
Urban Pauli
Wzbogacanie zatrudnialności poprzez pracę  
w małych i średnich przedsiębiorstwach

Dynamiczne zmiany w otoczeniu skutkują poszukiwaniem przez organizacje 
nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Za główny czynnik budujący pozycję 
firmy uważane są obecnie aktywa niematerialne, a w szczególności kapitał ludzki, 
czego efektem jest wzrost oczekiwań pracodawców względem kompetencji pra-
cowników. Powoduje to, że posiadanie ogólnych kompetencji jest niewystarcza-
jące do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu zatrudnialności. W artykule 
przedstawiono możliwości podnoszenia zatrudnialności poprzez pracę w MŚP. 
Organizacje te, ze względu na swoją specyfikę, kreują unikalne systemy pracy, 
które mogą tworzyć warunki do rozwoju pożądanych obecnie kompetencji.

Słowa kluczowe: zatrudnialność (employability), małe i średnie przedsiębiorstwa (small and 
medium enterprises), kompetencje (competences), wysoce efektywny system pracy – WESP 
(high performance work systems – HPWS)  

Wstęp

W ostatnich dziesięcioleciach warunki zatrudnienia uległy znaczącym mody-
fikacjom. Zmiany na rynkach, koncentracja na tworzeniu wartości dla intere-
sariuszy, a także wzrastająca mobilność pracowników powodują spadek bez-
pieczeństwa zatrudnienia (McLarty, Dousios, 2006; Miś, 2007, s. 219). Zmiany 
można również zaobserwować w odniesieniu do konfiguracji systemu pracy. 
Firmy tworzą rozwiązania umożliwiające szybsze adaptowanie się do zmian  
i w efekcie budują wewnętrzne powiązania wokół procesów, wdrażają rozwią-
zania ukierunkowane na odchudzanie organizacji (Yi, Wang, 2015), a także 
korzystają z outsourcingu (Clarke, 2008). Skutkuje to spłaszczeniem struktur 
i wzrostem zapotrzebowania na osoby o szerokich kompetencjach, co umoż-
liwia zmienianie zakresu zadań pracownikom i optymalizację zatrudnienia 
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(Nauta i wsp., 2009). Zmiana oczekiwań pracodawców powoduje, że pracownicy 
muszą zmierzyć się z kolejnym pojawiającym się wyzwaniem, jakim jest niesta-
bilność pracy. Pojęcie to odnosi się do czasu, w jakim pracownicy, ze względu na 
posiadane kompetencje, są w stanie sprostać zmianom wynikającym z modyfi-
kacji treści pracy i sposobu jej wykonywania (Buelens, van den Broeck, 2007).

W tych warunkach zatrudnialność staje się kluczowa dla zapewnienia 
odpowiedniego poziomu dopasowania między pracownikiem a zatrudnia-
jącą go organizacją. Dopasowanie to obejmuje zdolność sprostania zarówno 
obecnym, jak i przyszłym oczekiwaniom stanowiska pracy. Prowadzone ba-
dania potwierdzają, że współczesne organizacje potrzebują pracowników po-
siadających kompetencje techniczne, specyficzną dla danego sektora wiedzę, 
ogólne umiejętności i postawy, a także umiejętności praktyczne. Dodatkowo 
współcześni pracodawcy oczekują od pracowników wysokiego zaangażowa-
nia, lojalności oraz znajomości norm i zasad biznesowych (Helyer, Lee, 2014). 
Pracownicy nie są w stanie nabyć lub rozwinąć tych wszystkich kompetencji 
jedynie poprzez edukację formalną lub szkolenia. Kluczowe staje się zdobycie 
doświadczeń zawodowych poprzez pracę w różnych środowiskach, wykony-
wanie zróżnicowanych zadań czy pełnienie różnorakich ról. Wymagania te 
powodują, że MŚP mogą stać się pracodawcą z wyboru, gdyż dzięki takim 
cechom, jak: elastyczność, wysoka adaptacyjność, otwartość na innowacje, 
kreują warunki sprzyjające podnoszeniu zatrudnialności. 

Głównym celem tego artykułu jest wskazanie, czy i w jakim zakresie pra-
ca w MŚP wspiera budowanie zatrudnialności. W pierwszej części artykułu 
omówiona zostanie definicja zatrudnialności, współczesne podejście do kom-
petencji, a także metod ich doskonalenia. W dalszej części analizie poddany 
zostanie system pracy w MŚP w kontekście tworzenia warunków sprzyjają-
cych rozwijaniu zatrudnialności. Następnie zaprezentowane zostaną wyniki 
badań przeprowadzonych na grupie 382 polskich MŚP, ukierunkowane na 
zweryfikowanie, czy i w jakim stopniu wspierają one rozwój kompetencji nie-
zbędnych do budowania zatrudnialności. 

