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1. Uzasadnienie wyboru tematu i problemy badawcze 

 

Znaczenie kompetencji pracowniczych w procesie generowania przewagi 

konkurencyjnej przedsiębiorstwa było wielokrotnie poddawane wnikliwym analizom i 

ocenom. Zważywszy na charakter współczesnej gospodarki światowej: dynamikę zmian, 

rozwój technologii, mobilność i dostępność środków finansowych, właśnie kompetencje stają 

się najistotniejszym zasobem firm1. Wiedza i umiejętności pracowników, odpowiednio 

wykorzystane stanowią i w najbliższym czasie w najistotniejszym stopniu, będą stanowić 

podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej firmy2.  

W polskich uwarunkowaniach kompetencje i ciągłe ich doskonalenie ma znaczenie 

strategiczne, wręcz fundamentalne. W dobie panujących tendencji demograficznych, a wraz z 

nimi malejących zasobów pracy, zdaje się, że tylko poprawa ich produktywności jest w stanie 

zapewnić przedsiębiorstwom dalszy wzrost. Zważywszy jednocześnie, że polska gospodarka 

stoi przed wyzwaniem związanym z wyczerpywaniem się możliwości konkurowania w oparciu 

o m.in. tanią siłę roboczą i ryzykiem wpadnięcia w tzw. pułapkę średniego dochodu, inwestycje 

w złożone kompetencje powinny być jedną z właściwych strategii3. 

Wszystko to sprawia, że rośnie zainteresowanie metodami, dzięki którym można 

skutecznie doskonalić kompetencje pracowników. Przyglądając się bliżej działaniom 

podejmowanym przez przedsiębiorstwa, można dostrzec, że poświęcają one na procesy 

doskonalące większe środki finansowe, że rośnie ich znaczenie, a także poszerza się zakres 

kompetencji, które są przedmiotem ich oddziaływania. Jednocześnie, jak twierdzą badacze, 

działania podejmowane przez przedsiębiorstwa są niespodziewanie mało skuteczne. Dane 

przytaczane przez zagranicznych autorów wskazują, że w zależności od przyjętego kryterium, 

można mówić o 10-50% skuteczności szkoleń realizowanych przez przedsiębiorstwa4. W 

konsekwencji, na łamach wydawnictwa Harvard Business School ukazał się artykuł mówiący 

 
1 W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w organizacjach, E-mentor nr 1(8), 2005.  
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/8/id/115 Dostęp: 10.10.2019 
2 Patrz w: M. Jabłoński, Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, CeDeWu, Warszawa 
2011, s. 25-29. 
A. Lozano Platonoff, System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 113-115. 
3 M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań 
Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 5. 
4 L. A. Burke, H. M. Hutchins,  Training transfer: An integrative literature review. Human Resource 
Development Review, 2007, Issue 6 (3), p. 263. 
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wręcz o „wielkim rabunku szkoleniowym”, opisując w ten sposób panujące zjawisko 

nieefektywności szkoleń5.  

Do podobnych wniosków można dojść analizując wyniki badań przedstawione przez 

Pawła Kopijera. Badania oceniające zarządzanie szkoleniami (ich realizacją i efektywnością) 

w rodzimych przedsiębiorstwach, pokazują, że również w Polsce efekty tych działań są na 

bardzo niskim poziomie6. 

Niewiele zmienia się także w kontekście preferowanych przez przedsiębiorstwa metod 

rozwijania kompetencji. Jedną z najczęściej wykorzystywanych są szkolenia7, a wśród nich 

szkolenia off the job. Najpowszechniej omawiany w literaturze i stosowany w praktyce szkoleń 

off the job jest model szkolenia systemowego8, który uwzględnia działania na czterech etapach9: 

1) rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, 2) projektowanie szkolenia, 3) przeprowadzenie 

szkolenia oraz jego 4) ewaluację. Tak zaprojektowane szkolenie, w ujęciu teoretycznym, ale 

także w praktyce rynkowej, jest często traktowane jako kompletny proces rozwijania 

kompetencji10. Konsekwencje takiego podejścia wyraźnie widać także w praktyce szkoleń: 

najczęściej po zakończeniu uczenia w sali szkoleniowej następuje etap ewaluacji, który zamyka 

proces. Nie jest on w ramach zaplanowanych działań kontynuowany w środowisku pracy11.  

Tymczasem, jeśli za wieloma badaczami przyjmiemy, że kompetencje to umiejętności 

kształtowane w oparciu o konkretną wiedzę i manifestujące się przy odpowiednich postawach, 

a o nabyciu których wnioskujemy tylko w przypadku trwałych zmian w zachowaniu12, to przy 

takim rozumieniu kompetencji pojawiają się obawy, co do stosowania modelu szkolenia 

systemowego w szkoleniach off the job, jako skutecznej metody ich kształtowania. Wydaje się 

bowiem, że w podejściu tym niejako z definicji pomija się etap transformacji wiedzy 

 
5 Więcej w: M. Beer, M. Finnstrom, D. Schrader, The Great Training Robbery, Harvard Business School 
Research Paper Series, April 2016, No 16-121. 
6 W badaniach przeprowadzonych w latach 2012-2016 przebadano 524 przedsiębiorstw. Więcej w: P. Kopijer, 
The scope of methodology transformation for human development management determining an increase in 
business effectiveness of investments in training projects, Central European Review Of Economics And 
Management, March 2019, vol. 3(1). 
7 A. Sitko-Lutek, Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s.101. 
8 Niektórzy autorzy opisując ten sam model nazywają go systematycznym lub modelem ISD (Instructional 
Systems Design) Por. M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 
499, M. Sloman, Nowe zjawiska w świecie szkoleń, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 20. 
9 W literaturze można spotkać bardziej szczegółowe podejście do opisywania etapów szkolenia systemowego, 
jednak wszystkie te podejścia bazują na podstawowych czterech etapach. Zob. M. Sloman, Strategia szkolenia 
pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 42. 
10 Zob. M. Sloman, Strategia szkolenia pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 40-42. 
11 Więcej o praktykach rynkowych autorka napisała w rozdz. III niniejszej pracy. 
12 Takie podejście do definiowania kompetencji prezentują m.in. M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia 
pracowników a rozwój organizacji, Wolters Kluwer, Kraków 2002, s. 14. Więcej o innych podejściach do 
definiowania kompetencji autorka pisze w pkt 1.1. omawianej rozprawy. 
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(deklaratywnej i proceduralnej) na umiejętności, które pojawiają się jako następstwo 

usystematyzowanej praktyki. U podstaw problemu może zatem leżeć błędne założenie, że 

umiejętności można nabyć w wyniku różnorodnych działań prowadzonych na sesjach w sali 

szkoleniowej. Analizując także teoretyczne podejścia do zagadnienia skuteczności szkoleń, 

można zauważyć, że towarzyszy im nieodłączne założenie, że z definicji, szkolenie (także off 

the job) kończy się nabyciem umiejętności, które później już tylko mają zostać 

zaimplementowane do środowiska pracy. 

Tymczasem, w świetle teorii o uczeniu się dorosłych wiadomo, że dla swojej 

skuteczności, proces nabywania umiejętności (a co za tym idzie kompetencji) wymaga 

spełnienia specyficznych warunków m.in. wielu powtórzeń nowo nabytych procedur działania, 

najlepiej w kontekście, w którym nowe umiejętności mają być w przyszłości wykorzystywane. 

To z kolei wskazuje na konieczność rozłożenia procesu doskonalenia kompetencji w czasie, 

systematycznego, specjalnie zaplanowanego podejścia, z uwzględnieniem codziennej praktyki 

zawodowej uczącego się13.  

Wszystko to, być może, powinno skutkować „wyprowadzeniem” części procesu 

szkoleniowego z sali szkoleniowej i „rozciągnięciem” go na praktykę pracy, a więc 

zmodyfikowaniem podejścia powszechnie realizowanego na rynku, a proponowanego przez 

model szkolenia systemowego off the job.  

