKZ, mimo 

waloru uniwersalizmu samej metody, mogą wyrastać z różnorodnych potrzeb 
organizacji i odmiennie formułowanych celów; mogą obejmować wszystkie 
procesy wchodzące w skład zarządzania zasobami kadrowymi lub koncen-
trować się tylko na niektórych z nich. 
W grupie prezentowanych tu przedsiębiorstw najpełniejsze wykorzystanie 

systemu kompetencyjnego ma miejsce w Firmie Chemicznej Dwory SA, w któ-
rej jest on widoczny we wszystkich procesach wchodzących w skład zarządzania 
potencjałem ludzkim. Sprawdza się zarówno jako metoda redukcji nadwyżek 
zatrudnienia, rekrutacji pracowników, ich oceniania, jak i diagnozowania po-
trzeb szkoleniowych oraz planowania ścieżek kariery. Przedsiębiorstwo stosuje 
również kompetencyjny model wynagradzania, traktując kompetencje pracow-
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ników jako element mający wpływ na wysokość wynagrodzeń. Zarządzanie 
kompetencjami wdrożono profesjonalnie, czyli w oparciu o precyzyjnie zdefi-
niowane pojęcia, jasną i spójną mapę kompetencji. Zadbano o zaangażowanie 
różnych grup pracowników w powstanie i wdrożenie systemu, o dobrą komuni-
kację z pracownikami. ZKZ potraktowano przede wszystkich jako metodę 
usprawniającą zarządzanie dużym liczebnie potencjałem kadrowym i podnoszącą 
jakość tego zasobu Firmy. Z kolei Grupa Generali wykorzystała model kompe-
tencyjny głównie jako sposób uporządkowania systemu wynagrodzeń pracowni-
ków oraz procesu oceniania. W Coca-Cola Hellenic Botting Company impulsem 
do wprowadzenia ZKZ było dążenie do efektywnego zarządzania talentami  
i tworzenia na ich bazie planów awansów i planów rezerw kadrowych umożliwia-
jących rekrutację wewnętrzną na najwyższe stanowiska kierownicze. Na podkre-
ślenie zasługuje fakt, iż firma ta, jako jedyna z badanych przedsiębiorstw, podjęła 
próbę oceny efektywności wdrażania ZKZ.  

Rozdział powstał w oparciu o materiały zamieszczone w publikacjach popu-
larno-naukowych, prasie specjalistycznej, na stronach internetowych oraz wywiady 
przeprowadzone z dyrektorami personalnymi badanych firm. Prezentowane 
analizy pozwalają na konfrontację założeń teoretycznych z praktyką gospodarczą. 
Dokonano tu również syntetycznej oceny proponowanych rozwiązań i analizy 
porównawczej. Wykorzystano metodę porównań oraz metodę modelową. Metoda 
porównań rozumiana jest jako porównanie badanych jednostek ze sobą, ustale-
nia podobieństw i różnic oraz wnioskowanie co do możliwości dokonania 
zmian. Istotą metody modelowej jest porównanie badanych obiektów do modeli 
istniejących np. w teorii, regulacjach prawnych, do modeli systemowych, tech-
nicznych, społecznych itp. Przy porównaniu z modelem wskazane jest określe-
nie stopnia odchylenia od wzorca oraz wskazanie przyczyn i konsekwencji tych 
odchyleń. W przypadku prezentowanych tu przedsiębiorstw punktem odniesie-
nia do przeprowadzonych porównań jest dynamiczny model motywacyjnego 
systemu zarządzania kompetencjami przedstawiony w rozdziale 6. 

 

7.1.  Firma Chemiczna Dwory SA – wielofunkcyjny model  
zarządzania kompetencjami 

 
Firma Chemiczna Dwory SA jest jednym z największych polskich przedsię-

biorstw w branży chemicznej. Produkcja koncentruje się na trzech grupach pro-
duktowych: kauczukach i lateksach syntetycznych, tworzywach styrenowych 
oraz dyspersjach winylowych i kopolimerowych.  

Przedsiębiorstwo powstało 1 września 1945 r. pod nazwą Fabryka Paliw Syn-
tetycznych w Dworach. W 1946 r. zmieniono nazwę na Państwowe Zakłady 
Syntezy Chemicznej w Dworach. W 1948 r. przedsiębiorstwo otrzymało nazwę: 
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Zakłady Syntezy Chemicznej w Dworach. Rok później firma przemianowana 
została na Zakłady Chemiczne – Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione  
w Oświęcimiu. W czerwcu 1951 r. po raz kolejny zmieniono nazwę na Zakłady 
Chemiczne „Oświęcim” w Oświęcimiu. 1 grudnia 1994, jako przedsiębiorstwo 
państwowe, na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. „O Narodowych Fundu-
szach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji” (DzU nr 44. poz. 202), fabryka prze-
kształcona została w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 12 września 1995 r. 
60% akcji Spółki wniesiono do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Decyzją 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 28 kwietnia 1997 r. przyjęta została 
obecna nazwa: Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna. Nowa nazwa obowią-
zuje od 13 czerwca 1997 r.1. W okresie kilku ostatnich lat, w wyniku procesu 
zmian dostosowawczych, Firma Chemiczna Dwory SA dokonała znaczącej 
transformacji. Pozbyła się zbędnego majątku i przestarzałych technologii, zain-
westowała kilkaset milionów złotych w nowe instalacje i technologie ekologiczne, 
zoptymalizowała zatrudnienie, dokonała głębokiej zmiany systemów zarządza-
nia, w tym wprowadziła istotne zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

 
Polityka kadrowa przedsiębiorstwa 

Spółka prowadzi politykę kadrową według celów pozwalających na projek-
towanie narzędzi dla sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 
oraz zabezpieczenie optymalnego zatrudnienia. Do zadań polityki kadrowej 
należy zbudowanie własnej kultury organizacyjnej Spółki pozwalającej na spro-
stanie konkurencji rynkowej. Opracowano szereg procedur i instrukcji opisujących 
procesy w obszarze zarządzania kadrami, które określają szczegółowo np. zasa-
dy postępowania przy ustaleniu opisu stanowiska pracy, zasady rekrutacji czy 
adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników. Szczególnie starannie 
przygotowywane są opisy stanowisk pracy dla każdego pracownika nowo za-
trudnionego na stanowisku nierobotniczym. Opisy te są weryfikowane w przy-
padku zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie. W Spółce szczególną uwagę 
przywiązuje się do procesu rekrutacji i adaptacji społeczno-zawodowej osób 
nowo zatrudnionych. Priorytetem w zakresie naboru i doboru pracowników jest 
rekrutacja wewnętrzna. 

Na przestrzeni lat 2004–2006 zatrudnienie systematycznie się zmniejszało  
z 1573 osób na koniec 2004 roku do 1359 osób w dniu 31 grudnia 2006 roku 
(por. tabela 7.1). Stały spadek zatrudnienia związany był przede wszystkim  
z reorganizacją przedsiębiorstwa oraz wdrażanymi zmianami technicznymi. 
Wynikał również z odejść pracowników z przyczyn naturalnych (np. odejścia na 
emeryturę, rentę czy świadczenia przedemerytalne). Realizowana optymalizacja 

                                                 
1 www.dwory.pl 2007-08-08. 
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zatrudnienia miała na celu dostosowanie poziomu zatrudnienia do rzeczywistych 
potrzeb przedsiębiorstwa, wynikających ze zmian sytuacji rynkowej oraz przyję-
tej strategii działania.  

 
Tabela 7.1.  Zmiany w zatrudnieniu w Firmie Chemicznej Dwory SA w latach  

2004–2006 

 2006 2005 2004 

Zwolnienia 206 44 48 

Przyjęcia 24 20 47 

Różnica -182 -24 -1 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie www.dwory.pl 2007-08-08. 

 
Polityka zatrudnieniowa Firmy opiera się na zawieraniu z pracownikami 

standardowych umów o pracę – na czas określony, nieokreślony, na czas zastęp-
stwa. W przedsiębiorstwie dominują pracownicy posiadający wykształcenie 
średnie, a także zasadnicze zawodowe. Osoby z wykształceniem średnim i wyż-
szym zatrudniane są głównie na stanowiskach administracyjnych i kierowni-
czych. Jedynie nieznaczna liczba pracowników posiada wykształcenie podsta-
wowe (por. tabela 7.2). 

 
Tabela 7.2.  Struktura zatrudnienia w Firmie Chemicznej Dwory SA  

według wykształcenia 

Poziomy wykształcenia 31.12.2006 31.12.2005  31.12.2004 

Wykształcenie wyższe 303 22,3% 345 22,2% 334 21,2% 

Wykształcenie średnie 646 47,5% 685 44,2% 679 43,2% 

Wykształcenie zawodowe 346 25,5% 442 28,5% 475 30,2% 

Wykształcenie podstawowe 64 4,7% 79 5,1% 85 5,4% 

RAZEM 1359 100% 1551 100% 1573 100% 

Źródło:  www.dwory.pl 2007-08-08. 

 
W strukturze zatrudnienia według stażu pracy przeważają osoby pracujące 

ponad 10 lat (przy czym znaczną grupę stanowią pracownicy zatrudnieni ponad 
20 lat). Załoga Spółki charakteryzuje się wysokim stopniem ustabilizowania  
i posiada duże doświadczenie oraz kwalifikacje, co jest istotnym czynnikiem 
zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych produktów. 

 
Polityka szkoleniowa  

Firma konsekwentnie realizuje przyjętą politykę szkoleniową. Szeroki wa-
chlarz szkoleń tematycznych dotyczy obszarów finansowych, informatycznych, 
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kadrowych, handlowych i innych. Szkolenie pracowników Spółki w 2006 roku 
prowadzono w oparciu o wytyczne Zarządu dotyczące rozwoju kadry, jak rów-
nież w oparciu o analizę potrzeb zgłoszonych przez kierowników zakładów  
i wynikających z okresowych ocen pracowników oraz bieżących potrzeb firmy. 
W roku 2006 kontynuowano naukę języków obcych dla kadry kierowniczej  
i specjalistów. Specjalistów i pracowników służb finansowo-księgowych dosko-
nalono w zakresie wdrażania nowych przepisów finansowo-podatkowych. Prze-
prowadzono cykl szkoleń technicznych w celu uzyskania odpowiednich uprawnień 
(obsługa wózków jezdniowych, napełnianie i opróżnianie zbiorników z materia-
łami niebezpiecznymi, ratownictwo chemiczne). Całą kadrę mistrzowską oraz 
wytypowanych pracowników komórek organizacyjnych przeszkolono w zakre-
sie metodyki prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy. W okresie od 1.01. 
do 31.12.2006 r. szkoleniem w różnych formach objęto ogółem 1056 pracowni-
ków Spółki, tj. 74,77% wszystkich zatrudnionych (w odniesieniu do średniego 
zatrudnienia w 2006 roku), przeprowadzono egzaminy na stanowiska pracy dla 
89 osób, egzaminy BHP na stanowiska szczególnie niebezpieczne dla 357 osób, 
169 pracowników złożyło egzamin na uprawnienia energetyczne. Zorganizowano 
instruktaż wstępny dla 848 pracowników firm obcych i uczniów odbywających 
praktyczną naukę zawodu.  

W momencie tworzenia planu rozwoju w dziedzinie zarządzania kadrami 
przeprowadzono analizy mające na celu znalezienie odpowiedzi na kluczowe 
pytania: 
•  Jakie kompetencje kadry kierowniczej należy uznać za niezbędne? 
•  Z jakich źródeł i w jaki sposób pozyskiwać ludzi na stanowiska kierownicze? 
•  Jak rozwijać kadrę kierowniczą – jak ją doskonalić, awansować, oceniać i jak 

tworzyć z niej zespoły kierownicze? 
•  Kto i z jakimi uprawnieniami powinien uczestniczyć w tych procesach i kon-

trolować je? 
•  Za pomocą jakich narzędzi można wspomagać proces formowania kadr? 
•  Co mogą i powinni zrobić sami kierownicy i przyszli kierownicy w celu 

kształtowania swojej ścieżki zawodowej i podniesienia skuteczności działania? 
•  Jaka jest współczesna cena zarządzania kadrami i jak sprostać wymaganiom 

w tym zakresie? 
Odpowiedzią na tak postawione pytania było wprowadzenie systemu zarzą-

dzania kompetencjami zawodowymi. 
 

Zarządzanie kompetencjami  

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Firmie Chemicznej Dwory SA oparto  
o kompetencyjny model rozwoju karier. Specjaliści ds. personalnych przedsię-
biorstwa przyjęli definicję kariery jako długofalowego procesu osiągania przez 
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pracownika nieustannie nowych umiejętności i zdobywanie wiedzy w trakcie 
całego okresu pracy zawodowej. Kierowanie karierą rozumieją jako podejmo-
wanie przez przedsiębiorstwo szeregu działań mających na celu przede wszyst-
kim doskonalenie pracowników. Ma to doprowadzić do połączenia osiągnięcia 
celów założonych przez Firmę oraz celów jej pracowników. Odbywa się w ra-
mach mniej lub bardziej sformalizowanych programów, obejmujących zarówno 
wszystkich pracowników jak i niektóre grupy. Najczęściej są to programy dla: 
kadry kierowniczej, specjalistycznej czy też grup pracowniczych specjalnie wy-
odrębnionych przez przedsiębiorstwo. Przykładem projektu kadrowego realizo-
wanego w Dworach SA jest program szkoleń „Zintegrowany rozwój kluczowych 
kompetencji pracowników Firmy Chemicznej Dwory SA” współfinansowany ze 
środków EFS. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości ponad 1,5 mln zło-
tych, przy wartości całego projektu ponad 2,1 mln zł. Był on przewidziany dla 
ponad 80% zatrudnionych. Ogółem w ramach tego projektu w 2006 r. poddano 
szkoleniom 950 pracowników. Inne przykłady to Program Rozwoju Kadr i Program 
Stażowy. Celem tego pierwszego było tworzenie warunków rozwoju zawodo-
wego utalentowanym pracownikom. Program polegał na łączeniu pełnoetatowej 
pracy w swoim dziale z intensywnymi formami rozwoju, do których należą, mię-
dzy innymi, studia i szkolenia. Celem Programu Stażowego było dalsze podno-
szenie kwalifikacji zawodowych stażystów2. Firma stara się łączyć strategię 
rozwoju przedsiębiorstwa ze strategią rozwoju kadry w nim pracującej. W kon-
tekście zjawisk zachodzących na rynku jako ważne zadanie traktuje przyciąganie 
i utrzymanie najlepszych pracowników. Stara się tego dokonać poprzez wskaza-
nie im atrakcyjnych i realnych kierunków rozwoju zawodowego, zachęcanie czy 
też wspierania wysiłków związanych z wymogiem nieustannego uczenia się, 
dokształcania.  

W Firmie Chemicznej Dwory SA przyjęto definicję kompetencji organizacji 
jako wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz innych elementów (materialnych 
i niematerialnych), charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa, trwałych  
i odróżniających je od konkurencji; jako pewne właściwości, które, jeżeli są 
odpowiednio dobrane, rozwijane i wykorzystywane, mogą znacząco przyczynić 
się do poprawy sprawności działania, realizacji celów i (lub) osiągania przewagi 
konkurencyjnej przez firmę. Kompetencje zawodowe traktuje się jako właściwo-
ści osobowe pojedynczych pracowników, które są niezbędne dla właściwego 
wykonania pracy na danym stanowisku i (lub) właściwego funkcjonowania firmy. 
Kompetencje osobowe powinny wspierać i współtworzyć kompetencje całego 
przedsiębiorstwa. Kompetencje organizacyjne są przedmiotem analiz zarządu 
Firmy, należą bowiem do obszaru jej ogólnej strategii. Z kolei w obszarze stra-
tegii zarządzania zasobami ludzkimi lokują się kompetencje osobowe i zawodo-

                                                 
2 Inwestycje w pracowników – lokatą na przyszłość, Gazeta Prawna, z dnia 2005-11-29. 
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we pracowników. Opracowana w Dworach SA struktura kompetencyjna obej-
muje cztery skupiska kompetencji (por. rysunek 7.1). 

