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Wstêp
Wspó³czesna sytuacja gospodarcza charakteryzuje siê rozwojem koncentruj¹cym siê na us³ugach, szerszym inwestowaniu w czynniki niematerialne, a tak¿e na rozwoju dziedzin gospodarki opartej na wiedzy.
Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami polega na reorientacji w kontekœcie sposobów formu³owania wizji, misji, celów i strategii dzia³ania [Borowiecki,
Bêtkowska, 2011, s. 112–113]. Istotne jest, aby w kontekœcie reorientacji
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa zwróciæ szczególn¹ uwagê na rosn¹ce na
znaczeniu zasoby niematerialne, jakimi s¹ ludzie oraz ich zdolnoœci,
umiejêtnoœci, wiedza i postawy. Szczególnie istotne wydaje siê byæ umacnianie przedsiêbiorstwa poprzez permanentne zwiêkszanie jego konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci. Co wiêcej, ci¹g³a restrukturyzacja wymaga
odpowiedniego zarz¹dzania, na co bezpoœredni wp³yw maj¹ mened¿erowie. Wp³yw uczelni na procesy innowacyjne odnosi siê zarówno do
dzia³alnoœci badawczej, jak i edukacyjnej. Z tego wzglêdu istotna jest
analiza zasobów kompetencyjnych przedsiêbiorstw w kontekœcie wspó³pracy z uczelniami.
Celem artyku³u jest przedstawienie syntezy rozwa¿añ na temat
kszta³towania kompetencji w organizacji. Opracowanie przygotowano
w oparciu o studia literatury krajowej i zagranicznej, w toku prowadzonych rozwa¿añ zastosowano metodê krytycznej analizy literatury
przedmiotu. Publikacja zosta³a sfinansowana ze œrodków przyznanych
Wydzia³owi Zarz¹dzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
w ramach dotacji na utrzymanie potencja³u badawczego.
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1. Rola kompetencji w organizacji
W literaturze przedmiotu definiowane s¹ terminy zasoby ludzkie,
kapita³ ludzki, kapita³ intelektualny, a tak¿e szereg innych, które prezentuje tablica 1.
Tablica 1. Definicje kapita³u ludzkiego
Autor

Definicje kapita³u ludzkiego

A. Baron
M. Armstrong

Wiedza, umiejêtnoœci, mo¿liwoœci oraz potencja³ do
rozwoju i wprowadzenia innowacji, wykazywane przez
ludzi pracuj¹cych w danej firmie.

N. Bontis

Czynnik ludzki organizacji, czyli po³¹czone ze sob¹:
inteligencjê, umiejêtnoœci i wiedzê specjalistyczn¹, które
nadaj¹ organizacji jej specyficzny charakter.

D. Ulrich

Kompetencje pomno¿one przez zaanga¿owanie.

B. Ko¿uch

Zasób wiedzy i umiejêtnoœci, zdobytych w procesie
kszta³cenia i praktyki zawodowej, a tak¿e zasób zdrowia
i energii witalnej.

A. Sajkiewicz

Ludzie trwale zwi¹zani z firm¹ i jej misj¹,
charakteryzuj¹cy siê umiejêtnoœci¹ wspó³pracy,
kreatywnoœci¹ postaw i kwalifikacjami. Stanowi¹ oni
motor i serce firmy, bez których niemo¿liwy staje siê jej
dalszy rozwój.

J. Grodzicki

Wiedza, umiejêtnoœci i mo¿liwoœci jednostek, maj¹ce
wartoœæ ekonomiczn¹ dla organizacji.

A. Pocztowski

Ogó³ specyficznych cech i w³aœciwoœci ucieleœnionych
w pracownikach, które maj¹ okreœlon¹ wartoœæ oraz
stanowi¹ Ÿród³o przysz³ych dochodów zarówno dla
w³aœciciela kapita³u ludzkiego, jak i dla organizacji
korzystaj¹cej z tego kapita³u.

M. Rybak

Ludzie maj¹cy ze sob¹ wspó³pracowaæ – ludzie trwale
zwi¹zani z firm¹ i jej misj¹

M. Gableta

Jest nierozerwalnie zwi¹zany z cechami fizycznymi,
psychicznymi, intelektualnymi, jak i moralnymi
poszczególnych jednostek ludzkich.

ród³o: [Król, Ludwiczyñski, 2006; Baron, Armstrong, 2008, za: Samul, 2013, s. 200].

Doœæ szczegó³owo i w z³o¿ony sposób definiowane s¹ równie¿ kompetencje (rysunek 1). Definicja zasobów kompetencyjnych zwraca uwagê
na kompetencje oraz ich udzia³ i znaczenie w kapitale ludzkim czy kapitale intelektualnym.
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Rysunek 1. Struktura kapita³u ludzkiego
Kapita³ ludzki

Postawy

Kompetencje

Sprawnoœæ umys³u

Motywacja, wyznawane
pogl¹dy, zachowania

Wiedza, umiejêtnoœci,
mo¿liwoœci pracownika

Umiejêtnoœæ
analizowania
i syntetyzowania,
wyci¹gania wniosków,
dostosowywania siê do
nowych warunków,
sk³onnoœæ do innowacji

ród³o: [Samul, 2013, s. 201].

