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Wprowadzenie
0  znaczeniu zaangażowania w rozwój kompetencji po zakończeniu etapu wstępnej edukacji 
nie trzeba obecnie nikogo przekonywać. Wiedza i umiejętności zdobyte w szkole czy
na studiach szybko się dezaktualizują, ciągle rozwijające się nowe technologie wymagają 
nowych kompetencji, a do sprostania wyzwaniom jutra nie wystarczają kompetencje zdobyte 
wczoraj. Uczenie się przez całe życie, które pierwotnie było humanistyczną ideą (Hylland 
2012, Aspin 2007), podkreślającą holistyczny rozwój jednostek, jest obecnie bardzo silnie 
wiązane z perspektywą kapitału ludzkiego, akcentującą rolę wykształcenia i kompetencji 
dla szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego i społecznego. Liczne badania dowodzą, 
że zaangażowanie w rozwój kompetencji osób dorosłych przynosi wymierne korzyści 
ekonomiczne i pozaekonomiczne zarówno uczącym się jednostkom, przedsiębiorstwom, jak
1 całym społeczeństwom (CEDEFOP 2013, McMahon 2004). W wymiarze ekonomicznym zwraca 
się uwagę na wpływ aktywności edukacyjnej jednostek na wzrost poziomu wynagrodzenia,
zaś w wymiarze pozaekonomicznym wiąże się ją na przykład z poprawą stanu zdrowia 
i dobrostanu psychicznego (McMahon 2004). Zaangażowanie przedsiębiorstw w rozwój kadr 
wiąże się z kolei między innymi ze wzrostem produktywności, innowacyjności, zmniejszeniem 
rotacji i wzrostem lojalności pracowników (CEDEFOP 2013). Można się spodziewać, że przewagi 
przedsiębiorstw inwestujących w rozwój kadr nad tymi, które tego typu inwestycji nie 
dokonują, będą się jeszcze powiększać w miarę przekształcenia się polskiej gospodarki 
w gospodarkę opartą na wiedzy (Word Bank 2007) czy gospodarkę 4.0 (Mc Kinsey 2015).



Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wiąże się z uczeniem się przez całe życie w dwojaki 
sposób. Zjednej strony inwestycje w edukację i rozwój kompetencji osób dorosłych 
wpływają na wzrost innowacyjności, tworząc podstawy do rozwoju nowoczesnej 
gospodarki konkurującej innowacjami, a nie wydajnością. Z drugiej strony wraz z rozwojem 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy stałe podnoszenie 
i aktualizacja wiedzy i umiejętności stają się koniecznością dla wszystkich uczestników 
tego procesu (Worek i Turek 2015, Worek 2019). Nowoczesne technologie, automatyzacja, 
cyfryzacja wpływająjednak nie tylko na zmianę modeli działania przedsiębiorstw oraz wzrost 
zapotrzebowania na nowe umiejętności, lecz także otwierają nowe sposoby zdobywania 
i rozwijania tych umiejętności.

Tradycyjne sposoby uczenia się, wymagające fizycznego spotkania się nauczyciela i osoby 
uczącej się, zyskują coraz silniejszą konkurencję w postaci możliwości uczenia się zdalnego, 
zarówno w formie zorganizowanej, jak w przypadku szkoleń czy kursów on-line, jak i mniej 
zorganizowanej, jak w przypadku samodzielnego znajdowania informacji za pomocą 
Internetu (Piasecki 2017).

Wskazując współczesne trendy w rozwoju uczenia się osób dorosłych, podkreśla się znaczenie 
uczenia się w miejscu pracy (Brennan i in. 2006, NCEE 2009, Fong i in. 2017), mikro uczenia 
się1, uczenia się za pośrednictwem Internetu, rolę nowoczesnych technologii nie tylko 
w ułatwieniu dostępu do informacji, ale także w diagnozie kompetencji i projektowaniu 
procesów uczenia dostosowanego do potrzeb uczestników. Podkreśla się też zmieniające 
się role osób uczących, trenerów -  z tradycyjnych nauczycieli stają się oni bardziej 
brokerami wiedzy, coachami, wspierającymi uczących się w samodzielnym poszukiwaniu 
rozwiązań problemów (NCEE 2009, Fong i in. 20017). W kontekście przemian dokonujących 
się w sposobach uczenia się osób dorosłych coraz większego znaczenia nabierają 
kompetencje uniwersalne, takie jak posługiwania się Internetem, umiejętność wyszukiwania 
i selekcjonowania informacji, gdyż stają się one niezbędnym zasobem do korzystania 
z szerokich możliwości rozwijania kompetencji.

1 Mikro uczenie się czy inaczej mikro nauka lub mikrolearning to określenia, których używa się 
do opisu uczenia się poprzez przyswajanie miniaturowych porcji informacji -  np. dzięki lekturze 
wpisów na blogach, przeglądaniu portali internetowych, oglądaniu krótkich instruktaży na YouTub, itp. 
Pojawienie się i rozpowszechnienie tych nowych form uczenia się jest związane z rozwojem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, a przedewszystkim Internetu (Por. NCEE 2006).
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W niniejszym rozdziale -  korzystając z wyników badań ludności, pracodawców i podmiotów 
oferujących usługi rozwojowe, realizowanych w ramach B K L- przedstawimy zagadnienie 
rozwoju kompetencji wśród osób pracujących. Odpowiemy w nim na następujące 
pytania: Jaki odsetek osób pracujących rozwija swoje kompetencje? Z jakich form 
rozwoju kompetencji najczęściej korzystają osoby zatrudnione? Jaką funkcję pełni sam 
fakt zatrudnienia we wspieraniu aktywności edukacyjnej? Następnie na zagadnienia te 
spojrzymyz perspektywy pracodawców, zwracając uwagę na stymulującą bądź hamującą 
rozwój kompetencji rolę środowiska pracy. W tej części odpowiemy na pytania dotyczące 
skali zaangażowania pracodawców w rozwoju swoich kadr, czynników różnicujących 
to zaangażowanie oraz wykorzystywanych instrumentów rozwojowych.

W ostatniej części rozdziału skupimy się natomiast na działaniach sektora szkoleniowo- 
rozwojowego, starając się przede wszystkim odpowiedzieć na pytania: W jakim  stopniu 
jego działania są dostosowane do zmieniających się potrzeb rozwojowych klientów 
indywidualnych i zbiorowych? W jakim  stopniu sektorten działa proaktywnie, wyznaczając 
kierunki działań w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce?

Dane, jakie wykorzystujemy w tym rozdziale, pochodzą z dwóch edycji badania BKL -  z 2017 
i 2018 r. W przypadku badania ludności korzystamy z danych z 2017 r., a nie z 2018 r., 
gdyż po pierwsze w 2017 r. badania realizowano na większej próbie (4500 osób w wieku 
18-69 lat), a nie 1500 jak w 2018 r. Po drugie -  co ma jeszcze większe znacznie -  badania 
ludności w 2018 r. realizowane były na próbie panelowej, zatem ich głównym celem nie 
był pomiar wartości wskaźników i obserwacja trendów, ale śledzenie zmian na poziomie 
jednostek. Stąd dla szacowania skali i charakteru zaangażowania dorosłych pracujących 
w rozwój kompetencji bardziej odpowiednie są dane z 2017 r.

Z danych pochodzących z badania realizowanego w 2017 r. korzystamy też w przypadku 
analizy podmiotów oferujących usługi rozwojowe. W tym przypadku wynika to z tego, 
że badania sektora szkoleniowego realizowane są co dwa lata, a nie corocznie, dlatego też 
nie posiadamy danych za 2018 r. Natomiast analizy dotyczące pracodawców przeprowadzono 
na danych z 2018 r., co jest przede wszystkim związane z tym, iż dla tego roku dysponujemy 
pełniejszymi informacjami dotyczącymi zaangażowania pracodawców w rozwój kompetencji 
pracowników.



Pracownicy rozwijający swoje kompetencje
Zatrudnieniejestjednym  z najważniejszych czynnikówwpływających na zaangażowanie 
w rozwój i aktualizację kompetencji (Szczucka i in. 2014, Worek i Turek 2015, Worek i in. 
2015). Osoby pracujące mają blisko pięciokrotnie wyższe szanse uczestnictwa w edukacji 
formalnej i pozaformalnej niż osoby nieaktywne zawodowo (Worek 2019), znacznie częściej 
niż osoby niepracujące uczą się też w sposób nieformalny oraz rozwijają swoje umiejętności 
niezwiązane bezpośrednio z wykonywaną pracą. Jeśli uwzględni się wszystkie formy uczenia 
się (formalne, pozaformalne i nieformalne), to według BKL 2017 88% osób pracujących 
deklarowało, że w ciągu ostatniego roku rozwijało swoje kompetencje. BKL 2018 potwierdza 
ten wynik -  według wyników tego pomiaru 91% osób pracujących w wieku od 18 do 64 lat 
deklarowało, że w minionych dwunastu miesiącach rozwijało swoje umiejętności. Należy 
mieć na względzie, że wartość ta odnosi się nie tylko do wszystkich form uczenia się, ale 
także do wszystkich rodzajów kompetencji -  zarówno zawodowych, jak i niezwiązanych 
bezpośrednio z wykonywaną pracą. Dane wskazująjednak, że zorganizowana aktywność 
edukacyjna koncentruje się przede wszystkim na rozwoju zawodowym. Kompetencje 
zawodowe rozwija się z kolei najczęściej w miejscu pracy z wykorzystaniem takich 
instrumentów,jak: instruktaże, wspólne rozwiązywanie problemów, coaching, mentoring, 
obserwacja innych pracowników czy rotacja. W ten sposób, według badania ludności BKL 
2017, swoje kompetencje w ciągu ostatniego roku poprzedzającego badanie rozwijało 42% 
pracujących. Umiejętności związane z wykonywaną pracą osoby pracujące rozwijają też 
często, ucząc się w sposób pozaformalny, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach 
i innych przedsięwzięciach rozwojowych o podobnym charakterze. Według badania ludności 
BKL 2017 w ten sposób swoje kompetencje zawodowe w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 
rozwijało 33% osób pracujących. Podobna liczba badanych (28%) w sposób pozaformalny 
rozwijała swoje kompetencje niezwiązane z wykonywaną pracą.

