Studia i Materiaïy, 2/2016 (22), cz. 2: 157– 167
ISSN 1733-9758, © Wydziaï ZarzÈdzania UW
DOI 10.7172/1733-9758.2016.22.12

Uwarunkowania ibznaczenie szkoleñ
wbzdobywaniu ibrozwijaniu wiedzy pracowników
maïych firmach technologicznych
Adrianna Jaskanis*
Celem autorki niniejszego artykuïu jest okreĂlenie moĝliwoĂci uczenia siÚ poprzez szkolenia,
uwarunkowañ zwiÈzanych zb uczestnictwem ib dostÚpnoĂciÈ szkoleñ oraz ocena znaczenia
wykorzystania szkoleñ wbprocesie rozwoju wiedzy ibumiejÚtnoĂci pracowników maïych firm
technologicznych wbPolsce. Na podstawie przeprowadzonych badañ jakoĂciowych – wywiadów
zbpracownikami firm technologicznych – zidentyfikowano istotne czynniki oddziaïywajÈce na
moĝliwoĂci uczestnictwa wbszkoleniach oraz okreĂlono czynniki ksztaïtujÈce dostÚpnoĂÊ szkoleñ dla pracowników badanych firm. WĂród gïównych warunków uczestnictwa wbszkoleniach
wskazuje siÚ brak lub niedostatek niezbÚdnej wiedzy ibumiejÚtnoĂÊ dostrzeĝony przez kierownictwo firmy, abczynnikiem determinujÈcym uczestnictwo pracownika wbszkoleniu okazaïo siÚ
gïównie zajmowane przez niego stanowisko pracy ibjej charakter. Autorka okreĂla uwarunkowania ibocenia znaczenie szkoleñ wbksztaïtowaniu odpowiedniej wiedzy ibumiejÚtnoĂci wĂród
pracowników maïych firm technologicznych. Najistotniejszymi uwarunkowaniami wbzakresie
moĝliwoĂci szkolenia pracowników maïych firm technologicznych wbĂwietle przeprowadzonych badañ sÈ oferta szkoleñ dostÚpna na rynku oraz oczekiwania kierownictwa firm co do
wiedzy ibumiejÚtnoĂci zdobywanych ibrozwijanych przez poszczególnych pracowników.
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Factors and the Importance of Formal Training
inbKnowledgebandbSkillsbAcquisition and Development of Employees
inbSmallbTechnologybFirms
The purpose of this article is to determine the learning opportunities through formal training,
identify factors shaping the possibility of participation in trainings and evaluate the importance
of trainings in knowledge and skills development of employees in small technology firms in
Poland. Based on qualitative research – interviews with employees of technology firms – the
conditions related to participation in trainings were defined and the factors influencing the
availability of training to the employees were identified. The lack or shortage of necessary
knowledge and skills noticed by the management of the firms was found to be among the main
conditions for participation in trainings, and the main determinant of an employee’s participation in trainings was the position held by the employee and the job character. The article
assesses the factors and importance of training in the development of appropriate knowledge
and skills among employees of small technology companies. In the light of the research, the
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main considerations in terms of the possibility of training employees of small technology companies are the training offer available in the market and expectations of the management of
companies for critical knowledge and skills acquired and developed by individual employees.
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1. Wprowadzenie
Formalne ibnieformalne procesy uczenia
siÚ uruchamiane sÈ wb organizacjach, aby
rozwijaÊ wiedzÚ ib doskonaliÊ umiejÚtnoĂci
pracowników. Te pierwsze procesy charakteryzujÈ siÚ wysokim poziomem ustrukturyzowania ibprzewaĝnie sÈ finansowane przez
organizacjÚ (Marsick, Watkins, 1990, s. 12),
te drugie wynikajÈ zaĂ zbintencji pracownika
ib nie sÈ zbyt ustrukturyzowane (Watkins,
Marsick, 1992; Marsick, Watkins, 2001;
Marsick ib in., 2009). Uczenie sformalizowane jest procesem zaplanowanym ibsystematycznie realizowanym przez organizacjÚ
ibjej pracowników (Armstrong 2011, s.b578).
WĂród przykïadowych procesów formalnego uczenia siÚ pracowników wymieniÊ
moĝna: uczestnictwo wb szkoleniach, kursach, studiach uzupeïniajÈcych ib podyplomowych, seminariach, konferencjach oraz
kursach e-learningowych.
W niniejszym artykule zaprezentowano
uwarunkowania korzystania przez maïe
firmy technologiczne zb najpopularniejszego sposobu rozwijania wiedzy ib doskonalenia umiejÚtnoĂci pracowników, jakim
sÈ szkolenia oraz oceniono znaczenie,
jakie majÈ szkolenia dla rozwijania wiedzy
ib umiejÚtnoĂci pracowników maïych firm
technologicznych. Przytoczono kluczowe
definicje, zaprezentowano wyniki badañ
dotyczÈce efektów korzystania ze szkoleñ
przez firmy oraz dane iloĂciowe wbzakresie
wykorzystania szkoleñ wb celu rozwijania
wiedzy ib umiejÚtnoĂci pracowników przez
firmy wb Polsce. Dotychczasowe badania
odnoszÈce siÚ do procesów szkolenia pracowników wbmaïych firmach reprezentujÈcych branĝÚ technologicznÈ wb Polsce byïy
niewystarczajÈce. Artykuï wypeïnia zatem
zaobserwowanÈ wbliteraturze lukÚ – charakteryzuje moĝliwoĂci szkoleniowe pracowników zatrudnionych wbmaïych firmach technologicznych, identyfikuje uwarunkowania
uczestnictwa wb szkoleniach oraz okreĂla
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czynniki ksztaïtujÈce dostÚpnoĂÊ szkoleñ
dla pracowników. Autorka podsumowuje
niniejsze zagadnienia, przedstawiajÈc kluczowe uwarunkowania ibznaczenie szkoleñ
wbzakresie zdobywania ibrozwijania wiedzy
oraz umiejÚtnoĂci pracowników maïych
firm technologicznych.

