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Szkolenia jako element zarządzania wiedzą

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością przekazujemy Państwu 
Katalog Usług Edukacyjnych dla administracji 
publicznej. Patronat merytoryczny nad 
katalogiem objęła Polska Izba Firm 
Szkoleniowych.

Katalog powstał w odpowiedzi na Państwa 
oczekiwania zgłaszane do naszej redakcji. Na 
rynku usług szkoleniowych funkcjonuje  wiele 
firm, ale jak wybrać te które organizują szkole-
nia właśnie dla urzędników?

W Katalogu, który trzymają Państwo w ręku 
zamieszczamy ponad 200 tematów szkoleń 
dedykowanych administracji publicznej. Od-
powiednio dobrani trenerzy mający doświad-
czenie na stanowiskach urzędniczych to atuty 
prezentowanych szkoleń. Ciekawa oferta hoteli 
zapewnia atmosferę sprzyjającą szkoleniom.

W Katalogu polecamy także artykuły 
dotyczące  nowoczesnych technik rekrutacji, 
organizacji szkoleń, opinii Urzędu Zamówień  
Publicznych na temat zamówień projektów 
szkoleniowych. Udowadniamy także dlaczego 
szkolenia „miękkie” są ważniejsze od  
”twardych”. 

Już teraz zapraszamy do udziału w bran-
żowych spotkaniach organizowanych przez 
serwis Publiczni.pl - Dzień Otwarty Zamó-
wień Publicznych, Nowocześni z Urzędu,   
Zjazdy Administracji.
  Życzymy przyjemnej lektury i zachęcamy do 
aktywnej współpracy z serwisem.

Zespół redakcyjny serwisu Publiczni.pl

4
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Szkolenia jako element   
zarządzania wiedzą
Działalność szkoleniowa jest waż-

nym i oczywistym elementem działań 
związanych z zarządzaniem persone-
lem. Zwiększamy w ten sposób po-
tencjał i możliwości pracowników, 
co ma przełożenie na pracę, a tym 
samym na wizerunek urzędu. Często 
jednak działalność ta jest niedocenia-
na. Dlaczego? Może dlatego, że trud-
no zmierzyć jej efekty. Może dlatego, 
że jest niewłaściwie prowadzona lub 
zarządzana? 

Na pozór wydaje się, że praca 
Specjalisty ds. szkoleń to nic 
trudnego. Nic bardziej mylnego. 
Owszem praca ta może być przyjemna 
i dawać satysfakcję, ale wymaga 
wszechstronnych umiejętności. Ale 
może od początku. Kto powinien brać 
udział w samym procesie badania 
potrzeb szkoleniowych? Jak powinien 
wyglądać Plan szkoleń?

Punktem wyjścia do planowania 
rozwoju pracowników powinna być 

tzw. luka kompetencyjna. Defi-
niując lukę kompetencyjną należy 
powiedzieć, że jest to różnica po-
między posiadanymi, a pożądany-
mi kompetencjami potrzebnymi 
do wykonania powierzonej pracy. 
Bada się ją poprzez ocenę 
okresową i opis stanowiska 
pracy. 

Właściwie przeprowa-
dzona identyfikacja potrzeb 
szkoleniowych jest podstawą 
wszelkich innych czynności 
związanych ze szkoleniem 
pracowników. 

I tu pojawia się pytanie, kto po-
winien być zaangażowany w ten 
proces? Kadra kierownicza często 
odsuwa to od siebie, ale to właśnie 
oni są odpowiedzialni za dbanie 
i rozwój swoich pracowników. 
Bywa też, że sam pracownik zapo-
mina o tym, że on sam ma nawet 
nie prawo, ale obowiązek podno-

sić swoje kwalifikacje zawodowe. 
To nie Specjalista ds. szkoleń ma 
„wymyślać” tematy szkoleń dla 
poszczególnych pracowników, ko-
mórek organizacyjnych. Specja-
lista ds. szkoleń odpowiedzialny 

jest za wspomaganie tego procesu, 
zbieranie potrzeb szkoleniowych, 
a następnie ich przeanalizowanie. 
Odtąd właśnie zaczyna się ogrom 
pracy. Potrzeby szkoleniowe bo-
wiem, powinny zostać przeanali-
zowane ze względu na organizację 
(potrzeby firmy), z punktu widze-
nia komórek organizacyjnych (po-

”
Właściwie przeprowadzo-

na identyfikacja potrzeb 
szkoleniowych jest podstawą wszel-
kich innych czynności związanych ze 
szkoleniem pracowników. 

„
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trzeby zespołów) i ze względu 
na poszczególnych pracowni-
ków (potrzeby indywidualne). 
Sfery te są wzajemnie powią-
zane. Analiza potrzeb firmy 
prowadzi do ustalenia potrzeb 
szkoleniowych różnych dzia-
łów, a te z kolei wskazują, 
jakiego rodzaju szkolenia po-
trzebują pracownicy. Proces 
ten działa również w drugą 
stronę. Jeżeli analizuje się 
oddzielnie potrzeby poszcze-
gólnych pracowników, dają 
one obraz wspólnych potrzeb, 
które mogą być zrealizowane 
całościowo. 

Podsumowując, potrzeby 
szkoleniowe powinno się ana-
lizować na trzech poziomach: 

• organizacji, 
• stanowiska, 
• pracownika. 

Wyniki zaś trzeba rozpatry-
wać wspólnie, by informacje 
zdobywane na każdym z po-
ziomów uzupełniały luki na 
ogólnej liście potrzeb szkole-
niowych. Nie można w tym 
wszystkim zapominać o bu-
dżecie szkoleniowym, w ja-
kim musimy się „zmieścić” 
planując szkolenia. Mając po-
wyższe dane, może przystąpić 
do tworzenia dokumentu, ja-
kim jest Plan szkoleń. Jak on 
powinien wyglądać? Nie ma 
tu jednego szablonu i w tym 
cała trudność. W dokumencie 
na pewno powinny znaleźć 
się: 

• tematy, 
• terminy, 
• uczestnicy, 
• koszty 

Forma jest dowolna. Osobi-
ście uważam, że jest to jeden 
z trudniejszych etapów całego 
procesu zarządzania szkole-
niami w organizacji. Po za-
twierdzeniu Planu szkoleń 
następuje jego realizacja. Tu 
zaczyna się współpraca z fir-
mami szkoleniowymi i trene-

rami. Przy organizacji konkretnego tematu szko-
lenia, trzeba poznać merytorykę, aby wiedzieć, 
o czym rozmawiamy. 

Specjalista ds. szkoleń musi więc mieć 
wszechstronną wiedzę i szybko się uczyć, aby 
wiedzieć choć pobieżnie o czym jest mowa i cze-
go może wymagać od trenera.

Ponadto musi wykazać się dużymi umiejęt-
nościami organizacyjnymi oraz umiejętnościami 
osobistymi, ta-
kimi jak m.in.: 
komunikacja in-
terpersonalna, 
aser tywność , 
z a r z ą d z a n i e 
czasem. Musi 
„zgrać” ze sobą 
wiele elemen-
tów, aby właściwie stworzyć grupę uczestników, 
dobrać prowadzących, formę, miejsce, czas szko-
lenia i  opasować do tego całą logistykę. Problem 
polega na tym, że w dobrze w zorganizowanym 
szkoleniu, nikt nie zauważa ogromu pracy, jaki 
trzeba było włożyć w jego przygotowanie. Bar-
dzo dobrze natomiast widać wszelkie potknięcia, 
typu wysiadł rzutnik, jest pomyłka w tekście, 
za późno podali obiad. Wtedy pojawiają się pre-
tensje i często pada pytanie: Jak oni to zorganizo-
wali? Zapewniam… najlepiej jak mogli. To jesz-
cze nie koniec pracy dla Specjalisty ds. szkoleń. 
Po zakończeniu szkolenia następuje badanie jego 
efektywności.

Powinno ono przebiegać na 4 poziomach: 
1. Poziom reakcji - opinie, odczucia

uczestników 
2. Poziom nauczania – czego uczestnicy się

nauczyli 
3. Poziom zachowania – przeniesienie nowych

zachowań, umiejętności do pracy 
4. Poziom rezultatów – wpływ efektów

szkolenia na całą organizację

Potem już tylko rozliczenie kosztów szkole-
nia, odpowiednia rejestracja i archiwizacja 
dokumentacji szkolenia.  
Oczywiście dokumentacja 
jest prowadzona na bieżąco 
w trakcie całego procesu. 
Musimy pamiętać o jej wła-
ściwym prowadzeniu. Je-
steśmy bowiem audytowani 
i kontrolowani przez różne 
komórki wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Często liczą się 
szczegóły, które dla jednych 

wydają się niezwykle waż-
ne, a dla innych mało istot-
ne. Specjalista ds. szkoleń 
musi zatem być także bardzo 
dokładny, uporządkowany 
i znać się na prowadzeniu 
dokumentacji. 

W tym wszystkim powin-
ny pomagać nam Procedury. 

