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N ajskuteczniejsi liderzy wiedzą, 
że umożliwianie ludziom rozwi-
jania ich silnych stron, zgodnie 

z wrodzonymi preferencjami, zwiększa mo-
tywację, zaangażowanie oraz lojalność pra-
cowników, co w rezultacie znacząco popra-
wia osiągane przez firmę wyniki.
Niestety, większość menedżerów wciąż uwa-
ża, że ich głównym zadaniem w firmie jest 
praca nad słabymi stronami pracowników. 
Takie nastawienie powoduje, że szkolenia 
traktują jako jedno ze swoich „kół ratunko-
wych”. Jeśli zespół nie osiąga dobrych wy-
ników – menedżer przekazuje działowi HR 
zlecenie zorganizowania szkolenia. Szkole-
nie jest organizowane, lecz często nie przy-
nosi zamierzonych efektów. Dlaczego?
Ponieważ szkolenia są zwykle najdroższym 
sposobem rozwiązywania występujących 
w firmie problemów – ważne jest, aby pre-
cyzyjnie określić ich cele i sposoby mierze-
nia rezultatów. Zapewnić niezbędne zasoby 
(ludzi, budżet, czas), ocenić ryzyko niezre-
alizowania określonych celów i zaplanować 
sposoby eliminowania ryzyka.
Projekt szkoleniowy obejmuje pięć etapów. 
Dobre ich zaplanowanie oraz właściwa reali-
zacja determinuje.

ETAP I – ANALIZA SYTUACJI
Szczegółowa analiza istniejącej sytuacji 
i badanie potrzeb osób, które mają wziąć 
udział w szkoleniu, jest kluczowa dla reali-
zacji zamierzonych celów. Częstymi przy-
czynami problemów organizacji są nie-
wystarczające zasoby (brak ludzi, czasu, 

potrzebnych narzędzi), źle funkcjonujące 
systemy, procedury zarządzenia, brak in-
formacji potrzebnych do dobrego wykony-
wania pracy. A także złe planowanie, zła 
atmosfera pracy przejawiająca się mało 
satysfakcjonującymi relacjami z przełożo-
nym lub innymi członkami zespołu. I dalej: 
niejasne oczekiwania, cele i upoważnie-
nia, nieefektywne systemy motywacyjne, 
brak lub niewystarczająca ilość informa-
cji zwrotnych udzielanych pracownikom 
na temat jakości wykonywanej przez nich 
pracy, nieskuteczne metody nagradzania 
za dobre wyniki lub też karania za źle wy-
konywaną pracę czy też niewłaściwy dobór 
ludzi do zadań.
Szkolenia przynoszą zamierzone rezulta-
ty jedynie wtedy, gdy przyczyną istnieją-
cych problemów jest brak umiejętności lub 
wiedzy delegowanych na nie uczestników. 
W innych sytuacjach ich uczestnicy czują się 
zwykle sfrustrowani. Trenerowi trudno jest 
ich zaangażować i zainteresować tematem 
szkolenia i przy każdej próbie pobudzenia 
ich aktywności słyszy komentarze typu:

 „No tak, tylko kiedy ja mam to wszystko •
robić? ”
 „To nie ja powinienem być na tym szko-•
leniu! ”
 „To czysta teoria – mój przełożony robi coś •
zupełnie innego – prawdziwe życie wyglą-
da zupełnie inaczej”.
 „Jeśli zacznę tak robić, nie zdążę robić •
tego, za co naprawdę firma mi płaci!” …

Organizujemy je także wtedy, gdy realiza-
cja przyszłych planów firmy wymaga nowej 
wiedzy, poprawy umiejętności czy też zmia-
ny postaw pracowników. W pozostałych 
przypadkach rozwiązaniem istniejących 
problemów może być: zmiana struktury 
organizacji, zmiana zakresów obowiązków 
i odpowiedzialności, celów, priorytetów, 
systemów, procedur, sposobów informowa-
nia, coaching przełożonych itp…