2. Rozwijanie wiedzy ibdoskonalenie
umiejÚtnoĂci pracowników
przybwykorzystaniu szkoleñ
Jednym zbnajczÚĂciej stosowanych przez
firmy sposobów rozwijania wiedzy ibdoskonalenia umiejÚtnoĂci pracowników sÈ szkolenia. Definiuje siÚ je jako systematyczne
ib celowe dziaïania, których wynikiem jest
doskonalenie – pogïÚbianie posiadanych
juĝ przez pracownika wiedzy ib umiejÚtnoĂci lub rozszerzanie – nabywanie nowej
wiedzy ib umiejÚtnoĂci (Andrzejczak, 2004,
s.b174). Poprzez szkolenia organizacja stara
siÚ m.in. dostosowaÊ kwalifikacje pracowników do aktualnych wymogów stanowiska
pracy ib rozszerzyÊ kwalifikacje pracowników wb kontekĂcie przewidywanych zmian
technicznych ib organizacyjnych wb firmie
(Litwin, 2004, s. 345).
Diagnoza potrzeb doskonalenia ib rozwoju pracownika – wb zwiÈzku zb wymogami na danym stanowisku pracy – naleĝy
do organizacji, jednak kierunek kariery
wbwarunkach firmy wyznacza sam pracownik, opierajÈc siÚ na ocenie swoich moĝliwoĂci ib swoich aspiracjach zawodowych
(MiĂ, 1996, s. 110). Pracownik, znajÈc
obrany przez siebie iborganizacjÚ kierunek
rozwoju, samodzielnie moĝe decydowaÊ
obniezbÚdnych dla siebie szkoleniach, uzupeïniajÈcych jego wiedzÚ ib umiejÚtnoĂci,
zgodnie zbmodelem kompetencji na stanowisku, które chce zajmowaÊ.
W ramach organizacji równie istotne
dla formalnych procesów organizacyjnego
uczenia siÚ, jakie ma same uczestnictwo
wbaktywnoĂciach edukacyjnych ibszkolenioStudia i Materiaïy 2/2016 (22), cz. 2

wych, ma takĝe umiejÚtnoĂÊ zastosowania
przez pracownika zdobytej wiedzy ib umiejÚtnoĂci wbcodziennej pracy. Innymi sïowy,
waĝne jest nie tylko odbycie szkolenia, ale
ibzmiana zachowania pracownika oraz spowodowanie osiÈgania przez niego lepszych
rezultatów dziÚki odbytemu szkoleniu. StÈd
wïaĂnie znakomita czÚĂÊ literatury polskojÚzycznej dotyczÈcej formalnych procesów
uczenia siÚ, abwbszczególnoĂci szkoleñ, koncentruje siÚ wokóï zagadnieñ dotyczÈcych
ich efektywnoĂci, czyli zwiÈzku pomiÚdzy
ponoszonymi kosztami szkoleniowymi
abrezultatami tych szkoleñ, wbszczególnoĂci
wzglÚdem modelu Kirkpatricka (por. Kirkpatrick, 2001; Bohdziewicz, 1999; Ludwiczyñski, 1999; Pocztowski, 1999; Król, 2000;
Kunasz, 2006).
Z danych PARP (2013, s. 15) wynika,
ĝe mimo iĝ szkolenia sÈ jednym zb najczÚĂciej proponowanych pracownikom sposobów rozwijania wiedzy ib umiejÚtnoĂci
wĂród firm wbPolsce, to jednak jedynie 36%
respondentów uczestniczyïo wbnich wbciÈgu
ostatnich 12 miesiÚcy. Najbardziej popularnymi sposobami podnoszenia kompetencji wĂród badanych byïy kursy, szkolenia
ib samoksztaïcenie (29%) oraz szkolenia
ibkursy (20%) (PARP, 2013, s. 17). Stopieñ
wykorzystania szkoleñ wbfirmach róĝni siÚ
wb zaleĝnoĂci od wielkoĂci firmy (PARP,
2013, s.b 17), ab statystyki mówiÈ ob tym, ĝe
85% duĝych, 75% Ărednich ib 64% maïych
firm korzysta ze szkoleñ. WielkoĂÊ firmy
ib liczba zatrudnianych przez niÈ pracowników jest bardziej istotnÈ determinantÈ
wb przypadku uczestnictwa wb szkoleniach,
niĝ branĝa czy zajmowane przez pracownika stanowisko. Duĝe firmy majÈ takĝe
wiÚkszy potencjaï, wiÚc nie tylko czÚĂciej
ich pracownicy korzystajÈ ze szkoleñ, ale
ibfirmy takĝe oferujÈ bardziej zróĝnicowane
sposoby rozwijania wiedzy ib umiejÚtnoĂci
pracowników. ¥rednia liczba stosowanych
formalnych sposobów rozwijania wiedzy
ibumiejÚtnoĂci pracowników wynosi ponad 4
wbfirmach zatrudniajÈcych powyĝej 50 pracowników, abco piÈta firma wbtej kategorii
korzysta zbwiÚcej niĝ 6 sposobów (Szczucka,
Turek ibWorek, 2012, s. 47).
Poza wielkoĂciÈ firmy, czynnikami róĝnicujÈcymi uczestnictwo wb róĝnych formach
doszkalania pracowników moĝe byÊ poziom
wyksztaïcenia (Kotowska, 2005, s.b 49;
PARP, 2013, s. 16), wiek (Ministerstwo
Edukacji ibNauki, 2005, s. 93; PARP 2013),
wiek (GUS, 2009, s. 26; PARP, 2013, s. 16)
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oraz miejsce zamieszkania (Ministerstwo
Edukacji ibNauki, 2005; PARP, 2013, s.b16).
NajczÚĂciej doszkalajÈ siÚ osoby zbwyĝszym
wyksztaïceniem, mïode oraz osoby zamieszkujÈce miasta. Im wiÚksze miasto, tym pracownicy czÚĂciej uczestnicÈ wbróĝnych formach doksztaïcania.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe choÊ wbbadaniach
GUS zb2009 r., wĂród doksztaïcajÈcych siÚ
najwiÚkszÈ grupÚ (okoïo 25%) stanowiÈ
osoby, które ukoñczyïy kierunki techniczne,
takie jak inĝynieria, procesy produkcyjne
ibbudownictwo, to udziaï szkoleñ zbtej tematyki wb ogóle odbytych ib oferowanych jest
znacznie mniejszy, niĝ wskazuje na to struktura ukoñczonych dziedzin wyksztaïcenia
(GUS, 2009, s. 53). Oznacza to, ĝe pracownicy koñczÈcy kierunki techniczne zdecydowanie rzadko majÈ moĝliwoĂÊ doskonalenia swojej wiedzy za pomocÈ dostÚpnych
na rynku szkoleñ. W przedsiÚbiorstwach
sfera poszerzania praktycznych umiejÚtnoĂci dotyczÈcych technicznych aspektów
produkcji ib Ăwiadczenia usïug znajduje
siÚ wb Polsce od lat na pierwszym miejscu
wb strukturze tematycznej szkoleñ, gdyby
za kryterium przyjÈÊ czas, jaki jest poĂwiÚcany na tego typu szkolenia (UNDP, 2007,
s. 169). Prawie 1/3 szkoleñ realizowanych
przez pracowników wbPolsce dotyczy technicznych aspektów produkcji ibĂwiadczenia
usïug (Tomczak, 2006).
Stosowanie wiedzy ib umiejÚtnoĂci zdobytych poprzez formalne procesy uczenia
siÚ jest istotnym czynnikiem pozwalajÈcym budowaÊ przewagÚ konkurencyjnÈ
firmy (por. Buhler, 2002; Dougherty, 2004;
Velada ibin., 2007). Formalne procesy uczenia siÚ mogÈ zatem bezpoĂrednio przyczyniaÊ siÚ do poprawy efektywnoĂci dziaïania
organizacji (Weldy, 2009, s. 59), co oznacza,
ĝe odgrywajÈ one istotnÈ rolÚ wbbudowaniu
przewagi konkurencyjnej organizacji oraz
majÈ istotne znaczenie wb procesie ksztaïtowania strategii organizacji ibwyposaĝania
organizacji wbodpowiednie iloĂciowo ibjakoĂciowo zasoby ludzkie.
Szczególne znaczenie mogÈ mieÊ zatem
szkolenia wb firmach reprezentujÈcych
branĝÚ wysokich technologii, gdzie wiedzÈ ib umiejÚtnoĂci szybko ulegajÈ dezaktualizacji ze wzglÚdu na tempo zmian
zachodzÈcych wb otoczeniu organizacji.
Warto przyjrzeÊ siÚ takĝe, wb jaki sposób
korzystajÈ ze szkoleñ maïe firmy, których
dziaïy personalne nie zajmujÈ siÚ prowadzeniem szkoleñ wewnÚtrznych czy reje-
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stracjÈ wiedzy ib umiejÚtnoĂci pracowników ib których moĝliwoĂci szkoleniowe ze
wzglÚdu na limity budĝetowe sÈ ograniczone. StÈd niniejszy artykuï charakteryzuje specyfikÚ, ab nastÚpnie okreĂla uwarunkowania ib ocenia znaczenie szkoleñ
wb funkcjonowaniu maïych firm technologicznych.