Najpowszechniej wykorzystywaną formą uczenia się jest uczenie się nieformalne, 
przybierające najczęściej postać zdobywania wiedzy i informacji z Internetu, 
z materiałów drukowanych, z radia, telewizji, uczenia się od innych (rodziny, przyjaciół, 
współpracowników).

W ten sposób swoje kompetencje rozwijało w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających 
badanie 72% osób pracujących. Osoby pracujące najrzadziej uczą się natomiast w sposób 
formalny, czyli w szkołach dla dorosłych lub na studiach (7,8% w ostatnich dwunastu
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miesiącach według BKL 2017). Wynik ten w przypadku osób pracujących wydaje się oczywisty, 
gdyż uczestnictwo w edukacji formalnej wymaga dużego zaangażowania czasowego (zajęcia 
trwają co najmniej jeden semestr, zazwyczaj jednak przynajmniej dwa semestry), co trudno 
pogodzić z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Ponadto dla aktualizacji i uzupełnienia 
kompetencji osób, które ukończyły już niezbędny proces wstępnego kształcenia, zazwyczaj 
wystarczające jest uczestnictwo w krótszych formach uczenia się, samodzielna nauka czy 
możliwość uczenia się od innych pracowników. Naukę w szkołach dla dorosłych czy w ramach 
studiów podyplomowych wybierają więc przede wszystkim pracownicy potrzebujący 
uzupełnić posiadane kwalifikacje czy też zdobyć nowe. Poziom uczestnictwa osób pracujących 
w wybranych typach aktywności edukacyjnej przedstawia wykres 1.

Dane przedstawione na wykresie 1 można uznać za bardzo optymistyczne i pokazujące 
pozytywny obraz zaangażowania polskich pracowników w rozwój swoich kompetencji.

Wartości zaprezentowanych wskaźników są znacznie wyższe niż wartości wskaźników 
uzyskanych w BKL 2010-20142 czy w badaniu Kształcenie Dorosłych (KD) w 2016 r.3 (GUS
2018). Ich wyniki sąjednakzbliżone do wyników Europejskiego badania warunków pracy4.
Według tego badania w 2015 r. 34% pracowników z Polski zadeklarowało uczestnictwo 
w szkoleniu opłacanym przez pracodawcę. Identyczny odsetek badanych pracowników (34%) 
deklarował uczestnictwo w szkoleniu w miejscu pracy. Można więc uznać, że choć badania

2 Według badań ludności BKL 2014 w sposób pozaformalny swoje kompetencje rozwijało jedynie 25% osób 
pracujących, w tym 17% uczestniczyło w kursach i szkoleniach innych niż BHP, ppoż., a 8% tylko w szkoleniach 
BHP, ppoż. Według BKL 2017 wartość wskaźnika uczestnictwa w edukacji pozaformalnej nieobowiązkowej
(z pominięciem BHP, ppoż.) wynosi 46%. Wzrost wartości wskaźników w BKL 2017 jest przede wszystkim 
konsekwencją zmian, jakie w badaniach ludności BKL 2017 wprowadzono w bloku pytań dotyczących uczenia 
się osób dorosłych. Zmiany te polegały przede wszystkim na uproszczeniu języka, wprowadzeniu podziału 
na uczenie się w celach związanych z wykonywaną pracą i niezwiązanych z nią bezpośrednio oraz uwzględnieniu 
uczenia się w miejscu pracy. Szerzej na temat zmian w pomiarze uczenia się osób dorosłych wprowadzonych 
w 2017 roku por. Worek 2019.
3 Kształcenie Dorosłych to polska nazwa międzynarodowego badania Adult Education Survey, nadzorowanego 
przez Eurostat, a realizowanego w krajach członkowskich Unii Europejskiej w ramach statystyki publicznej.
W Polsce badania te realizuje GUS. Do tej pory przeprowadzono trzy edycje tego badania: w 2007, 2011 i 2016 r. 
Według wyników tego badania z 2016 r. swoje kompetencje w sposób pozaformalny i formalny rozwijało 
33% zatrudnionych, a jedynie w sposób pozaformalny 30,8% (GUS 2018). Wartości te są wyższe niż w BKL 
2010-2014, gdyż badanie Kształcenie Dorosłych uwzględnia instruktaż w miejscu pracyjako rodzaj uczenia się 
pozaformalnego, podczas gdy w BKL 2010-2014 nie był on uwzględniany (por. GUS 2018, Worek 2019).
4 Informacje na temat tego badania, a także publikacje i wyniki można znaleźć na stronie https://www. 
eurofound.europa.eu/pl/surveys/about-eurofound-surveys.

https://www


BKL 2017 pokazują znacznie wyższy poziom zaangażowania pracowników w rozwój swoich 
kompetencji niż poprzednie edycje BKL czy badania realizowane przez GUS, nie są jedynymi, 
które pokazują aktywność edukacyjną polskich pracowników w nieco lepszym świetle.

Wykres 1. Aktywność edukacyjna osób pracujących -  uczestnictwo w wybranych formach 
uczenia się, wiek 18-69 lat (w %)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Źródło: BKL 2017, badanie ludności.

Na przedstawione dane można jednak spojrzeć z innej strony, koncentrując się nie 
na osobach rozwijających kompetencje, ale na tych, które pozostają bierne edukacyjnie 
bądź nie uczą się w określony sposób. Szczególną uwagę warto zwrócić na rozwój 
kompetencji zawodowych oraz na uczenie się w miejscu pracy, które uznaje się za jedną
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z istotniejszych form rozwoju kompetencji pracowników (Brennan i in. 2006). Jak wskazują 
dane z 2017 r. -  68% pracujących rozwija swoje kompetencje zawodowe. Przy czym dla 58% 
z nich miejsce pracy nie jest środowiskiem, w którym ma miejsce rozwój i które stymuluje 
do uczenia się.

Zróżnicowanie zaangażowania w  rozwój kompetencji wśród 
pracujących

Znaczenie pracy zawodowej i jej charakteru dla poziomu aktywności rozwojowej osób 
dorosłych dobrze pokazuje analiza zależności między zajmowanym stanowiskiem pracy 
a rozwojem kompetencji. Choć ogólnie sam fakt zatrudnienia bardzo silnie wpływa na poziom 
aktywności edukacyjnej, to wśród samych osób pracujących, ale zajmujących różne 
stanowiska, widać bardzo duże zróżnicowanie (Tabela 1). Pod względem obserwowanych 
prawidłowości BKL 2017 przynosi takie same wyniki, jak BKL 2010-2014 oraz badania 
realizowane przez GUS (BAEL i KD)5.

Najwyższe odsetki osób uczących się znajdziemy wśród specjalistów, a najniższe wśród 
rolników i to zarówno wśród ogółu osób dorosłych, jak i przy uwzględnieniu podziału 
na płeć. Wśród robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych oraz operatorów 
znajdziemy natomiast najwyższe odsetki osób uczestniczących wyłącznie w obowiązkowych 
szkoleniach BHP, ppoż. W grupach zawodów i stanowisk zaliczanych do kategorii specjalistów 
i kierowników odsetki osób uczestniczących wyłącznie w szkoleniach obowiązkowych 
są znacznie niższe. Warto zwrócić uwagę, że osoby zatrudnione na stanowiskach 
robotniczych, a zwłaszcza robotnicy niewykwalifikowani, cechują się nie tylko niższym 
poziomem uczenia się w sposób pozaformalny w celach zawodowych, lecz także znacznie 
rzadziej niż specjaliści, kierownicy i personel średniego szczebla rozwijają w sposób 
pozaformalny swoje kompetencje pozazawodowe. Potwierdza to stawianą wielokrotnie przez 
zespół BKL tezę, że zarówno czynników stymulujących rozwój kompetencji, jak i hamujących 
ten rozwój należy szukać przede wszystkim w środowisku pracy, w kulturze organizacyjnej 
firmy i w charakterze wykonywanej pracy (Szczucka i in. 2014, Worek i in. 2015, Worek i Turek 
2015). Potwierdzają to też wyniki analiz prowadzonych w innych krajach (por. np. Brennan 
i in. 2006, Desjardins i in. 2006).

5 Wyniki tych badań są dostępne w publikacjach GUS (np. GUS 2018) oraz na stronie Eurostatu.



Tabela 1. Odsetki osób pracujących w wieku 25-64 lata, uczących się w ostatnich 
12 miesiącach w sposób pozaformalny w podziale na rodzaj edukacji pozaformalnej 
i zajmowane stanowisko pracy
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1 kier. 60 45 12 41 76 64 11 53 66 53 12 46

2 spec. 73 60 7 46 80 69 5 48 77 66 6 47

3 śred. 56 45 21 36 53 40 21 33 55 42 21 35

4 biur. 45 29 30 22 55 35 18 31 50 32 24 27

5 usłu. 41 21 31 32 37 24 24 20 38 23 26 23

6 roln. 17 10 8 8 17 8 3 11 17 9 6 9

7 rob. w. 33 19 38 19 20 6 48 18 31 18 39 19

8 oper. 33 21 35 21 19 15 57 9 30 20 40 19

9 rob. n. 25 18 40 10 18 10 44 10 20 13 43 10

Wielkie grupy zawodowe (pierwszy poziom klasyfikacji ISCO): 1 -  kierownicy, 2 -  specjaliści, 3 -  technicy i średni 
personel, 4 -  pracownicy biurowi, 5 -  pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 -  rolnicy, 7 -  robotnicy 
wykwalifikowani, 8 -  operatorzy (w tym kierowcy) i monterzy, 9 -  robotnicy niewykwalifikowani.

Źródło: BKL 2017 -  badanie ludności.

Choć więc wartości wskaźników uczenia się w BKL 2017 i BKL 2018 są znacznie wyższe niż 
w BKL 2010-2014, to także te wyniki potwierdzają, że uczenie się i rozwój kompetencji, 
zarówno zawodowych, jak i pozazawodowych, pozostaje domeną osób lepiej wykształconych 
i zajmujących bardziej sprzyjające rozwojowi stanowiska pracy (Desjardins i in. 2006, Worek
2019). Dane zamieszczone w tabeli 1 pokazują jeszcze jedną interesującą rze cz-w  każdej grupie 
stanowisk wyższe są odsetki osób uczących się w celach zawodowych, a nie pozazawodowych.



66

Ta prosta obserwacja jeszcze raz potwierdza znaczenie środowiska zawodowego i specyfiki 
wykonywanej pracy jako ważnego czynnika stymulującego do rozwoju kompetencji.

