
 

 

 
ELTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

2016 

Opracowanie programu 

planowania rozwoju 

pracowników w tym 

programu kształtowania 

relacji 

interpersonalnych 
[Eltrans spółka społecznie odpowiedzialna] 

 
[  E L T R A N S  S P Ó Ł K A  Z  O . O . Z  S I E D Z I B Ą  W  B R Z E Z I U  4 6 - 0 2 1  B R Z E Z I E  K / O P O L A ]  

 



  

 

 

 

 

 
 

Spis treści 

1. Wprowadzenie  

 

Nowoczesne formy rozwoju pracownika czyli jak poszerzać wiedzę pracowników, rozwijać ich 

kompetencje umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na obecnym bądź przyszłym stanowisku 

 

Według podstawowych założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi pracownicy danej 

organizacji to jej zasób strategiczny. Potencjał, w który należy i warto inwestować. Ludzie to wyjątkowy 

kapitał organizacji, wart szczególnych zabiegów, zaś inwestycja w „zasoby ludzkie” mimo, że z reguły 

kosztowna, jest wysoce opłacalna. „Można nawet powiedzieć, że rozwój kadr stanowi zasadniczą 

strategię przeżycia i rozwoju organizacji. Rozwój pracowników powinien więc być, podstawową 

wartością zarówno dla organizacji, jak i dla niego samego.” Rozwój zasobu pracowniczego zyskuje 

obecnie coraz większe znaczenie, niezależnie a może właśnie szczególnie, w czasie spowolnienia 

gospodarczego. Źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa stać się może zdolność załogi do 

tworzenia innowacji oraz projektowania i wdrażania długofalowych zmian rozwoju firmy. Wartością 

dodaną rozwoju zawodowego, dodatkowym plusem dla lepiej wykształconego pracownika jest 

zwiększenie jego szans na rynku pracy. Rozwój kadr obejmuje wszystkie działania podejmowane w 

organizacji, których zadaniem jest wspieranie i realizacja procesu doskonalenia kwalifikacji i motywacji 

pracowników. Proces ten ma na celu „wyposażenie ich potencjału zawodowego we właściwości 

niezbędne do wykonywania obecnych i przyszłych zadań. W efekcie przyczynia się on do osiągnięcia 

celów przedsiębiorstwa i indywidualnych celów pracownika.” Powinien sprowadzać się do: identyfikacji 

cech, potrzeb, aspiracji, celów pracownika, przekazywania informacji o perspektywach i warunkach ich 

spełnienia w ramach firmy, wreszcie do wzajemnego dostosowania oczekiwań i możliwości obu 

podmiotów 

2.Rozwijanie potencjału pracy – podmioty i narzędzia 

2.1 Luka potencjału pracy 

Indywidualny potencjał pracy pracownika to ogół cech i właściwości poszczególnych pracowników, 

które decydują o ich aktualnej i przyszłej zdolności i gotowości do realizacji zadań w przedsiębiorstwie, 

jak również o ich sile przetargowej na rynku pracy. Jego strukturę przedstawia rysunek 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

KOMPETENCJE 
ZDROWIE MOTYWACJE 

WIEDZA 
UMIEJĘTNOŚCI ZACHOWANIA 

 

POTENCJAŁ PRACY PRACOWNIKA  – aspekt 

jakościowy 

 

X 

NAKŁAD CZASU PRACY – aspekt ilościowy 

 

INDYWIDUALNY POTENCJAŁ 

PRACY PRACOWNIKA  

 

X 

UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA 



INDYWIDUALNY POTENCJAŁ PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

2.2 Indywidualny potencjał pracy przedsiębiorstwa 

Luka potencjału to rozbieżność pomiędzy wymaganym, a istniejącym ( w określonym miejscu i czasie) 

potencjałem pracy. Diagnozowanie potrzeb i możliwości personelu nosi także nazwę audytu 

personalnego. 

Rozwój potencjału pracy obejmuje ogół celowych i systematycznych działań adresowanych do 

pracowników wszystkich szczebli hierarchicznych w postaci: 

 planowania i realizacji karier zawodowych 

 kształcenia i doskonalenia zawodowego 

 organizacji i strukturyzacji pracy. 

Działania te zmierzają do wzbogacenia potencjału pracy pracownika o określone nowe lub podniesienie 

poziomu już posiadanych kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na obecnym 

stanowisku i/lub przyszłym wymaganiom wynikających ze zmian zachodzących w przedsiębiorstwie i 

jego otoczeniu. 



  

 

 

 

 

 
 

 

 Na rysunku przedstawiono model rozwoju potencjału pracy. 

UWARUNKOWANIA FUNKCJI 

PERSONALNEJ 

CELE 

ZARZĄDZANIA KADRAMI 

EFEKTYWNOŚĆ ZASOBÓW 

LUDZKICH 

 Ekologiczne  

 Ekonomiczne 

 Organizacyjne  

 Prawne 

 Rynkowe 

 Społeczno - kulturowe 

 Techniczne 

 Technologiczne 

  

PLANOWANIE ROZWOJU POTENCJAŁU PRACY 

Potrzeby personalne przedsiębiorstwa Wyposażenie personalne przedsiębiorstwa 

  

 Ustalenie wymagań dla poszczególnych 
stanowisk ( czynności) pracy  

 Określenie wzorcowego podziału zadań i ról 
organizacyjnych 

 Identyfikacja stopnia spełnienia wymagań 
stanowiskowych przez pracowników lub osób 
planowanych do obsady lub wykonujących określone 
czynności 

 Analiza aktualnego podziału zadań i ról 
organizacyjnych 

 

 Analiza porównawcza pożądanych profili 

kompetencyjnych z posiadanymi kompetencjami 

pracowników 

 

   

 Ustalenie aktualnej lub antycypowanej luki potencjału 

pracy 

 

   

 Analiza warunków ograniczających rozwój potencjału 

 

 

   

 Analiza i wybór wariantów działań zmierzających do 

minimalizacji luki potencjału pracy 

 



  

 

 

 

 

 
 

   

 PROCES ROZWOJU POTENCJAŁU PRACY UWARUNKOWANIA 

FUNKCJI PERSONALNEJ 

  Kształtowanie ścieżek kariery 
 Szkolenie zawodowe 
 Przemieszczenia pracowników 
 Strukturyzacja pracy 

 

   

KONTROLA ROZWOJU POTENCJAŁU PRACY  

  Ocena prawidłowości wyboru działań 
 Ocena poprawności działań 
 Ocena skuteczności działań i ich skutków 

ubocznych 

 

 

3. Model rozwoju potencjału pracy 

3.1  Istota rozwoju zawodowego 

Doskonalenie zasobów ludzkich koncentruje się na pogłębianiu i poszerzaniu zakresu kompetencji, 

którymi dysponują pracownicy i które stwarzają im możliwości awansu, rozwoju i coraz pełniejszego 

wykorzystania swego potencjału 

 Rozwój zawodowy często jest łączony i omawiany z takimi pojęciami, jak kształcenie zawodowe, 

szkolenie czy doskonalenie zawodowe. Oleksyn stosuje pojęcie „dynamiczny rozwój zawodowy”, pod 

którym rozumie  

 „ ... aktualizowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, umiejętności oraz rozwijanie cech 

psychofizycznych i zachowań społecznych, koniecznych w pracy zawodowej teraz i w przyszłości 

oraz pozwalających na poszerzenie treści pracy i podejmowanie nowych ról”. 

Definicja ta jest zbieżna z pojęciem „doskonalenie i dokształcanie zawodowe”. Jest ona stosowana 

przez większość autorów. „... zatem przez rozwój zawodowy można rozumieć aktualizowanie 

i zdobywanie nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, nabywanie umiejętności i rozwijanie 

predyspozycji psychofizycznych i umysłowych niezbędnych do poszerzania treści pracy na 

obecnym stanowisku oraz realizacji innych form awansu zawodowego, w tym karier zawodowych”  



  

 

 

 

 

 
 

Rozwój zawodowy prowadzi do awansu zawodowego. Stanowi on zmianę dotychczasowego statusu 

pracownika. Ma ona na celu wykorzystanie dodatkowo zdobywanej wiedzy i umiejętności oraz innych 

walorów pracownika ponad te, jakie były potrzebne do wykonywania pracy na obecnym stanowisku. 

Należy zauważyć, iż awans zawodowy wymaga konkretnych działań pracodawcy w stosunku do tych 

pracowników, którzy spełnili odpowiednie wymagania stawiane w ramach polityki awansów.  

Najbardziej atrakcyjną formą awansów jest ścieżka kariery zawodowej, która obejmuje kolejne 

stanowiska na coraz to wyższych szczeblach struktury organizacyjnej.  

Oprócz rozwoju zawodowego, bardzo często używa się terminu rozwój osobisty. Może on być tożsamy 

z rozwojem zawodowym, ale tylko wtedy, kiedy wizja ścieżki rozwoju osobistego pracownika jest 

identyczna ze ścieżką rozwoju nakreśloną przez przedsiębiorstwo jak przedstawia to rysunek poniżej 

 Ścieżkę rozwoju osobistego kształtuje sam pracownik, kierując się własnymi ambicjami, 

aspiracjami, zdolnościami i umiejętnościami, a także własnym systemem wartości i potrzeb. Ścieżki 

rozwoju zawodowego ustala się mając na uwadze przede wszystkim potrzeby rozwoju organizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Podmiot finansujący 

Pracownik Zakład 

ROZWÓJ 

OSOBISTY 

MIESZANE 

FORMY 

INSTYTUCJONALNY 

ROZWÓJ ZAWODOWY 

Indywidualna ścieżka 

rozwoju pracownika 

Niepełna możliwość 

realizacji w zakładzie 

Ścieżki awansów 

Poziome 

Poziomo-pionowe 

Pionowe 

Kariera 

zawodowa 



  

 

 

 

 

 
 

Pracownicy planują swój rozwój osobisty przy pomocy i zachęcie ze strony menedżerów. Plan rozwoju 

osobistego wyznacza działania proponowane przez pracowników w celu własnego kształcenia się i 

rozwoju. Biorą oni na siebie odpowiedzialność za formułowanie planu i wcielanie go w życie, ale mogą 

otrzymać wsparcie ze strony organizacji i przełożonych. „Celem planowania rozwoju osobistego jest 

promowanie kształcenia w celu dostarczenia ludziom wiedzy i umiejętności, które pomogą im w rozwoju 

zawodowym”. W interesie pracownika leży śledzenie przebiegu swojej pracy zawodowej, po to, by 

ocenić, czy jest ona zbieżna z osobistą ścieżką rozwoju zawodowego. „Pracownik, chcąc realizować 

własną wizję rozwoju osobistego musi formułować elastyczne plany rozwoju, ciągle dostosowywać je do 

wymagań rynku pracy i strategii firmy”. 