3. Cele ibmetody badawcze
Celem niniejszego artykuïu jest okreĂlenie moĝliwoĂci szkoleniowych pracowników maïych firm, identyfikacja czynników
warunkujÈcych uczestnictwo pracowników
wb szkoleniach oraz czynników ksztaïtujÈcych dostÚpnoĂÊ szkoleñ, ab takĝe dokonanie oceny znaczenia szkoleñ wb rozwijaniu
wiedzy ibumiejÚtnoĂci pracowników maïych
firm technologicznych. Proces badawczy
po odpowiedniej analizie literatury przedmiotu rozpoczÈï siÚ wraz ze sformuïowaniem zaprezentowanych poniĝej pytañ
badawczych:
1. W jaki sposób ksztaïtujÈ siÚ moĝliwoĂci
szkoleniowe pracowników maïych firm
technologicznych?
2. Jakie sÈ warunki uczestnictwa wbszkoleniach pracowników maïych firm technologicznych?
3. Jakie sÈ czynniki ksztaïtujÈce dostÚpnoĂÊ
szkoleñ pracownikom maïych firm technologicznych?
4. Jakie jest znaczenie szkoleñ dla zdobywania nowej wiedzy ib rozwijania umiejÚtnoĂci pracowników maïych firm technologicznych?
Dobór próby badawczej miaï charakter
celowy ibzostaï dokonany na baziebpodstawowej wiedzy ob populacji ib na podstawie
oceny badacza, jaka próba pozwoliïaby
na zrealizowanie celów badania (Babbie,
2010, s. 193). Próba badawcza zostaïa
wyïoniona na podstawie dwóch kryteriów:
wielkoĂci firmy oraz zakwalifikowania firmy
jako technologicznej. Firma technologiczna zostaïa zdefiniowana jako ta, która:
1.bwyróĝnia siÚ pod kÈtem tworzonej ibstosowanej technologii; 2. oferuje produkty
wysokich technologii oraz 3. cechuje siÚ
wysokim odsetkiem zatrudnionych pracowników obwysokich kompetencjach na stanowiskach technicznych wbanalizie potencjaïu
spoïecznego.
Na podstawie wczeĂniej ustalonych kryteriów wielkoĂci ib kryteriów firmy technologicznej na podstawie kontaktów osobi-
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stych stworzona zostaïa baza potencjalnych
firm, które mogïyby wziÈÊ udziaï wb badaniu. Zaproszenie wysïano do wszystkich
firm zbbazy, zbczego trzy zgodziïy siÚ wziÈÊ
wb nim udziaï. Firmy stanowiÈce próbÚ
badawczÈ wyróĝniaïy siÚ pod wzglÚdem
opracowywanych ib stosowanych technologii, oferowaïy produkty wysokich technologii oraz charakteryzowaïy siÚ wysokim
odsetkiem pracowników zatrudnionych
na stanowiskach technicznych (powyĝej
75% pracowników technicznych wĂród
wszystkich zatrudnionych wb firmach) oraz
zatrudniaïy maïÈ pracowników (od 17 do
53, gdzie kryterium maïej liczby zatrudnionych odnosi siÚ do jednego zbkryteriów
maïej firmy wedïug rozporzÈdzania Komisji
(UE) 651/20141). Zgodnie zb PKD, firmy
stanowiÈce próbÚ do badañ zajmowaïy
siÚ produkcjÈ aparatury rozdzielczej ib sterowniczej energii elektrycznej, produkcjÈ
konstrukcji metalowych ib ich czÚĂci oraz
produkcjÈ pozostaïych gotowych wyrobów
metalowych, gdzie indziej nieklasyfikowanych (nr PKD odpowiednio: 2712Z; 2511Z;
2599Z).
Badanie zostaïo przeprowadzone przy
wykorzystaniu jakoĂciowych metod badawczych – wywiadów pogïÚbionych (ang. indepth interviews – IDI) zbwybranymi wbsposób celowy pracownikami firm. Rozmówcy
zostali wybrani jako ci, którzy mogÈ wypowiadaÊ siÚ wbimieniu grupy (Babbie, 2010,
s.b195). Dobór osób do badania zostaï dokonany wb sposób zapewniajÈcy maksymalne
zróĝnicowanie rozmówców pod wzglÚdem: wieku, pïci, zajmowanych stanowisk,
staĝu pracy, poziomu ibtypu wyksztaïcenia.
Takie podejĂcie wb doborze próby badawczej daje moĝliwoĂÊ spojrzenia na badane
zjawisko pod wieloma kÈtami ib zb wielu
perspektyw.
W celu przeprowadzenia badania opracowany zostaï scenariusz wywiadu, którego
kolejne udoskonalone wersje konsultowane byïy na seminariach Zakïadu Teorii
ib Metod Organizacji WZ UW. Ponadto,
na podstawie opracowanego scenariusza
wywiadu przeprowadziïam dwa wywiady
próbne, które nie zostaïy wïÈczone do
próby badawczej. Po wywiadach próbnych
scenariusz zostaï zmodyfikowany ibudoskonalony. Scenariusz wywiadu odpowiadaï
postawionym wczeĂniej pytaniom badawczym, choÊ pytania wb scenariuszu sformuïowane byïy odmiennie (por. Kvale, 2011,
s. 109).
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Wywiady zb pracownikami badanych
firm przeprowadzone zostaïy wb czwartym
kwartale 2012 r. Ècznie przeprowadzono
11 wywiadów, których Ăredni czas trwania
wynosiï 1 godzinÚ ib 8 minut, zb czego najdïuĝszy trwaï 1 godzinÚ ib54 minuty. Kaĝdy
zb wywiadów byï nagrywany, ab nastÚpnie
transkrybowany. Transkrypcja wszystkich
wywiadów daïa ponad 270 stron znormalizowanego tekstu (1800 znaków ze
spacjami). NastÚpnie wywiady zostaïy
zakodowane, zgodnie zb opracowanymi
wytycznymi zawartymi wb ksiÈĝce kodów.
Do kodowania oraz do analizy danych
wykorzystano program QSR NVivo, wbktórym wygenerowano zestawienia – fragmenty wywiadów zawierajÈce poszczególne
kody. Te nastÚpnie poddano szczegóïowej
analizie.