Czy rzeczy-
wiście tak 
jest? Proces 
zarządzania 
szkoleniami, 
ze względu 
na różnorod-
ność działań, 
możliwości, 
k o n t a k t ó w 

z różnymi ludźmi jest bar-
dzo trudny do opisania. Nie 
może być ani zbyt ogólny ani 
zbyt szczegółowy. I tu znów 
potrzeba nie lada głowy, aby 
był dobrze napisany. Jeżeli 
robi to ten sam Specjalista 
ds. szkoleń, który jest od-
powiedzialny za cały proces 
zarządzania szkoleniami, po-
cząwszy od zbadania potrzeb 
do oceny szkoleń, to sami 
odpowiedzcie sobie na py-
tanie, jakie cechy powinien 
posiadać? 

Specjaliści ds. szkoleń! Ma-
jąc gorszy dzień, spójrzcie 
na ten artykuł i uświadom-
cie sobie, jak wiele potrafi-
cie i nie dajcie sobie wmó-
wić, że jest inaczej. 

Życzę wszystkim urzędnikom 
satysfakcji zawodowej. 

”
Specjalista ds. szkoleń musi 

więc mieć wszechstronną 
wiedzę i szybko się uczyć, aby wie-
dzieć choć pobieżnie o czym jest 
mowa i czego może wymagać od 
trenera.

„
Marzeny Kuleszy

Trener, praktyk, 
Specjalista ds. szkoleń, 

doradca, 
konsultant serwisu publiczni.pl
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Dlaczego szkolenia „miękkie” są
ważniejsze od szkoleń „twardych”?

Coś, co powinno być funda-
mentem jest często zapchajdziu-
rą, fanaberią lub „nową, chwi-
lową modą”. W taki bowiem 
sposób, nadal dość duża grupa 
szefów instytucji publicznych 
podchodzi do tzw. szkoleń mięk-
kich. Często nie wiedzą nawet, 
jak duży błąd popełniają.

Mimo systematycznie zmienia-
jącej się świadomości szefów, któ-
rzy częściej niż kiedyś organizują 
lub wysyłają swoich pracowników 
na szkolenia rozwijające ich umie-
jętności osobiste, rozmiar tego zja-
wiska jest nadal niezadowalający. 
Jakże często spotykam szefów, któ-
rzy skąpią pieniędzy na szkolenia 
popularnie nazywane „miękkimi”, 
czyli szkolenia rozwijające kom-
petencje pracowników w zakresie 

zarządzania, jakości obsługi, ko-
munikacji czy innych umiejętno-
ści niezbędnych nowoczesnemu 
urzędnikowi. Wymówki są zawsze 
te same. Część z nich uważa, że 
o profesjonalizmie pracowników 
decyduje wyłącznie ich „twarda” 
wiedza merytoryczna; że wystarczy 
znać przepisy czy tajniki techniczne 
np. jakiegoś systemu, żeby w pracy 
być efektywnym i żeby dobrze re-
alizować postawione przed urzęd-
nikiem zadania. Tematy „miękkie”, 
w najlepszym wypadku postrzega-
ją, jako zapchajdziurę przy okazji 
innych szkoleń, a w wypadku tro-
chę gorszym, jako fanaberię, chwi-
lową modę lub pomysł kilku ludzi 
na wyciągnięcie pieniędzy z ich 
kieszeni. Druga grupa to szefo-
wie, którzy twierdzą, że szkolenia 

„miękkie” są ważne, ale w związku 
z ograniczonymi budżetami szkole-
niowymi rezygnują z nich na rzecz 
szkoleń „twardych”, uważając, że 
te są bardziej opłacalne z punktu 
widzenia ich organizacji. I jedni, 
i drudzy są w błędzie. I to co naj-
mniej z trzech powodów. 

TO SIĘ OPŁACA

Używając języka ekonomii, 
bardzo często umiejętności „mięk-
kie” mają dużo większy wpływ na 
znaczącą poprawę efektywności 
działania instytucji publicznej, niż 
kolejna dawka „twardej” wiedzy 
zawodowej. Cóż z tego, że ktoś bę-
dzie znakomitym fachowcem w za-
kresie podatków, jeśli obsługując 
podatnika, podczas jego wizyty 
w urzędzie, nie będzie w stanie 

Szanowni Państwo, 

Polska Izba Firm Szkoleniowych istnieje od 2005 roku. Integruje ona środowisko firm szkolenio-

wych oraz buduje trwałe, partnerskie relacje z najważniejszymi organami administracji państwowej. Izba 

jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na rynku szkoleniowym i zmianach w regulacjach prawnych 

dotyczących tego sektora gospodarki.

Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji 

i kształcenia się przez całe życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady 

uczciwej konkurencji.

Izba monitoruje oraz prowadzi konsultacje w sprawie zmian podatku VAT w obszarze szkoleń, 

współpracując ze wszystkimi zaangażowanymi w ten proces urzędami państwowymi. Organizujemy spe-

cjalne spotkania dla naszych członków  z ekspertami podatkowymi. Nasi członkowie wiedzą o wszystkich 

zmianach jako pierwsi. Uczestniczymy w tworzeniu dokumentów programowych konkursów POKL. 

Jesteśmy jednym z partnerów społecznych, zaangażowanych we wdrażanie w Polsce Krajowych Ram 

Kwalifikacji, tak fundamentalnie ważnych dla całego rynku szkoleniowego. Interweniujemy na bieżąco 

w PARP oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sprawach  związanych ze szkoleniami finansowa-

nymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po kilku latach działania PIFS, głos Izby kształtuje opinię społeczną w kwestiach szkoleń, opodat-

kowania usług szkoleniowych i kształcenia przez całe życie. Ta stała obecność Izby w prasie: wywiady, 

wypowiedzi i wygłaszane opinie są dowodem rosnącego znaczenia Izby.

Izba nawiązała współpracę z serwisem publiczni.pl, który jest branżowym portalem edukacyjnym 

adresowanym do pracowników administracji publicznej na szczeblu rządowym jak i samorządowym. 

Naszym zdaniem kooperacja taka zapewnia wiele korzyści na rzecz obu stron – pozwala na wymianę 

informacji i doświadczeń na zasadach partnerskich.

Z poważaniem,

   Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

   Ireneusz Górecki
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profesjonalnie i sprawnie odebrać 
od niego wyjaśnień w prowadzo-
nej sprawie i zmarnuje na to dużo 
czasu tylko dlatego, że nie posiada 
podstawowych umiejętności z za-
kresu komunikacji interpersonalnej? 
Cóż z tego, że urzędnik będzie miał 
dużą wiedzę merytoryczną, 
jeśli będzie nieefektywny 
ponieważ nie będzie 
umiał zarządzać 
sobą w czasie, albo 
w ogóle zarządzać 
podległymi mu 
p r a c o w n i k a -
mi? Wreszcie, 
cóż z tego, że 
będziemy mie-
li wspaniałego 
specjalistę, który 
jednak w żaden 
sposób nie będzie 
rozumiał, czym 
jest praca zespo-
łowa, nie będzie 
widział potrzeby 
dzielenia się swo-
ją wiedzą lub 
większość waż-
nych informacji 
będzie zatrzymywał 
dla siebie?

Oczywiście, ktoś może powie-
dzieć, że przecież posiadanie dużej 
wiedzy merytorycznej jest samo 
w sobie bardzo istotne i że bez szko-
leń „twardych” wielu urzędników, 
nie byłoby w stanie poprawnie wy-
konywać swoich zadań. To oczy-
wiście prawda, i wcale nie chcę 
z tym dyskutować. Chcę jed-
nak zwrócić uwagę na jeden 
ważny aspekt – oba rodzaje 
szkoleń muszą się uzupeł-
niać, jeżeli naprawdę chce-
my osiągać większą efektyw-
ność pracy instytucji publicznych 
w Polsce. Samo pojęcie efektywno-
ści nie jest tylko pustym frazesem. 
Wystarczy wziąć do ręki chociażby 
projekt „Strategii Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi w Służbie Cywilnej 
na lata 2011-2020”, który został opu-
blikowany w maju 2011 r., a na sa-

mym jego początku znajdziemy cele 
związane z koniecznością poprawy 
efektywności, rozumianej jako wy-
konywanie większej liczby zadań 
przy tych samych zasobach perso-
nalnych albo wykonywanie tej 

samej 

liczby 
zadań przy zmniejszonym 

stanie osobowym. Nikt nam 
nie obiecuje nowych etatów, 

tylko nowe zadania. To jest praw-
dziwe wyzwanie dzisiejszej admi-

nistracji publicznej w Polsce. Do-
tyczy ono zarówno służby cywilnej, 
jednostek samorządu terytorialnego 
czy także wymiaru sprawiedliwości. 