Rolę pracy zawodowej i jej charakteru jako czynnika istotnie wpływającego na aktywność 
edukacyjną widać też, jeśli w grupach pracujących osób uczących się formalnie 
i pozaformalnie oraz nieuczących się porówna się odpowiedzi na pytania dotyczące 
możliwości wykorzystania swojej wiedzy w pracy oraz konieczności uczenia się w pracy 
nowych rzeczy (Tabela 2). Aktywni edukacyjnie istotnie częściej niż nieaktywni wskazują, 
że ich praca wymaga ciągłego uczenia się nowych rzeczy oraz deklarują, że w pracy 
wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności. Aktywni nieco rzadziej niż nieaktywni edukacyjnie 
wskazują, że w swojej pracy często wykonują zadania, które są zbyt proste w stosunku 
do posiadanych umiejętności. Różnice między średnimi z odpowiedzi na te trzy pytania nie 
są duże między obiema grupami, jednak istotne statystycznie.

Tym, co silnie różni aktywnych i nieaktywnych edukacyjnie, jest przekonanie, że w ciągu 
ostatnich pięciu lat swojej pracy zdobyli doświadczenia zawodowe i rozwinęli umiejętności.
Jak można się spodziewać, aktywni edukacyjnie znacznie częściej niż nieuczący się w sposób 
formalny lub pozaformalny mają poczucie, że rozwijają swoje umiejętności i zdobywają 
nowe doświadczenia zawodowe. Nieco mniej oczywistyjest związek pomiędzy aktywnością 
edukacyjną a chęcią zmiany pracy. Dane pokazują bowiem, że aktywni edukacyjnie pracujący 
częściej niż nieaktywni deklarują, że chcieliby zmienić swoją pracę. Wynik ten zdaje się 
przeczyć wskazywanemu w wielu opracowaniach (np. Bishop 1991, 1994) pozytywnemu 
wpływowi stwarzania pracownikom możliwości rozwoju kompetencji na zmniejszenie 
poziomu rotacji kadr. Może tojednak wskazywać na to, że w polskich przedsiębiorstwach 
rozwijający swoje kompetencje pracownicy nie mają wystarczających możliwości 
wykorzystania swoich umiejętności i uzyskania zwrotów z inwestycji w ich rozwój, dlatego też 
nieco częściej niż bierni edukacyjnie deklarują chęć zmiany pracy.

Istotne różnice pomiędzy aktywnymi a nieaktywnymi edukacyjnie występują też w przypadku 
opinii na temat możliwości wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w wykonywanej 
p racy-aktyw n i znacznie częściej niż nieaktywni wskazują, że praca daje im takie możliwości.
Choć wniosek ten trudno uznać za wyjątkowo odkrywczy, gdyż podobną prawidłowość 
zaobserwowano choćby, analizując wyniki badań PIAAC (OECD 2016), to jest on kolejnym 
argumentem potwierdzającym znaczenie środowiska pracydla stymulowania aktywności 
edukacyjnej dorosłych.



Tabela 2. Ocena wybranych warunków wykonywania pracy a aktywność edukacyjna (tylko 
osoby pracujące)

Ocena wybranych warunków pracy
Uczenie się w  sposób 

formalny lub pozaformalny 
w  ostatnich dwunastu 

miesiącach (bez BHP, ppoż.)
N Średnia

Z chęcią zmieniłbym swoją pracę 
(skala 1-5)

tak
nie

1317
1230

2,49*
2,31*

W pracy muszę ciągle uczyć się nowych rzeczy 
(skala 1-5)

tak
nie

1307
893

3,67*
2,97*

Czuję, że w pracy wykorzystuję swoją wiedzę i umiejętności 
(skala 1-5)

tak
nie

1310
892

4,17*
3,89*

Często muszę wykonywać zadania, które są zbyt proste 
w stosunku do moich umiejętności 
(skala 1-5)

tak
nie

1309
890

2,97*
3,19*

Czasem muszę wykonywać zadania, które są zbyt trudne 
w stosunku do moich umiejętności 
(skala 1-5)

tak
nie

1307
889

2,49
2,44

Czy ma Pan(i) poczucie, że w ciągu tych pięciu lat zdobył(a) 
Pan(i) cenne doświadczenia zawodowe i znacząco 
podniósł(osła) swoje umiejętności?
(skala 1-4)

tak

nie

1324

956

3,20*

2,67*

W jakim  stopniu w swojej obecnej sytuacji zawodowej 
ma Pan(i) możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy 
i umiejętności?
(skala 1-6)

tak

nie

1216

300

4,61*

3,86*

*Różnice istotne statystycznie, test U Manna-Whitneya, poziom istotności 0,05. 
Źródło: BKL 2017 -  badanie ludności.

Aktywnych i nieaktywnych edukacyjnie nie różni natomiast istotnie opinia na temat tego, czy 
w swojej pracy wykonują zadania zbyt trudne w stosunku do swoich umiejętności.

Przedsiębiorstwa inwestujące w rozwójkadr
Dane przedstawione w pierwszej części tego rozdziału w sposób wyraźny wskazują, 
że aby lepiej zrozumieć uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce, trzeba bliżej 
przyjrzeć się strategiom działania przedsiębiorstw, ich sposobom zarządzania tym kapitałem 
i narzędziom stosowanym w celu jego doskonalenia. Choć bowiem istnieje wiele dowodów 
na to, że inwestycje w rozwój kadr są korzystne dla przedsiębiorstw (por. np. CEDEFOP
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2013), to ich efektywnośćjest uzależniona od wielu czynników, m.in. od charakterystyki 
przedsiębiorstwa, jego struktury i kultury organizacyjnej, rodzaju działań rozwojowych, 
specyfiki zatrudnionych, poziomu wydatków na rozwój i sposobów zintegrowania systemu 
szkoleń z innymi działaniami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (CEDEFOP 2013).

Badania pracodawców BKL pozwalają przybliżyć obraz tego, jaka aktywność rozwojowa 
stosowana jest przez tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają najwięcej pracowników w skali 
kraju, czyli średnich i dużych pracodawców. Ta grupa pracodawcówjest przedmiotem analizy 
w niniejszym podrozdziale.

W tej jego części przedstawione zostaną dane obrazujące skalę zaangażowania tych firm 
w rozwój pracowników oraz charakterystyki, które w największym stopniu różnicują 
to zaangażowanie.

Analizy przeprowadzone w ostatnich dekadach wykazały, że kapitał ludzki i jegojakość 
jest nie tylko zasobem przypisanym dojednostki i determ inujejej dobrostan, ale stanowi 
niewątpliwie jeden z kluczowych czynników generujących także wzrost firm. Istnieje 
szereg badań empirycznych w tej dziedzinie, które wskazują na pozytywny wpływ szkoleń 
na produktywność firm (Barrett i 0'Connell, 2001), na generowanie lepszych wyników 
finansowych (Glaveli i Karassavidou, 2011) czy zwiększanie potencjału innowacyjnego firm 
(np. Beugelsdijk, 2008). Oznacza to, że im bardziej firma angażuje się w działania rozwojowe 
w obszarze kompetencji kadry, tym generalnie osiąga lepsze wyniki. Warto zadać pytanie:
W jakim stopniu polscy przedsiębiorcy dostrzegają tę zależność i czy z niej korzystają?

Wyniki badania BKL wskazują, że zdecydowana większość średnich i dużych firm (90%) 
prowadzi działania rozwijające kompetencje kadry6 (Wykres 2).

6 Podobnie jak we wcześniejszych edycjach badania zrezygnowano z pytania wprost o fakt podejmowania 
w firmie jakiekolwiek działań podnoszących kompetencje i umiejętności pracowników na rzecz zadania zestawu 
pytań odnośnie konkretnych form wspierania rozwoju pracowników. Nowością w tej edycji było podzielenie 
form na działania w miejscu pracy i poza nim oraz poszerzenie kafeterii odpowiedzi m.in. poprzez dodanie 
takich form, jak instruktarze, coaching. Twierdząca odpowiedź, w odniesieniu do co najmniej jednej z form, 
oznaczała włączenie do grupy pracodawców prowadzących działania rozwojowe. A zatemjeszcze mocniej niż 
we wcześniejszych edycjach, zwiększyła się inkluzywność wskaźnika.



Wykres 2. Podmioty inwestujące w kompetencje kadry wśród firm ogółem, w podziale 
na wielkość oraz branże (w % ,N  = 1035)

|  inwestujące

Ogółem

50-249 

250+

Budownictwo i transport 

Edukacja

Handel, zakwaterowanie, gastronomia, usługi wspierające 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Przemysł i górnictwo 

Usługi specjalistyczne

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Źródło: BKL 2018 -  Badanie pracodawców.

Choć intensywność tych inwestycji wśród pracodawcówjest zróżnicowana pod wieloma 
względami, to jednak postawa całkowitej bierności w tym zakresie zdarza się jedynie 
w około 10% firm. Niemniej jednak należy pamiętać, że ten odsetek dotyczy pracodawców 
większych, zatrudniających powyżej 50 pracowników, wśród których wartości wskaźników 
są zwyczajowo wyższe niż w grupach pracodawców małych. Większa liczba zatrudnianych 
przez nich pracowników automatycznie zwiększa oczekiwania w odniesieniu do aktywności 
prorozwojowej w firm ie , realizowanej w jakiejkolw iekform ie. Azatem można stwierdzić, 
że 10% pracodawców biernych to spory potencjał do zagospodarowania -  to około 
3,2 tys. firm średnich i dużych w skali kraju, które po pierwsze nie zarządzają odpowiednio 
kompetencjami, a po drugie nie generują odpowiednich bodźców do samodzielnego 
rozwijania potencjału przez swoich pracowników.

Wyniki badania wskazują także, że niezmienna pozostała generalna tendencja, która 
wskazuje, że aktywność w kierunku rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników

nieinwestujące
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częściej podejmowana jest przez podmioty większe, niezależnie od branży działalności 
przedsiębiorstwa, choć zróżnicowanie w przypadku porównywania wyłącznie firm średnich 
i dużych nie jest duże -  w podmiotach średnich wyniosła ona średnio 89%, a wśród dużych 
pracodawców 92% (Wykres 2). Wartość tego wskaźnika aktywności nie odbiega znacząco 
od tego z lat poprzednich.

Czynnikiem istotnie różnicującym aktywność inwestycyjnąfirm wobszarze kompetencjijest 
także branża działalności firm.