W teorii organizacji i zarz¹dzania przyjmuje siê, ¿e ka¿da organizacja
znaczy tyle, ile stanowi potencja³ intelektualny, zdolnoœci, motywacje,
chêæ do podejmowania inicjatyw oraz kreatywnoœæ funkcjonuj¹cych w jej
ramach pracowników [Fudaliñski, 2013, s. 44].
Potencja³ ludzki, rozumiany w kategoriach kapita³u organizacji, wyra¿a siê w funkcjonowaniu organizacji. Efektywnoœæ dzia³ania organizacji
zale¿y bowiem od jakoœci i sprawnoœci pracy osób tê organizacjê tworz¹cych. Im zatem lepsze kwalifikacje osób tworz¹cych organizacjê, tym
wiêksze potencjalne korzyœci z pracy takich osób. Maj¹c z kolei na uwadze zró¿nicowanie pracy ró¿nych osób w organizacji, na ró¿nych stanowiskach wymagane s¹ zró¿nicowane kwalifikacje, st¹d mo¿na równie¿
wnioskowaæ, ¿e wa¿ne te¿ jest odpowiednie dopasowanie kompetencyjne miejsc pracy do potencja³u personelu.
W literaturze przedmiotu poza definiowaniem kapita³u ludzkiego
definiowana jest równie¿ struktura kapita³u ludzkiego. Analiza strukturalna w odniesieniu do kapita³u ludzkiego pozwala na wyodrêbnienie
nastêpuj¹cych fundamentalnych sk³adników [Dokurno, 2012, s. 297]:
– poziom kwalifikacji i kompetencji wynikaj¹cych z wiedzy, talentu
oraz kreatywnoœci,
– doœwiadczenie zawodowe,
– natê¿enie motywacji wynikaj¹ce z kompetencji umys³owych,
– zdrowie,
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poziom kultury w danej populacji wyra¿aj¹cy siê w metodach kreatywnego myœlenia, zasadach zachowañ etycznych, kryteriach estetycznych.
Poziom kwalifikacji oraz kompetencji stanowi kluczow¹ sk³adow¹
kapita³u ludzkiego. Im zatem ten poziom wy¿szy, tym dla przedsiêbiorstwa lepiej. Zwiêkszanie poziomu kompetencji tym samym wp³ywa na
zwiêkszanie wartoœci kapita³u ludzkiego. Kwantyfikacja kapita³u ludzkiego jako takiego nie jest celem niniejszej analizy. Natomiast dla celów
analizy wp³ywu poziomu zasobów kompetencyjnych na funkcjonowanie
przedsiêbiorstwa wa¿na jest kwestia poziomu zasobów kompetencyjnych oraz zale¿noœci pomiêdzy tymi zasobami a funkcjonowaniem (poziomem i jakoœci¹ funkcjonowania) przedsiêbiorstwa.
Zwiêkszaj¹cy siê potencja³ pracowników wynikaj¹cy ze wzrastaj¹cego doœwiadczenia zawodowego sprzyja wzrostowi kapita³u intelektualnego, w szczególnoœci w ramach gospodarki opartej na wiedzy [Dokurno,
2012, s. 299]. Ponadto rozwój zasobów ludzkich wp³ywa na kreowanie
wartoœci w organizacji. Wynika to z faktu przeobra¿enia jednych zasobów w inne w trakcie funkcjonowania organizacji. Efektywnoœæ funkcjonowania organizacji wyra¿a siê w³aœnie w dynamice przeobra¿eñ jednych zasobów w inne. Warunkiem funkcjonowania przedsiêbiorstwa
w gospodarce rynkowej jest pobieranie zasobów z otoczenia i przekszta³canie ich w inne w ten sposób, ¿e wartoœæ zasobów na wyjœciu powinna
byæ wiêksza od wartoœci zasobów na wejœciu [Borowiecki, Wys³ocka,
2012, s. 15]. Rysunek 2 obrazuje udzia³ zasobów kapita³u ludzkiego
w przeobra¿enia jednych zasobów w inne w trakcie funkcjonowania
przedsiêbiorstwa.
Inwestycje w zasoby ludzkie w przedsiêbiorstwie, prowadz¹ce do
zwiêkszenia dynamiki oraz efektywnoœæ przekszta³cania posiadanych
zasobów w produkty czy te¿ us³ugi do dzia³ania s¹ tym samym po¿¹dane
z punktu widzenia sprawnoœci funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Rysunek 3 przedstawia relacje miêdzy wymaganiami kompetencyjnymi a œrodowiskiem organizacji przedsiêbiorstwa.
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Rysunek 2. Proces przekszta³cania zasobów kapita³u intelektualnego
w efekty procesu produkcyjnego

ród³o: [Tkachenko, 2012, s. 305].

Rysunek 3. Kompetencje w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem

ród³o: [¯yra, 2014b, s. 92].
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Ogólny model organizacji, w którego centrum znajduje siê w³adza
organizacyjna oraz przywództwo, ukierunkowany jest na cztery zasadnicze elementy [Kraœnicka, 2014, s. 205–206]:
– strategiê dzia³alnoœci,
– kulturê organizacyjn¹,
– strukturê organizacyjn¹,
– ludzi.
Zarówno w œrodowisku organizacji, jak równie¿ w modelu organizacji
miejsce zasobów kompetencyjnych jest kluczowe. Znaczenie zasobów
kompetencyjnych zwiêksza siê, co znajduje odzwierciedlenie w traktowaniu kapita³u ludzkiego w kategoriach aktywów organizacji.