Badania wykorzystane w tym artykule zostały przeprowadzone w ramach 
grantu Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2012/07/d/HS4/00789. 

Współczesne rozumienie zatrudnialności 

„Zatrudnialność” jest pojęciem wielowymiarowym. Z punktu widzenia jed-
nostki może obejmować takie aspekty związane z karierą, jak: adaptacyjność, 
mobilność, rozwój zawodowy i osobisty, profesjonalizm oraz uczenie się 
przez całe życie (Nauta i wsp., 2009). Wszystkie te wymiary odnoszą się do po-
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tencjału umożliwiającego pozyskanie i utrzymanie pożądanego zatrudnienia  
w kontekście wymagań rynku pracy (Clarke, 2008). Z organizacyjnego punktu 
widzenia zatrudnialność koncentruje się na zarządzaniu zatrudnieniem w spo-
sób zapewniający organizacji dostępność pracowników o odpowiednich kom-
petencjach oraz przeciwdziałający rotacji zatrudnienia (Nauta i wsp., 2009). 

Zmiany na rynku pracy, obniżający się poziom bezpieczeństwa zatrudnie-
nia, oczekiwania dotyczące kompetencji oraz rosnące znaczenie samozarządza-
nia karierą umożliwiły bardziej precyzyjne zdefiniowanie pojęcia „zatrudnial-
ność”. Obecnie opisuje ono zdolność jednostki do radzenia sobie z różnymi 
sytuacjami pojawiającymi się na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy. 
Zatrudnialność obejmuje działania ukierunkowane na poszukiwanie nowej 
pracy, angażowanie się w nowe zadania, uczestniczenie w programach rozwo-
jowych, a także samodzielne planowanie kariery (Marzec i wsp., 2009). Takie 
rozumienie zatrudnialności nie odnosi się wyłącznie do skutecznego wejścia 
na rynek pracy. Jest związane ze zdolnością i chęcią jednostki do zwiększa-
nia własnego potencjału zatrudnienia, dostarczającego również wartość dla 
pracodawcy i wspierającego realizację strategii firmy. Realizowane to będzie 
poprzez rozwój kompetencji społecznych, technicznych, osobistych predys-
pozycji i postaw (Clarke, 2008). Na zatrudnialność wpływ ma wiele czynni-
ków, do których w szczególności zaliczyć można: poziom angażowania się 
w planowanie kariery, zdrowie, sytuację rodzinną, liczbę i zakres odbytych 
szkoleń, poziom wykształcenia, a także udział w programach rozwijających 
indywidualne zdolności (Marzec i wsp., 2009, Wiśniewska, 2015). 

Budowanie zatrudnialności wymaga przeprowadzenia wieloaspektowej 
analizy, uwzględniającej zmiany na rynku pracy, specyfikę wykonywanych 
obecnie zadań oraz indywidualnych oczekiwań względem kariery zawodo-
wej (Marzec, 2010). Do najważniejszych wymiarów zatrudnialności zalicza 
się: wiedzę zawodową, optymalizację i antycypację, osobistą elastyczność, po-
czucie współzależności i równowagę (van der Heijde, van der Heijden, 2006). 
Wymiary te odnoszą się do szerokiego spectrum kompetencji, które są naby-
wane i rozwijane poprzez edukację formalną oraz zróżnicowane doświadcze-
nia zawodowe. 

Metody rozwoju kompetencji 

Do kompetencji zalicza się: motywację, poglądy, predyspozycje, wiedzę i umie-
jętności, które jako cechy indywidualne każdego pracownika pozwalają mu 
na osiąganie zadowalającego lub ponadprzeciętnego poziomu realizacji zadań 
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(Spencer, Spencer, 1993; s. 4, Boyatzis, 1982, s. 21). Najczęściej stosowane podej-
ście zakłada, że kompetencje są uniwersalne, mogą być opisane niezależnie od 
kontekstu oraz że ujawniają się podczas wykonywania różnych zadań (Capaldo 
i wsp., 2006). W związku z tym osobę, jak i kontekst, w jakim się ona znajduje, 
należy traktować niezależnie (Sandberg, Pinnington, 2009). Definiowanie kom-
petencji bazuje na ustaleniu, jakie zachowania pojawiają się najczęściej u pracow-
ników osiągających ponadprzeciętne wyniki. Zastosowanie takiego podejścia 
skutkuje wypracowywaniem wystandaryzowanych katalogów kompetencji, 
znajdujących zastosowanie w wielu firmach (Capaldo i wsp., 2006). 