Choć nieco inaczej kształtuje się dotychczasowy podział na branże tradycyjne (budownictwo 
i transport, handel, zakwaterowanie i gastronomia oraz przemysł i górnictwo), 
charakteryzujące się wyraźnie niższą aktywnością w zakresie kształcenia pracowników, 
oraz branże tzw. nowej gospodarki (edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz 
usługi specjalistyczne), które cechowały się wysokim udziałem pracodawców inwestujących 
w kadry. W tym obszarze zwraca głównie uwagę niższy ogólny wskaźnik aktywności dla 
sektora edukacji, który wyniósł w 2018 r. 89%, podczas gdy we wcześniejszych latach 
oscylował blisko 100% wśród pracodawców średnich i dużych (Wykres 2). Różnica ta wynika 
m.in. z faktu, że obecnie badanie obejmowało wyłącznie przedsiębiorstwa, a nie instytucje 
edukacyjne.

W sektorze przemysłu i górnictwa zwraca uwagę znacznie wyższy niż w latach poprzednich 
udział firm aktywnych, za co odpowiada w dużej mierze popularność wykorzystania 
instruktaży w miejscu pracy w zawodach robotników wykwalifikowanych 
i niewykwalifikowanych zatrudnionych w przemyśle i górnictwie. Oznacza to, że zwiększenie 
inkluzyjności wskaźnika aktywności, poprzez wskazanie szerszej listy możliwych form rozwoju 
kompetencji kadry, okazało się trafne w celu lepszego scharakteryzowania tej branży, 
dla której instruktaże stanowiąjedną z powszechniej stosowanych form dopasowania 
kompetencji do potrzeb miejsca pracy. W ten sposób górnictwo i przemysł, z udziałem firm 
na poziomie 94%, dołączyło do grupy branż bardziej aktywnych obok opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej (94%) oraz usług specjalistycznych (96%).

Na drugim biegunie znalazły się budownictwo i transport, które charakteryzują się najniższym 
wskaźnikiem aktywności wśród analizowanych sektorów -  w tej grupie aktywnie 
inwestujących w kompetencje jest jedynie 75% firm.



Wykres 3. Wskaźnik rozwoju firm

Wskaźnik obejmujący aktywność rekrutacyjną i innowacyjną firm, 
przyjmuje trzy wartości: silny rozwój -  umiarkowany rozwój -  
stagnacja

Silny rozwój oznacza, źe:

1. firma wprowadziła w ostatnim roku innowacje 
(innowacyjne produkty/ usługi lub inne formy innowacji)

oraz
2. planuje wprowadzenie innowacji w kolejnym roku oraz
3. rekrutowała pracowników w ostatnim roku.

Stagnacja:

1. firma NIE wprowadziła w ostatnim roku ŻADNYCH innowacji
oraz
2. NIE planuje wprowadzenia innowacji w kolejnym roku oraz
3. NIE rekrutowała pracowników w ostatnim roku.

Umiarkowany rozwój: pozostałe firmy.

Wykres 4. Aktywność kształceniowa firm w zależności od stopnia rozwoju firmy 
(w %, N = 1035)

|  nieinwestujące |  inwestujące
I_______________|_______________|_______________|_______________|_____

stagnacyjne

umiarkowane

rozwijające się

0% 20% 40% 60% 80%

Źródło: BKL 2018 -  Badanie pracodawców.

plany
dotyczące
innowacji

100%

Trzecim czynnikiem bardzo istotnie różnicującym aktywność firm w obszarze kompetencji 
jest rozwój firmy (Wykres 3), co potwierdza, że przywołana wcześniej zależność między 
inwestycjami w kompetencje zasobów ludzkich a potencjałem innowacyjnym i wzrostem
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firm yjest widoczna także na gruncie krajowym. Duże i średnie firmy, które odnotowują silny 
rozwój, to jednocześnie podmioty najbardziej aktywne w dziedzinie podnoszenia kompetencji 
kadr -  takie działania zadeklarowali niemal wszyscy pracodawcy w tej grupie, tj. 97%
(Wykres 4). W grupie firm stagnacyjnych, czyli nieinnowacyjnych oraz nierekrutujących 
pracowników, wskaźnik ten był istotnie niższy -  64%.

Zróżnicowanie strategii inwestycji w  kadry w  zależności 
od typów firm, sektora działalności

Poza wpływem działań rozwojowych, obejmującym pozytywne oddziaływanie na efekty 
ekonomiczne firmy, istnieją także badania wskazujące na efekty inwestycji w kapitał ludzki 
w obszarze motywacji pracowników (Castellanos i Martin, 2011). Ta ostatnia kwestia 
prowadzi do szerszego postrzegania efektów inwestycji rozwojowych, także w odwołaniu 
do strategii personalnych i strategii zarządzania kapitałem ludzkim w firm ach. Ta perspektywa 
przedstawiona zostanie poniżej.

Dlaczego pracodawcy podejmują działania rozwojowe? Wyniki badania BKL wskazują, 
że pracodawcy dostrzegają wpływ działań rozwojowych także na szerszy wachlarz 
efektów w firm ie . Działania podejmowane na rzecz rozwoju kompetencji pracowników 
w firmie przekładają się, zdaniem pracodawców, na wspomniany wyżej wzrost motywacji 
i zaangażowania pracowników. Ten obszar, obok współpracy, jest zdaniem przedstawicieli 
firm najbardziej widocznym efektem prowadzonych przez nich działań rozwojowych. Średnia 
ocena tego wymiaru wynosi 2 (efekt wystąpił w średnim stopniu) na skali 0-3, niezależnie 
od wielkości podmiotu i branży, w której działa firma.

Możliwość oddziaływania polityką rozwojową na motywację i zaangażowanie pracowników 
ma istotne znaczenie zwłaszcza w dobie rosnącej konkurencji o pracowników na rynku 
krajowym i intensyfikacji wysiłków kadry zarządzającej firm w celu ochrony swoich 
zasobów ludzkich, które stanowią cenny zasób firmy. Przykładem takiej branży, w której 
deficyty i konkurencja o pracownika przybierają niespotykane dotąd ramy, jest branża 
IT (Szczucka, Lisek i Strycharz, 2019), ale trend ten ma charakter horyzontalny i dotyczy 
(w różnym stopniu) wszystkich sektorów gospodarki. Pozycję konkurencyjną na rynku 
będzie więc determinować stopień, w jakim  firmy będą w stanie sprostać wyzwaniom 
związanym z „rynkiem pracownika", np. zwiększoną rotacją kadry, rosnącymi oczekiwaniami



płacowymi i pozapłacowymi, wśród których na wysokiej pozycji lokuje się możliwość rozwoju 
zawodowego, a nawet osobistego.

Tabela 3. Średnia ocena wpływu przeprowadzonych działań rozwojowych na różne sfery 
działalności firmy w zależności od branży
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motywacje i zaangażowanie pracowników 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0

współpracę 2,0 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1
sprzedaż firmy 1,5 0,7 1,6 0,8 1,4 1,3 1,3

kreatywność pracowników 1,8 2,2 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

prestiż firmy 1,9 2,1 1,6 1,9 1,9 1,8 1,9

rotacje 1,8 1,6 1,8 1,6 1,7 1,5 1,7

potencjał tworzenia innowacji w firmie 1,7 2,0 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8

wydajność pracowników 1,8 2,1 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9

N 73 186 157 63 286 127 892

Ocena na skali 0-3, gdzie 0 oznacza: efekt w tym obszarze nie wystąpił, 1 -  wystąpił w niewielkim stopniu, 2 -  
wystąpił w średnim stopniu, 3 -  wystąpił w dużym stopniu.

Źródło: BKL 2018 -  Badanie pracodawców.

Jak wskazano wcześniej, osoby aktywnie rozwijające swoje kompetencje są mniej skłonne 
do zmiany swojej pracy, tymczasem pracodawcy raczej nie postrzegają działań szkoleniowo- 
rozwojowychjako istotnego narzędzia do obniżania poziomu rotacji w firm ie . Oceniają, 
że prowadzone działania mają raczej umiarkowany wpływ na ten obszar (średnia ocena 
1,7, a w przypadku usług specjalistycznych nawet 1,5). Przyczyną takiej sytuacji może 
być niespójnie prowadzona polityka rozwojowa czy personalna, w której działania rozwojowe 
bywają częściej reakcją na bieżące potrzeby niż długofalową strategią, która pozwala
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zwiększyć siłę efektów działań rozwojowych. Na taką interpretację wskazuje fakt, że zaledwie 
nieco powyżej połowy firm (56%) posiada plan działania na okres dłuższy niż trzy miesiące.

O tym, czy przedsiębiorstwa podchodzą w sposób strategiczny do potrzeb rozwojowych, 
świadczą również uwarunkowania organizacyjne w firmie, tj. posiadanie działu szkoleniowego 
czy budżetu szkoleniowego, oraz pewne praktyki organizacyjne, w tym  prowadzenie oceny 
potrzeb kompetencyjnych pracowników czy stosowanie zindywidualizowanych planów 
rozwoju.

Analizując uwarunkowania organizacyjne, można stwierdzić, że pomimo tego, iż są to podmioty 
średnie lub duże, czyli zatrudniające co najmniej kilkudziesięciu pracowników, to rozwiązania 
wtym obszarze nie są stosowane powszechnie. Jednocześnie dane wskazują, że te podmioty, 
które je stosują, częściej są zaangażowane w rozwój kompetencji pracowników niż firmy 
z pozostałej grupy.

Wykres 5. Odsetek firm posiadających dział szkoleniowy w firmie oraz aktywnych rozwojowo

w przypadku

30%
wyodrębiony 
został dział 
szkoleniowy

wśród tych firm

97%
jest aktywnych 
w obszarze szkoleń 
i rozwoju

Źródło: BKL 2018 -  Badanie pracodawców.

Posiadanie działu szkoleniowego w firm ie zadeklarowało 30% badanych, spośród których 
niemal wszystkie podmioty byłyjednocześnie aktywne w obszarze rozwoju kompetencji 
pracowników (Wykres 5). Odsetek aktywnych w grupie nieposiadającej takiego działu 
był niższy (87%). Dział szkoleniowy częściej jest jednak domeną firm większych (posiada 
go niemal połowa z nich) niż średnich (posiada go co czwarta średnia firma), co może 
wpływać na wyższy odsetek podmiotów szkolących.
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Wykres 6. Odsetek firm posiadających budżet na rozwój w firmie oraz aktywnych rozwojowo

46%
firm posiada 
budżet na 
szkolenia i rozwój

wśród tych firm

98%
jest aktywnych 
w obszarze szkoleń 
i rozwoju

Źródło: BKL 2018 -  Badanie pracodawców.