2. Zasoby kompetencyjne jako aktywa organizacji
O kompetencjach mo¿na mówiæ w kontekœcie posiadania, ale te¿
przede wszystkim nale¿y mieæ na uwadze ich wykorzystywanie. Kompetencje nale¿a³oby uznawaæ za te umiejêtnoœci i zdolnoœci posiadane przez
pracownika czy pracowników, które s¹ czynnie i skutecznie wykorzystywane w pracy. W tym kontekœcie zastosowanie podobnego, dynamicznego modelu kompetencji stanowi dla organizacji wa¿ny sk³adnik aktywów.
Jak zwraca uwagê J. ¯yra [2014b, s. 92], w konkurencyjnym funkcjonowaniu organizacji pierwszoplanow¹ rolê odgrywa nie optymalizacja zasobów produkcji, ale wykorzystanie zasobów kapita³u ludzkiego jako
g³ównego Ÿród³a rozwoju gospodarczego. Z kolei odpowiednie zdefiniowanie kompetencji, podkreœlaj¹ce unikalnoœæ organizacji oraz przewagê
konkurencyjn¹ na rynku, powinno byæ dostosowane do aktualnej strategii firmy i jednoczeœnie odnosiæ siê do przysz³oœci [Tyrañska, 2010,
s. 230–231]. Definiowanie kompetencji w misji i strategii dzia³ania organizacji wp³ywa m.in. na wizerunek przedsiêbiorstwa. Jest to szczególnie
widoczne w przypadku tych przedsiêbiorstw i organizacji, które s¹ zorientowane w swojej dzia³alnoœci na œwiadczenie us³ug wykonywanych
g³ównie zasobami ludzkimi. Do podobnych us³ug zaliczyæ mo¿na m.in.
us³ugi konsultingowe, doradcze.
Znaczenie wartoœci niematerialnych w procesie wzrostu konkurowania i pozycji na rynku nabiera obecnie coraz wiêkszej roli [Skawiñska
i inni, 2014, s. 6–13]. Wartoœciami niematerialnymi w przedsiêbiorstwie s¹
z pewnoœci¹ kompetencje. Umiejêtnoœci osób pracuj¹cych na rzecz rozwoju przedsiêbiorstwa stanowi, obok know-how w zakresie procedur
postêpowania przedsiêbiorstwa czy know-how w zakresie technologii,
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bardzo wa¿ny sk³adnik aktywów w firmie. Know-how podzieliæ mo¿na
zatem na know-how technologiczne oraz know-how w zakresie sposobu
(systemu, metod œwiadczenia us³ug). Specyfika œwiadczenia us³ug zawieraj¹ca, poza sposobami i technikami œwiadczenia tych us³ug, równie¿
sposoby oraz niezbêdn¹ wiedzê, wchodz¹ w sk³ad wartoœci niematerialnych b¹dŸ aktywów niematerialnych danego przedsiêbiorstwa.
W procesie konkurowania, gdzie nie tylko utrzymanie, ale wrêcz
umacnianie pozycji konkurencyjnej jest konieczne do sprawnego funkcjonowania przedsiêbiorstwa, bezwzglêdnie wa¿ne s¹ wartoœci niematerialne, czyli m.in. posiadane know-how w wymiarze wiedzy, doœwiadczenia,
przek³adaj¹cych siê na specyfikê dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.

3. Wp³yw zasobów kompetencyjnych na innowacyjnoœæ
organizacji
Obecne œrodowisko konkurencyjne mo¿na nazywaæ burzliwym b¹dŸ
turbulentnym [Kusio, 2015]. W tego typu otoczeniu innowacyjnoœæ organizacji postrzegana jest jako filar przetrwania i rozwoju. Organizacje
funkcjonuj¹ce w takim burzliwym otoczeniu przejawiaj¹ zdolnoœæ do
przetrwania i rozwoju m.in. je¿eli przezwyciê¿aj¹ w sposób ci¹g³y bariery
uczenia siê zarówno pojedynczych pracowników, jak te¿ ca³ej organizacji
[Pichlak, 2012, s. 144].
Zagadnienia obecnej wysokiej konkurencyjnoœci na rynkach s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z postêpuj¹c¹ ewolucj¹ metod komunikacji [Borowiecki, Czekaj, 2011]. Jednoczeœnie œrodowisko konkurencyjne wymusza
potrzebê innowacyjnoœci. Procesy innowacyjne, jakie powinny zachodziæ
w przedsiêbiorstwach zorientowanych na rozwój i umacnianie przewagi
konkurencyjnej, wymagaj¹ odpowiedniej kadry, ale te¿ odpowiedniej
kultury innowacyjnoœci i przedsiêbiorczoœci. W warunkach rosn¹cej z³o¿onoœci, zmiennoœci i wrogoœci otoczenia organizacje bogatsze w zasoby
osi¹gaj¹ wy¿szy poziom innowacyjnoœci [Pichlak, 2012, s. 166]. W kontekœcie innowacyjnoœci w przypadku zasobów jednym z czynników maj¹cych wp³yw na dynamikê oraz skutecznoœæ prowadzenia polityki proinnowacyjnej w przedsiêbiorstwie jest wiek przedsiêbiorstwa i etap jego
funkcjonowania. Rekonfiguracja zasobów w organizacjach dojrza³ych
mo¿e siê okazaæ bardziej czasoch³onna i kosztowna ni¿ w organizacjach
nowych [Pichlak, 2012, s. 152].
Potencja³ innowacyjny przedsiêbiorstw jest definiowany jako wszystko wewn¹trz i na zewn¹trz przedsiêbiorstwa, co mo¿e s³u¿yæ procesom
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innowacyjnym oraz przyczynia siê do dyfuzji innowacji. Poprzez inwestowanie w badania w³asne przedsiêbiorstwa s¹ w stanie opracowaæ i rozwijaæ rozwi¹zania innowacyjne, a nastêpnie wdra¿aæ te innowacje. Kolejnym istotnym elementem innowacyjnoœci jest inwestowanie w kapita³
ludzki oraz jego efektywne wykorzystanie [Kosa³a, ¯ur, 2004, s. 280–281].
Edukacja wy¿sza wp³ywa na przyspieszenie wzrostu gospodarczego
poprzez akumulacjê zasobów kapita³u rzeczowego i ludzkiego, stanowi
równie¿ czynnik komplementarny do wzrostu wydajnoœci pracy. Z kolei
innowacje technologiczne i ich przyspieszenie wp³ywaj¹ na zwiêkszenie
wydajnoœci zasobów kapita³u rzeczowego i ludzkiego (si³y roboczej) [¯yra, 2014a, s. 105–106]. Z tego wzglêdu wzmocnienie konkurencyjnoœci
firmy, jakie wynika ze zwiêkszenia wydajnoœci i efektywnoœci dzia³alnoœci operacyjnej, poprzez zwiêkszenie efektywnoœci zasobów ludzkich
wi¹¿e siê te¿ z inwestycjami. Inwestycje w zasoby rzeczowe stanowi¹ jeden z elementów wspieraj¹cych innowacyjnoœæ, ale równie¿ inwestycje
w zasoby ludzkie wp³ywaj¹ na wzmocnienie potencja³u przedsiêbiorstwa. Z punktu widzenia gospodarki wzrost liczby studentów w Polsce
jest korzystny dla zwiêkszania inwestycji [¯yra, 2014a, s. 107]. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e Ÿród³em niskiej wydajnoœci zasobów kapita³u rzeczowego
jest brak umiejêtnoœci pracowników, uniemo¿liwiaj¹cy faktyczne wykorzystanie wysoko technologicznych dóbr inwestycyjnych.
W kontekœcie gospodarki krajowej wiêksze zdolnoœci adaptacyjne
pracowników przyczyniaj¹ siê do wiêkszej komplementarnoœci miêdzy
edukacj¹ a inwestycjami. Podobny makroekonomiczny wymiar relacji
pomiêdzy edukacj¹ a inwestycjami oraz cechami charakteryzuj¹cymi zasoby ludzkie odnosi siê do przedsiêbiorstw. Inwestycje w kapita³ rzeczowy wymagaj¹ umiejêtnoœci efektywnego wykorzystania tego kapita³u.
Nie tylko wzrasta wartoœæ aktywnoœci rzeczowych przedsiêbiorstwa, ale
wzrasta równie¿ poziom umiejêtnoœci oraz kompetencji pracowników.
Mo¿na zatem zaryzykowaæ tezê o pozytywnej korelacji pomiêdzy inwestycjami oraz wzrostem zasobów kompetencyjnych w przedsiêbiorstwie.
Czynniki, które mog¹ wspieraæ lub wp³ywaæ na kreatywnoœæ i innowacyjnoœæ w organizacji (rysunek 4), to: zachêta organizacyjna, zachêta
do nadzoru, zachêta do pracy w grupie, wolnoœæ, autonomia, zasoby.
W odró¿nieniu od tych czynników kontrola jest uznawana za czynnik hamuj¹cy innowacyjnoœæ i kreatywnoœæ.
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Rysunek 4. Czynniki wspieraj¹ce organizacyjn¹ kreatywnoœæ
i innowacyjnoœæ

