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Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstwa  
w procesie tworzenia wartości dla nabywców

Streszczenie 

Umiejętność oferowania nabywcom wartości wyższej niż robią to inni stano-
wi o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Zasobem, który może 
przesądzić o tym, czy taka sytuacja będzie możliwa w dłuższym okresie okazują się 
kompetencje organizacji. O ich wyjątkowości świadczą takie cechy, jak: niemate-
rialna postać, brak substytutów, trudność do zidentyfikowania przez konkurentów, 
trwałość. W artykule skoncentrowano się na powiązaniu między kompetencjami 
przedsiębiorstwa a wartością dla nabywców. Zaprezentowano model zarządza-
nia kompetencjami uwzględniający tworzenie wartości oraz rozwój kompetencji 
w oparciu o relacje zewnętrzne. 

Słowa kluczowe: kompetencje przedsiębiorstwa, przewaga konkurencyjna, war-
tość dla nabywców.
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Wstęp 

Coraz silniejsza konkurencja między przedsiębiorstwami sprawia, że nieustannie poszu-
kiwane są nowe możliwości oraz sposoby przezwyciężania rywali rynkowych. Wśród wielu 
atrybutów przedsiębiorstwa, które mogą odgrywać pierwszoplanową rolę w realizacji strate-
gii marketingowej, są jego kompetencje. Przyznaje się im podstawowe znaczenie z uwagi na 
to, że ich posiadanie jest niezbędne, niezależnie od tego, jakiego typu strategię przedsiębior-
stwo będzie realizować (Pawłowski 2014, s. 265-266). Dotychczas prowadzone badania nad 
tą problematyką nie wyczerpały w pełni takich zagadnień, jak rodzaje i źródła pochodzenia 
kompetencji, sposoby ich rozwijania i wykorzystywania, zarządzanie kompetencjami czy 
ich wpływ na budowanie relacji z podmiotami otoczenia rynkowego. 

Artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego celem jest próba określenia roli, jaką odgry-
wają kompetencje przedsiębiorstwa w procesie zaspokajania potrzeb nabywców. Efektem 
rozważań jest propozycja modelowego ujęcia zarządzania kompetencjami przedsiębiorstwa. 
Model ten uwzględnia tworzenie wartości dla nabywców oraz możliwości wzmacniania 
kompetencji w wyniku zbudowanych z nimi relacji. 

Wartość dla nabywców

Koncepcja tworzenia wartości dla nabywców jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, 
gdyż łączy w sobie rożne obszary nauki, przede wszystkim z zakresu zarządzania, marke-
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tingu i psychologii (Doyle 2005). Obok zdolności do uczenia się organizacji i budowania 
przewagi konkurencyjnej, współcześnie jest uznawana za jedną z trzech głównych wymia-
rów definiujących długofalowy rozwój każdej organizacji (Czakon 2012; Skowron 2013). 
Jednak efektywne kreowanie wartości wymaga od przedsiębiorstwa określonych zachowań, 
które muszą poprzedzać proces zaspokajania potrzeb nabywców. Można zaliczyć do nich 
między innymi podążanie za zmieniającymi się trendami zachowań konsumentów i zna-
jomość ich aktualnych potrzeb. Wiedza ta powinna stać się przesłanką do gromadzenia za-
sobów i rozwijania kompetencji organizacji, na bazie których będzie tworzona wartość dla 
nabywców (Skowron, Skowron 2012).

Wartość dla nabywców należy traktować jako wielowymiarową konstrukcję opartą na 
funkcjonalnych i emocjonalnych korzyściach ocenianych przez nabywców w porównaniu 
z tym, co ma im do zaoferowania konkurencja. Rezultatem dostarczanej nabywcom wartości 
są oczekiwane przez przedsiębiorstwo korzyści, przybierające postać m.in. wysokiej świa-
domości marki, przychodów ze sprzedaży, pozytywnego wizerunku, wyższych udziałów 
rynkowych, czy silniejszej pozycji konkurencyjnej.