Poniżej połowy badanych firm posiada wydzielony budżet na rozwój. W tej grupie firm prawie 
wszystkie prowadzą inwestycje rozwojowe (Wykres 6), podczas gdy w pozostałej grupie 20% 
firm jest biernych rozwojowo.

Podobnie jak w przypadku działu szkoleniowego to duże firmy częściej decydują się 
na wyodrębnienie takiego budżetu (56%) niżfirm yśrednie (45%). W ujęciu branżowym 
wyróżniają się zdecydowanie usługi specjalistyczne -  firmy z tego sektora najczęściej 
wykorzystują obydwa rozwiązania. Na drugim biegunie są firmy z branży budowlanej, 
które najrzadziej korzystają zarówno ze wsparcia odpowiedniego działu, jak i wyodrębniają 
z budżetu środki przeznaczone na rozwój. Interesującym przykłademjest edukacja, w której 
stosuje się podejście mieszane w tym  sensie, że rzadko wyodrębnianyjest dział rozwojowy 
(19%), ale częściej niż w innych branżach występuje budżet na rozwój (51%).

Ocena potrzeb kompetencyjnych stosowana jest przez 78% firm średnich i dużych, przy czym 
niemal połowa w te j  grupie stosujejąjedynie sporadycznie (gdy pojawia się konieczność, 
np. wynikająca z rotacji pracowników). Częściej systematyczną ocenę prowadzą firmy duże 
niż średnie, a także działające w usługach specjalistycznych i edukacji. Jednocześnie firmy 
z branży edukacyjnej charakteryzują się największą, obok budownictwa, grupą firm, które 
w ogóle nie oceniają potrzeb kompetencyjnych pracowników (24-25%) (Wykres 7).

Z kolei narzędziem do długofalowego zarządzania zasobami ludzkimi, jakim 
są zindywidualizowane plany rozwoju pracowników, posługuje się tylko 15% badanych firm. 
Częściej stosują go firmy charakteryzujące się silnym rozwojem (26%) niż firmy stagnacyjne (7%).
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Wykres 7. Ocena potrzeb kompetencyjnych pracowników w zależności od wielkości oraz 
branży (w % ,N  = 1035)

|  Nie wiem |  Tak, systematycznie, ciągle

Nie Tak, ale sporadycznie (zwykle w związku z rotacją pracowników)

Ogółem

50-249

250+

Budownictwo i transport 

Edukacja

Handel, zakwaterowanie, gastronomia, usługi wspierające 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Przemysł i górnictwo 

Usługi specjalistyczne

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Źródło: BKL 2018 -  Badanie pracodawców.

Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz inne formy rozwoju 
kadr w  przedsiębiorstwach

Porównując popularność różnych form inwestowania w kompetencje w firm ie , można 
stwierdzić, że zdecydowanie bardziej popularne są działania realizowane w miejscu pracy, 
inne niż kursy i szkolenia, które zostały wyodrębnione jako osobna kategoria w poniższym 
zestawieniu (Tabela 4). Kursy i szkolenia, w jakiejkolwiek formie, stosuje 70% pracodawców, 
podczas gdy inne formy rozwoju w miejscu pracy (jak instruktaże, coaching, rotacja i inne -  
szczegółowo analizowane poniżej) aż 85% firm.

Wyraźnie więc widać, że aktywność rozwojowa firm ulokowana jest przede wszystkim 
w obrębie firmy i z wykorzystaniem kapitału ludzkiego firmy. Prawidłowość tę można



zaobserwować niezależnie od wielkości firmy, poziomu rozwoju czy branży. W yjątkiem jest 
branża edukacyjna, w której podobna grupa firm korzysta z obydwu form (82% i 80%).

Tabela 4. Prowadzenie różnych typów działań rozwojowych w podziale na wielkość firmy, 
rozwój oraz branżę (w %)

Szkolenia/
kursy*

Formy rozwoju poza 
miejscem pracy

Rozwój 
w miejscu pracy N

Ogółem 70% 62% 85% 1035

50-249 69% 61% 84% 887

250+ 73% 64% 88% 147

rozwojowe 91% 80% 95% 224

umiarkowane 68% 62% 85% 708

stagnacyjne 39% 23% 62% 104

Budownictwo i transport 53% 37% 72% 103

Edukacja 70% 80% 82% 220

Handel, zakwaterowanie, gastron., 
usługi wsp. 65% 52% 83% 189

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 78% 71% 86% 72

Przemysł i górnictwo 76% 61% 90% 315

Usługi specjalistyczne 72% 61% 91% 137

*Szkolenia i kursy zewnętrzne, wewnętrzne i e-learningowe 
Źródło: BKL 2018 -  Badanie pracodawców.

Na taką samą tendencję wskazuje również rosnąca popularność kursów wewnętrznych 
względem tych prowadzonych przez zewnętrzne firmy lub instytucje szkoleniowe -  różnica 
wynosząca jeszcze kilka lat temu kilkadziesiąt procent między tymi formami zmniejszyła 
się w obecnej edycji badania do zaledwie 6% -  kursy i szkolenia wewnętrzne prowadziło 
55% firm, a zewnętrzne 61%. Wciąż relatywnie niewielką popularnością cieszą się kursy 
e-learningowe, z których korzysta co czwarta firma z grupy średnich i dużych.
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Wykres 8. Firmy realizujące różne rodzaje form kształcenia (w % ,N  = 1035)

kursy zewnętrzne 

kursy wewnętrzne 

kursy e-learningowe

instruktaże 

coaching mentoring 

job  shadowing 

samokształcenie 

rotacja

dni otwarte, spotkania

konferencje, seminaria, warsztaty 

wizyty studyjne 

dofinansowanie szkół wyższych 

dofinansowanie szkół zawodowych i średnich
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Źródło: BKL 2018 -  Badanie pracodawców.

Wśród form kształcenia poza miejscem pracy dominującą formą, wykorzystywaną w połowie 
badanych firm, są konferencje, seminaria i warsztaty. Są one popularne zwłaszcza w branżach: 
edukacyjnej i opieki zdrowotnej, co jest zgodne z intuicyjnym oglądem dotyczącym sposobu 
upowszechniania wiedzy w obrębie tych branż. Ta forma rozwijania kompetencji jest 
także bardziej popularna wśród firm rozwijających się. Na kolejnych miejscach znajdują 
się wizyty studyjne oraz dofinansowanie szkół wyższych (odpowiednio 29% i 26%), które, 
oprócz wspomnianych branż, relatywnie popularne są także w firmach świadczących usługi 
specjalistyczne. Wszystkie z form zewnętrznych najrzadziej wykorzystywane są przez firmy 
z branży budowalnej (najniższy wynik także odnośnie dofinansowania szkół zawodowych 
i średnich) oraz podmioty stagnacyjne (Wykres 8).

61%



Tabela 5. Wykorzystanie form szkoleniowych w firmach ze względu na rozwój i branże
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dofinansowanie szkół 
zawodowych i średnich 25% 14% 1% 12% 17% 12% 15% 17% 12% 15%

dofinansowanie szkół 
wyższych 41% 23% 7% 12% 52% 10% 26% 23% 23% 26%

konferencje, seminaria, 
warsztaty 59% 50% 22% 23% 69% 38% 63% 47% 49% 49%

wizyty studyjne 41% 27% 12% 18% 37% 26% 31% 26% 32% 29%

coaching mentoring 61% 54% 45% 47% 43% 65% 56% 57% 62% 55%

rotacja 49% 38% 14% 37% 15% 45% 36% 50% 38% 38%

job shadowing 62% 50% 36% 34% 47% 66% 45% 51% 54% 51%

instruktaże 71% 62% 42% 52% 48% 62% 63% 74% 64% 62%

dni otwarte, spotkania 44% 22% 14% 16% 44% 23% 22% 18% 28% 26%

samokształcenie 55% 39% 20% 27% 61% 29% 45% 34% 43% 40%

Źródło: BKL 2018 -  Badanie pracodawców.

Wśród form rozwoju kompetencji realizowanych w ramach firmy i jej siłami własnymi 
zdecydowanie najbardziej popularnyjest instruktaż (62%). Kolejną z popularnych form 
podnoszenia lubdopasowywania kompetencji pracownikówdo potrzebfirm yjest uczenie 
się pod kierunkiem innej osoby, trenera lub przełożonego, dotycząca realizacji bieżących 
zadań lub możliwości długofalowego rozwoju, czyli coaching lub mentoring (55%), następnie 
bezpośrednia obserwacja innej osoby wykonującej tę pracę, czyliyob shadowing (51%). 40% 
firm zadeklarowało także wspieranie samokształcenia pracowników, co wskazuje na rosnącą 
popularność tej formy względem ostatnich lat.
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W ujęciu branżowym, pomimo popularności podobnych form kształcenia, możliwejest 
zaobserwowanie pewnego zróżnicowania wariantów łączenia poszczególnych form.
W branżach tzw. tradycyjnej gospodarki, czyli przemysłowo-górniczej, budowlano- 
transportowej i handlowej dominująformy krótkiej nauki, w form ie praktycznej, najczęściej 
w bezpośredniej relacji z osobą uczącą -  instruktaż, coaching orazjob shadowing.

W branżach nowej gospodarki (edukacja, zdrowie oraz usługi specjalistyczne) częściej 
niż pozostałych wspierane jest samokształcenie pracowników (43% w usługach do 61% 
w edukacji, podczas gdy w pozostałych jest to 27-34% firm). Ponadto bardziej popularne 
są także formy zewnętrzne pozyskiwania wiedzy, tj. konferencje i seminaria (najczęściej 
związane z pozyskiwaniem wiedzy specjalistycznej), a także dofinansowanie nauki w szkołach 
wyższych (szczególnie popularne w edukacji -  52% firm zadeklarowało tę formę kształcenia 
pracowników) (Tabela 5).