Podsumowując powyższe rozwa-
żania, większa wiedza merytoryczna 
ma szansę spowodować sprawniej-
sze realizowanie zadań. Niemniej 
większa wiedza merytoryczna w po-

łączeniu z lepszymi kompetencjami 
nazywanymi potocznie „miękkimi” 
daje szanse na dużo większy wzrost 
efektywności. Co więcej może się 
przyczynić do zwiększenia zadowo-
lenia pracowników z wykonywanej 
pracy, obniżenie poziomu stresu 
czy też poprawy atmosfery pracy, 
co znowu, przy sprawnym zarzą-

dzaniu, przekłada się na 
efektywność.

OBOWIĄZEK, A NIE 
WYBÓR

W przedsiębior-
stwach i instytucjach 

działających na za-
sadach wolnoryn-

kowych, umiejęt-
ności „miękkie” 
przekładają się na 

liczbę wracających 
klientów i na obro-

ty. W administracji 
publicznej także ist-

nieje konkretny wymiar 
finansowy nabywania 
takich umiejętności. 

Jeśli urzędnik potra-
fi prowadzić rozmowę 
z klientem w taki spo-

sób, żeby w jak najkrótszym 
czasie doprowadzić do peł-

nego załatwienia sprawy, 
z którą tenże przyszedł, 

to osiąga trzy cele: spra-
wia, że klient nie musi fa-
tygować się do urzędu po 

raz drugi lub kolejny, 
sprawia, że klient 

jest zadowolony 
oraz zaoszczę-

d z a swój czas pracy, 
k t ó r y może przeznaczyć 
na zwięk- szenie efektywności 
i tym samym na zaoszczędzenie pu-
blicznych pieniędzy. Pamiętać przy 
tym należy, że gospodarność w od-
niesieniu do publicznych pieniędzy 
to obowiązek każdego urzędnika 
w Polsce. 

Zresztą, jeśli chodzi o sferę ad-
ministracji, to tu szkolenia z zakre-

su umiejętności „miękkich” są ważne z jeszcze 
jednego powodu. W dzisiejszych czasach stale 
wzrastają oczekiwania pod adresem administra-
cji publicznej. Urząd działający według „starego” 
modelu, gdzie urzędnik to gburowaty biurokrata, 
dla którego każdy obywatel jest niemiłym natrę-
tem, to urząd, który w opinii publicznej w ogóle 
nie powinien istnieć. Urząd ma obowiązek w taki 
sposób działać i obsługiwać swoich klientów, żeby 
cały czas publicznie udowadniać, że publiczne 
pieniądze są dobrze wydawane. I w tym miejscu 
znów zataczamy koło w naszych rozważaniach. 
Nowoczesny urząd to urząd, gdzie wszyscy po-
cząwszy od recepcjonisty, aż po naczelnika czy 
dyrektora posiadają odpowiednie umiejętności 
wypowiadania się, komunikowania, udzielania 
informacji, organizowania pracy i czasu, zacho-
wania się zgodnie z etykietą. To urząd, w którym 
pracownicy wiedzą jak pracować w zespole, a szef 
wie jak skutecznie nimi zarządzać. To instytucja, 
w której funkcjonują odpowiednie narzędzia ko-
munikacji wewnętrznej, a pracownicy wiedzą co 
to asertywność, etyka i etos zawodowy, a także 
jak zbudować własny wizerunek profesjonalisty. 
To wszystko, to po pierwsze, ich obowiązek, a po 
drugie bez tych umiejętności trudno jest w ogóle 
realizować podstawowe zadania urzędu. 

TU SIĘ WSZYSTKO ZACZYNA

Ponadto, należy pamiętać o fundamentalnej 
roli szkoleń „miękkich”, które w mojej ocenie 
są podstawą do zdobycia, ale także wykorzysta-
nia, umiejętności „twardych”. Widziałem całą 
masę „twardych” szkoleń wewnętrznych, na 
których uczestnicy nie byli w stanie się niczego 
nauczyć ani nic z nich wynieść dla siebie i dla 
swojej organizacji. Widziałem całą masę dysku-
sji, podczas których ludzie tracili długie godziny 
na mówienie o czym innymi i rozchodzili się bez 
osiągnięcia porozumienia. Widziałem całą masę 
spotkań z klientami urzędów, po których, mimo 
bardzo dużej wiedzy prowadzących, obywate-
le wychodzili z przekonaniem, że urząd działa 
nieprofesjonalnie. Sam wiele razy wychodziłem 
z różnych instytucji publicznych w przekonaniu, 
że moje pieniądze, które oddałem w formie po-
datków, zostały wyrzucone w błoto. Znam wielu 
kierowników, którzy są świetni merytorycznie, 
ale nie potrafią zarządzać i  praca z nimi to mor-
dęga, a wypracowywane przez zespół rezultaty są 
mierne. 

Wszystkie opisane wyżej sytuacje dotyczą 
osób, które miały wiedzę „twardą”. Czego za-
brakło? Podstawowych umiejętności zarządzania 
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i znajomości zasad profesjonalnej 
obsługi. Umiejętności dostrzeżenia, 
że słuchacze mnie nie rozumieją, 
przeformułowania myśli, umiejęt-
ności efektywnego prowadzenia 
dyskusji, umiejętności publicznego 
występowania czy świadomości, 
czym jest własny wizerunek i jak go 
świadomie kształtować. 

EFEKTYWNY KIEROWNIK 
KLUCZEM DO SUKCESU 

Pisałem wyżej o konieczności 
poprawiania efektywności w admi-
nistracji, która z jednej strony płynie 
ze zwykłej logiki, ale z drugiej strony 
jest już od dłuższego czasu sztanda-
rowym postulatem wszelkich strate-
gii, zarówno rządowych, jak i samo-
rządowych. Skoro zadań przybywa, 
a urzędników ubywa, albo ubywać 
będzie, jedyną drogą, do sprostania 
dzisiejszym rosnącym wymogom 
stawianym administracji publicznej, 
jest znaczna poprawa efektywno-
ści zarządzania zasobami ludzkimi, 
które w tej administracji pozostaną. 
Obecny czas to czas dużych wy-
zwań przede wszystkim dla szefów 
instytucji publicznych, ale także dla 
kierowników średniego szczebla, 
którym, na co dzień przychodzi roz-
wiązywać realne problemy związane 
z liczbą prowadzonych spraw przy 
mocno ograniczonych zasobach.

Żeby mieć efekty, tym ludziom 
trzeba dziś przypomnieć, czym jest 
pięć podstawowych funkcji kierow-
niczych i jak je wykonywać w prak-
tyce. Kiedy szkolę kierowników 
z  różnych instytucji w Polsce wi-
dzę, że łączy ich jedno. Na co dzień 
muszą wdrażać zaawansowane sys-
temy zarządzania, bo taka jest moda. 
Traktują to jako kolejne niepotrzeb-
ne zadanie, a przy tym albo zapomi-
nają, albo nie mają czasu na stoso-
wanie podstawowych, prostych, ale 
fundamentalnych zasad zarządzania, 
które dają najlepsze efekty. Tym lu-
dziom trzeba uświadomić, czym jest 
poprawna praca w zespole i jakich 
narzędzi powinno się używać w mo-

tywowaniu ludzi, ukazać rolę przy-
wództwa w efektywnym kierowaniu 
zespołem, dostarczyć pomysłów na 
bardziej skuteczne organizowanie 
pracy i czasu swojego i podwład-
nych. 

Bez tych umiejętności, przypo-
mnianych lub dopiero nabytych, kie-
rownicy w administracji będą często 
przypominali psa, który goni własny 
ogon. 

KOMPETENCJE NIEZBĘDNE 
KAŻDEMU URZĘDNIKOWI

W ramach zwiększania efek-
tywności wiele można zrobić także 
na polu tzw. bezpośredniej obsługi 
klientów. Klient źle obsłużony to 
klient wracający, któremu urząd, 
w rożnej formie musi poświęcić 
więcej czasu. Przy tym oczywiście, 
taki klient to osoba wpływająca na 
złą reputację urzędu, która prędzej 
czy później przekłada się na to, jak 
zachowują się i w jaki sposób zała-
twiają swoje sprawy kolejni klienci. 
W dzisiejszych czasach postulat pro-
fesjonalnej obsługi nie jest czyimś 
widzimisię. To konieczność, która 
podobnie jak efektywność wynika 
zarówno z logiki, jak i z oczekiwań, 
jakie formułowane są w stosunku do 
instytucji publicznych. 

W wielu miejscach w administra-
cji poczyniono na tym polu duży po-
stęp, ale cały czas są urzędy, gdzie 
dopiero trzeba zacząć na ten temat 
rozmawiać. Osoby pracujące na 
tzw. „pierwszej linii”, należy prze-
konać, że zwiększenie profesjonali-
zmu w  obsłudze, w krótkim czasie 
przełoży się na większe zadowole-
nie klientów i na milszą i łatwiejszą 
pracę, ale także na znaczną poprawę 
efektów. W ramach takich szkoleń 
należy zapoznać uczestników z naj-
ważniejszymi zasadami profesjo-
nalnej obsługi klienta w myśl zasad 
dobrego wychowania i efektywnej 
komunikacji, przygotować uczest-
ników do radzenia sobie z sytuacja-
mi trudnymi i konfliktowymi oraz 
do profesjonalnej obsługi trudnego 

klienta. Należy także dostarczyć 
uczestnikom konkretnych pomysłów 
i narzędzi zwiększających efektyw-
ność kontaktów z klientami.