 
Rysunek 7.1.  Grupowanie kompetencji w Firmie Chemicznej Dwory SA 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie wywiadu z Głównym Specjalistą ds. Personalnych Za-
kładów Chemicznych Dwory SA „Oświęcimski Chemik” 2001, nr 13. 

 
W przedsiębiorstwie opracowano mapę kompetencji. Tworzy ją zbiór 

wszystkich kompetencji niezbędnych dla osiągnięcia przez Firmę zamierzonych 
celów strategicznych, czyli zadań postawionych przed całym przedsiębiorstwem, 
taktycznych (zadań stawianych poszczególnym działom czy stanowiskom kie-
rowniczym) oraz operacyjnych (zadań do wykonania na poszczególnych stano-
wiskach wykonawczych). Są to: 
•  kompetencje, które można przypisać poszczególnym stanowiskom pracy, 

jako warunkujące prawidłowe wykonanie pracy, 
•  wszelkie kompetencje niespecyficzne dla poszczególnych stanowisk pracy 

(lub też jeszcze niemożliwe do przypisania poszczególnym stanowiskom pracy) 
niezbędne, czy konieczne w przyszłości, ze względu na uwarunkowania ryn-
kowe, konkurencyjne i prawne. 
Naczelną ideą towarzyszącą wprowadzeniu zasad zarządzania kompetencjami 

zawodowymi w analizowanej firmie jest rozwój kadry na najwyższym poziomie, 
umiejącej zarządzać, przewidywać i realizować zamierzone cele. W fazie przy-
gotowawczej jako najważniejszy problem zdiagnozowano trudności w relacjach 
między ludźmi powstające w wyniku niewłaściwego komunikowania się na 
płaszczyźnie: przełożony – podwładny i vice versa. Pewne niedociągnięcia  
w tym obszarze wykazały wyniki badań potencjału kadry kierowniczej wyższe-
go szczebla przeprowadzone w Dworach SA w roku 1999. Uwypukliły one słabe 
punkty i miejsca, w których występują bariery w zaangażowaniu wyższej kadry 
kierowniczej. Okazało się też, że podstawowym elementem motywacyjnym 
pracowników jest pełne poczucie odpowiedzialności za to, co się robi, ale też 
obawa przed niewywiązaniem się z poleceń przełożonych. Istnieją zatem od-
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mienne od tych, jakich życzyłaby sobie Firma, czynniki motywujące do pracy. 
Program rozwoju kadry Firmy Chemicznej Dwory SA na najbliższe lata zawiera 
trzy bloki szkoleniowe: menedżerski, nastawiony na rozwój umiejętności kształ-
towania zachowań ułatwiających współpracę, angażowania pracowników  
w proces rozwiązywania problemów, doceniania, wyrażania uznania itp.; bizne-
sowo-finansowy, poświęcony poszerzaniu wiedzy na temat rachunkowości i finan-
sów oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa; personalny – dotyczący 
zagadnień związanych z zarządzaniem personelem. 

W wizji rozwoju Firmy Chemicznej Dwory SA podkreślono, że przedsiębior-
stwo dąży do posiadania w swoich zasobach specjalistycznej i dobrze wykształ-
conej kadry, która wiąże możliwości awansu zawodowego z rozwojem przed-
siębiorstwa. Konsekwencją tego założenia jest rozszerzenie wachlarza działań  
w zakresie zarządzania personelem. Komórka organizacyjna odpowiadająca za 
zarządzanie kadrami, oprócz prowadzenia działań administracyjnych, wynikają-
cych ze stosunku pracy oraz spraw płacowych, pełni w przedsiębiorstwie funk-
cje, które wynikają z nowoczesnego rozumienia pojęcia zarządzania kadrami. 
Oznacza to, że wspomaga ona realizację zadań Firmy, przy jednoczesnym za-
spokojeniu potrzeb jej pracowników w wyniku:  
•  jasno określonej polityki personalnej i płacowej, która jest jednym z elemen-

tów strategii firmy, 
•  jasno wyrażonych zasadach doboru pracowników oraz planowania kadr, 
•  wypracowanej i funkcjonującej procedury oceniania efektów pracy i zacho-

wań,  
•  pracowników, 
•  planowania i realizacji rozwoju zawodowego pracowników zgodnego ze 

strategią firmy. 
 

Kompetencje jako podstawa systemu oceny pracowników 

Jednym z głównych zadań systemu okresowej oceny pracowników (SOOP) 
jest pozyskiwanie informacji zwrotnej od menedżerów na temat potrzeb rozwo-
jowych pracowników oraz całych zespołów zadaniowych, co pozwala między 
innymi na dokładne dopasowanie programów szkoleniowych do aktualnie istnie-
jących potrzeb. W 2004 r. miała miejsce druga – z wykorzystaniem SOOP – 
okresowa ocena pracownicza. Oceniono efekty pracy i kompetencje 1449 pra-
cowników, czyli ponad 92% ogółu załogi, którzy spełniali założone warunki – 
minimum 6 miesięcy pracy na ocenianym stanowisku. Oceny pracy swoich 
podwładnych dokonało 200 przełożonych, w tym także osoby na stanowiskach 
formalnie niekierowniczych, lecz faktycznie sprawujące codzienny nadzór nad 
pracą ocenianego pracownika. Wyniki oceny okresowej z 2004 roku posłużyły 
do bieżącej modyfikacji systemu oraz wyznaczyły kierunki działania w obszarze 
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zarządzania zasobami ludzkimi na najbliższy okres. Kolejna ocena pracownicza 
w ramach SOOP dla prawie 1559 zatrudnionych miała miejsce na przełomie 
września i października 2005.  

Ocena prowadzona była pod hasłem „Motywowanie przez ocenę”. System 
okresowych ocen pracowników zdefiniowano w Dworach SA jako zaplanowa-
ny, sformalizowany i odbywający się nieuchronnie raz na jakiś czas proces 
oceny pracownika przez jego przełożonego. Najczęstszą jego formą są rozmowy 
oceniające, arkusze oceny i wnioski (np. płacowe) płynące z takiej oceny. Pod-
stawowe cele i zadania, jakie postawiono w badanym przedsiębiorstwie przed 
systemem oceny to: 
•  określenie dotychczasowego oraz możliwego do osiągnięcia poziomu wydaj-

ności pracy (indywidualnej i grupowej), 
•  kształtowanie właściwych postaw pracowniczych i motywacji do pracy, 
•  tworzenie racjonalnego systemu wynagrodzeń, 
•  ocena i selekcja osób przeznaczonych do awansu, 
•  określenie potrzeb szkoleniowych, 
•  zaspokojenie odczuwanej przez pracowników potrzeby oceny własnej pracy 

(potrzeby uznania, osiągnięć), 
•  zastąpienie subiektywnych, często przypadkowych opinii, obiektywnymi 

kryteriami oceny. 
W SOOP zaprojektowanym w Firmie Chemicznej Dwory SA ocena dotyczy 

następujących obszarów: 
•  wyniki (efekty) pracy – ilość, wydajność, szybkość pracy, 
•  poziom umiejętności technicznych – zdolność posługiwania się narzędziami, 

metodami, technologią, 
•  poziom umiejętności społecznych – zdolność współpracy z innymi, umiejęt-

ne komunikowanie się, 
•  cechy osobowościowe, 
•  zachowania. 

Opracowując system ocen okresowych w przedsiębiorstwie, zastosowano ko-
lejność działań przedstawioną na rysunku 7.2. 

Pytania, na które poszukiwano odpowiedzi na etapie przygotowania i wdra-
żania SOOP to:  
•  kogo oceniamy? – wszystkich pracowników w firmie, czy tylko wybrane 

grupy zawodowe lub wybranych pracowników, 
•  kto ocenia? – bezpośredni przełożony, a może jeszcze przełożony przełożo-

nego, przedstawiciel działu kadr, a może to podwładni oceniają przełożonego, 
•  jak oceniamy (metody)? – czy będą to skale punktowe, opis, skale ważone, 

zdarzenia krytyczne, testy wyboru, rankingi, 
•  jak często oceniamy? – uznano, że ocena raz w roku jest rozwiązaniem 

optymalnym; dodatkowo wprowadzono ocenę przy zamknięciu okresu prób-
nego oraz przed podjęciem decyzji o awansie pracownika, 
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•  od dołu czy od góry? – czy najpierw dyrektor naczelny ocenia swoich zastęp-
ców, a oni swoich podwładnych, i tak dalej aż do najniższego szczebla  
w strukturze organizacji (cele idą „w dół”), czy też najpierw oceny dokonują 
przełożeni najniższego szczebla, którzy są potem oceniani przez swoich prze-
łożonych itd. (problemy idą „do góry”), 

•  kto zna wyniki ocen? – oceniany, oceniający, a może przełożony oceniającego, 
współpracownicy ocenianego, dział personalny, dyrekcja, wszyscy? 
 

Rysunek 7.2.  Proces przygotowawczy i przebieg oceny w Firmie Chemicznej  
Dwory SA  

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie wywiadu z Głównym Specjalistą ds. Personalnych Za-
kładów Chemicznych Dwory SA. 

 
W analizowanym przedsiębiorstwie przyjęto za podstawę, że system ocen 

okresowych pracowników z założenia ma mieć charakter mobilizujący, pozy-
tywnie motywujący. Opiera się na wyrażaniu opinii o efektywności pracowników 
w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, także wtedy, gdy tematem 
rozmowy są sprawy drażliwe, wywołujące konflikt lub odmienność punktów 
widzenia. Podstawowym celem kompleksowej oceny pracowników jest pozna-
nie ich potencjału zawodowego, będącego punktem wyjścia do podejmowania 
decyzji kadrowych o charakterze długofalowym, mających na celu kreowanie 

ustalenie celu oceny oraz jej zakresu

wybór metody i procedury oceny

opracowanie narzêdzi oceny

szkolenie oceniaj¹cych

przeprowadzenie oceny

gromadzenie i opracowanie wyników
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rozwoju kadr w zakresie doboru, doskonalenia i przygotowania zawodowego do 
optymalnego realizowania celów firmy i obowiązków zawodowych jej pracow-
ników. Dodatkowo SOOP ma ułatwić:  
•  powiązanie indywidualnych wynagrodzeń z rzeczywistymi efektami pracy, 
•  podejmowanie decyzji dotyczących awansowania, przemieszczeń i – ewentu-

alnie (jeśli podejmowane działania korekcyjne nie przynoszą oczekiwanych 
skutków lub sytuacja Firmy tego wymaga) – zwalniania pracowników, pla-
nowanie dróg indywidualnego rozwoju zawodowego (tzw. ścieżek kariery), 
motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji, 

•  ustalanie potrzeb szkoleniowych oraz racjonalne planowanie budżetu i zakre-
su szkoleń. 

 
Ocena zarządzania kompetencjami w Firmie Chemicznej Dwory SA 

Mocne strony proponowanych rozwi ązań: 

•  silne powiązanie zarządzania kompetencjami ze strategią całego przedsię-
biorstwa i strategią zarządzania zasobami ludzkimi, 

•  docenianie wagi kapitału ludzkiego jako źródła wartości przedsiębiorstwa  
i przewagi konkurencyjnej, 

•  powiązanie kompetencji pracowników z kompetencjami całej organizacji, 
•  badanie kompetencji wymaganych, ale także rzeczywistych, tych, których 

znaczenie może ujawnić się dopiero w przyszłości, 
•  oparcie tworzonego modelu na diagnozie problemów personalnych, trakto-

wanie ZKZ jako płaszczyzny rozwiązywania trudności, 
•  dostosowanie mapy kompetencji do specyfiki przedsiębiorstwa i jego po-

trzeb, 
•  uczynienie modelu kompetencyjnego wspólnym mianownikiem wszystkich 

procesów personalnych w Firmie, 
•  motywowanie pracowników do rozwoju i przez rozwój, tworzenie puli kadry 

rezerwowej, 
•  prostota, logiczna spójność systemu ułatwiające komunikowanie jego założeń 

pracownikom, 
•  aktualizowanie systemu z wykorzystaniem doświadczeń w jego stosowaniu  

i przyszłych celów, 
•  łączenie w systemie oceny i wynagradzania kompetencji i efektywności, 
•  pozyskanie środków finansowych na doskonalenie kompetencji z EFS. 
 
Słabe strony systemu i jego wdra żania: 

•  brak danych na temat efektywności systemu ZKZ. 
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7.2.  Grupa Generali Polska – kompetencje w systemie  
wynagradzania 

 
Historia firmy 

Pierwsze oddziały Generali w Polsce powstały już w wieku XIX. W okresie 
międzywojennym Towarzystwo miało swoje przedstawicielstwa we wszystkich 
większych polskich miastach. Po wojnie, w roku 1948 podzieliło los innych 
towarzystw ubezpieczeniowych, którym odebrano prawo do działalności w Pol-
sce. Powróciło w roku 1998 jako Generali – Risk Konsulting Sp. z o.o. Rok 
później otrzymało pozwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działal-
ności w zakresie ubezpieczeń na życie oraz pozostałych ubezpieczeń osobistych 
i majątkowych. Funkcjonowały dwa towarzystwa: Generali Towarzystwo Ubez-
pieczeń SA i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W latach 2002–
2003 analizowana firma przeszła szereg przekształceń. Generali Holding Vienna 
A.G. przejęło inne towarzystwa ubezpieczeniowe: Zurich Towarzystwa Ubez-
pieczeń na Życie SA i Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń SA oraz Zurich Po-
wszechne Towarzystwo Emerytalne SA zarządzające Zurich OFE. Nabywając 
akcje tych spółek, stało się ich właścicielem. Zurich Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne SA zmieniło nazwę na Generali Powszechne Towarzystwo Emery-
talne SA, rok później Zurich OFE zmienił nazwę na Generali OFE. W roku 2004 
zakończono proces fuzji Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz Generali 
Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Od grudnia 2006 w skład Grupy Generali 
wchodzą następujące spółki: 
•  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA, 
•  Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, 
•  Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, 
•  Generali Finance Sp. z o. o 
•  Generali AutoProgram Sp. z o. o 

Aktualnie Generali posiada w Polsce 32 oddziały i 23 filie3. Zatrudnia ponad 
500 pracowników. 

 
Misja Generali 

Podstawowe wartości zapisane w misji  towarzystwa to „Kompetencje, za-
ufanie, jakość i tradycja”. Tradycja, doświadczenie i obecność na arenie mię-
dzynarodowej, a także wiodąca pozycja rynkowa Grupy zobowiązuje wszystkie 
towarzystwa Generali Group, w tym także Generali Życie TU SA, do podejmo-
wania działań i inicjatyw, które utrwalają dobrą reputację firmy i zwiększają jej 

                                                 
3 www.generali.pl/default.asp?id=23 2007-08-08. 
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wartość. Dążenie do utrzymania dobrego wizerunku widoczne jest w sposób 
szczególny w sytuacjach kryzysowych4.  

Generali w Polsce działa zgodnie ze standardami Generali Group i przyczynia 
się do realizacji jej celów. Jedna z najważniejszych zasad pracy to przestrzega-
nie norm obowiązujących w całym koncernie i aktywne wykorzystywanie moż-
liwości wymiany wiedzy i zasobów. Do podstawowych zasad obowiązujących  
w Grupie Generali należy orientacja na klienta. W praktyce oznacza to dostoso-
wanie oferty produktów do potrzeb klientów w każdym obszarze ich życia, bu-
dowanie z nimi trwałych relacji, gwarantowanie innowacyjnych produktów oraz 
bezpieczeństwa finansowego. Swoje usługi finansowe firma kieruje do osób 
prywatnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Działalności biznesowej 
Generali towarzyszy zasada „zysk ważniejszy od obrotu”, dzięki czemu osiąga 
lepszy wskaźnik combined ratio (wskaźnik szkodowo-kosztowy) niż konkurenci. 
W wyniku tych działań zwiększa udział w rynku oraz wartość firmy. Rozwijając 
działalność, korzysta z wiedzy i zasobów całej Grupy. Towarzystwo deklaruje, 
że w obszarze ZZL kieruje się otwartością, zaufaniem i szacunkiem. Współpraca, 
praca zespołowa, umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki oraz odpo-
wiednia kultura zarządzania konfliktem traktowane są jako klucz do sukcesu5. 