O wiele łatwiejszą, z punktu widzenia wymagań stawianych pracownikowi, jest strategia rozwoju 

zawodowego widziana i realizowana przez organizację, a więc tzw. instytucjonalny rozwój 

zawodowy. Opiera się on na długookresowych ścieżkach awansów pracowników, w tym kariery 

zawodowej, uzależniony od spełniania z góry ustalonych wymagań i kryteriów  

 Przemieszczenia pracowników, czyli zmiany stanowisk pracy mogą się odbywać w kierunku: 

 Poziomym, wiąże się to z poszerzeniem treści pracy i samodzielności na dotychczas 

zajmowanym stanowisku, co wymaga wyższych kwalifikacji i uprawnień. Ich zaletą jest 

ograniczenie liczby stanowisk kierowniczych lub ich likwidacja; 

 Poziomo-pionowym, tego rodzaju przesunięcia obejmują awansowanie w obrębie podobnych 

stanowisk, które uważane jest za trudniejsze i wymaga dodatkowych – wyższych kwalifikacji; 

 Pionowe, przesunięcia dotyczące przechodzenia ze stanowiska niższego na wyższe w ramach 

jednej lub więcej ścieżek, lub też degradacja; 

 Na zewnątrz organizacji, odejście pracowników z organizacji. 

 Przesunięcia poziome często wiążą się z koniecznością przekwalifikowania zawodowego oraz 

niebezpieczeństwem, iż praca w innym pionie nie będzie odpowiadać zainteresowaniom 

i predyspozycjom pracowników. Są one często powodowane ograniczonymi możliwościami 

przemieszczeń pionowych, gdyż dążą do spłaszczania struktur organizacyjnych. „Dlatego też pojęcie 

awansu nie jest kojarzone obecnie tylko ze zmianą stanowiska w firmie, ale obejmuje także zwiększenie 

samodzielności w wykonywanej pracy, wynagrodzenia na danym stanowisku oraz zakresu uprawnień. 

Przemieszczenia mogą być dokonywane z inicjatywy kierownictwa oraz pracowników”  

W ramach wszystkich rodzajów i kierunków zmian stanowiskowych istnieje niebezpieczeństwo, iż 

przemieszczony pracownik nie będzie sobie radził na nowej pozycji, czyli osiągnie tzw. szczebel 

niekompetencji. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania takiej sytuacji jest dokładne badanie 

kandydatów na dane stanowisko zgodnie z procedurą doboru pracowników, nie zaś „rozdzielanie” 

atrakcyjnych wakatów w nagrodę za wcześniejsze zasługi. „Każde przemieszczenie pracownika w 

organizacji powinno być podyktowane chęcią zwiększenia sprawności funkcjonowania firmy oraz 



  

 

 

 

 

 
 

dążeniem do osiągnięcia efektu synergii. Jednakże do uzyskania tego efektu niezbędny jest jeszcze 

odpowiedni poziom zintegrowania pracowników”  

3.2  Proces rozwoju zawodowego. 

 Proces rozwoju zawodowego pracownika w organizacji rozpoczyna się z chwilą podjęcia przez 

niego pracy, a kończy wraz z odejściem z organizacji. Może trwać nawet kilkadziesiąt lat, a jego skutki 

bardzo istotnie rzutują na jakość wykonywanych zadań. Przedsiębiorstwa dostrzegające ten fakt starają 

się świadomie nim kierować i kształtować go pod kątem realizacji swoich celów strategicznych. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek Elementy procesu rozwoju pracowników w firmie. 

3.3 Zarządzanie rozwojem zawodowym ( karierą) 

Zarządzanie karierą ma na celu: zaspokojenie potrzeb organizacji w zakresie następstw na 

stanowiskach kierowniczych; zatrudnienie uzdolnionych pracowników wraz z zapewnieniem im 

odpowiedniego szkolenia i doświadczenia oraz zapewnienie pracownikom o odpowiednich 

predyspozycjach wskazówek i zachęty, jakich potrzebują do wykorzystania swoich predyspozycji oraz 

zrobienia kariery, która będzie odpowiadała ich talentom i aspiracjom.  

Na każdym z prezentowanych tam etapów ludzie rozwijają się w różnym tempie. Poprzez analizowanie 

postępów pracowników w obrębie organizacji w stosunku do oceny efektów realizowane jest badanie 

dynamiki kariery, co z kolei jest wstępem do stworzenia założeń zarządzania karierą i opracowania 

Cechy i cele 

pracownika 

Ocena 

możliwości 

Potrzeby 

kadrowe firmy 

Plan 

rozwoju 
Ocena Doskonalenie Przemiesz- 

czenia 

Integrowanie 



  

 

 

 

 

 
 

planów następstw. Analiza dynamiki kariery wskazuje również, w jaki sposób można przeprowadzić 

konieczne zmiany w ścieżce kariery obiecujących pracowników. Wykrywa także różnego rodzaju 

anomalie, takie jak awansowanie na wyrost, albo problemy menedżerów, którzy stoją w miejscu lub 

przekroczyli już swój „próg niekompetencji”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika kariery opisuje postęp kariery, sposób, w jaki poszczególni pracownicy pną się w górę na 

kolejne szczeble kariery poprzez awans lub rozszerzanie czy też wzbogacanie swoich ról, przyjmując 

na siebie większe obowiązki lub wykorzystując w większym stopniu swoje umiejętności i możliwości. 

Zarządzając karierą, należy przyjąć określone założenia dotyczące takich zagadnień jak: 

Dynamika 

kariery 

Ocena efektów i 

potencjału 

Rozwój 

kadry 

kierowniczej 

Planowanie 

kariery 
Szkolenie nowych 

pracowników i wstępne 

doświadczenia 

Rekrutacja 

Samoocena 

Założenia 

zarządzania 

karierą 

Prognozowanie 

popytu i podaży 

Planowanie 

następstw 

Doradztwo 

w sprawach 

kariery 

Mentoring Szkolenie dla 

kadry 

kierowniczej 

Rozwój kariery 

poprzez wzrost 



  

 

 

 

 

 
 

 Decyzje typu „stworzyć czy kupić” Organizacja musi podjąć decyzje odnośnie zakresu, w 

jakim awansuje na stanowiska menedżerskie własnych pracowników; rekrutuje lub podkupuje 

menedżerów z zewnątrz; oraz kupuje utalentowanych pracowników z zewnątrz, gdyż z prognoz 

popytu i podaży wynika, że w przyszłości na rynku pracy będzie brakować dobrych 

menedżerów. 

 Polityka krótko – lub długoterminowa Istnieją trzy rodzaje polityki, wyróżnione na podstawie 

przyjmowanych horyzontów czasowych związanych z planowaniem kariery. Przedstawione są 

one w tabeli 

Polityka krótko – lub długoterminowa 

Horyzont czasowy Rodzaj stosowanej polityki 

Efekty 

krótkoterminowe 

Następuje koncentracja na tzw. „tu i teraz”. Zatrudnia się pracowników 

osiągających bardzo dobre wyniki, którzy dobrze wykonują swoją obecną 

pracę, dzięki czemu mają szanse na awans, a firma dostaje to czego chce. 

Szkolenie menedżerów na przyszłość, jest uważane za stratę czasu. System 

ten przeważa w małych, gwałtownie rozwijających się, elastycznych 

organizacjach. 

Plany 

długoterminowe 

Przyjmuje się bardzo ustrukturyzowane podejście do zarządzania karierą. 

Przeprowadza się skomplikowane analizy efektów i potencjału i wykorzystuje 

się metody oceny zintegrowanej, aby odkryć talenty lub potwierdzić ich 

istnienie. System ten przeważa w organizacjach dużych i biurokratycznych. 

Długoterminowa 

elastyczność 

Następuje koncentracja na osiąganiu dobrych wyników w danym momencie i 

dzięki temu w znacznym stopniu przygotowuje się pracowników do rozwoju. 

Wychodzi się z założenia, że zdolności pracowników powinny być oceniane 

i rozwijane poprzez szkolenie nie przypisane do danego stanowiska oraz 

przez zwiększanie doświadczenia pracowników dzięki rotacji stanowisk lub 

zmianie ukierunkowania ścieżek kariery. 

Prognozy popytu i podaży przygotowywane są za pomocą technik planowania i kształtowania 

zasobów ludzkich. Tam gdzie istnieje rozległa baza danych dotycząca przebiegu procesów, cech 

pracowników, oraz oceny efektów i potencjału, mogą być wykorzystywane profesjonalne systemy. 

Systemy te mogą ustalić zależności pomiędzy możliwościami i cechami osobowymi, aby doradcy ds. 

kariery byli w stanie stwierdzić, jakie możliwości rozwoju zawodowego otwierają się przed osobami o 

danych cechach charakteru. Jednak takie metody mają pewne ograniczenia. 

„W przypadku popytu i podaży istnieje tak wiele zmiennych czynników, że czasami możliwa jest jedynie 

analiza roczna, pozwalająca ustalić, ilu menedżerów odejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych 

czterech lub pięciu lat i ilu jest menedżerów niższego szczebla, którzy mają predyspozycje do tego, aby 

ich zastąpić. Jeśli takie porównanie wykaże poważne różnice, powinno się podjąć odpowiednie kroki 



  

 

 

 

 

 
 

zmniejszające czy nawet eliminujące niedobór, lub znaleźć inne rozwiązania dla tych, którzy nie chcą 

się rozwijać” 

„Celem planowania następstw na stanowiskach kierowniczych jest zorientowanie się, czy w firmie są 

pracownicy, którzy mogą objąć stanowiska zwolnione na skutek awansu, przejścia na emeryturę, 

śmierci, odejścia lub przeniesienia. Ponadto zmierza ono do stworzenia odpowiedniej kadry 

menedżerów, którzy będą mogli objąć stanowiska utworzone w przyszłości. Informacje potrzebne do 

planowania następstw pochodzą z analiz prowadzonych przez organizację oraz prognoz popytu i 

podaży” 

Na plany następstw wpływają również takie elementy jak dynamika kariery w organizacji oraz ocena 

efektów i potencjału, które dostarczają informacji na temat tego, kto może objąć wolne stanowiska teraz 

lub w przyszłości. Tego rodzaju informacje powinny być zapisywane, aby można było podejmować 

decyzje dotyczące awansu i następstw oraz organizować szkolenia dla pracowników o odpowiednich 

predyspozycjach, którzy mogą awansować . 

 Proces planowanie kariery – określa rozwój pracownika w obrębie organizacji zgodnie z jej 

potrzebami, wynikami, możliwościami, a także preferencjami pracowników. 

 „Wykorzystuje informacje płynące z oceny potrzeb organizacji, oceny efektów i potencjału oraz planów 

następstw kadry kierowniczej i zamienia je na programy indywidualnego rozwoju kariery oraz ogólne 

ustalenia w zakresie rozwoju kadry kierowniczej, doradztwa w sprawach kariery, mentoringu i szkolenia 

kadry kierowniczej” 

3.4 Rozwój kariery poprzez wzrost – metoda zakresu kompetencji. 

Określenie rozwoju kariery jest możliwe w kategoriach kompetencji niezbędnych pracownikom do 

wykonywania swojej pracy, brania na siebie coraz większej odpowiedzialności i większego 

angażowania się w pracę. Czynniki te mogą być opisane jako zakresy kompetencji. Przydatna jest 

specjalnie utworzona mapa kariery, zawierającą „punkty docelowe” dla pracowników, aby wiedzieli jakie 

poziomy kompetencji muszą osiągnąć, aby piąć się po szczeblach kariery. Może im to pomóc w 

planowaniu rozwoju osobistego. Zaletą tej metody jest to, że pracownicy otrzymują dokładne 

wskazówki, jak mają dotrzeć do „punktów docelowych”. Metoda zakresu kompetencji może zostać 

powiązana z krzywą płac, powstaje w ten sposób w pełni zintegrowane podejście do zarządzania 

karierą i wynagrodzeniem, które uwzględnia potrzebę połączenia tych dwóch aspektów. 

