


Rola pracodawcy w 
podnoszeniu kompetencji 

pracowników



ROLA 1

STRATEG



Kapitał	
ludzki	

Kapitał	
organiza
cyjny	

Kapitał	
relacyjny	

Tworzenie wartości

Biznes	A.D.	2020	



Kupić
Eksperci, pracownicy czasowi,  „kadra na żądanie” 

Pozyskać
rekrutacja. selekcja, retencja

Wykształcić
Edukacja i rozwój
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Jak zapew
nić firm

ie 
kom

petencje?



Uczenie się i rozwój przedsiębiorstw
A.dopasowanie działań rozwojowych do organizacji (w tym jej fazy 

rozwoju)
B.powiązanie celów rozwojowych ze strategią
C.szukanie dźwigni - regularne dokonywanie bilansu kwalifikacji 

i diagnoza możliwości i potrzeb rozwojowych
D.tworzenie kultury uczenia się i systemowych podstaw uczenia 

się
E.efektywne procesy rozwojowe (wysokojakościowe programy 

rozwojowe realizowane przez profesjonalnie przygotowanych 
„edukatorów”

F.mierzenie efektywności HCM (human capital management), 
czyli wszelkich działań związanych między innymi 
z zaangażowaniem i zagospodarowaniem kapitału ludzkiego, 
i spełnieniem czynników retencyjnych



Podstawy strategicznego HCM
Strategiczne	
dopasowanie	

-	integracja	celów	

Pozyskiwanie	ludzi	
Employer	Brand	

Inwestowanie	w	
kapitał	ludzki	

(wiedzę,	
umiejętności,	
potencjał	itp.)	

Spójność	
–	zintegrowana	
polityka	HCM	

Kształtowanie	
kultury	

organizacyjnej	

Tworzenie	
czynników	retencji	



Rola HR rośnie wraz z poziomem 
zaawansowania organizacji

Administrowanie 
HR 

Dostarczanie 
usług HR 

Partnerstwo 
biznesowe Strategia HR 



Duże

Małe

• ulepszanie produktów i usług oraz aktywne odpowiadanie na 
potrzeby klientów. 

• nieustanne podwyższanie kompetencji pracowników 
• monitorowanie działań najbardziej znaczących konkurentów oraz 

szybka reakcja na ich działania 
• oferowanie klientom nowych usług, swoistej wartości dodanej

• zatrudnianie nowych pracowników 
• podnoszenie poziomu wiedzy i przygotowania 

pracowników 
• rozwój działalności pod względem geograficznym 
• zakup sprzętu lepszego pod względem technologicznym 

oraz podnoszenie jakości usług i produktów poprzez 
wykorzystanie lepszych maszyn 

Jak firmy postrzegają rozwój?



W	jaki	sposób	brak	określonych	kompetencji	
u	pracowników	wpływa	na	pozycję	

konkurencyjną	organizacji?	

12,50%	

20,20%	

34,40%	

32,60%	 nie	wpływa	

umiarkowanie	wpływa	

znacząco	pośrednio	
wpływa	

znacząco	bezpośrednio	
wpływa	

Źródło:	Badanie	IBE,	„Polityka	zarządzania	kompetencjami	pracowników”,	Warszawa	2013		



Które	charakterystyki	kapitału	ludzkiego	mają	
największe	znaczenie	dla	organizacji?	

0,00%	 10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	

inne	charakterystyki	(np..	Zdrowie,	kultura)	

czynniki	sytuacyjne	(np.	dyspozycyjność,	czas	
pośw.	na	pracę)	

kombinacja	powyższych	

formalne	wykształcenie	

zaangażowanie	i	wysoka	efektywność	

kwalifikacje	(potwierdzone)		

kompetencje	

Źródło:	Badanie	IBE,	„Polityka	zarządzania	kompetencjami	pracowników”,	Warszawa	2013		



Większość elementów, które dzisiaj 
wskazujemy jako czynniki sukcesu, 
zaspokajania potrzeb klientów, budowania 
pozycji rynkowej, uzyskiwania wysokiej 
rentowności, to tzw. czynniki związane z 
kapitałem intelektualnym.