O ile w literaturze tematu, zarówno polskiej, jak i światowej, wiele uwagi poświęcono 

procesowi przygotowania i prowadzenia szkolenia off the job, także zagadnieniu przeniesienia 

i utrzymania rezultatów szkolenia w środowisku pracy, o tyle zagadnienie transformacji wiedzy 

w umiejętności w szkoleniu off the job doskonalącym kompetencje, nie było przedmiotem 

wielu badań i analiz.  

Czy zatem istnieje różnica w skuteczności pomiędzy szkoleniem off the job, a 

procesem rozwojowym wykorzystującym takie szkolenie i dodatkowo kontynuującym w 

sformalizowanym etapie doskonalenie kompetencji pracownika w praktyce pracy? 

Jeśli tak, to jak powinien być zaprojektowany proces rozwijania kompetencji, 

wykorzystujący szkolenia off the job, aby efektem było nabycie umiejętności, a przez to 

zredukowanie określonych luk kompetencyjnych pracownika? Próba znalezienia 

odpowiedzi na tak zadane pytania badawcze zainspirowała autorkę do przeprowadzenia 

odpowiednich badań i napisania dysertacji, bowiem brak jest jednolitej koncepcji, która 

opisywałaby takie podejście do szkoleń doskonalących kompetencje pracownicze, które 

 
13 M. Kossowska, S. Jarmuż, T. Witkowski, Psychologia dla trenerów, Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 44. 
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wykorzystując szkolenia off the job uwzględniałoby dodatkowy etap: kontynuowanie szkolenia 

w praktyce pracy.  

Jak wynika z analizy literatury, istnieje szereg determinantów skutecznego szkolenia. 

Są to uwarunkowania związane z przebiegiem samego szkolenia (właściwe 

przeprowadzenie etapów, w tym tych opisanych w modelu szkolenia systemowego), niektóre 

czynniki po stronie organizacji (m.in. związane z tworzeniem warunków do stosowania nowo 

nabytych umiejętności, dostarczanie wsparcia przełożonych, zagwarantowanie pracownikowi 

niezbędnych informacji) i po stronie pracownika (m.in. związane z poziomem motywacji do 

uczenia się i zaangażowania w procesie szkoleniowym). Dlatego autorka sformułowała 

dodatkowe pytania badawcze: 

1. Jakie inne działania, poza etapami, które zawiera systemowe szkolenie off the job, 

powinien zawierać proces doskonalenia kompetencji, uwzględniający zamianę wiedzy 

na umiejętności w praktyce pracy? 

2. Jak praktyki ZZL wspierające proces doskonalenia pracownika, przebieg etapów 

samego szkolenia, a także zaangażowanie pracownika, wpływają na skuteczność 

całościowego procesu rozwijania kompetencji pracowniczych, wykorzystującego 

szkolenia off the job? 

 

2. Cele i hipotezy badawcze pracy 

 
W kontekście sformułowanych problemów badawczych, celem głównym pracy jest: 

1. Analiza przebiegu procesów doskonalenia kompetencji wykorzystujących szkolenia off 

the job i opracowanie rekomendacji, których wykorzystanie może poprawić 

skuteczność działań w tym zakresie podejmowanych przez przedsiębiorstwa.  

Aby móc zrealizować cel główny, wskazana będzie realizacja celów wspomagających: 

1. Identyfikacja krytycznych etapów w procesie doskonalenia kompetencji 

pracowniczych, z punktu widzenia jego skuteczności. 

2. Identyfikacja organizacyjnych praktyk ZZL wspierających proces doskonalenia 

kompetencji, a także ocena ich wpływu na skuteczność działań w zakresie rozwijania 

kompetencji. 

3. Ocena wpływu motywacji pracownika na skuteczność procesu.  
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Podejmując próbę odpowiedzi na postawione pytania badawcze, po przeprowadzeniu 

analizy zgromadzonej literatury przedmiotu, a także przeprowadzeniu badań jakościowych o 

charakterze eksploracyjnym, sformułowano następujące hipotezy: 

 

Hipoteza 1: 

Realizowanie systematycznych szkoleń off the job w kontekście precyzyjnie 

określonych luk kompetencyjnych uczestników i łączenie ich z odpowiednio 

zaplanowanym nabywaniem umiejętności w codziennej praktyce zawodowej, 

przyczynia się do podniesienia skuteczności procesu rozwijania kompetencji 

pracowniczych. 

Hipoteza 2: 

Odpowiednie praktyki ZZL wspierające doskonalenie się pracownika, a także 

zaangażowanie pracownika w uczenie się, mają istotne znaczenie dla skuteczności 

procesu rozwijającego kompetencje. 

 

Jak przebiegała cała procedura badawcza w prezentowanej dysertacji obrazuje rys. 1. 

 

3. Zakres przedmiotowy 

 
W prezentowanej pracy przedmiotem rozważań są procesy doskonalenia kompetencji 

pracowniczych, szczególnie w aspekcie ich skuteczności. Ze względu na powszechność 

stosowania, analizowano te interwencje, które jako główne działania wykorzystują szkolenia 

off the job. Ocenie poddano ich przebieg, a także inne elementy sklasyfikowane jako 

determinanty ich skuteczności.  

Szukając odpowiedzi na postawione pytania badawcze, dokładne przeanalizowano 

zagadnienie kompetencji i proces zarządzania nimi: metody ich identyfikacji, pomiaru i oceny 

luk uznając, że stanowi to punkt wyjścia do określania potrzeb rozwojowych. Przeanalizowano 

specyfikę procesu uczenia się dorosłych, z naciskiem na elementy mogące mieć wpływ na jego 

skuteczność, a także różne metody doskonalenia kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem 

szkolenia systemowego, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w obecnie realizowanej praktyce 

rynkowej.  
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Rysunek 1. Procedura badawcza rozprawy doktorskiej. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

 

Wszystko to pozwoliło na identyfikację tych elementów, które mogą mieć kluczowe 

znaczenie z perspektywy skuteczności podejmowanych działań doskonalących kompetencje. 

Wyodrębniono trzy kluczowe obszary: praktyki ZZL wspierające uczenie się pracownika, 

organizacja i przebieg procesu oraz zaangażowanie pracownika do uczenia się. W ramach tych 

kategorii wyszczególniono podkategorie, które doprecyzowywały zakres dalszych analiz 

 
 

Analiza literatury zwartej i ciągłej, polskiej i zagranicznej, a także krajowych danych 
źródłowych m.in. raportów i analiz rynkowych 

 Cel:   
• rozpoznanie i usystematyzowanie aktualnego stanu wiedzy w zakresie 

zainteresowań badawczych autorki, 
• oszacowanie luki teoretycznej, 
• wybór przedmiotu badań, 
• określenie problemów, celów badawczych i metod badań 

 
 

Badanie jakościowe – studium przypadku 
Cel:   

• pogłębiona analiza procesów doskonalenia kompetencji wykorzystujących szkolenia 
off the job, 

• określenie hipotez badawczych do badania głównego, 
• identyfikacja danych do dalszej konceptualizacji zmiennych do badania głównego 

 
 

Badanie ilościowe – pilotaż 
Cel:   

• weryfikacja kwestionariusza ankiety: m.in. poprawności sformułowań, liczby 
pytań, instrukcji do ankiety 

 
 

Badanie główne 
Cel:   

• zebranie danych do weryfikacji hipotez i rozwiązania problemów badawczych 
postawionych w pracy 

 
 

Analiza danych empirycznych  
Cel:   

• ocena przebiegu procesów doskonalenia kompetencji z wykorzystaniem szkoleń 
off the job, 

• ocena wpływu wybranych uwarunkowań w badanych procesach na skuteczność 
doskonalenia kompetencji pracowniczych 
 

Opracowanie koncepcji procesu doskonalenia kompetencji pracowników z wykorzystaniem 
szkoleń off the job, uwzględniającej dodatkowy etap kształtowania umiejętności w praktyce 

pracy 
Cel:  

• zebranie odkrytych reguł w formie narzędzia mogącego służyć praktycznym celom 
przedsiębiorstw  
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prowadzonych w oparciu o badania empiryczne. Szczegóły przyjętego modelu prezentuje 

tabela nr 1.  