Doradztwo w sprawach kariery. 

Doradztwo w sprawach kariery jest zadaniem wymagającym odpowiednich umiejętności, a bezpośredni 

przełożony nie zawsze jest osobą, która może się tym zajmować, chociaż wszyscy menedżerowie 



  

 

 

 

 

 
 

powinni być przeszkoleni w zakresie stosowanych metod. Większość dużych organizacji zatrudnia 

odpowiednich specjalistów, których wyłącznym zadaniem jest doradzanie w sprawach kariery, którego 

celem jest wspieranie wysiłków menedżerów liniowych. Do tego celu może być stosowany mentoring 

czy coaching. Pracownicy muszą mieć rozwiniętą samoświadomość, lepszy dostęp do informacji na 

temat możliwości rozwoju kariery oraz umiejętność podejmowania decyzji. 

Kariera w organizacjach o płaskich strukturach. 

„Powstanie organizacji o płaskich strukturach oraz tzw. organizacji szczupłych spowodowało znaczące 

zmiany w perspektywach kariery. Możliwości awansu w takich organizacjach są ograniczone, a rozwój 

odbywa się poprzez przydzielanie pracownikom zróżnicowanych zadań, głównie na tym samym 

poziomie, a nie pięcie się w górę w ramach rozbudowanej hierarchii”. Nie koniecznie oznacza to, że 

pracownicy mają mniejsze szanse na osiągnięcie sukcesu: rozwijają się oni dzięki możliwości 

zwiększenia zakresu odpowiedzialności . 

Przewiduje się, że w przyszłości będą dominować przedsiębiorstwa o płaskich strukturach. Fakt ten 

w dużym stopniu przyczynia się do tego, że koncepcja „pracy na całe życie” powoli odchodzi w 

przeszłość. Pracownicy muszą zweryfikować swoje oczekiwania wobec rozwoju kariery w obrębie 

organizacji i zauważyć, że nie mają już dokładnie określonej ścieżki kariery poprzez awans. 

Zarządzanie karierą w organizacjach o płaskich strukturach wymaga takiego podejścia, które weźmie 

pod uwagę zarówno potrzeby i zainteresowania organizacji, jak i poszczególnych pracowników. Odnosi 

się to do rekrutacji, planów rozwoju osobistego, awansu równoległego, zadań międzynarodowych, 

stanowisk rozwojowych, wyznaczników kariery oraz wsparcia dla tych pracowników, którzy chcą się 

rozwijać. Wymaga również kreatywności w określaniu sposobów tworzenia możliwości rozwoju i 

zwiększenia lojalności pracowników. 

Szkolenia i ich znaczenie w rozwoju kariery 

 Szkolenie to „zaplanowany proces zmieniania postawy, wiedzy lub umiejętności poprzez 

uczenie się i osiągnięcie właściwych efektów w zakresie jednego lub kilku zadań. Jego celem jest 

rozwijanie umiejętności pracowników, aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby personalne organizacji” 

 Przygotowując działalność szkoleniową, należy uwzględnić następujące jego aspekty: szkolenia 

takim jak: filozofia szkoleniowa, proces szkolenia, określanie potrzeb szkoleniowych, planowanie 

szkolenia, przeprowadzenie szkolenia, odpowiedzialność za szkolenie oraz ocena szkolenia. 

Filozofia szkoleniowa. 

 Filozofia szkoleniowa organizacji ukazuje wagę, jaką firma przywiązuje do szkolenia. 

„Organizacje posiadające pozytywną filozofię szkoleniową rozumieją, że funkcjonują w świecie, 

w którym przewagę konkurencyjną osiąga się dzięki zatrudnianiu lepszych pracowników oraz, że nie 



  

 

 

 

 

 
 

osiągną tego bez inwestowania w rozwój umiejętności i kompetencji zatrudnionych osób”. Organizacje 

takie są świadome, że obecne i przyszłe braki umiejętności mogą zagrozić ich przyszłości i rozwojowi 

wiedzą, że szkolenie jest „inwestycją”, która im się opłaci. Cele szkoleniowe należy wyznaczyć tak, aby 

możliwe było uzyskanie zwrotu z inwestycji w zasoby ludzkie, podobnie jak w wypadku innych 

inwestycji. 

Proces szkolenia. 

 Proces szkolenia to zaplanowanie, wdrożenie i ocena systematycznych programów 

szkoleniowych oraz pojedynczych działań. 

 Takie syntetyczne ujęcie jest zbyt uproszczone, a szkolenie jest procesem o wiele bardziej 

złożonym. Poza tym w szkoleniu systematycznym nie przywiązuje się wagi do odpowiedzialności 

menedżera i pracownika za szkolenie. Z tego względu stworzono bardziej realistyczną metodę opisaną 

jako „szkolenie planowane”. 

Szkolenie planowane – to „... celowa interwencja zmierzająca do nabycia wiedzy, jaka niezbędna jest 

do osiągnięcia lepszych efektów”. Na proces szkolenia planowanego składają się następujące etapy:  

 Określenie i zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych;  

 Określenie potrzebnej wiedzy;  

 Wyznaczenie celów szkolenia; 

 Zaplanowanie programów szkoleniowych;  

 Ustalenie, kto przeprowadza szkolenie;  

 Przeprowadzenie szkolenia, 

 Ocena szkolenia; 

 Zmiana, a jeśli to konieczne to rozszerzenie szkolenia. 

Taki proces szkolenia będzie skutecznie funkcjonował tylko wtedy, kiedy będzie w pełni zintegrowany z 

systemami, strukturami, wewnętrznymi zależnościami i pracą w obrębie organizacji. Podejście 

systemowe wymaga, aby osoby zaangażowane w przygotowywanie planów szkoleniowych wzięły pod 

uwagę wszystkie czynniki i zmienne, które mogą mieć wpływ na naukę. 

Określenie potrzeb szkolenia. 

Każde szkolenie musi mieć jakiś cel, który jest określony w sytuacji, gdy w organizacji odbywa się 

systematyczna analiza potrzeb związanych z kształceniem pracowników, zespołów i całej organizacji. 

Analiza potrzeb szkoleniowych – cele: analiza potrzeb szkoleniowych polega na określeniu 

rozbieżności między tym, co się w firmie dzieje, a tym, co powinno się w niej dziać. Różnice pomiędzy 



  

 

 

 

 

 
 

tym, co pracownicy wiedzą i potrafią wykonać, a tym, co muszą wiedzieć i potrafić wykonać powinny 

zostać wyeliminowane właśnie poprzez szkolenie.  

Analiza potrzeb szkoleniowych – obszary; potrzeby szkoleniowe powinny być przeanalizowane ze 

względu na organizację, z punktu widzenia działów, zespołów, funkcji lub zawodów w obrębie 

organizacji i ze względu na poszczególnych pracowników. Analiza potrzeb firmy prowadzi do ustalenia 

potrzeb szkoleniowych różnych działów, a te wskazują, jakiego rodzaju szkolenia potrzebują 

pracownicy. 

Metody analizowania potrzeb szkoleniowych – metody: 

 Plany biznesowe i plany dot. zasobów ludzkich – strategia szkoleniowa organizacji 

powinna być opracowywana w dużym stopniu na podstawie strategii i planów biznesowych 

oraz strategii zasobów ludzkich, które w ogólny sposób określają, jakie umiejętności 

i kompetencje będą potrzebne w przyszłości w danej organizacji i ile osób powinno je 

posiadać. 

 Badania szkoleniowe –jako kolejny etap analizy potrzeb szkoleniowych, tworzy się 

ankietę, która zbiera wszystkie informacje uzyskane dzięki innym analizom, tworząc w ten 

sposób spójne podstawy do opracowywania strategii szkolenia i do realizacji szkolenia. 

Informacje te powinny być uzupełnione rozmowami z pracownikami,  by móc poznać ich 

poglądy na temat potrzeb szkoleniowych. 

 Analiza stanowiska pracy - ma na celu podzielenie szerokiego zakresu obowiązków 

zawartego w opisie stanowiska na bardziej szczegółowe zadania, które należy zrealizować, 

a następnie ustalenie cech, jakie powinien posiadać pracownik, aby efektywnie je 

wykonywać. A do cech tych należą: wiedza, umiejętności, kompetencje, postawy, standardy 

efektywności. 

 Przeglądy efektów i rozwoju - procesy zarządzania przez efekty, powinny być 

podstawowym źródłem informacji o potrzebach kształcenia i rozwoju pracowników. 

Rozpatrując kształcenie z punktu widzenia zarządzania przez efekty, koncentrujemy się na 

opracowaniu programów udoskonalenia efektów, kontraktów dotyczących kształcenia lub 

planów rozwoju osobistego, związanych z planami działania . 

Planowanie programów szkolenia. 

Każdy program szkoleniowy powinien być opracowany indywidualnie, a jego kształt winien być 

uzależniony od nowych potrzeb szkoleniowych lub wymaganych zmian. 

Należy podjąć decyzje związane z następującymi elementami 

 „Cele – dokładnie należy rozważyć cele programu szkoleniowego czyli oczekiwane rezultaty. 

Cele mogą być zdefiniowane jako „zachowania wzorcowe”, czyli standardy zachowania lub 



  

 

 

 

 

 
 

zmiany w zachowaniu, które muszą zostać osiągnięte, jeśli szkolenie ma być skuteczne. 

Ważnym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, ale najważniejszy jest wpływ szkolenia na 

efekty w pracy. 

 Treść – treść programu szkoleniowego powinna być określona w całości na podstawie analizy 

potrzeb kształcenia i potrzeb szkoleniowych oraz oceny tego, co powinno zostać wykonane, 

aby osiągnąć ustalone cele szkoleniowe.   

 Czas trwania – czas trwania programu jest uzależniony od jego treści, jednak zawsze powinno 

się rozważyć, w jaki sposób można zwiększyć tempo nauki za pomocą takich metod, jak np. 

szkolenie wspomagane komputerowo. 

 Gdzie powinno się odbywać szkolenie – istnieją trzy miejsca, w których może się odbywać 

szkolenie: na stanowisku pracy; w miejscu pracy, ale poza stanowiskiem pracy; oraz poza 

miejscem pracy. 

Podział szkoleń ze względu na miejsce realizowania 

Miejsce realizacji 

szkolenia 

Charakterystyka poszczególnych szkoleń 

Na stanowisku 

pracy 

Takie szkolenie może oznaczać naukę lub coaching przeprowadzane przez 

menedżerów, liderów zespołów lub szkoleniowców. Może się składać 

z indywidualnych lub grupowych zadań, projektów, może zakładać udział 

mentorów. Pracownik na stanowisku pracy jednocześnie pracuje, uczy się i 

nabywa doświadczenie. Teoria jest natychmiast zamieniana na praktykę. Wadą 

szkolenia na stanowisku pracy jest to, że skuteczność nauki jest w dużym 

stopniu uzależniona od jakości dostarczonych wskazówek i coachingu, a niestety 

wielu menedżerów i liderów zespołu nie potrafi i nie chce prowadzić szkoleń. 