Formy rozwoju kapitału ludzkiego 
a stanowiska pracy-perspektywa 
pracowników i pracodawców
W celu uzupełnienia powyższych informacji warto zwrócić uwagę, jak sposoby rozwoju 
kompetencji są dostosowywane do charakteru wykonywanej pracy, którego przybliżeniem 
jest zajmowane stanowisko pracy. Badania BKL pozwalają przeanalizować to zagadnienie 
zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców. Badania ludności pokazują, wjaki  
sposób swoje kompetencje zawodowe rozwijają osoby zatrudnione na różnych stanowiskach, 
badania pracodawcówz kolei pokazują,jakie formy rozwoju kapitału ludzkiego pracodawcy 
uznają za odpowiednie dla danego stanowiska pracy.

Według badań ludności BKL 2017 dla stanowisk robotniczych typową formą rozwoju 
kompetencjijest uczenie się w miejscu pracy -  poprzez instruktaże, wsparcie uzyskiwane 
od bardziej doświadczonych pracowników czy rotację. Natomiast wachlarz form uczenia się 
kierowników i specjalistówjest znacznie szerszy -  obejmuje zarówno uczenie się w miejscu 
pracy, jak i poza nim. Warto zwrócić uwagę, że ponad % specjalistów i kierowników 
rozwija swoje kompetencje poprzez e-learning, podczas gdy wśród osób zatrudnionych



na stanowiskach robotniczych z tej formy rozwoju korzysta nie więcej niż 2% osób. Wynik ten 
nie jest zaskakujący, jeśli weźmie się pod uwagę charakter pracy właściwydla tych dwóch 
kategorii stanowisk, ale warto brać go pod uwagę, jeśli rozważa się na przykład czynniki 
wpływające na poziom kompetencji cyfrowych wśród osób o różnym poziomie wykształcenia 
czy zatrudnionych na różnych stanowiskach pracy. Charakter pracy specjalistów czy 
kierownikówsprzyja posługiwaniu się elektronicznymi narzędziami zdobywania informacji, 
stając się impulsem do rozwoju takich kompetencji uniwersalnych, jak kompetencje cyfrowe.

Osobyo niższym poziomie wykształcenia, zatrudnione na stanowiskach robotniczych 
i wykonujące pracę wymagającą innych umiejętności, choć rozwijają swoje umiejętności 
zawodowe w miejscu pracy, to rozwój ten ma inny charakter niż w przypadku specjalistów czy 
kierowników.

Również pracodawcy dostosowują swoje strategie rozwojowe do stanowisk pracy, którym 
są dedykowane. Wskazuje na to wyraźne zróżnicowanie ocen pracodawców dotyczących 
efektywności poszczególnych form kształcenia pracowników w zależności od grupy, wjakiej 
dostrzegana jest potrzeba rozwoju kompetencji. Inne działania uznają oni za skuteczne 
w odniesieniu do kadry menedżerskiej, inne w grupie specjalistów, a jeszcze inne 
w odniesieniu do pracowników niższego szczebla7.

Badania pracodawców z 2017 r. (Prokopowicz i in. 2018) wskazują, że w odniesieniu do kadry 
menedżerskiej najczęściej stosowane są formy rozwoju poza miejscem pracy. W szczególności 
najwyższe efekty osiąga się, uczestnicząc w konferencjach lub seminariach (29% wskazań 
w odniesieniu do tej grupy pracowników) oraz w efekcie dokształcenia kadry menedżerskiej 
w ramach studiów podyplomowych, MBA lub innych prowadzonych przez szkoły wyższe (21%).
Z kolei wśród form najbardziej efektywnych w miejscu pracy w stosunku do menedżerów 
wymieniany jest mentoring i coaching (14%) (Tabela 6).

7 Wyniki zróżnicowania efektywności form kształcenia w zależności od stanowiska pracy są przywoływane 
na podstawie badań z 2017 r., ponieważ w badaniu panelowym, obejmującym wyłącznie firmy średnie 
i duże, to pytanie nie jest zadawane. Prezentowane wyniki dotyczą, podobnie jak w całym rozdziale, firm 
zatrudniających 50 pracowników lub więcej.
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Tabela 6. Poziom uczestnictwa w różnych formach rozwoju kompetencji związanych 
z wykonywaną pracą. Ostatnie 12 miesięcy, pracujący w wieku 25-64 lata, dane w %.
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Szkolenia BHP, ppoż. 62 48 65 72 74 42 80 83 83 66

Kursy i szkolenia stacjonarne poza BHP i ppoż. 51 48 40 28 27 28 20 24 14 34

Instruktaż dotyczący na przykład obsługi 
nowego sprzętu, maszyn, oprogramowania 42 30 30 40 28 23 34 38 25 33

Wykonywanie zadań w pracy przy wsparciu 
innej osoby, na przykład przełożonego 
lub współpracownika (mentoring, coaching)

33 30 26 32 27 17 27 24 18 27

Konferencje, seminaria 52 51 31 8 4 9 2 1 2 24

Spotkania międzyzespołowe, których celem 
była wymiana wiedzy o pracy innych zespołów 48 40 25 9 14 3 7 7 6 22

Okresowa obserwacja pracy innego 
pracownika (tak zwanayob shadowing)

24 20 16 17 16 11 12 17 5 17

Kursy i szkolenia przez internet (e-learning) 26 26 15 9 12 2 2 1 2 14

Czasowe wykonywanie zadań na innym 
stanowisku pracy w celach szkoleniowych 
(rotacja)

13 10 14 17 8 8 16 22 11 13

Wizyty studyjne, obserwacyjne w innych 
firmach, instytucjach 18 7 8 0 1 6 2 0 1 5

Studia podyplomowe, zaoczne, MBA 6 9 6 2 1 0 1 1 0 4

Staże, praktyki zawodowe 3 7 3 5 5 2 3 2 2 4

Szkoły dla dorosłych 2 2 1 4 2 0 3 0 3 2

N 147 416 217 111 179 46 244 159 92 1610

Wielkie grupy zawodowe (pierwszy poziom klasyfikacji ISCO): 1 -  kierownicy, 2 -  specjaliści, 3 -  technicy i średni 
personel, 4 -  pracownicy biurowi, 5 -  pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 -  rolnicy, 7 -  robotnicy 
wykwalifikowani, 8 -  operatorzy (w tym kierowcy) i monterzy, 9 -  robotnicy niewykwalifikowani.
Procenty nie sumują się do 100, gdyż można było wskazać więcej niżjedną odpowiedź.

Źródło: BKL 2017 -  badanie ludności.
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Wykres 9. Najskuteczniejsze formy rozwoju według rodzaju stanowiska (w % ,N  = 309).

|  szkoły zawodowe i średnie
szkoływyższe (podyplomowe, MBA, zaoczne)

|  konferencje lub seminaria
wizyty studyjne, obserwacyjne w innych oddziałach/firmach 

|  coaching, mentoring 
|  rotacja na stanowiskach pracy 

|  bezpośrednia obserw./job shadowing 
|  instruktaże

„dni otwarte", spotkania zespołów 
samokształcenie

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
forma najlepsza dla kadry 

menedżerskiej
forma najlepsza forma najlepsza dla pracowników
dla specjalistów niższego szczebla

Źródło: BKL 2017 -  Badanie pracodawców.

W odniesieniu do specjalistów wykorzystywane są podobne formy kształcenia jak w przypadku 
kadry menedżerskiej, jednak inaczej rozkładają się akcenty. W przypadku form zewnętrznych 
największe korzyści spodziewane są również po uczestnictwie w konferencjach i seminariach
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(21%), jednak już zdecydowanie rzadziej pojawiają się szkoły wyższe (10%). Wynika to z faktu, 
że ten poziom kwalifikacji najczęściej oczekiwany jest na wejściu, w momencie rekrutacji 
na stanowiska specjalistyczne, i raczej nie ma potrzeby jego uzupełniania w ten sposób.

Znacznie częściej za to korzysta się z form rozwoju i dopasowania kompetencji w miejscu 
p racy-za  najbardziej skuteczne wodniesieniu do specjalistów uznawane są instruktaże 
(21%) oraz uczenie się pod kierunkiem innej osoby, trenera lub przełożonego, dotycząca 
realizacji bieżących zadań lub możliwości długofalowego rozwoju, czyli coaching 
lub mentoring (19%). Co warte podkreślenia, w odniesieniu do tej grupy najczęściej 
wskazywano samokształceniejako efektywnąformę podnoszenia kompetencji (9% 
w porównaniu do 4% w odniesieniu do menedżerów i 6% do pracowników niższego szczebla).

W przypadku pracowników niższego szczebla za najbardziej efektywne formy uznawane 
są kolejno: uczenie się bezpośrednio od innej osoby w miejscu pracy (29%), instruktaże 
dotyczące obsługi sprzętu, maszyn czy oprogramowania na stanowisku pracy (24%), 
bezpośrednia obserwacja (13%) oraz rotacja na stanowiskach pracy (6%) (Wykres 9).

Porównując efektywność poszczególnych form dla różnych grup pracowników, można 
wyraźnie wskazać, że w przypadku wyższych stanowisk najbardziej skuteczne jest rozwijanie 
kompetencji poza firmą, a w przypadku niższych stanowisk zdecydowanie w miejscu pracy, 
z wykorzystaniem własnego know-how. W przypadku specjalistów akcenty rozkładają się 
porównywalnie międzyformy zewnętrznego i wewnętrznego rozwijania kompetencji.

Reaktywny czy proaktywny sektor 
szkoleniowy?
Pracodawcy, zwani klientami instytucjonalnymi lub zbiorowymi, stanowią ważną grupę 
klientów sektora szkoleniowo-rozwojowego (SSR). W 2016 r. klienci instytucjonalni byli 
obsługiwani przez 83%8 podmiotów oferujących usługi rozwojowe dla osób dorosłych 
w Polsce. W omawianej grupie klientów dominowały przedsiębiorstwa mikro i małe,

8 Dane na podstawie Badania sektora szkoleniowo-rozwojowego w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego
2017. Liczebność badanej próby wyniosła 1004, ważona liczebność populacyjna jest równa 5433. Liczebność 
podmiotów świadczących usługi rozwojowe dla klientów instytucjonalnych wynosi 836 (83% ogółu badanych).
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zatrudniające do 50 pracowników, oraz średnie, zatrudniające od 50 do 250 pracowników- 
obie grupy klientów byty obsługiwane przez 80% podmiotów świadczących usługi klientom 
zbiorowym (Stec i in. 2018). Wymienione kategorie klientów instytucjonalnych należały 
również do najbardziej dochodowych -  ich udział w obrotach badanych podmiotów w skali 
roku byt największy (Wykres 10).

