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Szkolenie pracowników jako forma 
inwestycji w rozwój współczesnego 
przedsiębiorstwa

Training employees as a form of investment 
in the development of modern enterprise

This article contains reflections about employee training as 
a form of investment in the development of modern enterprises, 
and building a competitive advantage in the market. In this con text, 
theoretical aspects of training in the enterprise and classification of 
its methods and forms are discussed. The article also shows other 
aspects of training and development, namely the initial training, on 
the job training, off the job training and supporting the education 
of employees by coaching, mentoring or demonstration. It also dis-
cusses the training process and its determinants, as well as the ef-
fectiveness of training programs which most often use Kirkpatrick’s 
Training Evaluation Model.

Keywords: training, effectiveness, coaching, mentoring, demon-
stration.

Niniejszy artykuł zawiera rozważania na temat szkoleń pra-
cowniczych jako formy inwestycji w rozwój współczesnego przed-
siębiorstwa przy jednoczesnym budowaniu przewagi konkurencyj-
nej na rynku. W tym kontekście została omówiona teoria szkoleń 
w przedsiębiorstwie oraz klasyfikacja ich metod i form. Dodatkowo 
w opracowaniu ukazano różne aspekty szkolenia i rozwoju, a mia-
nowicie staż wstępny, szkolenie na stanowisku pracy i szkolenie 
poza stanowiskiem pracy oraz wspomaganie edukacji pracowników 
za pomocą coachingu, demonstracji czy mentoringu. Omówiono 
również proces szkolenia i jego uwarunkowania, a także efektyw-
ność programów szkoleniowych, do których w praktyce biznesowej 
wykorzystywany jest najczęściej model oceny efektywności autor-
stwa D. Kirkpatricka.

Słowa kluczowe: szkolenia, efektywność, coaching, mentoring, 
demonstracja.

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp

Nieprzerwanie dokonujące się zmiany we współczesnym oto-
czeniu organizacji są dynamiczne oraz wielopłaszczyznowe, często 
łamiące obowiązujące w nauce paradygmaty. Rodzi to nawar
stwiającą się liczbę problemów oraz stwarza ogromne zagrożenie 
dla dalszego rozwoju dzisiejszego świata, poszczególnych państw czy 
regionów, organizacji społecznych, a także podmiotów gospodar-
czych funkcjonujących na rynku. Kryzys gospodarczy, który dotknął 
gospodarkę światową na początku XXI wieku, spowodował ogólne 
spowolnienie rozwoju ekonomiki krajowej i przedsiębiorstw, a wiele 
z nich doprowadził do załamania i bankructwa. Naturalna koniecz-
ność przeżycia w zagrożonym środowisku gospodarczym potęguje 
rywalizację pomiędzy podmiotami, wymusza poszukiwanie nowych 
źródeł przewagi konkurencyjnej. Takim źródłem stać się może zdol-
ność załogi do tworzenia innowacji oraz projektowania i wdrażania 
długofalowych zmian rozwoju firmy. Szkolenia są kolejną ważną 
formą inwestycji w pracowników. Można je organizować w zakła-
dzie pracy, a także skorzystać z szerokiego asortymentu szkoleń ze-
wnętrznych. Dzięki nim wzrasta wiedza pracowników, a pozyskane 
w czasie szkoleń umiejętności pozwalają na efektywniejszą pracę. 
Szkolenia umożliwiają podniesienie jakości wykonywanej pracy 
i utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanego zadania. 
Przeszkolony pracownik ma szansę poprawić poziom i jakość swoich 
wyników, a także zmniejszyć liczbę błędów. Ma także możliwość zdo-

bycia praktycznych umiejętności i korzystania z wypracowanych już 
doświadczeń. Szkolenie wzmaga identyfikację kadry z firmą poprzez 
zrozumienie jej strategii i celów działania. Wpływa na umiejętności 
kierownicze kadry managerskiej, co owocuje wzrostem motywacji 
i wydajności pracowników. Pracownicy, którzy mogą korzystać z ta-
kich szkoleń, czują się też bardziej związani z firmą, a ich szersza 
wiedza szybko zwraca się z nawiązką.