W miejscu pracy, 

ale poza 

stanowiskiem pracy 

Takie szkolenie może odbywać się na specjalnych kursach lub w ośrodkach 

szkoleniowych, które zostały w tym celu odpowiednio wyposażone. Jest to 

najlepszy sposób nabywania umiejętności manualnych i biurowych, a także 

umiejętności związanych z obsługą klienta oraz uzyskiwaniem informacji na 

temat procedur istniejących w firmie i produktów firmy. Trudności pojawiają się 

wtedy gdy, następuje przeniesienie „sytuacji szkoleniowej” do miejsca pracy, 

problem szczególnie widoczny jest w przypadku menedżerów i liderów 

zespołów. Wiąże się to z faktem, że szkolenia dla zarządu dotyczą stosunkowo 

abstrakcyjnych tematów, jak np. motywowanie czy przywództwo, i dlatego 

związek między tym, czego ludzie uczą się na szkoleniu, a realiami nie zawsze 

bywa oczywisty. 

Poza miejscem 

pracy 

Takie szkolenie jest wskazane w przypadku konieczności nabycia umiejętności 

i wiedzy dotyczących zarządzania i przywództwa grupie oraz umiejętności 

technicznych i społecznych. Takie szkolenie może być wykorzystane do 

przekazania bardzo specjalistycznej wiedzy lub zaawansowanych umiejętności.  



  

 

 

 

 

 
 

Poza tym pracownicy mogą poszerzać horyzonty poprzez spotkania z kolegami 

z innych organizacji. Wadą tego szkolenia jest fakt, iż nie daje ono możliwości 

natychmiastowego zastosowania w praktyce nowo nabytych umiejętności. 

 

Formy i techniki szkoleń – ułatwiają wyszukiwanie najwłaściwszych i najskuteczniejszych sposobów 

szkolenia zawodowego. Każda organizacja musi dobierać je w zależności od celu, jaki powinien być 

osiągnięty, możliwości finansowych i kadrowych i przedmiotu szkolenia. Jakie techniki i formy szkoleń 

są stosowane w przedsiębiorstwach przedstawiono w tabelach. 

Techniki szkolenia – forma niestacjonarna 

Techniki szkolenia Charakterystyka  

Kursy out door Takie kursy na świeżym powietrzu, mają uczyć ludzi podejścia do rozwiązywania 

nowych problemów. Uczestnicy działają w plenerze, gdzie są trudne warunki, 

pozwala im to poznać swoje słabe i mocne strony. Sesje mają służyć rozwijaniu 

inicjatywy i współpracy. Zespoły otrzymują zadania do wykonania. Najpierw 

analizują projekt, starając się wyeliminować działania nieefektywne  i zbędne, 

następnie dokonują ich oceny oraz wprowadzają usprawnienia. 

Uczenie na dystans Polega na przesyłaniu uczestnikom szkolenia odpowiednich materiałów, 

a następnie tak dobranych tekstów, aby szkolący mógł sprawdzić stopień 

przyswojenia nowej wiedzy. 

M
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Trening 

potencjału 

kierowniczego 

Są to zajęcia prowadzone w taki sposób, że uczestnicy grają określone role 

i jednocześnie są uczestnikami sytuacji, które z dużym prawdopodobieństwem 

mogą się zdarzyć w ich praktyce zawodowej. Grają różne role, uczestnicy mogą 

poznać sytuację od strony przeciwników. Wczuwając się w rolę, mają możliwość 

poznania różnych strategii i taktyk działania prowadzących do wygrania. Rozwijają 

zdolności i umiejętności interpersonalne, oraz praktyczne. 

Gry 

i inscenizacje 

Dotyczy rozwijania zdolności do odgrywania ról kierowniczych. Pod uwagę bierze 

się cechy biologiczne, osobowościowe oraz wiedzę i umiejętności kierownicze. W 

treningu stosuje się różne techniki, jak medytację, metody relaksacyjne, gry 

komputerowe, metody symulacyjne. 

Techniki 

symulacyjne 

Polegają na odtwarzaniu sytuacji, które mogą się zdarzyć uczestnikom w życiu 

zawodowym. Metody te uczą, jak podejmować ryzykowne decyzje, w takich 

sytuacjach, w których pomyłki są kosztowne. Przebieg operacji i zdarzeń 

sprawdzać można za pomocą komputera treningowego. 
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Wykład, 

ćwiczenia 

 

 

Zajęcia te mają na celu przekazywanie teoretycznej i praktycznej wiedzy 

merytorycznej dla poszczególnych zawodów i stanowisk lub wspólnej, dotyczącej 

przepisów prawnych bezpieczeństwa, higieny pracy, kultury organizacji. W takich 

programach wykorzystuje się również inne metody kształcenia np. symulacje, 

opisy sytuacyjne, analizę przypadków. 

Konferencje Polegają na wysłuchaniu wypowiedzi innych. Uczestnicy dzielą się własnymi 

uwagami i spostrzeżeniami, wymieniają doświadczenia i przedstawiają własne 

propozycje. Udział w konferencji stwarza szanse poznania problemów, jakie 

występują w różnych firmach oraz sposobów radzenia sobie z nimi. 

 

Sztuka opracowywania programu szkoleniowego – polega na dobraniu właściwych proporcji szkolenia 

w miejscu pracy i poza nim. Każdy program należy traktować indywidualnie. Największą uwagę trzeba 

zwracać na wcielenie nabytej wiedzy w życie i dlatego interesować się przede wszystkim tym, co dzieje 

się na stanowisku pracy, czyli uczeniem przez działanie przy odpowiedniej pomocy ze strony 

menedżerów, kolegów lub mentorów. Wszelkiego rodzaju kursy poza stanowiskiem pracy, powinny być 

uważane za działania uzupełniające. 

Szkolenie „dokładnie na czas”- jest ściśle związane z aktualnymi potrzebami pracowników, odnosi się 

do bieżących lub mających nastąpić w najbliższym czasie działań. Organizowane jest w możliwie 

najkrótszym czasie od działania, którego dotyczy i opiera się na określeniu priorytetów i planów 

uczestników, którzy będą szkoleni na podstawie rzeczywistych sytuacji. 

 

Techniki szkolenia – forma stacjonarna 

Technika 

szkolenia 

Charakterystyka  

Coaching na 

stanowisku pracy 

Szkolenie pracownika odbywa się w miejscu pracy, przez pracownika z dłuższym stażem 

pracy – mistrza w zawodzie po to, aby szybciej wdrożyć się do wykonywania nowej pracy. 

Mentoring Traktowany jako wspieranie rozwoju młodszego pracownika, często kandydata na 

stanowisko kierownicze, przez doświadczonego promotora – mentora. 

 

Rotacja 

stanowisk 

Dotyczyć może całej firmy i dokonuje się na wszystkich jej szczeblach organizacyjnych. 

Dzięki zmianie stanowisk pracy, pracownicy mają okazję nauczyć się nowych zadań, 

rozwiązywania nowych problemów. Poza tym pozwala to na wyzbycie się rutyny gdy 

pracownik wykonuje pracę przez dłuższy czas na tym samym stanowisku. Należy 

planować przede wszystkim rotację kadry menedżerskiej. 



  

 

 

 

 

 
 

 

Uczenie 

w działaniu 

To forma kształcenia polegająca na wykonywaniu grupowego lub pojedynczego projektu 

dotyczącego problemu, z którym firma nie może sobie poradzić. W tym celu można wysłać 

pracowników na odpowiednie szkolenie, aby Ci jako wynik szkolenia przygotowali projekt 

rozwiązania tego problemu na podstawie rad i konsultacji osób szkolących. 

 

Samokształcenie 

Polega na uczeniu się poprzez doświadczenie. Kierunek procesu szkolenia ustala sam 

szkolący się, wykorzystując do tego celu odpowiednią literaturę. Kształcenie polega na 

unikaniu błędów i usprawnianiu pracy na podstawie przemyśleń, doświadczenia i pracy 

oraz formułowania nowych zasad i prowadzenia eksperymentów. 

 

Doradztwo 

Dotyczy kierowników mających aspiracje do dalszego awansu. Wymaga zaangażowania 

doradcy, który radzi jak wykonywać zadania zarówno te, które są związane z jego bieżącą, 

jak i przyszłą pracą zawodową. W momencie kiedy doradcą jest osoba za najwyższego 

kręgu kierownictwa, będąca u kresu swojej kariery, to może wywrzeć duży wpływ na 

możliwości rozwoju kariery. 

Ocena przebiegu oraz skuteczności i efektywności szkoleń 

Rozwój metod oceny szkoleń 

Największe uznanie wśród koncepcji oceny szkoleń uzyskał model przedstawiony w 1858r. przez 

Donalda L. Kirkpatrick’a. Podzielił on proces oceny na cztery etapy, w których ocenia się realizację 

celów szkolenia dotyczących kolejno: reakcji uczestników, stopnia zmiany kompetencji, zmiany 

zachowań w miejscu pracy i w reszcie poprawy efektywności całej organizacji. 

 W latach siedemdziesiątych XX wieku powstały kolejne teorie będące głównie poszerzeniem 

teorii Kirkpatrick’a, a do najpopularniejszych i charakteryzujących się najbardziej kompleksowym 

podejściem należy teoria Hamblin’a opublikowana w roku 1874. Oprócz czterech zaprezentowanych 

wcześniej etapów oceny zaproponował on piąty, polegający na ocenie realizacji celów związanych z 

wartościami społecznymi lub kulturowymi. 

 Przedstawione dotąd teorie oceny opierały się na celach i sposobach pomiaru ich realizacji. W 

późniejszych latach pojawiły się inne podejścia do oceny szkoleń: 

 Ocena ukierunkowana, polegająca na przerzuceniu punktu ciężkości z celów programu na 

osiągnięte wyniki związane z zaspokojeniem potrzeb osób zainteresowanych szkoleniem  

 Ocena systemowa, czyli badanie wpływu szkolenia na wydajność pracy wg systemowych 

kryteriów efektywności  

 Ocena „sądowa”, opierająca się na „zeznaniach” organizatorów szkolenia, uczestników 

i księgowych   



  

 

 

 

 

 
 

 Ocena poprzedzająca program, polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy określone 

procedury szkolenia rzeczywiście mogą wywołać pożądane zmiany, zanim odbędzie się 

szkolenie, 

Żadne z tych podejść nie uzyskało takiej popularności, jak liczący sobie już ponad czterdzieści lat 

powszechnie stosowany do dziś model oceny opracowany przez Kirkpatrick’a.  

Cztery poziomy oceny skuteczności szkoleń. 

Czteropoziomowy proces oceny szkoleń zaprojektowany przez Kirkpatrick’a jest stosowany przez 

większość instytucji oferujących ocenę efektywności szkoleń wśród swoich usług, a także przez 

wewnętrzne działy szkoleń. Zapewnia kompleksowe podejście do oceny, a dzięki swojej uniwersalności 

może być zastosowany do oceny prawie każdego rodzaju szkolenia. Kirkpatrick podzielił proces oceny 

szkoleń na 4 poziomy  

 Poziom 1 – Ocena reakcji 

 Poziom 2 – Ocena procesu uczenia się 

 Poziom 3 – Ocena zachowań 

 Poziom 4 – Ocena wyników 

Każdy z tych poziomów jest kolejnym krokiem w procesie oceny skuteczności szkoleń.  