 

Praktyki ZZL wspierające uczenie się pracownika 
Firma wymaga od pracowników rozwijania 

kompetencji 
Firma wspiera pracowników w rozwijaniu 

kompetencji 
Organizacja i przebieg procesu 
1. Diagnozowanie luk kompetencyjnych 

- Doraźne - Systemowe 
2. Badanie potrzeb szkoleniowych 

- W kontekście oczekiwań uczestnika - W kontekście wymagań stanowiska pracy 
3. Dopasowanie przebiegu szkolenia do potrzeb uczestnika 

4. Ewaluacja szkolenia 
- Poziom reakcji - Poziom wiedzy po szkoleniu - Poziom zmiany zachowań 

5. Trening po sesji szkoleniowej 
- Plan i realizacja treningu - Wsparcie przełożonego - Wsparcie i feedback dla 

pracownika w trakcie treningu 
Zaangażowanie pracownika do uczenia się 

Nastawienie na rozwój Motywacja w badanym procesie 
 
Tabela 1. Czynniki wpływające na skuteczność procesów rozwojowych wykorzystujących szkolenia off the job  
Źródło: opracowanie własne. 
 

W kontekście samego zagadnienia skuteczności zasadniczo, większość badaczy jest 

zgodna co do tego, że skutkiem szkolenia powinno być uczenie się uczestnika. Jednak istotne 

rozbieżności pojawiają się wraz z odpowiedzią na pytanie, kiedy można mówić o „nauczeniu 

się”. Czy wtedy, gdy uczący się prezentuje bezbłędny zestaw zachowań charakterystyczny dla 

konkretnej kompetencji? Czy wtedy, gdy potrafi je zastosować w praktyce? Czy też wtedy, gdy 

mimo zmieniających się warunków, odmiennych od tych, w których nabywał i ćwiczył daną 

umiejętność, nadal potrafi zachować się poprawnie? Konsekwencją powyższych dylematów 

jest różnorodność podejść do definiowania skuteczności szkolenia. Zważywszy, że skuteczność 

jest centralnym zagadnieniem omawianej rozprawy, autorka dokonała wnikliwego przeglądu 

dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie uwarunkowań skuteczności szkoleń i dookreśliła 

definicję owej skuteczności, którą posłużyła się w swojej pracy.  Przyjęte podejście zakłada, że 

skuteczne szkolenie to takie, które w wyniku uczenia się pozwala nabyć uczestnikowi 

potrzebną wiedzę, umiejętności i postawy, które ten potrafi poddać generalizacji w praktyce 

pracy i zastosować w zmienionych kontekstach. Tak określoną skuteczność należy mierzyć 

przez pryzmat realizacji wyznaczonych celów szkoleniowych, a kwantyfikować za pomocą 
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miar ustalonych w procesie oceny kompetencji, który to ma stanowić podstawę do 

diagnozowania luki kompetencyjnej. 

 

W oparciu o przeprowadzone studia literaturowe, dla poprawności dalszych działań, a 

także dla jasności wnioskowania14, ze względu na nieostrość pojęć i mnogość definicji, przed 

przeprowadzeniem badań, analiz i oceny, autorka przyjęła następujące definicje kluczowych 

terminów: 

- Kompetencje – umiejętności jednostki kształtowane w oparciu o przyswojoną wiedzę 

i manifestujące się przy odpowiednich postawach, rozumianych jako gotowość do 

skorzystania z własnego potencjału. O ich nabyciu można wnioskować tylko w 

przypadku trwałych zmian w zachowaniu. Termin doskonalenie kompetencji i rozwój 

kompetencji traktowane są zamiennie. 

- Szkolenie off the job – szkolenie przeprowadzone wg modelu szkolenia 

systematycznego; składające się z etapów zgodnych z tą koncepcją, przeprowadzane w 

formie sesji szkoleniowej off the job. 

- Sesja szkoleniowa – spotkanie szkoleniowe uczestników i szkoleniowca, precyzyjnie 

określone co do miejsca i czasu, będące interwencją bezpośrednio zorientowaną na 

uczestników. 

-  Proces rozwojowy (szkoleniowy) – tu oznacza jedną z form integrującą różne 

działania zorientowane na uruchomienie i ukierunkowanie procesu uczenia się 

uczestników, w celu doskonalenia (rozwijania) ich kompetencji. Proces szkoleniowy 

tym różni się od szkolenia off the job, że składa się z jednej lub kilku sesji 

szkoleniowych, pomiędzy którymi i po zakończeniu których podejmowane są dalsze 

sformalizowane działania doskonalące umiejętności uczestników w praktyce pracy. 

Całość osadzona jest w modelu szkolenia systematycznego, więc także składa się z 

etapów badania potrzeb, projektowania procesu szkoleniowego, przeprowadzenia sesji 

szkoleniowych i ewaluacji. 

- Skuteczne szkolenie, proces rozwojowy – pozwala nabyć uczestnikowi wymagane 

(określone jako cele szkolenia) kompetencje (wiedzę, umiejętności i postaw). Jako że 

kompetencje są wynikiem uczenia się i manifestują się w działaniu, o tym czy uczestnik 

 
14 Jak podkreśla E. Babbie, wnioski wysuwane w ramach badań w naukach społecznych, a dalej związane z nimi 
teorie, mają uzasadnienie jedynie w kontekście konkretnych, wcześniej przyjętych przez badacza definicji. Zob. 
w E. Babbie, Badanie społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 36. Także: S. 
Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 14. 
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nabył odpowiedni zestaw umiejętności oraz czy odpowiednio z nich korzysta, można 

dowiedzieć się jedynie w trakcie celowej praktyki (uwzględniając zjawisko 

generalizacji i działanie w nowych kontekstach).  

 

4. Zakres podmiotowy 

 
Typując podmioty do pierwszej części badania (studium przypadku), posłużono się 

celowym doborem próby, która to metoda jest uznawana za charakterystyczną dla badań 

jakościowych15. Przypadki dobrano na zasadzie reprezentatywnych, czyli takie, które ilustrują 

badane procesy w sposób charakterystyczny dla praktyk funkcjonujących na rynku16. Tematyka 

prowadzonych szkoleń miała być związana z kompetencjami biznesowymi lub 

psychospołecznymi, potocznie nazywanymi miękkimi. Zawężanie badanych przypadków w 

zakresie dotyczącym doskonalonych kompetencji miało, zdaniem autorki, pozwolić na 

łatwiejsze porównywanie przypadków, a w efekcie na formułowanie bardziej jednoznacznych 

wniosków z badań. Ponadto, szkolenia w wymienionej tematyce dotyczą kompetencji aktualnie 

najbardziej pożądanych przez przedsiębiorstwa17, jednocześnie będąc jednymi z trudniejszych 

w zakresie umiejętności i implementacji efektów do praktyki pracy18. Dlatego też, 

przeanalizowanie właśnie tych przypadków mogło skutkować praktycznymi i pożądanymi 

przez firmy rekomendacjami. 

Wybrano dwa przedsiębiorstwa, które: 

- przeprowadzają dla pracowników systematyczne szkolenia off the job, 

- posiadają sprecyzowaną politykę doskonalenia zasobów, sprzężoną z celami 

biznesowymi przedsiębiorstwa, 

- prowadzą sformalizowane zarządzanie kompetencjami lub też dążą do sformalizowania 

takiego systemu. 

Do badania głównego, ilościowego typowano respondentów - pracowników firm: 

1. Zatrudniających pow. 50 osób, jak bowiem pokazuje praktyka rynkowa, w mniejszych 

firmach procesy ZZL są mniej zaawansowane.  

