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Rozwój kompetencji pracowniczych jako  
determinanta zatrudnialności na współczesnym 
rynku pracy

Celem artykułu jest wskazanie kluczowych kompetencji pracowniczych 
zwiększających poszczególne typy zatrudnialności oraz możliwości ich 
rozwoju. W opracowaniu przedstawiono główne wyzwania współczesnego 
rynku pracy. Zaprezentowano problemy definicyjne związane z pojęciem 
zatrudnialności wraz z charakterystyką jego różnych wymiarów i determi-
nantów. Omówiono również istotę rozwoju kompetencji pracowniczych. 
Ponadto określono znaczenie rozwoju kompetencji pracowniczych  
w kreowaniu zatrudnialności na współczesnym rynku pracy. Artykuł 
zakończono rozważaniami dotyczącymi kategorii kompetencji, które warto 
rozwijać dla zwiększenia zatrudnialności w wyróżnionych obszarach.  
W opracowaniu, wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu 
literatury przedmiotu. 

Słowa kluczowe: kompetencje (competencies), zatrudnialność (employability), rynek pracy 
(labor market) 

Wprowadzenie

Współczesne wyzwania rynku pracy, wśród których wymienić można m.in.: 
postępującą elastyczność i niepewność zatrudnienia, pogłębiającą się lukę kom-
petencyjną, czy złożoność ścieżek karier zawodowych, implikują wzrost zna-
czenia koncepcji zatrudnialności. Wieloaspektowość problematyki zatrudnial-
ności jest konsekwencją zarówno odmiennych koncepcji teoretycznych, jak 
i doświadczeń praktycznych. Zatrudnialność rozpatrywana jest zarówno na 
poziomie makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym – w odniesieniu 
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140 Portfel metod i narzędzi

do organizacji lub jednostki ludzkiej. Ponadto zatrudnialność rozważana jest 
w różnych wymiarach. 

W ujęciu jednowymiarowym zatrudnialność pojmowana jest jako zdolność 
danej osoby do uzyskania, utrzymania i zmieniania zatrudnienia zarówno na 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym rynku pracy. Podejście wielowymiarowe 
wskazuje z kolei, że zatrudnialność odnosi się nie tylko do konkretnej osoby, 
ale również do określonej grupy ludzi oraz stanowi strategię zarządzania zaso-
bami ludzkimi. Wieloaspektowość analizowanego zagadnienia odzwierciedla 
również różnorodność determinant zatrudnialności, które mogą mieć charak-
ter popytowy, podażowy, a także mieszany (popytowo-podażowy). W litera-
turze przedmiotu podkreśla się, że do kluczowych czynników warunkujących 
indywidualną zatrudnialność należą kompetencje pracownicze. 

Warto także zaznaczyć, że obecne uwarunkowania rynkowe oraz inten-
sywność zmian technologicznych i organizacyjnych skutkują koniecznością 
nieustannego rozwijania kompetencji pracowniczych. Celem artykułu jest 
wskazanie kluczowych kompetencji pracowniczych, zwiększających poszcze-
gólne typy zatrudnialności oraz możliwości ich rozwoju. W opracowaniu, 
wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu literatury przedmiotu. 

Główne wyzwania współczesnego rynku pracy 

Zasady, zgodnie z którymi dotychczas przebiegał rozwój zawodowy pracow-
ników, przestały być w pełni adekwatne do aktualnych uwarunkowań rynko-
wych. Potrzebne są zatem nowe kierunki i metody rozwoju kompetencji, po-
zwalające pracownikom sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy. 
Wieloaspektowy rozwój pracowników powinien być korzystny zarówno dla 
nich samych, jak i dla organizacji, w których są lub będą zatrudnieni. Traf-
na odpowiedź na wyzwania rynku pracy, determinująca rozwój określonych 
kompetencji pracowniczych, jest jednak zagadnieniem złożonym (Pawlak, 
2014, s. 262). Wolumen kompetencji warunkujących zatrudnialność jest bo-
wiem szeroki, w związku z czym jego rozwój wymaga czasu i zaangażowania 
różnorodnych zasobów. 