 
Założenia, na których opiera się system motywowania 

Firma oczekuje od swoich pracowników zaangażowania, kreatywności i ak-
tywnego poszukiwania rozwiązań pojawiających się problemów. Precyzyjnie 
ustalone zasady są podstawą do ustalania wynagrodzenia uzależnionego od 
osiąganych wyników. Działanie zorientowane na realizację celów i sukces, 
profesjonalizm i rozsądne gospodarowanie zasobami to naczelne zasady strategii. 
Ponadprzeciętne osiągnięcia są szczególnie honorowane. Uznanie osobistych 
zasług oraz satysfakcja i zadowolenie z pracy są traktowane jako istotne dla 
uzyskania ponadprzeciętnych wyników. Aby mierzyć stopień realizacji zamie-
rzeń, już na samym początku dokładnie definiuje się cele i pożądane wyniki 
projektów oraz procesów. Wszelkie odchylenia od wyznaczonych celów są otwar-
cie komunikowane i pociągają za sobą odpowiednie konsekwencje. Szczególnie 
cenione kompetencje to kreatywność, otwartość na zmiany, chęć do pracy ze-
społowej oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Stałe doskonalenie umiejęt-
ności jest istotnym elementem profesjonalizmu pracowników. Konstruktywna 
krytyka nie jest postrzegana jako opór, lecz jako impuls do zmian. Niezbędne 
zmiany realizowane są przez pracę zespołową, angażującą pracowników z róż-
nych działów i różnych szczebli hierarchii organizacyjnej. 

                                                 
4 Por. M. Samcik, R. Zasuń, Przekręty ubezpieczeniowe agentów Generali, gospodar-

ka.gazeta.pl/gospodarka/ 2007-08-07 
5 www.generali.pl/default.asp?id=333 2007-08-07. 
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Kadra kierownicza dysponuje nie tylko kwalifikacjami merytorycznymi, lecz 
również posiada kompetencje kierownicze. Działania osób zarządzających zo-
rientowanie są na osiągnięcie celów i sukcesu zgodnie z podjętymi decyzjami. 
Proces podejmowania decyzji jest jasno zdefiniowany i ogólnie zaakceptowany. 
Relacje kierowników i pracowników charakteryzuje otwartość, zaufanie i wza-
jemny szacunek. Sukcesy poszczególnych projektów, działów czy też osób spo-
tykają się z należnym uznaniem i są nagradzane. 

 
System wynagrodzeń w Generali a zarządzanie kompetencjami 

Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia prac nad nowym systemem wynagro-
dzeń była fuzja opisana w części „Historia firmy”. Spowodowała ona istnienie 
równoległych, bardzo różniących się systemów wynagradzania pracowników. 
Szczególnie duże różnice widoczne były w zmiennych częściach wynagrodzenia 
przyznawanych według bardzo różnych kryteriów. Analiza dotychczas obowią-
zujących zasad doprowadziła do wniosku, że zmienna część wynagrodzenia 
przyznawania jest w jednej z łączących się spółek wszystkim pracownikom bez 
powiązania z wkładem pracy czy wynikami pracownika. W drugiej spółce przy-
znawanie części zmiennej regulowały odrębne, zindywidualizowane umowy. 
Nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach menedżerów dochodziły nawet do 
kilkudziesięciu procent. Celem zmian było przede wszystkim ujednolicenie sys-
temu, uczynienie go zrozumiałym dla pracowników, ale także zwiększenie efek-
tywności pracy wszystkich pracowników. Ponadto firma chciała chronić własny 
budżet płac – uczynić go przewidywalnym, łatwiejszym do administrowania. 
Zmiany, które wprowadzono dotyczyły zarówno stałej jak i zmiennej części 
wynagrodzeń. W obszarze części stałej dążono do ewolucyjnego wyrównania 
wynagrodzeń do poziomu mediany rynku ubezpieczeniowego. W zakresie części 
zmiennej ustalono precyzyjne kryteria jej przyznawania. Są to: 
•  wyniki pracy pracownika, 
•  kompetencje, 
•  wyniki firmy. 

Zgodnie z decyzją zarządu, najważniejszym kryterium przyznawania zmien-
nej części wynagrodzenia były indywidualne wyniki pracownika. W drugiej 
kolejności kompetencje, które są oceniane raz w roku. Dopiero na miejscu trze-
cim znalazły się wyniki firmy. 

Prace rozpoczęto od stworzenia struktury organizacyjnej. Były to działania 
konieczne w obliczu fuzji spółek. Przy wsparciu firmy doradczej przeprowadzo-
no wartościowanie pracy menedżerów. Opracowano strukturę kompetencyjną, 
która została wykorzystana jako kryterium koniecznej na tym etapie funkcjono-
wania firmy redukcji zatrudnienia. Potem włączono ją do systemu oceniania 
pracowników. Wyniki ocen były jednym z podstawowych kryteriów przyzna-
wania zmiennej części wynagrodzenia oraz podwyższania części stałej. Część 
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ruchoma przyznawana jest jako pochodna części stałej ustalona procentowo. 
Przeprowadzono szeregowanie stanowisk, ustalając taką samą wielkość części 
zmiennej wynagrodzenia dla: 
•  pracowników pionu sprzedaży, 
•  pracowników z grupy support (np. marketing), 
•  pracowników administracyjnych. 

Drugie kryterium uwzględnione w szeregowaniu to miejsce pracownika  
w hierarchii firmy (kierownicy najwyższego szczebla, kierownicy średniego 
szczebla, pozostali pracownicy). Im wyższa pozycja w hierarchii firmy, tym 
większa część zmienna wynagrodzenia. Przynależność pracownika do danej 
grupy zaszeregowania nie oznacza otrzymywania identycznej części ruchomej 
płacy. Jest to tylko wartość, której nie może przekroczyć przełożony. Jest ona 
różnicowana z uwzględnieniem podanych wcześniej kryteriów (indywidualne 
wyniki, kompetencje, wyniki firmy). Kryteria premiowania powiązane zostały 
ze strategią firmy, dla której na obecnym etapie rozwoju priorytetem jest osiąganie 
zysków krótkookresowych.  

 
Kryterium wyniku indywidualnego 

Uznane ono zostało za kryterium najważniejsze. W toku rozmów z podwład-
nymi przełożeni ustalają ich zadania. Ich indywidualna ocena dokonywana jest 
w wymiarze rocznym, półrocznym oraz kwartalnym. Warunkiem wypłaty pre-
mii jest osiągnięcie minimum 81% realizacji zadań. Prawo do maksymalnej 
premii daje 100% realizacji zadań. W przypadku wyniku lepszego niż 100% 
wartość części ruchomej nie ulega zmianie. Osiągnięcia pracownika nagradzane 
są odrębną nagrodą przyznawaną przez zarząd. 

 
Kryterium kompetencyjne 

Część premii wynika z oceny kompetencyjno-rozwojowej pracownika doko-
nywanej przez bezpośredniego przełożonego raz w roku. Celem takiej rozmowy 
jest ustalenie przebiegu procesu rozwoju oraz obszarów, w których pracownik 
potrzebuje pomocy. Służy temu dodatkowe narzędzie – „Arkusz potrzeb rozwo-
jowych i szkoleniowych”, który pozwala na dokonanie oceny kompetencji klu-
czowych oraz ustalenia na jej podstawie ścieżek rozwoju i karier. Ocena roczna 
dokonywana przez przełożonego może wpłynąć nie tylko na wysokość premii, 
ale także jest jednym z warunków podwyższenia części stałej wynagrodzenia. 

Kierownicy zostali objęci szkoleniami przeprowadzonymi przez psychologa 
dotyczącymi sposobu przeprowadzania rozmów ustalających zadania pracownika 
oraz rozmów oceniających. Ocena kompetencji odbywa się kaskadowo: zarząd 
ocenia menedżerów, ci kierowników średniego szczebla, ci zaś – pozostałych 
pracowników. Celowo oddziela się rozmowy oceniające wyniki od rozmów ocenia-
jących kompetencje, by podkreślić, że są to dwa różne kryteria oceny pracy. 
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Kryterium wyniku firmy 

Choć najmniej istotne wśród kryteriów przyznawania premii, ma swój ważny 
wymiar motywowania pracowników do myślenia w kategoriach całej organizacji  
i pracy zespołowej. W sposób szczególny dotyczy to menedżerów, ponieważ 
przy wyższych zarobkach nawet skromny procent wynikający z tego kryterium 
urasta do znacznych kwot. Przyjęto więc zasadę motywowania tych osób, od 
których w największym stopniu zależy wynik firmy. Ustalono, że część premii 
uzależniona od wyniku firmy jest wypłacana tylko pod warunkiem osiągnięcia 
przez nią minimum 81% planu6. 

 
Technologie informatyczne wspierające system wynagradzania 

W roku 2001 Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali, współpracując z fir-
mą SAP Polska, wybrało rozwiązanie mySAP.com®, w obszarze my SAP HR. 
Wdrożenie rozwiązań dostarczanych przez SAP Polska pozwoliło na usprawnienie 
zarządzania pracownikami firmy, zoptymalizowanie systemów motywacyjnych 
oraz przyspieszenie naliczania wynagrodzeń w trzech jednostkach gospodar-
czych tworzących Generali Polska. W trakcie realizacji tego wdrożenia w firmie 
Generali w pierwszej kolejności uruchomione zostały funkcje: modelowania 
struktury organizacyjnej, administracji kadrami, rejestracji czasu pracy, nalicza-
nia płac i zarządzania wynagrodzeniami. Cechował je centralny – spójny dla 
trzech odrębnych jednostek gospodarczych – rejestr pracowników, szczegółowy 
model struktury organizacyjnej obejmujący całą firmę, pełna poufność danych 
osobowych oraz łatwość administracji uprawnieniami użytkowników.  

Objęcie wspólnym systemem trzech jednostek gospodarczych oznacza, że np. 
dane osobowe, takie jak imię i nazwisko pracownika wprowadzane są tylko raz, 
co upraszcza działania kadrowe. Niezwykle pomocny jest także zautomatyzo-
wany system raportowania, który określa samodzielnie – jakie i dla kogo – do-
kumenty należy przekazać do ZUS, ponieważ zgodnie z polskimi przepisami, 
przy zatrudnianiu pracownika czy zmianie danych, tworzone są odrębne dla 
każdej z jednostek dokumenty zgłoszeniowe do ZUS.  

Z perspektywy Generali program mySAP.com, a w szczególności rozwiązanie 
mySAP Human Resources jest zestawem narzędzi oferującym pełne prowadzenie 
szeroko rozumianej polityki kadrowej, uwzględniającej zarządzanie wynagro-
dzeniami, kontrolę kosztów osobowych oraz rozwój kadr. Pracownicy zyskują 
szybki i łatwy dostęp do ważnych informacji dotyczących ich pracy, zarobków, 
składek ZUS, urlopów oraz premii. Rozwiązania HR dostarczane przez SAP 
uwzględniają wszystkie aspekty specyfiki polskiej. Wdrożenia prowadzone we-
dług metodologii SAP zakładają aktywny udział pracowników firmy w całym 

                                                 
6 K. Zwierzchowska, Premiowanie wyników, Personel i Zarządzanie, 2004, nr 6 (171), s. 14–18. 
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procesie wprowadzania nowego rozwiązania, od przygotowania koncepcji, po-
przez konfigurację systemu i jego uruchomienie, aż do etapu utrzymania i cią-
głego doskonalenia. Po zakończeniu projektu wdrożeniowego zarząd firmy Ge-
nerali oraz pracownicy zajmujący się sprawami kadrowymi mieli do dyspozycji 
między innymi narzędzia do prowadzenia symulacji kosztów osobowych według 
struktury organizacyjnej i miejsc powstawania kosztów, symulowania zmian 
kosztów osobowych o zadany procent oraz statystyki zdarzeń kadrowych (zwolnie-
nia, przyjęcia, zmiany stanowisk). System pozwala także sporządzać zestawienie 
liczby godzin przepracowanych, dostarcza statystykę nieobecności, pozwala 
tworzyć raporty z wykorzystania przez pracowników dostępnych im pożyczek. 
Wszystkie generowane raporty mogą być sporządzane w ujęciu zbiorczym lub  
w rozbiciu na poszczególne jednostki gospodarcze – zależnie od bieżących po-
trzeb zarządczych7. System stanowi istotne narzędzie nie tylko dla pracowników 
działu kadrowego i księgowego. Korzystają z niego również kierownicy doko-
nujący obliczeń wysokości premii i podwyżek swoich pracowników. Arkusz 
kalkulacyjny to proste narzędzie wymagające wprowadzenia zaledwie kilku 
danych (np. średnia w branży, wyniki firmy, wyniki oceny pracownika). 

W roku 2007 Towarzystwa Ubezpieczeniowe Generali we współpracy z kon-
sultantami Deloitte rozszerzyły zastosowanie oraz usprawniło procesy obsługi-
wane przez system SAP Human Resources. Celem projektu było zwiększenie 
zwrotu z inwestycji w rozwiązanie SAP przez pełniejsze wykorzystanie funk-
cjonalności systemu w obszarze rozwoju pracowników. Ważne jest również 
podniesienie efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi dzięki 
optymalizacji systemu oraz przekazanie wiedzy eksperckiej na temat wykorzy-
stania systemu jego kluczowym użytkownikom. Projekt optymalizacji systemu 
SAP HR, realizowany we współpracy z Deloitte, rozpoczął się audytem wyko-
rzystania systemu, w efekcie którego podjęto prace w obszarze raportowania. 
Wdrożono m.in. raporty GUS, rozszerzono raportowanie w zakresie ewidencji 
czasu pracy. Planowana jest także implementacja nowych funkcjonalności  
w obszarze szkoleń pracowników i rekrutacji, wdrożenie Pulpitu Menedżera 
oraz umożliwienie planowania i symulacji kosztów osobowych8. 

 
Ocena systemu wynagrodzeń Generali Group Polska 

Mocne strony proponowanych rozwi ązań: 

•  silne powiązane systemu wynagradzania ze strategią firmy, 
•  uwzględnienie wielu kryteriów płac, zarówno w części zmiennej, jak i w zakre-

sie podwyższania części stałej, 

                                                 
7 www.sap.com/poland/company/press/archive/ 2007-08-07. 
8 www.deloitte.com/dtt/press 2007-08-07. 
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•  motywowanie do efektywności, rozwoju i ujawniania w działaniu kompeten-
cji, myślenia w kategoriach całej firmy, 

•  zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji przez unie-
zależnienie stałej części wynagrodzeń od wyników indywidualnych (które 
nie zawsze są w pełni zależne od pracownika) i wyników firmy, 

•  przypisanie dużego znaczenia kompetencjom jako kryterium selekcji pra-
cowników w momencie koniecznej redukcji zatrudnienia, 

•  szkolenie kadry kierowniczej na temat zasad przeprowadzania rozmów oce-
niających wyniki pracy i kompetencje, 

•  wykorzystywanie prostych narzędzi oceny, w tym technologii informatycznej. 
 
Słabe strony systemu i jego wdra żania: 

•  wysoki stopień subiektywizmu oceny kompetencji pracowników przez ich 
przełożonych, 

•  skromny system kompetencyjny ograniczony wyłącznie do kompetencji klu-
czowych, a pomijający inne grupy kompetencji, np. stanowiskowe, 

•  ryzyko nieotrzymania części premii uzależnionej od kompetencji może po-
wodować utajnianie przez pracowników ich ewentualnych trudności w trak-
cie rozmów oceniających, 

•  zbyt długi okres decyzyjny dotyczący wdrożenia systemu (pół roku), który 
potęgował uczucie niepewności pracowników i tym samym stwarzał pole do 
plotek; 

•  fakt, że nie wszyscy menedżerowie najwyższego szczebla uczestniczyli  
w szkoleniach towarzyszących wdrażaniu systemu spowodował różne rozu-
mienie jego istoty i celów. 
 