ETAP II – PLANOWANIE PROJEKTU
Na tym etapie ustalamy, kto będzie zaanga-
żowany w nasz projekt. Ważne role odgrywa 
tu zarząd, przełożeni, trenerzy, uczestnicy 
i ich koledzy z pracy.
Każdy duży projekt szkoleniowy powinien 
uzyskać wsparcie i akceptację zarządu. Jest 
to niezbędny warunek sukcesu, gdyż ludzie 
zwykle nie dyskutują z własnymi ustale-
niami i decyzjami. Zaangażowanie zarzą-
du w proces planowania szkoleń pomaga 
uniknąć przykrych niespodzianek w czasie 
realizacji tych projektów. To właśnie zarząd 
musi decydować o celach szkoleń i przydzie-
lać zasoby niezbędne do ich realizacji. Brak 
„zielonego światła” i widocznego wsparcia 
ze strony zarządu – to zapowiedź przyszłej 
porażki szkoleń – należy się bowiem liczyć 
z koniecznością wprowadzania w nich cią-
głych zmian, a to z kolei uniemożliwia reali-
zację ustalonych celów.
Kolejnym istotnym elementem sukcesu jest 
zaangażowanie przełożonych w planowa-
nie i realizację całego procesu. Ci bowiem 
odgrywają najważniejszą rolę w zwiększa-
niu efektywności szkoleń, to od ich wsparcia 
w największej mierze zależy zmiana zacho-
wań podwładnych. Zaangażowanie ludzi 
wiąże się w dużym stopniu z tym, czy czują 
się ojcami realizowanych projektów. Prze-
łożeni uczestników szkoleń powinni dobrze 
rozumieć swoją rolę w procesach szkolenio-
wych i przejmować odpowiedzialność za re-
alizację ich celów.
Tak naprawdę są oni odpowiedzialni za: 
precyzyjne określenie luk kompetencyj-
nych ich podwładnych, wyznaczenie ce-
lów szkolenia, określanie grupy docelowej, 
planowania czasu szkoleń, wybór kompe-
tentnych trenerów do realizacji szkolenia, 
dopasowywanie programu i metod szko-
lenia do potrzeb uczestników, analizę i eli-
minowanie ryzyka związanego z niezreali-

Celem projektów szkoleniowych jest wprowadzanie 
w  rmie zmian gwarantuj cych realizacj  strategii. 
Na ogó  nie jest to atwe, wi c nale y wszystko 
precyzyjnie zaplanowa  i realizowa  zgodnie 
z ustalonym planem. Ka dy projekt powinien uzyska
wsparcie zarz du  rmy oraz prze o onych.

NINA SOSI SKA

Nie taka 
prosta sprawa

Projekt szkolenie

Etap I – Analiza sytuacji

Etap II – Planowanie projektu

Etap III – Realizacja szkole

Etap IV – Dzia ania po zako czeniu szkole

Etap V – Ocena efektywno ci szkole
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zowaniem celów szkolenia, zaplanowanie 
metod mierzenia efektów szkolenia oraz 
przygotowanie planów wsparcia rozwoju 
nowych umiejętności w praktyce.

ETAP III – REALIZACJA SZKOLE
Zabawa, humor i kreatywność zwiększają 
możliwości ludzkiego mózgu. Ludzie mają 
różne preferencje w procesach doskona-
lenia swoich umiejętności i zdobywania 
nowej wiedzy – metody i programy szko-
leń powinny być dopasowane do potrzeb 
uczestników. Niektórzy z nas wolą zdoby-
wać wiedzę indywidualnie i wtedy sku-
teczne są szkolenia e-learningowe, czyta-
nie literatury fachowej czy też zdobywanie 
nowych umiejętności przez pracę nad in-
teresującymi zagadnieniami. Inni chcą się 
uczyć poprzez doświadczanie, dyskutowa-
nie i rozwiązywanie zadań grupowych.
Każdy projekt szkoleniowy powinien się 
rozpoczynać od rozmowy przełożonego 
z osobą, która ma wziąć udział w szkoleniu. 

Podczas niej dyskutowane są cele oraz ocze-
kiwane zmiany, czyli rezultaty szkolenia. 
Powinno ono przynosić konkretne rezultaty 
biznesowe, a uczestnicy dokładnie wiedzieć, 
czego organizacja oczekuje od nich po za-
kończeniu szkolenia.
Przy realizacji dużych projektów dobrze jest 
przeprowadzać szkolenie pilotażowe dla re-
prezentatywnej grupy uczestników, ocenić 
jego rezultaty i jeśli istnieje taka potrzeba 
– zmodyfikować przygotowane programy, 
metody i ćwiczenia. W fazie realizacji nato-
miast najważniejsze role odgrywają trenerzy 
i uczestnicy.
Trenerzy powinni znać zasady działania 
ludzkiego mózgu, sekrety procesów za-
pamiętywania oraz reguły prowadzenia 
szkoleń dla ludzi dorosłych. Ich rolą jest 