ród³o: [Konstadykopulos, 2007, s. 204].

Literatura przedmiotu doœæ jednoznacznie potwierdza pozytywn¹
korelacjê pomiêdzy sukcesem przedsiêbiorstwa a jego zdolnoœciami do
pozyskiwania, szacowania, zarz¹dzania, jak równie¿ rozwoju wiedzy
zarówno we wnêtrzu przedsiêbiorstwa, jak te¿ pozyskaniem nowej wiedzy spoza organizacji [Majda, Socha, 2014, s. 66].
W przypadku zaœ firm rodzinnych wiêksz¹ uwagê zwraca siê na
zasoby wewnêtrzne. Przewaga konkurencyjna firm rodzinnych upatrywana jest w wewnêtrznym potencjale wiedzy i kompetencji. Platforma
komunikacyjna [Majda, Socha, 2014, s. 67] cz³onków firmy rodzinnej skutkuje czêsto tworzeniem prze³omowych pomys³ów, ale te¿ przyczynia siê
do ³atwiejszego pokonywania pojawiaj¹cych siê problemów. Wzmacnianie zasobów kompetencyjnych w przedsiêbiorstwach rodzinnych bêdzie
zatem w zdecydowanie wiêkszym stopniu polegaæ na wzmacnianiu
istniej¹cych zasobów ludzkich. Jednak¿e zatrudnienie dodatkowych osób
mo¿e równie¿ mieæ pozytywny wp³yw na realizacjê celów dzia³alnoœci.