Inwestycje wprost w 
zwiększenie kapitału 

ludzkiego 

Tworzenie 
warunków 

sprzyjających 
pozyskaniu i 
utrzymaniu 

kapitału ludzkiego 

Tworzenie strategii 
uwzględniających 

wykorzystanie 
kapitału ludzkiego 

Strefa 
tworzenia 
wartości 
kapitału 

intelektualnego 



ROLA 2

ZARZĄDZANIE 
KAPITAŁEM 
LUDZKIM



KAPITAŁ LUDZKI

„Kapitał ludzki nie jest własnością organizacji, a może być 
jedynie przez nią wydzierżawiony od pracowników” 
N. Bontis, Instytut Badań nad Kapitałem Intelektualnym

„Codziennie o osiemnastej nasze aktywa opuszczają firmę. 
Możemy tylko mieć nadzieję, że wrócą o dziewiątej rano 
następnego dnia” 

David Russo, SAS Institute

„Coraz częściej perspektywa wypłaty zaledwie mobilizuje 
pracownika do pojawienia się w miejscu pracy i wykonania 

powierzonych mu zadań” („musi”)  Raport EU Magazine 2007

88% pracowników opuszcza firmy z powodów innych niż zarobki. 



KAPITAŁ LUDZKI

• Jedyny kapitał który myśli, odczuwa i 
„chodzi”

• Inwestowanie w ludzi to nie lokata 
bankowa, stopa zwrotu jest trudna do 
wyliczenia i wiąże się z dużym ryzykiem 
zwrotu

• Nie jest oczywiste czyj jest kapitał, 
jednostki czy organizacji 

• Ludzie dzisiaj traktują siebie jak 
chodzące „mini-przedsiębiorstwo”



PRACOWNICY WIEDZY, PRACOWNICY WYBITNI

ODWRÓCENIE LOGIKI

▸ znam swoją wartość 
▸ hierarchia organizacyjna mnie nie interesuje 
▸ nie będę Ci dziękować  
▸ wyczuję szybko oznaki nieszczerości  
▸ nie chcę ograniczeń firmowej machiny administracyjnej 
▸ chcę być traktowany indywidualnie  
▸ uznaję szefów-ekspertów i nie chcę być zarządzany(a) 
▸ oczekuję twojej dostępności 
▸ uważaj, bo szybko się nudzę



TALENTOMANIA



1. INNOWACYJNE I ADAPTACYJNE   MYŚLENIE 
2. WIRTUALNA WSPÓŁPRACA I INTELIGENCJA 

SPOŁECZNA 
3. ZDOLNOŚĆ DO PRACY W MULTIDYSCYPLINARNYM 

ŚRODOWISKU 
4. UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH 

RODZAJÓW MEDIÓW 
5. MYŚLENIE ANALITYCZNE, KORZYSTANIE Z 

DANYCH (BIG DATA)

KLUCZOWE 
KOMPETENCJE



 

Wyniki na stanowisku
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Zarządzanie talentami



Jaka strategia?
 

Minimalizowanie
kryzysów 

wynikajacych 
z odejsc

pracowników

Zarzadzanie 
talentem

ZarzZarzaadzanie dzanie 
talentemtalentem

Planowanie 
sukcesji

Planowanie Planowanie 
sukcesjisukcesji

Planowanie 
zastepstwa

Planowanie Planowanie 
zastzasteepstwapstwa

Wplyw 
na biznes

Maksymalizacja 
strategicznych 

korzysci 
z najbardziej 

utalentowanych

Krótkoterminowa
Taktyczna
Zwiazana z obsada konkretnego
stanowiska

Dlugoterminowa
Strategiczna

Skupienie na stanowiskach 
kluczowych dla realizacji strategii

Perspektywa
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kluczowych dla realizacji strategii

Perspektywa



Co to jest sytuacja edukacyjna?



WARUNKI EFEKTYWNEGO INWESTOWANIA W KAPITAŁ  LUDZKI

A. STRATEGICZNY POWÓD ROZWOJOWY
B. Powiązanie celów rozwojowych z celami i ze strategią 

firmy
C. Odpowiednia strategia szkoleniowa (rozwojowa)
D. Diagnoza potrzeb (szukanie dźwigni)
E. Tworzenie kultury uczenia się i systemowych podstaw 

uczenia się organizacji (gotowości) 
F. Efektywne procesy rozwojowe
G. Mierzenie efektywności HCM



ROLA 3

ZARZĄDZANIE 
ROZWOJEM



Zarządzanie	
rozwojem	

Wykorzystanie	
talentów	

Zapewnienie	
sukcesji	

Dopasowanie	
kompetencji	
do	potrzeb	

Zapewnienie	
przyszłych	
kompetencji	

Zapewnienie	
retencji	i	
motywacji		

Zapewnienie realizacji strategii



Zapewniające	zdolności	
strategiczne	i	innowacyjne

Zapewniające	adaptację	i	
zmianę

Zapewniające	efektywność	i	
maksymalizację		wyników

Zapewniające		
funkcjonowanie	organizacjiBytowe

Niewidoczne

Dają	ROI

Konieczne

Potrzeby	rozwojowe
`

Perspekty
wiczne

Doraźne

Budowanie trwałej przewagi 



Efektywna	diagnoza	potrzeb	szkoleniowych	to	
szukanie	„dźwigni”	

Pobieżny	ogląd,	przekonanie,	moda	

Ocena	kompetencji	

Ocena	zachowań	i	
mechanizmów	

Cele	i	wskaźniki		
Biznesowe	

	

Jacy	ludzie?	
	z	jakimi	

kompetencjami?,	
jakie	ich	

zachowania?	
Jakie	efekty?	