dobór metod odpowiadających potrze-
bom i preferencjom uczestników, opraco-
wanie przykładów i stosowanie ćwiczeń, 
aktywizowanie całej grupy, budowanie 
wiary uczestników w to, że potrafią wy-
korzystać zdobyte podczas szkolenia 
umiejętności w praktyce. A także moty-
wowanie uczestników do wprowadzania 
zmian po szkoleniach oraz do regularne-
go mierzenia efektów tych zmian. Trener 
powinien być autorytetem dla uczestni-
ków szkolenia – posiadać doświadczenie 
zawodowe, które buduje jego wiarygod-
ność w oczach uczestników.
Uczestnicy muszą brać aktywny udział 
w różnego typu ćwiczeniach oraz dysku-
sjach. Ludzie dorośli uczą się najchętniej 
poprzez aktywne wykonywanie zadań 
związanych bezpośrednio z ich pracą zawo-
dową – najlepiej zapamiętują to, co zoba-
czą, zrozumieją i sami zrobią. Ważne jest, 
aby zapewnić im poczucie, że umiejętno-
ści, które zdobywają podczas szkolenia po-
mogą im w realizacji celów zawodowych. 
Każde szkolenie powinno kończyć się przy-
gotowaniem planów doskonalenia umie-
jętności, wprowadzania zmian po szkole-
niu oraz sposobów mierzenia efektów tych 
zmian w praktyce. Rolą przełożonych jest 
wspieranie uczestników w realizacji tych 
planów – niestety, nie zawsze ma to miej-
sce w praktyce. Przełożeni zwykle nie 
interesują się dalszym rozwojem umie-
jętności swoich podwładnych i zamiast 
wspierać zmiany, przeszkadzają ludziom 
w ich wprowadzaniu poprzez zlecanie za-
raz po szkoleniu wielu „zaległych” zadań. 
To powoduje, że opracowane plany lądują 
najpierw na półkach (tzw. los „półkowni-
ka”), a następnie w koszach na śmieci.

ETAP IV – DZIA ANIA 
PO ZAKO CZENIU SZKOLE
Cele szkolenia będą zrealizowane wtedy, 
gdy po szkoleniu uczestnicy zaczną stoso-
wać w praktyce nowe umiejętności, wpro-
wadzając w swojej pracy zaplanowane pod-
czas szkolenia zmiany.
Niezbędne jest wsparcie uczestników 
szkoleń przez przełożonych, które pole-
ga głównie na dawaniu dobrego przykła-
du stosowania w praktyce omawianych 
podczas szkoleń zachowań, umiejętności 
i wiedzy. Przełożeni poprzez systematycz-
ny coaching oraz właściwe planowanie 
pracy powinni wspierać zmiany zachowań 
uczestników szkoleń oraz zapewniać mie-
rzenie rezultatów szkoleń.
Dlatego każdy proces szkoleniowy powi-
nien być rozpoczynany od najwyższych 
szczebli organizacji i następnie kontynu-
owany dla coraz niższych poziomów. „Góra 
powinna doskonale wiedzieć i rozumieć, 

co trener zamierza przekazać dołowi” 
– bez tej wiedzy i zrozumienia, żaden pro-
jekt szkoleniowy w firmie nie przyniesie 
zaplanowanych rezultatów. Przełożeni 

KLUCZE SUKCESU 
PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH:

Zaanga owanie prze o onych i zarz du•
 rmy.

Precyzyjna analiza potrzeb i problemów •
organizacji.

Jasne cele i priorytety szkolenia.•

czenie celów szkolenia ze strategi•
organizacji.

Planowanie metod pomiaru efektów •
szkole  w fazie ich przygotowywania.

Badanie oczekiwa  i potrzeb uczestników •
szkole .

Staranny dobór trenerów do realizacji •
szkole .

Powi zanie programów szkole  z prakty-•
k  zawodow  uczestników.

Zapewnienie interaktywno ci szkolenia.•

Dobre planowanie czasu i miejsca •
szkolenia.

Przygotowanie, realizacja i ocena szkole-•
nia pilota owego.

Opracowanie sposobów zach cenia •
uczestników do wprowadzania zmian 
w pracy po zako czeniu szkolenia.

Mierzenie i raportowanie efektów •
szkole .

Zaanga owanie prze o onych w przygo-•
towywanie szkolenia i wspieranie w prak-
tyce rozwoju zdobytych podczas szkole-
nia umiej tno ci.

Komunikowane organizacji sukce-•
sów zwi zanych z realizacj  projektów 
szkoleniowych.