Nie mniej ważne jest poprawie-
nie kompetencji w zakresie zarzą-
dzania czasem własnym, zarządza-
nia stresem, zmiana czy zwiększenie 
świadomości w zakresie zarządzania 
informacją w organizacji. Urzędnicy 
często twierdzą, że są tak obciążeni 
pracą, że nie mają już na nic czasu. 
Może jest jednak tak, że nie mają 
czasu, bo nie radzą sobie z indywi-
dualnymi i instytucjonalnymi poże-
raczami czasu? Może mają problemy 
ze skutecznym wyznaczaniem i re-
alizowaniem celów? Może do więk-
szej efektywności potrzebują wiedzy 
o zasadach oraz metodach wspo-
magających efektywne zarządzanie 
czasem? Z pewnością pomogą im 
w ich pracy zwiększone kompeten-
cje komunikowania interpersonalne-
go czy też w ogóle uświadomienie 
korzyści, jakie dla każdego urzędu 
płynął z wdrożenia nowoczesnych 
narzędzi wspomagających komuni-
kację wewnętrzną i przepływ infor-
macji pomiędzy urzędnikami. 

TRENERZY WEWNĘTRZNI 
PRZYSZŁOŚCIĄ 
ADMINISTRACJI

Odrębnym tematem jest dobre 
przygotowanie osób, które peł-
nią albo mogą pełnić role trenerów 
wewnętrznych. Mam tu na myśli, 
wszystkich urzędników, którzy pro-
wadzą lub mogliby prowadzić szko-
lenia wewnętrzne, warsztaty dla 
współpracowników czy spotkania 
informacyjne dla klientów urzędu. 
W dzisiejszych czasach tylko nie-
liczni są w stanie nauczyć się czegoś 
od ekspertów, którzy nie potrafią 
swojej wiedzy przekazać w sposób 
atrakcyjny. Przez „atrakcyjność” 
należy rozumieć taki dobór metod 
szkoleniowych, które zagwarantu-
ją żywą, kreatywną dyskusję przez 
którą najlepiej się uczymy, w  miej-
sce suchego, monotonnego wykładu, 

na którym wszyscy ziewają i po którym nic nie zo-
staje.

W związku z tym, iż można się spodziewać, 
że trenerzy wewnętrzni w administracji publiczną 
będą w najbliższych latach szybko rozwijającą się 
podgrupą zawodową, w znacznym stopniu popra-
wiającą wyniki pracy, i obniżającą zarazem koszty 
funkcjonowania urzędów, już dziś warto w nich in-
westować. Rola takich trenerów będzie wzrastała, 
ponieważ zadania, którymi zajmują się urzędy są 
coraz bardziej złożone i wymagają specjalizacji. 
Zbiór tematów szkoleniowych, które mogą realizo-
wać trenerzy z zewnątrz jest ograniczony. Przyszło-
ścią administracji jest model, kiedy urzędnicy będą 
się uczyć sami od siebie, a przy tym swoją wiedzą, 
w ramach zadań zawodowych, będą się także mu-
sieli dzielić z obywatelami. Żeby móc to robić mu-
sza mieć warsztat. Dlatego, jeżeli są w urzędzie oso-
by, które mogą już teraz pełnić takie funkcje, warto 
w nie zainwestować dostarczając wiedzy i dobrych 
praktyk w zakresie przygotowywania i prowadze-
nia szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych. 
To się na pewno opłaci. 

Przy podejmowaniu kolejnej decyzji dotyczącej 
tego, na jakie szkolenie wydać pieniądze namawiam 
decydentów do przyjrzenia się własnej organizacji 
i do zadania sobie pytania: Czy nie trwonię poten-
cjału mojej instytucji przez lekceważenie szkoleń 
„miękkich”?

Moim zdaniem, zapomnieć o rozwijaniu umie-
jętności „miękkich” to tak, jakby budować bez fun-
damentów dom na wydmach.

Radosław Hancewicz
Trener administracji publicznej

www.hancewicz.pl

Radosław Hancewicz – prawnik, dziennikarz, 
trener, PR-owiec. Od początku 2007 r. przeprowadził 
blisko 1700 godz. szkoleń dla administracji 
publicznej. W latach 2006-2008 trener wewnętrzny 
Służby Cywilnej współpracujący z Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów. Autor licznych programów 
szkoleniowych przeznaczonych dla administracji 
publicznej.
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Innowacje w rekrutacji
BIP już nie wystarcza

Dzisiejszy rynek pracowników 
jest wymagający także dla urzę-
dów publicznych. Choć admini-
stracja nie konkuruje płacami 
z sektorem komercyjnym, to jed-
nak dysponuje innymi przymiota-
mi, które mogą zachęcić potencjal-
nych kandydatów do ubiegania się 
o pracę w urzędzie. Istotne staje 
się zatem docieranie do tych spo-
śród nich, dla których taka oferta 
będzie przedstawiała rzeczywistą 
wartość. 

W tym celu wydaje się niezbędne 
rozszerzenie zakresu kanałów, który-
mi informacja o urzędniczych waka-
tach będzie miała szansę dotrzeć do 
jak najszerszej rzeszy potencjalnych 
zainteresowanych. Powszechny do-
stęp do mediów elektronicznych daje 
możliwość realizacji tego zadania.

ZWIĘKSZAJ KANAŁY 
DOTARCIA DO KANDYDATÓW

Według specjalisty ds. rekrutacji 
i selekcji oraz rozwoju zawodowe-

go pracowników w jednym z mi-
nisterstw, wykorzystanie różnych 
kanałów w celu publikowania ogło-
szeń z ofertami pracy zwielokrotni-
ło liczbę nadsyłanych odpowiedzi. 
W porównaniu z odzewem przy wy-
korzystaniu jedynie własnej strony 
internetowej ministerstwa, który wa-
hał się w granicach 10–15 zgłoszeń, 
po publikacjach prasowych wzrósł 
do 64–150 odpowiedzi. Po rozpo-
częciu publikacji na rekrutacyjnym 
portalu internetowym odzew był 
jeszcze większy, choć jest on mie-
rzony w inny sposób. Mianowicie 
obecność niektórych ogłoszeń mini-
sterstwa na tym portalu generowała 
tygodniowo „klikalność” rzędu 12 
tys. odsłon. - Wprawdzie liczba od-
słon nie jest tożsama z ilością skła-
dach aplikacji, ma jednak przeło-
żenie na znaczne zwiększenie ilości 
kandydatów na poszukiwane stano-
wisko. 

Bezwzględne zaufanie w nowe 
środki przekazu może jednak za-

wieść. Z doświadczeń wynika, że 
szerszy zakres możliwości dotarcia 
do potencjalnego pracownika to nie 
wszystko. Dlatego istotne jest, żeby 
dostosować formę poszukiwania 
kandydatów do stanowiska, którego 
oferta dotyczy. Dla wysokospecja-
listycznych stanowisk dotychczas 
sprawdzone sposoby nie zawsze 
okazują się skuteczne. Warto zatem 
korzystać także z nietypowych form 
rekrutacji. W zależności od tego jak 
bardzo specjalistyczne jest stanowi-
sko należy szukać w różnych miej-
scach tak, żeby dotrzeć do tej gru-
py odbiorców, która nas interesuje.  
Warto korzystać z innych kanałów 
docierających do potencjalnych kan-
dydatów. Np. wykorzystując prasę 
specjalistyczną lub portale tematycz-
ne wiemy, że trafiamy do tych osób, 
które realnie są zainteresowany da-
nym stanowiskiem. To skraca czas 
niezbędny na pozyskanie pracowni-
ka, jak i koszty własne.

Opracowanie powstało na podstawie dyskusji panelowej przeprowadzonej podczas
VI konferencji Nowocześni z Urzędu, która odbyła się w Warszawie 20 maja 2010 r.
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Praktyki 
absolwenckie

Zawarcie umowy absolwenckiej może dla jed-
nostki budżetowej przynieść dwojakie korzyści. 
Z jednej strony taka forma współpracy związana 
jest z ponoszeniem znacznie niższych kosztów niż 
umowa o pracę a nawet umowa zlecenia. Z drugiej 
strony jest to ciekawy sposób sprawdzenia umiejęt-
ności, kwalifikacji i cech osobowych w kontekście 
ewentualnej dalszej współpracy. 

Praktyki wykonywane na podstawie przepisów 
ustawy o praktykach absolwenckich (dalej: ustawa) 
mają na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania 
doświadczenia i nabywania umiejętności praktycz-
nych niezbędnych do wykonywania pracy. Z prze-
pisów ustawy nie wynika jednak, że osoby te muszą 
być objęte szczególnym nadzorem szkoleniowym 
czy wręcz pedagogicznym. Nabywanie doświad-
czenia odbywa się tutaj poprzez wykonywanie 
przez nich pracy.