Zarządzanie wartością dla nabywców, szczególnie w perspektywie strategicznej, wyma-
ga spojrzenia na to zagadnienie w ujęciu procesowym. Zatem dla efektywnego kreowania 
wartości konieczne są: 
a. identyfikacja kluczowych elementów, które składają się na kompozycję wartości, jakiej 

poszukują nabywcy i pozostali interesariusze; 
b. określenie ścieżki procesu, który doprowadzi do wykreowania wartości, z uwzględnie-

niem kompetencji, jakimi przedsiębiorstwo powinno dysponować;
c. wskazanie jednostek zaangażowanych w proces kreacji, zarówno po stronie przedsię-

biorstwa jak i w jego otoczeniu rynkowym; 
d. diagnoza warunków, które muszą być spełnione, by wartość została skutecznie wytwo-

rzona i dostarczona nabywcom.
Oferowanie nabywcom tego czego oczekują, a także zaspokajanie ich potrzeb w sposób 

lepszy niż robią to inni, pozwala przedsiębiorstwu na umocnienie lub poprawę swojej pozy-
cji rynkowej. W strategiach konfrontacji z konkurentami kluczowe znaczenie przypisuje się 
kompetencjom przedsiębiorstwa, których posiadanie może z jednej strony pomóc w poko-
naniu rywali rynkowych, a z drugiej pozwala na tworzenie wartości dla nabywców (Siwak 
2015, s. 34). 

Kompetencje organizacji 

Mimo że w literaturze można spotkać bardzo wiele definicji kompetencji przedsiębior-
stwa, których autorzy kładą nacisk na różne ich cechy, to panuje powszechna zgoda, że 
kompetencje decydują o jego przewadze konkurencyjnej.

Przykładowo, A. Sajkiewicz (2002, s. 90) uważa, że kompetencje to zbiór wiedzy, uzdol-
nień, stylów działania, osobowości, wyznawanych zasad, zainteresowań i innych cech, które 
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używane, rozwijane w procesie pracy, prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze stra-
tegicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa.

Według Sitko-Lutek (2007) kompetencje przedsiębiorstwa są traktowane jako aktywa, 
umiejętności lub zasoby posiadane przez firmę, zapewniające jej działanie, lub jako dzia-
łania same w sobie, jakie firma może wykonywać dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu 
i komponowaniu posiadanych zasobów. 

Z kolei G. Gierszewska (2005, s. 29) pojęcie kompetencji wiąże z zarządzaniem wiedzą, 
uznając, że są one wynikiem organizacyjnego uczenia się, przedsiębiorczości, innowacyjno-
ści, gromadzenia i dzielenia się wiedzą przez ludzi w przedsiębiorstwie. 

W nawiązaniu do takiego podejścia wypada dodać, że w dobie gospodarki opartej na 
wiedzy rośnie znaczenie zewnętrznych powiązań w rozwoju wewnętrznych kompetencji. 

Trudności definicyjne powodują, że jako synonimów używa się też takich pojęć jak zdol-
ności, umiejętności i procesy czy zasoby. Kompetencje przedsiębiorstwa poniekąd są po-
chodną zdolności osób nim zarządzających i mogą być traktowane jako suma kompetencji 
jej uczestników. 

Mimo zidentyfikowanych różnic definicyjnych, pogłębione studia literaturowe prowa-
dzą do konstatacji, że zagadnienie to jest pozytywnie skorelowane z zasobami organizacji. 
M. Bratnicki obstaje przy stanowisku, że kompetencje przedsiębiorstwa świadczą jedynie 
o jego potencjale. Dopóki nie zostaną skojarzone z zasobami i wykorzystane do tworze-
nia wymiernej wartości dla nabywców, nie dają przedsiębiorstwu przewagi nad rywalami 
(Bratnicki 2000, s. 64). 

