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Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa zainteresowane są budowaniem indywidualnych ścieżek roz-
woju dla pracowników, kształceniem i doskonaleniem całego personelu, uzupełnia-
niem jego edukacji formalnej. W trakcie wykonywania obowiązków i zadań przez 
pracowników, przedsiębiorstwa, dzięki ocenie efektów pracy oraz uwzględniając 
działania strategiczne jednostki, planują rozwój kapitału ludzkiego. Działania 
te mogą skupiać się na dążeniu podmiotu gospodarczego do przekształcania się 
w kierunku koncepcji organizacji uczącej się, czy w dalszym etapie rozwoju – inte-
ligentnej. Celem artykułu jest prezentacja założeń koncepcji kształcenia ustawicz-
nego oraz wybranych aspektów na przykładzie przedsiębiorstw w województwie 
zachodniopomorskim. Badanie ankietowe dotyczące edukacji na poziomie wyż-
szym przeprowadzone zostało w roku 2007 na grupie 234 pracowników.

1. Podstawy funkcjonowania organizacji uczącej się

Organizacja ucząca się powstaje w wyniku dostosowania jednostki gospodarczej 
do nowych warunków otoczenia, związanych ze wzrostem poziomu kompetencji 
i wymagań zatrudnionych pracowników, ze zmianami technologii czy potrzebą 
uzyskania optymalnego modelu organizacji i zarządzania1. Przedsiębiorstwo 

1  Por. B. Mikuła, Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, 
Antykwa, Kraków 2001, s. 28. 
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uzyskuje za jej pomocą nowy obraz wewnętrznego zorganizowania, a także nowe 

procesy ważne dla osiągnięcia założonych celów. W takiej organizacji przyjmuje 

się następujące założenia2:

przyszłość organizacji zależy od wszystkich jej uczestników, –

jednostki mogą uczyć się w różny sposób, –

zachęca się pracowników do nauki, innowacji i wnoszenia własnego wkładu  –

w przyszłość organizacji,

stwarza się warunki dla rozwoju zatrudnionych. –

Cechy charakterystyczne dla organizacji uczącej się3:

myślenie systemowe, oznaczające zmianę sposobu myślenia, w kierunku a) 

podejścia wielokierunkowego do relacji zachodzących między ciągami zda-

rzeń i procesów (nie pojedynczych zdarzeń, ale procesów);

mistrzostwo osobiste, związane ze zmianą modeli myślowych u pracowni-b) 

ków o świecie, organizacji i sobie samych (łączy się to z rozwojem własnym 

pracowników i uczeniem się, co prowadzi do rozszerzania umiejętności 

i pogłębiania osobistej wizji przyszłości);

wspólna wizja przyszłości, budowana wspólnie przez członków organi-c) 

zacji, po to, aby generować pełne zaangażowanie i oddanie wśród pra-

cowników;

zespołowe uczenie się, opierające się na uczeniu indywidualnym, oznacza-d) 

jące proces ukierunkowania zespołu i rozwoju jego możliwości uzyskiwa-

nia najwyższych wyników4.

Zespołowe uczenie się zakłada, że jeżeli grupa pracowników w organizacji 

nie potrafi  się uczyć, nie będzie się również uczyć sama organizacja. Koncepcja 

organizacji uczącej się zakłada, że cała organizacja może się uczyć, ale tylko po-

przez zdobywanie wiedzy przez jednostki i w zespołach pracowniczych. Uczenie 

się pracowników, indywidualne czy w grupach, nie gwarantuje jednak uczenia się 

całej organizacji5. Według J. Rokity uczenie się odniesie sukces, jeżeli w przedsię-

2  Por. P. Lassey, Developing a Learning Organization, Kogan Page, London 1998, s. 2.
3  Por. P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 1998, s. 23.
4  Szerzej: M. Hopej, Struktura organizacji uczącej się, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, praca 

zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk, Difi n, Warszawa 2000.
5  Por. Z. Dworzecki, Strategia organizacji uczącej się, w: Strategiczne zarządzanie zasobami 

ludzkimi, Materiały na konferencję, red. nauk. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji 
Kadr, Warszawa 2000, s. 307.
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biorstwie spełnione będą następujące warunki (kształtowane w oparciu o posiadaną 

i rozwijaną przez organizację wiedzę)6:

fi rma posiada dobrze rozwinięte kluczowe kompetencje, umożliwiające a) 

wprowadzanie nowych produktów;

przedsiębiorstwo ciągle poprawia łańcuch wartości dodanej w obszarze b) 

wszystkich prowadzonych biznesów;

fi rma posiada zdolność do przetrwania i rozwoju, manifestującą się stałym c) 

utrzymaniem proporcji pomiędzy dotychczasowym wachlarzem asorty-

mentu produktów a wachlarzem nowych produktów.