Ponadto na współczesnym rynku pracy coraz rzadziej występuje model 
długoterminowego zatrudnienia. Dominuje na nim nowa specyfika zatrudnie-
nia, mająca charakter tymczasowy i elastyczny. Obecnie problemem polskiego 
rynku pracy jest jego zbyt duża niestabilność, wysoka stopa bezrobocia oraz 
silna presja na ograniczanie kosztów pracy. Dodatkowo wysoki stopień spe-
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cjalizacji skutkuje trudnościami z pogodzeniem potrzeb i oczekiwań pracow-
ników oraz pracodawców. Ścieżki kariery zawodowej stają się coraz bardziej 
skomplikowane i trudne do zaplanowania. Sytuacja na rynku pracy skłania 
pracowników do proaktywnego i elastycznego dostosowywania się do zacho-
dzących na nim zmian, zwiększenia mobilności zawodowej, permanentnego 
uczenia się i brania większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo za-
trudnienia. Pracownicy stają przed koniecznością przystosowywania się nie 
tylko do potrzeb aktualnego pracodawcy, lecz również do wymagań różnych 
potencjalnych pracodawców (Marzec, 2010, s. 127–128, 135–136). 

Powyższe wyzwania implikują konieczność stałego podejmowania przez 
pracowników działań ukierunkowanych na zwiększanie własnej zatrudnial-
ności. Szczególnie trudny do rozwiązania jest problem zatrudnialności ludzi 
młodych, nie posiadających doświadczenia zawodowego, oraz dojrzałych, po 
50. roku życia, których kompetencje często nie odpowiadają wymaganiom 
współczesnego rynku pracy. Co więcej, pogłębiająca się luka kompetencyj-
na i niska zatrudnialność odzwierciedlane są przez trudności pracodawców  
z pozyskiwaniem utalentowanych pracowników, posiadających unikalne 
kompetencje, przyczyniających się do uzyskania przez organizację przewagi 
konkurencyjnej na rynku. 

Teoretyczna charakterystyka zatrudnialności 

Studia literatury przedmiotu wskazują na różnorodność definicji pojęcia in-
dywidualnej zatrudnialności. W ogólnym ujęciu zatrudnialność rozumiana 
jest jako kombinacja różnych czynników, które umożliwiają poszczególnym 
osobom uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz rozwój kariery zawodowej 
(CEDEFOP, 2008, s. 70). Zatrudnialność warunkowana jest bowiem wieloma 
determinantami, do których zaliczyć można m.in. te o charakterze popyto-
wym, podażowym i mieszanym (popytowo-podażowym). Wśród czynników 
popytowych wymienić można m.in.: wielkość popytu na pracę, pojemność 
rynku pracy i postawy pracodawców wobec osób bezrobotnych. Determi-
nanty podażowe obejmują m.in. wielkość podaży pracy oraz czynniki orga-
nizacyjne i indywidualne. Z kolei za determinanty mieszane można uznać 
strukturę i politykę rynku pracy. Co warte podkreślenia, do podstawowych 
czynników indywidualnych należą kompetencje pracownicze (Wiśniewska, 
2015, s. 20–21). Kluczowe determinanty zatrudnialności zobrazowano na ry-
sunku 1. 
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Rysunek 1. Kluczowe determinanty zatrudnialności 

 DETERMINANTY ZATRUDNIALNOŚCI 

Mieszane 
• struktura rynku 

pracy 
• polityka rynku 

pracy 

Popytowe 
• wielkość popytu na pracę 
• pojemność rynku pracy 
• postawy pracodawców 

wobec osób bezrobotnych 

Podażowe 
• wielkość podaży pracy 
• czynniki organizacyjne 

• czynniki indywidualne 

Kompetencje 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wiśniewska, 2015, s. 20–21 

Definicję zatrudnialności opartą na pojęciu kompetencji formułują van der 
Heijde i van der Heijden (2006, s. 451). Według ich propozycji, zatrudnialność 
oznacza zdolność stałego utrzymywania, zdobywania lub tworzenia pracy 
poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych kompetencji zawodowych. 
Zbliżone stanowisko zajmują Yorke i Knight (2006, s. 3), którzy prezentują de-
finicję zatrudnialności nawiązującą do komponentów kompetencji. Zdaniem 
tych autorów, zatrudnialność stanowi zestaw wiedzy, umiejętności i cech oso-
bowych, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa zatrudnienia 
i sukcesu na rynku pracy. Autorzy odnotowują ponadto, że zatrudnialność 
przynosi korzyści nie tylko danej osobie, lecz również społeczeństwu i go-
spodarce. Powyższe interpretacje akcentują zarówno odpowiedzialność danej 
osoby za rozwój własnej kariery zawodowej, jak i wzrost znaczenia ciągłego 
podnoszenia poziomu kompetencji pracowniczych. 