Wiedza, która potrzebna jest do stworzenia i utrzymania przewagi konkurencyjnej coraz 
częściej znajduje się poza przedsiębiorstwem. Organizacje mogą czerpać ją z wielu źródeł 
jednocześnie, zarówno z otoczenia bliższego, jak i dalszego, czyli spoza sektora, w którym 
działają. Oznacza to, że źródeł kompetencji przedsiębiorstwa decydujących o jego pozycji 
rynkowej należy poszukiwać także w obszarze współpracy z innymi organizacjami, w ra-
mach sieci z partnerami zewnętrznymi (Lee, Pennings 2001). 

Nie można zapominać, że kompetencje ulegają zmianie w czasie, mają charakter dyna-
miczny, a zatem mogą ewoluować, słabnąć lub być rozwijane. Oznacza to, że należy nimi 
zarządzać w taki sposób, aby przedsiębiorstwo potrafiło się stale dostosowywać do zmian 
zachodzących w jego otoczeniu.

Reasumując powyższe rozważania w szczególności należy zwrócić uwagę na następu-
jące wnioski:
a. Fundamentem naukowej dyskusji na temat kompetencji przedsiębiorstwa jest teoria za-

sobowa, co oznacza, że ich źródeł upatruje się w dużej mierze we wnętrzu organizacji. 
Jednak takie ujęcie problemu nie wytrzymuje próby czasu, gdyż wielu badaczy coraz 
wyraźniej akcentuje rolę otoczenia w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa. 

b. Posiadanie kompetencji jako takich nie jest równoznaczne z przewagą konkurencyjną 
przedsiębiorstwa, stanowią one tylko o jej potencjale i możliwościach osiągnięcia tejże 
przewagi.
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c. Kompetencje przedsiębiorstwa mogą doprowadzić do osiągnięcia lub umocnienia 
jego przewagi konkurencyjnej tylko w sytuacji, gdy będą wykorzystywane z myślą 
o tworzeniu wartości dla nabywców.

d. Fenomen kompetencji, jako źródła przewagi konkurencyjnej, tkwi w ich nieokreśloności, 
tj. trudności do identyfikacji przez rywali rynkowych, jak również możliwości ich imitacji. 

e. Kompetencjom przedsiębiorstwa, zwłaszcza kluczowym (strategicznym), należy przy-
pisać priorytetowe znaczenie w procesie zarządzania strategicznego, tworzeniu nowej 
wartości dla nabywców, wdrażaniu innowacji, a także umiejętnemu, ciągłemu dostoso-
wywaniu się do zmieniającego się otoczenia. 

Na bazie tych wniosków jawi się problem zarządzania kompetencjami, które uwzględ-
niałoby ich unikatowość, nietrwałość, źródła powstawania, powiązanie z innymi elemen-
tami organizacji, a także wartość, jaką można dzięki nim wytworzyć. Próbą odpowiedzi 
na tak postawiony problem jest przedstawione w kolejnej części artykułu modelowe ujęcie 
zarządzania kompetencjami, które uwzględnia wyżej wymienione czynniki. 

Model zarządzania kompetencjami przedsiębiorstwa

Propozycje modelowych rozwiązań podjętego problemu naukowego mogą mieć charak-
ter teoretyczno-poznawczy lub aplikacyjny. Niezależnie od ich charakteru, cechą wspólną 
modeli jest uniwersalność proponowanych za ich pośrednictwem rozwiązań. Inspiracją do 
opracowania modelu zarządzania kompetencjami przedsiębiorstwa była propozycja inter-
pretacji kluczowych kompetencji, jaką zaproponowali Prahald i Hamel. Zdefiniowali po-
jęcie kluczowych kompetencji, stojąc na stanowisku, że powstają one w procesie organi-
zacyjnego uczenia się, natomiast mogą być wzmacniane i utrwalane w postaci wdrażanych 
innowacji technologicznych (Prahald, Hamel 1990, s. 2-15). W ujęciu krótkookresowym 
przedsiębiorstwo może zapewnić sobie przewagę konkurencyjną głównie z pomocą niskich 
cen lub wysokiej jakości produktów. Natomiast w długim okresie przewagę konkurencyjną 
zapewnić mogą kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa, dzięki którym możliwe jest kre-
owanie nowych, innowacyjnych produktów reprezentujących wysoką wartość dla nabyw-
ców, a także doskonalenie sprawności organizacyjnej w działalności biznesowej. Ponadto, 
Prahald i Hamel wśród źródeł przewagi widzą również zdolność menadżerów do kreowania 
technologii i umiejętności ich wdrażania w procesach produkcyjnych.