2. Istota i znaczenie organizacji inteligentnej

Organizacja ucząca się często jest utożsamiana w literaturze krajowej z orga-

nizacją inteligentną. K. Zimniewicz7 w swoich rozważaniach na temat organizacji 

uczącej się posługuje się pojęciem organizacji inteligentnej jako synonimem orga-

nizacji uczącej się i używa tych pojęć zamiennie. W.M. Grudzewski i I.K. Hejduk 

traktują organizację inteligentną zarówno jako uczącą się, jak i samodoskonalą-

cą. Autorzy ci uważają, że organizację inteligentną tworzą wszyscy uczestnicy 

pracujący nad osiągnięciem odpowiedniej wiedzy (rezultatów) na wszystkich 

poziomach, grupowo czy też indywidualnie. Organizacja taka pozwala swo-

im pracownikom na pełną swobodę działania w ramach ich kompetencji, przy 

minimalnej kontroli innych osób. Ważnym elementem takiej organizacji jest 

zaufanie do kompetencji zatrudnionych kadr, przy założeniu przykładowo chęci 

współpracy, wnoszenia nowych rozwiązań, innowacji, twórczego podchodzenia 

do rozwiązywania problemów8.

Niektórzy jednak autorzy, jak na przykład J. Niemczyk, rozgraniczają te po-

jęcia. Według niego organizacja inteligentna jest następnym ogniwem w rozwoju 

organizacji uczącej się. Tak jak inteligencja stanowi coś więcej niż samo uczenie 

się, ponieważ wykorzystując konkretne środki myślenia, umożliwia uzyskiwanie 

6  Szerzej na ten temat: J. Rokita, Model uczenia się organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 
2000, nr 4.

7  Por. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999, 
s. 82.

8  Por. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, 
w: Przedsiębiorstwo przyszłości, praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hej-
duk, Difi n, Warszawa 2000, s. 75-124.



252
III. CZYNNIK OSOBOWY W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

pewnej umiejętności przystosowywania się. Inteligencja zatem to dzieło wieńczą-

ce twórcze działanie uczenia się, genotypu człowieka, jego otoczenia oraz całej 

„żywej aktywności”9.

Według B. Mikuły rzeczywistość traktuje organizację inteligentną jako wyższą 

formę organizacji uczącej się10. Nie jest to tylko wynik ewolucji koncepcji zarzą-

dzania, ale głównie efekt wdrożenia i automatycznej realizacji organizacyjnego 

uczenia się. Organizacja ta charakteryzuje się również powiększaniem kapitału 

intelektualnego oraz doskonaleniem inteligencji. Organizacja inteligentna jest 

organizacją uczącą się, która poprzez realizację procesów organizacyjnego ucze-

nia nauczyła się rozumieć swoje otoczenie, dzięki czemu może uniknąć porażek 

i odnosić sukcesy. Zyskując pewne umiejętności tworzenia profesjonalnej wiedzy 

i sprawnego jej wykorzystania, dzięki generowaniu i selekcjonowaniu informacji 

z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, generuje potencjał tworzący organi-

zację inteligentną. Korzystanie z własnego doświadczenia i obserwacji doświad-

czeń innych oraz wykorzystanie tego w praktyce prowadzi do osiągnięcia trwałej 

przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku.