Istota rozwoju kompetencji pracowniczych 

W dobie budowania gospodarki opartej na wiedzy od pracowników oczekuje 
się coraz wyższych kwalifikacji i kompetencji oraz ukierunkowania na ich cią-
głe rozwijanie. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że kompetencje są po-
jęciem szerszym od kwalifikacji. Obejmują bowiem ogół trwałych właściwości 
człowieka, skorelowanych z osiąganymi przez niego znaczącymi efektami pra-
cy, posiadającymi mierzalny charakter (Pocztowski, 2007, s. 117). Ponadto za-
znacza się, że kwalifikacje stanowią nieodłączny element kompetencji, jednak 
w znacznej mierze zdobywa się je przed rozpoczęciem pracy zawodowej i nie 
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zawsze odpowiadają jej przedmiotowi, gdyż mogą być związane z inną dzie-
dziną niż ta, obejmująca wykonywaną pracę (Niedzielski,Walkowiak, 2004, 
s. 230–231). Kwalifikacje pojmowane są z kolei jako potwierdzony w sposób 
formalny zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji zadań zawo-
dowych w danej specjalności (Laakso-Manninen, Viitala, 2007, s. 52–53). 

Istnieje wiele podejść do definiowania kompetencji pracowników, które 
różnicują kompetencje m.in. ze względu na następujące kryteria: 

■ ukierunkowanie – od ogólnego życiowego nastawienia do zorientowane-
go na realia danej sytuacji; 

■ stopień szczegółowości wyróżnienia składowych – od ujęcia ogólnego do 
szczegółowej klasyfikacji; 

■ racjonalność ich tworzenia i rozwijania (Gruszczyńska-Malec, Strużyna, 
2011, s. 175–176). 

Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że obecnie dominują dwa podej-
ścia, zgodnie z którymi interpretowane jest pojęcie kompetencji pracowni-
czych. Według pierwszego ujęcia, kompetencje traktowane są jako właściwości 
ludzi, stanowiące podstawę ich pożądanego zachowania w pracy, pozwalające 
im na osiąganie zakładanych wyników. Kompetencje rozumiane są zatem jako 
zdolność do realizowania określonych wzorców zachowań. Z kolei zgodnie  
z drugim podejściem, kompetencje pojmowane są jako właściwości stanowi-
ska pracy. W tej interpretacji kompetencje definiowane są jako zdolność do 
skutecznego wykonywania obowiązków zawodowych, zgodnie ze standarda-
mi ustalonymi przez przedsiębiorstwo lub do osiągania pożądanych wyników 
(Whiddett, Hollyforde, 2003, s. 15). 

W literaturze przedmiotu prezentowane są liczne definicje kompetencji  
w postaci opisu behawioralnego, które ujmują kompetencje jako zbiór określo-
nych komponentów. Wśród badaczy nie ma jednak zgodności co do zbioru 
elementów składających się na kompetencje, do którego zaliczane są m.in.: 
wiedza, umiejętności, uzdolnienia, predyspozycje, cechy osobowości, posta-
wy, zachowania, motywacja, czy stan zdrowia. Do najczęściej wyróżnianych 
komponentów należą: wiedza, umiejętności i postawy. W nawiązaniu do po-
wyższych rozważań można przyjąć, że kompetencje pracownicze obejmu-
ją: wiedzę, umiejętności i postawy, zdobywane, poszerzane, czy pogłębiane  
w wyniku doświadczenia zawodowego, które pozwalają na realizowanie za-
dań na stanowisku pracy zgodnie ze standardami określonymi przez daną 
organizację. Warto również podkreślić, że kompetencje stanowią zdolność 
do właściwego kształtowania i wykorzystania wiedzy, umiejętności i postaw  
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w celu wypełniania obowiązków zawodowych zgodnie z wymaganiami dane-
go stanowiska pracy.