Odmiennie kompetencje definiowane są w podejściu sytuacyjnym, zgodnie 
z którym powinny być analizowane jedynie w odniesieniu do konkretnego 
kontekstu zadaniowego (Sandberg, 2000, Delamar le Deist, Winterton, 2005). 
Efektywność nie wynika bowiem jedynie z wiedzy i umiejętności pracowni-
ka, ale również ze sposobu wykorzystania ich w konkretnej sytuacji zadanio-
wej. Kompetencje stanowią więc specyficzną konfigurację cech pracownika, 
zasobów organizacyjnych oraz znajdujących się w otoczeniu (Capaldo i wsp., 
2006) i są silnie powiązane z artefaktami i normami społecznymi, budowany-
mi przez cały okres funkcjonowania firmy (Sandberg, Pinnington, 2009). 

W podejściu sytuacyjnym zatrudnialność znajduje swoje źródło w trans-
ferowości kompetencji, jak i elastyczności pracownika. Transferowość do-
tyczy stopnia, w jakim kompetencje mogą być wykorzystywane w innych 
warunkach, co oznacza, że nie są one zakorzenione w konkretnej organizacji 
(Garavan i wsp., 2001, Clarke, 2008). Elastyczność pracownika definiowana 
jest zarówno poprzez elastyczność zachowań, jak i umiejętności. Elastyczność 
zachowań to stopień, w jakim dany pracownik potrafi postępować niestandar-
dowo i adaptować się do wymagań specyficznej sytuacji zadaniowej. Elastycz-
ność umiejętności pracownika wskazuje na szeroki zakres ich zastosowań, co 
skutkuje zwiększeniem liczby zadań, jakie może wykonywać, lub stanowisk, 
jakie może zajmować (Beltrán-Martín, Roca-Puig, 2013). 

Najczęściej wykorzystywaną metodą rozwoju kompetencji są szkolenia 
i indywidualne programy rozwojowe. Ze względu na intensywność zmian 
metody te są niewystarczające, a coraz większą uwagę zwraca się na uczenie 
poprzez działanie (Delamar le Deist, Winterton, 2005). Zakładając, że kom-
petencje są pochodną posiadanej wiedzy i kontekstu zadaniowego (Garavan 
i wsp., 2001), łączenie pracy z doskonaleniem zawodowym może generować 
efekt synergii (Helyer, Lee, 2014). Dodatkowo w takiej sytuacji rozwój bazuje 
nie tylko na ustrukturyzowanych procesach, ale jest osiągany także poprzez 
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angażowanie pracownika w odmienne sytuacje zadaniowe (Sandberg, 2000). 
Wprowadzenie takich rozwiązań powinno obejmować również etap refleksji  
i podsumowania. Pozwala to bowiem na ocenę dotychczasowego sposobu dzia-
łania (Helyer, Lee, 2014) i ułatwia wprowadzenie zmian w zachowaniach.

Uznając, że źródłem zatrudnialności są kompetencje, jej poziom będzie sil-
nie skorelowany z zakresem i liczbą: (1) szkoleń, w jakich pracownik uczest-
niczył, (2) programów rozwojowych, w których brał udział, (3) zadań, jakie 
wykonywał i (4) stanowisk pracy, jakie zajmował. Osoba dążąca do zapewnie-
nia sobie bezpieczeństwa zatrudnienia powinna poszukiwać pracy w organi-
zacjach stwarzających możliwości rozwojowe. Liczba MŚP powoduje, że ich 
udział w zatrudnianiu pracowników jest znaczący. Powstaje jednak pytanie, 
czy są one pracodawcami z wyboru i czy tworzą warunki umożliwiające pod-
noszenie poziomu zatrudnialności. Studia literaturowe wskazują, że system 
pracy w MŚP może wspierać rozwój kompetencji ze względu na uczenie się 
poprzez doświadczanie, ale z drugiej strony firmy te nie inwestują w rozwój 
pracowników ze względu na ograniczone zasoby.