Organizacja inteligentna może samodzielnie opracować nieznane do tej pory 

w teorii i praktyce rozwiązania organizacyjne stosownie do wymagań swojego 

otoczenia. Stanowi to bowiem efekt ciągłych zmian oraz niedookreślenia wyni-

ków procesu stałego uczenia się i generowania wiedzy. Taka organizacja zarzuci 

tradycyjne sposoby pracy i najprawdopodobniej będzie oparta na strukturze sie-

ciowej. Może koncentrować się wokół kluczowych umiejętności, stosować out-

sourcing, a równocześnie działać w oparciu o koncepcję organizacji wirtualnej11 

i/lub tworzyć alianse strategiczne. Można ją zatem zaliczyć do organizacji typu 

o „rozmytych granicach”12.

Oprócz innych podobieństw oraz różnic organizacji uczącej się i inteligent-

nej należy dopowiedzieć o pewnej formie wyróżnienia organizacji inteligentnej. 

9  J. Niemczyk, Organizacja ucząca się, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Kon-
cepcje, modele, metody, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, 
Warszawa 2000, s. 76.

10  Por. B. Mikuła, Elementy..., op. cit., s. 39.
11  Szerzej na temat organizacji wirtualnej między innymi w: K. Perechuda, Metody zarządza-

nia przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wro-
cławiu, Wrocław 1998, s. 86-94.

12  Z. Sieja, Przedsiębiorstwo inteligentne, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Kon-
cepcje, modele, metody, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, 
Warszawa 2000, s. 41.
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Organizacja ta bowiem swobodniej przyjmuje do siebie system przedsiębiorczości 

wewnątrzorganizacyjnej. System taki polega na wysuwaniu zapotrzebowania na 

usługi lub komponenty do ośrodków tworzących rynek wewnętrzny; następnie 

porównuje się oferty wewnętrzne i zewnętrzne oraz wybiera najkorzystniejszą 

z zaproponowanych. Taka procedura działania korzystnie wpływa na efektywność 

funkcjonowania organizacji, a w jednostkach wewnętrznych pozytywnie kształtuje 

twórcze podchodzenie do zadań13.

Organizacja ucząca się poprzez realizację organizacyjnego uczenia nabywa 

zdolność do samoorganizacji inteligentnych zachowań w swoim otoczeniu. Na-

tomiast organizacja inteligentna nabyła już zdolność do nauki, zatem profesjo-

nalnie prowadzi procesy organizacyjnego uczenia. Umiejętności te potrzebne są 

do tworzenia i propagowania nowych koncepcji, które powstając w jednej części 

organizacji, od razu są systematyzowane i wdrażane w pozostałych jej obszarach, 

a efektem jest powielanie sukcesów14.

Podstawową jednostką uczenia się w organizacji uczącej się jest zespół pra-

cowniczy. W organizacji inteligentnej uczenie się jest już tak silnie zakorzenio-

ne i naturalne, że wchodzi na nowy poziom i zachodzi pomiędzy zespołami 

pracowniczymi. Uczenie staje się zatem permanentne i występuje na poziomie 

organizacji, zwielokrotniając wiedzę poprzez synergię w organizacyjnym uczeniu 

zespołów tworzących organizację. Jest również wielce prawdopodobne, że w proces 

organizacyjnego uczenia się angażowane będą zespoły spoza granic organizacji 

(konkurentów, dostawców, klientów lub nawet organizacji spoza danej gałęzi 

gospodarki) współdziałające w ramach aliansów strategicznych lub przedsięwzięć 

organizacji wirtualnej15.

Odnośnie do kadry menedżerskiej, również w tym przypadku między obie-

ma koncepcjami zauważa się różnice. W organizacji uczącej się kierownictwo, 

nastawione głównie na rozwój personelu, prowadzi ciągły trening i szkolenia. 

Natomiast w organizacji inteligentnej nie ma typowych stanowisk kierowniczych. 

Menedżer jest raczej trenerem zespołowego i organizacyjnego uczenia się oraz 

inspiratorem zmian dla pracowników, wprowadzania innowacji, eksperymento-

13  Por. B. Ziębicki, Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych, w: Współ-
czesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, s. 144.

14  Por. D. Ulrich, Tworzenie organizacji wokół umiejętności, w: Organizacja przyszłości, praca 
zbiorowa pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, „Business Press”, Warszawa 
1998, s. 221.