Wymienieni badacze dla wyjaśnienia roli kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa 
w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej posłużyli się analogią, przyrównując przedsię-
biorstwo do drzewa, w którym wyłonili trzy jego części:
a. Korzenie, które odzwierciedlają kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa, dostarczają 

niezbędnych środków do prawidłowego rozwoju organizacji. 
b. Pień i konary drzewa są odpowiednikiem strategicznych produktów przedsiębiorstwa, 

które determinują istniejący układ i strukturę jednostek biznesowych organizacji. 
c. Liście, kwiaty i owoce są natomiast synonimem oferowanych nabywcom produktów 

finalnych.
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Nierzadko o sukcesach przedsiębiorstwa decyduje jego menadżer, wizjoner posiadający 
cechy i zdolności przywódcze. Będąc swoistym spiritus movens wyznacza jego kierunek 

Zaproponowany na rysunku 1 model zarządzania kompetencjami przedsiębiorstwa 
jest zatem rozwiniętą i udoskonaloną formą propozycji przedstawionej przez Parahalda 
i Hamela. Wskazano w nim bowiem elementy, na które nie zwracali uwagi wymienieni 
badacze, mianowicie: 
a. dokonano kategoryzacji kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, 
b. zaakcentowano proces tworzenia wartości dla nabywców,
c. wskazano na relacje jako jedno z istotnych źródeł wzmacniania i rozwoju kompetencji 

przedsiębiorstwa.

Rysunek 1
Model zarządzania kompetencjami przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pine,, Gilmore (1998, s. 97-105).
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rozwoju, motywuje innych do działania i integruje załogę, koncentrując wysiłki zaanga-
żowanych osób na osiąganiu celu. Rola lidera w organizacji jest szczególnie akcentowana 
w najnowszej literaturze przedmiotu (Gawłowski, Mruk 2016; Dzwigoł-Barosz 2014).

Operacyjną sprawność działania przedsiębiorstwa zapewnia jego właściwie ukształtowana 
struktura. Odpowiednia alokacja zasobów, decentralizacja i delegowanie uprawnień na niższe 
szczeble zarządzania, jasny podział kompetencji, płynny obieg informacji oraz stałe monitoro-
wanie efektów pracy minimalizują ryzyko powstawania konfliktów, czy tzw. wąskich gardeł. 

Jak już zostało to zaakcentowane we wcześniejszych fragmentach artykułu, obecnie po-
wszechnie uznaje się, iż o przyszłości i sukcesach przedsiębiorstwa decydują zbudowane 
przez nie relacje z otoczeniem oraz zdolność do czerpania z tego korzyści w postaci wymia-
ny informacji, dostępu do technologii, czy wpływania na zachowania innych podmiotów 
rynkowych (Mendryk 2008). 

Zatem mając na uwadze znaczenie, jakie współcześnie przypisuje się roli przywództwa 
i liderowania w organizacji, rozwiniętej sieci relacji partnerskich oraz niekwestionowanej 
roli struktury organizacyjnej, określono trzy kluczowe kompetencje:
a. kompetencje menadżerskie,
b. kompetencje organizacyjne, 
c. kompetencje relacyjne.