Źródła	wiedzy	o	potrzebach/możliwościach	rozwojowych	

INDYWIDUALNE	
Zmiany	charakteru	pracy	

Oceny	i	weryfikacje	

Coaching	

Analiza	błędów	

AC/DC	

Rozmowy	analizujące	przypadki	
krytyczne	

Przesunięcia	na	stanowiskach	
pracy	

Feedback	

KwesJonariusze	samooceny	

	

ZAWODOWE	
Analiza	celów	/	analiza	stanowiska	

pracy	

Wymagania	profesjonalne	

Profile	kompetencyjne	

Kluczowe	kompetencje	
organizacyjne	

Nowe	procesy	i	strategie	

Analiza	problemów		

Działania	ukierunkowane	na	
wielokompetencyjność,	możliwości	
zastępowania	

Cross-funkcjonalność	

	

ORGANIZACYJNE	
Wizja	i	strategia	rozwoju	firmy	

Plany	rozwoju	zatrudnienia,	
sukcesja	

Diagnoza	problemów	
organizacyjnych	

Analiza	działań	kadry	
kierowniczej	/	kwesJonariusze	/	
badania	postaw	/		

Zmiany		i	innowacje	(np.	
technologiczne,	produktowe,	
operacyjne)	

Potrzeby	rynku	



Samo	
organizacyjne	–	
zarzadzanie	czasem,	
podejmowanie	decyzji	

inicjatywa,	odporność	na	
stres,	motywacja	do	

pracy;		

Zawodowe	–	
specyficzne	umiejętności	

niezbędne	do	
wykonywania	zadań́	

właściwych	dla	danego	
stanowiska	pracy;		

Interpersonalne	–	
umiejętności	

kontaktowania	się̨	z	
ludźmi,	współpracy	w	
grupie	i	rozwiazywania	

konfliktów	
międzyludzkich.		

Potrzeby kompetencyjne pracodawców



Potrzeby kompetencyjne z różnych perspektyw

Wyniki,		
wartość	pracy	

Wartość	na	
rynku	pracy,	
samorealizacja	

Wartość	
rozwoju	

Kwalifikacje	jako	wspólny	język



Dźwignia	sukcesu	

Plan	
rozwoju	

Kluczowy	
talent	

Mocne	
strony		

Dopasowanie	do	
kontekstu		
firmy	

praca	

Dopasowanie 
rozwoju ludzi 
do potrzeb 
organizacji

Dopasowanie	stylu	
uczenia	się	

Dopasowanie	metod	
rozwoju	



Oczekiwania w stosunku do 
procesów rozwojowych



• Czy	proces	
doprowadził	do	
rezultatów?	
• Czy	był	efektywny?	

• Co	uczestnik	wie,	
rozumie,	potrafi?	
• Jaką	ma	postawę?	
• Czy	stosuje	w	
praktyce?	

• Jak	zmieniło	się	
działanie,	sposób	
wykonania?	
• Jaki	wskaźnik	
osiągnęliśmy? 

Cel,	potrzeba	
klienta	

•  Co	jest	miarą	
zmiany?	

•  Co	chcemy	
osiągnąć?	

Efekty	uczenia	
się	i	rozwoju	

•  Co	uczestnik	ma	
wiedzieć,	
rozumieć,	
potrafić?	

Proces	usługi	
rozwojowej	

• W	jaki	sposób	
osiągnąć	cele?	