7.3.  Coca-Cola Hellenic Bottling Company – kompetencyjny 
model budowania zasobów rezerwowej  
kadry kierowniczej 

 
Produkty koncernu obecne są na polskim rynku od roku 1972, jednak filia 

przedsiębiorstwa pod nazwą Coca-Cola Hellenic Bottling Company Polska działa 
od roku 1991. Zajmuje się produkcją, rozlewnictwem i sprzedażą napojów firmy 
Coca-Cola. Koncern działa w 26 krajach, zatrudnia 37 000 pracowników, obsłu-
guje 500 mln konsumentów. Firma posiada 80 zakładów produkcyjnych. Jej 
centrala mieści się w Atenach9. Wizję przedsiębiorstwa sformułowano w nastę-
pującej postaci: „Chcemy być organizacją sprzedaży o światowej klasie”. Stra-
tegia koncernu zawiera cztery podstawowe cele: 

                                                 
9 www.cchbc.com. 
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•  uzyskać bardzo silną pozycję na rynku, 
•  być dostępną dla konsumentów, 
•  być akceptowaną na rynku, 
•  być aktywną i innowacyjną na rynku. 

Spójna ze strategią przedsiębiorstwa strategia rozwoju pracowników za-
kłada osiąganie następujących celów: 
1. Stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej. 
2. Stworzenie optymalnego zaplecza talentów. 
3. Ciągły rozwój kadry zarządzającej. 
4. Budowanie strategicznych zdolności organizacji. 
5. Kreowanie właściwych norm i zachowań. 

Tak zakreślone cele strategiczne związane z rozwojem pracowników spowo-
dowały doprecyzowanie celów na poziomie działu personalnego. Zaliczono do 
nich: 
•  maksymalizację umiejętności pracowników, 
•  kształtowanie odpowiedniej kultury organizacji, 
•  zwiększanie wydajności organizacji przez zastosowanie zintegrowanych 

procesów i rozwiązań wspomagających cele strategiczne koncernu, 
•  stałe wykorzystywanie siły całej organizacji10. 

 
Zarządzanie kompetencjami w Coca-Cola Hellenic Bottling Company 

Podstawowym celem zastosowania systemów kompetencyjnych było w ana-
lizowanym przedsiębiorstwie dążenie do zwiększenia zakresu rekrutacji we-
wnętrznej. Wartość docelowa to 80% nominacji wewnętrznych na stanowiska 
kierownicze. We wstępnych fazach wdrażania ZKZ zastosowano diagnozę zaso-
bów kadrowych. Model kompetencyjny warunkujący awans zawodowy oraz 
kompetencje korporacyjne ustalono na podstawie oceny wyższej kadry kierow-
niczej. Wprowadzono badania metodą 360 stopni dla dyrektorów generalnych  
i ich bezpośrednich podwładnych. Efektem przeprowadzonych ocen było stwo-
rzenie dwóch baz danych: krajowe fora talentów (wynik ocen z przedsiębiorstwa 
z danego kraju) oraz funkcyjne fora talentów (obejmujące pracowników z po-
szczególnych pionów funkcjonalnych). Zawierały one wyniki sformalizowanej 
oceny. Poziom krajowy opracowywany był w poszczególnych krajach, w któ-
rych działają przedsiębiorstwa koncernu i wykorzystywany przede wszystkim 
przez organizacje na poziomie danego państwa. Fora funkcjonalne pokazywały, 
jaka jest grupa utalentowanych pracowników realizujących poszczególne zada-
nia funkcjonalne w skali całej korporacji. Powstało również trzecie, niezależne 

                                                 
10 Por. I. Wrotecka, Kompetencje – wartość wymierna. Strategia rozwoju pracowników w Co-

ca-Cola Hellenic Bottling Company, Personel i Zarządzanie, 2004, nr 7, s. 40. 
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forum – forum przyszłych liderów – mające za zadanie wyłonienie kandydatów 
na przyszłych dyrektorów generalnych i liderów. 

W Coca-Cola Hellenic Bottling Company określono kompetencje warunku-
jące objęcie funkcji kierowniczych. Na niższych stanowiskach kierowniczych są 
to przede wszystkim kompetencje funkcyjne. Kolejna grupa konieczna do awansu 
na wyższy szczebel zarządzania to kompetencje przywódcze i interpersonalne. 
Od kandydatów na dyrektorów generalnych, oprócz wymienionych grup kompe-
tencji, wymaga się jeszcze kompetencji strategicznych. Za najważniejsze kompe-
tencje kierownicze uznano: zaangażowanie, podejmowanie decyzji, przywództwo, 
osiąganie wyników, pracę w zespole, komunikację, kreatywność, budowanie 
organizacji, zarządzanie zmianą. 

 
Ocena kompetencji 

Ocena kompetencji przebiega jako proces niezależny od ocen okresowych. 
Rozpoczyna się od samooceny pracownika, następnie jego kompetencje ocenia 
bezpośredni przełożony. Częścią składową oceny są rozmowy oceniające po-
dobne w formie do rozmów kwalifikacyjnych. Grupa przeprowadzająca rozmowy 
oceniające ustala jedną wspólną ocenę. W tym procesie korzysta się również  
z pomocy specjalistów zewnętrznych. Wyniki ocen są przedstawiane dyrektoro-
wi generalnemu i dyrektorowi HR. Pracownicy dysponują pełną informacją 
dotyczącą celu, przedmiotu i przebiegu oceny. Otrzymują również informację 
zwrotną dotyczącą bilansu ich mocnych i słabych stron.  

 
Rysunek 7.3.  Procedury oceniania i rozwoju w Coca-Cola Hellenic  

Bottling Company 

Źródło:  Opracowanie własne. 
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Określanie indywidualnych planów rozwoju 

Plan zawiera niewielką liczbę elementów, ponieważ w badanym przedsię-
biorstwie słusznie przyjęto, że ich nadmiar powoduje obniżenie możliwości 
realizacji planu. Zawiera te kompetencje, których zdobycie lub doskonalenie ma 
charakter priorytetowy. Krok następny to wybór metody rozwoju. Nie ma ona 
charakteru obligatoryjnego. Promuje się zasadę odpowiedzialności pracownika 
za własny rozwój, stąd to do niego należy decyzja, z jakiej metody chce skorzy-
stać. Może to być udział w szkoleniu, w projekcie lub czasowe podjęcie pracy  
w innej części organizacji. Bardzo ważnym elementem planu rozwoju jest rów-
nież precyzyjne ustalenie terminu nabywania i/lub doskonalenia kompetencji. 
Plan określa także, w jakim stopniu i w jakim zakresie pracownik oczekuje po-
mocy od przedsiębiorstwa. W przypadku kandydatów na dyrektorów general-
nych każdy z nich ma swojego „sponsora”, czyli mentora współodpowiedzialnego 
za jego drogę rozwoju. Prowadzony na bieżąco monitoring pozwolił na sformu-
łowanie wniosku, że tak skonstruowany plan indywidualnego rozwoju prowadzi 
do wysokiego wskaźnika realizacji. Dodatkowym motywatorem jest stały dostęp 
do informacji na temat oferty przedsiębiorstwa dla pracowników – jakie poja-
wiają się dla nich możliwości, do jakiej części organizacji mogą przejść. 

 
Rysunek 7.4.  Mapa talentów 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie I. Wrotecka, Kompetencje – wartość wymierna. Strategia 
rozwoju pracowników w Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Personel i Zarządzanie, 
2004, nr 7, s. 40. 
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których nazwiska znajdują się w kwadracie szans, to najważniejszy potencjał 
kadrowy firmy. Natomiast osoby w kwadracie problemów to ci pracownicy, 
którzy z różnych powodów nie osiągają zadowalających wyników mimo posia-
danego potencjału. Do nich w pierwszej kolejności adresowane są programy 
treningowe, projekty doskonalące. Dane z matrycy mają charakter poufny. Udo-
stępniane są tylko zainteresowanemu pracownikowi. W przypadku kandydatów 
na dyrektorów generalnych proces opisanej oceny odbywa się dwa razy w roku 
na poziomie całej korporacji. W każdej z ocen uczestniczy od 6 do 8 osób. Dana 
osoba przechodzi procedury tylko raz, a następnie dział personalny monitoruje 
przebieg drogi zawodowej takiego pracownika i jego rozwój.  

 
Programy rozwojowe 

W Coca-Cola Hellenic Bottling Company menedżerowie oraz pracownicy, 
którzy sami zgłosili zainteresowanie taką formą doskonalenia, uczestniczą  
w projektach szkoleniowych: „Zarządzanie zmianą”, „Excel”, „Coaching” oraz 
„Przywództwo strategiczne”. Dla kadry menedżerskiej udział w szkoleniach jest 
obligatoryjny. Program „Excel” (wbrew nieco mylącej nazwie) nie dotyczy 
umiejętności informatycznych; skoncentrowany jest na kształtowaniu umiejęt-
ności przywódczych. Ponadto jego uczestnicy mają możliwość poznania innych 
funkcji niż ich własna (poznają np. dział sprzedaży, operacyjny, finansów). 
Kulminacyjnym punktem programu jest projekt, który uczestnicy tworzą dla 
korporacji.  

 
Efektywno ść procedur 

Przykłady oddziałów przedsiębiorstwa rozmieszczonych w poszczególnych 
państwach wskazują na duży zwrot z nakładów inwestycyjnych w rozwój kom-
petencji. Na przykład w Rumunii w ciągu 6 lat 30 specjalistów pochodzących  
z innych krajów zastąpiono lokalnymi pracownikami, a 40 innych wyjechało do 
zagranicznych oddziałów firmy. Forum talentów doprowadziło do selekcji 9 
nowych dyrektorów generalnych i każdy z nich poprawił wyniki operacyjne. 
Program Excel przyczynił się do dynamicznej poprawy wyników pracy uczest-
ników kursu. Fluktuacja w tej grupie zmniejszyła się z 10 do 2%11. 

 
Ocena systemu rozwoju kadr w Coca-Cola Hellenic Bottling Company 

Mocne strony proponowanych rozwi ązań: 

•  ścisłe powiązanie systemu ZKZ ze strategią korporacji i strategią zarządzania 
zasobami ludzkimi, 

•  spójność, prostota, różnorodność działań, 
                                                 

11 Tamże, s. 43. 
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•  obiektywne procedury oceniania kompetencji, 
•  udział w programach rozwojowych tych osób, które już zajmują najwyższe 

stanowiska menedżerskie, 
•  przywiązywanie dużej wagi do informacji zwrotnych o systemie kompeten-

cyjnym dla pracowników, 
•  wysoka efektywność w obszarze rekrutacji wewnętrznej na stanowiska kie-

rownicze, 
•  ogólna wysoka efektywność działań w obszarze ZKZ. 
 
Słabe strony systemu i jego wdra żania: 

•  utożsamianie zarządzania kompetencjami z zarządzaniem talentami, ograni-
czenie systemu kompetencyjnego do działań adresowanych przede wszyst-
kim do kadry kierowniczej i specjalistów z jednoczesnym minimalizowaniem 
innych grup pracowników. 
 

7.4.  Analiza porównawcza i modelowa 
 
Przedstawione w tym rozdziale sposoby wykorzystania modeli kompetencyj-

nych potwierdzają tezę, że w różnego typu organizacjach system kompetencyjny 
powinien być dostosowany do ich specyfiki. Różnie postrzegane są podstawowe 
funkcje, które ma on pełnić w obszarze strategii personalnej. Decyzja o jego 
opracowaniu i wdrożeniu może wyrastać z różnych potrzeb.  

Analiza systemów zarządzania kompetencjami w badanych przedsiębior-
stwach pozwala na wyodrębnienie szeregu cech wspólnych (por. tabela 7.3). 
Decyzja o stosowaniu ZKZ we wszystkich przedstawionych tu firmach zrodziła 
się na gruncie filozofii zarządzania, w której przywiązuje się dużą wagę do za-
rządzania zasobami ludzkimi, docenia znaczenie kapitału ludzkiego jako źródła 
wartości organizacji i jej pozycji konkurencyjnej na rynku. We wszystkich case 
stady widoczne jest wiązanie celów polityki personalnej z realizacją strategii 
przedsiębiorstwa, tym samym traktowanie ZKZ jako metody służącej osiąganiu 
celów strategicznych. Dwie z badanych firm (Firma Chemiczna Dwory SA oraz 
Coca-Cola Hellenic Botting Company) doceniają znaczącą rolę szkoleń najwyższej 
kadry kierowniczej, traktując jej wiedzę na temat kompetencji oraz zaangażo-
wanie w proces wdrażania ZKZ jako kluczowy czynnik sukcesu. Oba przedsię-
biorstwa wykazały się również niezbędną starannością w zakresie budowania 
portfeli kompetencyjnych oraz komunikowania istoty wprowadzanych działań 
pracownikom. Na tym tle system kompetencyjny Grupy Generali można ocenić 
jako znacznie mniej zaawansowany. Ocena systemu kompetencyjnego tej orga-
nizacji wykazała znaczną liczbę błędów i wynikających z nich potencjalnych 
zagrożeń. W Generali podjęto próbę wykorzystania kompetencji w najtrudniej-
szym, najbardziej wrażliwym obszarze zarządzania potencjałem ludzkim –  
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w obszarze wynagradzania. Tym bardziej niepokojące jest zaniedbanie takich 
elementów jak zapewnienie maksymalnej obiektywizacji stosowanych procedur 
oceniania kompetencji oraz niedopracowanie struktury kompetencyjnej pod 
względem adekwatności do specyfiki stanowisk pracy (ograniczono się do okre-
ślenia kompetencji kluczowych przyjętych jako standard w całej organizacji).  
W zbyt małym stopniu zaangażowano w proces zmian menedżerów najwyższe-
go szczebla. Nie zapewniono także skutecznego przypływu informacji na temat 
istoty i celów ZKZ do pracowników. Przykład ten wskazuje, że nie wystarczy 
zapisanie pojęcia kompetencji do misji organizacji, by w sposób skuteczny  
i efektywny zarządzać kompetencjami i w pełni wykorzystywać możliwości, 
jakie daje system ZKZ w polityce kadrowej. Nawet jeśli, jak w omawianym 
przykładzie, działanie człowieka wzmacniane jest przez nowoczesną technologię 
informatyczną. 

 
Tabela 7.3.  Analiza porównawcza ZKZ w badanych przedsi ębiorstwach 

Porównywane kryterium Firma 
Chemiczna  
Dwory S.A.  

Grupa 
Generali 
Polska 

Coca-Cola 
Hellenic Bot-
ting Company  

Powiązanie ZKZ ze strategią personalną wynikającą z 
ogólnej strategii firmy TAK TAK TAK 

Opracowanie i wdrożenie struktury kompetencji dla 
stanowisk kierowniczych i specjalistycznych TAK TAK TAK 

Opracowanie i wdrożenie struktury kompetencji dla 
pozostałych grup pracowników TAK NIE* NIE 

Profesjonalizm w opracowaniu i wdrożeniu systemu 
kompetencyjnego (precyzja w definiowaniu pojęć, 
spójność profili kompetencyjnych, dobry przepływ 
informacji do pracowników) TAK NIE TAK 

Optymalne zaangażowanie w proces ZKZ kierownic-
twa najwyższego szczebla TAK NIE TAK 

Kompetencyjny system wynagrodzeń TAK TAK TAK 

Wykorzystanie ZKZ w procesie rekrutacji, w tym 
rekrutacji wewnętrznej TAK TAK TAK 

Zastosowanie struktur kompetencyjnych w procesie 
oceniania pracowników TAK TAK TAK**  

Diagnozowanie luk kompetencyjnych, polityka szkole-
niowa oparta o ZKZ TAK TAK TAK 

Wykorzystanie ZKZ w procesie redukcji nadwyżek 
zatrudnienia TAK TAK TAK 

*   Firma, z racji swojej specyfiki, nie zatrudnia innych grup pracowników. 
** Tylko w odniesieniu do wybranych grup pracowników. 