 
15 U. Flick, Projektowanie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 59. 
16 Jak wygląda bieżąca praktyka szkoleń dla pracowników firm, autorka opisała w III rozdziale pracy. 
17 Raport Raport Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej 
gospodarki, Raport podsumowujący VI edycję badania BKL w latach 2017-18, Wyd. PARP i Uniwersytet 
Jagielloński, Warszawa 2019, s. 23. 
18 Zob. w: D. R. Laker, J. L. Powell, Relative Impact on Training Transfer, Human Resource Development 
Quarterly, March 2011, vol. 22(1), p. 111-122. 
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2. Takich, które rozpoczęły szkolenia lub procesy rozwojowe nie dawniej niż 10 miesięcy 

i zakończyły je nie później niż 2 miesiące przed prowadzonymi badaniami. Przyjęto 

bowiem, że uczestnicy działań szkoleniowych, które odbyły się w przyjętym przedziale 

czasowym, nie będą mieli problemów z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytania; z 

jednej strony ich doświadczenia będą wystarczająco aktualne, a z drugiej czas, który 

upłynął od zakończenia szkolenia pozwoli już na sformułowanie oceny o ewentualnych 

efektach stosowanych w praktyce pracy. 

3. Prowadziły procesy doskonalące kompetencje w zakresie umiejętności biznesowych i 

psychospołecznych, potocznie nazywanych miękkimi. Zważywszy na wcześniej 

przeprowadzone studia przypadków, autorka przyjęła, że dla większej spójności 

zebranych danych, poprawności analiz i trafności wniosków, szkolenia, w których 

uczestniczyli badani powinny dotyczyć podobnego zakresu kompetencji. 

 

W świetle powyższych autorka przyjęła, że ani miejsce prowadzenia działalności, ani 

jej sektor, nie są w żaden sposób rozstrzygające dla postawionych problemów badawczych, 

dlatego te kryteria nie miały wpływu na dobór respondentów do próby. Jedynym warunkiem 

było prowadzenie działalności na terenie Polski, a respondenci mieli biegle posługiwać się 

językiem polskim. Przy tak określonym przedmiocie badania i sprecyzowanych kryteriach jego 

doboru, nie ma możliwości oszacowania populacji, która powinna zostać objęta badaniem. 

Dlatego też autorka zdecydowała się na celowy dobór próby na zasadzie dostępności. 

Do respondentów rozesłano 257 kwestionariuszy. Ostatecznie uzyskano 168 ankiet, 98 

elektronicznych i 80 papierowych, co daje zwrot na poziomie 61%. Do badania przyjęto 156 

kwestionariuszy (12 okazało się niekompletnych). 

 

5. Metodyka badań 

 

Na pierwszym etapie pracy przeprowadzono pogłębione studia literaturowe, których 

celem było dokładne poznanie stanu i usystematyzowanie aktualnej wiedzy w zakresie 

zarządzania kompetencjami, metod ich doskonalenia, ze szczególnym uwzględnieniem 

szkoleń, a także oceny skuteczności ich stosowania. Zważywszy na praktyczny wymiar 

przedmiotu badań, autorka analizowała zarówno recenzowane publikacje ciągłe oraz zwarte, 

jak również raporty i analizy rynkowe przygotowywane dla praktyków ZZL i szkoleniowców, 

polsko- i anglojęzyczne.   
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Jako że celem badań podjętych przez autorkę była pogłębiona diagnoza procesów, ale 

także analiza zależności, przeprowadzono badania zarówno jakościowe, jak i ilościowe. 

Badania jakościowe (tu: studium przypadku) miały charakter eksploracyjny, a ich celem było 

m.in. dalsze ukierunkowanie wniosków płynących z analizy literatury co do praktyk ZZL 

wspierających proces uczenia się pracownika, identyfikacji kluczowych etapów przebiegu 

procesu doskonalenia, a także identyfikacji kluczowych czynników związanych z 

zaangażowaniem do uczenia się pracownika, oraz ich wpływu na skuteczność procesu 

rozwijania kompetencji. Podejście to miało skutkować doprecyzowaniem hipotez badawczych.  

Dzięki wnioskom płynącym z badania wyeksponowano w hipotezie nr 1 aspekt 

związany z precyzyjnym diagnozowaniem luki kompetencyjnej, a w hipotezie nr 2 aspekt 

zaangażowania pracownika w uczenie się, nie jedynie motywacji w procesie. Ponadto, dzięki 

działaniom na tym etapie dokonano także konceptualizacji zmiennych i zdefiniowano cztery 

główne wielowymiarowe konstrukty, stanowiące zmienne ukryte:  

zmienne niezależne 

1. praktyki ZZL wspierające uczenie się pracownika,  

2. organizacja i przebieg procesu oraz  

3. zaangażowanie pracownika do uczenia się,  

zmienna zależna 

1. skuteczność procesu rozwojowego. 

W konsekwencji, możliwe było przygotowanie kwestionariusza ankietowego do 

planowanych w dalszej kolejności badań ilościowych. Autorka projektując narzędzie badawcze 

zrezygnowała z bezpośredniego wykorzystania miar zmiennych wygenerowanych w oparciu o 

inne badania bowiem nie do końca odnosiły się one do konstruktów wypracowanych w drodze  

badań literaturowych. Dodatkowo, większość z nich dotyczyła rynków odmiennych kulturowo 

(głównie amerykańskiego) i najczęściej opierała się na odpowiedziach studentów w kontekście 

odbytych przez nich szkoleń czy programów stażowych. Niemniej jednak, badania te i wnioski 

z nich płynące ukierunkowały poszukiwania odpowiednich wskaźników dla wybranych 

zmiennych. 

Narzędzie badawcze zawierało 64 pytania, pogrupowane w bloki tematyczne. W 

pierwszym z nich badani oceniali działania organizacyjne związane z zarządzaniem 

kompetencjami pracowników, a także swoją motywację do uczenia się. W drugiej części 

kwestionariusza badani oceniali przebieg szkolenia, a w kolejnych pytaniach, ci z nich, którzy 

brali udział w procesie z treningiem po szkoleniu, oceniali przebieg tych działań dodatkowych. 

W ostatniej części respondenci wypowiadali się na temat skuteczności badanych działań 
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rozwojowych. W zależności od tego w jakiej interwencji rozwojowej brali udział, odpowiadali 

na 47 lub 57 pytań. Uczestnicy, którzy wcześniej w kwestionariuszu zadeklarowali, że po 

szkoleniu realizowali plan ćwiczenia nowych umiejętności w praktyce pracy, odpowiadali na 

10 dodatkowych pytań, dotyczących tych działań. 

Po zebraniu danych przeprowadzono analizy statystyczne, które pomogły w 

zweryfikowaniu postawionych hipotez. Rzetelność przeprowadzonego pomiaru została 

zbadana przy użyciu współczynnika Alfa Cronbacha (tab. 2). Następnie dokonano analizy 

sumarycznej podstawowych mierników statystycznych, celem generalnego przeglądu 

odpowiedzi i rozkładu poszczególnych zmiennych. 

W dalszej kolejności zbadano korelację pomiędzy zmiennymi i siły związku pomiędzy 

nimi. W tym celu wykorzystano test istotności współczynnika korelacji Spearmana. Chcąc 

ocenić różnice pomiędzy odpowiedziami badanych z różnych grup wyodrębnionych 

parametrami z metryczki użyto nieparametrycznych testów Kruskala-Wallisa i U Manna-

Whitneya. Dalej, za pomocą grupowania metodą k-średnich wyodrębniono skupienia 

respondentów ze skrajnymi odpowiedziami w zakresie badanej zmiennej zależnej i przy użyciu 

nieparametrycznego19 testu U Manna Whitneya różnice poddano ocenie poziomu istotności i 

dalszej analizie.  