4. Uwarunkowania zdobywania
wiedzy ibumiejÚtnoĂci dziÚki
szkoleniom przez pracowników
maïych firm technologicznych
W maïych firmach technologicznych
podejmowane sÈ dziaïania majÈce na celu
uczenie siÚ pracowników, które wpisujÈ siÚ
wbformalne procesy uczenia siÚ. Procesy te,
wb Ăwietle przeprowadzonych badañ, realizowane sÈ prawie wyïÈcznie za pomocÈ
szkoleñ wb tradycyjnej formie. Delegowanie pracowników na szkolenia wydaje siÚ
wbszczególnoĂci uzasadnione, gdy wborganizacji brakuje odpowiedniej wiedzy ibumiejÚtnoĂci wzglÚdem realizowanych, bieĝÈcych oraz planowanych wbprzyszïoĂci zadañ.
W badanych firmach technologicznych
najczÚĂciej za pomocÈ szkoleñ rozwijania
jest wiedza ib umiejÚtnoĂci, niezbÚdne do
prawidïowego, efektywnego wykonywania
zadañ na stanowisku pracy.
„[Staram siÚ rozwijaÊ wiedzÚ pracowników
dla nich] potrzebnÈ do zadania. Do bieĝÈcego.”
[pracownik C, mÚĝczyzna, 50–60 lat, staĝ
pracy wb firmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze,
stanowisko kierownicze]
„Na pewno [szkolimy pracowników] wbzakresie obowiÈzków, jakie majÈ wb firmie. Czyli
jeĝeli jest to pracownik logistyczny, to szkolenia odnoĂnie logistyki ibsystemów, magazynów. Jeĝeli sÈ to pracownicy fizyczni, no to
jakieĂ tam szkolenia odnoĂnie Ăwiatïowodów,
lutowania, no to, co im siÚ przyda po prostu
wbdalszej pracy. […]No wïaĂnie jakieĂ ciekawostki, co wchodzi, coĂ nowego… bardziej,
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by usprawniÊ ich pracÚ, by im byïo wygodniej
ibby pracowali efektywniej”
[pracownik D, mÚĝczyzna, <30 lat, staĝ pracy
wbfirmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze]
„Szkolenia robimy takie, jakie sÈ wymagane.
Ale jeĝeli ktoĂ na przykïad znajdzie jakieĂ
ciekawe szkolenie dla siebie tam, na stanowisko, czy coĂ, to raczej nie ma problemu
zbrealizacjÈ takiego.”
[pracownik A, kobieta, <30 lat, staĝ pracy
wbfirmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze]
„CzÚsto do firmy dochodzÈ informacje,
ob czymĂ, co oferujÈ róĝne firmy. CzÚsto
pracownicy sami coĂ wyïapujÈ, co byïoby
im przydatne ib skïadajÈ wniosek do prezesa, ĝe chcieliby wb tym uczestniczyÊ, bo jest
to im potrzebne. To jest teĝ forma stosowana. CzÚsto sam prezes, widzÈc jakieĂ braki,
zgïasza propozycje, ĝeby ktoĂ sobie coĂ tam
wyszukaï, siÚ doszkoliï […]. Nie ma ograniczeñ, no tak myĂlÚ… jest to kwestia inicjatywnoĂci. WrÚcz prezes oczekuje od pracowników kreatywnoĂci wbtym zakresie.”
[pracownik K, mÚĝczyzna, 50–60 lat, staĝ
pracy wb firmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze,
stanowisko kierownicze]

Kierownictwo badanych firm, wb trakcie
rozmów zb pracownikami, potrafi zidentyfikowaÊ braki wbzakresie wiedzy ibumiejÚtnoĂci
poszczególnych pracowników. DziÚki temu
jest ono wb stanie zasugerowaÊ konkretne
szkolenia wb celu uzupeïnienia ewentualnych braków pracowników ib zadecydowaÊ
ob delegowaniu na szkolenie konkretnych
pracowników. W zakresie uczestnictwa
wb szkoleniach pracowników maïych firm
technologicznych najwiÚkszÈ rolÚ odgrywa
inicjatywa pracodawcy. Badane firmy stanowiÈ maïe podmioty charakteryzujÈce siÚ
pïaskÈ strukturÈ organizacyjnÈ, wb zwiÈzku
zb tym, wb celu realizacji zadañ przez firmy,
wb skïad zespoïów roboczych wïÈczani sÈ
wszyscy pracownicy wb firmie, dziÚki czemu
kierownictwo dostrzega braki wb wiedzy
ibumiejÚtnoĂciach swoich podwïadnych.
„Ja po prostu widzÚ wbtrakcie rozmów, gdzie
sÈ dziury, gdzie sÈ braki.”
[pracownik C, mÚĝczyzna, 50–60 lat, staĝ
pracy wb firmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze,
stanowisko kierownicze]
„Chyba tutaj wb pracy […], jakby kaĝdy wie
nas czym stoi. Kaĝdy wie, co potrafi ibwiadomo, jakieĂ tam szkolenia, by siÚ przydaïy.”
[pracownik F, mÚĝczyzna, <30 lat, staĝ pracy
wbfirmie: <5, wyksztaïcenie zawodowe]
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„Czasami jest teĝ sugestia szefa, czyli jeĝeli
szef mówi, ĝe przydaïoby siÚ, ĝeby pójĂÊ to…”
[pracownik D, mÚĝczyzna, <30 lat, staĝ pracy
wbfirmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze]

5. Czynniki determinujÈce
uczestnictwo wbszkoleniach
zbperspektywy pracowników
maïych firm technologicznych

„To nie jest takie... zb tego, co ja widzÚ, to
nie ma takich Ăcisïych reguï [uczestnictwa
wbszkoleniach]. To jest rzucony temat, jakby
ktoĂ chciaï to moĝe ib by mógï. […] ¿e jest
szkolenie, to wychodzi od prezesa, ale jakby
sztywne ramy, kto ma byÊ, abkto ma nie byÊ,
to generalnie prezes podejmuje decyzje, ale
czasami siÚ pyta, czy chcesz, czy nie chcesz.”
[pracownik B, mÚĝczyzna, <30 lat, staĝ pracy
wbfirmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze]

Podstawowym kryterium uczestnictwa
pracownika wb szkoleniu jest przydatnoĂÊ
zdobytej na szkoleniu wiedzy ib umiejÚtnoĂci. Docenia siÚ przede wszystkim inicjatywy pracownicze wb zakresie rozwijania wiedzy ib umiejÚtnoĂci przydatnych do
codziennej pracy. Pracodawcy maïych firm
technologicznych chÚtnie szkolÈ pracowników wb zakresie stosowanych przez nich
narzÚdzi pracy.