15  Por. B. Mikuła, Elementy..., op. cit., s. 42-43.
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wania. Funkcjonuje pełny system swobodnej przedsiębiorczości wewnątrzorga-

nizacyjnej, a uczenie się jest silnie zakorzenione i zachodzi pomiędzy zespołami 

pracowniczymi. Nastawienie na pracę zespołową, w oparciu o wiedzę wszystkich 

pracowników, również wspólna koordynacja zadań, zwiększają potencjał wiedzy 

w organizacji oraz obdarzają tę organizację inteligencją.

Reasumując można stwierdzić, iż przedsiębiorstwo uczące się i organizacja 

inteligentna dużą rolę przypisują kadrze menedżerskiej oraz kulturze organiza-

cji16, a charakterystyczną cechą dla takich podmiotów jest uznanie zmiany jako 

stałego zjawiska.

3.  Budowanie kapitału ludzkiego w badanych przedsiębiorstwach 

województwa zachodniopomorskiego w 2007 roku

Poniżej zaprezentowano wyniki badań empirycznych, które przeprowadzo-

ne zostały w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego w 2007 

roku17. Ze względu na charakter opracowania będą przedstawione jedynie frag-

mentaryczne wyniki dotyczące pewnych obszarów rozwoju kapitału ludzkiego 

w organizacjach. Kwestionariuszem objęto w sumie 234 pracowników, w tym 

kobiet było 168, a mężczyzn 66. Ponad 74% badanych były to osoby do 35 roku 

życia (88 osób poniżej 25 roku życia i 86 respondentów w wieku od 25 do 35 lat), 

a tylko ponad 11% (26 osób) stanowiły osoby powyżej 45 lat.

Kwestionariusze ankietowe miały dotrzeć do osób mieszkających zarówno 

w małych miejscowościach (poniżej 50 tysięcy mieszkańców) oraz średnich (do 

200 tys. mieszkańców), jak też dużych miastach (powyżej 200 tysięcy osób). 

Prawie 73% respondentów to mieszkańcy małych miejscowości, reszta badanych 

przyznaje, że mieszka w średnich miejscowościach.

Osoby biorące udział w badaniu mają następujące wykształcenie:

prawie 42% ankietowanych wykształcenie średnie (98 osób), –

około 48% respondentów (112 osób) wykształcenie wyższe zawodowe  –

(ukończone studia licencjackie lub inżynierskie),

16  Por. Z. Dworzecki, Strategia..., op. cit., s. 309-312.
17  Badania przeprowadzono w ramach środków przyznanych na badania statutowe pod kie-

rownictwem prof. US dra hab. Stanisława Marka, na temat „Edukacja w procesie rozwoju 
kapitału ludzkiego, II etap”, współautorzy: S. Marek, B. Czerniachowicz, M. Szczepkowska. 
Badania zostały przeprowadzone w 2007 roku przez Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa, 
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński.
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tylko 10% badanych (24 pracowników objętych badaniem) wskazuje na  –

wyższe wykształcenie magisterskie.

Ankietowani przyznają, że ich całkowity staż pracy to dla 24 osób niecałe 6 mie-

sięcy, ale 40 osób to pierwszy rok ich pracy. Od roku do dwóch lat pracują 24 badane 

osoby, a 36 respondentów wskazuje, że czas ich pracy to okres od 2 do 4 lat. Zatem 

prawie 38% biorących udział w badaniu pracowników są to osoby młode, które dopiero 

rozpoczęły swoje życie zawodowe i nie pracowały dłużej niż 4 lata.

Natomiast 36 osób wskazuje na swoje doświadczenie w pracy w organizacjach, 

gdyż pracują oni od 4 do 10 lat, zaś 74 osoby (prawie 32% ankietowanych) pracują 

już powyżej 10 lat na różnych stanowiskach pracy (wykres 1).

Analizując staż pracy ankietowanych w obecnej jednostce organizacyjnej, moż-

na zauważyć, iż 98 osób są to pracownicy z bardzo krótkim stażem pracy w danej 

fi rmie, gdyż nie przekracza on roku. Stanowi to około 42% badanych, co może 

budzić chęć wyciagnięcia wniosków o wysokiej fl uktuacji w przedsiębiorstwach 

województwa zachodniopomorskiego. Szczególnie że 64 osoby pracują powyżej 

roku, ale nie dłużej niż 4 lata, a to stanowi kolejne 27% respondentów. Tylko 

72 osoby pracują powyżej 4 lat w danym podmiocie (około 31% ankietowanych), 

z czego tylko 40 pracowników przyznaje się do uczestnictwa w danej organizacji 

powyżej 10 lat (17% badanych).