Podnoszenie poziomu kompetencji pracowniczych, ze względu na potrze-
bę sprostania coraz to nowym wyzwaniom i obowiązkom zawodowym, po-
winno być działaniem permanentnym. Do instrumentów rozwoju pracow-
ników należą: szkolenia, przemieszczenia pracownicze, strukturyzacja pracy, 
działania w zakresie ochrony zdrowia i obsługi socjalnej oraz kształtowanie 
karier zawodowych. Podstawowe narzędzie rozwoju kompetencji pracowni-
czych stanowią szkolenia, które umożliwiają zdobywanie, poszerzanie, czy 
pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie właściwych postaw. 
Uzyskanie pożądanych celów procesu szkoleniowego wymaga zbudowania 
efektywnego systemu szkoleń, obejmującego określenie potrzeb szkolenio-
wych, planowanie i realizację szkolenia oraz ewaluację jego efektów. Jedno-
cześnie warto podkreślić, że w procesie szkolenia pracowników istotne jest 
wykorzystywanie niekonwencjonalnych metod i technik szkolenia, które 
dzięki nowatorskiemu podejściu pozwalają na wszechstronny rozwój kompe-
tencji pracowniczych wymaganych we współczesnych organizacjach.

Znaczenie rozwijania kompetencji pracowniczych w kreowaniu  
zatrudnialności na współczesnym rynku pracy 

Współczesny rynek pracy, który nie zapewnia powszechnego bezpieczeństwa 
zatrudnienia, implikuje konieczność zwiększania poziomu zatrudnialności 
przez osoby, które chcą znaleźć na tym rynku atrakcyjne miejsce pracy. Za-
trudnialność stanowi bowiem czynnik niwelujący niebezpieczeństwo braku 
zatrudnienia i wspierający rozwój kariery zawodowej. W celu zwiększenia 
zatrudnialności na współczesnym rynku pracy należy intensywnie rozwijać 
określony zestaw kompetencji. Turbulentne otoczenie współczesnych organi-
zacji sprawia, że coraz bardziej potrzebują one pracowników odznaczających 
się wysoką zatrudnialnością i szerokim zakresem kompetencji, co pozwala im 
na pełnienie różnorodnych ról zawodowych, determinowanych przez bieżące 
potrzeby organizacji (Marzec, 2010, s. 127–128, 135–136). 

Na podstawie studiów literatury przedmiotu określono zbiór kompetencji, 
które determinują zatrudnialność na współczesnym rynku pracy. W zbiorze 
tym wyróżniono kompetencje, które zwiększają poszczególne typy zatrud-
nialności: zdolność do podjęcia pierwszej pracy, zdolność do utrzymania za-
trudnienia lub ponownego podjęcia pracy, a także zdolność do awansu i sa-
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mozatrudnienia. Warto odnotować, że kompetencje zwiększające zdolność do 
utrzymania zatrudnienia obejmują również te niezbędne do podjęcia pierwszej 
pracy. Z kolei kompetencje zwiększające zdolność do awansu i samozatrud-
nienia uwzględniają te przyczyniające się do zwiększenia zdolności do utrzy-
mania zatrudnienia (rys. 2). 

Rysunek 2. Struktura kompetencji zwiększających zatrudnialność 

 

Kompetencje 
zwiększające zdolność do 

utrzymania zatrudnienia lub 
ponownego podjęcia pracy 

Kompetencje 
zwiększające 

zdolność  
do podjęcia 
pierwszej 

pracy 

Kompetencje 
zwiększające zdolność do 

awansu lub samozatrudnienia 

Źródło: opracowanie własne

Istnieje obszerny zbiór kompetencji istotnych z punktu widzenia typu za-
trudnialności, jakim jest zdolność do podjęcia pierwszej pracy (tab. 1). Obej-
muje on wiele podstawowych kompetencji, których nabycie jest możliwe  
w ramach procesu kształcenia. Proces ten obejmuje kształcenie: formalne, po-
zaformalne i nieformalne. Kształcenie formalne realizowane jest w systemie 
szkolnym oraz na poziomie studiów wyższych, podczas gdy kształcenie poza-
formalne realizowane jest w postaci zorganizowanych działań edukacyjnych, 
np. kursów, seminariów, konferencji, instruktaży, praktyk zawodowych, 
programów stażowych, wymian międzynarodowych, wolontariatu, czy pro-
gramów stypendialnych. Z kolei kształcenie nieformalne odnosi się do samo-
dzielnego uczenia się, przy wykorzystaniu materiałów drukowanych i elek-
tronicznych, a także korzystania z rad innych osób, czy też czerpania wiedzy 
z obserwacji pracy innych osób. 