Organizacje, 
które dbają o roz-
wój, przeznaczają

na szkolenia 
pracowników 

ok. 1 proc. swoich 
obrotów, co w du-
żych fi rmach prze-

kłada się na miliono-
we budżety szkoleń.

PIOTR WAYDEL

firma Reescon

Wi kszo  szkole
dla mened erów 
daje znikome wyniki. 
Spowodowane jest 
to tym, e s  standar-
dowe, typowe, jedna-
kowe dla wszystkich. 
A przecie  ka dy lider jest inny i w innej sy-
tuacji przychodzi mu dzia a . Jednym z naj-
wa niejszych zada  lidera jest odkrywanie 
talentów swoich i otoczenia, umiej tne ich 
rozwijanie i zagospodarowywanie. Musi on 
czu  potrzeby innych i pomaga  je realizo-
wa  tak, aby robili to z pasj  i zaanga owa-
niem, realizuj c jednocze nie cele zwi zane 
z prac . Musi to by  synergiczne. Wzmac-
nia  poczucie warto ci otoczenia. Dzi ki 
temu wszyscy czuj  si  komfortowo i stara-
j  si  dalej wzmacnia  to uczucie, realizuj c
wspólne cele. Trzeba rozwija  empati  u ka-
dry i zainteresowanie lud mi. Je li ka dy 
pracownik stanie si  dla nich wyzwaniem, 
zagadk  itd., to jest to dobry pocz tek dro-
gi rozwoju samego lidera.
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powinni wspierać zmiany zachowań swo-
ich podwładnych poprzez ciągłe rozmowy 
na temat tego, co udaje im się po szkole-
niach zastosować w praktyce. Powinni rów-
nież udzielać aktywnego wsparcia, jeśli wy-
stąpią problemy związane z usprawnianiem 
dotychczasowych sposobów działania.
Osoby odpowiedzialne w firmie za roz-
wój pracowników pomagają w monito-

rowaniu i raportowaniu przebiegu oraz 
efektów szkoleń. Komunikują firmie osią-
gane rezultaty, promują sukcesy, rapor-
tują realizację budżetów szkoleniowych. 
Analizują osiągane wyniki i proponują 
zmiany w realizacji przyszłych projektów 
szkoleniowych.

ETAP V – OCENA 
EFEKTYWNO CI SZKOLE
Dlaczego warto oceniać efekty szkoleń?
Ocena realizacji celów projektów szkolenio-
wych oraz wyników osiąganych dzięki ich 
realizacji pomaga w planowaniu i dosko-
naleniu realizowanych w firmie projektów 
rozwoju, gdyż ułatwia: identyfikowanie 
projektów, które przynoszą firmie korzyści, 
modyfikowanie projektów i eliminowanie 
szkoleń, które nie przynoszą zamierzonych 
efektów, rozpoczynanie nowych projektów, 
które dobrze rokują na przyszłość.
Pomaga w doskonaleniu programów, me-
tod, materiałów, ułatwia wybór najbardziej 

skutecznych trenerów lub też najlepszych 
ośrodków szkoleniowych.
Ponadto systematyczne monitorowanie 
wyników uzyskiwanych po szkoleniach 
motywuje uczestników do wprowadzania 
zmian i stosowania w praktyce zdobytych 
umiejętności.
Komunikowanie organizacji sukcesów osią-
ganych po szkoleniach buduje reputację 
i wiarygodność działów szkoleń. Motywuje 
pracowników do osiągania coraz lepszych 
wyników, angażuje przełożonych uczest-
ników szkoleń w sprawy rozwoju ludzi 
w organizacji. Systematyczne mierzenie 
i dyskutowanie efektów szkoleń poprawia 
komunikację w firmie i znacząco przyczy-
nia się do poprawy wyników.
Umiejętność mierzenia i komunikowania 
efektów szkoleń pomaga też w negocjowa-
niu budżetów przeznaczanych na rozwój 
pracowników.
Organizacje, które dbają o rozwój, przezna-
czają na szkolenia pracowników ok. 1 proc. 
swoich obrotów, co w dużych firmach prze-
kłada się na milionowe budżety szkoleń. 
Warto zapewnić, aby były one traktowane 
jak dobra inwestycja w najcenniejszy kapi-
tał firmy – kapitał ludzki. Przewaga konku-
rencyjna, którą firmy osiągają dzięki takim 
inwestycjom, jest najtrudniejsza do skopio-
wania dla ich konkurentów.
Planowania oceny projektów szkoleniowych 
dokonujemy na etapie przygotowywania 
szkolenia. Powinniśmy ustalić, dlaczego 
chcemy to robić, komu będzie to służyć oraz 
jakie znaczenie wyniki tej oceny mają dla 
osób, które decydują o dalszej realizacji tych 
projektów.
Należy przy tym pamiętać, że ocena to pro-
ces wielostronny oraz czasochłonny, 
a do jego poprawnej realizacji należy zapew-
nić niezbędne zasoby. Każdy proces oceny 
projektów szkoleniowych powinien być do-
pasowany do potrzeb, możliwości oraz spo-
sobów działania organizacji.
Warto zastanowić się, jakie rzeczywiste 
korzyści będzie osiągać firma dzięki ta-
kim ocenom. Metody i poziomy oceny 
projektów szkoleniowych dostosowuje-
my do potrzeb i możliwości organizacji. 
W przypadku gdy zarząd firmy nie ocze-
kuje dokonywania skomplikowanej i pre-