Wykres 10. Klienci instytucjonalni podmiotów świadczących usługi rozwojowe w 2016 r. 
(w %, N = 632)

Najbardziej dochodowi klienci zbiorowi Klienci zbiorowi

Przedsiębiorstwa mikro i małe 
(zatrudniające do 49 pracowników)

Średnie przedsiębiorstwa 
(zatrudniające od 50 do 249 pracowników)

Duże przedsiębiorstwa 
(zatrudniające powyżej 250 pracowników)

Urzędy pracy

Organizacje pozarządowe: 
fundacje, stowarzyszenia

Szkoły, uczelnie, placówki oświatowe i naukowe

Instytucje administracji państwowej 
i samorządowej -  inne niż powyższe

Szpitale, ośrodki zdrowia, placówki medyczne 

Inne instytucje szkoleniowo-rozwojowe

Inne
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29%
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25%

■ ■ ■
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Źródło: Stec i in. 2018.

Duże rozdrobnienie klientów zbiorowych powinno być odzwierciedlone w elastyczności 
oferty sektora SSR, wynikającej z potrzeby dostosowania się do preferencji obsługiwanego
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przedsiębiorcy. Takie „skrojone na miarę" usługi realizowane są w formule zamkniętej9. Nie 
jest wobec tego zaskoczeniem, że jedynie 10% podmiotów obsługujących pracodawców nie 
realizowało w 2016 r. usług szkoleniowo-rozwojowych w formule zamkniętej.

Dostosowanie form rozwoju kapitału ludzkiego do specyficznych potrzeb przedsiębiorców 
jest zatem zjawiskiem obecnym w sektorze uczenia się dorosłych. Diagnozując zdolność 
sektora SSR do wyznaczania i realizacji celów strategicznych, warto sprawdzić, czy sektor 
SSR w komunikacji z pracodawcami charakteryzuje się postawą proaktywną, rozumianąjako 
podejmowanie inicjatywy, wprowadzanie innowacyjnych usług i świadome dopasowywanie 
się do zmieniających się trendów rozwojowych, czyteżjest raczej bierny, reaktywny i zmienia 
standardowo oferowaną formę usług tylko na bezpośrednie życzenie klienta.

Dane zebrane w badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego wskazują, że proces ciągłego doskonalenia 
się, poprzez bieżące dopasowywanie form rozwoju do potrzeb klientów zbiorowych, nie 
jest powszechny w omawianym sektorze. W okresie ostatnich 12 miesięcy, poprzedzającym 
moment badania, tylko 28% firm/instytucji świadczących usługi rozwojowe klientom zbiorowym 
dostosowywało swoją ofertę do zmieniających się potrzeb pracodawców (Wykres 11).
Odnosząc tę informację do zapisów Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0, 
rekomendowanego przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych (PIFS), a dokładniej do standardu 2.1:
Firma opiera swoje działania na wynikach badania potrzeb szkoleniowo-rozwojowych Klienta 
lub bada samodzielnie jego potrzeby w oparciu o własne, autorskie metody diagnostyczne 
lub metody rekomendowane przez PIFS10, diagnoza kondycji sektora uczenia się osób dorosłych 
jest jeszcze bardziej pesymistyczna. Jedynie 16% podmiotów realizujących w 2016 r. usługi dla 
przedsiębiorców opierało swoje działania na identyfikacji potrzeb rozwojowych pracodawców, 
przeprowadzonej w ostatnich 12 miesiącach swojej działalności.

Dominujący, reaktywnysposób komunikowania się z pracodawcami przełożyłsię na niski 
poziom inwestycji w potencjał kadry szkolącej i/lub doradczej -  jedynie 17% podmiotów 
obsługujących klientów zbiorowych w 2016 r. podniosło w ciągu roku kompetencje kadry 
merytorycznej, a 15% rozwinęło oferowane metody kształcenia czy rozwoju (Wykres 11).

9 Zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 zamknięta usługa szkoleniowo-rozwojowa 
oznacza usługę dla osób zjednej organizacji z możliwościg dostosowania programów, czasu trwania, metod 
edukacyjnych i sposobów organizacji do potrzeb zamawiajgcego (PIFS, SUS 2.0).
10 Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 dostępny jest pod linkiem https://pifs.org. 
pl/pliki/SUS/Standard-SUS-2-0.pdf.

https://pifs.org


W tym miejscu warto wspomnieć, że w 2016 r. 1 na 10 podmiotów specjalizujących 
się w usługach szkoleniowo-rozwojowych wprowadził do swojej działalności ocenę 
efektów zrealizowanych form rozwoju. Ta ważna dla świadomego rozwoju aktywność 
jest rekomendowana przez PIFS w ramach choćby wspomnianego standardu SUS 2.0 
(standard 2.1411).

Wykres 11. Działania projakościowe* podjęte w okresie ostatnich 12 miesięcy przez 
podmioty świadczące usługi rozwojowe klientom instytucjonalnym w 2016 r. (w % ,N  = 836)
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*Wartości nie sumują się do 100% ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi.
Źródło: BKL 2017 -  Badanie sektora szkoleniowo-rozwojowego.

Skoro kluczowym czynnikiem warunkującym rozwój sektora uczenia się dorosłych i poziom 
inwestycji wdziałania projakościowejest uświadomiona potrzeba ciągłegodoskonalenia, 
istotnejest poznanie przyczyn braku podejmowania działań na rzeczjakości.

11 Standard 2.14 brzmi: Firma stosuje metody pomiaru efektów działań szkoleniowo-rozwojowych adekwatnie
do założonych celów szczegółowych przy zastosowaniu metod ewaluacji rekomendowanych przez PIFS
lub własnych autorskich narzędzi (PIFS, SUS 2.0).
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Z danych badania BKL wiemy, że 10% podmiotów obsługujących klientów zbiorowych nie 
posiadało wiedzy na temat działań podnoszących jakość świadczonych przez nich form 
rozwoju w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających moment badania. Z kolei 40% 
badanych przedstawicieli sektora SSR nie widziało takiej potrzeby ze względu na przekonanie
0 braku konieczności inwestowania w poprawęjakości usług, z jakich ich klienci sąjuż 
zadowoleni, a 16% zadeklarowało wdrożenie działań projakościowych w przeszłości, 
wcześniej niż w okresie ostatnich 12 miesięcy (Wykres 12). Przy czym 12% podmiotów 
obsługujących klientów zbiorowych wskazało równocześnie na dwa wymienione wyżej 
powody braku podejmowania działań projakościowych, czyli wysokie zadowolenie klientów
1 podejmowanie działań na rzeczjakości w przeszłości.

Wykres 12. Powody braku inwestycji w jakość świadczonych usług w ciągu ostatnich 
12 miesięcy wśród podmiotów obsługujących klientów instytucjonalnych w 2016 r. 
(w %, N = 836)
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Źródło: BKL 2017 -  Badanie sektora szkoleniowo-rozwojowego.



Interesujące jest to, że równoliczna grupa podmiotów, w porównaniu do firm/instytucji 
przekonanych o braku konieczności doskonalenia się, uświadomiła sobie potrzebę rozwoju 
i ulepszyła swoje działania. Warto zatem systematycznie monitorować podejmowanie działań 
projakościowych, by zobaczyć, która z omawianych grup podmiotów będzie miała większy 
udział w rynku SSR w przyszłości.

Na szczególną uwagę zasługuje grupa 12% podmiotów świadczących usługi rozwojowe 
pracownikom przedsiębiorstw, której brakuje wiedzy na temat zakresu i kierunku inwestycji 
w jakość świadczonych usług. Obecność tego typu deklaracji świadczy o konieczności 
podniesienia poziomu wiedzy w sektorze uczenia się dorosłych w zakresie metodologii 
diagnozy potrzeb klientów oraz procesu przekładania zidentyfikowanych oczekiwań na cele 
rozwoju firmy/instytucji SSR.

Kompetencje kadry zarządzającej w  sektorze

Wiedza i kompetencje kadry zarządzającej są zatem kolejnym kluczowym czynnikiem 
warunkującym rozwój sektora uczenia się dorosłych i poziom inwestycji w działania 
projakościowe. Prześledźmy dane z badania BKL pod kątem diagnozy umiejętności kadry 
kierowniczej, w zakresie różnych wymiarów zarządzania firmą/instytucją12, wraz z oceną 
ważności wpływu tych wymiarów na działalność sektora SSR.

W celu zweryfikowania poziomu istotności inwestycji w działania projakościowe analizy 
zostaną przeprowadzone w podziale na dwie grupy podmiotów obsługujących klientów 
instytucjonalnych: inwestujących (w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wcześniej) oraz 
nieinwestujących wjakość świadczonych usług.

Uzyskane wyniki nie są zaskoczeniem: podmioty, które zainwestowały w działania 
podnoszące jakość świadczonych usług, nieznacznie wyżej oceniały zarówno kompetencje

12 Do 9 analizowanych wymiarów zalicza się: 1. Zarządzanie sprzedażą, obsługą klienta, marketing, 2. 
Zarządzanie kapitałem ludzkim, personelem, rekrutacja, rozwój pracowników, 3. Zarządzanie finansami, 
controlling, 4. Znajomość aspektów prawnych prowadzonej działalności gospodarczej, 5. Umiejętność 
podejmowania decyzji w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł, 6. Budowanie i wdrażanie strategii 
firmy, zarządzanie rozwojem produktów, zarządzanie innowacjami, 7. Zarządzanie efektywnością, organizacją 
pracy, usprawnianiem działań wfirm ie/instytucji, 8. Zarządzanie projektami oraz 9. Umiejętności przywódcze, 
np. wywieranie wpływu, motywowanie.
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swojej kadry menedżerskiej, jak i ważność wpływu tych kompetencji na kondycję sektora 
uczenia się dorosłych w każdym z dziewięciu ocenianych wymiarów zarządzania (rozkład 
średnich ocen badanych prezentuje Wykres 1313). Największe różnice w wartościach średnich 
ocen między analizowanymi grupami notuje się w odniesieniu do umiejętności zarządzania 
kapitałem ludzkim, personelem, rekrutacją, rozwojem pracowników,jak i budowaniu oraz 
wdrażaniu strategii firmy, umiejętnym zarządzaniem rozwojem produktów, jak i innowacjami.