Na bazie tak ukształtowanych kompetencji przedsiębiorstwo, angażując zgromadzone 
zasoby, jest zdolne do wytwarzania produktów lub świadczenia usług zgodnych z oczekiwa-
niami nabywców, dostarczając im oczekiwaną przez nich wartość. W najnowszej literatu-
rze z zakresu marketingu to właśnie wartość uznawana jest najbardziej poszukiwany walor 
(Doyle 2003). Spośród wielu podziałów wartości jako kategorii ekonomicznej w modelu 
zaproponowano dwa jej typy − wartość utylitarna i wartość hedonistyczna.

Wartość utylitarna związana jest z takimi cechami i atrybutami produktu, które odpowia-
dają za jego walory użytkowe. Jest ona przez nabywców poszukiwana, wpływa na ogólną 
ocenę analizowanej oferty, przy czym ocena ta jest dokonywana na podstawie racjonalnych 
kryteriów wyboru. Wartość utylitarną mogą więc tworzyć przykładowo dłuższa żywotność 
baterii w smartfonie, możliwość realizacji zamówień on-line, czy technologia zapewniająca 
amortyzację w obuwiu sportowym. 

Wartość hedonistyczna z kolei wiąże się bardziej ze stanem emocjonalnym konsumen-
ta, jego samopoczuciem, przed, w trakcie i po konsumpcji, kreowaniem własnego wizerunku 
i odczuwaną przyjemnością. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi coraz częściej wyko-
rzystywana w praktyce koncepcja marketingu doświadczeń, zgodnie z którą przedsiębiorstwo 
w procesach komunikacji i obsługi nabywców zachęca ich do zakupu swoich produktów wy-
wołując w nich pozytywne emocje oraz doznania, kształtujące preferencje i przyzwyczajenia 
(Dobiegała-Korona 2015). Tacy badacze, jak B. Pine i J. Gilmore (1998) czy A. Palmer (2010) 
kreowaniu i dostarczaniu doświadczeń nabywcom przypisują największe szanse na powodze-
nie w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przykładem wartości o charak-
terze hedonistycznym mogą być okulary w oprawach z kości słoniowej, kubki do kawy z wy-
grawerowanym imieniem konsumenta czy butelka piętnastoletniej whisky. 
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Należy zauważyć, że współcześnie wielu konsumentów wykazuje coraz silniejszą ak-
tywność w zakresie współtworzenia wartości. Niektórzy badacze uważają wręcz, że przed-
siębiorstwo nie może samodzielnie tworzyć wartości, może jedynie składać jej propozycję, 
natomiast rzeczywista wartość powstaje tylko wówczas, gdy propozycję tę przyjmie kon-
sument. Wielu nabywców, szczególnie reprezentujących pokolenie Y lub Z, chętnie wy-
raża swoje potrzeby lub dzieli opiniami, co może stać się inspiracją dla przedsiębiorstw 
w zakresie wprowadzania kolejnych innowacji marketingowych lub nawiązywania dialogu 
i budowania więzi ze swoimi odbiorcami (Buguszewicz-Kreft 2013). Z pewnością dużym 
ułatwieniem dla każdej ze stron jest powszechność stosowania multimedialnych środków 
komunikacji, tak w zakresie komunikacji masowej, jak i zindywidualizowanej. 

Zaangażowanie konsumentów we współtworzenie wartości może być inicjowane przez 
przedsiębiorstwo, które zachęca ich do zgłaszania własnych propozycji udoskonaleń produk-
tu, pomysłów na inne ich zastosowanie – w przypadku produktów codziennego użytku – albo 
proponując publiczną konsumpcję, co ma miejsce w przypadku takiej oferty jak wydarze-
nia artystyczne lub imprezy sportowe. Niezależnie od tego, czy w procesie wymiany wartość 
jest tworzona przez przedsiębiorstwo, czy współtworzona wraz z jego nabywcami, to właśnie 
kompetencje organizacji w znaczniej mierze przesądzają o rozmiarze wartości, jaką jest ona 
w stanie dostarczyć. Z tego względu ich rola wydaje się mieć strategiczny charakter. 

