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We współczesnej ekonomii i naukach o zarządzaniu formułowana jest teza 
o kluczowej roli człowieka oraz kompetencji pracowniczych w kształtowaniu 
sukcesu organizacji. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w warun-
kach rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy, w których kapitał ludz-
ki staje się kluczowym czynnikiem wzrostu w skali mikro- i makroekonomicz-
nej [zob. Michelacci, 2003; Katz, Autor, 1999; Maddison, 1991; Uzawa, 1965]. 
Wyniki badań przeprowadzonych przez zachodnich badaczy, m.in. takich jak 
N. Bontis, L. Edvinsson, M. Malone, K. Sveiby, wskazują, że wartość rynkowa 
współczesnej organizacji gospodarczej jest determinowana w coraz większym 
stopniu przez zasoby niematerialne organizacji, w szczególności przez kapitał 
ludzki i intelektualny [Bontis i in., 2002; Edvinsson, Malone, 2001; Sveiby, 1997]. 
Kapitał ludzki obok kapitału rzeczowego stanowi nie tylko komplementarny 
czynnik bogacenia społeczeństw poszczególnych krajów, ale staje się kluczo-
wym czynnikiem przewagi komparatywnej; wiedza i umiejętności pracowni-
ków bezpośrednio zwiększają produktywność oraz kształtują zdolność roz-
wojową gospodarki [Fuente de la, Ciccione 2002, s. 23].

Skracające się cykle życia produktów, szybkie tempo ekonomicznego 
zużycia środków trwałych, presja na obniżanie kosztów wytwarzania, ros- 
nący popyt na wysoko przetworzone i zaawansowane technologicznie pro-
dukty, wysoka konkurencyjność rynków powodują, iż współczesne przed-
siębiorstwa są zmuszone do unowocześniania działalności w sferze 
produktu, technologii i organizacji. Tworzenie i wdrażanie innowacji sta-
nowi podstawowy warunek funkcjonowania i czynnik rozwoju przedsię-
biorstwa, regionu i gospodarki1. Innowacje scalają sferę nauki, techniki  

1  Badania przeprowadzone w połowie lat 90. XX wieku wykazały narastającą lukę konku-
rencyjną przedsiębiorstw w państwach UE, zwłaszcza w porównaniu z firmami amerykańskimi. 
W konsekwencji w 2000 roku Komisja Europejska sformułowała Strategię Lizbońską, w której 
innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw podniesiono do rangi kluczowego czynnika wzro-
stu międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw UE. W strategii tej przyjęto konieczną 
transformację gospodarki UE w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, powołano Europejską 
Przestrzeń Badań i Innowacyjności oraz zaplanowano zwiększenie do 2010 roku wydatków na 
B+R do poziomu 3% PKB krajów Unii Europejskiej. 



10

Wstęp

i produkcji, a powstają w rezultacie procesu uczenia się na poziomie mikro- 
(przedsiębiorstwo), mezo- (region) i makroekonomicznym (gospodarka). 
Wzrastająca rola innowacji we współczesnej gospodarce powoduje, iż pro-
ces uczenia się staje się równie istotny, co zasoby wiedzy. Stąd przedsiębior-
stwa działające zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych sektorach go-
spodarki rynkowej muszą zdobywać i wykorzystywać wiedzę, rozwijać 
kompetencje pracownicze oraz procesy organizacyjnego uczenia.

Rozwój kompetencji pracowniczych i procesów organizacyjnego ucze-
nia się staje się obecnie jednym z zasadniczych wyzwań współczesnych 
organizacji w ogóle, a organizacji uczących się w szczególności. Pomimo 
bogatej już literatury przedmiotu prezentującej koncepcje organizacji uczą-
cej się [Senge, 1998; Mikuła, 2001; Levinthal, March, 1993], zarządzania 
wiedzą [Nonaka, Takeuchi, 2000; Perechuda, 2005; Koźmiński, 2004] czy 
zarządzania kompetencjami [Oleksyn, 2006; Pocztowski, 1998; Borkowska, 
2006], daje się zauważyć lukę teoretyczno-metodologiczną w zakresie iden-
tyfikacji i kształtowania kompetencji pracowniczych z perspektywy orga-
nizacji uczącej się. 

Brak precyzyjnej definicji organizacji uczącej się, rozpatrującej katego-
rie epistemologiczne, aksjologiczne i ontologiczne, utrudnia identyfikację 
cech wyróżniających taką organizację, jej stadiów rozwojowych oraz kom-
petencji pracowniczych gwarantujących jej rozwój. Szereg koncepcji orga-
nizacji uczących się występujących w literaturze przedmiotu nie precyzu-
je zasad i instrumentów umożliwiających ich operacjonizację, zwłaszcza 
wskazania właściwego podejścia do rozwoju kompetencji pracowniczych. 
Szczególnie istotną barierą jest brak metodycznych wskazań i podejść do 
wprowadzania zmian organizacyjnych umożliwiających tworzenie orga-
nizacji uczącej się. Wydaje się, że właściwą w tym względzie orientacją jest 
odpowiednie ukształtowanie zasobów ludzkich organizacji, a następnie 
dostosowanie do nich pozostałych elementów organizacji, zwłaszcza pod-
systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Przyjęcie takiej perspektywy jest 
niezbędne dla określenia odpowiednich ram metodologicznych, które po-
zwolą uwzględnić komplementarność procesu organizacyjnego uczenia 
się i kształtowania kompetencji pracowniczych.