cyzyjnej oceny realizacji celów tych projek-
tów, oceniamy szkolenia jedynie poprzez 
badanie satysfakcji uczestników zaraz 
po zakończeniu szkolenia. Jeśli natomiast 
celem jest doskonalenie długofalowych 
projektów rozwoju pracowników, badanie 
ich skuteczności i uzasadnianie sensowno-
ści inwestycji szkoleniowych, warto poku-
sić się o dokonywanie oceny na wyższych 
poziomach: wiedzy, umiejętności i postaw, 
zachowań oraz rezultatów.
Ważne jest przy tym, aby pomiaru efektyw-
ności na każdym kolejnym poziomie do-
konywać jedynie wówczas, gdy oceniliśmy 
efekty szkoleń na poprzednim poziomie. Je-
śli nie stosujemy tej zasady, nie mamy żadnej 
gwarancji, że to właśnie szkolenia przyczy-
niły się do osiąganych rezultatów.

Nina Sosi ska jest autork  ksi ki „Magia 
rozwoju talentów” oraz prezesem firmy HR 
HighTouch, Vice President Chamber Business 
Networks AB

JOANNA 
MICHALSKA

ekspert, Klub HR Sek-
tora Finansowego, 
prezes Stowarzysze-
nia E-learningu

Zgadzam si  z przed-
stawionymi tezami, 
e sukces szkolenio-

wy zale y od w a ciwie opracowanego 
i przeprowadzonego projektu szkolenio-
wego, w którym istotn  rol  odgrywaj :
identy kacja potrzeb szkoleniowych, za-
planowanie i zaprojektowanie szkolenia, 
wreszcie jego wykonanie i ocena wyni-
ków szkolenia. Chcia abym zwróci  uwag
na jeden szczególnie wa ny aspekt pro-
jektu szkoleniowego. Otó  nie ulega w t-
pliwo ci, e sektor  nansowy charaktery-
zuje szczególnie szybka dynamika zmian. 
Stanowi ona reakcj  na pojawienie si  no-
wych rynków zbytu, coraz bardziej wyra-
 nowanych wymaga  klientów, atwego 
dost pu do technologii oraz rosn cego 
nacisku na jako . Wszystko to sprawia, 
e od szkole  dedykowanych kadrze me-

ned erskiej banków oczekuje si , by by y
opracowywane nie tylko z uwzgl dnieniem 
aktualnych potrzeb sfery biznesu i w opar-
ciu o oczekiwane korzy ci dla organizacji, 
ale przede wszystkich, by uwzgl dnia y
element oczekiwa  rynków  nansowych 
przysz o ci. A zatem skuteczne szkolenie 
mened era instytucji  nansowej to takie 
szkolenie, które nie tylko b dzie korygowa-
o obecn  postaw  lidera, ale które równie
wniesie swój znacz cy wk ad w identy ka-
cj  i kreowanie tych jego umiej tno ci, któ-
re b d  wymagane w przysz o ci. Dlatego 
tak wa ne jest, aby w realizacji szkole  ko-
rzysta  z wiedzy trenerów i szkoleniowców 
znaj cych specy k  organizacji i rynków  -
nansowych. W przeciwnym przypadku po-
zyskana wiedza i kwali kacje szybko sta-
n  si  bezu yteczne, a ponadto zniech c
mened erów do uczestnictwa w kolejnych 
warsztatach.

Zaangażowanie 
zarządu

w proces planowa-
nia szkoleń pomaga
uniknąć przykrych 

niespodzianek 
w czasie

realizacji tych 
projektów.
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