ZZL_6-2015_Wisniewska_S_139-151



146 Portfel metod i narzędzi

Tabela 1. Kompetencje zwiększające zdolność do podjęcia pierwszej pracy 

Obszary  
zatrudnialności

Kluczowe kompetencje Formy kształcenia

Zdolność do 
podjęcia  
pierwszej pracy

■ analityczne myślenie
■ czytanie ze zrozumieniem
■ komunikatywność
■ zaangażowanie
■ wytrwałość
■ sprawne posługiwanie się językiem ojczystym
■ dążenie do osiągania rezultatów
■ proaktywność
■ kreatywność
■ przedsiębiorczość
■ terminowość
■ punktualność
■ pozytywne nastawienie
■ motywacja do pracy
■ odporność na stres
■ zorientowanie na wyniki
■ kontrola emocjonalna
■ gotowość do uczenia się i stałego rozwoju
■ pozyskiwanie i przetwarzanie informacji
■ rozumienie własnych mocnych stron  
   i ograniczeń
■ budowanie i podtrzymywanie relacji
■ planowanie ścieżki kariery
■ umiejętności numeryczne
■ umiejętność autoprezentacji
■ umiejętność korzystania z technologii  
   informacyjno-komunikacyjnych
■ wiedza ogólna oraz specjalistyczna niezbędna 
   do rozpoczęcia pracy na danym stanowisku
■ umiejętność zastosowania w praktyce  
   posiadanej wiedzy

■ kształcenie formalne
■ kształcenie pozafor- 
   malne
■ kształcenie niefor- 
   malne  
   (samokształcenie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Agrotec, 2014, s. 77, 85; Budnikowski i wsp., 
2012, s. 5; Górniak, 2014, s. 193–194; Lowden i wsp., 2011, s. 12, 17; New…, 2009, s. 19; 
Pavlin, 2009, s. 11–17; The Gallup Organization, 2010, s. 12, 25 

Aktualna sytuacja na rynku pracy sprawia, że aby utrzymać zatrudnie-
nie, nie można bazować jedynie na kompetencjach umożliwiających podjęcie 
pierwszej pracy po zakończeniu (lub jeszcze w trakcie) formalnego kształcenia. 
Konieczne jest rozwijanie posiadanych kompetencji i zdobywanie nowych, 
przy wykorzystaniu różnorodnych metod szkolenia na stanowisku pracy 
oraz poza nim (tab. 2). Permanentne rozwijanie kompetencji jest szczególnie 
ważne w związku z możliwością zaistnienia konieczności ponownego podję-
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cia pracy, np. w wyniku utraty pierwszej pracy. W tym kontekście prioryteto-
we znaczenie ma nabyte w czasie pracy doświadczenie zawodowe, które może 
być wykorzystywane w różnych miejscach pracy.

Tabela 2. Kompetencje zwiększające zdolność do utrzymania zatrudnienia 
lub ponownego podjęcia pracy 

Obszar  
zatrudnialności

Kluczowe kompetencje Metody szkolenia
na stanowisku 
pracy

poza stanowis- 
kiem pracy

Zdolność do 
utrzymania 
zatrudnienia 
lub ponownego 
podjęcia pracy

■ zrozumienie procesów zachodzących  
   w organizacji i jej otoczeniu
■ organizacja własnej pracy
■ praca zespołowa
■ zarządzanie czasem
■ szybkie uczenie się
■ aktywne słuchanie
■ orientacja na zmiany
■ praca pod presją czasu
■ planowanie
■ odpowiedzialność
■ elastyczność
■ zdolność do adaptacji
■ asertywność
■ lojalność
■ postępowanie zgodne z zasadami etyki
■ zarządzanie danymi, informacjami  
   i wiedzą
■ identyfikowanie i rozwiązywanie  
   problemów
■ rozpoznawanie własnych potrzeb  
   w zakresie rozwoju kompetencji
■ wiedza dotycząca danej branży
■ unikanie wypalenia zawodowego