4. Potrzeba podwy¿szania jakoœci kapita³u ludzkiego
Najcenniejszym zasobem organizacji jest jej pracownik oraz jego
wydajnoœæ. Natomiast wa¿na jest ocena jakoœci kszta³cenia przez pryzmat
skutków, jakie ten proces wywo³a w przysz³oœci w miejscu pracy absol-
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wenta [Wawak, 2010, s. 24–25]. Zasoby ludzkie, stanowi¹ce si³ê napêdow¹
w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, stanowi¹ niematerialn¹ wartoœæ firmy.
Kompetencje pracowników mo¿na charakteryzowaæ wed³ug posiadanej
wiedzy i doœwiadczenia, jednak trudno jest je bezpoœrednio wyceniæ czy
te¿ skwantyfikowaæ w jednostkach pieniê¿nych. Bezwzglêdnie wp³yw
uczelni na jakoœæ zasobów ludzkich w przedsiêbiorstwach jest ogromna.
W szczególnoœci w kontekœcie zarz¹dzania oraz personelu œredniego
i wy¿szego szczebla.
Poprzez identyfikacjê oraz rozwój kluczowych kompetencji przedsiêbiorstwa s¹ w stanie przetrwaæ oraz umacniaæ swoj¹ pozycjê konkurencyjn¹ [Roszyk-Kowalska, Stañda, 2014, s. 61–62]. Na kompetencje
kluczowe sk³ada siê zbiór kwalifikacji wszystkich pracowników przedsiêbiorstwa, w szczególnoœci personelu zarz¹dzaj¹cego. Szkolenie personelu
to uzyskanie konkretnych umiejêtnoœci, które formuj¹ w dalszej kolejnoœci kompetencje. Praktycy zarz¹dzania, jak m.in. H. Ford, kszta³towali
umiejêtnoœci swoich pracowników. Natomiast niektórzy zachêcali do
szkolenia personelu oraz zachêcali do bezmyœlnej imitacji i rutyny. Co
wiêcej, zachêcali do uczenia organizacji aktywnoœci ludzkiej nie tylko
w miejscu pracy, ale równie¿ na etapie wczeœniejszym, tj. w szkole lub
uniwersytecie.
Dba³oœæ o jakoœæ kapita³u ludzkiego powinna stanowiæ dla zarz¹dzaj¹cych jeden z podstawowych kierunków podejmowanych decyzji. O jakoœci kapita³u ludzkiego decyduj¹ posiadane przez personel kompetencje.
Z punktu widzenia operacyjnego przedsiêbiorstwa zbiór kompetencji,
jakimi charakteryzuj¹ siê pracownicy, odpowiada kapita³owi ludzkiemu.
Im te kompetencje s¹ bardziej adekwatne do potrzeb utrzymania i wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstwa, tym wiêksze ich znaczenie i wartoœæ dla przedsiêbiorstwa.
Wp³yw na jakoœæ kompetencji charakteryzuj¹cych zasoby ludzkie
ogó³em u danego pracownika indywidualnie maj¹ zarówno instytucje
edukacyjne, które wyposa¿aj¹ przysz³ego pracownika w wiedzê, jak równie¿ przedsiêbiorstwa, które w procesie szkoleñ oraz przysposobienia do
pracy kszta³tuj¹ kompetentnoœæ u pracownika. Z tego wzglêdu o jakoœci
kompetencji decyduj¹ zarówno uczelnie, jak te¿ pracodawcy.
Bardzo ciekaw¹ inicjatyw¹ w procesie kszta³towania kompetencji
jest skrócenie czasu ich kreowania. Uzyskiwane jest to poprzez wspó³pracê przedsiêbiorstw z uczelniami jeszcze na etapie studiowania. Wspó³praca polega m.in. na organizowaniu wspólnych kursów akademickich,
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w których organizacji i przeprowadzeniu uczestnicz¹ pracownicy przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹cego.

5. Rola uczelni w zwiêkszaniu poziomu kompetencji
Wiek XXI charakteryzuje siê zmianami oraz nowymi wyzwaniami
dla ludzkoœci, funkcjonowania gospodarek oraz przedsiêbiorstw. Globalizacja wkracza w niemal wszystkie dziedziny ¿ycia: ekonomiê, prawo,
edukacjê, naukê, politykê, kulturê, turystykê [Borowiecki, 2014, s. 11].
W nowej gospodarce szczególne znaczenie jest przypisywane cz³owiekowi oraz jego wiedzy i umiejêtnoœciom. Czym wiêkszy potencja³ kandydata do pracy, tym wiêksze szanse na znalezienie ciekawej pracy. O potencjale decyduje z kolei wiedza wyniesiona z uczelni, doœwiadczenie z kraju
lub zagranicy, znajomoœæ jêzyków obcych oraz obs³ugi komputera. Inwestowanie w siebie to wa¿ne z punktu widzenia pracowników obecnych
i przysz³ych zadanie, z którego coraz wiêcej osób zaczyna sobie zdawaæ
sprawê [Kopertyñska, 2009, s. 82].
Kompetencje s¹ kszta³towane w podstawowym wymiarze w procesie kszta³cenia. Uzupe³nianie kompetencji nastêpuje poprzez dodatkowe
aktywnoœci podejmowane przez studenta w okresie studiów. Z regu³y
Ÿród³em informacji o kompetencjach nabywanych na ró¿nych kierunkach
studiów s¹ programy kszta³cenia, a w szczególnoœci ich czêœæ dedykowana efektom kszta³cenia (wiedza, umiejêtnoœci, postawy) [Pocztowski
i inni, 2013, s. 60]. O kszta³towanych na uczelniach kompetencjach mówi
siê, ¿e s¹ zawodowe, czyli odnosz¹ siê do potrzeb rynku pracy.
Rola szkó³ wy¿szych w zwiêkszaniu poziomu kompetencji poza tym,
¿e odnosi siê do uzupe³niania poziomu kompetencji, czyli do aktualnych
potrzeb przedsiêbiorstwa, równie¿ powinna odnosiæ siê do sytuacji przysz³ej. Niedopasowanie kompetencji na polskim rynku pracy dotyczy
dwóch ogólnych kategorii kompetencji:
1) kompetencji zawodowych – specyficznych dla ka¿dego stanowiska
pracy,
2) kompetencji ogólnych (miêkkich) wymaganych do pracy w ka¿dym
zawodzie.
W perspektywie krajowej brak jest danych dotycz¹cych liczby przedsiêbiorstw, w których prowadzona jest analiza potrzeb kompetencyjnych,
natomiast dostêpne dane ograniczaj¹ siê do szacunków odsetka pracodawców, którzy nie s¹ œwiadomi znaczenia kapita³u ludzkiego – 20–80%
(m.in. podejmowanie oceny kompetencji kapita³u ludzkiego) [PRP, 2015,