Szkolenia oferowane sÈ pracownikom
pod kÈtem zgïaszanych przez nich potrzeb
szkoleniowych oraz potrzeb pracowników
zaobserwowanych przez ich przeïoĝonych
ib kierownictwa firmy. Oczekiwania szkoleniowe pracowników nie sÈ konfrontowane
zb planami rozwoju zawodowego pracowników, których wb badanych maïych firmach
technologicznych nie opracowuje siÚ. Firmy
dodatkowo charakteryzuje niski stopieñ
formalizacji organizacji oraz brak dedykowanych dziaïów personalnych, których
pracownicy odpowiedzialni byliby za analizÚ potrzeb szkoleniowych pracowników
pod wzglÚdem ich rozwoju zawodowego
czy planowanego rozwoju firmy. Ponadto,
wb maïych firmach technologicznych nie
rejestruje siÚ ib nie aktualizuje informacji
odnoĂnie do stanu wiedzy ib umiejÚtnoĂci
pracowników. StÈd teĝ caïa odpowiedzialnoĂÊ wb zakresie ksztaïtowania odpowiednich zasobów ludzkich wbfirmach polega na
kierownictwie firmy. Kierownictwo czasem
korzysta zb ankiet wb celu zbadania potrzeb
szkoleniowych pracowników.
„Znaczy teoretycznie [potrzeby szkoleniowe] sÈ badane. […] Natomiast, zrobiïem
takÈ ankietÚ, jakie szkolenie potrzebujÈ, co
by chcieli, ale ciÚĝko jest na nich wymusiÊ
cokolwiek.”
[pracownik C, mÚĝczyzna, 50 – 60 lat, staĝ
pracy wb firmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze,
stanowisko kierownicze]
„Czasem piszemy, takie ankiety sÈ robione,
co byĂmy chcieli, pod jakim kÈtem, jakie
szkolenia, co, kiedy, no ibszef analizuje pewnie ibpodejmuje decyzje. Co jakiĂ czas wypeïniamy ankiety, pod jakim kÈtem chcielibyĂmy
byÊ przeszkoleni, jakie szkolenia chcielibyĂmy.”
[pracownik F, mÚĝczyzna, 50 – 60 lat, staĝ
pracy wbfirmie: <5, wyksztaïcenie zawodowe]
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„Znaczy staram siÚ, jak widzÚ jakÈĂ moĝliwoĂÊ, ĝe mogÈ coĂ robiÊ [w zakresie szkoleñ], to im pozwalam. Raczej to ja sugerujÚ,
ĝeby oni poszli na szkolenie, ĝe jest takie
szkolenie ib trzeba pójĂÊ… […] Potem, byïo
takie szkolenie, kiedy… znaczy, oczywiĂcie staram, siÚ, ĝeby to byïo jak najtaniej.
MieliĂmy takie szkolenie, ĝe odnoĂnie lutowania, czyli takie twarde ibono byïo dotowane zbUnii Europejskiej, to ono kosztowaïo…
normalnie firmÚ kosztuje 40 tysiÚcy zïotych,
ja zapïaciïem 4 tysiÈce zïotych. To wszystkich
przeszkoliïem.”
[pracownik C, mÚĝczyzna, 50–60 lat, staĝ
pracy wb firmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze,
stanowisko kierownicze]
„W miarÚ potrzeby, jak juĝ sÈ nieraz zadania
produkcyjne pod kÈtem [nazwa sektora], czy
tam jakiegoĂ wykonywania wiÈzek, no ibwtedy
nieraz pracownicy sÈ przeszkoleni po to, by
wiedzieli jak te koñcówki zawiÈzaÊ, jak przepïyw dobraÊ, jak lutowaÊ, jakÈ temperaturÚ.
No, przydaje siÚ teraz. […] U nas to tak jest,
ĝe przewaĝnie, to my wszyscy siÚ szkolimy.
Ib tam jest zaïoga, bo to nie ma tak, ĝe ja
robiÚ dzisiaj to ibbÚdÚ to caïy czas robiï. To siÚ
robi dzisiaj to, jutro tamto. Jest zamiennoĂÊ
stanowisk.”
[pracownik F, mÚĝczyzna, 50–60 lat, staĝ
pracy wbfirmie: <5, wyksztaïcenie zawodowe]

Jest takĝe grupa szkoleñ koñczÈcych siÚ
uzyskaniem zaĂwiadczenia bÈdě certyfikatu,
które mogÈ wesprzeÊ firmÚ wb realizowanych przez niÈ dziaïaniach ib stanowiÊ dla
niej duĝÈ wartoĂÊ, np. wbkontekĂcie uczestnictwa wb postÚpowaniach ob zamówienia
publiczne. Wtedy to decyzje odnoĂnie do
szkolenia niekoniecznie majÈ sïuĝyÊ aktualizacji ibzdobyciu nowej wiedzy przez pracownika, ale przede wszystkim dostarczyÊ
majÈ firmie konkretny dokument ibzapewniÊ jej moĝliwoĂÊ speïnienia formalnych
warunków postÚpowania ob zamówienie
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publiczne lub stawianych przez klienta
ibtym samym daÊ jej wbstosowanym obszarze przewagÚ nad konkurentami.
„MogÚ tylko na przykïadzie powiedzieÊ, bo
sÈ firmy, które wymagajÈ, na przykïad, od
spawaczy, posiadania pewnych certyfikatów.
[…] Bo przecieĝ tak samo jak ISO, czy…
trzeba byïo mieÊ, ĝeby robiÊ pewne zamówienia. SÈ pewne wymagania, to sÈ, nawet jeĝeli czïowiek nie chce, to musi. SÈ wymuszane
przez innych, ĝe pewne certyfikaty musza byÊ
ib koniec. I nie moĝna siÚ przed tym broniÊ.
Trzeba pïaciÊ pieniÈdze, duĝe pieniÈdze, bo to
zdzierajÈ.”
[pracownik J, mÚĝczyzna, 50–60 lat, staĝ
pracy wbfirmie: <5, wyksztaïcenie zawodowe,
stanowisko kierownicze]
„To jest tak, ĝe u nas certyfikat wymaga pewnych rzeczy, jakiĂ takich szkoleniowych. To
jakoĂ zostaïo tak szablonowo okreĂlone ibtego
siÚ trzymamy. I zapisane, ĝe raz wb roku to to,
sprawdza [siÚ] to wszystko.”
[pracownik H, mÚĝczyzna, <30 lat, staĝ pracy
wbfirmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze, stanowisko kierownicze]