■ action  
   learning
■ instruktaż  
   na stanowisku
■ coaching
■ koła jakości
■ mentoring
■ powierzanie  
   zadań  
   zleconych
■ praca  
   w projektach
■ rotacja na  
   stanowiskach 
   pracy
■ wzorowanie  
   się
■ zastępstwa

■ analiza  
   przypadków
■ ćwiczenia
■ dyskusje
■ e-learning
■ gry
■ konferencje
■ odgrywanie  
   ról
■ seminaria
■ studia  
   zaoczne
■ symulacje
■ treningi
■ wykłady

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Agrotec, 2014, s. 77, 85; Budnikowski i wsp., 
2012, s. 5; Górniak, 2014, s. 193–194; Lowden i wsp., 2011, s. 12, 17; New…, 2009, s. 19; 
Pavlin, 2009, s. 11–17; The Gallup Organization, 2010, s. 12, 25 

Największy wolumen kompetencji niezbędny jest do awansu poziome-
go i pionowego oraz samozatrudnienia (tab. 3). Jest to związane z dużym 
zakresem obowiązków i odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to 
awansu pionowego i samozatrudnienia, które wymagają nabycia kompe-
tencji w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w ujęciu jednostkowym  
i organizacyjnym. Dodatkowo, awans i samozatrudnienie wiążą się ze wzro-
stem interdyscyplinarności wykonywanych zadań zawodowych oraz ko-
niecznością współpracy z różnymi grupami interesariuszy danej organizacji.
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Tabela 3. Kompetencje zwiększające zdolność do awansu i samozatrudnienia

Obszar  
zatrudnial-
ności

Kluczowe kompetencje Metody szkolenia

na stano- 
wisku pracy

poza stano- 
wiskiem pracy

Zdolność do 
utrzymania 
zatrudnienia 
lub ponow-
nego podjęcia 
pracy

■ pewność siebie
■ samodzielność
■ zdolności przywódcze
■ przejawianie i przejmowanie  
   inicjatywy
■ podejmowanie ryzyka
■ niezależne myślenie
■ podejmowanie decyzji
■ ukierunkowanie na cel
■ powiązanie celów osobistych z celami  
   organizacji
■ równoległe realizowanie kilku zadań
■ współpraca z interesariuszami organizacji
■ zarządzanie projektami
■ otwartość na negocjacje
■ zarządzanie własną karierą
■ dostrzeganie nowych możliwości
■ weryfikowanie własnych i cudzych  
   pomysłów
■ koordynacja działań
■ praca w interdyscyplinarnych zespołach
■ radzenie sobie w trudnych sytuacjach
■ abstrakcyjne myślenie
■ rozwiązywanie konfliktów
■ budowanie sieci kontaktów
■ wyrażanie i rozumienie różnych stanowisk
■ delegowanie uprawnień
■ kierowanie zespołami pracowniczymi
■ organizacja pracy własnej i innych
■ egzekwowanie rezultatów pracy  
   od współpracowników
■ zarządzanie organizacją i jej  
   komórkami organizacyjnymi
■ umiejętność publicznego  
   przemawiania
■ wiedza interdyscyplinarna

■ action  
   learning
■ coaching
■ koła jakości
■ mentoring
■ praca  
   w projektach

■ analiza  
   przypadków
■ ćwiczenia
■ dyskusje
■ e-learning
■ gry
■ konferencje
■ odgrywanie  
   ról
■ seminaria
■ studia  
   zaoczne
■ symulacje
■ treningi
■ wykłady

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Agrotec, 2014, s. 77, 85; Budnikowski i wsp., 
2012, s. 5; Górniak, 2014, s. 193–194; Lowden i wsp., 2011, s. 12, 17; New…, 2009, s. 19; 
Pavlin, 2009, s. 11–17; The Gallup Organization, 2010, s. 12, 25 

Co warte podkreślenia, zidentyfikowane kompetencje mają charakter 
uniwersalny, nie stanowią jednak pełnego wolumenu kompetencji pracow-
niczych, jaki jest niezbędny do pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. 
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Stanowią raczej zbiór kluczowych i niezbędnych kompetencji, które powinni 
rozwijać wszyscy zainteresowani uzyskaniem, utrzymaniem i zmienianiem 
miejsca zatrudnienia. W literaturze przedmiotu podkreśla się bowiem rosnące 
znaczenie kompetencji uniwersalnych, które są łatwo transferowalne na we-
wnętrznym i zewnętrznym rynku pracy. 