Przedstawione powyżej przesłanki stanowiły podstawę podjęcia tema-
tu niniejszej książki, której celem stało się zaprezentowanie metodyki roz-
woju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się. W pracy wy-
szczególniono 16 rozdziałów, grupując je w trzy części. 

W części pierwszej „Wiedza i organizacyjne uczenie się” zaprezentowa-
no istotę wiedzy organizacyjnej i procesu organizacyjnego uczenia się 
w poszczególnych typach organizacji: przed- i taylorowskiej, human rela-
tions, zhumanizowanej i współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
logicznego odniesienia (logika klasyczna i logika zbiorów rozmytych) roz-
patrywanych kategorii epistemologicznych. W rezultacie przeprowadzo-
nych studiów i analiz przedstawiono organizację uczącą się z perspektywy 
dualistycznej koncepcji bytu realnego oraz dokonano jej systemowej inter-
pretacji. Ukazano stadia rozwojowe organizacji uczącej się, wykorzystując 
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w tym celu koncepcję systemu idealnego G. Nadlera. Zaprezentowano tak-
że funkcje kierownicze w organizacji uczącej się.

W części drugiej „Kompetencje pracownicze a rozwój organizacji” 
przedstawiono kompetencje pracownicze jako czynnik rozwoju organiza-
cji. Ukazano istotę i komponenty kompetencji pracowniczych w organiza-
cji uczącej się, dokonano ich rozróżnienia w znaczeniu szerokim i wąskim 
oraz statycznym i dynamicznym. W oparciu o klasyczną i współczesną li-
teraturę przedmiotu zdefiniowano talenty pracownicze, wskazując na ich 
rangę w rozwoju organizacji uczącej się. Nawiązując do istoty kluczowych 
kompetencji organizacji, wykazano, iż są one pochodną kompetencji pra-
cowniczych. Bazując na holizmie metodologicznym, zaprezentowano sys-
temową analizę kompetencji w organizacji oraz kompetencyjny model 
tworzenia wartości. Wyjaśniono pojęcie kapitału intelektualnego, jego ran-
gę w małych i dużych przedsiębiorstwach oraz zaprezentowano sposób 
jego analizy oparty na modelu kompetencji pracowniczych. Na bazie teo-
rii wzrostu przedsiębiorstwa E.T. Penrose, koncepcji wiedzy jawnej (codi-
fied) i niejawnej (tacit) oraz ograniczonej racjonalności scharakteryzowano 
kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się. Odwołując się do teo-
rii kapitału ludzkiego oraz stadiów rozwojowych organizacji uczącej się, 
zaprezentowano także instrumenty rozwoju kompetencji pracowniczych.

W części trzeciej „Kształtowanie kompetencji pracowniczych w orga-
nizacji uczącej się” przedstawiono własną metodykę kształtowania kom-
petencji pracowniczych w organizacji uczącej się. W pierwszej kolejności 
dokonano interpretacji funkcji kompetencji pracowniczych na płaszczyź-
nie systemowej, sytuacyjnej oraz z perspektywy podstawowych kategorii 
pracy. Zaprezentowano metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji ze 
szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji zarządzania oraz 
społecznej teorii uczenia się. W końcu podjęto próbę interpretacji rozwoju 
kompetencji pracowniczych w oparciu o benchmarking, zarządzanie wie-
dzą i reengineering. Zaproponowano ramową metodykę rozwoju kompe-
tencji, zawierającą określone fazy rozwoju oraz metody i techniki pomocni-
cze. Zwrócono uwagę na rangę i zakres szkoleń off-the-job oraz rozwojowy 
charakter szkoleń off- i on-the-job, uwzględniając analizy potencjalnych 
sposobów zorganizowania procesów wytwórczych. Scharakteryzowano 
zmienne sterowania procesami rozwoju kompetencji pracowniczych, ujmu- 
jąc je w ramach modelu uwzględniającego także kontrolowanie i motywo-
wanie jako przejściowe funkcje kierownicze w organizacji uczącej się. Za-
prezentowano własną metodę oceny kompetencji pracowniczych, w której 
wykorzystano aparat logiki zbiorów rozmytych, metodę ekspercką, meto-
dę wywiadu, analizę dokumentacji i technikę ankietową. Wskazano na rolę 
podejścia scenariuszowego w doskonaleniu kompetencji pracowniczych. 
Zaproponowana metodyka opracowywania scenariuszy uwzględnia po-
dejścia badawcze w analizie kapitału intelektualnego, umożliwia także 
transformację funkcji kompetencji pracowniczych. W rezultacie ustalonych 
wytycznych normatywnych scharakteryzowano instrumenty stymulujące 
zarządzanie wiedzą.
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W książce podjęto próbę całościowego spojrzenia na problematykę do-
skonalenia kompetencji pracowniczych organizacji gospodarczych i nie-
komercyjnych. Treść książki może zatem zainteresować menedżerów i pra-
cowników komórek personalnych, a także studentów na kierunkach 
administracji, zarządzania i marketingu.
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