Przepisy nie ograniczają kręgu podmiotów, na 
rzecz których absolwent taką pracę może świad-
czyć. Umowę dotycząca praktyk może zatem jak 
najbardziej zawrzeć jednostka budżetowa, przy 
czym – w związku z tym, że nie jest to zatrudnienie 
o charakterze pracowniczym ale odrębna umowa 
nazwana nie tworząca stosunku pracy – nie stosu-
jemy postanowień dotyczących sformalizowanego 
zatrudnienia  na wolnym stanowisku urzędniczym. 

KTO MOŻE BYĆ ABSOLWENTEM

Osoba przyjmowana na praktykę na podstawie 
przepisów ustawy (absolwent) musi spełniać nastę-
pujące dwie cechy łącznie (art. 2 ust. 1 ustawy):

• ukończyła co najmniej gimnazjum,
• w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła

30. roku życia. 

Bierzemy tutaj pod uwagę nie tylko osoby, któ-
re ukończyły co najmniej gimnazjum w Polsce ale 
także osoby, które posiadają świadectwo ukończe-
nia szkoły za granicą, uznane za równorzędne świa-
dectwu ukończenia polskiego gimnazjum zgodnie 
z art. 93 ustawy z dnia 7.9. 1991 r. o systemie oświaty  
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  ze zm.).   

Odbywanie praktyki  nie stanowi przeszko-
dy do zachowania lub nabycia statusy osoby  

Umowa pozwalająca ograniczyć 
koszty i dodatkowo sprawdzić 
przyszłego pracownika

NOWE MEDIA UCZĄ NAS 
MONITOROWAĆ RYNEK

Wykorzystując portale interne-
towe można łatwo sprawdzić zain-
teresowanie ofertami. Jak wskazują 
dane, największa frekwencja odwie-
dzin dotyczy stanowisk niespecjali-
stycznych. W zależności od konkret-
nego stanowiska ilość odwiedzin 
może sięgać wspomnianych 12 tys. 
w ciągu tygodnia. Dolna granica 
tej skali wacha się między 5–6 tys. 
wejść na stronę oferty. Wysokospe-
cjalistyczne oferty przyciągają ze 
zrozumiałych przyczyn mniejszą 
ilość zainteresowanych, między 
2–3 tys. w ciągu dwóch tygodni. 
Należy jednak pamiętać, że tak-
że miejsce w internecie ma istotne 
znaczenie. Nie wystarczy zamie-
ścić ogłoszenia jedynie na własnej 
stronie urzędu. Także obowiązkowe 
ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej nie gwarantuje dotarcia 
do właściwych kandydatów. Osoby 
spoza administracji często nie wie-
dzą, gdzie szukać ofert pracy w tej 
branży. 

Stołeczny urząd wykorzystuje 
także inne rozwiązania w tym obsza-
rze. Dostosowując się do wymagań 

komunikacji elektronicznej wpro-
wadzany jest cyfrowy obieg doku-
mentów w procesie rekrutacji. 

OUTSOURCING 
REKRUTACYJNY

Ze względu na skalę oraz zakres 
prowadzonej działalności w ramach 
zarządzania zasobami ludzkimi do-
świadczenie sektora komercyjnego 
w obszarze HR jest niewątpliwie po-
żądanym know-how. Dostęp do nie-
go regulują jednak zasady rynku. Jak 
przekonuje jednak Tomasz Farana 
ze Stowarzyszenia Agencji Zatrud-
nienia: współpraca w tym obszarze 
z profesjonalną firmą HR może przy-
czynić się do optymalizacji kosztów. 
Bardzo często negatywne skutki zbyt 
długiego utrzymywania się wakatu 
na ważnym stanowisku mogą być 
niewspółmiernie duże w stosunku 
do zwiększonych kosztów rekruta-
cji. - Oszczędność kosztów niemate-
rialnych jest istotnym aspektem tego 
typu współpracy – dodaje Farana. Co 
więcej, w przypadku wspomnianego 
braku możliwości badania pewnych 
kompetencji przez macierzystą jed-
nostkę kadrową, oferta rekrutacji 
przy pomocy nowoczesnych narzę-
dzi może dać rzeczywistą szansę 

na selekcję właściwego kandydata. 
Oczywiście w kwestii profesjona-
lizmu usług proponowanych przez 
firmę zewnętrzną ocena zależy od 
doświadczenia urzędników oraz 
rzetelności przeprowadzonej przez 
nich analizy korzyści wynikających 
z takiej współpracy. Wydaje się 
jednak, że nowoczesne technologie 
w obszarze HR mogą być bardzo 
użyteczne dla administracji. Prawo 
nie zawsze sprzyja takiemu przed-
sięwzięciu ze względu na wiele ba-
rier związanych z wymogami przej-
rzystości oraz zachowania procedur 
wewnątrzadministracyjnych. Zda-
niem Farany regulacje prawne nie 
zawierają jednak przeciwwskazań 
dla takiej współpracy, która na wielu 
obszarach nie napotyka żadnych ob-
ostrzeń . Zastanawiając się nad tym 
rozwiązaniem z jednej strony nale-
ży wziąć pod uwagę doświadczenia 
państw zachodnich – według danych 
Stowarzyszenia Agencji Zatrudnie-
nia w Niemczech w taki sposób re-
krutowanych jest ok. 20 proc kadry 
administracji publicznej, w Wielkiej 
Brytanii nawet 30 proc - z drugiej 
natomiast możliwości oraz potrzeby 
polskich urzędów.



1716 www.publiczni.pl www.publiczni.pl

Katolog Usług EdukacyjnychKatolog Usług Edukacyjnych

bezrobotnej, jednak absolwent zo-
bowiązany będzie w takich przy-
padkach do przedstawienia w po-
wiatowym urzędzie pracy umowy 

o praktykę absolwencką. 

W razie praktyki wykonywanej 
odpłatnie może nawet zachować 
(albo nabyć) prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych, o ile nie świadcze-

nie, które z tego tytułu otrzymuje 
nie przekracza połowy minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.  

UMOWA 

Praktykę odbywa się na podsta-
wie pisemnej umowy o praktykę 
absolwencką zawieranej pomiędzy 
praktykantem a podmiotem przyj-
mującym na praktykę. 

Umowa powinna określać 
w  szczególności:

•   rodzaj pracy, w ramach której
praktykant ma uzyskiwać 
doświadczenie i nabywać
umiejętności praktyczne;

•   okres odbywania praktyki;
•   tygodniowy wymiar czasu 

pracy w ramach praktyki;

•  wysokość świadczenia 
pieniężnego, jeżeli praktyka 
ma być odbywana odpłatnie.

Ważne! Umowa nie musi być 
umową odpłatną. Praktyka może 
być odbywana odpłatnie lub nie-
odpłatnie, zależy to ostatecznie 
od uzgodnień stron zawartych 
w umowie.

W przypadku praktyki odpłat-
nej ograniczono wysokość mie-
sięcznego świadczenia pienięż-
nego dla praktykanta do 
maksymalnie dwukrotnej 
wysokości aktu-

alnej kwoty minimalne-
go wynagrodzenia za pracę. 

Od kwoty świadczenia pobiera-
na jest zaliczka na podatek docho-
dowy od osób fizycznych według 
najniższej stawki skali podatkowej 
(obecnie 18%). W związku z tym, 
że praktykant nie podlega ubez-
pieczeniu zdrowotnemu zaliczka 
na podatek dochodowy naliczona 
przez płatnika nie ulegnie obniżeniu 
o potrąconą składkę na powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne.

Świadczenie pieniężne dla prak-
tykanta nie jest również objęte skład-
kami na ubezpieczenia społeczne, 
jednak w razie wypadku w trakcie 
wykonywania praktyki absolwent 
otrzyma świadczenia wypadkowe 
(art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o za-
opatrzeniu z tytułu wypadków lub 

Ograniczony zakres stosowania przepisów prawa pracy 

Do praktyki zastosowanie znajdują tylko niektóre przepisy Kodeksu pracy.

chorób zawodowych powstałych w szczególnych 
okolicznościach). 

Maksymalny czas trwania praktyki określono 
na 3 miesiące. Możliwe jest zawarcie kolejnej 
umowy pomiędzy tymi samymi stronami ale tylko 
wówczas, gdy łącznie umowy te nie opiewają na 
okresy dłuższe.

Stałym kosztem przyjmującego na praktykę 
– poza uzgodnionym przez strony umowy świad-
czeniem pieniężnym - są tutaj zawsze kwestie 
związane z bhp. Praktykant ma mieć bowiem 
zapewnione, na dotyczących pracowników zasa-
dach określonych w przepisach bhp, bezpieczne 
i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym 
- w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń 
związanych z odbywaniem praktyki - odpowied-
nie środki ochrony indywidualnej. 