Zważywszy, że wielkość badanej próby nie pozwoliła na dodatkowe zweryfikowanie 

modelu przyjętego do badań z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych metod np. 

modelowania z wykorzystaniem równań strukturalnych, zdecydowano o ponownym 

potwierdzeniu niektórych osiągniętych wyników różnymi metodami i porównaniu ich 

zbieżności. W celu jeszcze dokładniejszego zbadania odpowiedzi w różnych skupieniach, z 

uwzględnieniem zmiennej zależnej i opisujących ją wymiarów, użyto do ich wyodrębnienia 

metody krzywej ROC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Testów nieparametrycznych użyto ze względu na brak normalności rozkładu badanych skal. 
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Praktyki ZZL wspierające uczenie się 
pracownika 11 0,885 

Firma wymaga od pracowników rozwijania 
kompetencji 6 0,822 

Firma wspiera pracowników w rozwijaniu 
kompetencji 5 0,811 

Organizacja i przebieg procesu   

Diagnozowanie luk kompetencyjnych 4 0,828 

Badanie potrzeb szkoleniowych 
pracownika 5 0,82 

Dopasowanie przebieg szkolenia do 
potrzeb uczestnika 6 0,64 

Ewaluacja szkolenia 6 0,833 

Trening po sesji szkoleniowej 12 0,933 

Zaangażowanie pracownika do uczenia 
się 8 0,767 

Nastawienie na rozwój 3 0,505 

Motywacja w badanym procesie 5 0,726 

Ocena skuteczności procesu  6 0,926 

Obszar wiedzy deklaratywnej 2 0,816 

Obszar wiedzy proceduralnej 2 0,9 

Poziom zmiany kompetencji  2 0,843 

Tabela 2. Wyniki Alfa Cronbacha wyliczone dla wszystkich zmiennych. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

6. Układ pracy 
 

Struktura rozprawy wynika z przyjętych celów, a w ich konsekwencji kolejności 

prowadzonych działań badawczych. Składa się z pięciu rozdziałów, wstępu, zakończenia i 

załącznika. 
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W rozdziale pierwszym przedstawiono różne podejścia do definiowania kompetencji 

pracowniczych. Podjęto próbę ich porównania, a także określenia definicji, którą autorka 

posłużyła się w niniejszej rozprawie. Zaprezentowano praktyczne aspekty związane z 

identyfikacją, nazywaniem, a także metodami pomiaru i oceny kompetencji pracowników jako 

podstawę do projektowania programów rozwojowych opartych na kompetencjach. 

W rozdziale drugim, na podstawie analizy literatury, przedstawiono mechanizmy 

związane z uczeniem się dorosłych, nabywaniem wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem 

perspektywy andragogiki i psychologii uczenia się. Następnie podjęto próbę zdefiniowania 

terminu „szkolenie”, celem doprecyzowania obszaru do dalszych badań empirycznych. 

Dokonano również systematyki szkoleń ze względu na miejsce ich przeprowadzania oraz 

charakterystycznych dla nich metod, wskazując na ich zastosowanie w kształtowaniu 

poszczególnych elementów kompetencji. 

W rozdziale trzecim szczegółowo omówiono charakterystykę i przebieg szkoleń 

realizowanych według modelu systemowego. Podyktowane to było założeniem, że ten rodzaj 

szkoleń, jako najczęściej praktykowany, stanowi podstawę do teoretycznych i praktycznych 

odniesień. Potwierdziły to dalsze analizy literatury w obszarze uwarunkowań skuteczności 

szkoleń. Opracowania i badania najczęściej dotyczyły szkoleń off the job prowadzonych w myśl 

założeń modelu systemowego. W ostatniej części rozważań teoretycznych, autorka nawiązała 

do praktyki rynkowej. Na podstawie zgromadzonych raportów i analiz, podjęła próbę opisania 

najczęstszych zjawisk w praktyce szkoleń, mogących wskazywać na ich skuteczność i obszary 

do poprawy. 

W rozdziale czwartym przedstawiono podejście i metodykę badań zarówno 

jakościowych, jak i ilościowych. Zawarto w nim charakterystykę próby badawczej, 

zaprezentowano instrumentarium badawcze, a także opisano metody analizy zebranego 

materiału badawczego. 

Rozdział piąty zawiera wnioski z przeprowadzonych studiów przypadków, a także 

analiz statystycznych. Sformułowano najważniejsze wnioski, w tym kluczowe z perspektywy 

weryfikacji postawionych w pracy hipotez i problemów badawczych. Realizując cel pracy, 

przygotowano obszerne opracowanie zawierające praktyczne rekomendacje dotyczące 

projektowania procesu rozwijającego kompetencje pracowników z wykorzystaniem szkoleń off 

the job. Opracowanie dopełniono schematem przedstawiającym propozycję przebiegu 

udoskonalonych działań. 
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Zakończenie zawiera najważniejsze konkluzje, wskazuje, że osiągnięto cele rozprawy, 

zweryfikowano hipotezy i rozwiązano problemy badawcze. Na koniec wskazano, jakie 

mogłyby być kierunki dalszych badań w temacie podejmowanym w niniejszej pracy. 

W załączniku zamieszczono m.in. kwestionariusz badawczy, scenariusz wywiadu 

wykorzystywanego w badaniu jakościowym oraz dodatkowe wyniki prowadzonych badań. Na 

końcu pracy znajduje się spis wykorzystanej bibliografii. 

7. Wybrane wyniki badań 

 
Przedstawione na wstępie pracy pytania badawcze i sformułowane hipotezy poddano 

weryfikacji w ramach studiów literaturowych oraz badań empirycznych. Wszystkie te działania 

pozwoliły na rozwiązanie problemu badawczego, pozytywną weryfikację hipotez, a także 

sformułowanie wielu wniosków i rekomendacji, dzięki którym zrealizowano cel stawiany 

przed rozprawą. 

Przedstawiona w pracy, płynąca z przeglądu literatury systematyzacja wiedzy z zakresu 

zarządzania kompetencjami, a także skuteczności szkoleń jako narzędzia ich doskonalenia, 

pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: 

- Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania szkoleniowe są niespodziewanie mało 

skuteczne20. 

- Najpowszechniej omawiany w literaturze i stosowany w praktyce szkoleń off the job jest 

model szkolenia systemowego21, który uwzględnia działania na czterech etapach22: 1) 

rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, 2) projektowanie szkolenia, 3) przeprowadzenie szkolenia 

oraz jego 4) ewaluację. Tak zaprojektowane szkolenie, w ujęciu teoretycznym, ale także w 

praktyce rynkowej, jest traktowane jako kompletny proces rozwijania kompetencji23. 

Towarzyszy temu założenie, że takie szkolenie skutkuje nabyciem umiejętności24. 

- Podejście takie stoi w sprzeczności do wiedzy płynącej z teorii o uczeniu się dorosłych. 

Wiadomo bowiem, że dla swojej skuteczności, proces nabywania umiejętności (a co za tym 

 
20 L. A. Burke, H. M. Hutchins,  Training transfer: An integrative literature review. Human Resource 
Development Review, 2007, Issue 6 (3), p. 263. Także P. Kopijer, The scope of methodology transformation for 
human development management determining an increase in business effectiveness of investments in training 
projects, Central European Review Of Economics And Management, March 2019, vol. 3(1). 
21 Niektórzy autorzy opisując ten sam model nazywają go systematycznym lub modelem ISD (Instructional 
Systems Design) Por. M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 
499, M. Sloman, Nowe zjawiska w świecie szkoleń, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 20. 
22 W literaturze można spotkać bardziej szczegółowe podejście do opisywania etapów szkolenia systemowego, 
jednak wszystkie te podejścia bazują na podstawowych czterech etapach. Zob. M. Sloman, Strategia szkolenia 
pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 42. 
23 Zob. M. Sloman, Strategia szkolenia pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 40-42. 
24 L. Rea, Ocena pracy szkoleniowca, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 138-140. 
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idzie kompetencji) wymaga spełnienia specyficznych warunków m.in. wielu powtórzeń nowo 

nabytych procedur działania, najlepiej w kontekście, w którym nowe umiejętności mają być w 

przyszłości wykorzystywane25. 