Źródło:  Opracowanie własne. 
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W badanych firmach nie stwierdzono, by analiza zasobów kompetencyjnych 
pracowników prowadziła do modyfikacji celów strategicznych. W każdej z pre-
zentowanych organizacji procesy kadrowe podporządkowane są przyjętej strategii. 
Ocena kompetencji, zarówno jako element rekrutacji, jak i jako proces, którym 
objęte są osoby już zatrudnione, nie uwzględnia kompetencji pracowników jako 
źródła potencjalnych zmian o charakterze strategicznym zgodnie z modelem 
przedstawionym w poprzednim rozdziale. Oczekuje się rozwoju kompetencji 
istotnych z punktu widzenia bieżących potrzeb przedsiębiorstwa oraz tych po-
trzeb, których wystąpienie prognozuje się w najbliższej przyszłości. Impulsem 
do zmian jest sytuacja w otoczeniu zewnętrznym firmy, natomiast jej otoczenie 
wewnętrzne traktowane jest jako zbiór zasobów, które szybko i w sposób ela-
styczny należy dostosować do tych zmian, między innymi przez proces rozwoju 
i doskonalenia kompetencji pracowników. Nie występuje element dwustronności 
wpływu: obserwujemy tylko wpływ strategii na kompetencje pracowników, 
natomiast brakuje wpływu kompetencji na strategię. Kompetencje nieistotne w per-
spektywie aktualnie realizowanej strategii nie są wykorzystywane, choć w przy-
padku jednej z badanych firm – Firmy Chemicznej Dwory SA – podejmuje się 
próbę diagnozowania tego zasobu. Zwracamy szczególną uwagę na to przedsię-
biorstwo, ponieważ prowadzona tam polityka personalna jest w znacznym stop-
niu zgodna z dynamicznym modelem motywacyjnego zarządzania kompetencja-
mi przedstawionym w rozdziale 6 (por. rysunek 7.5). Jedyna, ale istotna różnica 
polega na braku elementu modyfikacji strategii wynikającej z dążenia do peł-
niejszego wykorzystania kompetencji rzeczywistych pracowników. Przyczyn 
takiej sytuacji upatrujemy przede wszystkim w tym, że jest to przedsiębiorstwo 
duże, o specyficznym profilu produkcji, a takim organizacjom trudniej elastycz-
nie reagować na pojawiające się możliwości, których źródłem jest kapitał ludzki. 

Zarządzanie kompetencjami w dwóch pozostałych przedsiębiorstwach w więk-
szym stopniu odbiega od dynamicznego modelu motywacyjnego zarządzania 
kompetencjami. W Coca-Cola Hellenic Bottling Company system kompetencyj-
ny w zarządzaniu kadrami utożsamia się z systemem zarządzania talentami, co 
zgodnie z analizami przeprowadzonymi w rozdziale 2, traktujemy jako nieuza-
sadnione. Zaznaczony w modelu system oceniania pracowników, choć bardzo 
nowoczesny, w Coca-Coli nie spełnia wszystkich kryteriów kompetencyjnego 
systemu oceniania zdefiniowanego w rozdziale 4, ponieważ okresowe oceny 
pracowników prowadzone są niezależnie od oceny ich kompetencji. Ponadto 
ocena kompetencyjna ograniczona jest tylko do wybranych grup pracowników. 
Podobną sytuację diagnozujemy w Grupie Generali. W obu przedsiębiorstwach 
stosuje się odrębne systemy oceniania kompetencji i odrębne oceny wyników 
pracy. Model zakłada stosowanie zintegrowanego systemu oceniania uwzględ-
niającego kryteria ilościowe i jakościowe. Oddzielanie kompetencji i wyników 
pracy traktujemy jako „sztuczne” i nieuzasadnione ze względu na ich znaczny 
związek przyczynowo-skutkowy. 
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Rysunek 7.5.  Model zarz ądzania kompetencjami w Firmie Chemicznej Dwory SA 

Źródło:  Opracowanie własne. 
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Za zgodne z modelem uznajemy w Coca-Cola Hellenic Bottling Company te 
działania, które obejmują rekrutację, rozwój zawodowy pracowników oraz 
ścieżki kariery. Ponadto, podobnie jak w rozwiązaniu modelowym, przedsię-
biorstwo to ściśle wiąże zarządzanie potencjałem ludzkim ze strategią i kulturą 
organizacji. 

Wykorzystując metodę modelową do oceny systemu ZKZ w Grupie Generali 
pragniemy wyeksponować zgodność z modelem w obszarach: powiązania sys-
temu ZKZ ze strategią i kulturą firmy, budowania kompetencyjnego systemu 
wynagradzania, uwzględniania struktury pożądanych kompetencji w planowaniu 
i realizacji doskonalenia pracowników i tworzenia ścieżek karier zawodowych. 

Zarówno Coca-Cola Hellenic Bottling Company, jak i Generali stosują sys-
temy kompetencyjne przede wszystkim w odniesieniu do kadr kierowniczych  
i specjalistów (druga z firm, z racji specyfiki swojej oferty, nie zatrudnia pra-
cowników produkcyjnych). Jest to tendencja powszechna – systemy kompeten-
cyjne wdrażane są przede wszystkim w przedsiębiorstwach usługowych, zwłaszcza 
w firmach oferujących usługi profesjonalne, specjalistyczne, czyli tych, gdzie 
efektywność działania w największym stopniu uzależniona jest od kapitału ta-
lentów, wiedzy i umiejętności pracowników. W przedsiębiorstwach produkcyj-
nych zarządzanie kompetencjami często ogranicza się do menedżerów, ekspertów, 
pracowników tradycyjnie określanych jako „umysłowych”. Znacznie rzadziej 
wprowadzane są systemy kompetencyjne w zarządzaniu pracownikami zatrud-
nianymi bezpośrednio przy produkcji. Prognozy12 dotyczące rozwoju i ewolucji 
ZKZ wskazują na to, iż w niedalekiej przyszłości powszechna stanie się praktyka 
wykorzystywania modeli kompetencyjnych w zarządzaniu wszystkimi grupami 
pracowników, także osobami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych. Tym 
bardziej na uwagę zasługują działania podejmowane w tym zakresie w Firmie 
Chemicznej Dwory SA.  

Wszystkie badane przedsiębiorstwa stanowią, naszym zdaniem, dobrą ilu-
strację różnorodnych możliwości wykorzystania systemu ZKZ w praktyce go-
spodarczej. Jak wykazała analiza modelowa, wiele elementów uwzględnionych 
w dynamicznym modelu motywacyjnego zarządzania kompetencjami oraz za-
chodzące między nimi relacje znajdują odzwierciedlenie w sposobie prowadzenia 
polityki personalnej w polskich firmach. Z drugiej strony przedsiębiorstwa nie 
postrzegają pełnych zasobów kompetencji swoich pracowników jako źródła 
impulsu do modyfikacji celów strategicznych. Potwierdza się w ten sposób teza, 
iż zaproponowany w rozdziale 6 dynamiczny model motywacyjnego systemu 
zarządzania kompetencjami stanowi raczej zapowiedź procesów, które – w oce-
nie autorki – pojawią się w praktyce zarządzania dopiero w przyszłości. 

                                                 
12 Por. Kompetencje jak klocki, CEO, wywiad z R. Mansfieldem, specjalistą ds. wdrożeń systemów 

kompetencyjnych w firmie konsultingowej Hay Group, 30 marca 2007, http://www.idg.pl/artykuly. 
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Między zarządzaniem kompetencjami a motywowaniem pracowników istnieje 

istotny, ścisły związek. Relacja ta opiera się na mechanizmie zamkniętego koła: 
motywujemy, by kompetencje jako dyspozycje zostały ujawnione w toku reali-
zacji zadań zawodowych; zarządzając kompetencjami zawodowymi, motywujemy 
do zaangażowania w pracę zawodową i jej wykonywanie na poziomie oczeki-
wanym przez organizację. Kompetencje należy traktować jako aktywa. Patrzymy 
na kompetencje zawodowe jako zasoby „miękkie”, które – jeśli zostaną odpo-
wiednio zagospodarowane i rozwijane – przekładają się na „twarde” korzyści. 
Profesjonalne zarządzanie kompetencjami zawodowymi to korzyści w postaci 
wzrostu jakości produktów i usług (wzrostu wartości oferowanej klientom), 
wzrostu wartości kapitału ludzkiego (tym samym wzrostu wartości przedsiębior-
stwa). To szansa na uporządkowanie metod, narzędzi i procedur w obszarze 
zarządzania zasobami ludzkimi, a więc na podniesienie dojrzałości procesów 
kadrowych (kolejne z kryteriów wyceny wartości firmy). To wreszcie zwiększenie 
skuteczności i efektywności w realizacji celów strategicznych oraz możliwość 
wykorzystania wewnętrznych zasobów kompetencyjnych jako źródła modyfi-
kowania strategii.  

Zarządzanie kompetencjami zawodowymi to również szereg korzyści odno-
szonych przez pracowników. Jako najważniejsze można wskazać zaspokajanie 
potrzeby osiągnięć, samorealizacji oraz podnoszenie własnej wartości jako pra-
cownika równoznaczne ze wzrostem atrakcyjności na rynku pracy. Organizacja 
zarządzająca kompetencjami tworzy środowisko umożliwiające osobom zatrud-
nionym racjonalne planowanie kariery zawodowej i osiąganie ważnych celów 
indywidualnych – celów materialnych i pozamaterialnych. Tym samym osiąga-
ny jest nadrzędny cel motywowania jako funkcji zarządzania: realizacja celów 
organizacji dzięki optymalnej motywacji pracowników. 

W pracy przedstawiono korzenie teoretyczne współczesnych badań nad 
kompetencjami tkwiące w naukach o zarządzaniu, łącząc je z rozwojem szkoły 
behawioralnej, koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz z podejściem 
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zasobowym w zarządzaniu strategicznym. Na bazie syntezy bardzo licznych 
definicji kompetencji sformułowano definicję tego pojęcia uznając, że kompe-
tencje to wszelkie cechy i uprawnienia pracowników oraz organizacji, które 
wykorzystywane i rozwijane w procesie pracy służą osiąganiu celów organizacji 
oraz spójnych z nimi osobistych celów pracowników. Przedstawiono typologie 
kompetencji opracowane na podstawie zróżnicowanych kryteriów. Wyekspono-
wano znaczenie kompetencji menedżerskich. Zaproponowano autorskie defini-
cje kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego rozstrzygające rozbieżności 
występujące w literaturze problemu, dotyczące relacji między tymi pojęciami  
a pojęciem kompetencji. Kapitał ludzki definiujemy jako wszystkie kompetencje 
pracowników (menedżerów i wykonawców) istotne w perspektywie realizacji 
celów ekonomicznych przedsiębiorstwa oraz samych pracowników. Natomiast 
kapitał intelektualny przedsiębiorstwa tworzą: kompetencje, system motywowania 
pracowników (który jest z jednej strony „produktem” kompetentnych menedże-
rów tworzących ten system, a z drugiej strony stanowi warunek przekształcania 
kompetencji wszystkich zatrudnionych w pożądane wyniki pracy), kultura orga-
nizacji oraz innowacyjne produkty i usługi. 

Opisano istotę, cele i poziomy zarządzania kompetencjami oraz metodologię 
wdrażania systemów ZKZ w organizacjach. Ustalono zależności między zarzą-
dzaniem kompetencjami oraz zarządzaniem wiedzą, uznając, że w odniesieniu 
do całej organizacji zarządzanie kompetencjami będzie miało wymiar szerszy 
niż zarządzanie wiedzą przy założeniu, że zarządzanie wiedzą jest jedną z klu-
czowych kompetencji organizacyjnych, a wiedza źródłem innych kompetencji 
(np. technologicznych, menedżerskich, rynkowych, finansowych). Zarządzanie 
kompetencjami w odniesieniu do kompetencji zawodowych pracowników bę-
dzie z kolei traktowane jako działalność zawierająca się w zarządzaniu wiedzą 
organizacyjną (przy przyjęciu definicji wiedzy jako organizacyjnej, czyli tej, 
która stanowi zbiór kolektywnych kompetencji, informacji, wiedzy i doświad-
czenia, a więc zasobów, do których dostęp pracowników jest niezbędny, by mo-
gli efektywnie realizować cele przedsiębiorstwa). Publikacja ta zawiera również 
analizę relacji: zarządzanie kompetencjami – zarządzanie talentami. Za nieuza-
sadnione przyjęto, występujące w wielu pracach naukowych, traktowanie tych 
pojęć zamiennie. Proponuje się zarezerwowanie pojęcia zarządzanie talentami 
dla działań podejmowanych wobec pracowników wybitnych, wyjątkowych. 
Natomiast zarządzanie kompetencjami uznać za bardziej adekwatne do sytuacji 
kadrowej zdecydowanej większości organizacji, w większym stopniu odpowia-
dające realistycznym cechom zasobów ludzkich organizacji, które tworzą osoby 
o zróżnicowanych możliwościach i często pozbawione wybitnych uzdolnień. 

W kontekście tytułu tej książki za niezbędne uznano przeprowadzenie analizy 
teorii motywowania pracowników pod kątem występowania w tych teoriach 
problematyki kompetencji. Ustalono, że w większym lub mniejszym zakresie 
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wszystkie teorie zarówno z grupy teorii treści, jak i z grupy teorii procesu mo-
tywacji, uwzględniają kompetencje w mechanizmach motywacyjnych. Teorie 
łączą kompetencje, ich poziom oraz samoocenę posiadanych kompetencji z po-
ziomem i ukierunkowaniem motywacji do pracy, choć ich autorzy najczęściej 
nie posługują się wprost pojęciem kompetencji. W pracy wykazano związek 
kompetencji z motywacyjnym działaniem różnych grup potrzeb, podkreślając, że 
motywująca jest nie tylko perspektywa samorozwoju na drodze szkoleń i innych 
form doskonalenia zawodowego, ale motywującą siłę ma również uwzględnianie 
możliwości kompetencyjnych pracowników już na etapie przydzielania im okre-
ślonych zadań zawodowych. Dotyczy to w sposób szczególny tych pracowni-
ków, którzy z racji swoich predyspozycji osobowościowych silnie odczuwają 
potrzebę bezpieczeństwa. Dowiedziono, że kompetencje stanowią podłoże, ale  
i warunek doświadczania przez pracownika stanu satysfakcji zawodowej oraz 
stanowią zasadniczą determinantę procesu wyboru zachowania w obliczu okre-
ślonego zadania zawodowego. Kluczową rolę odgrywa tu samoocena możliwo-
ści wykonania zadania, a ta z kolei w ogromnej mierze wiąże się z samooceną 
posiadanych kompetencji. Zaufanie do własnych kompetencji warunkuje podej-
mowanie przez pracowników trudnych zadań oraz ich otwartość na partycypację 
w ważnych procesach decyzyjnych. Subiektywne porównanie własnych kompe-
tencji oraz kompetencji współpracowników stanowi także jeden z czynników 
odczuwania sprawiedliwości lub niesprawiedliwości w sferze wynagradzania za 
pracę. Na podstawie syntezy teorii motywacji sformułowano wniosek, że zada-
nia menedżerów w zakresie motywowania obejmują:  
•  diagnozowanie obiektywnie istniejących kompetencji pracowników (zarówno 

rozumianych jako możliwości, dyspozycje, jak i tych przejawianych w dzia-
łaniu), 

•  rozpoznawanie subiektywnych przekonań pracowników co do posiadanych 
kompetencji, 

•  prowadzenie procesy naboru i doboru pracowników według kryterium nie-
zbędnych kompetencji wyjściowych na danym stanowisku pracy i w danym 
przedsiębiorstwie, 

•  dostosowywanie zadań do posiadanych przez pracownika kompetencji, 
•  oddziaływania zmierzające do obiektywnego doskonalenia wymaganych 

kompetencji, nabywania nowych, ważnych dla danego stanowiska pracy i ca-
łej organizacji (obiektywny wzrost kompetencji do stanu optymalnego), 

•  przez system bieżącej oceny, codziennych kontaktów dostarczanie pracowni-
kom informacji zwrotnych umożliwiających im podnoszenie samooceny  
w obszarze kompetencji, podniesienie subiektywnego poczucia wiary w sie-
bie i swoje możliwości zawodowe. 
W publikacji tej zaproponowano autorski zintegrowany model motywacji 

obejmujący zbiór ściśle ze sobą powiązanych i oddziałujących na siebie grup 
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czynników takich, jak: czynniki środowiska pracy, kompetencje (postrzegane  
w procesie samooceny i posiadane obiektywnie), doświadczenia własne i innych 
ludzi, system oceniania i nagradzania stosowany w organizacji. Na podstawie 
syntezy dorobku nauk o zarządzaniu w obszarze wynagradzania pracowników 
sformułowano definicję kompetencyjnego modelu wynagradzania. Organizacja 
stosuje kompetencyjny system wynagradzania, jeżeli ustala wysokość wynagro-
dzenia nowo zatrudnianego pracownika przede wszystkim na podstawie oceny 
jego kompetencji traktowanych jako źródło możliwości zawodowych pracownika 
i zapowiedź przyszłych wyników jego pracy. Jednocześnie uzależnia utrzymanie 
dotychczasowego poziomu płacy lub jego modyfikację od okresowych ocen kompe-
tencji, ale także ocen wyników pracy pracownika. Ocenie podlega rozwój kompe-
tencji, ich wykorzystywanie w toku pracy oraz efekty pracy. Oznacza to, że pra-
cownik wynagradzany początkowo głównie za kompetencje, kontynuując świad-
czenie pracy dla danej organizacji, wynagradzany jest za kompetencje i za wyniki. 