Najogólniej ocena skuteczności szkolenia polega na zbadaniu zmian jakie zaszły w zakresie wiedzy, 

umiejętności i postaw uczestników. Peter Bramley określa ten proces jako ocenę zmian 

zachodzących w wyniku szkolenia, dodając do tego ocenę wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności 

w praktyce oraz ocenę zmiany postaw i zachowań w miejscu pracy, co przez Kirkpatrick’a zostało 

opisane jako poziom trzeci. Dzięki temu rozgraniczeniu czteropoziomowy model dokładniej opisuje 

proces oceny szkoleń i daje oceniającemu pewność, że żaden istotny element nie zostanie pominięty. 

Tym nie mniej metody oceny zaproponowane przez innych specjalistów mogą być z powodzeniem 

wykorzystywane na właściwym dla siebie poziomie procesu oceny jako uzupełnienie dla metod 

zaproponowanych na każdym z poziomów przez Kirkpatrick’a. 

Na każdym kolejnym poziomie proces jest coraz bardziej trudny i czasochłonny, ale dostarcza coraz 

bardziej wartościowych informacji, jednak przejście do kolejnego poziomu jest możliwe dopiero po 

dokonaniu oceny na wcześniejszym. Każdy z nich ma wpływ na poziom następny i pominięcie 

któregokolwiek spowodowałoby, że proces oceny byłby niekompletny i tym samym nie przyniósłby 

kompletnych i rzetelnych informacji na temat efektywności ocenianego szkolenia. 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

Ocena reakcji uczestników szkolenia 

Większość współczesnych organizacji przykłada bardzo dużą wagę do tego, co klienci myślą o ich 

produktach lub usługach, czy są z nich zadowoleni i czy w związku z tym będą nadal korzystać z usług 

tego samego przedsiębiorstwa lub kupować produkty tej samej marki. Nie inaczej wygląda to w 

przypadku szkoleń bez względu na to, czy szkoleniem pracowników zajmuje się zewnętrzna instytucja 

szkoleniowa, czy wewnętrzny zespół trenerski. W obu przypadkach trenerom powinno zależeć na 

zebraniu informacji zwrotnej od uczestników szkolenia. Z jednej strony pozwoli im to na udoskonalenie 

programu szkoleniowego w przyszłości, z drugiej zaś będą mogli ocenić dopasowanie treści i formy do 

uczestników szkolenia oraz ich zainteresowanie tematem. Negatywne nastawienie uczestników do 

trenera, formy przekazu lub treści znacznie obniży ich motywację do nauki, a tym samym wpłynie 

negatywnie na stopień realizacji celów szkoleniowych.  

Ocena reakcji jest łatwa do przeprowadzenia i najczęściej wykorzystuje się w tym celu odpowiednie 

formularze, jednak łatwa wcale nie znaczy mało istotna, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby 

formularz oceny był właściwie skonstruowany i dostarczył nam oczekiwanych informacji. Przede 

wszystkim należy określić jakie informacje będą potrzebne, pamiętając o wszystkich istotnych 

aspektach programu szkoleniowego takich, jak: 

 Dopasowanie treści do uczestników; 

 Atrakcyjność formy przekazu; 

 Właściwy dobór trenerów; 

 Harmonogram szkolenia; 

 Miejsce szkolenia, a nawet jakość serwowanych w przerwach posiłków;  

 Pomoce audiowizualne i inne materiały wzbogacające i uatrakcyjniające szkolenie.  

Najczęściej stosuje się pytania zamknięte, w których uczestnicy są proszeni o ocenienie różnych 

aspektów szkolenia wg zaprojektowanej wcześniej skali. Warto jednak umożliwić im również 

umieszczenie własnych sugestii, które mogą pomóc w udoskonaleniu programu i wyciągnięciu 

wniosków z oceny szkolenia na tym poziomie. Nie wystarczy jednak rozdać formularze oceny 

uczestnikom. Pod koniec szkolenia, kiedy najczęściej wypełnia się takie formularze, wszyscy są już 

zniecierpliwieni i chcieliby szybko wrócić do domu, dlatego staranność wypełnienia nie będzie zbyt 

wysoka, a spora część może w ogóle nie zostać wypełniona. Można temu zapobiec czyniąc z oceny 

reakcji element szkolenia np. prosząc o wypełnienie formularzy jeszcze przed ostatecznym 

podsumowaniem i zakończeniem szkolenia. Można również rozdać formularze na początku szkolenia i 

podkreślić jak ważne dla prowadzących są wszelkie uwagi i opinie. W ten sposób uczestnicy będą mogli 

odnotowywać swoje uwagi w trakcie trwania szkolenia, a na koniec pozostanie im już tylko punktowa 

ocena całego zagadnienia.  



  

 

 

 

 

 
 

Zebrane informacje są poddawane analizie, aby ustalić wnioski. Niezbędne w tym celu będzie ustalenie 

poziomu odniesienia, do którego będzie można porównywać uzyskane oceny. Poziom ten powinien 

wynikać z dotychczasowych doświadczeń. Dysponując liczbowymi wynikami oceny oraz poziomem 

odniesienia można dokonać oceny poszczególnych aspektów szkolenia. Oceny poniżej założonego 

poziomu mogą wskazywać na konieczność dokonania pewnych zmian. Jeśli program szkoleniowy 

został zaplanowany i przygotowany z należytą starannością, jego ocena na poziomie pierwszym 

powinna być pozytywna. Należy to jednak za każdym razem sprawdzić, aby upewnić się, że faktycznie 

nie został popełniony żaden błąd, ponieważ satysfakcja naszych klientów, w tym przypadku 

uczestników szkolenia, jest warunkiem koniecznym dla efektywnego procesu uczenia się, który będzie 

podlegał ocenie na kolejnym poziomie. 

Ocena procesu uczenia się 

Ocena na tym poziomie rozpoczyna się przed samym szkoleniem, ponieważ określenie zmian wymaga 

zbadania stanu wiedzy, umiejętności i postaw uczestników przed szkoleniem i porównania ze stanem 

po zakończeniu szkolenia. Konieczne może się również okazać stworzenie tzw. grupy kontrolnej, czyli 

grupy osób, które nie brały udziału w szkoleniu. Porównując wyniki uczestników szkolenia z wynikami 

grupy kontrolnej można sprawdzić czy zaobserwowana zmiana jest wynikiem szkolenia czy może 

innych czynników, które miały wpływ na wszystkich pracowników danej organizacji. Grupa 

eksperymentalna, czyli uczestnicy szkolenia, i grupa kontrolna muszą być podobne do siebie pod 

względem wyróżniających je cech, aby porównanie ich wyników było adekwatne.  

Najprostszym zadaniem na tym poziomie jest sprawdzenie wiedzy nabytej przez uczestników podczas 

szkolenia. Stosuje się w tym celu najczęściej testy pisemne, złożone z pytań obejmujących większość 

zagadnień poruszonych na szkoleniu. Wyniki testów wyboru lub testów typu prawda – fałsz są 

najłatwiejsze do ocenienia i porównania z wynikami sprzed szkolenia oraz z wynikami grupy kontrolnej. 

Sprawdzają one jednak tylko wiedzę deklaratywną nie dając informacji na temat tego, jakie wnioski 

uczestnicy są w stanie wyciągnąć z otrzymanych informacji i czy potrafią łączyć pewne fakty w bardziej 

skomplikowane procedury i czy będą potrafili dokonać najlepszego wyboru zależnie od sytuacji, w jakiej 

się znajdą. Przy użyciu czteropoziomowego modelu oceny można poprzestać na ocenie wiedzy 

deklaratywnej, natomiast oceną jej wykorzystania w praktyce zająć się na poziomie trzecim, gdzie 

oceniane są zmiany w zachowaniu uczestników szkolenia. 

Innymi metodami na sprawdzenie wiedzy nabytej podczas szkolenia są pytania otwarte, testy 

krótkich odpowiedzi lub testy uzupełnień. Przy pomocy tych metod można zbadać dużo bardziej 

skomplikowane zagadnienia niż proste fakty. Są one jednak mniej obiektywne i trudniejsze do 

porównania między sobą. Mogą się przecież pojawić odpowiedzi różne od siebie, ale jednak poprawne.  

Ciekawą metodą badania zdobytej na szkoleniu wiedzy jest samoocena uczestników przy pomocy 

potrójnego testu. W przeciwieństwie do poprzednich metod nie sprawdza się tu wiedzy uczestników, ale 



  

 

 

 

 

 
 

pyta o ich własną ocenę posiadanej na dany temat wiedzy. Na odpowiednio dobranej skali uczestnicy 

dokonują samooceny swojej wiedzy na wymienione tematy przed szkoleniem, a także bezpośrednio po 

nim. Trzeci raz test wypełnia się również po szkoleniu, ale z prośbą o ponowne ocenienie swojej wiedzy 

przed szkoleniem. Dzięki tej metodzie uzyskuje się nie tylko przyrost wiedzy w pojęciu uczestników 

szkolenia, lecz także można zaobserwować jak zmieniła się samoocena stanu wiedzy przed szkoleniem 

w wyniku zdobycia nowej wiedzy. Może to dostarczyć informacji, czy uczestnicy szkolenia byli świadomi 

swojej niewiedzy, czy może pozostawali w stanie nieświadomej niekompetencji. Niestety wadą tej 

metody jest duża subiektywność, dlatego raczej powinna stanowić jedynie uzupełnienie wcześniej 

opisanych metod i to tylko w przypadku, gdy potrzebne są informacje na temat oceny własnej wiedzy 

przez uczestników. 

Znacznie bardziej skomplikowana jest ocena nabytych w wyniku szkolenia umiejętności. Chcąc 

zbadać umiejętności manualne uczestnika szkolenia, co ma najczęściej miejsce w przypadku szkolenia 

pracowników produkcyjnych, można to zrobić jedynie na podstawie obserwacji sposobu wykonania 

zadania lub oceny końcowego wyniku wykonanego zadania. Ponieważ wynik końcowy nie 

odzwierciedla jakości wykonania zadania, najczęściej stosuje się pierwszy sposób. Czasem do 

dokonania oceny umiejętności wystarczy wymienienie przez pracownika poprawnej kolejności działań 

niezbędnych do wykonania zadania. Można to przeprowadzić przy pomocy wywiadu, zamiast 

czasochłonnych egzaminów, wymagających drogiego sprzętu takiego, jak np. symulator lotów, na 

którym piloci ćwiczą umiejętność pilotowania samolotu. Niestety znajomość poprawnej kolejności 

czynności rzadko oznacza rzeczywistą umiejętność wykonania danego zadania. 

W przypadku umiejętności, które nie polegają na manualnym wykonaniu pewnego zestawu czynności, 

czyli tzw. umiejętności miękkich np. komunikacja werbalna, techniki sprzedaży, niezbędne jest 

sprawdzenie umiejętności przez wykwalifikowanego trenera, który poprzez przeprowadzenie z 

uczestnikiem szkolenia rozmowy lub odpowiedniej symulacji oceni poziom badanych umiejętności. Jeśli 

uczestnik nie posiadał przed szkoleniem żadnych umiejętności, których dotyczy szkolenie, nie będzie 

konieczne przeprowadzenie badania przed szkoleniem, ponieważ ocena po szkoleniu będzie 

odzwierciedlać faktyczną zmianę w wyniku szkolenia. Oceniając bardziej złożone umiejętności jak np. 

sztuka prezentacji, można posłużyć się formularzami oceny, na których umieszcza się wszystkie istotne 

zachowania składające się na daną umiejętność, a następnie dokonuje się oceny danego zachowania 

pod kątem jego poprawności lub odnotowuje się fakt jego wystąpienia. W ten sposób ocena może być 

prowadzona przez kilka osób jednocześnie, a połączenie wyników obserwacji kilku osób pozwoli na 

zwiększenie obiektywności oceny, szczególnie tych zachowań, których odbiór jest z reguły subiektywny 

dla każdego obserwatora. Te same formularze mogą zostać wykorzystane do dokonania samooceny 

przez uczestników szkolenia.  