Marek Rotkiewicz

  

Przykład: Po zakończeniu trzymiesięcznej 
praktyki praktykant domaga się ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop wypoczynkowy, którego 
w trakcie praktyki nie wykorzystał.  
Praktykant nie jest uprawniony do urlopu wypo-
czynkowego. Nie ma zatem prawa do ekwiwa-
lentu pieniężnego za urlop. 

Ważne! Absolwent nie może być zobowiązany 
do wykonywania  pracy szczególnie niebez-
piecznej w rozumieniu przepisów wydanych na 
podstawie art. 23715 KP.

Przykład: GIP w stanowisku z 31.3.2010 r. 
w sprawie praktyki absolwenckiej (GPP-364-
4560-25-1/10/PE/RP) wskazał, że w zależności 
od charakteru pracy wykonywanej w ramach 
praktyki, jej miejsce może być określone jako 
punkt bądź pewien obszar, na którym absolwent 
będzie zdobywał nowe umiejętności praktyczne. 
Departament Prawny GIP wskazał, że zgod-
nie z ustawą o praktykach absolwenckich do 
praktykanta stosuje się jedynie enumeratywnie 
wyliczone regulacje KP, przez co nie znajdzie do 
niego zastosowania instytucja podróży służbo-
wej. Brakuje tym samym podstaw prawnych, 
aby wypłacać praktykantowi diety i inne należ-
ności zagwarantowane pracownikom wykonują-
cym na polecenie pracodawcy zadania służbowe 
poza stałym miejscem pracy.

Podstawa prawna: 
•  ustawa z dnia 17.7.2009 r. o praktykach

absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052),
•   art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z 30.10. 2002 r.

o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób
zawodowych powstałych w szczególnych 
okolicznościach  (Dz. U. Nr 199, poz. 1674 ze zm.)
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Udzielanie zamówień publicznych na usługi szkoleniowe  
zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych

W stosunku do zamówień pu-
blicznych realizowanych celem 
nabycia usług szkoleniowych 
lub edukacyjnych, zastosowa-
nie znajduje procedura wskazana 
w art. 5 ustawy Prawo zamówień  
publicznych (dalej zwanej: „Pzp”). 
Zakres przedmiotowy art. 5 usta-
wy Pzp należy bowiem odnosić do 
treści załącznika Nr 2 Rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie 
wykazu usług o charakterze priory-
tetowym i  (Dz.U. z 2010r. Nr 12, 
poz. 68), szczegółowo poprzez 
ustalenie rodzajów usług odpowia-
dających kodom Wspólnego Słow-
nika Zamówień (CPV). Wskazane 
Rozporządzenie w załączniku Nr 2 
klasyfikuje usługi szkoleniowe jako 
usługi niepriorytetowe w kategorii 
24. Kategoria ta obejmuje wszystkie 

rodzaje usług określone kodami od 
80000000-4 do 80660000-8 z wy-
jątkiem usług opatrzonych kodami 
80533000-9 – usługi zapoznawania 
użytkownika z obsługą komputera 
i usługi szkoleniowe, 80533100-0 
– usługi szkolenia komputerowe-
go oraz 80533200-1 – kursy kom-
puterowe. Ww. usługi, wyłączone 
z kategorii usług szkoleniowych, 
sklasyfikowane zostały w kategorii 
27 załącznika Nr 2 jako inne usłu-
gi niepriorytetowe. Aktualny Słow-
nik, w brzmieniu obowiązującym 
od dnia 15 września 2008 r., stanowi 
załącznik do Rozporządzenia Ko-
misji Nr 213/2008 z 28 listopada 
2007 r. zmieniającego rozporządze-
nie WE Nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE 

i 2004/18/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczących procedur 
udzielania zamówień publicznych 
w zakresie zmiany CPV (Dz. U. 
UE z 15. 03. 2008 r. L 74/1). CPV 
wśród usług edukacyjnych i szkole-
niowych wymienia między innymi: 
usługi szkolnictwa podstawowego 
(kod: 80100000-5), usługi szkolnic-
twa średniego (kod: 80200000-6), 
usługi edukacji młodzieży (kod: 
80310000-0), usługi edukacji me-
dycznej (kod: 80320000-3), różne 
usługi szkolne (kod: 80410000-1) 
W tym wśród usług szkoleniowych 
(kod: 80500000-9) CPV wymienia 
między innymi: usługi szkolenia spe-
cjalistycznego (kod: 80510000-2), 
usługi szkolenia personelu (kod: 
80511000-9), placówki szkoleniowe 
(kod: 80520000-5), seminaria szko-
leniowe (kod: 80522000-9), usługi 

szkolenia zawodowego (kod: 80530000-8), usługi 
szkolenia technicznego (kod: 80531200-7), ofero-
wania kursów językowych (kod: 80580000-3). 

Stosownie do brzmienia przepisu art. 5 ust. 1 
ustawy Pzp, zamawiający udzielający zamówienia 
na ww. usługi może nie stosować przepisów ustawy 
dotyczących terminów składania wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu 
składania ofert, wadium, obowiązku żądania doku-
mentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów 
oceny ofert na postawie właściwości wykonaw-
cy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia 
przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, 
dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicz-
nej. Dodatkowo, zamawiający nabywając powyższe 
usługi może wszcząć postępowanie w trybie ne-
gocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki 
również w innych uzasadnionych przypadkach niż 
wskazane odpowiednio w art. 62 ust. 1 oraz 67 ust. 1 
ustawy Pzp, w szczególności, jeśli zastosowanie in-
nego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną 
z następujących okoliczności:

• naruszeniem zasad celowego, oszczędnego 
i  efektywnego dokonywania wydatków,

• naruszeniem zasad dokonywania wydatków 
w wysokości i w terminach wynikających 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

• poniesieniem straty w mieniu publicznym

• uniemożliwieniem terminowej realizacji za-
dań (art. 5 ust. 1 a ustawy Pzp).

Możliwość skorzystania z uprawnień jakie przyznaje 
art. 5 ust. 1 a ustawy Pzp została uzależniona od za-
istnienia szczególnych okoliczności powodujących, 
iż skorzystanie z trybów zapewniających konkuren-
cyjność byłoby z jakiś względów mniej korzystne od 
udzielenia zamówienia w trybie szczególnym bądź 
w niektórych przypadkach utrudnione, przy czym 
przesłanki te mają charakter norm generalnych, a za-
tem wymagają interpretacji ad casum. Zamawiający 
zatem, przed wszczęciem postępowania w trybie ne-
gocjacji bez ogłoszenia bądź zamówienia z wolnej 
ręki, zobowiązany jest wykazać okoliczności uza-
sadniające dokonany wybór oraz udokumentować 
motywy swojego działania. Stosownie do dyspozy-
cji art. 5 ust. 1 a ustawy Pzp, podstawą zastosowa-
nia tego przepisu mogą być zarówno okoliczności 
bezpośrednio wskazane w tym przepisie jak również 
inne obiektywne okoliczności uzasadniające jego za-
stosowanie. 

Jak wybrać odpowiedni tryb do danego projektu szkoleniowego?
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USŁUGI NIEPRIORYTETOWE, 
W TYM DOTYCZĄCE 

NABYCIA USŁUG 
SZKOLENIOWYCH

W postępowaniach, których 
przedmiotem są usługi niepriory-
tetowe, w tym dotyczące nabycia 
usług szkoleniowych, nie obowią-
zuje zakaz wynikający z dyspozy-
cji art. 91 ust. 3 ustawy, zgodnie 
z  tórym zamawiający udzielając 
zamówień publicznych nie może 
konstruować kryteriów oceny ofert 
dotyczących właściwości wykonaw-
ców, a w szczególności ich wiary-
godności ekonomicznej, technicznej 
lub finansowej (kryteriów podmio-
towych). Oznacza to, iż w przed-
miotowych postępowaniach prowa-
dzonych w trybach przetargowych 
- właściwości wykonawców tj. do-
świadczenie, posiadanie przez nich 
znajomości określonej branży lub 
kwalifikacje personelu, mogą być 
brane pod uwagę przy wyborze ofer-
ty najkorzystniejszej. W przypadku 
bowiem usług wskazanych w arty-
kule 5 ustawy Pzp, cechy podmioto-
we wykonawcy i jego doświadczenie 
czy wykształcenie osób, które będą 
uczestniczyły w realizacji zamówie-
nia, mają podstawowe znaczenie dla 
prawidłowego wykonania tego za-
mówienia. Zatem, należy stwierdzić, 
iż cele usług szkoleniowych (zapew-
nienie jak najlepszych warunków do 
pogłębiania wiedzy, poprzez odpo-
wiednią kadrę szkoleniową) mogą 
zostać również w pełni zrealizowa-
ne poprzez udzielenie zamówienia 
otwartego na konkurencję. Niemniej 
jednak możliwość zastosowania 
w postępowaniu konkurencyjnym 
podmiotowych kryteriów wyboru 
oferty najkorzystniejszej nie wyklu-
cza możliwości zlecenia wykonania 
tych usług z wolnej ręki jeśli zama-
wiający będzie w stanie wykazać, 
iż tylko ten sposób wyboru wyko-
nawcy umożliwia realizację celów 
planowanego zamówienia. 