Opracowano autorski dynamiczny model motywacyjnego systemu zarządza-
nia kompetencjami. Model jest „dynamiczny”, ponieważ uwzględnia potrzebę 
zmian, korekt, modyfikacji w obszarze strategii, a więc i kompetencji oczekiwa-
nych przez organizację. Zakłada konieczność prognozowania kompetencji waż-
nych w perspektywie przyszłości organizacji oraz modyfikowanie strategii 
umożliwiające pełne wykorzystanie wszystkich kompetencji pracowników.  
W modelu przyjęto, iż optymalna struktura kompetencji wymaganych przez 
organizację wynika z dynamicznej (zmieniającej się) strategii oraz kultury orga-
nizacji. Model jest „motywacyjny”, bo opiera się na przekonaniu, że każdy  
z procesów zachodzących w zarządzaniu kapitałem ludzkim ma swój wymiar 
motywacyjny (lub – w przypadku błędów w zarządzaniu – demotywacyjny). 
Każdy proces, którego podmiotem jest pracownik – od rekrutacji, przez ocenianie, 
wynagradzanie, aż do rozwoju zawodowego i realizacji ścieżki kariery – pełni 
funkcję motywującą, ponieważ ma ogromy wpływ na postawy wobec pracy. 

Model wykorzystano do analizy modelowej zarządzania kompetencjami  
w wybranych przedsiębiorstwach. Wykazano, że wiele elementów uwzględnio-
nych w dynamicznym modelu motywacyjnego zarządzania kompetencjami oraz 
zachodzące między nimi relacje znajdują odzwierciedlenie w sposobie prowa-
dzenia polityki personalnej w polskich firmach. Z drugiej strony przedsiębior-
stwa nie postrzegają jeszcze pełnych zasobów kompetencji swoich pracowników 
jako źródła impulsu do modyfikacji celów strategicznych. 

Decyzja o wprowadzaniu systemu kompetencyjnego często podejmowana 
jest w obliczu kryzysu w organizacji, szczególnie kryzysu przywództwa – kiedy 
zaczyna brakować spójnych kryteriów oraz mechanizmów doboru i rozwoju 
kadry kierowniczej, które umożliwiłyby realizację właściwych kierunków roz-
woju, a jednocześnie utrwalałyby tożsamość kulturową przedsiębiorstwa. Tym-
czasem znacznie bardziej pożądane wydaje się traktowanie ZKZ jako metody 
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zapobiegania pojawianiu się trudności, specyficznej „profilaktyki” problemów,  
a nie uniwersalnej recepta na ich „leczenie”. Takie podejście do systemu kompe-
tencyjnego wymaga głębokiego rozumienia jego istoty przez kadrę kierowniczą 
usytuowaną najwyżej w hierarchii organizacji. Wiara w to, że zewnętrzna firma 
doradcza lub dział personalny, tworząc model kompetencyjny, znajdzie „pana-
ceum” na wszystkie trudności organizacji jest złudna. Brak autentycznego zaan-
gażowania menedżerów przekształci tworzenie systemu kompetencyjnego  
w rodzaj ćwiczenia intelektualnego, a czas i wysiłek zainwestowany w prace nad 
ZKZ będą nieadekwatnie wysokie w stosunku do rezultatów.  

Modele kompetencyjne nie powstają w próżni. Muszą pozostawać w ścisłym 
związku z kulturą organizacji, z fundamentalnymi wartościami, na których opie-
ra ona swój sukces. I być może właśnie z tego powodu korzyści wynikające  
z ZKZ najpełniej uwidaczniają się w organizacjach dojrzałych, świadomych 
filozofii swojego działania, co wykazano w rozdziale 7. 

System kompetencyjny stanowi zawsze mniej lub bardziej zawansowaną 
formę standaryzacji oczekiwanych zachowań i stojących za nimi umiejętności  
i predyspozycji. Dlatego zdarza się, iż opracowaniu i wdrażaniu ZKZ towarzyszy 
obawa zbytniego „usztywnienia” zachowań, ograniczania elastyczności pracow-
ników. Istotę tego dylematu dobrze oddaje tytuł artykułu z Harvard Business 
Review Polska: Model kompetencji: krępujący garnitur czy cenne narzędzie 
doskonalenia liderów?1. W świetle treści tej pracy można przyjąć, że jest to 
obawa nieuzasadniona. Mówiąc kolokwialnie, profesjonalny model kompeten-
cyjny to nie „garnitur krępujący ruchy”, ale „wygodny garnitur skrojony na miarę”. 
Ma pomagać, usprawniać, ułatwiać procesy decyzyjne, jednocześnie gwarantu-
jąc optymalizację wszystkich procesów kadrowych, zwłaszcza rozwój kolejnych 
pokoleń najwyższej klasy menedżerów. W czasach, gdy w biznesie wysoki in-
dywidualizm zwykle przegrywa z pracą zespołową, standaryzacja oczekiwań  
w obszarze kompetencji i celów rozwojowych stanowi jedną z podstawowych 
przesłanek sukcesu organizacji. Nie jest zamachem na autonomię, na różnorod-
ność stylów działania wynikającą z różnorodności osobowości. Jest raczej formą 
ochrony przedsiębiorstwa przed skutkami działań samowolnych liderów okre-
ślanych mianem „przywódców o mentalności kowboja”. Jest szansą na opraco-
wanie i wykorzystanie standardów określających, jak pracownicy różnych 
szczebli organizacji mają przekładać oczekiwania klientów na swoje zachowania 
i działania całej firmy. 

Problematyka kompetencji, choć od lat obecna jako przedmiot badań nauko-
wych i obszar zainteresowania praktyków, prawdopodobnie nigdy nie zostanie 
definitywnie wyczerpana. Wciąż nowe zjawiska obserwowane w praktyce go-

                                                 
1 M. Morris, Model kompetencji: krępujący garnitur czy cenne narzędzie doskonalenia liderów, 

Harvard Business Review Polska, wrzesień 2007, s. 34–51. 
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spodarczej pozwalają prognozować, że zmianie podlegać będą również oczeki-
wania związane z modelami kompetencyjnymi oraz sam proces zarządzania 
kompetencjami. Jako przykład może posłużyć zarządzanie kompetencjami  
w organizacji decydującej się na outsourcing lub offshoring. Z jednej strony 
przedsięwzięcia polegające na przekazaniu realizacji pewnych funkcji przedsię-
biorstwa innym podmiotom gospodarczym (w tym, jak w przypadku offshoringu, 
mieszczącym się w innych państwach) posiadają szereg niekwestionowanych 
atutów. Pozwalają na koncentrację firmy macierzystej na kluczowych kompe-
tencjach oraz na dostęp do kompetencji kooperantów. Umożliwiają redukcję 
kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości zlecanej usługi, także usługi produk-
cyjnej, dzięki wykorzystaniu doświadczenia, technologii i efektu skali w przedsię-
biorstwie będącym podwykonawcą. Jednak z drugiej strony outsourcing i off-
shoring wiążą się zawsze z pewnym ryzykiem biznesowym, a jednym z jego źró-
deł jest ograniczona możliwość diagnozowania zasobów kompetencyjnych firmy 
współpracującej. To ograniczenie staje się jeszcze bardziej widoczne w organi-
zacjach wirtualnych tworzonych często za pośrednictwem sieci na krótki okresu 
czasu, na potrzeby jednego konkretnego przedsięwzięcia. Kryterium kosztów, 
choć bardzo ważne, nie może być jedynym branym pod uwagę w procesie wy-
boru kontrahenta. Konieczna jest ciągła kontrola jakości świadczonych przez 
niego usług, a ta z kolei, jak wykazano w tej publikacji, jest ściśle powiązana  
z kompetencjami pracowników i ich motywacją do pracy. W przypadku offsho-
ringu dodatkowym problemem mogą się okazać różnice kulturowe mające wpływ 
na sam przebieg realizacji usługi, jak i na jej wynik. Prawdopodobnie, w obliczu 
coraz większej popularności outsourcingu i offshoringu, do rangi ważnej, wręcz 
kluczowej kompetencji menedżerskiej urasta umiejętność optymalnego wyboru 
kontrahenta dokonanego na bazie trafnej oceny jego kompetencji przy ograniczo-
nych możliwościach dostępu do ważnych dla tej oceny źródeł informacji. 

Inny przykład wyzwania, które można prognozować w obszarze zarządzania 
kompetencjami zawodowymi wynika z oceny coraz bardziej odczuwalnej dys-
proporcji między kompetencjami oferowanymi przez kandydatów na pracowników, 
a kompetencjami potrzebnymi współczesnym przedsiębiorstwom. Nieadekwat-
ność systemu edukacji do potrzeb rynku pracy powoduje nadmiar kandydatów 
na pracowników z wykształceniem humanistycznym i społecznym oraz niedobór 
specjalistów z wysokimi umiejętnościami technicznymi czy wykwalifikowanych 
robotników. Można przypuszczać, że to zjawisko spowoduje jeszcze bardziej 
dynamiczny, niż to ma miejsce obecnie, rozwój kształcenia ustawicznego umoż-
liwiającego zmianę zawodu stosownie do możliwości znalezienia zatrudnienia. 
Z drugiej strony uzasadniona jest obawa wystąpienia głębokiej frustracji całych 
grup społecznych, które nie będą w stanie znaleźć pracy zgodnej ze swoimi aspi-
racjami i profilem wykształcenia. Rodzi to postulaty dotyczące doskonalenia 
zarządzania kompetencjami na poziomie państwa i regionu, zwłaszcza w obsza-
rze polityki edukacyjnej oraz polityki pracy. 



Zakończenie 

 

276 

 
 
 
 
 



 

 

Bibliografia 

 
 
 
 
1. Adamski R., Satysfakcja pod lupą, Personel i Zarządzanie, 2004, nr 9. 
2. Aligned at the Top? Survey of CEO’s and HR Directors Perceptions of HR, Delo-

itte & Touch, Wielka Brytania 2003. 
3. Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2000. 
4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2000. 
5. Arnold E.W., Scott C.J., Does Broad Banding Improve Pay System Effectiveness?, 

Southern Business Review, 2002–03.01. 
6. As austriackiego managmentu, Zarządzanie na Świecie, 1995, nr 10. 
7. Barcik A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, [w:] Stra-

tegie produkcji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, praca 
zbiorowa pod redakcją J. Szabłowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finan-
sów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005. 

8. Barcik R., Rola wiedzy w kształtowaniu innowacyjnej strategii produkcji, [w:] 
Strategie produkcji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, 
praca zbiorowa pod redakcją J. Szabłowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005. 

9. Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 1997. 

10. Bartkowiak G., Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003. 

11. Baszczyński A., Determinanty wynagrodzeń. Kilka polemicznych uwag o znacze-
niu wartościowania pracy, Personel i Zarządzanie, 2001, nr 1. 

12. Bieda J., Gruszczyńska-Malec G., Współczesny menedżeryzm wobec wyzwań XXI 
wieku, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, materiały 
konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wro-
cławiu, Wrocław 1999. 

13. Bielecki T.W., Procesy wirtualizacji w zarządzaniu i przedsiębiorczości, [w:] Spo-
łeczeństwo informacyjne, praca zbiorowa pod redakcją L.W. Zachera, Wydawnic-
two Transformacje, Warszawa 1999. 



Bibliografia 

 

278 

14. Bitkowska A., Wiedza technologiczna i jej wpływ na procesy restrukturyzacji  
w firmach telekomunikacyjnych, [w:] Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, 
praca zbiorowa pod redakcją J. Szabłowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006. 

15. Błaszczuk J., Brdulak J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich 
przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003. 

16. Bochniarz H., Pracodawcy wobec wynagrodzeń pakietowych, [w:]  Pakietowe sys-
temy wynagrodzeń, praca zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiej, Wydawnictwo 
IPiSS, Warszawa 2000. 

17. Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wy-
dawnictwo Poltext, Warszawa 2005. 

18. Bolesta-Kukułka K., Polityka personalna w strategii rozwoju firmy, Międzynaro-
dowa Szkoła Menedżerów Spółka z o.o., Warszawa 1999. 

19. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985. 
20. Borkowska S., Wynagradzanie efektywne – mit czy rzeczywistość?, [w:] Zarzą-

dzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, praca zbiorowa pod redak-
cją S. Borkowskiej, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2006. 

21. Bouchard T.J., Sources of Human Psychological Differences. The Minnesota Stu-
dy of Twins Reared Apart, Science, 1990, nr 250. 

22. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbu-
dowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000. 

23. Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001. 

24. Budka J., Kopertyńska M.W., Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego, 
[w:] Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, praca 
zbiorowa pod redakcją Z. Jasińskiego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 
1998. 

25. Chełpa S., Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia intrapersonalne, 
[w:]  Zarządzanie talentami, praca zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiej, Wy-
dawnictwo IPiSS, Warszawa 2005. 

26. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1997. 
27. Costa P.T., McCrae J.R., Four Ways Five Factors are Basiec, Personalisty and 

Individual Differeces, 1994, vo. 13. 
28. Czajka Z., Koncepcje systemu płac w przedsiębiorstwie, Międzynarodowa Szkoła 

Menedżerów Spółka z o.o., Warszawa 1999. 
29. Czerniachowicz B., Kapitał intelektualny w kształtowaniu wartości przedsiębior-

stwa, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redak-
cją E. Urbańczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007. 

30. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage 
What They Know, Harvard Business Scholl Press, Boston 1998. 

31. Dawid J.W., Inteligencja, wola i zdolność do pracy, Wydawnictwo Ossolineum, 
Wrocław 1966. 

32. Dębski W., Prognozowanie sprzedaży. Modele ekonometryczne. Praktyczne przy-
kłady, Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997. 



Bibliografia 

 

279 

33. Długosz J., Wiedza logistyczna a kluczowa kompetencja przedsiębiorstwa, [w:] 
Gospodarka oparta na wiedzy, praca zbiorowa pod redakcją I.K. Hejduk, J. Kor-
czaka, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006. 

34. Długosz-Kurczabowa K., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

35. Dobija M., Teoretyczne podstawy płacy (część II), Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa, 2005, nr 6. 

36. Drucker P.F., W kierunku organizacji nowego typu, [w:] Organizacja przyszłości, 
praca zbiorowa pod redakcją F. Hesselbeina, M. Goldsmitha, R. Beckharda, Wy-
dawnictwo Business Press, Warszawa 1998. 

37. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 
2000. 

38. Ekonomika pracy. Zarys problemów i metod, praca zbiorowa pod redakcją F. Mi-
chonia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1991. 