Wykres 1. Procentowe zestawienie stażu pracy pracowników 
biorących udział w badaniu

Źródło: opracowanie na podstawie badań: S. Marek, B. Czerniachowicz, M. Szczepkowska, 
„Edukacja w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, II etap”.

Ważne są również zagadnienia dotyczące wielkości podmiotów, w których 

pracują badani, oraz formy prawnej czy działalności gospodarczej, jaką prowadzą 

przedsiębiorstwa według ankietowanych. Poniższe trzy wykresy obrazują cha-

rakterystykę jednostek gospodarczych, w których pracują respondenci. Wykres 2 

pokazuje zestawienie procentowe osób, które wskazują na wielkość przedsię-
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10%
15%8%3%

4%

33%

poniżej 6 miesięcy od 6 miesięcy do 1 roku
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biorstw, w których pracują. W większości badanej grupy badanie dotyczyło osób 

zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Około 17% ankietowa-

nych (40 osób) przyznaje, że pracuje w mikropodmiotach, ponad 28% badanych 

(66 osób) wskazuje na zatrudnienie w małych organizacjach – do 50 pracowników. 

Ponad 38% respondentów (88 osób) określa przedsiębiorstwo, w którym pracują, 

jak średni podmiot (zatrudniający od 51 do 250 osób), zaś w dużych podmiotach 

pracuje 40 osób (17% ankietowanych), z tym że 10 osób w podmiotach zatrud-

niających od 251 do 500 osób, a 30 respondentów ocenia swoje organizacje jako 

bardzo duże (zatrudniające powyżej 500 pracowników).

Wykres 2. Zestawienie procentowe odpowiedzi ankietowanych dotyczące wielkości 
przedsiębiorstw, w których pracują

Źródło: opracowanie własne.

W badanej grupie własną działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo jedno-

osobowe) prowadzi 38 respondentów (stanowi to ponad 16% grupy). W spółkach 

osobowych pracuje 28 osób (prawie 12% wszystkich badanych), zaś w spółkach 

kapitałowych – 60 osób (36% ankietowanych). Dwie osoby przyznały, że pracują 

w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, a 84 osoby podały, że forma prawna 

pracodawcy jest jeszcze inna.

Rozwój kapitału ludzkiego związany jest z możliwością poszerzania wiedzy, 

umiejętności praktycznych czy podnoszeniem kwalifi kacji zawodowych. Infor-

macje dotyczące liczby osób, które są w trakcie podnoszenia swoich kwalifi kacji, 

zawierają wykresy 3 i 4. Drogi edukacji szkolnej badanych respondentów oraz 

edukacji kontynuowanej przez ankietowanych w trakcie pracy wskazują na wzra-

stającą rolę edukacji na poziomie wyższym wśród pracowników, którzy rozpoczęli 

już pracę. Około 40% badanych respondentów zakończyło swoją edukację szkolną 

na poziomie szkolnictwa średniego, około 53% osób uważało za wystarczające do 

podjęcia pierwszej pracy ukończenie studiów zawodowych na poziomie licencjac-
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kim lub inżynierskim. Tylko po 10 osób rozpoczynających prace zawodową miało 

ukończone studia magisterskie czy studia podyplomowe.

Wykres 3. Droga edukacji szkolnej badanych respondentów

Źródło: opracowanie na podstawie badań: S. Marek, B. Czerniachowicz, M. Szczepkowska, 
„Edukacja w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, II etap”.

Wykres 4. Droga edukacji, która kontynuowana była przez ankietowanych 
po rozpoczęciu przez nich pracy

Źródło: opracowanie na podstawie badań: S. Marek, B. Czerniachowicz, M. Szczepkowska, 
„Edukacja w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, II etap”.
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Po rozpoczęciu kariery zawodowej ankietowani doceniają posiadanie wyższego 

wykształcenia i ponad 56% badanych pracowników kontynuuje swoją edukację 

na poziomie wyższym zawodowym, a prawie 38% ankietowanych studiuje na 

studiach magisterskich. Studia podyplomowe podejmuje prawie 7% badanych 

pracowników.