Teoria szkoleń w przedsiębiorstwie 
oraz klasyfikacja ich metod i form

W literaturze szkolenie definiowane jest jako: „krótkotermi-
nowe działanie o charakterze edukacyjnym, którego celem jest 
wykształcenie w danej osobie wiedzy, umiejętności i postaw nie-
zbędnych do spełniania aktualnych i przyszłych wymagań charakte-
rystycznych dla danego środowiska”. Szkolenie powinno przynosić 
ściśle określone oraz natychmiastowe rezultaty w zakresie wydajno-
ści pracownika, a jego charakter powinien być zgodny z wymagania-
mi organizacji i jej unikalną kulturą korporacyjną (Dubois, Rothwell 
2008). Szkolenie, które jest także rozumiane jako zestaw reguł od-
noszących się do projektowania i wdrażania procesów uczenia się, 
musi uwzględniać rozmaite konteksty, niejednorodne grupy uczest-
ników oraz różne umiejętności, gdyż uczestnicy szkoleń zazwyczaj 
różnią się pod względem wieku, doświadczenia zawodowego, bra-
kujących umiejętności, wykształcenia czy zdolności (Chmiel 2003). 
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Wydaje się, że największy wpływ ma przedsiębiorstwo na szkolenia, 
poprzez które może zmieniać postawy pracowników i wpływać na 
stan wiedzy i umiejętności koniecznych do osiągania właściwych 
efektów w zakresie zadań wykonywanych przez personel. Szkolenie 
oznacza także inwestowanie w ludzi dla lepszego wykorzystania ich 
talentów i potencjału. Skuteczne szkolenie może (http://zeszyty.
wne.tu.koszalin.pl 2016):

• poprawić efekty osiągane przez pracownika, zespół i firmę, 
czyli rezultaty, jakość, tempo i całkowitą produktywność;

• zmniejszyć koszty uczenia się (błędów);
• zwiększyć elastyczność operacyjną poprzez rozszerzenie za-

kresu umiejętności pracowników;
• poprawić poziom usług dla klientów;
• przyciągnąć wysokiej jakości pracowników dzięki zaofero-

waniu im możliwości kształcenia się i rozwoju ramach or-
ganizacji;

• pomóc w stworzeniu w firmie pozytywnej atmosfery, np. 
zorientowanej na osiąganie lepszych wyników;

• zwiększyć zaangażowanie pracowników, zachęcając ich do 
utożsamiania się z misją i celami organizacji;

• pomóc w zarządzaniu zmianą, pozwalając zrozumieć przy-
czynę tej zmiany i zapewniając pracownikom wiedzę i umie-
jętności, jakich potrzebują, aby przystosować się do nowych 
sytuacji.

Literatura przewiduje różne kryteria klasyfikacji metod szkole-
niowych. A. Pocztowski  do instrumentów rozwoju potencjału pra-
cy w organizacji zalicza między innymi: szkolenia zawodowe, prze-
mieszczenia pracownicze i strukturyzację pracy (Pocztowski 1998). 
Innym kryterium, ukazanym przez T. Listwana, jest  podział ze wzglę-
du na sposób przekazywania wiedzy. Wyróżnia on metody takie jak: 
informacyjnopokazowe, symulacyjne, doskonalenie w działaniu 
(Listwan 2002). M. Amstrong wyróżnia formalne i nieformalne spo-
soby doskonalenia. Do sposobów formalnych zalicza: doskonalenie 
zawodowe poprzez doradztwo, polegające na konsultacjach, kon-
troli i ocenie pracy, doskonalenie poprzez zbieranie doświadczeń, 
szkolenia formalne – realizowane na kursach, wszechstronne samo-
doskonalenie – głównie przez lektury. Do drugiej grupy, nieformal-
nej, zalicza metody opierające się na codziennych doświadczeniach 
związanych z rozwiązywaniem problemów (Amstrong 2000). Aby 
przeprowadzanie szkoleń w firmie przyniosło oczekiwane rezulta-
ty, należy uświadomić pracownikom konieczność myślenia o tym, 
czy dobrze sobie radzą, np. poprzez zadawanie pytań, jednak pod 
warunkiem, iż pytania będą zadawane w sposób ostrożny, to zna-
czy przemyślany, a także nienachalny. Zazwyczaj pracownicy boją 
się zmian związanych z przeprowadzaniem szkolenia w ich zespole, 
dlatego działania te należy połączyć z odpowiednimi technikami mo-
tywacyjnymi. Managerowie oraz liderzy zespołów zobowiązują się  
do stałego zarządzania szkoleniem i rozwojem pracowników i co się 
z tym wiąże, delegowaniem odpowiedzialności, które ma na celu 
nie tylko uświadomienie pracowników nie tylko co do oczekiwań 
w stosunku do nich, ale również pokazanie, co muszą wiedzieć i co 
muszą umieć, aby wykonywać powierzone im zadania w zadowala-
jący sposób. Za każdym razem, gdy osoba kompetentna prowadzi 
instruktaż lub kiedy omawia zadanie do wykonania, następnie je 
sprawdza, prowadzi coaching, a pracownik ma okazję z niego sko-

rzystać oraz nauczyć się czegoś nowego, co może zaprocentować 
w przyszłości (Amstrong 1997).