Relacyjny charakter więzi, które przedsiębiorstwa nawiązują ze swoimi nabywcami, 
stwarza nowe, dotychczas mało eksponowane w literaturze przedmiotu możliwości wzmac-
niania i rozwijania kompetencji. Jeszcze większe niż wcześniej otwarcie się na klienta, a za 
tym idący dialog na temat jego oczekiwań, szybkie rozpoznawanie zmieniających się tren-
dów rynkowych ułatwia przedsiębiorstwu nie tylko reagowanie i dostosowywanie się do 
otoczenia, ale także staje się źródłem wiedzy, co ostatecznie przekłada się na rozwój jego 
kompetencji. Zaprezentowany model przyjmuje zatem postać systemu zamkniętego, w któ-
rym zawarty jest mechanizm samodoskonalenia się organizacji przy jednoczesnym, syste-
matycznym podwyższaniu tworzonej lub współtworzonej wartości dla nabywców. 

Ograniczenia i dalsze kierunki badań

Model kompetencji przedsiębiorstwa, który powstał jako efekt studiów literaturowych, 
można zaklasyfikować do grupy rozwiązań mających teoretyczno-poznawczy charakter. 
Uwzględniono w nim nowe elementy, które wcześniej nie były przedmiotem pogłębio-
nych badań w kontekście podjętej problematyki, ma on jednak również swoje ograniczenia. 
Pierwszym z nich jest rodzaj i liczba wskazanych kompetencji organizacji. Mimo że wymie-
nione trzy kategorie wydają się być kluczowe, to ich znaczenie może być różne w zależności 
od branży, w której działa przedsiębiorstwo, jego wielkości lub przyjętego modelu biznesu. 
Dogłębna analiza sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa może doprowadzić do identyfika-
cji innego zestawu kompetencji, mogących mieć większe znaczenie. Innym ograniczeniem 
tego modelu jest fakt, że ujęto w nim jedynie relacje zachodzące między przedsiębior-
stwem a jego nabywcami. Tymczasem w literaturze z zakresu zarządzania oraz marketingu  
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akcentuje się potrzebę nawiązywania relacji partnerskich z szerzej rozumianą grupą intere-
sariuszy. Mimo że kontakty te z pewnością przekładają się na rozwijanie posiadanych przez 
przedsiębiorstwo kompetencji, to nie można w sposób analogiczny potraktować omawia-
nego zagadnienia w przypadku tworzenia wartości. Postawy, potrzeby, a także potencjalna 
siła wpływu poszczególnych grup interesariuszy są zbyt zróżnicowane, by można było je 
odnieść do procesu kreowania wartości tak, jak zaprezentowano to w modelu w odniesieniu 
tylko do nabywców. 

Są to z pewnością obszary wymagające dalszej eksploracji, odrębnych analiz i mogą stać 
się przyczynkiem do kolejnych, pogłębionych badań. 

Podsumowanie

Współcześnie przedsiębiorstwa w większym niż dotychczas stopniu powinny skupiać 
się na zarządzaniu swoimi kompetencjami. Znajdują się one wewnątrz organizacji i w kon-
tekście budowania przewagi konkurencyjnej stoją niejako w opozycji do teorii pozycyjnej, 
która w ostatnich kilku dekadach zyskała więcej zwolenników niż teoria zasobowa. Jednak 
nie ulega wątpliwości, że stanowią o jego potencjale, który powinien być wykorzystywany 
w realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Oznacza to, że problematyka kom-
petencji organizacji nie tylko mieści się w obszarze nauk o zarządzaniu, ale także powinna 
być przedmiotem badań w zakresie ich wykorzystywania w działaniach marketingowych. 

Zaproponowany model zarządzania kompetencjami organizacji uwzględnia perspektywę 
marketingową, gdyż eksponuje miejsce i znaczenie nabywców w relacjach przedsiębiorstwa 
z otoczeniem, wskazując kompetencje jako niezbędny element tych relacji. Ponadto, obrazuje 
wpływ wybranych kategorii kompetencji na tworzenie wartości utylitarnej i wartości hedo-
nistycznej, poszukiwanych w procesie decyzyjnym nabywców. Wskazuje także relacje z na-
bywcami jako jedno z istotnych źródeł rozwoju i doskonalenia kompetencji przedsiębiorstwa.