82

Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio

s. 21–22]. Z kolei w badaniu prowadzonym w 2012 roku [Kompetencje…,
2012, s. 13] za najwa¿niejsze pracodawcy uznali:
– efektywn¹ komunikacjê,
– znajomoœæ jêzyków obcych,
– otwartoœæ na uczenie siê i sta³y rozwój,
– zaanga¿owanie,
– umiejêtnoœæ pracy w zespole,
– umiejêtnoœæ okreœlania i uzasadniania priorytetów,
– etyczne postêpowanie jako podstawa w dzia³aniu,
– odpowiedzialnoœæ,
– umiejêtnoœæ organizacji pracy i efektywnego zarz¹dzania czasem,
– elastycznoœæ i zdolnoœæ do adaptacji.
Pracodawcy nie podali kompetencji odnosz¹cych siê do stanowiska
pracy, co oznacza, ¿e pracodawcy uznaj¹ za swoj¹ rolê wyposa¿enie w te
kompetencje przysz³ych pracowników. Niedopasowania edukacyjne to
problem nie tylko krajowy [Ordine, Rose, 2011, s. 3–18; Mahy i inni, 2015,
s. 233–262], a za jego powstanie i pog³êbianie odpowiada nadpoda¿ kompetencji generowanych przez rynek edukacyjny oraz nie doœæ elastyczne
dostosowanie oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci gospodarczej.
Uczelnie, prowadz¹c badania m.in. kszta³towania siê rynku pracy, s¹
w stanie zidentyfikowaæ kierunki zmian w zapotrzebowaniu na okreœlone kompetencje oraz w monitorowaniu, jak zmienia siê zapotrzebowanie na wczeœniej zidentyfikowane wa¿ne kompetencje. Tym samym mog¹
one odpowiednio wczeœniej reagowaæ na przysz³e zapotrzebowanie na
wiedzê i w ten sposób kierunkowaæ proces edukacyjny. Coraz bardziej
znacz¹ca rola trzeciej misji uczelni równie¿ odgrywa du¿¹ rolê, uczelnie
w proces edukacyjny mog¹ jeszcze w³¹czyæ aktywnoœci o charakterze
proedukacyjnym, takie jak wizyty studyjne, wyjazdy zagraniczne do
uczelni lub przedsiêbiorstw, czy te¿ np. zajêcia w jêzykach obcych, do których mog¹ anga¿owaæ wyk³adowców z zagranicy.
Uczelnie mog¹ monitorowaæ rynek pracy samodzielnie, chocia¿by
poprzez analizy typu foresight. Mog¹ równie¿ prowadziæ analizy Ÿróde³
wtórnych, œledz¹c raporty oraz opracowania wydawane przez instytucje
rynku pracy. Niejednokrotnie te¿ pracownicy uczelni zajmuj¹cy siê naukowo zagadnieniami rynku pracy uczestnicz¹, jako eksperci, w tworzeniu analiz kszta³towania siê rynku pracy, uczestnicz¹c z ramienia
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uczelni w pracach instytucji rynku pracy, maj¹cych na celu opracowywanie dokumentów zwi¹zanych z tym tematem.
Potrzeba zwiêkszania zasobów kompetencyjnych wynika z potrzeby
wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstwa. W gospodarce
konkurencyjnej oraz opartej na wiedzy znaczenie zasobów ludzkich jest
coraz wiêksze. Ludzie bowiem generuj¹ nowe pomys³y oraz wytyczaj¹
kierunki rozwoju firmy. W omawianiu tematyki zwiêkszenia zasobów
kompetencyjnych w takiej organizacji jak przedsiêbiorstwo wa¿ne jest
zwrócenie uwagi na podzia³ kadry przedsiêbiorstwa. Inne zasoby kompetencyjne dotycz¹ kadry zarz¹dzaj¹cej, inne te¿ odnosz¹ siê do kadry
wykonawczej. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku istotne jest
zwiêkszanie poziomu kompetencji, a tak¿e procesowe jego podnoszenie.
W tym procesie du¿¹ rolê odgrywa szkolnictwo wy¿sze, jako kreator oraz
dostarczyciel wiedzy.
Proces podnoszenia kompetencji dotyczyæ mo¿e zarówno pracowników ju¿ zatrudnionych, jak równie¿ nowo zatrudnianych. Podnoszenie
kompetencji pracowników zatrudnionych dotyczy ka¿dej kategorii wykonywanej pracy. Podnoszenie kompetencji technicznych odnosi siê do
personelu technicznego, zaœ w przypadku kadry zarz¹dczej nale¿y podnosiæ kompetencje kluczowe. Zagadnienia podnoszenia kompetencji, tym
samym, odnosz¹ siê do rozwoju przedsiêbiorstwa.
Niektóre przedsiêbiorstwa w realizacji polityki podnoszenia kompetencji mog¹ stosowaæ procedury wymiany personelu. Ma to szczególne
znaczenie, kiedy w przedsiêbiorstwie nastêpuje taka zmiana, jak np. restrukturyzacja. W takim przypadku istotne jest zapewnienie podniesienia
potencja³u kapita³u ludzkiego w kontekœcie nowych funkcji w przedsiêbiorstwie.
Maj¹c na uwadze podzia³ kadry przedsiêbiorstwa w kontekœcie zasobów kompetencyjnych oraz udzia³u szkó³ wy¿szych w procesie podnoszenia zasobów kompetencyjnych, wydaje siê, ¿e bêdzie on dotyczy³
kadry kierowniczej i zarz¹dzaj¹cej w g³ównej mierze, choæ zdarza siê
równie¿, ¿e uczelnie bior¹ udzia³ w inicjatywach maj¹cych na celu szkolenie ukierunkowane na podnoszenie poziomu kompetencji technicznych,
np. dla in¿ynierów czy te¿ osób obs³uguj¹cych aparaturê. G³ówny jednak
punkt ciê¿koœci bêdzie k³adziony na kompetencje osób zarz¹dzaj¹cych.
Cel kszta³cenia, jaki w ostatnich latach dominowa³ w rozprawach
nad szkolnictwem wy¿szym, to przygotowanie absolwentów do pracy
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zawodowej. Aby uda³o siê ten cel spe³niæ, konieczne jest dostosowanie
oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy [Szulc-Fischer, 2013, s. 91–92].
Poza podejœciem ogólnym, w którym rynek pracy odnosi siê do ogó³u
stanowisk pracy, nale¿y równie¿ mieæ na uwadze wymiar regionalny
i lokalny. Zarówno w wymiarze regionu istotne wydaje siê byæ zapewnienie równowagi poda¿y i popytu, jak równie¿ w wymiarze lokalnym,
ka¿de indywidulane inicjatywy, tak po stronnie popytowej, jak te¿ poda¿owej posiadaj¹ w dalszej kolejnoœci wp³yw na krajowy rynek pracy oraz
równowagê poda¿owo-popytow¹ w obronie pracy.
Inicjatywy indywidualne, które nale¿y rozumieæ jako odnosz¹ce siê
do pojedynczego przedsiêbiorstwa poszukuj¹cego pracowników, obejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu pozyskanie najlepszej przysz³ej kadry.
Inicjatywy maj¹ na celu przede wszystkim uprzedzenie sytuacji, w której
przedsiêbiorstwo posiada braki kadrowe lub którego zasoby ludzkie nie
gwarantuj¹ rozwoju i wzmocnieniu przewagi konkurencyjnej.
Jedn¹ z takich inicjatyw s¹ wspólne kursy akademickie, prowadzone
przez uczelnie oraz pracodawców. Definiuje siê je jako akademie biznesowe i stanowi¹ dla studentów bardzo atrakcyjny element dydaktyczny
w procesie kszta³cenia. Akademie odnosz¹ siê do przedmiotów dodatkowych, z regu³y nie s¹ w³¹czone do obligatoryjnego minimum programowego. S¹ natomiast bardzo popularne wœród studentów. Ich atrakcyjnoœæ
wynika m.in. z:
– mo¿liwoœci udzia³u w zajêciach z praktykami (przyszli pracodawcy),
– mo¿liwoœci pracy badawczej w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji
gospodarczych (prawdziwe studia przypadku),
– pracy w grupie,
– mo¿liwoœci spotkania na kursie osób o podobnych zainteresowaniach,
co wynika z dobrowolnoœci zapisów na zajêcia,
– mo¿liwych dodatkowych zachêt, jakie oferuj¹ wyk³adowcy akademiccy,
– mo¿liwych dodatkowych zachêt, jakie oferuj¹ przedstawiciele przedsiêbiorstw.
Kolejn¹ form¹ wspó³pracy pomiêdzy przedsiêbiorstwami oraz uczelniami, ukierunkowan¹ na kreowanie kompetencji przysz³ych pracowników, jest oferta sta¿y w przedsiêbiorstwach. Przeprowadzenie sta¿y
dotyczyæ mo¿e zarówno studentów, jak te¿ absolwentów. Studenci, maj¹c
obowi¹zek praktyk, mog¹ zawczasu zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstwa. Mog¹ te¿ braæ udzia³ w sta¿ach, które nie odnosz¹ siê do
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okresu obowi¹zkowych praktyk, ale stanowi¹ dobrowolne dzia³anie, np.
praktyki wakacyjne.
Interesuj¹cym przyk³adem kszta³towania kompetencji, który jest
przytaczany przy okazji klasyfikowania kompetencji, jest dydaktyka oparta na praktyce. Coraz czêœciej podnoszonym tematem jest kwestia sposobów uczenia studenta w kontekœcie nabywania przez absolwenta oczekiwanych przez rynek pracy umiejêtnoœci.