ZAKRES (PRZEDMIOT) 
UDZIELANYCH ZAMÓWIEŃ

Przy udzielaniu zamówień, któ-

rych przedmiotem są usługi edu-
kacyjne lub szkoleniowe częstym 
problemem zamawiających jest pra-
widłowe ustalenie zakresu (przed-
miotu) udzielanych zamówień, 
w taki sposób, by nie narazić się na 
zarzut nieupraw-
nionego dziele-
nia zamówienia 
na części (art. 32 
ust.  2 ustawy Pzp). 
Odnosząc się do 
powyższego za-
gadnienia, należy 
wskazać, iż zama-
wiający podejmując decyzję o  dzie-
leniu zamówienia publicznego, 
obejmującego swym przedmiotem 
ww. usługi, w jednym postępowaniu 
bądź też co do udzielenia kilku za-
mówień po przeprowadzeniu kilku 
odrębnych procedur, co do zasady 
powinien kierować się następujący-
mi przesłankami: 

W jednym postępowaniu powin-
ny być nabywane świadczenia tego 
samego lub podobnego rodzaju 
tj. usługi, które spełniają te same lub 
podobne funkcje, które łączy przy-
należność do tej samej lub podobnej 
grupy tematycznej (element przed-
miotowy) i gdy istnieje wykonawca 
zdolny samodzielnie wykonać całe 
zamówienie (element podmiotowy). 
Ponadto, aby zakup określonego 
rodzaju usług możliwy był po prze-
prowadzeniu jednego postępowania, 
obok ww. przesłanek konieczne jest 
spełnienie dodatkowego warunku 
istnienia związku funkcjonalnego 
i czasowego pomiędzy nabywanymi 
usługami szkoleniowymi lub eduka-
cyjnymi, bez których nie zachodzi 
konieczność sumowania wartości 
poszczególnych świadczeń. Innymi 
słowy, zamawiający w celu ustale-
nia zakresu przedmiotowego zamó-
wienia musi wiedzieć co chce nabyć 
i potrafić określić zarówno zakres 
świadczeń jak i ich czas, a świad-
czenia, które mają być przedmiotem 
jednego postępowania powinny być 
ze sobą funkcjonalnie powiązane 
i mogą być zrealizowane przez jed-
nego wykonawcę. 

Biorąc powyższe pod uwagę, na-
leży stwierdzić, iż w sytuacji, gdy 
zamawiający udziela zamówienia 
na szkolenia, powinien pogrupować 
je przede wszystkim według kryte-
rium tematycznego i możliwości ich 

realizacji przez jednego wykonaw-
cę. Szkolenia obejmujące taką samą 
lub podobną tematykę, prowadzone 
dla określonej grupy odbiorców, je-
żeli mogą być zrealizowane przez 
jednego wykonawcę, należy trakto-
wać jako jedno zamówienie, którego 
wartość powinna zostać oszacowana 
łącznie, zgodnie z art. 32 ust. 1 usta-
wy Pzp. Jednocześnie, określając 
przedmiot i wartość zamówienia pu-
blicznego należy mieć na względzie 
zakaz wynikający z treści art. 32 
ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym 
zamawiający nie może, w celu unik-
nięcia stosowania ustawy, dzielić 
zamówienia na części oraz zaniżać 
jego wartości. Podział zamówienia 
na części wbrew przepisom ustawy 
ma miejsce wówczas, gdy powiązane 
ze sobą w sposób funkcjonalny i cza-
sowy przedmiotowo podobne usługi, 
które mogą być realizowane przez ten 
sam podmiot, celowo nie są łączone 
w jednym postępowaniu, a brak jest 
obiektywnych i uzasadnionych po-
wodów, by zlecać ich wykonanie od-
dzielnie. Przepis art. 32 ust. 2 ustawy 
Pzp ma zapobiegać m. in. sytuacjom, 
w których zamawiający, chcąc omi-
nąć ustawowe procedury, dzieli jed-
no zamówienie na kilka mniejszych 
o niższej wartości. Należy jednak 
wskazać, iż jeżeli zamawiający do-
konuje podziału zamówienia na czę-
ści, ale podział taki nie prowadzi do 
odstąpienia od stosowania ustawy 
lub nie prowadzi do łagodzenia re-
żimu, w którym zamówienie byłoby 
udzielane, gdyby podział nie nastąpił, 

”
wówczas nie stanowi on obejścia przepisów ustawy,  
a tym samym naruszenia dyspozycji art. 32 ust. 2 
ustawy Pzp. 

W sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są 
szkolenia o różnej tematyce i nie ma możliwości 
udzielenia zamówienia na te szkolenia jednemu 
wykonawcy, po przeprowadzeniu jednego postę-
powania, nie będzie można mówić o dzieleniu za-
mówienia na części w celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy Pzp, gdy każde ze szkoleń będzie 
stanowiło odrębny przedmiot zamówienia. W takiej 
sytuacji, jeśli wartość poszczególnych zamówień 
nie przekracza wartości, o której mowa w art. 4 
pkt 8 ustawy Pzp, czyli wyrażonej w złotych war-
tości 14 000  euro, zamawiający jest uprawiony do 
nabycia usług szkoleniowych o określonej tematy-
ce, bez obowiązku wyłonienia wykonawców w po-
stępowaniu prowadzonym na zasadach określonych 
w ustawie Pzp. O tym czy w danych okoliczno-
ściach mamy do czynienia z jednym większym 
zamówieniem czy też np. z kilkoma mniejszymi 
zamówieniami odrębnymi o zbliżonym przedmio-
cie rozstrzygnąć musi samodzielnie zamawiający 
w oparciu o posiadaną przez niego wiedzę oraz do-
świadczenie w zakresie prowadzonej przez siebie 
działalności. 

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
UNIJNYCH

W okolicznościach realizowania przez zamawia-
jącego wieloletnich projektów współfinansowanych 
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej, w których zakres wchodzą usługi szkolenio-
we, szacowanie wartości powinno następować ko-
lejno w dwóch obszarach. 

Pierwszy badany obszar – odnosi się do potrze-
by objęcia szacowaniem wszystkich świadczeń 
z zakresu szkoleń o jednorodnym charakterze (speł-
niających przesłanki, o których mowa w pkt III opi-
nii) w stosunku do całości projektu w sytuacji, gdy 
zamawiający jest w stanie z góry określić przedmiot 
całego zamówienia w perspektywie długości trwa-
nia projektu. W pierwszej kolejności przy szaco-
waniu wartości zamówień udzielanych w zakresie 
projektu współfinansowanego ze środków UE, ko-
nieczne jest zatem wyodrębnienie tych zamówień, 
których zakres może być oszacowany z góry na 
cały okres realizacji całego lub większej części pro-
jektu, i które mogą zostać udzielone jednorazowo 
w  ramach jednego postępowania. W odniesieniu do 
tych zamówień ich szacunkowa wartość winna być 
ustalona z uwzględnieniem pełnego zakresu usług 
przewidywanych do wykonania w całym okresie 
realizacji projektu. 

W sytuacji, gdy przedmiotem 
zamówienia są szkolenia 

o różnej tematyce i nie ma możliwości 
udzielenia zamówienia na te szkolenia 
jednemu wykonawcy, po przeprowadze-
niu jednego postępowania

„
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Kolejny obszar odnosi się do 
potrzeby wyodrębnienia i szacowa-
nia wartości tych zamówień, które 
są możliwe do określenia dopiero 
w trakcie realizacji projektu i zależ-
nie od bieżących potrzeb związa-
nych z realizacją projektu. W kon-
sekwencji, w ramach tego samego 
projektu możemy mieć do czynienia 
z kilkoma samodzielnymi zamówie-
niami dotyczącymi tego samego lub 
zbliżonego rodzajowo przedmio-
tu. W takim przypadku nie mamy 
do czynienia z niedopuszczalnym 
podziałem zamówienia na części  
(art.  32 ust. 2 ustawy Pzp), lecz 

z kilkoma odrębnymi i następują-
cymi po sobie zamówieniami pu-
blicznymi, których wartość będzie 
szacowana odrębnie. Innymi słowy, 
podział i odrębne szacowanie warto-
ści dla jednorodnych lub zbliżonych 
rodzajowo świadczeń może być uza-
sadnione przyczynami obiektywny-
mi - niemożnością łącznego oszaco-
wania wszystkich potrzebnych usług 
dla potrzeb jednego postępowania 
o udzielenie zamówienia publiczne-
go. 