Różne aspekty szkolenia i rozwoju 
oraz wspomaganie edukacji pracowników

Niewątpliwie bardzo duże znaczenie ma wybór techniki szkole-
niowej. Z całą pewnością można stwierdzić, że właśnie technika ma 
duży wpływ na skuteczność szkolenia, a także szybkość wprowadza-
nia innowacji, powodzenie projektów inwestycyjnych, jak również 
na efektywność pracy całego zespołu. Wyróżniamy techniki szkole-
niowe takie jak (Amstrong 2007):

• staż wstępny – pracownicy otrzymują ogólne informacje 
na temat organizacji, jej polityki w zakresie dotyczącym za-
trudnionych osób, procedur (spotkania przeglądowe, kwe-
stie związane z BHP oraz możliwości dalszego szkolenia);  
Manager musi zagwarantować szybkie wdrożenie do pracy 
i osiągnięcie oczekiwanych wyników;

• szkolenie na stanowisku pracy – pod okiem przewodnika, 
trenera lub managera pracownicy zdobywają wiedzę głów-
nie w pracy;

• szkolenie poza miejscem pracy – odbywa się w formie kur
sów, podczas których ludzie zdobywają całkiem nowe umie-
jętności, a także uzupełniają wiedzę, jaką czerpią z pracy. 

Wspomaganie pracowników może się odbywać na różne spo-
soby, a mianowicie poprzez: coaching, demonstrację czy mentoring. 
Według A. Sajkiewicza „coaching to partnerski sposób dzielenia się 
przez kierownika wiedzą z podległymi mu pracownikami, mający 
na celu poprawę efektywności pracy, rozwój pracowników i two-
rzenie inteligentnych (uczących się) organizacji” (Sajkiewicz 2000). 
Coaching, czyli wsparcie rozwoju umiejętności w określonej dzie-
dzinie, udzielany jest indywidualnie. W takiej sytuacji osobisty tre-
ner pomaga pracownikowi przezwyciężyć ograniczenia, na przykład 
związane z kierowaniem zespołem czy z trudnościami w komunika-
cji. Istotnym elementem tej metody jest osobista relacja i wzajemne 
zaufanie między coachem i osobą coachowaną (może to być mana-
ger, pracownik, sportowiec itd.). Dzięki wsparciu ma ona osiągnąć 
uzgodnione z coachem cele. Dobry coach nigdy nie podsuwa rozwią-
zań problemów, a jedynie inspiruje pracownika do samodzielnego 
zmierzenia się z trudną sytuacją. Coaching może odnosić się do po-
szczególnych pracowników, jak i całych zespołów (Garski, Gontarz, 
Smartlink 2009). 

Demonstracja jest to proces polegający na opowiadaniu lub 
pokazywaniu zatrudnionym, jak należy wykonać zadanie, a następ-
nie poproszeniu ich o samodzielne wykonanie zadania. Jest jedną 
z najczęściej stosowanych metod szkolenia, jednak niestety jest ona 
nadużywana przez osoby prowadzące szkolenia. Jest metodą bezpo-
średnią, w którą pracownik aktywnie się angażuje. Nie stanowi ona 
ustrukturowanego systemu nauczania, w którym ludzie muszą zrozu-
mieć kolejne etapy treningu i realizować je, robiąc postępy zgodnie 
z krzywą uczenia się (Amstrong 2007). 

Mentoring jest formą relacji mistrzuczeń. W mentoringu relacja 
ta jest realizowana poza zhierarchizowanymi strukturami istniejącymi 
w ramach instytucji naukowych. Zawiązanie i kontynuowanie takiej 
relacji odbywa się na zasadach całkowitej dobrowolności zarówno 
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i potrafić wykonać. Planowanie procesów kształceniowych w fir-
mach dokonuje się z uwzględnieniem strategicznych celów organi-
zacji i potrzeb szkoleniowych pracowników.

Efektywność programów szkoleniowych

Środki przeznaczone na szkolenie personelu stanowią dla 
przedsiębiorstwa inwestycję. W tym kontekście ocena efektywno-
ści szkolenia jest bardzo ważna, gdyż pozwala stwierdzić, jaka jest 
skuteczność badanego programu treningowego w osiąganiu wyzna-
czonych celów, w jakim stopniu spełnił on oczekiwania pracowników 
i przedsiębiorstwa, czy pracownicy poszerzyli swój potencjał kwali-
fikacyjny, czy dokonano transferu nowej wiedzy i czy w wyniku tego 
transferu nastąpiły oczekiwane zmiany, które następnie wpłynęły 
pozytywnie na efektywność gospodarowania zasobami przedsię-
biorstwa (http://www.wneiz.pl 2016). Należy podkreślić, że trwałe 
rezultaty szkolenia zawodowego widoczne są dopiero po upływie 
określonego czasu. 