System pracy i procesy HR w MŚP

Budowanie konkurencyjności wymaga wdrażania procesów HR wspierają-
cych zatrudnialność i przeciwdziałających odejściom (Nauta i wsp., 2009). 
Duże podmioty skutecznie realizują programy szkoleniowe, prowadzą in-
dywidualne wywiady związane z planowaniem kariery, wspierają rotację na 
stanowiskach i wdrażają prorozwojowe systemy ocen. Procesy te stanowią 
komponenty wysoce efektywnego systemu pracy (WESP), składającego się  
z działań ukierunkowanych na: selektywne zatrudnianie, intensywne szko-
lenie, strukturyzowanie zadań, ocenę efektywności, budowanie zespołów, 
wynagradzanie za efekty pracy, zabezpieczanie zatrudnienia oraz wewnętrz-
ne awanse (Foley i wsp., 2012; Patel, Conklin, 2012). Wdrożenie tego typu 
rozwiązań do MŚP może być trudne ze względu na fakt, że wymaga to mo-
dyfikacji struktury (co jest kosztowne), wprowadzenia systemu zarządzania 
efektywnością pracy (co jest nieadekwatne do podejścia do kontroli), a także 
zaangażowania menedżerów średniego szczebla (którzy często posiadają braki 
w kompetencjach) (McLarty, Dousisos, 2006; Patel, Cardon, 2010). Pomimo 
tego, że pojawiają się bariery utrudniające wdrażanie WESP w MŚP, stwarza-
ją warunki do podnoszenia zatrudnialności poprzez planowanie pracy oraz 
szkolenia lub innego rodzaju kursy dokształcające. 
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MŚP są postrzegane jako podmioty, w których pracownicy budują bliższe 
relacje między sobą, system zarządzania jest bardziej bezpośredni, kontro-
la jest głównie niesformalizowana, a informacje przekazywane są sprawnie  
i bezpośrednio (Hill, Stewart, 2000; Pauli, 2014, s. 4). Osoby zatrudnione  
w MŚP często pełnią różne role i wykonują zadania, które nie są bezpośred-
nio powiązane z opisem stanowiska. Dodatkowo znacznie częściej kontak-
tują się bezpośrednio z klientami oraz innymi podmiotami (Sheehan, 2014). 
Istotną cechą MŚP jest również to, że w podmiotach tego typu znacznie czę-
ściej, niż w dużych, występuje kultura grupowa (Patel, Conklin, 2012), gdyż 
współpraca jest kluczowa dla osiągania celów przy ograniczonych zasobach. 
W efekcie przepływ wiedzy i uczenie się przez działanie wspierają rozwój 
kompetencji, podnosząc poziom zatrudnialności. MŚP postrzegane są rów-
nież jako podmioty innowacyjne (Hill, Stewart, 2000), co wynika z większej 
otwartości na informacje od klientów i dostawców, a także elastyczności. 
Dzięki temu szybciej adaptują się do zmian i wprowadzają unowocześnienia 
w produktach lub usługach. Pozwala to na rozwój analogicznych kompe-
tencji (otwartości, adaptacyjności, elastyczności, wrażliwości na potrzeby 
interesariuszy) u pracowników MŚP. 

MŚP oferują mniejszą liczbą szkoleń pracownikom niż firmy duże (Pajo 
i wsp., 2010; Pauli, Pocztowski, 2014), a realizowane programy są zwykle 
reaktywne, krótkoterminowe i dotyczą bieżących problemów (Hill, Ste-
wart, 2000). Nie oznacza to jednak, że MŚP nie przykładają wagi do roz-
woju kompetencji, a ukierunkowanie na rentowność może prowadzić do 
podejmowania działań trafniej odnoszących się do zdiagnozowanych luk. 
MŚP korzystają również z pojawiających się okazji, kierując pracowników 
na szkolenia organizowane przez dostawców, zrzeszenia i stowarzyszenia. 
Realizują też szkolenia nieustrukturyzowane podczas wykonywania zadań 
na stanowisku pracy (Pajo i wsp., 2010). Podejmowane działania pozwalają 
osiągnąć wyższy zwrot z inwestycji, gdyż nowe kompetencje mogą być od 
razu wykorzystywane, zwłaszcza w sytuacji, gdy dany pracownik jest czę-
ścią zgranego i spójnego zespołu (Patel, Cardon, 2010). 

Podnoszenie zatrudnialności pracowników w MŚP związane jest głównie 
ze specyficznym systemem pracy, uczeniem się poprzez działanie, pełnieniem 
zróżnicowanych ról, wykonywaniem różnych zadań, a także działaniem  
w odmiennych warunkach. Osoby pracujące w MŚP mogą też rozwijać kom-
petencje ogólne, uczestnicząc w dostępnych szkoleniach zewnętrznych. 
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Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i wyniki badań

Prezentowane w tym artykule dane zostały pozyskane z wykorzystaniem 
techniki PAPI. Wywiady przeprowadzono z menedżerami lub właścicielami 
382 polskich przedsiębiorstw w okresie kwiecień-maj 2015. 

Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej 

Wielkość firmy Mikro Małe Średnie

Udział %   1,4 73,6 16,2
Profil działalności Produkcja Usługi Sprzedaż

Udział % 28,0 61,5 31,2
Obszar działania Międzynarodowy Krajowy Regionalny Lokalny

Udział % 12,8 25,1 34,2 37,2

Źródło: badania empiryczne 

Pozyskane z badań informacje można podzielić na dwa kluczowe obszary. 
Pierwszy charakteryzuje systemy pracy, drugi – stosowane metody rozwo-
ju kompetencji. Analiza systemów pracy uwzględnia: podejmowanie decyzji, 
opisy stanowisk, formalizację struktury, przekazywanie informacji, archiwi-
zację danych i relacje między pracownikami. Programy rozwoju kompetencji 
dotyczą liczby, zakresu i celu podejmowanych aktywności i obejmują: ada-
ptację nowo przyjętych pracowników, szkolenia, uzyskiwanie certyfikatów, 
e-learning, uczestnictwo w konferencjach, studia podyplomowe i spotkania 
integracyjne. 

Systemy pracy w badanych MŚP

W większości MŚP decyzje podejmuje wyłącznie właściciel. W co czwartej 
firmie nie ma opisów stanowisk, a połowa deklaruje, że pomimo ich wprowa-
dzenia pracownicy wykonują też dodatkowe zadania. Rozwiązania struktural-
ne nie występują w 40% badanych podmiotów, a w kolejnych 35% obejmują 
one podstawowe piony lub działy. W niemal połowie firm informacje przeka-
zywane są nieformalnie, a 41% respondentów deklaruje, że komunikacja jest 
zarówno formalna, jak i nieformalna. Co trzecia firma nie posiada procedur 
opisujących sposób archiwizowania i przechowywania informacji, a tylko 
21% opracowało własne bazy danych. W większości MŚP występują swobod-
ne relacje między pracownikami. 
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Tabela 2. Charakterystyka systemów pracy badanych MŚP

Charakterystyka Udział %
Proces podejmowania decyzji

Decyzje podejmuje wyłącznie właściciel. 65,7

Decyzje podejmuje właściciel, ale konsultuje je z dyrektorami. 24,6

Decyzje podejmują dyrektorzy.   5,2

Decyzje podejmują dyrektorzy, ale konsultują je z pracownikami.   2,1

Pracownicy mają dużą swobodę w podejmowaniu decyzji.   1,9

W firmie powoływane są zespoły zadaniowe posiadające swobodę decyzyjną.   0,3
Poziom strukturyzacji i formalizacji zadań

Nie posiadamy opisów stanowisk. 27,7

Posiadamy opisy stanowisk, ale często realizowane są dodatkowe zadania. 50,8

Każdy pracownik ma dokładnie opisany zakres zadań. 20,7
Struktura organizacyjna.

Nie posiadamy zdefiniowanej struktury. 40,3

W organizacji stworzyliśmy działy, które są odpowiedzialne za wykonywa-
nie konkretnych zadań/procesów.

35,1

Posiadamy działy odpowiedzialne za funkcje/procesy, a dodatkowo powołuje-
my zespoły zadaniowe.

12,0

Posiadamy precyzyjnie opracowaną strukturę, wyodrębniono piony, ko-
mórki i stanowiska specjalistyczne.

  9,9

Komunikacja wewnętrzna

Informacje są przekazywane w sposób nieformalny. 45,8

Część z informacji jest przekazywana w sposób nieformalny, a część formalny. 41,4

Posiadamy procedury dokładnie opisujące przepływ informacji i komunikację. 11,5
Przechowywanie informacji i danych.

Nie posiadamy procedur dotyczących przechowywania informacji. 35,9

Większość danych i informacji jest przechowywanych w formie wewnętrz-
nych dokumentów.

27,5

Wszystkie informacje są przechowywane w wewnętrznych bazach. 21,5
Relacje wewnętrzne

Dominują relacje nieformalne. 22,0

Dominują relacje nieformalne, jest to uzależnione od działu/stanowiska. 51,3

Relację są częściowo formalne, a częściowo nieformalne. 15,7

Rodzaj relacji zależy od działu i zajmowanego stanowiska.   6,8

Źródło: dane empiryczne
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Przedstawione informacje są zbieżne z ogólnym poglądem na kształt sys-
temu pracy w MŚP. Podmioty te nie przywiązują dużej wagi do formalnych 
rozwiązań w zakresie struktury, opisów stanowisk czy komunikacji we-
wnętrznej. Relacje są raczej nieformalne, co sprzyja rozwojowi współpracy 
zespołowej, a decyzje w większości podejmuje właściciel. 