Bibliografia

Boguszewicz-Kreft M. (2013), Marketing doświadczeń, CeDeWu. Warszawa.
Bratnincki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Od określenia kompetencji do zbudowania 

strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Dobiegała-Korona B. (red.) (2015), Budowa wartości klienta, Difin, Warszawa.
Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
Dzwigoł-Barosz M., (2014), Rola liderów biznesu współczesnych przedsiębiorstw, „Zeszyty Nauko-

we Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie”, z. 70.
Gawłowski Sz., Mruk H. (2016), Przywództwo, teoria i praktyka, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Gierszewska G. (2005), Kompetencje strategiczne na poziomie organizacji, (w:) Masłyk-Musiał E. 

(red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, badania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły  
Menedżerskiej WSW, Warszawa. 

handel_wew_5-2018.indd   307 30.08.2018   16:19:33



308 ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PRZEDSIĘBIORSTWA...

Lee C., Lee K, Pennings M.J. (2001), Internal Capabilities, External Networks And Performance: 
A Study On Technology-Based Ventures, “Strategic Management Journal”, No. 22. 

Mendryk I. (2014), Budowanie relacji z otoczeniem jako kompetencja organizacji, „Annales Univer-
sitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. XLII, nr 10. 

Palmer A. (2010), Customer experience management: a critical review of an emerging idea, “Journal 
of Services Marketing”, No. 24.

Pawłowski J. (2014), Kompetencje w zasobach przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie, Pragmata tes Oikonomias”.

Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the Experience Economy, “Harvard Business Review” 
No. 76. Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation, “Harvard 
Business Review”, Vol. 68, No. 3.

Sajkiewicz A. (2002) Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa.
Sitko-Lutek A. (red.) (2007), Polskie firmy wobec globalizacji, luka kompetencyjna, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa. 
Siwak K. (2015), Rola kluczowych kompetencji organizacji w realizacji strategii biznesu, „E-Mentor”, 

nr 5(62).
Skowron S. (2013), Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa.
Skowron S., Skowron Ł. (2012), Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa.
William B., William E., Edgar B., Lockwood Ch.A. (2007), Organizational Competencies. A Content 

Analysis, “Working Paper Series”, No. 01-07, Northern Arizona University, Flagstaff.

Managing Corporate Competences in the Process of Creating 
Customer Value

Summary

The ability to offer more customer value than others is what constitutes a com-
pany’s competitive advantage in its market. Corporate competences result to be 
a resource that might determine whether this situation will be unchanged for a long-
er time. These competences are unique due to their intangibility, lack of substitutes, 
lasting, and difficulty of identification by the competitors. This article concentrates 
on the connection between corporate competences and customer value. It presents 
the model of managing competences, which incorporates creating value and devel-
oping competences based on external relationships.

Key words: corporate competences, competitive advantage, customer value.

JEL codes: M10, M21, M31

Управление компетенциями предприятия в процессе создания 
ценностей для покупателей

Резюме 

Умение предлагать покупателям более высокую ценность, чем это делают 
другие, обозначает конкурентное преимущество предприятия на рынке. Ре-
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сурсом, который может решить вопрос о том, будет ли возможна такая ситуа-
ция в более длительный период, оказываются компетенции организации. Об 
их исключительной ценности свидетельствуют такие черты, как нематериаль-
ный вид, отсутствие субститутов, трудность с идентификацией их со стороны 
конкурентов, постоянство. В статье сосредоточили внимание на связи между 
компетенциями предприятия и ценностью для покупателей. Представили мо-
дель управления компетенциями, учитывающую создание ценностей и разви-
тие компетенций на основе внешних отношений. 

Ключевые слова: компетенции предприятия, конкурентное преимущество, 
ценность для покупателей.
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