6. Czynniki ksztaïtujÈce dostÚpnoĂÊ
szkoleñ dla pracowników maïych
firm technologicznych
W badanych maïych firmach technologicznych stosunkowo duĝym ograniczeniem wb zakresie oferty szkoleniowej dla
pracowników sÈ kwestie zwiÈzane zbfinansowaniem szkoleñ. Ze wzglÚdu na wysokie
koszty szkolenia pracowników wb maïych
firmach technologicznych czasem nie znajduje siÚ na ten cel dostatecznych Ărodków
finansowych.
„Szkolenia sÈ wbcenach tam, nie wiem, 400,
500, 600 zïotych to wysyïam. Jeĝeli jest 1500,
1700, 1800, dwa zb kawaïkiem nie wysyïam.
Nie staÊ mnie. Ale gdyby… to sÈ… trzeba
wyselekcjonowaÊ, co jest, jaka jest wartoĂÊ
tego, bo… Z reguïy, jaka jest wartoĂÊ tych
szkoleñ, to jestem wbstanie oceniÊ.”
[pracownik C, mÚĝczyzna, 50–60 lat, staĝ
pracy wb firmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze,
stanowisko kierownicze]

W przypadkach szczególnych, gdy
istniejÈ duĝe ograniczenia finansowe,
abuczestnictwo wbszkoleniu jest kosztowne,
proponowane pracownikom szkolenia
muszÈ byÊ zasadne ib sïuĝyÊ wb przyszïoĂci
realizacji celów firmy.
„JeĂli jest nam to potrzebne do czegoĂ. Musi
byÊ potrzeba, bo tak zb wïasnej woli, ĝeby
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kogoĂ tak po prostu doksztaïciÊ, to zawsze
szkoda pieniÚdzy.”
[pracownik I, mÚĝczyzna, <30 lat, staĝ pracy
wbfirmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze, stanowisko kierownicze]

W przypadku ograniczeñ finansowych pracowników szkoli siÚ ibwysyïa na wyjazdy szkoleniowe (m.in. zagraniczne targi) wymiennie.
UczestniczÈ wbnich ci pracownicy, którzy nie
uczestniczyli wbdanym wydarzeniu wczeĂniej
lub wïaĂnie nadeszïa ich kolej.
„Szef stara siÚ, ĝe jak wbtym roku, czy dwa lata
temu byli jedni, to teraz jadÈ nowi. Ja byïem
dwa lata temu, czy trzy ibteraz jadÈ inni. Nie
mam tego za zïe, bo ja zobaczyïem, to niech
zobaczÈ ibinni. […] Czïowiek zobaczy, co inni
robiÈ, czy Niemcy, czy Szwajcarzy. Obejrzy siÚ,
duĝo jest do obejrzenia. Kto siÚ interesuje,
to ciekawe jest. Zawsze nowe rozwiÈzania sÈ,
innowacje jakieĂ. […] Kto chce siÚ nauczyÊ, to
siÚ zawsze nauczy, abkogo interesuje zwiedzanie, tylko ĝeby pochodziÊ, to chodzi, ab drugi
siÚ dopytuje.”
[pracownik F, mÚĝczyzna, 50–60 lat, staĝ
pracy wbfirmie: <5, wyksztaïcenie zawodowe]

Niektóre zbfirm wykazujÈ siÚ takĝe duĝÈ
kreatywnoĂciÈ wb zakresie moĝliwoĂci oferowania szkoleñ pracownikom. Zdarza
siÚ, ĝe firmy specjalnie dostosowujÈ siÚ,
aby speïniaÊ wymogi formalne dla szkoleñ
dofinansowanych ze Ărodków Unii Europejskiej. Gdy firma speïnia wymogi, aby
skorzystaÊ zbdofinansowywanego szkolenia,
wszyscy pracownicy sÈ delegowani na takie
szkolenie. W badanych firmach, ze wzglÚdu
na zmiennoĂÊ obowiÈzków poszczególnych
pracowników ibprojektowy charakter pracy,
zb reguïy szkoleni sÈ wszyscy pracownicy,
niezaleĝnie od obecnie przypisanych im
obowiÈzków. Pozwala to pracownikom zdobyÊ szerokie kompetencje, ab takĝe wiedzÚ
ibumiejÚtnoĂci, które przygotujÈ ich do pracy
wbprzyszïoĂci, nad nowymi projektami.
„Teraz jest moĝliwoĂÊ nabycia umiejÚtnoĂci
spawania [w ramach szkoleñ dofinansowanych przez UniÚ EuropejskÈ]. Ale firma nie
speïnia kryteriów do tego spawania […],
poniewaĝ nie zajmuje siÚ tego typu obszarem.
To znaczy zajmujemy siÚ tego typu obszarem,
ale nie mamy tych papierów. To szkolenie jest
dla firm telekomunikacyjnych. Teraz zmieniam wbKRS-ie wpisy obfirmie, ĝebyĂmy speïniali kryteria. Jak bÚdziemy speïniaÊ kryteria,
wszystkich ludzi wysyïam na to szkolenie. […]
Jak tylko chcÈ iĂÊ, to sobie idÈ.”
[pracownik C, mÚĝczyzna, 50–60 lat, staĝ
pracy wb firmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze,
stanowisko kierownicze]
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W badanych maïych firmach technologicznych, gdzie stale naleĝy aktualizowaÊ
specjalistycznÈ wiedzÚ ib umiejÚtnoĂci pracowników, szkolenia odgrywajÈ istotnÈ
rolÚ, ale przede wszystkim wb przypadku
pracowników wykonawczych. Pracodawcy
chÚtnie szkolÈ pracowników zb uĝywania
konkretnych narzÚdzi pracy, zwïaszcza gdy
majÈ moĝliwoĂÊ delegowania pracowników
na szkolenia dofinansowane ze Ărodków
europejskich.
W przypadku pozostaïych pracowników,
wbzwiÈzku zbtym, ĝe wiedza czy umiejÚtnoĂci potrzebne wb firmach technologicznych
sÈ tak specjalistyczne, trudno szukaÊ jej na
typowych, oferowanych przez firmy szkoleniowe kursach. StÈd niektórzy pracownicy
przejawiajÈ wÈtpliwoĂci odnoĂnie do moĝliwoĂci szkolenia siÚ ib zdobywania wiedzy
poprzez powszechnie oferowane szkolenia.
„Podejrzewam, ĝe to jest to czego mi brakuje
to jest wiedza taka… konkretna, ĝe nie wiem
czy ktoĂ robi zb tego szkolenia, bo sÈ raczej
wiedza, którÈ kaĝda firma trzyma dla siebie,
bo to jest ich pozycja na rynku. […] Znaczy
nie wiem, czy takie szkolenie siÚ znajdzie.
[Wspóïpraca zbekspertem], to by byïa lepsza
niĝ szkolenie.”
[pracownik B, mÚĝczyzna, <30 lat, staĝ pracy
wbfirmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze]