Podsumowanie 

W związku z turbulentnością współczesnego rynku pracy, warunkowaną 
globalizacją, zmianami demograficznymi, rozwojem nowych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych, powstawaniem nieznanych dotąd stanowisk 
pracy i wieloma innymi czynnikami znaczenia nabiera dyskurs dotyczący 
koncepcji zatrudnialności. Rozważania o zatrudnialności ukierunkowane są 
na wypracowanie rozwiązań, które pozwolą poszczególnym osobom na wej-
ście na rynek pracy, sprawne poruszanie się po nim oraz samozatrudnienie. 
Jedną z kategorii determinant zatrudnialności są kompetencje pracownicze, 
które umiejętnie rozwijane mogą przyczyniać się do sprostania wymaganiom 
rynkowym. Kompetencje stanowią podstawę do zwiększania zatrudnialno-
ści, co jest szczególnie ważne m.in. ze względu na postępującą tymczasowość  
i elastyczność zatrudnienia, coraz częstszą potrzebę mobilności zawodowej, 
organizacyjnej i przestrzennej, czy konieczność jednoczesnej pracy w kilku 
organizacjach i na odmiennych stanowiskach pracy. Obecnie, pragnąc utrzy-
mać wysoki poziom zatrudnienia, trzeba nieustannie rozwijać szerokie spek-
trum kompetencji pracowniczych. Można przypuszczać, że zdolność do wie-
lokierunkowego rozwoju wolumenu kompetencji będzie coraz ważniejszym 
kryterium decydującym o podjęciu pierwszej pracy, utrzymaniu zatrudnie-
nia, ponownym podjęciu pracy, awansie oraz rentownym samozatrudnieniu. 
Uwzględniając zawarte w niniejszym opracowaniu rozważania, można podjąć 
próbę wskazania kilku kierunków dalszych badań dotyczących problema-
tyki zatrudnialności. Wydaje się, że warto poszukiwać skutecznych metod 
rozwoju kompetencji w krótkim czasie, co pozwoli elastycznie reagować na 
wyzwania pojawiające się na rynku pracy. W związku z tendencją do przeno-
szenia odpowiedzialności za rozwój zawodowy z organizacji na pracownika, 
warto również szukać rozwiązań, które pozwolą pracownikom efektywniej 
zarządzać swoimi kompetencjami. W dobie budowania gospodarki opartej na 
wiedzy uzasadniona wydaje się również diagnoza działań ukierunkowanych 
na rozwój zatrudnialności pracowników, prowadzonych przez organizacje 
społecznie odpowiedzialne. 
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Development of Employee Competencies as a Determinant  
of Employability in the Modern Labor Market

Summary
The aim of the article is to identify key employee competencies that improve 
particular types of employability and unfold possibilities for their develop-
ment. The study presents the main challenges of the modern labor market. It 
shows definitional problems associated with the concept of employability and 
defines its various dimensions and determinants. It also explains mechanisms 
of employee competency development. Moreover, it underlines the impor-
tance of employee competency development in the process of creation of em-
ployability in the modern labor market. The article ends with deliberations 
on categories of competencies that should be developed in order to increase 
employability in selected areas. The study reviews topical literature applying 
a descriptive method.

_____________________

S y l w i a  W i ś n i e w s k a – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk 
o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Wydzia-
le Zarządzania Uniwersytetu Ekonomiczne-go w Krakowie. Zainteresowania 
naukowe dotyczą: zarządzania kapitałem ludzkim, innowacyjności przedsię-
biorstw oraz ośrodków innowacji. Prowadzona działalność naukowo-badaw-
cza stanowi podstawę do opracowywania na potrzeby praktyki gospodarczej 
innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Opie-
kun Koła Naukowego Rozwoju Osobistego funkcjonującego przy Katedrze 
Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
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