Aktywności rozwijające kompetencje w badanych MŚP

Wśród badanych firm 52% podejmuje aktywności ukierunkowane na rozwój 
kompetencji pracowników. W co trzeciej firmie realizuje się szkolenia, a 17% 
firm organizuje spotkania integracyjne, które zorientowane są na budowanie 
relacji i rozwój współpracy zespołowej. Co szóste z badanych MŚP organizuje 
programy wdrożeniowe dla nowo przyjętych pracowników, a 10% stwarza 
możliwość uczestnictwa w kursach niezbędnych do otrzymania certyfikatów.

Tabela 3. Programy wspierające rozwój kompetencjij 

Rodzaj działania Udział %

Programy wdrożeniowe dla nowo przyjętych 16,2

Szkolenia 31,2

Kursy na certyfikaty 12,0

Programy e-learningowe   2,4

Uczestnictwo w konferencjach 10,7

Studia podyplomowe   5,8

Szkolenia integracyjne 17,3

Źródło: dane empiryczne

Pogłębione analizy pozwalają stwierdzić, że 18% badanych przedsiębiorstw 
oferuje swoim pracownikom tylko jedną z wymienionych form rozwoju kom-
petencji, 14% wykorzystuje dwie, a 13% korzysta z trzech lub więcej metod.

Postrzeganie badanych MŚP 

Tylko 15% badanych uważa, że ich firma jest postrzegana jako pożądany 
pracodawca. Możliwe jest zaobserwowanie różnicy w podejściu do rozwoju 
kompetencji między podmiotami postrzegającymi siebie jako pracodawców  
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z wyboru (PzW) a pozostałymi. Tylko 37% firm uznających siebie za PzW 
nie organizuje żadnych programów rozwijających kompetencje, podczas gdy  
w grupie pozostałych MŚP podmiotów takich jest aż 55%. 

Tabela 4. Metody rozwoju kompetencji wśród PzW i pozostałych MŚP 

Rodzaj działania Udział % wśród  
pozostałych MŚP

Udział % wśród MŚP  
postrzegających siebie PzW

Programy wdrożeniowe dla 
nowo przyjętych

15,0 28,6

Szkolenia 30,4 46,4

Kursy na certyfikaty 10,5 25,0

Programy e-learningowe   2,6   1,8

Uczestnictwo w konferencjach   9,2 23,2

Studia podyplomowe   4,6 14,3

Szkolenia integracyjne 15,7 32,1

Źródło: dane empiryczne

Firmy o pozytywnym wizerunku na rynku pracy oferują więcej możliwo-
ści rozwoju kompetencji niż pozostałe podmioty. Blisko połowa z nich ma  
w swojej ofercie szkolenia, 32% spotkania integracyjne, a 29% programy wdro-
żeniowe dla nowo przyjętych pracowników. MŚP postrzegające siebie jako 
PzW częściej kierują pracowników na studia podyplomowe oraz na kursy 
certyfikujące. Powoduje to, że praca w tego typu organizacjach w większym 
stopniu wspiera podnoszenie zatrudnialności pracowników. 

Interpretacja wyników i wnioski 

Liczba programów rozwojowych w MŚP jest mniejsza niż w dużych. Ogra-
nicza to możliwość rozwoju ogólnych, jak również branżowych i sektoro-
wych kompetencji, co niekorzystnie wpływa na budowanie zatrudnialności. 
Pomimo istniejących rozbieżności w podejściu do doskonalenia zawodowego, 
wciąż co trzecia firma z sektora MŚP oferuje szkolenia, a 17% wdraża inicja-
tywy ukierunkowane na rozwój współpracy zespołowej i integrację pracow-
ników. Wnioski te są zgodne z wynikami badań Pajo, Coetzera i Guenole’a, 
wskazującymi, że firmy z tego sektora organizują zdecydowanie mniej szko-
leń niż firmy duże, a jeśli je realizują, to najczęściej są to szkolenia prowadzo-
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ne przez organizacje, zrzeszenia branżowe (Pajo i wsp., 2010). Udział firm 
organizujących szkolenia i programy adaptacyjne dla nowo przyjętych pra-
cowników może potwierdzać reorientację w podejściu MŚP do pozyskiwania 
kompetencji. Podmioty te są obecnie ukierunkowane na zatrudnianie osób 
posiadających wymagane kompetencje niż na angażowanie się w ich rozwija-
nie, co jest obarczone zbyt dużym ryzykiem. Zakres i liczba szkoleń ofero-
wanych przez MŚP stwarzają zatem ograniczone możliwości do podnoszenia 
zatrudnialności. Jakkolwiek, co zostało wskazane na podstawie badań, istnieje 
grupa przedsiębiorstw postrzegających siebie jako pracodawców z wyboru, 
która kreuje odpowiednie warunki do doskonalenia kompetencji.