39. Ellis C., Laymon L., Leblanc P., Improving Pay Productivity with Strategic Work 
Valuation, Worldatwork Journal, 2004, nr 2.  

40. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005. 
41. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2004. 
42. Forsyth P., Jak rozwijać potencjał Twoich pracowników?, Wydawnictwo HE-

LION, Gliwice 2006. 
43. Francisco A.M., Gold B.A., International Organizational Behavior, Prentice Hall 

1998. 
44. Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, 

Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001. 
45. Gajdzik B., Strategia personalna w kształtowaniu wartości organizacji, [w:] Za-

rządzanie wartością organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy- 
-Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Za-
rządzania w Białymstoku, Białystok 2007. 

46. Galbraith J.R., Organizacja zdolna do reorganizacji, [w:] Organizacja przyszło-
ści, praca zbiorowa pod redakcją F. Hesselbeina, M. Goldsmitha, R. Beckharda, 
Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998. 

47. Gardner D.G., Van Dyne L., Pierce J.L., The Effects of Pay Level on Organiza-
tion-based Self-esteem and Performance: a Fild Study, Journal of Occupational 
and Organizational Psychology, 2004, nr 77. 

48. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa, 1999. 

49. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997. 

50. Gliszczyńska X., Motywacja do pracy, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warsza-
wa 1981. 

51. Głębocka M., Doroszenko B., Siła zaangażowania, Personel i Zarządzanie, 2004, 
nr 7. 

 



Bibliografia 

 

280 

52. Gołębiewska J.B., Możliwości rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa  
w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie wartością 
organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej, J. Paszkow-
skiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 
Białystok 2007. 

53. Grajewski P., Organizacja procesowa – współczesne wyzwania, Przegląd Organi-
zacji, 2004, nr 12. 

54. Grant R.M., Contemporary Strategic Analysis, Blackwell, Oxford 2002. 
55. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2000. 
56. Gros U., Organizacyjne aspekty zachowań ludzi w procesach pracy, Akademia 

Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1994. 
57. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inte-

ligentnej, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzew-
skiego, I. K. Hejduk, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000. 

58. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wy-
dawnictwo Difin, Warszawa 2004. 

59. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Systemy zarządzania wiedzą warunkiem wzrostu 
wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, 
praca zbiorowa pod redakcją B. Dobiegały-Korona, A. Hermana, Wydawnictwo 
Difin, Warszawa 2006. 

60. Gruszczyńska-Malec G., Zielonka M., Nowoczesne formy wynagradzania pra-
cowników, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2002, nr 7. 

61. Gruszczyńska-Malec G., Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele, 
zasady, uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowica, 
Katowice 2004. 

62. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002. 

63. Gwiazda P., Metody przedsiębiorczego zarządzania, [w:] Przedsiębiorczość  
i twórcze myślenie w biznesie, praca zbiorowa pod redakcją S. Rudolfa, Wydaw-
nictwo Katedry Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002. 

64. Hackett T.J., McDermott D.G., Integrating Compensation Strategies: A Holistic 
Approach to Compensation Design, Compensation & Benefies Review, 1999, nr 9–10. 

65. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania 
kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Wydawnictwo Business 
Press, Warszawa 1999. 

66. Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Wydawnictwo Business Press, War-
szawa 1998. 

67. Heneman R., Leblanc P., Work Valuation Addresses Shortcomings of Both Job 
Evaluattion and Market Pricing, Compensation & Benefits Review, 2003, nr 1.  

68. Hilarowicz A., Konfiguracja wiedzy a zarządzanie zasobami ludzkimi w organiza-
cji w erze globalizacji, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, 
praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, S. Antczaka, Wydawnictwo Akademii 
Podlaskiej, Siedlce 2006. 



Bibliografia 

 

281 

69. Holland L.C., Elder E.M., Employee Stock Options in Compensation Agreements: 
a Financing Explanation, Journal of Corporate Finance, 2006, nr 2 (12). 

70. Hughes R.E., Skill or Diploma? The Potential Influence of Skill-based Pay Sys-
tems on Sources of Skills Acquisition and Degree Programs , Work Study, 2003, 
nr 52 (4). 

71. Introducing Management Standards, The Management Charter Initiative, London 
1992. 

72. Inwestycje w pracowników – lokatą na przyszłość, Gazeta Prawna z dnia 2005-11-29. 
73. Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999. 
74. James H.S., Why Does the Introduction of Monetary Compensation Produce a Re-

duction in Performance?, Cori Working Paper, 2003-03-01. 
75. Jamka B., Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 1997. 
76. Jamka B., Kierowanie karierą pracowników instrumentem stabilizacji kadr, [w:] 

Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją 
M. Rybak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003. 

77. Janasz W., Modele działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Innowacje  
w modelach działalności przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją W. Janu-
sza, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003. 

78. Janasz W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Innowa-
cje w modelach działalności przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją W. Ja-
nasza, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003. 

79. Janik W., Cele i wartość małych przedsiębiorstw, [w:] Strategie wzrostu wartości 
przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją E. Urbańczyka, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007. 

80. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwanie XXI wieku, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001. 

81. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 1996. 

82. Jatulewicz I., Strategia rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim [w:] 
Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, tom II, praca zbio-
rowa pod redakcją B. Plawgo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Pu-
blicznej w Białymstoku, Białystok 2005. 

83. Juchnowicz M., Systemy wynagradzania, [w:] Zasoby ludzkie w firmie. Organiza-
cja, kierowanie, ekonomika, praca zbiorowa pod redakcją A. Sajkiewicz, Wydaw-
nictwo Poltext, Warszawa 2000. 

84. Juchnowicz M., Motywowanie do rozwoju, [w:] Zarządzanie talentami, praca 
zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiej, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005. 

85. Juchnowicz M., Założenia procesu zarządzania talentami w organizacji wiedzy, 
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 2007, nr 1 (5). 

86. Jurkowski R., Zarządzanie personelem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998. 
87. Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł., Identyfikacja i pomiar talentów w organizacjach, 

[w:]  Zarządzanie talentami, praca zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiej, Wy-
dawnictwo IPiSS, Warszawa 2005. 



Bibliografia 

 

282 

88. Kałużny S., Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem – techniki osiągania sukce-
su, Wydawnictwo Kwantum, Warszawa 1996. 

89. Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu, Poznań 2004. 

90. Kawka T., Suchodolski A., Planowanie rozwoju pracownika [w:] Zarządzanie 
kadrami, praca zbiorowa pod redakcją T. Listwana, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000. 

91. Klemp G.O. Jr., The Assessment of Occupational Competence, [w:] Report to the 
National Institute of Educational, Washington 1980. 

92. Klincewicz K., Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, Organiza-
cja i Kierowanie, 2004, nr 1 (115). 

93. Kolupa M., Plebania J., Makroekonomiczny model gospodarki rynkowej – aspekty 
matematyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w War-
szawie, Warszawa 1994. 

94. Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa  
i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001. 

95. Komorowski J., Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej w polityce 
rozwoju regionalnego, [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu, praca zbiorowa 
pod redakcją A. Kopczuka, M. Proniewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Fi-
nansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005. 

96. Konarski S., Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we 
współczesnych koncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menedże-
rów, [w:] Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, 
praca zbiorowa pod redakcją S. Konarskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 2006. 

97. Kong N., Wyjaśnienie i ocena dwuczynnikowej teorii satysfakcji z pracy [w:] Za-
chowanie człowieka w organizacji, praca zbiorowa pod redakcją W.E. Scott,  
L.L. Cummings, PWN, Warszawa 1983. 

98. Kopertyńska M.W., System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000. 

99. Kopertyńska M.W., Równowaga między pracą zawodową a życiem – doświadcze-
nia badawcze, Management, 2005, nr 2 (vol. 9). 

100. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1997. 
101. Kotula M., Kapitał przyszłości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, 

nr 2. 
102. Kozioł L., Motywacja do pracy – determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2002. 
103. Koźmiński A.K., Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na 

rynkach Unii Europejskiej?, MBA, 2004, nr 1 (65). 
104. Koźmiński A.K., Kultura menedżerska, [w:] Krytyczna teoria organizacji – wybór 

zagadnień, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004. 

105. Kożuch B., Zarządzanie. Podstawowe zasady i funkcje, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu w Białymstoku, Białystok 2000. 



Bibliografia 

 

283 

106. Kruk A., Od kapitału społecznego do emocjonalnego w organizacji XXI wieku, 
Kwartalnik Naukowy „Prometeusz” 2005, nr 4. 

107. Krzakiewicz K., Błędne postrzeganie rzeczywistości jako źródło kryzysu w przed-
siębiorstwie, Management, 2005, nr 2 (vol. 9). 

108. Kubik K., Czynniki umożliwiające osiąganie kariery zawodowej, Zeszyty Nauko-
we Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży, 
2001, nr 8. 

109. Kuc B.R., Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 
Warszawa 2004. 

110. Kuc B.R., Problemy zarządzania strategicznego, [w:] Strategie produkcji przed-
siębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod redak-
cją J. Szabłowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku, Białystok 2005. 

111. Kuc B.R., Paszkowski J., Organizacja – wartości – zarządzanie, [w:] Zarządzanie 
wartością organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej,  
J. Paszkowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Bia-
łymstoku, Białystok 2007. 

112. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000. 

113. Lepsinger R., Lucia A.D., 360 stopni. System ocen pracowniczych, Wydawnictwo 
HELION, Gliwice 2007. 

114. Leszczewska K., Zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze MSP w regionie łom-
żyńskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006, nr 2 (427). 

115. Leszczyński Z., Zasoby i procesy jako przedmiot zarządzania w przedsiębiorstwie, 
[w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002. 

116. Leszczyński Z., Pojęcie przedsiębiorstwa – jego istota, cele, formy, [w:] Zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, Wy-
dawnictwo Difin, Warszawa 2002. 

117. Listwan T., Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] 
Zarządzanie talentami, praca zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiej, Wydawnic-
two IPiSS, Warszawa 2005. 

118. Lock E.A., Toward a Theory of Task Motivation and Incentives, Organizational 
Behavior and Human Performance, 1968 May. 

119. Machaczka J., Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe, Przegląd Or-
ganizacji, 2004, nr 12. 

120. Makowiec M., Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa 
przyszłości, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, praca zbioro-
wa pod redakcją M. Ciska, S. Antczaka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedl-
ce 2006. 

121. Maliszewska E., Zarządzanie talentami – rozważna praktyka, [w:]  Zarządzanie 
talentami, praca zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiej, Wydawnictwo IPiSS, 
Warszawa 2005. 

122. Maniak G., Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo 
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2001. 



Bibliografia 

 

284 

123. Martan L., Praca i wynagradzanie w przedsiębiorstwie. Zagadnienia podstawowe, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997. 

124. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002. 

125. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B., The War for Talent, Harvard Busi-
ness School Press, Boston 2001. 

126. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI 
wieku. Wybrane koncepcje i metody, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002. 

127. Mikuła B., Kultura organizacyjna w związku z zarządzaniem wiedzą, [w:] Wiedza 
i technologia we współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, 
S. Antczaka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006. 

128. Milian L., Praca, osobowość, kierowanie, Wydawnictwo Politechniki Często-
chowskiej, Częstochowa 2002. 

129. Milkovich G.T., Newman J.M., Compensation, McGrow-Hill, Boston 1999. 
130. Moczydłowska J., Neurotyczne sposoby reagowania w sytuacjach trudnych, Ze-

szyty Naukowe WSZiP im. B. Jańskiego w Łomży, 2000, nr 3. 
131. Moczydłowska J., Psychologiczne bariery w zarządzaniu wiedzą (na podstawie 

badań w Polsce północno-wschodniej), [w:] Zarządzanie wiedzą istotą organizacji 
inteligentnych, praca zbiorowa pod redakcją W. Grudzewskiego, J. Merskiego, 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004. 

132. Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, 
Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2006. 

133. Moczydłowska J., Zaufanie a partycypacja pracowników, Kwartalnik Nauk  
o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 2. 

134. Moczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe 
FOSZE, Rzeszów 2007. 

135. Morris M., Model kompetencji: krępujący garnitur czy cenne narzędzie doskona-
lenia liderów, Harvard Business Review Polska, wrzesień 2007. 

136. Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, praca 
zbiorowa pod redakcją Z. Jasińskiego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 
1998. 

137. Nahotko S., Model finansowy przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przed-
siębiorstwa, 2005, nr 6. 

138. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu 
organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 

139. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Wydawnictwo Poltext, 
Warszawa 2000. 

140. Nosal Cz., Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły 
Biznesu, Kraków 1997. 

141. Obuchowski K., Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1993. 
142. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów 

Spółka z o.o., Warszawa 1997. 
143. Oleksyn T., Efektywne systemy wynagradzania, Międzynarodowa Szkoła Mene-

dżerów Spółka z o.o., Warszawa 1998. 



Bibliografia 

 

285 

144. Oleksyn T., Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, 
Warszawa 1998. 

145. Oleksyn T., Systemy zarządzania kompetencjami – wybrane dylematy, [w:] Zarzą-
dzanie wiedzą w przedsiębiorstwie – materiały konferencyjne, Polska Fundacja 
Promocji Kadr, Warszawa 2001. 

146. Oleksyn T., Zarządzanie a kompetencje w organizacji – refleksje i propozycje, 
Zarządzanie i Edukacja, 2003, nr 4 (40). 

147. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomicz-
na, Kraków 2006. 

148. Oleksyn T., Wynagradzanie efektywne – przegląd problemów, [w:] Zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, praca zbiorowa pod redakcją  
S. Borkowskiej, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2006. 

149. Opaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo 
Wiedza Powszechna, Warszawa 1989. 

150. O’Reilly Ch.A., Pfeffer J., Hidden Value: How Great Companies Achieve Extra-
ordinary Results with Ordinary People, Harvard Business Scholl Press, Boston 
2000. 

151. Pakietowe systemy wynagrodzeń, praca zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiej, 
Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2000. 

152. Paliwowa-Matiolańska A., Wołowiec T., Model społeczny przedsiębiorstwa, Eko-
nomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 10. 

153. Pawlak Z., Personalna funkcja firmy – procesy i procedury kadrowe, Wydawnic-
two Poltext, Warszawa 2003. 

154. Peltier B., Psychologia coachingu kadry menedżerskiej. Teoria i zastosowanie, 
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005. 

155. Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994. 
156. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biz-

nesu, Kraków 1998. 
157. Penc, Menedżer w działaniu – sekrety prowadzenia biznesu, t. I., Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa 2003. 
158. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Wydawnictwo Ossolineum, Warszawa- 

-Wrocław 1997. 
159. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2000. 
160. Piotrowski W., Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia 

[w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją A.K. Koźmiń-
skiego, W. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 

161. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wy-
dawnictwo Antykwa, Kraków 1998. 

162. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2003. 

163. Polityka społeczna, praca zbiorowa pod redakcją A. Kurzynowskiego, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2003. 



Bibliografia 

 

286 

164. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją P. 
Wachowiaka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005. 

165. Psychologia, praca zbiorowa pod redakcją T. Tomaszewskiego, PWN, Warszawa 
1986. 

166. Radwiłowicz R., Zaproszenie do samowiedzy, czyli o teorii treści i form samo-
świadomości, Kwartalnik Naukowy „Prometeusz” 2005, nr 4. 

167. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 

168. Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych 
organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007. 

169. Rampersad H.K., Kompleksowa karta wyników, Wydawnictwo Placet, Warszawa 
2004. 

170. Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1975. 
171. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1998. 
172. Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, 

[w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność 
przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją R. Borowieckiego, M. Romanow-
skiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001. 

173. Romanowska M., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na studiach ekono-
micznych, [w:] Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności?, praca zbio-
rowa pod redakcją J. Dietla, Z. Sopijaszki, Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości, 
Łódź 2008. 

174. Rostkowski T., Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Jakość 
zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, praca zbiorowa pod re-
dakcją A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002. 

175. Rozalie J., Reward for Value: Six Steps to Increasing Your Company’s, „People 
Value”, Benefits & Compansation Degest, 2005, nr 7. 