Najtrudniejsza do oceny jest zmiana postaw uczestników szkolenia. Oczywiście dokonuje się jej 

jedynie wtedy, gdy taka zmiana była celem szkolenia. Przykładem programu szkoleniowego, którego 

celem jest zmiana postaw pracowników może być program wspomagający wprowadzanie zmian w 



  

 

 

 

 

 
 

organizacji. Jak wiadomo każda zmiana zawsze napotyka pewien opór ze strony pracowników. Siła 

tego oporu może zależeć od wielu czynników jak np. kultura organizacyjna, wiekowa struktura 

zatrudnienia itp. Odpowiednio skonstruowane programy szkoleniowe mają wówczas na celu wyrobienie 

pozytywnych postaw wśród pracowników wobec wprowadzanych zmian. Ocena zmiany postaw w 

wyniku takiego programu może odbyć się poprzez pisemne ankiety, w których uczestnicy szkolenia 

proszeni są o wyrażenie swojego stosunku do przygotowanych wcześniej stwierdzeń. Można również 

przeprowadzić wywiady prosząc respondentów o opinię na temat zagadnień, wobec których postawy 

mają zostać zbadane. Obie metody narażone są niestety na przekłamania spowodowane nieszczerymi 

odpowiedziami pracowników, którzy mogą nie chcieć ujawnić swoich prawdziwych opinii lub boją się je 

ujawnić, szczególnie w przypadku, gdy są one inne niż oczekiwane przez kierownictwo. Najmniej 

narażone są na to anonimowe ankiety, ponieważ dają uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, że 

wyrażona opinia nie zostanie powiązana z ich osobą, co mogłoby być wykorzystane przeciwko nim. 

Natomiast podczas osobistego wydziału prowadzonego przez bezpośredniego przełożonego trudno 

oczekiwać szczerych odpowiedzi, jeśli opinia pracownika różni się od pożądanej przez kierownictwo. 

Częściowym rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie specjalnie przygotowanych testów 

psychologicznych, które badają odpowiednie postawy nie pytając o nie wprost. Wadą tego rozwiązania 

jest konieczność skorzystania z pomocy psychologów i przygotowanie odpowiednich ankiet, co może 

być czasochłonne i pociągać dodatkowe koszty oceny. 

Po zebraniu danych za pomocą wybranej metody należy porównać wyniki uzyskane przed i po 

szkoleniu, aby ustalić czy zmiany postaw są wynikiem tego szkolenia, a także dokonać porównania z 

wynikami grupy kontrolnej, dzięki czemu można wykluczyć wpływ innych czynników oprócz szkolenia na 

zmianę postaw pracowników. W grupie kontrolnej badanie również należy przeprowadzić dwukrotnie, 

przed i po przeszkoleniu grupy eksperymentalnej. Rezultatem szkolenia będzie wówczas różnica 

pomiędzy zmianą postaw w grupie eksperymentalnej a zmianą postaw w grupie kontrolnej. Dodatkowo 

zastosowanie metod statystycznych pozwoli na ocenę istotności zbadanych różnic, co wykluczy 

przypadkowe odchylenia w zebranych danych. Wykorzystanie grupy kontrolnej podniesie oczywiście 

koszt oceny i potrzebny czas, ale dostarczy bardziej obiektywnych wyników. Jeżeli natomiast zależy 

nam na czasie i obniżeniu kosztów można oprzeć się na wynikach uzyskanych tylko wśród uczestników 

szkolenia. 

To, czy badana będzie zmiana wiedzy, umiejętności czy postaw uczestników szkolenia, zależy od 

samego szkolenia i jego celów. Przedmiotem badania będzie tylko to co jest przedmiotem szkolenia, 

dlatego ważne jest zaplanowanie procesu oceny zanim rozpocznie się szkolenie, aby już na wstępie 

ustalić co ma być przedmiotem badania. Drugim powodem, dla którego planowanie oceny powinno 

mieć miejsce jeszcze przed szkoleniem, jest fakt, że w większości przypadków pierwszego badania 

należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia, aby mieć później punkt odniesienia. Nie jest to 

konieczne w przypadku, gdy wiedza lub umiejętności, które mają być przekazane podczas szkolenia, są 

dla jego uczestników zupełnie nowe. 



  

 

 

 

 

 
 

Ocena zachowań 

Po powrocie ze szkolenia pracowników do swoich codziennych obowiązków, najczęściej oczekuje się 

od nich, że już następnego dnia będą w swoim codziennym działaniu stosować zdobyte podczas 

szkolenia kompetencje.. Niestety z reguły tak się nie dzieje i najczęściej winą za ten fakt obarcza się 

trenerów, instytucję szkoleniową lub samych pracowników. 

Dysponując wynikami oceny z pierwszych dwóch poziomów można zweryfikować te wnioski. Znając 

wyniki badania reakcji uczestników oraz oceny procesu uczenia się można jednoznacznie stwierdzić, 

czy uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę, umiejętności lub postawy, które były przedmiotem szkolenia. 

Na tym jednak nie koniec oceny. Należy sprawdzić w jakim stopniu kompetencje uzyskane na szkoleniu 

są wykorzystywane przez uczestników w miejscu pracy. Zanim to jednak nastąpi musi upłynąć trochę 

czasu, zanim pojawi się możliwość wykorzystania doświadczeń ze szkolenia. Dopóki to nie nastąpi 

wszelkie pomiary zmiany zachowań pracowników będą bezskuteczne i mogą jedynie prowadzić do 

nieprawdziwych wniosków o nieefektywności przeprowadzonego szkolenia. Dodatkowym utrudnieniem 

jest to, że niemożliwe jest dokładne określenie momentu, w którym szansa wykorzystania zdobytych 

umiejętności wystąpi, ani momentu, w którym pracownik postanowi wykorzystać to czego się nauczył.  

W związku z tym ocena na trzecim poziomie powinna odbyć się kilkakrotnie w pewnych odstępach 

czasu, aby móc uchwycić moment wystąpienia zmian w zachowaniach uczestników, a także sprawdzić, 

czy nie następuje powrót do sposobu postępowania sprzed szkolenia. Również na tym poziomie należy 

rozważyć możliwość i celowość stworzenia grupy kontrolnej oraz dokonania pomiaru również przed 

szkoleniem. Może się jednak okazać, że nie da się ustalić, czy wyselekcjonowana grupa kontrolna jest 

porównywalna z grupą eksperymentalną pod względem czynników wpływających na zachowania. 

Zdarza się również, że zbadanie zachowań przed szkoleniem nie jest możliwe np. ze względu na to, że 

pracownicy zapisali się na listę uczestników dopiero dzień lub dwa przed szkoleniem. Zachowania, 

których zmiana jest celem szkolenia, powinny być określone jeszcze przed rozpoczęciem programu. 

Dzięki temu zarówno przed szkoleniem jak i po nim można określić, czy pożądane zachowania 

występują i w jakim stopniu.  

Na tym poziomie oceny istotny jest dobór osób, które mogłyby ocenić zmiany w zachowaniu 

uczestników kursu. W zależności od tematyki szkolenia może to być przełożony uczestnika, jego 

podwładny lub inna osoba, która na podstawie obserwacji może dokonać oceny. Należy jednak mieć na 

uwadze, że ocena przełożonego może być stronnicza, a ocena dokonana przez podwładnych może 

doprowadzić do konfliktu, chyba, że osoba oceniana sama zażyczy sobie oceny przez podwładnych.. 

Również samoocena uczestnika szkolenia ma tu duże znaczenie, choć na pewno będzie dość 

subiektywna, jednak w porównaniu z pozostałymi ocenami może dostarczyć ciekawych informacji. 

Niezależnie od doboru osób oceniających zmiany w zachowaniu uczestników szkolenia, warto 

gromadzić dane z wielu źródeł jednocześnie – wywiady, badania ankietowe, obserwacje przełożonych, 

SOOP itd.. 



  

 

 

 

 

 
 

Dopiero mając pewność, że szkolenie odniosło oczekiwany skutek w postaci pojawienia się nowych, 

oczekiwanych zachowań lub zmiany dotychczasowych na oczekiwane, można przystąpić do pomiaru 

wpływu tych zachowań na wyniki całej organizacji. 

Ocena wyników 

Ostatni, czwarty poziom oceny jest najtrudniejszy do przeprowadzenia, ale i zarazem najważniejszy, 

szczególnie dla najwyższego kierownictwa organizacji, które najczęściej domaga się przestawienia 

wymiernych korzyści z przeprowadzonego programu szkoleniowego. Problem polega na tym, że nie 

zawsze jest to możliwe, a na pewno nigdy nie uzyska się całkowitej pewności, że rezultaty 

osiągnięte po szkoleniu są jego wynikiem, a nie następstwem innych czynników, które miały 

wpływ na badane wielkości w tym samym czasie. Jedyne, co można na tym poziomie osiągnąć, to 

zebrać wszystkie przesłanki mówiące o tym, że wyniki przedsiębiorstwa w danym obszarze uległy 

poprawie w stosunku do stanu sprzed szkolenia. Uzyskanie jednoznacznych dowodów stwierdzających 

ten fakt jest praktycznie niemożliwe. W wyjątkowych przypadkach, jak na przykład szkolenie z technik 

sprzedaży, można stwierdzić bezpośredni związek z wynikami w postaci wielkości sprzedaży, jednak 

nawet wtedy trzeba mieć pewność, że w tym samym czasie nie zaistniały inne czynniki, mające wpływ 

na sprzedaż np. wzrost popytu na produkty firmy lub wycofanie się z rynku dużego konkurenta. 

Natomiast z góry skazane na niepowodzenie będą próby przedstawienia efektywności szkoleń w 

postaci finansowego zwrotu z inwestycji (ROI) lub wzrostu wyniku finansowego przedsiębiorstwa. 

Wiedząc jak wiele czynników wpływa na zysk przedsiębiorstwa nie sposób nie zgodzić się z 

twierdzeniem, że wyników szkolenia nie da się przedstawić w żadnej wymiernej walucie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

Coaching 

To indywidualne doskonalenie pracownika, przez osobę z doświadczeniem i wiedzą – czyli coacha. 

Najczęściej jest to pracownik z tego samego działu, czasem bezpośredni przełożony. Metoda ta jest 

bardzo efektywna ze względu na bliski kontakt opiekuna i osoby szkolonej. Jednak często trudna do 

zastosowania z powodu czasu, jaki opiekun musi poświęcić na rozmowy i obserwację szkolonego 

Polega na pracy trenera (polskie określenie dla coacha) z pracownikiem nad rozwojem umiejętności i 

kompetencji zawodowych i społecznych tego ostatniego. Niejako przy okazji, zwiększeniu ulega 

motywacja pracownika, wzrost jego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za firmę i jej wyniki. 

Coaching jest partnerską relacją, w której coach pomaga swojemu podopiecznemu w osiągnięciu 

upragnionych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Cele te powinny być wskazane przez 

pracownika ale jednocześnie uzgodnione z coachem. To on prowadzi, motywuje i inspiruje swojego 

ucznia tak, by mógł on dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu. Wprowadzenie coachingu 

umożliwia osobom „trenowanym” dać z siebie to co najlepsze, uczyć się i rozwijać w sposób z ich wolą. 