- Jednocześnie, jak wynika z analizy literatury, istnieje szereg determinantów skutecznego 

szkolenia. Zasadniczo badacze zaliczają je do jednej z trzech kategorii26: charakterystyki 

uczącego się, kształt i przebieg szkolenia, charakter środowiska pracy. 

- Motywacja uczestnika jest kluczową charakterystyką mającą znaczenie z perspektywy 

skuteczności procesu uczenia się, a wpływ na nią ma m.in. ogólna uwewnętrzniona ocena 

środowiska pracy dokonywana przez pracownika (postawa wobec firmy)27. 

- Rola przełożonego w kontekście podnoszenia kompetencji pracowników bywa w literaturze 

wymieniana, jednak nie jest eksponowana bardziej niż rola innych podmiotów wskazywanych 

jako odpowiedzialne za efekt procesu doskonalenia, np. działy personalne28. Odzwierciedlenie 

takiego stanu rzeczy wyraźnie widać w praktyce szkoleń, co potwierdzają przedstawione w 

pracy analizy rynku29. 

- Podkreślane jest znaczenie wspierającego środowiska pracy jako czynnika wpływającego na 

motywację i możliwości implementowania nowej wiedzy do praktyki pracy. Przy czym jako 

wspierające najczęściej określane jest takie działania, które oferuje pomoc i tworzy 

możliwości30. 

Uwzględniając powyższe, a także szczegółowe wyniki z przeprowadzonych badań 

empirycznych można wysunąć kolejne wnioski, dotyczące tego: 

I. jak powinien być zaprojektowany skuteczny proces doskonalenia kompetencji z 

wykorzystaniem szkoleń off the job: 

1) Działania szkoleniowe powinny obejmować sformalizowany i odpowiednio 

zaprojektowany trening w trakcie praktyki pracy. 

 
25 K. N. Wexley, T. T. Baldwin, Posttraining strategies for facilitating positive transfer: An empirical 
exploration, Academy of Management Journal, 1986, 29(3), p. 504. 
26 T. T. Baldwin, J. K. Ford, Transfer of Training: A Review and Directions for Future Research. Personnel 
Psychology, Issue 41 (1), 1988, p. 65. 
27 L. A. Burke, H. M. Hutchins,  Training transfer: An integrative literature review. Human Resource 
Development Review, 2007, Issue 6 (3), p. 280 
28 Dobrym przykładem tej tendencji jest idea „kwintetu szkoleniowego” opisanego przez L. Rea, Planowanie i 
projektowanie szkoleń, op. cit. s. 19-24., która to została także upowszechniona w praktyce szkoleń 
29 P. Piasecki (red), Biała księga usług rozwojowych, PIFS 2017, s. 36. 
https://pifs.org.pl/files/pdf_biala_ksiega.pdf (dostęp: 09.11.2019). 
30 W. Arthur Jr., W. Bennet Jr., P. S. Edens, S. T. Bell, Effectiveness of Training in Organizations: A Meta-
Analysis of Design and Evaluation Features, Journal of Applied Psychology, 2003, vol. 88(2), p. 242. 
  
 



 18 

Uczestnicy procesów rozwojowych w ramach, których szkolenie off the job uzupełniono 

treningiem w czasie pracy, wskazywali większą skuteczność działań doskonalących już na 

etapie nabywania wiedzy w sali szkoleniowej. Taką opinię wyraziło ponad 97% z nich. W 

czasie, gdy w grupie biorącej udział jedynie w sesji szkoleniowej wskaźnik ten wyniósł tylko 

60%. Dokładniejsza analiza, której wyniki przedstawia tab. 2 wskazuje, że wyższa skuteczność 

w procesie z treningiem dotyczy wszystkich trzech opisujących ją wymiarów: obszaru wiedzy 

deklaratywnej, proceduralnej i zmiany kompetencji. Oznacza to, że szkolenia najczęściej 

stosowane przez firmy, bazujące na modelu szkolenia systemowego, jeśli mają być skuteczne, 

powinny zostać wzbogacone o kolejny etap, poza salą szkoleniową.  

 

Skale Grupa n Średnia Odch. 
std. Mediana Z p 

Obszar wiedzy 
deklaratywnej 

Szkolenie 65 3,47 0,88 3,50 -6,70 0,0000* Proces szkoleniowy 91 4,39 0,49 4,00 
Obszar wiedzy 
proceduralnej 

Szkolenie 65 3,06 0,98 3,00 -8,23 0,0000* Proces szkoleniowy 91 4,42 0,56 4,50 
Poziom zmiany 
kompetencji 

Szkolenie 65 2,91 0,78 3,00 -6,75 0,0000* Proces szkoleniowy 91 3,74 0,45 3,67 
* - istotny statystycznie 
Tabela 3. Podstawowe statystyki opisowe dla wymiarów „Skuteczność procesu”, z uwzględnieniem podziału 
uczestników na biorących udział w szkoleniu i procesie rozwojowym (z treningiem) 
Źródło: opracowanie własne. 

 

2) Trening po sesji szkoleniowej powinien być prowadzony przy aktywnym 

udziale przełożonego oraz z metodycznym wsparciem (m.in. monitorowanie 

postępów i regularny feedback). 

Wymiary „Wsparcie przełożonego” oraz „Wsparcie i feedback dla pracownika w trakcie 

treningu” badano w odniesieniu do uczestników procesów z treningiem. Są one istotnie 

dodatnio skorelowane z dwoma wymiarami skuteczności procesu: „Obszarem wiedzy 

proceduralnej” i „Obszarem zmiany kompetencji”, co jest w pełni uzasadnione bowiem 

odnoszą się do tego etapu, w którym nie prowadzi się już działań zorientowanych na wiedzę 

deklaratywną. Przeprowadzono badania na grupie 91 uczestników szkoleń z treningiem. 

Analiza wyodrębnionych w jej ramach skupień (wysoka/niska skuteczność) ujawniła, że oba 

wymiary są istotnie wyżej oceniane przez tych uczestników, którzy najwyżej oceniają 

skuteczność działań, w których wzięli udział. Pokazuje to, jak ważne dla skuteczności treningu 

i całości działań rozwojowych jest zaangażowanie bezpośredniego przełożonego, 
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współpracowników, a także regularnie monitorowanie i komunikowanie pracownikowi 

wyników uczenia się. 

 
* istotny statystycznie 
Tabela 4. Podstawowe statystyki opisowe oraz wynik testu U Manna-Whitneya dla wymiarów „Wsparcie 
przełożonego” i „Wsparcie i feedback dla pracownika w trakcie treningu”, z uwzględnieniem skupień (0) niskie/ 
(1) wysokie wyniki wyodrębnionych w grupie uczestników biorących udział w procesie rozwojowym (z 
treningiem po sesji szkoleniowej). 
Źródło: opracowanie własne. 

 

3) Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, stanowiące pierwszy etap w szkoleniu 

systemowym, powinno być poprzedzone diagnozą luki kompetencyjnej 

uczestnika procesu, a więc określeniem deficytów na poziomie postaw, wiedzy 

i umiejętności.  

Szczegółowa analiza pomiędzy grupami uczestników biorącymi udział jedynie w szkoleniu off 

the job a tymi, które wzięły udział w procesie z treningiem w praktyce pracy, pokazuje, że ci 

drudzy istotnie wyżej oceniali etap diagnozowania luk kompetencyjnych w ich organizacjach. 

Gdy analizie poddano wyodrębnione skupienia (niska/wysoka skuteczność) wykazała ona, że 

wymiar „Diagnozowanie luk kompetencyjnych” istotnie różnicuje wyodrębnione zbiorowości. 