Biorąc pod uwagę charakterystykę systemów pracy w badanych MŚP, nale-
ży uznać, że w większości stwarzają one możliwość do rozwijania kompeten-
cji, głównie poprzez aktywne uczenie się na stanowisku pracy. W wielu orga-
nizacjach relacje są nieformalne, komunikacja jest bezpośrednia, a rozwiązania 
strukturalne, ze względu na niski poziom formalizacji, są bardziej elastyczne. 
Z uwagi na brak jasno zdefiniowanych zakresów zadań pracownicy wykonują 
zróżnicowane obowiązki i pełnią różne role. Sytuacja ta, zgodnie z podejściem 
sytuacyjnym (Sandberg, 2000), wspiera rozwój kompetencji. Ograniczeniem 
związanym z systemem pracy może być sposób podejmowania decyzji oraz 
sposób archiwizacji informacji i danych. Dominująca rola, jaką odgrywa  
w procesach decyzyjnych właściciel, ogranicza poziom odpowiedzialności 
pracowników za planowanie pracy i osiągane efekty, co może się przyczy-
nić do zmniejszenia ukierunkowania na rozwój kompetencji. Brak rozwiązań  
w zakresie przechowywania i zarządzania informacjami może z kolei przyczy-
nić się do tego, że duża część wiedzy, którą posiada przedsiębiorstwo, pozo-
stanie ukryta, a właściwe jej wykorzystanie będzie możliwe tylko i wyłącznie 
dzięki dobrze rozwiniętej współpracy zespołowej i otwartości w zakresie dzie-
lenia się własną wiedzą i informacjami. 

Podsumowanie 

Głównym celem tego artykułu było zweryfikowanie, czy, a jeśli tak, to w jakim 
zakresie MŚP stwarzają warunki do podnoszenia poziomu zatrudnialności. 
Biorąc pod uwagę takie kompetencje, jak: elastyczność, adaptacyjność, współ-
praca zespołowa i wielozadaniowość, należy uznać, że firmy z tego sektora 
posiadają systemy pracy, które wspierają rozwój wymienionych umiejętno-
ści czy postaw. Badania potwierdziły również, że rozwój tych kompetencji 
odbywa się głównie poprzez aktywne działanie i uczenie się na stanowisku 
pracy podczas wykonywania zadań. Należy dodać, że większość badanych 
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MŚP nie zapewnia zatrudnionym pracownikom odpowiedniej liczby szko-
leń, wspierających rozwój kompetencji ogólnych lub branżowych. Może to 
skutkować brakiem spójności rozwoju między kompetencjami zadaniowymi, 
ogólnymi, sektorowymi czy osobistymi, co w ostatecznie obniży możliwość 
osiągnięcia zakładanego poziomu efektywności (Helyer, Lee, 2014). Praca  
w MŚP może być postrzegana jako szansa na budowanie zatrudnialności. Na-
leży jednak przeanalizować, czy konkretna firma oferuje możliwość doskona-
lenia kompetencji w sposób kompleksowy. 

Literatura

Beltrán-Martín I., Roca-Puig V. (2013) Promoting employee flexibility thro-
ugh hr practices, Human Resource Management, vol. 52, nr 5. 
Boyatzis R. (1982), The competent manager, New York, John Wiley and Sons. 
Buelens M., Van denBroeck H., (2007), An Analysis of Differences in Work 
Motivation between Public and Private Sector Organizations, Public Admini-
stration Review, vol. 67, z. 1. 
Capaldo G., Iandoli L., Zollo G. (2006) A situationalist perspective to compe-
tency management, Human Resource Management, vol. 45, nr 3. 
Cappelli P. (2005), Will there really be a labor shortage?, Human Resource 
Management, vol. 44, nr 2. 
Clarke M. (2008), Understanding and managing employability in changing 
career contexts, Journal of European Industrial Training, vol. 32, nr 4. 
Delamare le Deist F., Winterton J. (2005), What is Competence, Human Reso-
urce Development International, vol. 8, nr 1. 
Foley S., Ngo H., Li R. (2012), The adoption of high performance work sys-
tem in foreign subsidiaries, Journal of World Business, nr 47. 
Garavan T. N., Morley M., Gunnigle P., Collins E. (2001),Human capital  
accumulation: the role of human resource development, Journal of European 
Industrial Training, vol. 25, z. 2/3/4. 
Heijde C. M. van der, Heijden B.I.J.M. van der (2006), A competence-based 
and multidimensional operationalization and measurement of employability, 
Human Resource Management, vol. 45, nr 3. 
Helyer R., Lee D. (2014), The Role of Work Experience in the Future Em-
ployability of Higher Education Graduates, Higher Education Quarterly,  
vol. 68, nr 3. 
Hill R., Stewart J. (2000), Human resource development in small organiza-
tions, Journal of European industrial training, vol. 24, nr 2–4. 