Definicje coacha uznane przez ICF (International Coaching Federation – Międzynarodową Federację 

Coachów - www.coachfederation.org): Coach pomaga jednostkom i organizacjom, aby rozwijały się 

szybciej i osiągały bardziej satysfakcjonujące rezultaty. Coach koncentruje się na celach, które wybiera 

jego podopieczny. Coach dostosowuje się do indywidualnych potrzeb podopiecznego. Coach wyłania 

rozwiązania i strategie z informacji pochodzących od pracownika. Coach zapewnia świeżą perspektywę. 

Coach pomaga podopiecznemu w budowaniu jego naturalnej siły. Coaching zaczyna się od pomysłu, że 

to pracownik jest twórczy i pełen zasobów. Coaching zaczyna się od pomysłu, że pracownik czyli klient 

pracuje po to, aby osiągnąć te cele, które chce osiągnąć. Siła coachingu wynika ze związku pomiędzy 

coachem i klientem. 

Zadaniem coacha jest pomoc w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym, 

pomoc w zmianie tego, co warte jest zmiany. Celem tych wszystkich działań jest wzmocnienie 

podopiecznego, podtrzymanie jego motywacji, siły oraz poznanie tego, co pozwala mu być efektywnym 

pracownikiem, poznanie samego siebie. 

Warunki udanego coachingu są w gruncie rzeczy dwa: pracownik ma chęć się rozwijać/zmieniać i jest 

„wolne pole” pomiędzy tym, gdzie jest on obecnie, a gdzie zamierza się znaleźć. – innymi słowy: 

pracownik dostrzega, że posiada pewien potencjał który może rozwinąć. Coaching daje poddawanej mu 

osobie motywację i energię tak, by dostrzegła potencjał swego rozwoju. Jest procesem zorientowanym 

na działanie, dającym wsparcie w koniecznych zmianach i trudnych sytuacjach podczas drogi zmian. 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

Główne zasady coachingu 

Coaching powinien być oparty na partnerskiej relacji i budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy 

trenerem i pracownikiem. Sesje coachingowe (trenerskie) poświęcone powinny być poszukiwaniu tych 

obszarów aktywności pracownika, których wzmocnienie pozwoli na wzrost, poprawę efektywności 

również w innych, istotnych dla pracownika i firmy obszarach. Wskazanie tych obszarów powinno 

wynikać ze wspólnej, twórczej pracy coacha i pracownika, jednakże inicjatywa należy do trenera. 

Również w trakcie wypełniania codziennych obowiązków zawodowych (czyli poza sesjami) może być 

prowadzony coaching. Możliwość taka występuje szczególnie wtedy, gdy trener dostrzega możliwość 

pomocy pracownikowi w lepszym wykonywaniu zadań zawodowych. 

Osoba trenera osobistego Kluczowe dla zmiany będą kwalifikacje trenera (coacha) związane z 

kierowaniem procesami uczenia. Jedną z organizacji coachingowych jest Międzynarodowa Społeczność 

Coachów (International Coaching Community). Standardy ICC dotyczące kwalifikacji coacha są 

następujące 

Coachowie starają się jak najlepiej wykonywać swoją pracę z klientem i wykazywać się podstawowymi 

kwalifikacjami w coachingu.  

Starają się być na bieżąco w kwestii nowych praktyk biznesowych, technologii, wymogów prawnych i 

standardów związanych z pracą coacha. 

 Dbają o rozwój i poszerzanie swoich umiejętności poprzez lekturę, kontakty i szkolenia. 

 Coachowie maja świadomość swoich umiejętności, mocnych stron oraz ograniczeń. Przyjmują 

taką pracę, która w ich mniemaniu będzie wykonalna w ramach ich kompetencji. 

 Nie wypowiadają twierdzeń, których nie mogą jednoznacznie potwierdzić. 

 Podobnie nie przypisują sobie umiejętności, referencji lub kwalifikacji, których nie posiadają, jak 

również nie mogą zezwolić innym, aby za ich wiedzą i w ich imieniu składali podobne deklaracje 

w formie werbalnej czy też pisemnej. 

 Coaching personalny, życiowy - nastawiony na rozbudowę sfery wewnętrznej człowieka. 

Dotyczy celów, postaw i zachowań wynikających z oczekiwań pracownika/ klienta oraz 

spodziewanych przez niego rezultatów. 

� Coaching zawodowy - związany z rozwojem, karierą. 

� Coaching menadżerski (Executive, Leadership coaching) - praca z kadrą zarządzającą 

przedsiębiorstw. Służy rozwijaniu takich umiejętności jak: komunikacja, negocjacje, zarządzanie 

zmianami w przedsiębiorstwie, zarządzanie osobistym potencjałem, praca ze stresem. Równie często 

wzmacnianym obszarem tego rodzaju coachingu jest rozwój umiejętności przywódczych - m.in. 

wzmacnianie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, budowania autorytetu przy 



  

 

 

 

 

 
 

zachowaniu relacji współpracy, rozwijanie umiejętności motywowania. Tego typu oferta, kierowana jest 

do osób, które ze względu na np. bardzo wysoką pozycję zawodową nie chcą korzystać z klasycznej 

oferty szkoleniowej. 

� Coaching biznesowy - nastawiony na rozwój biznesu. 

� Coaching grupowy – stosowany na przykład w nabywaniu umiejętności rozwiązywania trudnych 

sytuacji w związkach czy relacjach w środowisku pracy. 

Korzyści z coachingu: 

Niektóre z korzyści osobistych coachingu dla pracownika: 

 większa pewność siebie i wyższy poziom umiejętności, a co za tym idzie większa 

produktywność, 

 rozwój kariery i umocnienie pozycji zawodowej – uzyskanie stałej, większej efektywności we 

wszystkim co robi, 

 podejmowanie dobrych decyzji – pracownik cechuje się większą elastycznością, 

 szczęśliwsze, bardziej spełnione życie dzięki poczuciu zadowolenia z własnej pracy, 

 poprzez uzyskanie zaufania podnosi się jakość życia pracownika, 

 zwiększa się klarowność celów i wartości, 

 pracownik ma większą jasność dotyczącą tego, czego chce i co może dać w relacjach; jego 

relacje są bardziej satysfakcjonujące dla zaangażowanych w nie stron, 

 utrzymuje stymulacje intelektualną wynikającą z dyskusji dotyczącej 

 ważnych pomysłów – jest bardziej twórczy – uczy się więcej oraz usuwa zahamowania 

wstrzymujące go przed bardziej efektywną nauką, 

 stopniowo staje się osobą, którą chce być, staje się wzorem dla innych, 

 coaching zapewnia potencjał pozwalający pracownikowi na postęp w pracy i zwiększa jego 

długoterminowe perspektywy. 

Niektóre z korzyści dla organizacji: 

 przyczynia się do zwiększenia kultury w przedsiębiorstwie i podniesienia morale pracowników – 

usprawnia pracę zespołową, 

 coaching podnosi kwalifikacje kluczowych pracowników i oszczędza firmie: 

1/ kosztów kursów i szkoleń, 

2/ spadku produktywności, 



  

 

 

 

 

 
 

 pomaga ludziom osiągać szczyty ich osobistych możliwości i w ten sposób pomaga firmom 

osiągać najlepsze rezultaty zapewniając większą skuteczność długoterminowych inwestycji. 

 zastosowanie coachingu wskazuje na zaangażowanie się firmy w rozwój pracowników – co jest 

długofalową inwestycją w wysoką efektywność. 

Kiedy warto sięgnąć po coaching? 

Szczególnie w sytuacji gdy rozwój strategicznego zasobu organizacji jakim są jej pracownicy jest 

wartością firmy. Stosuje się go często także w przypadku: 

 braku wystarczających umiejętności przywódczych oraz interpersonalnych kadry, 

odpowiadających oczekiwaniom organizacji i pozwalających na zaangażowania pracowników, 

 niepowodzenia w tworzeniu zespołu, problemów z morale pracowników w organizacji, 

 braku informacji zwrotnych dotyczących podejmowanych działań (na przykład ich skuteczności i 

adekwatności), 

 wsparcia procesu wprowadzania zmian i zarządzania zmianami w organizacji, 

 wzmocnienia i większego ukierunkowania efektu cykli szkoleniowych w organizacji, lub jako 

alternatywa dla nich, gdy pracownik nie może w nich uczestniczyć (patrz: executive coaching), 

 doraźnych potrzeb: perswazyjne przemówienie, strategia negocjacyjna itp. 

Powyższy katalog nie jest zamknięty – zastosowanie metody coachingu wynikać może z wielu innych 

potrzeb, zgodnych z oczekiwaniami organizacji, jak i samego zainteresowanego. 

Inne formy wspomagania rozwoju: 

Mentoring – starszy, doświadczony kolega udziela rad. demonstrowane przez niego zachowania 

stanowią wzorzec do naśladowania. Szersze omówienie w dalszej części opracowania. 

Doradztwo – praca z klientem nie usatysfakcjonowanym swoim życiem (lub efektami swoich działań 

zawodowych), potrzebującym przewodnictwa i porady. 

Consulting – konsultant zapewnia ekspertyzę i rozwiązuje problemy biznesowe lub pomaga w rozwoju 

biznesu jako całości. Praca raczej z organizacjami lub ich poszczególnymi częściami, niż z jednostkami 

je tworzącymi. 

Mentoring 

Jest procesem sprawowania opieki nad pracownikiem w różnych okresach jego zawodowego rozwoju i 

przebiegu kariery w firmie. Mentorem może być osoba z dużym praktycznym doświadczeniem i 

sukcesami zawodowymi, posiadająca również odpowiednie cechy osobowości. Mentoring oparty jest na 

partnerskiej relacji między mentorem a pracownikiem (mistrzem a uczniem), zorientowanej na 



  

 

 

 

 

 
 

odkrywanie i rozwijanie potencjału pracownika. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. 

Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w 

ten sposób samoświadomość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje 

on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia. Kluczowym działaniem 

jest indywidualizacja oferty rozwoju poprzez dostosowanie jej do jego oczekiwań i potrzeb pracownika. 

Głównym założeniem mentoringu jest pomoc ludziom w stawaniu się takimi, jakimi chcą się stać. 

Mentorem może być odpowiednio przygotowana osoba z zewnątrz, ale zwykle rolę mentora powierza 

się doświadczonym pracownikom firmy, charakteryzującym się mocno rozwiniętymi kompetencjami 

osobistymi i społecznymi. Relacja pomiędzy mentorem a jego uczniem jest bardzo efektywna głównie 

dzięki daleko idącej personalizacji i indywidualizacji ścieżki kariery, którą osoba doświadczona pomaga 

obrać początkującemu pracownikowi. Mentor, jako że poznał już zasady pracy w firmie oraz posiadł 

szeroką wiedzę i odpowiednie umiejętności może w sposób bardzo efektywny przekazać je osobie, 

która dopiero zapoznaje się z nowym środowiskiem pracy. Dlatego też jest to bardzo użyteczna metoda 

wdrażania do pracy nowo zatrudnionego pracownika. Większości z wymaganych umiejętności nie 

można przekazać przez podręcznik czy film instruktażowy – kształtować je można jedynie bezpośrednio 

– przez doświadczenie. 