Proces rozwojowy, n=91 

Wymiary  n Średnia Odch. 
std. Mediana 

Test U Manna-
Whitneya 

Z p 

 
Obszar 
wiedzy 

deklaratywnej 
      

Wsparcie przełożonego 
0 47 3,04 1,02 3,20 

-1,74 0,0823 
1 44 3,35 1,18 3,60 

Wsparcie i feedback dla 
pracownika w trakcie 
treningu 

0 47 3,15 1,09 3,60 
-1,76 0,0789 

1 44 3,57 0,98 3,80 

 
Obszar 
wiedzy 

proceduralnej 
      

Wsparcie przełożonego 
0 43 2,69 1,05 3,00 

-4,34 0,0000* 
1 48 3,64 0,96 3,80 

Wsparcie i feedback dla 
pracownika w trakcie 
treningu 

0 43 2,81 1,07 3,00 
-4,85 0,0000* 

1 48 3,85 0,78 4,00 

 
Obszar 
zmiany 

kompetencji 
      

Wsparcie przełożonego 
0 64 3,00 1,14 3,20 

-2,72 0,0064* 
1 27 3,65 0,87 3,80 

Wsparcie i feedback dla 
pracownika w trakcie 
treningu 

0 64 3,16 1,11 3,30 
-2,69 0,0071* 

1 27 3,81 0,77 4,00 
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Szczególnie duże różnice ujawniają się w kontekście „Doraźnego diagnozowania luk 

kompetencyjnych”, które zgodnie z definiującymi je wskaźnikami odbywało się przed 

badanym procesem rozwojowym/szkoleniem, a polegało na ustaleniu, jakie kompetencje w 

ramach planowanych działań powinien rozwijać uczestnik oraz wyjaśniało, jakie konkretne 

zachowania mają być efektem tego uczenia się.  

 

 
* istotny statystycznie 
Tabela 5. Podstawowe statystyki opisowe i wyniki testu U Manna-Whitneya dla wymiaru „Diagnoza luk 
kompetencyjnych”, z uwzględnieniem wyodrębnionych skupień w zakresie niska/wysoka skuteczność. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

4) Ewaluacja procesów doskonalących powinna obejmować monitorowanie 

zmiany zachowań uczestników w ich praktyce pracy. 

O ile, jak wskazują doświadczenia praktyków, ewaluacja procesów doskonalących najczęściej 

prowadzona jest na poziomie wiedzy, o tyle przeprowadzone badania wskazują, że 

największe znaczenie może mieć ewaluacja prowadzona na poziomie zmiany zachowań w 

praktyce pracy uczestników. Wymiar „Ewaluacja szkolenia” przeprowadzana na „Poziomie 

zmiany zachowań” był w największym stopniu spośród pozostałych wymiarów zróżnicowany 

w badanych skupieniach (niska/wysoka skuteczność). 

 

Wymiary zmiennej 
Organizacja i przebieg 

procesu/szkolenia 
Skupienie n Średnia Mediana 

Odch. 
std. 

Test U Manna-
Whitneya 

Z p 

Diagnozowanie luk 
kompetencyjnych 

1 38 2,52 2,25 0,87 
-5,92 0,0000* 

2 118 3,58 3,75 0,77 

 Systemowe diagnozowanie 
luk kompetencyjnych 

1 38 2,96 3,00 1,04 
-4,99 0,0000* 

2 118 3,90 4,00 0,74 

Doraźne diagnozowanie luk 
kompetencyjnych 

1 38 2,08 2,00 0,93 
-5,52 0,0000* 

2 118 3,26 3,50 1,06 

 

Wymiary zmiennej 
Organizacja i przebieg 

procesu/szkolenia 
Skupienie n Średnia Mediana 

Odch. 
std. 

Test U Manna-
Whitneya 

Z p 

Ewaluacja szkolenia 
1 38 2,69 2,60 0,80 

-6,66 0,0000* 
2 118 3,87 4,00 0,66 

Poziom reakcji 
1 38 3,34 3,00 0,91 

-6,00 0,0000* 
2 118 4,36 4,00 0,65 

Poziom wiedzy po szkoleniu 
1 38 2,82 2,67 0,92 

-5,82 0,0000* 
2 118 3,92 4,00 0,76 

Poziom zmiany zachowań 
1 38 1,66 1,00 0,88 

-6,58 0,0000* 
2 118 3,24 3,00 1,14 
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* istotny statystycznie 

Tabela 6. Podstawowe statystyki opisowe i wyniki testu U Manna-Whitneya dla wymiaru „Ewaluacja 
szkolenia”, z uwzględnieniem wyodrębnionych skupień w zakresie niska/wysoka skuteczność. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
W kontekście uzyskany wyników korelacji, oznacza to, że tam, gdzie trener po szkoleniu 

sprawdził nie tylko zadowolenie uczestników, ale także poziom ich wiedzy, podał zalecenia co 

do dalszej praktyki i w pewnym odstępie czasu sprawdził, co uczestnik przeniósł do praktyki, 

te działania miały znaczący wpływ na skuteczność doskonalenia kompetencji uczestników. 

 

 
* istotny statystycznie 

Tabela 7. Współczynnik korelacji Spearmana pomiędzy wymiarem „Ewaluacja szkolenia” a wymiarami zmiennej 
zależnej „Skuteczność procesu”. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

5) Pominięcie któregokolwiek z etapów wymienianych jako uszczegóławiające 

zmienną „Organizacji i przebieg procesu/szkolenia” skutkować będzie 

obniżeniem skuteczności prowadzonych działań doskonalących. 

Przeprowadzone badania wykazały dodatnie korelacje, o sile od umiarkowanej do znaczącej, 

pomiędzy wszystkimi wymiarami opisującymi zmienną niezależną „Organizacja i przebieg 

procesu/szkolenia” a zmienną zależną „Skuteczność procesu/ szkolenia” we wszystkich jej 

wymiarach. Oznacza to, że wymieniona wcześniej diagnoza luk kompetencyjnych, 

przeprowadzenie badania potrzeb uczestników szkolenia, dopasowanie jego przebiegu do 

tychże potrzeb i kompletna ewaluacja na wszystkich poziomach (reakcji, wiedzy, zmiany 

zachowań) mają wpływ na skuteczność podejmowanych działań rozwojowych i pomijanie 

któregokolwiek z nich może skutkować jej obniżeniem.  

II.  jak inne elementów niż przebieg procesu, także wpływają na jego skuteczność: 

6) Motywacją pracownika do udziału w planowanym działaniu doskonalącym 

jest ważna, ale dla jego skuteczności powinna być podbudowana jego 

generalnym ukierunkowaniem na rozwój własnych kompetencji, rozumianym 

jako trwała postawa. 

Wymiary zmiennej 
Organizacja i przebieg 

procesu/szkolenia 
n 

Ocena skuteczności procesu 
Obszar wiedzy 
deklaratywnej 

Obszar wiedzy 
proceduralnej 

Poziom zmiany 
kompetencji 

Ewaluacja szkolenia 156 0,657* 0,704* 0,573* 
Poziom reakcji 156 0,654* 0,584* 0,471* 

Poziom wiedzy po szkoleniu 156 0,606* 0,608* 0,484* 
Poziom zmiany zachowań 156 0,487* 0,658* 0,578* 
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Zmienna „Zaangażowanie pracownika w uczenie się” jest dodatnio skorelowana z wszystkimi 

wymiarami zmiennej „Skuteczność procesu/szkolenia”. Jak pokazały analizy wyodrębnionych 

skupień (wysokie/niskie oceny skuteczności) jej wymiary „Nastawienie na rozwój” i 

„Motywacja w badanym procesie” są oceniane wyżej przez badanych ze skupienia wyżej 

oceniających skuteczność.  