Ciekawym zagadnieniem jest również sposób fi nansowania edukacji, szczegól-

nie na poziomie wyższym, którą to pracownik podejmuje już po rozpoczęciu pracy 

zawodowej. Na wykresie 5 zaprezentowano możliwości fi nansowania studiów dla 

zatrudnionych i liczbę uzyskanych odpowiedzi badanych pracowników.

Wykres 5. Źródła fi nansowania edukacji po rozpoczęciu życia zawodowego

Źródło: opracowanie na podstawie badań: S. Marek, B. Czerniachowicz, M. Szczepkowska, 
„Edukacja w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, II etap”.

Okazuje się, że ponad 88% respondentów samodzielnie opłacało sobie edukację 

na poziomie wyższym (odpowiedziało tak 206 osób), tylko po ponad 4% ankie-

towanych (po 10 osób) wskazało, że w całości sfi nansował im studia pracodawca 

lub dofi nansowanie było w graniach od 25% do 50% czesnego za studia. Powy-

żej 50% kosztów studiów sfi nansowało przedsiębiorstwo tylko 6 respondentom 

(niespełna 3% całej grupy).

Analizując zagadnienia dotyczące edukacji na poziomie wyższym, można 

sformułować wniosek, iż tendencja podwyższania swojego wykształcenia wśród 

pracowników nie przekłada się na chęć pomocy fi nansowej udzielanej przez pra-

codawców na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ogromna potrzeba 

poszerzania wiedzy wśród pracowników powoduje, że są oni skłonni do samodziel-
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nego sfi nansowania studiów i dzięki temu do pełniejszego zaspokojenia swoich 

potrzeb samorealizacji, określenia ścieżek kariery zawodowej czy szukania lepszej 

pracy (również poza granicami naszego kraju).

Trend wzrostu wykształcenia u pracowników jest postrzegany jako ważny 

tylko przez nielicznych pracodawców. Biorąc jednak pod uwagę perspektywę 

ciągłego odpływu pracowników za granicę, migracje wewnątrz kraju, fl uktuację 

pracowników, można to uznać za istotny czynnik, dzięki któremu pracownik 

będzie związany na jakiś czas z organizacją. Zatem przedsiębiorstwa, które są 

skłonne fi nansować podwyższanie wykształcenia dla swoich pracowników, mogą 

poprawić swoją konkurencyjność na rynku pracy, dzięki czemu stworzą kulturę 

organizacyjną sprzyjającą uczeniu się przez lojalnych pracowników i w konse-

kwencji będą budowały organizację uczącą się.

Tworzenie organizacji uczącej się musi opierać się również na edukacji we-

wnątrzorganizacyjnej, która główną uwagę skupia na szkoleniach, doskonaleniu 

zawodowym, rozwoju indywidualnym czy zespołowym.

Wszystkie formy podnoszenia kwalifi kacji podzielono na dwie grupy:

na odbywające się na terenie zakładu pracy, wyróżniono: szkolenia w miej-a) 

scu pracy, wykłady na terenie fi rmy, seminaria oraz inne formy w miejscu 

pracy;

poza przedsiębiorstwem, czyli kursy i szkolenia poza miejscem pracy, stu-b) 

dia podyplomowe, zawodowe (licencjackie), magisterskie, konferencje oraz 

inne formy poza terenem fi rmy (omówione już powyżej w opracowaniu).

Wykres 6 prezentuje odpowiedzi respondentów biorących udział w badaniu 

dotyczące liczby osób uczestniczących w dokształcaniu odbywającym się na terenie 

organizacji, w której pracują. Ponad 66% osób twierdząco odpowiedziało na to 

pytanie. Zatem następne pytanie skierowane do ankietowanych dotyczyło tematyki 

szkoleń czy kursów, w których uczestniczyli. Wyniki uzyskane po zestawieniu 

odpowiedzi umieszczono na wykresie 7.

Prawie 53% respondentów uważa, że szkolenia i kursy, w których uczestniczyli, 

bezpośrednio dotyczyły wykonywanych przez nich obowiązków służbowych. 