•  Jak	je	
zweryfikować	

Klamra”	skuteczności	usługi	rozwojowej	

Ewaluacja	

	
Diagnoza	potrzeb	rozwojowych,	realizacja	usługi,	wdrożenie	efektów	

	



ROI	w	inwestycjach	w	kapitał	ludzki	

Peter	F.	Drucker	
	
	
	

Nie	da	się	zarządzać	tym,		
czego	nie	jesteś	w	stanie	zmierzyć	

Donald	Kirkpatrick	
	

Poziom	1:	Reakcje	
Poziom	2:	Uczenie	
Poziom	3:	Zachowania	
Poziom	4:	Rezultaty	dla	organizacji	

Jack	Philips	
	

	Mierzenie	efektów	szkolenia,	które:	
	1.	Mają	charakter	finansowy		
	2.	Pojawiają	się	w	określonym	przedziale	czasu	



Metody rozwoju pracowników
Poza	

stanowiskiem	
pracy	

seminaria,	
konferencje	

szkolenia	
wewnętrzne	
i	zewnętrzne	

studia	

MBA	

Na	stanowisku	
pracy	

coaching,	
mentoring	

specjalne	
projekty,	
zadania	

rotacja	
stanowisk,	
zastępstwa	

Ac?on	
Learning	

Indywidualne	



RANGA DIAGNOZY 
POTRZEB

• Diagnoza potrzeb rozwojowych jest procesem 
przekładania oczekiwań na cele rozwoju i z tego 
powodu powinna być traktowana priorytetowo 
i obligatoryjnie

• Opisywanie celów rozwoju warto opisać językiem 
efektów uczenia się, bo jedynie wówczas 
wywoła to potrzebę większej staranności 
i większego zaawansowania procesów diagnozy 
potrzeb



„GOTOWOŚĆ 
ROZWOJOWA”

Uczenie się nie jest liniowe, stąd trudno przewidzieć 
skutki pojedynczego działania (TRUDNY WYBÓR 
FS)

Sektory oparte na wiedzy potrzebują 
zaawansowanych procesów doradczo – 
rozwojowych

Potrzebują wysokiego dopasowania programów 
(min. do kultury organizacyjnej) i/lub szkoleń 
wysokospecjalistycznych

Do inwestowania w rozwój ludzi potrzebny jest  
„ŚWIADOMY INWESTOR”



WDRAŻANIE EFEKTÓW 
ROZWOJU

• Plany działania
• Indywidualne projekty
• Projekty grupowe
• Coaching indywidualny
• Dodatkowe sesje przeglądowe
• Seminaria
• Warsztaty
• Plany Rozwoju Osobistego



WALIDACJA ORAZ 
EWALUACJA

• Potrzebne jest dostrzeżenie wagi działań 
ewaluacyjnych i walidacji

• Potrzebne jest dopasowanie metod do 
potrzeb

• Potrzebne jest wspólne określenie, 
uzgodnienie realnych możliwości 
(operacyjnych, finansowych) realizacji 
walidacji i ewaluacji



TRENDY W UCZENIU

• Projekty rozwojowe i usługi doradcze  
• Migracja know-how ze szkoleń do organizacji 

(samowystarczalność)
• Wzrost dostępności treści edukacyjnych do samo 

uczenia się (edukacja nieformalna)
• HR w roli projektanta i zarządzającego programami 

rozwoju 
• Reguła 10-20-70 (tylko 30% to specjaliści 

edukacyjni)



Strategiczne 
zarządzanie 
szkoleniami	

Kreowanie 
kultury uczenia 

się	

Zarządzanie 
szkoleniami	

Rozwijanie 
indywidualnych 

kompetencji	

Wymiar 
strategiczny

Wymiar 
operacyjny

Wymiar 
organizacyjny

Wymiar 
indywidualny

Diagnoza	
potrzeb;	
Ewaluacja	

Projekty	
rozwojowe;	

Grupy	uczenia	
się		

Wdrożenie	
efektów	
szkolenia;	
Walidacja	

Działania	
poszkoleniowe		
mentoring,	
coaching	



ROLA 4

WPŁYWANIE 
NA ROZWÓJ



JA	

Z	własnymi	
celami	i	
	agendą	

Z	własną	
odpowiedzialno	

ścią		

Całościowy	
(holistyczny),	

		

Kreatywny,	
pełen	zasobów	

Filary 
kierowania 
własnym 
rozwojem



CZEGO 
OCZEKUJĄ 
PRACOWNICY?

„Pozwól mi być sobą..” 

Mów mi co naprawdę się dzieje..” 

„Odkrywaj i rozwijaj moje mocne 
strony..” 

„Spraw by moja praca miała sens..” 

„Nie przeszkadzaj mi głupimi 
regułami..” 



Eksperymentowanie

Bezpieczeństwo	
psychologiczne

Nowe	idee

Wymiana

Różnorodność

Refleksja

Organizacja	sprzyjająca	uczeniu	się



Edukator?

Nowa rola osób 
odpowiedzialnych za 

wsparcie rozwoju innych  
ludzi



Wybór partnera

Transparentność

Jakość

Profesjonalizm

Sytuacja 

edukacyjjna



„Inwestowanie w rozwój jest zadaniem 
strategicznym dlatego nie każda inwestycja 

jest właściwa”