Choć szkolenia są jednym z najpopularniejszych sposobów bu-
dowania kompetencji i realizowane są praktycznie od początków 
cywilizacji, współcześnie liczba teorii i narzędzi wykorzystywanych 
w procesach controllingu personalnego jest dość ograniczona. Wy-
nika to najprawdopodobniej z kilku powodów. Z pewnością sama 
materia oceny efektywności szkoleń jest złożona, a metodyka i pro-
ces oceny często bardzo kosztowne. Małe organizacje nie są gotowe 
pod względem dojrzałości procesowej do takiej oceny, a organiza-
cji często trudno jest zdefiniować bardzo precyzyjnie potrzeby (ze 
względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy, złożoność pro-
cesów) (Głowicki 2015). W praktyce biznesowej managerzy i oso-
by zarządzające sięgają po model oceny efektywności autorstwa                
D. Kirkpatricka. Wprowadził on taksonomię efektów programu 
rozwoju kompetencji, rozróżniając cztery obszary jego wpływów na 
uczestników oraz organizację (Rostkowski, Danilewicz 2012):

1. Reakcja na odbyty program rozwoju kompetencji;
2. Ocena procesu uczenia się;
3. Analiza wdrożenia nabytej wiedzy i umiejętności;
4. Ocena efektów wynikających z ich zastosowania.

Na pierwszej płaszczyźnie opisuje się oraz bada reakcje i wra-
żenia uczestników programu rozwoju kompetencji. Zadaniem takiej 
oceny jest zgromadzenie informacji na temat czynników wpływa-
jących pozytywnie bądź negatywnie na percepcje programu przez 
zainteresowanych (treści, formy przekazu, oceny prowadzącego pro-
gram, warunków szkolenia czy przydatności tematu). Dodatkowo 
uzmysławia się uczestnikom, że zadaniem organizatorów programu 
rozwojowego jest niesienie pomocy w celu podniesienia ich kom-
petencji. Druga płaszczyzna dotyczy oceny uczenia się. Jej zadaniem 
jest ustalenie rzeczywistego przyrostu kompetencji, a także porów-
nanie go z wcześniej zaplanowanym oraz sprawdzenie czy przyrost 
kompetencji jest funkcją programu rozwoju kompetencji. Obiektem 
zainteresowań oceny na poziomie zachowań jest przede wszystkim 
sprawdzenie, czy oraz w jakim stopniu nowo zdobyta wiedza jest 
stosowana w praktyce. By doszło do bezprecedensowej zmiany po-
staw uczestników programu szkoleniowego, należy spełnić cztery 
warunki:

1. W organizacji musi panować atmosfera sprzyjająca zmianom;

po stronie mentora, jak i mentorowanego. Mentoring ma na celu 
stworzenie bezpiecznych przestrzeni do otwartej dyskusji, planowa-
nia działań i wymiany myśli wolnych od elementów występujących 
w relacji podwładnyprzełożony, takich jak ocena, nadzór czy sankcja. 
W związku z tym błędem jest traktowanie mentora jako zastępcy, czy 
też konkurenta formalnego przełożonego. Jako osoba zewnętrzna wo-
bec środowiska codziennej pracy naukowca mentor może pomagać 
mentorowanemu w szerszym spojrzeniu na jego bieżące położenie 
i ścieżkę kariery naukowej, a bazując na swoim doświadczeniu, służyć 
radą w kluczowych jej momentach (Amstrong 2007).

Proces szkolenia i jego uwarunkowania

Proces szkolenia zawodowego mający miejsce w przedsiębior-
stwie rozpoczyna się od momentu, w którym dyrektor po zapozna-
niu się z potrzebami szkolenia pracowników oraz managerów za-
twierdza stosowany plan w tym zakresie, opracowany przez działy 
kadrowe. Na plan składają się szkolenia wewnątrzzakładowe oraz 
zewnętrzne. Firmy edukacyjne, z którymi współpracowały organiza-
cje w minionych latach, przysyłają oferty szkoleń. Kadry porównują 
nadesłane propozycje z ofertami zamieszczonymi w Internecie przez 
inne ośrodki szkoleniowe. Podstawowymi kryteriami przy wyborze 
szkoleń są (Suchy 2010):

• zakres merytoryczny szkolenia;
• pozycja firmy szkolącej na rynku;
• miejsce szkolenia;
• cena szkolenia;
• fachowość i doświadczenie wykładowców i trenerów.