Ponad 10% ankietowanych (24 osoby) jednak stwierdziło, że szkolenia miały 

pośredni związek z ich pracą, albo oni nie potrafi li tej wiedzy wykorzystać póź-

niej na stanowisku pracy. Zatrważające jest jednak to, że aż 26 osób (ponad 11% 

badanych) uważa, iż szkolenia nie były im w ogóle potrzebne do wykonywania 

zadań na stanowisku pracy, gdyż nie miały związku z ich pracą.
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Wykres 6. Liczba osób, które podjęły się dokształcania na szkoleniach 
i kursach w trakcie pracy

Źródło: opracowanie na podstawie badań: S. Marek, B. Czerniachowicz, M. Szczepkowska, 
„Edukacja w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, II etap”.

Wykres 7. Tematyka szkoleń i kursów podejmowanych przez respondentów

Źródło: opracowanie własne.

Pracodawcy muszą zatem uważniej przyglądać się potrzebom szkoleniowym 

w swoich zespołach pracowniczych, wcześniej planować zakres, formę, czas 
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trwania, a nie tylko koszty związane ze szkoleniami. Ważne jest również, aby 

odpowiednio dobierać osoby typowane do podniesienia swoich kwalifi kacji na 

stanowisku pracy.

Z doświadczeń wyrażonych przez respondentów wynika, że w 53% przypad-

ków pracodawca fi nansuje cały koszt szkolenia, jeśli jest on bezpośrednio zwią-

zany z wykonywaną pracą. Jedynie w 20% przypadkach pracodawca w ogóle nie 

uczestniczy w fi nansowaniu i pracownik musi koszt udziału w kursach ponieść 

całkowicie z własnej kieszeni.

Podsumowanie

Tworzenie organizacji uczącej się czy też dążenie do ukształtowania organi-

zacji inteligentnej musi opierać się również na edukacji wewnątrzorganizacyjnej, 

która główną uwagę skupia na szkoleniach, doskonaleniu zawodowym, rozwoju 

indywidualnym czy zespołowym.

Edukacja formalna jest niezwykle popularna w grupie przebadanych osób 

z regionu zachodniopomorskiego. Ponad 56% ankietowanych kontynuuje edu-

kację na poziomie wyższym zawodowym, a 38% na studiach magisterskich lub 

podyplomowych. W zdecydowanej większości (88% odpowiedzi) badani sami 

sobie opłacali uzyskanie kolejnego stopnia edukacji. Jedynie w przypadku 4% 

osób pracodawca fi nansował w granicach 25%-50% opłaty za studia. Potrzeba 

wzrostu wykształcenia jest dostrzegana tylko przez nielicznych pracodawców. 

Można wywnioskować, że przełożeni nie są zainteresowani budową lojalnej kadry 

w fi rmie i nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z doskonaleniem 

pracowników. Podobne wnioski można wysunąć co do szkoleń realizowanych 

w miejscu pracy.

Wyniki przeprowadzonych badań dotyczące metod i efektywności dokształ-

cania w miejscu pracy są interesujące. Choć ponad 66% badanych uczestniczy 

w kursach i szkoleniach organizowanych w fi rmie, tylko 53% z nich stwierdza, 

że były one bezpośrednio związane z wykonywaną pracą i w związku z tym 

przydatne. Spora jest liczba przypadków, w których pracodawca w całkowitym 

stopniu fi nansuje szkolenia (53% udzielonych odpowiedzi). Szkolenia i kursy 

najczęściej odbywają się tylko raz do roku lub rzadziej, co uwzględniając mały 

staż pracy większości ankietowanych, może wskazywać, że zwykle są to kursy 

przeprowadzane w momencie przyjmowania do pracy.
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THE CONCEPT OF THE LEARNING AND INTELLIGENT ORGANIZATION 

AND CONDITIONING OF DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL 

IN COMPANIES IN WEST POMERANIAN VOIVODESHIP

Summary

Companies are interested in building individual paths of development for 
workers, educating and the improvement in whole personnel. Th e article 
presents assumptions of the concept of educating, the learning and intel-
ligent organization and some aspects of it, on the base in companies in West 
Pomeranian Voivodeship. Th e poll examination referring to education was 
carried out on the high level in the year 2007 on 234 workers group.

Translated by Barbara Czerniachowicz