W Ăwietle wywiadów szkolenia mogÈ
stanowiÊ dla maïych firm technologicznych
ib przede wszystkim pracowników wykonawczych formÚ zdobywania nowej wiedzy
ib umiejÚtnoĂci. Oprócz tego mogÈ stanowiÊ formÚ nagrody, wyróĝnienia dla pracowników. Ponadto, inicjatywy wb zakresie
rozwoju zawodowego, uczenie siÚ nowych
rzeczy moĝe byÊ dostrzeĝone ib docenione
przez kierownictwo.
„[Szkolenie] to nagroda teĝ jest, bo jakiĂ tam
certyfikat czïowiek dostanie ib ewentualnie
przy zmianie pracy, tych certyfikatów jak siÚ
ma trochÚ, to inaczej siÚ patrzy, pracodawca
jakiĂ tam. [Uczestniczymy wb szkoleniach z]
wïasnej woli, nawet powiem, ĝe nieraz siÚ
domagamy, ĝeby tych szkoleñ byïo wiÚcej, no
bo zawsze to jest jakiĂ certyfikat.”
[pracownik F, mÚĝczyzna, 50–60 lat, staĝ
pracy wbfirmie: <5, wyksztaïcenie zawodowe]
„No, ale wiadomo, ĝe teĝ…, jeĝeli próbujesz
coĂ zrobiÊ, no to przez prezesa jest na pewno
dostrzegane. Teĝ jest taka trochÚ zazdroĂÊ
[…]. Na przykïad: »o, bo ona to byïa trzeci raz na szkoleniu, ab ja nie«. […] Wydaje
mi siÚ, ĝe na pewno to jest dostrzegane, ĝe
tak powiem przez przeïoĝonych, tak? […] To
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znaczy na pewno wbjakiĂ tam sposób, bo pracownik jest wyksztaïcony, wie, co robi, wie,
ob czym mówi, tak, ĝe na pewno jest wb jakiĂ
tam sposób, fakt póěniej doceniany przez
pracodawców, przez przeïoĝonych.”
[pracownik A, kobieta, <30 lat, staĝ pracy
wbfirmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze]

W opinii pracowników chÚÊ szkolenia siÚ
jest takĝe postrzegana jako zaangaĝowanie
wbpracÚ, dlatego doceniane jest przez przeïoĝonych. OpiniÚ takÈ prezentuje poniĝszy
cytat, w którym chÚÊ uczestnictwa wbszkoleniach utoĝsamiana jest zbzaangaĝowaniem
wbwykonywanie pracy, abnawet gotowoĂciÈ
do pracy wbnadgodzinach.
„Inaczej siÚ patrzy na ludzi, którzy chcÈ coĂ
zrobiÊ, [kiedy], jeĂli czegoĂ nie wiedzÈ, to chcÈ
siÚ doksztaïciÊ, niĝ na ludzi, którzy, [czïowieka,
który] przyjdzie, aby odsiedzieÊ osiem godzin,
nie daj Boĝe, jeszcze siÚ ubrudziÊ przy okazji ib iĂÊ do domu. […] Terminy mamy czÚsto
bardzo krótkie, narzucamy tylko po to, ĝeby
dostaÊ zamówienie. Czasem… wiemy nawet,
ĝe nie damy rady, ĝe bÚdziemy musieli siedzieÊ
albo wbsobotÚ, albo wbniedzielÚ, albo wbnocy,
ĝeby temu podoïaÊ. No ib mamy grono ludzi,
którzy chrzaniÈ to, jest piÚtnasta ib ja idÚ do
domu. A niektórzy siedzÈ po nocy ib dïubiÈ,
wykazujÈ jakÈĂ inicjatywÚ, ĝe jednak chcÈ coĂ
zrobiÊ. Takie szkolenia… Byïy teraz organizowane kursy, czÚĂÊ pracowników naszych
poszïa, darmowe, na spawaczy, teraz mamy
póï zaïogi albo ibwiÚcej spawaczy, wszyscy chcÈ
spawaÊ. Nikt jeszcze porzÈdnie nie umie, ale
wszyscy chcÈ. No jest to jakaĂ inicjatywa, na
pewno na takich ludzi siÚ inaczej patrzy.”
[pracownik I, mÚĝczyzna, <30 lat, staĝ pracy
wbfirmie: <5, wyksztaïcenie wyĝsze, stanowisko kierownicze]

Oferta szkoleñ na rynku ksztaïtuje moĝliwoĂci ib ograniczenia zwiÈzane zb uczestnictwem pracowników. W maïych firmach
technologicznych dominujÈ szkolenia
twarde, zbnarzÚdzi pracy, wbzwiÈzku zbczym
najczÚĂciej szkoleni sÈ gïównie pracownicy
wykonawczy. Jednak zbperspektywy dwóch
grup – pracowników wykonawczych oraz
pracowników pozawykonawczych – szkolenia traktowane sÈ jako nagroda, ab chÚÊ
uczestnictwa wb szkoleniu jest dobrze
widziana przez kierownictwo wb odczuciu
pracowników.