176. Rozwój pracowników – przesłanki, cele, instrumenty, praca zbiorowa pod redakcją 
A. Szałkowskiego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002. 

177. Rubenfeld S., Dawid J., Multiple Employee Incentive Plans: Too Much of a Good 
Thing?, Compensation & Benefits Review, 2006, nr 2. 

178. Rybak M., Rozwój potencjału pracy, [w:] Zasoby ludzkie w firmie – organizacja, 
kierowanie, ekonomika, praca zbiorowa pod redakcją A. Sajkiewicz, Wydawnic-
two Poltext, Warszawa 2000. 

179. Rybak M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, [w:] Kapitał 
ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją M. Ry-
bak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003. 

180. Sajkiewicz A., Metody doskonalenia jakości personelu, [w:] Jakość zasobów 
pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, praca zbiorowa pod redakcją  
A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002. 

181. Schab D.P., Cummimgs L.L., Przegląd teorii dotyczących związku między wyko-
nywaniem zadań a satysfakcją, [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, praca 
zbiorowa pod redakcją W.E. Scott, L.L. Cummings, PWN, Warszawa 1983. 



Bibliografia 

 

287 

182. Schuster J.R., Zingheim P.K., Winning the Battle for Superkeepers, Compensation 
& Benefits Review, 2004, nr 2. 

183. Sekuła Z., Motywacyjne kształtowanie płac, cz. I, Oficyna Ośrodka Postępu Orga-
nizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 1997. 

184. Sękowski A.E., Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności, [w:]  Psy-
chologia zdolności. Współczesne kierunki badań, praca zbiorowa pod redakcją 
A.E. Sękowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

185. Siciński M., Kwalifikacje czy kompetencje?, Edukacja i Dialog, 2003, nr 9 (152). 
186. Sienkiewicz Ł., Uwarunkowania zarządzania kompetencjami pracowników  

w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi  
w małych i średnich firmach, praca zbiorowa pod redakcją K. Piotrowskiego, Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2002 

187. Sierociński P., Od zarządzania kadrami do zarządzania kapitałem ludzkim, Perso-
nel i Zarządzanie, 2004, nr 7. 

188. Sikora J., Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu 
Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2000. 

189. Skalik J., Identyfikacja struktury systemu zarządzania i jej znaczenie w procesie 
projektowania organizacji, Management, 2005, nr 2 (vol. 9). 

190. Skowronek-Mielczarek A., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, [w:] 
Zarządzanie przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002. 

191. Socjologia i psychologia pracy, praca zbiorowa pod redakcją J. Bugla, PWN, 
Warszawa 1987. 

192. Sopińska A., Przewaga konkurencyjna, [w:] Pomiar kapitału intelektualnego 
przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją P. Wachowiaka, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2005. 

193. Sosińska N., Magia rozwoju talentów. Jak zdobywać, zatrudnić i zatrzymać wła-
ściwych ludzi w firmie, Wydawnictwo IFC PRESS, Kraków 2007. 

194. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2000. 

195. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2001. 

196. Strużycki M., Doskonalenie zarządzania – charakterystyka procesów zmian  
a świadomość menedżerska, [w:] Doskonalenie procesów zarządzania w przedsię-
biorstwach a świadomość menedżerska, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyc-
kiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001. 

197. Strużycki M., Struktura wyróżników europejskich w zarządzaniu małym i średnim 
przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwa-
runkowania europejskie, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, Wydaw-
nictwo Difin, Warszawa 2002. 

198. Strużycki M., Istota i struktura otoczenia przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie 
przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, Wydawnictwo 
Difin, Warszawa 2002. 

199. Sudoł S., Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce wśród dziedzin  
i dyscyplin naukowych, Przegląd Organizacji, 2004, nr 12. 



Bibliografia 

 

288 

200. Suszyński C., Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw a zachowania kadry 
kierowniczej, [w:] Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwach  
a świadomość menedżerska, praca zbiorowa pod redakcją M. Strużyckiego, Ofi-
cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001. 

201. Szaban J., Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Od 
dyrektora do euromenedżera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości  
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000. 

202. Szałkowski A., Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Wydawnictwo 
Ossolineum, Wrocław 1997. 

203. Szmidt Cz., Gratyfikacja pozapłacowa, [w:] Pakietowe systemy wynagrodzeń, 
praca zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiej, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 
2000. 

204. Sztoff W., Modelowanie i filozofia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1971. 

205. Szymura-Tyc M., Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konku-
rencyjnej przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, 2002, nr 3. 

206. Terelak J.F., Psychologia menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999. 
207. Terpstra D.E., Honoree I.A.L., Empoyees’ Responses to Merit Pay Inequity, Com-

pensation & Benefits, 2005, nr 1 (37). 
208. The Future of Salary Management, Compensation & Benefits Review, 2001, nr 4. 
209. Thierry D., Sauret Ch., Monod N., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębior-

stwie w procesach zmian, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1994. 
210. Timoszyk-Tomczak C., Strategie konstruowania własnej przyszłości, Wydawnic-

two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003. 
211. Tokarski S., Kierowanie ludźmi, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin 1997. 
212. Tokarski S., Model interakcyjny efektywności kierowania, Oficyna Wydawnicza 

Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2002. 
213. Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1979. 
214. Turek D., Wojtczuk-Turek A., Kompetencje człowieka – tradycja i współczesność, 

[w:] Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, praca 
zbiorowa pod redakcją S. Konarskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2006. 

215. Tyrała P., Skuteczne kierowanie i organizowanie. Menedżerskie przywództwo, 
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001. 

216. Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1997. 

217. Wachowiak P., Kultura organizacyjna polskich organizacji w okresie transforma-
cji, [w:] Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod 
redakcją M. Romanowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004. 

218. Wachowiak P., Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Pomiar kapita-
łu intelektualnego przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją P. Wachowiaka, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005. 

219. Walicki A., Dobre praktyki procesu rekrutacyjnego [w:] Profesjonalizm usług 
urzędu pracy. Materiały konferencyjne, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 
Białystok 2006. 



Bibliografia 

 

289 

220. Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efek-
tywność, Dom Organizatora, Toruń 2007. 

221. Wawrzyniak B., Zarządzanie zmianami w organizacji, [w:] Zarządzanie. Teoria  
i praktyka, wydanie V, praca zbiorowa pod redakcją A.K. Koźmińskiego, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 

222. Wawrzyniak B., Przedsiębiorstwo jako organizacja służąca otoczeniu, [w:] 
Przedsiębiorstwo partnerskie, praca zbiorowa pod redakcją M. Romanowskiej,  
M. Trockiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002. 

223. Welfe W., Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2001. 

224. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludz-
kimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003. 

225. Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konku-
rencyjnej firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008. 

226. Wołoszyn J., Miejsce wiedzy we współczesnych koncepcjach zarządzania organi-
zacją, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod 
redakcją M. Ciska, S. Antczaka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 
2006. 

227. Woźniak J., Podejście zewnętrzne i wewnętrzne w badaniu efektywności szkoleń, 
[w:] Gospodarka oparta na wiedzy, praca zbiorowa pod redakcją I.K. Hejduk,  
J. Korczaka, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006. 

228. Wrotecka I., Kompetencje – wartość wymierna. Strategia rozwoju pracowników  
w Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Personel i Zarządzanie, 2004, nr 7. 

229. Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Wydawnic-
two Difin, Warszawa 2002. 

230. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami  
w firmie, Wydawnictwo Bussines Press, Warszawa 1996. 

231. Zenger T.R., Lazzarini I.S.G., Compensating for Innovation: Do Small Firms 
Offer High-powered Incentives that Lure Talent and Motivate Effort?, Managerial 
and Decision Economics, 2004, nr 25. 

232. Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1999. 

233. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991. 
234. Zingheim P., Schuster J., Competencies and Rewards: Substance or Just Style?, 

Compensation & Benefits Review, 2003, nr 5. 
235. Zwierzchowska K., Premiowanie wyników, Personel i Zarządzanie, 2004, nr 6 

(171). 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografia 

 

290 

Źródła internetowe 
 

1. Augustyniak S., Kompetencje w działaniu, CEO Magazyn Top Menedżerów z dnia 
30 marca 2007, www.cxa.pl 

2. Czubasiewicz H., Wynagradzanie pracowników, www.mizws.readback.maknet.pl  
3. Oleksyn T., Kompetencje menedżerów i liderów w holistycznym modelu kształto-

wania płac, www.wynagrodzenia.pl/prezentacje/kompetencje.pdf. 
4. Samcik M., Zasuń R., Przekręty ubezpieczeniowe agentów Generali gospodar-

ka.gazeta.pl/gospodarka/1,33204,3624541.html 
5. Sienkiewicz Ł., Problemy wdrażania wartościowania kompetencji w praktyce – 

część pierwsza, www.wynagrodzenia.pl  
6. www.cchbc.com 
7. www.danmar.pl 
8. www.deloitte.com/dtt/press 
9. www.dwory.pl 

10. www.generali.pl 
11. www.mercerhr.com/summary  
12. www.profirma.com.pl 
13. www.sap.com/poland/company/press/archive/  
14. www.sei.cmu.edu/cmm-p/; Soft Engineering Institute, People Capability Maturity 

Model. 
15. www.wsps.edu.pl/new_www/uploads/sopot.zarzadzanie 

 



 

 

Spis rysunków 

 
 
 
 

Rysunek 1.1. Model harwardzki ZZL  23
Rysunek 1.2. Macierz umiejętności kluczowych w ujęciu G. Hamela i C.K. Pra-

halada  25
Rysunek 1.3. Kompetencje a motywacja  34
Rysunek 1.4. Macierz kompetencji  40
Rysunek 1.5. Kompetencje bazowe i wykonawcze  41
Rysunek 1.6. Przykładowe skupisko kompetencji  44
Rysunek 1.7. Skala kompetencji stanowiskowych  50
Rysunek 1.8. Kapitał niewidoczny przedsiębiorstwa wg L. Edvinssona  51
Rysunek 1.9. Kompetencje jako element kapitału ludzkiego  52
Rysunek 1.10. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w koncepcji L. Edvinssona  54
Rysunek 1.11. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa  55
Rysunek 2.1. Poziomy zarządzania kompetencjami  59
Rysunek 2.2. Kompetencje organizacyjne a strategia przedsiębiorstwa  62
Rysunek 2.3. Wiedza jako składnik kompetencji indywidualnych  77
Rysunek 2.4. Kompetencje a spirala wiedzy w organizacji  78
Rysunek 2.5. Najważniejsze czynniki wpływające na zatrzymywanie talentów 

w organizacji  90
Rysunek 3.1. Teorie treści i teorie procesu  94
Rysunek 3.2. Model motywacji wg teorii treści 96
Rysunek 3.3. Kompetencje a hierarchiczne zaspokajanie potrzeb psychicznych 

w procesie pracy  100
Rysunek 3.4. Kompetencje a zaspokajanie potrzeb w procesie pracy  103
Rysunek 3.5. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne z teorii F. Herzberga a kompe-

tencje pracowników  107
Rysunek 3.6. Uproszczony model oczekiwań  112
Rysunek 3.7. Rozwinięty model teorii oczekiwań wg E.E. Lawlera  113
Rysunek 3.8. Ujawnianie kompetencji w działaniu zawodowym wg teorii ocze-

kiwań  115
Rysunek 3.9. Model procesu motywowania wg teorii wyznaczania celów  120



Załącznik 

 

292 

Rysunek 3.10. Ocena posiadanych kompetencji a reakcja pracownika na negatywną 
ocenę jego pracy  121

Rysunek 3.11. Porównanie sumy wybranych nakładów pracowników w realizacji 
zadań  125

Rysunek 3.12. Proces modyfikacji zachowań  126
Rysunek 3.13. Przebieg procesu uczenia się od modelu zachowań  129
Rysunek 3.14. Zintegrowany model motywacji  132
Rysunek 4.1. Proces kadrowy – cykl uproszczony  136
Rysunek 4.2. Proces oceny pracownika  147
Rysunek 4.3. Rozwój kompetencji zintegrowany z celami osobistymi i celami 

organizacji  w teorii H.R. Rampersada  160
Rysunek 4.4. Planowanie ścieżki kariery w organizacjach  166
Rysunek 5.1. Etapy procesu wartościowania pracy metodą Melcera na przykła-

dowym wykresie Gannta  197
Rysunek 5.2. Wynagradzanie kompetencji pracowników  205
Rysunek 5.3. Płaca uzależniona od wkładu w koncepcji M. Armstronga  206
Rysunek 6.1. Model organizacji H. Leavitta  218
Rysunek 6.2. Model 7-S  218
Rysunek 6.3. Warstwowy model organizacji  220
Rysunek 6.4. Model organizacji L. Clarke  220
Rysunek 6.5. Model w teorii i praktyce zarządzania  225
Rysunek 6.6. Główne wymiary modelu pracownika  229
Rysunek 6.7. Model skutecznego kierownika G. Bartkowiak  231
Rysunek 6.8. Kompetencje pracowników a modyfikacja strategii organizacji  235
Rysunek 6.8. Kompetencyjny model wynagradzania  237
Rysunek 6.9. Dynamiczny model motywacyjnego systemu zarządzania kompe-

tencjami  240
Rysunek 7.1. Grupowanie kompetencji w Firmie Chemiczne Dwory SA  249
Rysunek 7.2. Proces przygotowawczy i przebieg oceny w Firmie Chemicznej 

Dwory SA  252
Rysunek 7.3. Procedury oceniania i rozwoju w Coca-Cola Hellenic Betting Com-

pany  262
Rysunek 7.4. Mapa talentów  263
Rysunek 7.5. Model zarządzania kompetencjami w Firmy Chemicznej Dwory S.A.  268

 
 



 

 

Spis tabel 

 
 
 
 

Tabela 1.1. Cechy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL)  22
Tabela 1.2. Przykłady kompetencji należących do grupy bazowych i wyko-

nawczych  
42

Tabela 1.3. Wskaźniki behawioralne kompetencji „praca zespołowa”  45
Tabela 2.1. Kwestionariusz analizy zasadności wdrażania systemu zarządzania 

kompetencjami  
69

Tabela 3.1. Porównanie teorii potrzeb A. Maslowa i C. Alderfera  101
Tabela 3.2. Reguły motywowania według W.C. Hamnera  128
Tabela 5.1. Składniki wynagrodzeń, ich funkcja i podstawa kształtowania (we-

wnętrzna struktura płac)  
178

Tabela 5.2. Kryteria syntetyczne i elementarne systemu wynagrodzeń wg sche-
matu genewskiego  

193

Tabela 5.3. Schemat wartościowania pracy metodą UMEWAP – 95  194
Tabela 5.4. Definicje poziomów nasilenia cechy/wymagania dla kryterium 

„komunikacja zewnętrzna”  
198

Tabela 6.1. Porównanie defensywnego i ofensywnego modelu pracownika  229
Tabela 7.1. Zmiany w zatrudnieniu w Firmie Chemiczne Dwory SA w latach 

2004–2006  
246

Tabela 7.2. Struktura zatrudnienia w Firmie Chemicznej Dwory SA według 
wykształcenia  

246

Tabela 7.3. Analiza porównawcza ZKZ w badanych przedsiębiorstwach  266
 
 
 



 

 

Wykaz skrótów 

 
 
 
 

HRM Human Resources Management (zarządzanie zasobami ludzkimi) 

IQ Iloraz inteligencji (wyrażany punktowo wskaźnik zdolności intelektualnych 
mierzonych wystandaryzowanymi skalami psychologicznymi) 

LCAG Skrót od pierwszych liter nazwisk autorów jednego z modeli analizy strategicz-
nej (E.P. Learneda, H.K. Christensena, K.R. Andrewsa, W.D. Gutha) 

MOP Międzynarodowa Organizacja Pracy 

OSO Organizacja Służąca Otoczeniu (model społeczny przedsiębiorstwa) 

ROI Stopa zwrotu z inwestycji 

SOOP System okresowej oceny pracowników 

ZK Zarządzanie kompetencjami 

ZKZ Zarządzanie kompetencjami zawodowymi 

ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 