 

 
Tabela. Podstawowe statystyki opisowe i wyniki testu U Manna-Whitneya dla wymiarów zmiennej niezależnej 
„Zaangażowanie pracownika do uczenia się”, z uwzględnieniem podziału uczestników na biorących udział w 
szkoleniu i procesie rozwojowym (z treningiem). 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

7) W ramach działań prowadzonych w obszarze ZZL, przedsiębiorstwa powinny 

podejmować te, które wspierają pracowników w uczeniu się, ale także jasno 

formułować i komunikować związane z tym oczekiwania, m.in. poprzez 

stawianie przed pracownikiem konkretnych celów rozwojowych, a także 

jasnym określaniem sposobu monitorowania ich osiągnięcia. 

Przeprowadzone badania wykazały, że podejmowane przez firmy „Praktyki ZZL wspierające 

uczenie się pracownika” we wszystkich badanych wymiarach są dodatnio skorelowane z 

wszystkimi wymiarami zmiennej zależnej „Skuteczność procesu/szkolenia”. Silniejszą 

korelację można zaobserwować w przypadku wymiaru „Firma wymaga od pracowników 

rozwijania kompetencji”. Jednocześnie wymiar ten był silniej różnicującym skupienia 

uczestników wysoko/nisko oceniających skuteczność. 

 

Wymiary zmiennej 
Zaangażowanie 
pracownika do 

uczenia się 

Grupa n Średnia Mediana Odch. 
std. Z 

Nastawienie na 
rozwój 

Szkolenie 65 3,41 3,33 0,58 
-4,00 

Proces rozwojowy 91 3,79 4,00 0,53 

Motywacja w 
badanym procesie 

Szkolenie 65 4,12 4,20 0,62 
-4,47 

Proces rozwojowy 91 4,55 4,60 0,38 
 

Wymiary zmiennej 
Praktyki ZZL 

wspierające uczenie 
się pracownika 

Grupa n Średnia Mediana 
Odch. 
std. 

Z 

Firma wymaga od 
pracowników 

rozwijania 
kompetencji 

Szkolenie 65 3,79 3,80 0,69 

-5,28 
Proces rozwojowy 91 4,36 4,40 0,55 

Firma wspiera 

pracowników w 
rozwijaniu 

kompetencji 

Szkolenie 65 3,73 3,80 0,82 

-5,18 
Proces rozwojowy 91 4,38 4,40 0,47 
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Tabela Podstawowe statystyki opisowe i wyniki testu U Manna-Whitneya dla wymiarów zmiennej niezależnej 
„Praktyki ZZL wspierające uczenie się pracownika”, z uwzględnieniem podziału uczestników na biorących udział 
w szkoleniu i procesie rozwojowym (z treningiem). 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Wnioski opisane w pkt. 1 i 3 pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie hipotezy nr 1, a wnioski 

wymienione w pkt. 6 i 7 na potwierdzenie hipotezy nr 2. Ponadto, wszystkie sformułowane w 

pracy konkluzje, wsparte przeprowadzonymi badaniami pozwalają na zintegrowanie wiedzy 

płynącej z różnych obszarów i dyscyplin związanych z procesami uczenia się ludzi dorosłych. 

Przede wszystkim jednak umożliwiają jej doszczegółowienie, a dzięki temu wskazanie 

rekomendacji, które pozwalają zaprojektować i przeprowadzić skuteczny proces doskonalenia 

kompetencji z wykorzystaniem szkoleń off the job. 

Dla zobrazowania, jak według zaleceń opracowanych na podstawie wniosków 

płynących z badań, mógłby przebiegać proces doskonalenia kompetencji pracowników, 

autorka przygotowała autorski schemat (rys. 1). Uwidacznia on główne założenie, że szkolenie, 

jeśli poza dostarczaniem wiedzy deklaratywnej, proceduralnej i kształtowaniem postaw, ma 

wpływać na poziom umiejętności uczestników, powinno jako jeden z obligatoryjnych etapów, 

zawierać sformalizowany trening w praktyce pracy. Dopiero ten etap, zamykając proces, 

umożliwiałby przeprowadzenie jego całkowitej ewaluacji i pomiar transferu. 

Bez wątpienia podejście, które zaprezentowała autorka w ramach przedstawionych 

rekomendacji i schematu przebiegu procesu rozwojowego, może budzić obawy ze względu na 

koszty, jakie mogą się wiązać z jego wdrożeniem. Tak rozbudowany proces wymaga bowiem 

zwiększonych działań w obszarze m.in. badania potrzeb szkoleniowych (w tym diagnozowania 

luki kompetencyjnej), dokładniejszego planowania i projektowania działań szkoleniowych, 

prowadzenia treningów w trakcie pracy, a także całościowego podejścia do ich ewaluacji.  

Zaproponowane rozwiązania ze względu na konieczny poziom administrowania nimi, 

raczej możliwe będą do zastosowania przez firmy, które prowadzą procesy ZZL w sposób 

sformalizowany, systemowy i systematyczny. Będą to raczej przedsiębiorstwa klasyfikowane 

jako średnie i duże. Przy czym, należy zaznaczyć, że nawet dla takich firm zmiana podejścia 

może się wiązać z dużą zmianą w zakresie kultury uczenia. Oznacza bowiem zwiększenie 

odpowiedzialności za nauczanie po stronie firmy, a także wzięcie na siebie większej 

odpowiedzialności za proces po stronie uczących się. Wdrożenie treningów w trakcie pracy, 

nadzorowanych przez przełożonych prawdopodobnie będzie wymagać zmian w zakresie 

organizacji pracy, a także dostosowania kompetencji szefów do nowych obowiązków. Jednak, 

jak pokazują różne opracowania, tylko 10-50% działań szkoleniowych, prowadzonych 
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praktykowanymi dotychczas metodami, przynosi pożądane efekty. Dlatego może być 

prawdopodobne, że zwiększenie wydatków i trudności wynikające z wprowadzania zmian, 

zostaną zrównoważone przez osiągnięte korzyści (m.in. większa wydajność, wyższe 

zaangażowanie pracowników, a w konsekwencji mniejsza rotacja).  

Istnieją pewne ograniczenia przeprowadzonych badań, głównie związane z wielkością 

próby; warto w kolejnych badaniach, prowadzonych na większej zbiorowości weryfikować 

zaproponowane w pracy mierniki i kwestionariusz badawczy.  Zapewne interesujące byłyby 

wnioski i analizy przeprowadzone w oparciu także o inne niż jedynie subiektywne oceny 

uczestników mierniki skuteczności.  

Te i inne aspekty pokazują, że niniejsza rozprawa nie wyczerpuje problematyki 

skuteczności szkoleń off the job i procesów doskonalenia kompetencji, które wykorzystują ten 

rodzaj szkoleń. Omawiana problematyka jest szeroka i złożona. Kolejne badania, z pewnością 

mogłyby dostarczyć dalsze, interesujące informacje. Bez wątpienia inspirującym jest pytanie, 

jak na przebieg procesów doskonalących kompetencje wpływa specyfika nabywanych 

kompetencji? Jak dopasowywać przebieg szkoleń, które mają doskonalić kompetencje np. 

psychospołeczne, a jak specjalistyczne? Doszczegółowienia wymaga metodyka prowadzenia 

części treningowej w proponowanym przez autorkę podejściu, w związku z nim pojawia się 

bowiem pytanie, jakie jest najlepsze połączenie szkolenia off the job i różnych metod on the 

job? Ponadto współcześnie, w czasach zwinnych firm, które zmuszone są sprawnie działać w 

dynamicznym otoczeniu, konieczne jest upraszczanie i odbiurokratyzowanie wielu procedur i 

sposobów działania w obszarze zarządzania kompetencjami. Dlatego w wymiarze 

praktycznym, potrzebne jest poszukiwanie odpowiedzi, jak mógłby wyglądać optymalny 

proces uwzględniający te wyzwania.  
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Rysunek 1. Autorski schemat procesu rozwojowego 
Źródło: opracowanie własne 
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