6. Standaryzacja kompetencji wg UE-ESCO
Omawiaj¹c tematykê kompetencji, nale¿y odnotowaæ dzia³ania Komisji Europejskiej ukierunkowane na usystematyzowanie informacji oraz
opisów odnosz¹cych siê do kompetencji, co znajduje wyraz w opracowanym systemie ESCO (European Skills, Competences and Occupational Taxonomy). Ambicj¹ systemu odnosz¹cego siê do efektów kszta³cenia jest
stworzenie uniwersalnej bazy kompetencji na poziomie europejskim. Jednoczeœnie te¿ przypisanie kompetencji do stanowisk pracy, co równie¿
oznacza stworzenie uniwersalnej, europejskiej bazy stanowisk pracy. Zestandaryzowanie charakterystyki kompetencji ma byæ przyczynkiem do
³atwiejszej mobilnoœci pracowników oraz do u³atwienia procesu zatrudniania w krajach UE. Jednoczeœnie zestandaryzowanie opisu kompetencji
powinno stanowiæ kolejny etap w uznawalnoœci wykszta³cenia w krajach
Unii Europejskiej [Marsza³ek, 2012, 67–76].
Z punktu widzenia przedsiêbiorstw zestandaryzowanie opisu kompetencji mo¿e oznaczaæ zapewnienie podwy¿szenia jakoœci w tych przypadkach, kiedy kandydaci do pracy zawy¿ali w dokumentacji aplikacyjnej swoje umiejêtnoœci. Z drugiej jednak strony przedsiêbiorstwa prowadz¹
w³asne procesy rekrutacyjne i nie nale¿y siê spodziewaæ radykalnych
zmian w tym zakresie. Jednak¿e zestandaryzowanie opisu kompetencji
mo¿e zakoñczyæ dzia³ania odnosz¹ce siê do fragmentarycznej dzia³alnoœci ró¿norodnych jednostek i instytucji tworz¹cych w³asne opisy i standardy. Ujednolicenie w tym zakresie niejako zamyka na poziomie unijnym te dzia³ania.
Przedsiêbiorstwa mog¹, ale nie musz¹ stosowaæ w akcjach rekrutacyjnych kryterium posiadania przez aplikuj¹cych i wiarygodnego dokumentowania okreœlonych kompetencji. Natomiast instytucje kszta³c¹ce
i szkol¹ce, aby móc certyfikowaæ odpowiednie kompetencje koñcz¹cych
kursy, mog¹ byæ zmuszone do poddania siê akredytacji. Wszystko to
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mo¿e oczywiœcie prowadziæ do podniesienia jakoœci w procesie kszta³cenia i szkolenia, co dla przedsiêbiorstw stanowi wartoœæ dodan¹.