ZZL_6-2015_Pauli_U_105-118



117Wzbogacanie zatrudnialności poprzez pracę w małych i średnich...

Marzec I. (2010), Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia  
i sukcesu na współczesnym rynku pracy, Zeszyty Naukowe Szkoły Zarządzania 
Ochroną Pracy w Katowicach, nr 1 (6).
Marzec I., Jędrzejowicz P., Heiden B. I. J. M. van der, Bozionelos N., Knauth 
P., Scholarios D., Schoot E. van der (2009), Specjaliści ICT w polskich ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 
(68–69). 
McLarty R., Dousios D. (2006), Dynamics and patterns of skills within small 
and medium-sized enterprises, Strategic Change, nr 15. 
Miś A. (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji [The concept 
of career development within an organisation], Kraków, CUE Press. 
Nauta A., Vianen A. van, Heijden B. van der, Dam K. van, Willemsen M. 
(2009), Understanding the factors that promote employability orientation: 
The impact of employability culture, career satisfaction, and role breadth self-
efficacy, Journal of Occupational and Organizational Psychology, nr 82. 
Pajo K., Coetzer A., Guenole N. (2010), Formal Development Opportunities 
and Withdrawal Behaviors by Employees in Small and Medium-Sized Enter-
prises, Journal of Small Business Management, nr 48 (3). 
Patel C. P., Conklin B. (2012), Perceived Labor Productivity in Small Firms. 
The Effects of High-Performance Work Systems and Group Culture Through 
Employee Retention, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 36, z. 2. 
Patel P. C., Cardon M. S. (2010), Adopting HRM practices and their effec-
tiveness in Small firms facing product-market competition, Human Resource 
Management, vol. 49, nr 2. 
Pauli U. (2014), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw, Kraków, CUE Press. 
Pocztowski A., Pauli U. (2013), Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludz-
kimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzki-
mi, nr. 3–4(92–93). 
Sandberg J. (2000), Understanding Human Competence at work: an interpre-
tative approach, Academy of Management Journal, vol. 43, nr 1. 
Sandberg J., Pinnington A. H. (2009), Professional Competence as Ways of 
Being: An Existential Ontological Perspective, Journal of Management Studies,  
vol. 46, nr 7. 
Sheehan M. (2014), Human resource management and performance: eviden-
ce from small and medium sized firms, International Small Business Journal,  
vol. 32, nr 5. 
Spencer L., Spencer S. (1993), Competence at Work: Models for Superior Perfor-
mance, New York, John Wiley & Sons, Inc. 

ZZL_6-2015_Pauli_U_105-118



118 Urban Pauli

Wiśniewska S. (2015), Zatrudnialność – pojęcie, wymiary, determinanty [Em-
ployability – definitione, dimensions and determinants], Edukacja Ekonomi-
stów i Menedżerów [Education of Economists and Managers], vol. 35, nr 1. 
Yi X., Wang S. (2015), Revisiting the curvilinear relation between job insecuri-
ty and work withdrawal: the moderating role of achievement orientation and 
risk aversion, Human resource Management, vol. 54, nr 3. 

Working in SMEs as a Way to Improve Employability
Summary

Dynamic changes on markets cause organizations to search for sources of 
competitive advantage in intangible assets. These mostly correspond to human 
capital. As a result, the number, scope, and characteristics of required compe-
tences differ among branches and organization types. This is why generic com-
petences stemming from knowledge obtainable by way of formal education 
are not enough to achieve an appropriate level of employability. In this article 
it is the possibility of improving employability by working in SMEs that is 
analyzed. SMEs create specific work systems that, because of their informality 
and flexibility, can provide an opportunity to improve competences crucial 
for modern organizations.
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