7. Wnioski
Zgodnie zbwynikami badañ GUS (2009,
s. 53), tematyka realizowanych przez respondentów szkoleñ zwiÈzana jest przede
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wszystkim zbwykonywanÈ pracÈ. W maïych
firmach technologicznych decyzje obszkoleniu uwarunkowane sÈ:
• planami rozwoju firmy ib zdiagnozowanymi przez kierownictwo brakami kompetencji wb firmie wzglÚdem zaïoĝonych
celów rozwojowych oraz wb przypadku
dostrzeĝenia dostatecznego poziomu
bÈdě braku umiejÚtnoĂci ib wiedzy pracownika do wykonywania zadañ wbpracy;
• koniecznoĂciÈ przeszkolenia pracownika
wb celu posiadania wïaĂciwego certyfikatu/zaĂwiadczenia uprawniajÈcego do
podejmowania konkretnych dziaïañ;
• inicjatywÈ zgïaszanÈ przez pracownika;
• moĝliwoĂciami szkolenia pracowników
– bezpïatnie bÈdě niedrogo wb interesujÈcym dla firmy zakresie.
Inicjatywa kierownictwa ib pracowników
firmy ma wb maïych firmach technologicznych kluczowe znaczenie wbzakresie uczestnictwa wb szkoleniach takĝe ze wzglÚdu na
brak prowadzenia analiz potrzeb szkoleniowych ibbrak funkcjonujÈcych wbfirmach
dziaïów personalnych. NajwiÚksze znacznie
dla decyzji szkoleniowych majÈ dostrzeĝone
przez kierownictwo ib wspóïpracowników
braki wb zakresie wiedzy ib umiejÚtnoĂci,
zarówno wb zakresie bieĝÈcej, jak ib planowanej dziaïalnoĂci firm.
W badanych firmach istniejÈ stosunkowo istotne ograniczenia zwiÈzane ze
szkoleniem pracowników ib zdobywaniem
przez nich nowej wiedzy ib umiejÚtnoĂci
poprzez sformalizowane sposoby uczenia
siÚ. Ograniczenia te sÈ trzech rodzajów:
• finansowe – maïe firmy technologiczne
nie posiadajÈ dostatecznych Ărodków,
które mogïyby byÊ przeznaczone na
szkolenia dla pracowników;
• organizacyjne – niektórzy zb pracowników nie mogÈ siÚ szkoliÊ, poniewaĝ
muszÈ byÊ obecni wb pracy ib nie mogÈ
sobie pozwoliÊ na poĂwiÚcenie dnia na
szkolenie;
• dotyczÈce zakresu wiedzy ibumiejÚtnoĂci,
jakie mogÈ byÊ zdobyte poprzez zorganizowane szkolenia.
Dla maïych firm technologicznych istniejÈ stosunkowo wysokie ograniczenia
budĝetowe wbzakresie szkolenia pracowników. Maïe firmy technologiczne najczÚĂciej
korzystajÈ ze szkoleñ zewnÚtrznych, m.in.
ze wzglÚdu na brak wykwalifikowanych
pracowników czy nawet dziaïów HR, które
odpowiadaïyby za opracowywanie programów ibszkolenie pracowników we wïasnym
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zakresie. W takiej sytuacji jednostkowy
koszt szkolenia pracownika poprzez firmÚ
zewnÚtrznÈ jest wyĝszy niĝ szkolenia organizowanego dla grupy pracowników, nawet
przez firmÚ zewnÚtrznÈ. Badane firmy technologiczne wybierajÈ zb reguïy szkolenia,
które cechujÈ siÚ relatywnie niskimi kosztami oraz chÚtnie delegujÈ pracowników
na szkolenia wspóïfinansowane ze Ărodków
unijnych.
Do ograniczeñ zwiÈzanych ze szkoleniem pracowników wbmaïych firmach technologicznych zaliczyÊ moĝna czasochïonnoĂÊ szkoleñ oraz ich pokrywanie zbczasem
pracy pracownika. Ogólnie, wb maïych
firmach trudnoĂci wb szkoleniu pracowników wynikajÈ zb mniejszej elastycznoĂci
dziaïania firm – kontynuacji produkcji
czy usïug wb przypadku, kiedy pracownik
oddelegowany jest na szkolenie ib nie ma
dla danego pracownika zastÚpstwa (UNDP
2007, s.b73). Jednak wbprzypadku badanych
firm ze wzglÚdu na wysokÈ elastycznoĂÊ
dziaïania, uczestnictwo wb szkoleniu ib brak
obecnoĂci pracownika wb dni szkoleniowe
wb pracy zapewniona zostaïa pïynnoĂÊ
ibciÈgïoĂÊ dziaïania organizacji.
Niskie uczestnictwo pracowników firm
technologicznych zwiÈzane jest najczÚĂciej
zb brakiem odpowiedniej oferty szkoleniowej na rynku. Dlatego teĝ wb badanych
firmach technologicznych najczÚĂciej realizowane szkolenia miaïy charakter stosunkowo ogólny ibnajczÚĂciej skierowane byïy
do pracowników wykonawczych na stanowiskach operacyjnych, którzy poprzez uczestnictwo wb tych szkoleniach zdobywali na
nich konkretne umiejÚtnoĂci. Tym samym
wbmaïych firmach technologicznych najczÚĂciej zbpowyĝszych powodów szkolÈ siÚ pracownicy wykonawczy wbzakresie produkcji
ib tym samym typ stanowiska determinuje
najczÚĂciej uczestnictwo wbszkoleniu.
Duĝa czÚĂÊ pracowników badanych
firm traktowaïa szkolenia jako nagrodÚ
czy wyróĝnienie. Z perspektywy pracowników szkolenie to jednak takĝe
zobowiÈzanie wobec firmy, które moĝe
polegaÊ choÊby na koniecznoĂci przeszkolenia pozostaïych pracowników zb zakresu,
jakiego dotyczyïo szkolenie. Jednak chÚÊ
uczestnictwa wb szkoleniach, nawet wb czasie wolnym, byïa postrzegana przez kierownictwo jako zaangaĝowanie wb pracÚ,
gotowoĂÊ do poĂwiÚcenia, która byïa utoĝsamiana zb gotowoĂciÈ do pracy wb nadgodzinach.
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8. Zakoñczenie
W artykule okreĂlono moĝliwoĂci
szkoleniowe, uwarunkowania uczestnictwa wb szkoleniach oraz zidentyfikowano
czynniki ksztaïtujÈce dostÚpnoĂÊ szkoleñ
dla pracowników maïych firm technologicznych, ab takĝe dokonano oceny znaczenia jakie majÈ szkolenia wb ksztaïceniu
wiedzy ib umiejÚtnoĂci pracowników tego
typu firm.
MoĝliwoĂci formalnego ksztaïcenia
ibrozwoju pracowników zbperspektywy firm
technologicznych mogÈ byÊ postrzegane
przez organizacje jako niezadowalajÈce. Ze
wzglÚdu na szybkie tempo zmian, szybki
proces dezaktualizacji wiedzy ib tego, ĝe
wiedza firmy technologicznej stanowi element opracowanych przez niÈ produktów,
na rynku nie ma dostÚpnych odpowiednich
szkoleñ, które rozwijaïyby wiedzÚ pracowników pozawykonawczych. Oferowane
szkolenia nie odpowiadajÈ nawet wb czÚĂci
oczekiwaniom ibpotrzebom ksztaïcenia, rozwijania wiedzy ibumiejÚtnoĂci pracowników
firm technologicznych. W Ăwietle wywiadów szkolenia zbperspektywy badanych firm
technologicznych nie majÈ istotnego znaczenia dla rozwoju wiedzy ib umiejÚtnoĂci
pracowników, poza pracownikami wykonawczymi. Jednak szkolenia zbperspektywy
pracowników mogÈ byÊ postrzegane jako
forma nagrody ib to jest gïówna rola, jakÈ
zbperspektywy pracowników pozawykonawczych odgrywajÈ one wb firmach technologicznych.
Przypis
1

Wedïug rozporzÈdzenia Komisji (UE) 651/2014,
maïa firma zatrudnia od 10 do 50 pracowników.
Jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów euro, dostÚpne:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=PL
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