Właściwie zaplanowany i przeprowadzony proces szkolenia skła-
da się z następujących elementów (http://outsourcing.edu.pl 2016):

1. Identyfikacji potrzeb szkoleniowych – polega na analizie po-
trzeb firmy, zespołu, zawodu i poszczególnych pracowników 
w zakresie nowych umiejętności, wiedzy i kompetencji. Ana-
liza powinna dotyczyć zarówno bieżących, jak i przyszłych 
potrzeb;

2. Przygotowania szkolenie musi być przeprowadzone w taki 
sposób, aby spełniało potrzeby i cele dzięki wyznaczeniu 
właściwych technik i miejsca szkolenia oraz osoby prowa-
dzącej szkolenie;

3. Przeprowadzenia szkolenia – należy się upewnić, że zasto-
sowane zostały najodpowiedniejsze metody szkoleniowe, 
umożliwiające zdobycie pracownikom nowych umiejętności, 
wiedzy i kompetencji;

4. Oceny wpływu szkolenia na jakość i efektywność organizacji 
– metody oceny efektywności szkolenia muszą zostać okre-
ślone przed jego rozpoczęciem. Powinien zostać wyznaczony 
zarówno sposób oceny efektywności, jak i osoby, które będą 
analizować wpływ przeprowadzonego szkolenia na efektyw-
ność organizacji.

Podstawą do osiągnięcia sukcesu w doskonaleniu oraz rozwo-
ju jest prawidłowe zaplanowanie oraz wcześniejsza analiza potrzeb 
szkoleniowych. Doskonalenie musi mieć jasno określony cel. Nato-
miast analiza potrzeb polega na określeniu rozbieżności między tym, 
co pracownicy wiedzą i potrafią wykonać, a tym, co muszą wiedzieć 
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Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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2. Osoba uczestnicząca w programie rozwoju kompetencji 
musi wykazać chęć do zmiany zachowania;

3. Osoba uczestnicząca w programie musi posiadać wiedzę na 
temat tego, co i w jaki sposób w dotychczasowych zachowa-
niach powinno być zidentyfikowane;

4. Osoba, która zakończyła szkolenie, powinna otrzymywać in-
formację zwrotną o skutkach zmiany zachowania oraz być 
nagradzana za pozytywną zmianę.

Ostatni czwarty obszar oceny efektywności programów roz-
wojowych kompetencji, według D. Kirkpatricka, to ocena wyników               
z perspektywy rezultatów danego programu wpływających na pod-
niesienie efektywności działania zespołu lub całej organizacji. 

Podsumowanie

Dobry pracownik to bezcenny nabytek dla każdego przedsię-
biorstwa. Od jego wiedzy oraz zaangażowania w wykonywanie służ-
bowych obowiązków zależy wiele. Im bardziej lojalny, im silniej zwią-
zany z firmą – tym lepiej dla pracodawcy. Szkolenia są ważną formą 
inwestycji w pracowników. Można je organizować w organizacji lub 
skorzystać z szerokiego asortymentu szkoleń zewnętrznych. Dzię-
ki nim wzrasta wiedza pracowników, a pozyskane w czasie szkoleń 
umiejętności pozwalają na efektywniejszą pracę. Pracownicy, którzy 
mogą korzystać z takich szkoleń, czują się też bardziej związani z fir-
mą, a ich szersza wiedza szybko zwraca się z nawiązką. Inwestycja 
w personel jest bardzo ważna dla współczesnego przedsiębiorstwa. 
Efekty, jakie może przynieść, są natomiast bardzo trudne do wyce-
nienia, dlatego bardzo ważnym zabiegiem jest ocena efektywności 
procesu szkoleniowego. Taka ocena jest bardzo skomplikowana, 
zwłaszcza z tego względu, iż powinna ona znaleźć odzwierciedlenie 
w efektywności całego przedsiębiorstwa, co z kolei jest uzależnione 
od wielu elementów niepowiązanych z badanym procesem. Gene-
ralnie ważne wydaje się staranne zaprogramowanie procesu oraz 
wybór odpowiednich kryteriów oceny (ilościowych, a także jakościo-
wych). W tym celu konieczna jest budowa zintegrowanego systemu 
szkoleniowego, w pełni dostosowanego do wymagań organizacji, 
która podejmuje te działania, mając na uwadze długotrwały rozwój 
własny i zatrudnionych w niej pracowników.
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