Zakoñczenie
Znaczenie kompetencji w organizacji jest w dobie nasilonej konkurencyjnoœci bardzo du¿e. Kompetencje odnosz¹ siê do wszystkich pracowników organizacji, czyli do kapita³u ludzkiego. Charakterystyka kapita³u ludzkiego obejmuje jego opis w formie kompetencji, co wynika
z potrzeby uszczegó³owienia, wnoszonej do funkcjonowania organizacji,
pracy ludzkiej. Zasoby kompetencyjne stanowi¹ zbiór charakterystyk
zasobów kapita³u ludzkiego, istotnych z punktu widzenia organizacji.
Tym samym sk³adaj¹ siê na aktywa niematerialne danej organizacji. Dostrze¿ona rosn¹ca rola kapita³u ludzkiego, je¿eli chodzi o rozwój organizacji, wynika z czynnika intelektualnego, który decyduje o innowacyjnoœci. Tym samym zasoby kompetencyjne determinuj¹ innowacyjnoœæ
organizacji, zarówno w wymiarze tworzenia, jak te¿ wdra¿ania innowacyjnych rozwi¹zañ. Im wiêksze zasoby kompetencyjne, tym wiêksze
szanse na zwiêkszenie innowacyjnoœci oraz aktywów niematerialnych
organizacji. Kluczow¹ rolê w zwiêkszaniu zasobów kompetencyjnych odgrywaj¹ uczelnie. Uczelnie reprezentuj¹ etap edukacji wy¿szej, poprzedzaj¹cy wchodzenie studentów na rynek pracy. Niejednokrotnie wchodzenie na rynek pracy wystêpuje równolegle z uczêszczaniem na zajêcia
w szkole wy¿szej. Równie wa¿ne jest to, ¿e innowacje o najwiêkszym
znaczeniu, z punktu widzenia gospodarki, powstaj¹ w³aœnie w wyniku
wspó³pracy z uczelniami. W ujêciu iloœciowym powstawanie rozwi¹zañ
innowacyjnych jest równie¿ zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ badawcz¹ sektora
szkolnictwa wy¿szego lub przy udziale pracowników sektora wy¿szego.
Podnoszenie tematyki kompetencji zosta³o z perspektywy unijnej
zawarte w standaryzacji ESCO. Jest to ujêcie techniczne, maj¹ce na celu
próbê okreœlenia wspólnych standaryzacji, w celu zwiêkszenia mobilnoœci wewn¹trzwspólnotowej pracowników poszukuj¹cych pracy. W tym
kontekœcie o zwiêkszaniu zasobów kompetencyjnych mo¿na mówiæ nie
tylko w ujêciu krajowym, ale równie¿ unijnym. Wyznacza to nowe ujêcie
oraz nowe wyzwania dla sektora szkolnictwa wy¿szego.
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Streszczenie
Problematyka wp³ywu uczelni na dynamikê procesów gospodarczych z regu³y zasadza siê na wdra¿aniu wyników badañ naukowych oraz edukowaniu
przysz³ych kadr. Zagadnienia kapita³u ludzkiego, zasobów ludzkich w organizacjach stanowi¹ tematykê o rosn¹cym znaczeniu, co przejawia siê w dyskusjach
na temat kompetencji. W artykule poruszona zosta³a problematyka wp³ywu
uczelni na podnoszenie poziomu zasobów kompetencyjnych w organizacjach.
Zwrócono uwagê na to, ¿e wp³yw uczelni to nie tylko edukowanie wy³¹cznie
osób dopiero co wchodz¹cych na rynek pracy. Uczelnie mog¹ pe³niæ funkcjê dostarczyciela wiedzy uzupe³niaj¹cej dla pracowników organizacji, tych z ugruntowanym ju¿ doœwiadczeniem. W zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci gospodarczej
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uczelnie mog¹ wspó³pracowaæ z przedsiêbiorstwami, dostarczaj¹c odpowiedni¹
wiedzê studentom, absolwentom, pracownikom. W artykule uœciœlono równie¿
zagadnienia dotycz¹ce kompetencji i kapita³u ludzkiego. Traktuj¹c zasoby pracy
w kategoriach kapita³u ludzkiego, który wyra¿a siê poprzez kompetencje, u¿yto
definicji zasobów kompetencyjnych.
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Increasing the competence resources of enterprises through the
cooperation with universities (Summary)
The issue of university impact on the dynamics of business processes as
a rule, is based on the implementation of research results, and educating future
personnel. Issues of human capital, human resources in organizations are the
subject of growing importance, which is reflected in discussions on competencies.
The article presents issues of the impact of universities on raising the level of competence resources in organizations. It was noted that the impact of the university
is not only to educate just those people entering the labor market. Universities can
act as a provider of complementary knowledge to the workers, those with already
well-established experience. In the changing economic environment, universities
can work with companies providing adequate knowledge to students, graduates,
employees. The article also clarifies issues of competence and human capital.
Treating labor resources in terms of human capital, which is expressed through
competencies, there has been used the definition of competency resources.
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