Z perspektywy diagnozy zdolności sektora SSR do wyznaczania i realizacji celów strategicznych 
zastanawia najniższa ocena ważności wpływu planowania strategicznego na kondycję sektora 
i najniższa ocena poziomu umiejętności kadry menedżerskiej w tym aspekcie zarządzania.
Przypomnijmy, że postawę proaktywną warunkuje świadome dopasowanie do zmieniających 
się trendów rozwojowych oraz zdolność do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Czy 
wobec tego w sektorze SSR dominuje reaktywny sposób zarządzania?

Z danych BKL wiemy, że ponad 56% podmiotów świadczących usługi rozwojowe klientom 
instytucjonalnym14 posiadało plan działań wykraczający poza perspektywę najbliższych 
3 miesięcy. Przy czym przyjęty horyzont czasowy działań strategicznych jest krótki: 
najczęściej plan działania obejmował okres od 6 miesięcy do roku (dotyczy 23% podmiotów 
obsługujących klientów zbiorowych) oraz od roku, ale nie dłużej niż do 2 lat (dotyczy 
20% podmiotów). Nieco optymistyczniej przedstawia się sytuacja wgrupie podmiotów 
inwestujących w jakość świadczonych usług (w okresie ostatnich 12 miesięcy, przed 
momentem badania, i wcześniej)15: 86% z nich posiadało omawiany dokument strategiczny,
32% planowało zadania w perspektywie rocznej, a 31% w perspektywie dwuletniej.

Odnosząc się do działalności innowacyjnej, to w części sektora SSR obsługującej 
pracodawców tylko 24% podmiotów zadeklarowało w badaniu BKL wprowadzenie nowych

13 Zasady interpretacji danych w matrycy są następujące: a) kolorem zielonym oznaczono wartości dla 
podmiotów inwestujących wjakość świadczonych usług, kolorem niebieskim -  podmioty nieinwestujące, b) im 
wyżej umieszczone są punkty reprezentujące dany wymiar zarządzania, tym ich wyższa jest ich waga wpływu 
na stan sektora SSR w opinii badanych, np. zarządzanie sprzedażą, obsługą klienta i marketing jest ważniejszy 
od umiejętności podejmowania decyzji na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł, c) Im bardziej 
na prawo umieszczone są punkty reprezentujące dany wymiar zarządzania, tym wyższa ocena umiejętności 
kadry zarządzającej w opinii badanych, np. niższe oceny notuje się dla znajomości aspektów prawnych 
prowadzonej działalności w porównaniu do umiejętności w zakresie zarządzania projektami.
14 Przypomnijmy: N = 836.
15 N = 342.



i/lub istotnie ulepszonych usług w ciągu ostatniego roku swojej działalności. W przeważającej 
większości innowacje obejmowałyjedną formę rozwojową. Z kolei 11% podmiotów 
wprowadziło usprawnienia w sposobie świadczenia form rozwoju16 oraz w zakresie ich 
promocji i sprzedaży, a 18% poprawiło sposób funkcjonowania firmy/instytucji. W najbliższym 
roku działalności 32% podmiotów planuje wdrożenie tego typu innowacji.

Wykres 13. Średnie ocen umiejętności kadry kierowniczej w zakresie wymiarów zarządzania 
firmą/instytucją wraz ze średnimi ocenami ważności wpływu tych wymiarów na działalność 
sektora SSR, w podziale na podmioty inwestujące i nieinwestujące w jakość świadczonych 
usług (ocena na skali 5 punktowej, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę a 5 -  najwyższą)
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Poziom umiejętności kadry zarządzającej
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•  Podmioty nieinwestującewjakość świadczonych usług (N=284)

Źródło: BKL 2017 -  Badanie sektora szkoleniowo-rozwojowego.

Analogicznie do planowania strategicznego poziom inwestycji w nowe, ulepszone 
sposoby działania jest wyższy w grupie podmiotów, które zainwestowały w swoją jakość, 
w porównaniu do danych dla całego sektora SRR obsługującego klientów zbiorowych. I tak 
43% podmiotów wprowadziło nowe i/lub istotnie ulepszone usługi, 21% ulepszyło sposób 
ich świadczenia, 19% zainwestowało w nowe metody promocji i sprzedaży oferowanych
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w firm ie / in sty tuc ji (

i .Znajomość aspektów prawnych 
prowadzonej działalności gospodarczej

:egii firmy, I
zarządzanie rozwojem produktów, 

zarządzanie innowacjam i

i  A
/

Umiejętność podejmowania 
decyzji w  oparciu o informacje 
pochodzące z różnych źródeł

*

Umiejętnoś 
w yw ieran ie  w

ci przywódcze, n 
nływu, motywom

Zarządzanie pro

p
/anie

aktami

ta , marketing

16 Usprawnienia te obejmują nowe sposoby świadczenia usług, urządzenia lub oprogramowanie 
usprawniające świadczenie usług, inne procesy usprawniające świadczenie usług.
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form rozwoju, a 33% podmiotów wprowadziło innowacje w zakresie funkcjonowania 
firmy/instytucji. To, co napawa jeszcze większym optymizmem, to plany tych podm iotów- 
ponad połowa z nich (54%) zadeklarowała wdrożenie istotnych ulepszeń bądź nowości.

Przywołane dane dowodzą, że sektor szkoleniowy działa raczej reaktywnie, w zbyt małym 
stopniu wskazuje kierunki rozwoju i dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się potrzeb 
przedsiębiorstw oraz trendów rozwojowych w sektorze uczenia się osób dorosłych.

Przy czym kluczowe dla zmiany zachowań w sektorze SSR są inwestycje w jakość -  podmioty, 
które zainwestowaływdziałania na rzeczjakości, działają bardziej proaktywnie: lepiej planują 
strategicznie, lepiej oceniają swoją kadrę zarządzającą oraz cechują się większym poziomem 
innowacji w porównaniu do całego sektora SSR świadczącego usługi rozwojowe klientom 
zbiorowym.

Podsumowanie
Wartości wskaźników uczenia się osób dorosłych są -  według badań ludności BKL 2017 i BKL 
2018 -  znacznie wyższe niż wartości wskaźników obliczanych na podstawie realizowanego 
przez GUS badania Kształcenie Dorosłych czy Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.
W przypadku szeroko rozumianej aktywności edukacyjnej, obejmującej także uczenie 
się nieformalne, za aktywnych w obszarze rozwoju kompetencji należy uznać według 
BKL 2017 aż 88% pracujących dorosłych Polaków. I choć można argumentować, że nie 
wszystkie wskazywane przez nich aktywności muszą wpływać na wzrost kompetencji, 
zwłaszcza tych istotnych z punktu widzenia rynku pracy, tym niemniej uzyskane wyniki 
nie pozwalają polskich pracowników określać mianem biernych rozwojowo. Szczególną 
uwagę warto zwrócić na zróżnicowanie sposobów, wjaki  swoje umiejętności rozwijają 
pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach pracy. Z perspektywy osób pracujących 
najistotniejsze jest zwłaszcza uczenie się w miejscu pracy, które jest jednym z podstawowych 
form rozwoju kompetencji zawodowych, zwłaszcza w przypadku niższych stanowisk pracy. 
Nieuwzględnianie tej formy rozwoju umiejętności w badaniach nie pozwala uchwycić 
rzeczywistej skali rozwoju kapitału ludzkiego w polskich przedsiębiorstwach.

Wyniki badań pracodawców BKL 2018 pokazują z kolei, że wśród średnich i dużych 
przedsiębiorstw zaangażowanie w rozwój kadrjest powszechne -  90% z nich za pomocą



różnych instrumentów i na różną skalę podejmuje działania związane z rozwojem 
kompetencji pracowników. W większym stopniu w tego typu działania angażują się 
przedsiębiorstwa należące do branż z obszaru tzw. nowej gospodarki oraz przedsiębiorstwa 
rozwijające się (wprowadzające innowacje i planująceje wprowadzać, zwiększające 
zatrudnienie). Choć trudno określić, czy to innowacyjność jest przyczyną zaangażowania 
w rozwój kadr, czy też rozwijające się kadry są źródłem innowacji, uzyskane wyniki wyraźnie 
wskazują na silny związek pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. Wyniki badań pracodawców 
potwierdzają też wzrost skali i znaczenia uczenia się w miejscu pracy i szkoleń wewnętrznych, 
które w przypadku firm średnich i dużych realizowane są w dużej mierze przy wykorzystaniu 
kompetencji zatrudnionej kadry.

Zestawienie perspektywy pracodawców z wynikami badań ludności potwierdza też 
zróżnicowanie wykorzystywanych form rozwoju kompetencji i dostosowywanie ich 
do danego stanowiska pracy. Opinie pracodawców na temat skuteczności danej formy 
rozwoju kompetencji w przypadku poszczególnych stanowisk pracy (badania pracodawców) 
są zbieżne ze sposobami, wjakie swoje kompetencje rozwijają osoby zatrudnione na takich 
stanowiskach (badanie ludności). Robotnicy wykwalifikowani czy operatorzy uczą się więc 
przede wszystkim w miejscu pracy, a pracodawcy tę formę rozwoju uznają za właściwą dla 
nich. Choć trudno kwestionować słuszność takiego podejścia, trzeba mieć na względzie, 
że uczenie się w miejscu pracy może być niewystarczające dla rozwoju czy aktualizacji 
kompetencji uniwersalnych -  takich jak choćby wykorzystywanie nowoczesnych technologii 
czy skuteczne komunikowanie się. A w przypadku tych kompetencji identyfikuje się duże 
deficyty zwłaszcza wśród osób o niższym poziomie wykształcenia.

W dobie zmieniających się modeli uczenia się osób dorosłych musi też zmieniać się sektor 
szkoleniowy, aby mógł pełnić funkcje wspierające rozwój i stymulujące do tego rozwoju. 
Wyniki badań BKL, jak również wyniki audytówjakości przeprowadzanych w związku 
z certyfikacją usług szkoleniowych wskazują na trudności w realizacji tej funkcji. Choć 
niewątpliwie w sektorze jest duży potencjał i wiele podmiotów wyznacza nowe kierunki 
w uczeniu się dorosłych i rozwoju kadr w przedsiębiorstwach, badania BKL pokazują, 
że dominującą strategię działania większości z nich trudno określić mianem proaktywnej. 
Jednym z argumentów potwierdzających tę tezę może być to, iż kadrę menedżerską z tego 
sektora najsłabiej oceniono pod względem kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego 
i co ważne -  kompetencje z tego obszaru uznano za relatywnie mało istotne z punktu 
widzenia znaczenia dla rozwoju firmy.
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