Najbardziej ogólny zarys rozwoju relacji mistrz-uczeń w organizacji uwzględnia następujące fazy: 

1. Wzajemne poznanie i określenie oczekiwań. 

2. Identyfikacja słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju ucznia. 

3. Ustalenie celu długoterminowego oraz celów krótkoterminowych. 

4. Konsekwentne realizowanie obranej ścieżki połączone z rozwijaniem kompetencji osobistych oraz 
społecznych. 

5. Ciągły kontakt i rozbudowana informacja zwrotna. 

6. Regularna samoocena wyników i weryfikacja obranej ścieżki. 

Główne zasady mentoringu 

W przeciwieństwie do coachingu, inicjatywa w zakresie prowadzenia sesji mentoringowej leży po stronie 

pracownika. To on musi wziąć odpowiedzialność za własny rozwój i poszerzanie horyzontów. Mentoring 

opiera się na inspirowaniu, stymulowaniu i przywództwie. Obejmuje także doradztwo oraz pomoc w 

projektowaniu sukcesu pracownika. 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

Korzyści z mentoringu 

Podobnie jak w przypadku coachingu, można mówić o korzyściach z zastosowania mentoringu w dwóch 

obszarach: organizacji i pracownika. Niewątpliwą zaletą dla organizacji jest zwiększenie się 

przywiązania pracownika do firmy i realizowanych przez niego przedsięwzięć, satysfakcji uczestników 

organizacji. W wymiarze pracownika do największych korzyści płynących z wdrożenia mentoringu 

można zaliczyć: 

 rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych obu uczestników procesu; 

 wzmacnianie postaw pro-przedsiębiorczych oraz kreatywności; 

 odkrywanie i rozwijanie potencjału – wskazanie sensu ustawicznego samodoskonalenia się; 

 rozwijanie wewnętrznej motywacji; 

 identyfikacja oraz analiza mocnych i słabych stron pracownika, jak i analiza możliwych ścieżek 

rozwoju wewnątrz organizacji; 

 innowacyjne rozwiązywanie problemów; 

 ułatwienie „wejścia” nowych pracowników w kulturę organizacyjną. 

Ponadto mentoring sprzyja rozwijaniu kultury wzajemnego zaufania i pomocy. Służy wzmacnianiu 

komunikacji wewnętrznej oraz dobrej atmosfery w organizacji. 

Counselling 

Pomimo, że „counselling” można tłumaczyć jako „poradnictwo”, nie odzwierciedla to w pełni znaczenia 

tego terminu – jest to bowiem coś więcej niż bezpośrednie udzielanie porad. Counselling jest metodą 

doskonalenia pracowników, w której doradca (counsellor) pomaga pracownikowi w procesie 

uświadamiania własnych uczuć, potrzeb, zachowań i możliwości. Towarzyszy mu również w 

poznawaniu natury swoich trudności, sprzyja otwarciu się na możliwości zmian i pomaga mu je 

zainicjować. Counselling jest najczęściej stosowany w przypadku problemów pracowników, które mają 

charakter osobisty, psychologiczny. Znajduje zastosowanie na przykład w przypadku niesubordynacji, 

spóźnień, postaw roszczeniowych, wykorzystywania pracowników oraz niskiego poziomu ich 

zaangażowania. Jest to „forma profesjonalnej pomocy drugiemu człowiekowi w zrozumieniu i 

rozwiązaniu problemów jego egzystencji, w sytuacji zagubienia, bezradności i cierpienia; a także i 

wtedy, gdy motywem sięgania po pomoc jest chęć poprawy jakości życia i dążenie do samorealizacji”. 

W przeciwieństwie do psychoterapii nie koncentruje się na "leczeniu" konkretnych zaburzeń 

psychicznych, lecz służy rozwiązaniu problemów życia codziennego oraz rozwoju osobowościowym.  

 



  

 

 

 

 

 
 

Counselling przebiega według 7 kroków: 

1. ocena czy pracownik jest faktycznie cenny dla organizacji, 

2. dobór osób mogących przyjąć rolę counsellora, 

3. uświadomienie pracownikowi problemu, 

4. zaplanowanie przebiegu treningu, 

5. prowadzenie treningu, 

6. przeprowadzenie oceny postępów, 

7. określenie horyzontu celów dla dalszej pomocy. 

Główne zasady counsellingu 

W counsellingu, doradca nie daje pracownikowi gotowych rozwiązań, nie osądza, nie przekonuje ani nie 

namawia. Udziela mu jedynie specyficznego rodzaju wsparcia psychicznego, co pomaga: o odnaleźć 

pracownikowi wyjście z trudnej sytuacji, o odzyskać utraconą równowagę psychiczną, o „odblokować” 

utrwalone w psychice negatywne wzorce zachowań, o odkryć w sobie nowe możliwości, o spojrzeć w 

nowy sposób na swoje życie, aktywność zawodową, relacje itp. 

Podsumowując: 

Tak jak nie ma idealnie napisanych dokumentów aplikacyjnych, tak brak jest jednej idealnej metody 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika. Kluczowym aspektem rozwoju jest diagnoza stanu 

bieżącego i w odniesieniu do zakładanych celów zastosowanie odpowiednich działań. Aby być 

nowoczesnym, kompetentnym pracownikiem należy: 

1. Zrozumieć, co trzeba zrobić. 

2. Wykonać zadanie. 

3. Pociągnąć za sobą innych. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 
Załącznik nr 1 Karta oceny pracownika 

 

 

A. WYPEŁNIA PRACOWNIK: 

 

I. INFORMACJE OSOBOWE 
 

 

1. Imię i nazwisko pracownika:  ....................................................................................................................  
2. Stanowisko:  .............................................................................................................................................  
3. Wykształcenie:  ........................................................................................................................................  
4. Staż pracy w firmie:  .................................................................................................................................  

 

 

II. CEL / PLAN ZAWODOWY: 
 

 

W przeciągu 2 lat: ...........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Za 5 lat: ..........................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  



  

 

 

 

 

 
 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

III. MOJE RELACJE Z FIRMĄ – MÓJ ROZWÓJ: 
 

1. Co zamierzam zrobić dla realizacji planu zawodowego w kolejnym okresie poddawanym 

ocenie: 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

2. Jakiego wsparcia oczekuję od pracodawcy przy realizacji planu zawodowego: 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

3. Ocena realizacji planów zawodowych w poprzednim okresie: 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  



  

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Moje oczekiwania w stosunku do pracy w firmie: 

 zmiana stanowiska i/lub obowiązków: 
 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

 rozwój zawodowy na zajmowanym stanowisku (określić w jakim zakresie): 
 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 



  

 

 

 

 

 
 

 

5. W poniższej tabeli należy dokonać samooceny poprzez postawienie znaku „X”  
w odpowiednim miejscu (przy czym najwyższa samoocena to 5, a najniższa 1). 

 

Kryteria oceny 1 2 3 4 5 

Rzetelność, zaangażowanie w pracy, stosunek do 

wykonywania obowiązków i poleceń przełożonych, 

staranność przygotowywanych dokumentów. 

     

Terminowość załatwiania spraw i wykonywania 

zadań (dotyczy terminów wynikających z przepisów 

i terminów wyznaczanych przez przełożonego). 

     

Znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania 

zadań odpowiednio do zajmowanego stanowiska 

(wynikającego z karty stanowiska pracy). 

     

Stosunek do klientów Parku, umiejętność obsługi 

klientów. 
     

Dyscyplina pracy.      

Organizacja pracy ( planowanie zadań, efektywne 

wykorzystanie czasu pracy). 
     

Postawa etyczna  

(przestrzeganie Kodeksu Etycznego). 
     

Wiedza specjalistyczna 

(odpowiednio do zajmowanego stanowiska). 
     

Znajomość języka obcego na poziomie 

odpowiednim do zajmowanego stanowiska. 
     

Samokształcenie, podnoszenie kwalifikacji.      

Komunikatywność      

Umiejętność pracy w zespole, zdolność 

bezkonfliktowego działania w relacji z przełożonymi 

i współpracownikami 

     



  

 

 

 

 

 
 

Samodzielność, kreatywność, aktywność w zakresie 

usprawnienia pracy Parku. 
     

Zdolność radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.      

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

B. WYPEŁNIA PRZEŁOŻONY: 

IV. OCENA PRZEŁOŻONEGO 
 

1. W poniższej tabeli należy ocenić pracownika poprzez postawienie znaku „X”  
w odpowiednim miejscu (przy czym najwyższa ocena to 5, a najniższa 1). 

 

Kryteria oceny 1 2 3 4 5 

Rzetelność, zaangażowanie w pracy, stosunek do 

wykonywania obowiązków i poleceń przełożonych, 

staranność przygotowywanych dokumentów. 

     

Terminowość załatwiania spraw i wykonywania 

zadań (dotyczy terminów wynikających z przepisów 

i terminów wyznaczanych przez przełożonego). 

     

Znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania 

zadań odpowiednio do zajmowanego stanowiska 

(wynikającego z karty stanowiska pracy). 

     

Stosunek do klientów Parku, umiejętność obsługi 

klientów. 
     

Dyscyplina pracy.      

Organizacja pracy ( planowanie zadań, efektywne 

wykorzystanie czasu pracy). 
     

Postawa etyczna  

(przestrzeganie Kodeksu Etycznego). 
     

Wiedza specjalistyczna 

(odpowiednio do zajmowanego stanowiska). 
     

Znajomość języka obcego na poziomie 

odpowiednim do zajmowanego stanowiska. 
     

Samokształcenie, podnoszenie kwalifikacji.      



  

 

 

 

 

 
 

Komunikatywność      

Umiejętność pracy w zespole, zdolność 

bezkonfliktowego działania w relacji z przełożonymi 

i współpracownikami 

     

Samodzielność, kreatywność, aktywność w zakresie 

usprawnienia pracy Parku. 
     

Zdolność radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.      

 

Łączna ocena pracownika: _________ 

 



  

 

 

 

 

 
 

2. Dodatkowe umiejętności nabyte podczas pracy, rozwój zawodowy w ciągu ostatniego 
okresu:  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

3. Ocena pracownika: 

 przydatny na aktualnie zajmowanym stanowisku, 

 może być przydatny, jeżeli (wymienić, co konkretnie pracownik winien spełnić i w jakim czasie, 
by utrzymać zajmowane stanowisko): 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 miałby większe szanse rozwoju na innym stanowisku pracy (wymienić jakim)?  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 powinien zmienić swoje kwalifikacje lub miejsce pracy: 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

4. Wskazania do rozwoju zawodowego: 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

5. Inne uwagi dotyczące pracownika w półroczu: 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  



  

 

 

 

 

 
 

6. Plany dotyczące  pracownika w następnym półroczu: 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

7. Informacje dotyczące wynagrodzenia pracownika  
(wynagrodzenia podstawowego, przyznawania premii, potrąceń – uzasadnić dlaczego): 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

(data i podpis przełożonego pracownika) 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C. WYPEŁNIA ZARZĄD: 

V. DECYZJA ZARZĄDU 
 

 Przyjęcie oceny przełożonego, oceniającego pracownika. 

 Uwagi co do oceny pracownika przez przełożonego: 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 Ponowna ocena pracownika przez przełożonego (dotyczy w przypadku uwag co do oceny 

pracownika przez przełożonego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data i podpis Prezesa) 
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