Przy czym wymaga podkreśle-
nia, że przyczyny podziału, o którym 
mowa wyżej muszą być obiektywne 

tj. wynikać z celu lub charakteru 
świadczeń. W odniesieniu do takich 
zamówień, których zakres nie może 
być oszacowany dla całego okre-
su realizacji projektu, dla instytucji 
sektora finansów publicznych będzie 
miała przede wszystkim zastoso-
wanie zasada właściwa dla sporzą-
dzania rocznych planów zamówień 
publicznych i rocznego szacowania 
ich wartości. Wartości tych zamó-
wień będą podlegały sumowaniu 
z innymi tożsamymi zamówieniami 
udzielanymi przez zamawiającego 
w tym samym okresie. Oznacza to, 
iż zamówienia nabywane na potrze-
by realizacji projektu będą stanowi-
ły część jednego zamówienia osza-
cowanego z uwzględnieniem innych 
tożsamych przedmiotowo zamówień 
nabywanych przez zamawiającego 
w tym samym okresie. Podkreślić 
przy tym należy, że wzgląd na źródło 
finansowania nie upoważnia zama-
wiającego do podziału zamówienia 
na części, tj. udzielania zamówień 
na tożsamy przedmiot odrębnie 
z  uwagi na finansowanie z budże-
tu własnego i z środków unijnych  
(por. również: opinia „Szacowanie 
wartości i udzielanie zamówień ob-
jętych projektem współfinansowa-
nym ze środków Unii Europejskiej).

1.  W sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówień na szkolenia, powinien starać się pogrupować je we-
dług kryterium podobnego przeznaczenia i możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę. Szkolenia 
obejmujące taką samą lub podobną tematykę, prowadzone dla określonej grupy odbiorców, jeżeli mogą 
być zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie, którego wartość 
powinna zostać oszacowana łącznie, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Jako zamówienia odrębne powinny być traktowane zamówienia, które mają różne przeznaczenie lub nie 
zachodzi możliwość ich wykonania przez jednego wykonawcę, lub gdy pomiędzy nabywanymi usługami 
nie można wykazać istnienia związku funkcjonalnego lub czasowego. 

3. Zamawiający, określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego powinien mieć na względzie zakaz 
wynikający z treści art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym nie może, w celu uniknięcia stosowania 
ustawy, dzielić zamówienia na części oraz zaniżać jego wartości.

4. Szacowanie wartości zamówień realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych, nie różni się od za-
mówień realizowanych ze środków pochodzących z budżetu jednostek finansów publicznych. Autono-
miczne źródła finansowania nie decydują o kwalifikacji zamówień jako odrębnych

Kwestią, która w procesie udzie-
lania zamówień w przedmiocie re-
alizacji usług szkoleniowych, może 
budzić wątpliwości jest zagadnie-
nie szacowania wartości zamówień 
obejmujących realizację szkoleń 
indywidualnych, prowadzonych na 
postawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. - o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69,  
poz. 415 ze zm.). Co do zasady szko-
lenia indywidualne można uznać za 
zamówienia nieprzewidywalne dla 
zamawiającego. Urząd Pracy, na 
którym spoczywa obowiązek ich 
przeprowadzenia, nie jest bowiem 
w stanie przewidzieć kto i kiedy 
zostanie na takie szkolenie skie-
rowany. Z uwagi na okoliczność, 
iż tematyka szkoleń wybierana jest 

indywidualnie przez zainteresowa-
nego bezrobotnego w trakcie roku 
budżetowego, trudno oczekiwać, 
aby zamawiający uwzględniał te 
szkolenia przy planowaniu rocz-
nego kalendarza szkoleń. Niemniej 
jednak nie można wykluczyć, 
iż zamówienia na szkolenia indy-
widualne w pewnych okoliczno-
ściach będą sumowane z innymi 
zamówieniami. Obowiązek ten 
wystąpi w szczególności wówczas, 
gdy zamawiający w momencie 
przygotowywania postępowania 
będzie wiedział o konieczności re-
alizacji takiego samego szkolenia 
bądź szkoleń, na które zapotrzebo-
wanie złożyli indywidualnie inni 
bezrobotni. W takim przypadku, 
wartość ww. zamówień co do za-
sady winna być ustalona łącznie 

z zamówieniami na planowe szko-
lenia grupowe, z uwzględnieniem 
uwag dotyczących szacowania 
wartości zamówień poczynionych 
wyżej. Natomiast, w przypadku, 
gdy konieczność realizacji szkoleń 
indywidualnych zaistnieje dopiero 
w momencie, gdy całe zapotrze-
bowanie zamawiającego na dane 
szkolenia zostało zaspokojone po-
przez przeprowadzone, stosownie 
do swoich potrzeb z zachowaniem 
należytej staranności, postępowa-
nia, a w trakcie roku pojawiła się 
nieprzewidziana wcześniej potrze-
ba nabycia takich samych lub po-
dobnych usług, zamówienia takie 
należy traktować jako zamówienia 
odrębne od udzielonych wcze-
śniej, szacując ich wartość zgodnie 
z art. 32 ustawy Pzp. 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Ważne!

VIII Konferencja Nowocześni z Urzędu

Zarezerwuj ten termin! 13.10.2011 r.



2524 www.publiczni.pl www.publiczni.pl

Katolog Usług EdukacyjnychKatolog Usług Edukacyjnych

Szkolenia lepsze, ni� te, do których przywyk�e�

najlepsi eksperci     wiedza zawsze z pierwszej r�ki

Tel. /fax (17) 85 33 777 
infolinia: 801 889 888
doradztwo@noweprzetargi.pl
redakcja@noweprzetargi.pl 
szkolenia@noweprzetargi.pl

• Szkolenia jednodniowe w głównych 
miastach Polski

• Szkolenia dwu- i trzydniowe
• Szkolenia wyjazdowe
• Szkolenia w siedzibie Klienta

• Zamówienia publiczne
• Fundusze unijne
• Prawo administracyjne
• Prawo budowlane
• Pomoc publiczna
• Podatki
• Szkolenia miękkie

infolinia: 801 889 888

Sprawdź jak się uczysz!

Dla każdego któryś z tych etapów jest łatwiejszy od innych. Preferowanie określonego stylu 
uczenia się wskazuje na indywidualny styl uczenia się. Przyswajanie jest bardziej efektywne, kiedy 
przechodzi się przez cały cykl nauki.

Entuzjaści (doświadczenie)

• To ludzie o otwartych głowach, pozbawieni sceptycyzmu. Sprawia to, że 
z entuzjazmem podchodzą do wszystkiego, co nowe

• Kierują się zasadą, że wszystkiego trzeba spróbować – zwykle najpierw działają, 
a potem myślą o konsekwencjach

• Są cały czas aktywni, rozwiązują problemy przez „burzę mózgów”

Jeśli uważasz, że odpowiadasz temu opisowi, to najprawdopodobniej najwięcej 
nauczysz się, kiedy:
• Będziesz mógł sam spróbować
• Będziesz zaangażowany w krótkie działania, takie jak odgrywanie ról, 

w których będziesz znajdował się w centrum uwagi
• Będziesz otrzymywać ciekawe i różnorodne zadania, zwykle z udziałem 

innych ludzi

Typologia wg Petera Honey i Alana Mumford:
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Myśliciele (przemyślenia)
• Lubią stać z boku i analizować doświadczenia, obserwować je z różnych 

punktów widzenia i słuchać innych, zanim sami wygłoszą swoje zdanie
• Liczy się dla nich zebranie dostatecznej ilości danych i dogłębne 

przeanalizowanie doświadczeń i zdarzeń, zwykle więc jak najdłużej 
odwlekają wyciągnięcie ostatecznych wniosków.

Jeśli odpowiadasz temu opisowi, to najprawdopodobniej najwięcej nauczysz 
się, kiedy będziesz mógł:
• Zachować dystans do wydarzeń, słuchać i obserwować
• Samodzielnie badać i analizować
• Sam określać moment podjęcia decyzji i mieć szansę na przemyślenie 

działania przed jego rozpoczęciem
• Spokojnie przeanalizować to, czego się nauczyłeś

Teoretycy (wnioskowanie)
• Dopasowują obserwacje i integrują je w złożone, lecz spójne logiczne 

teorie, analizując zagadnienia w sposób stopniowy
• Zwykle są perfekcjonistami i źle czują się dopóki wszystko nie jest 

uporządkowane i dopasowane do racjonalnego schematu
• Przywiązują wielką wagę do podstawowych założeń, zasad, teorii, modeli i 

myślenia systemowego

Jeśli uważasz, że jesteś teoretykiem, to prawdopodobnie najwięcej nauczysz 
się, kiedy:
• Będziesz zmuszony do wykorzystania swego intelektu, np. kiedy będziesz 

miał możliwość podważania założeń lub logiki
• Sytuacja będzie miała swoją strukturę i jasny cel
• Będziesz miał do czynienia z logicznym, racjonalnym rozumowaniem i nie 

zabraknie ci czasu na jego analizę

Pragmatycy (planowanie)
• Pragmatycy lubią sprawdzać nowe teorie, idee i techniki po to, by 

dowiedzieć się, czy funkcjonują w praktyce
• Poszukują nowych idei i wykorzystują każdą okazję do 

eksperymentowania
• Lubią iść naprzód oraz szybko i pewnie wprowadzać w życie idee, 

niecierpliwią ich długie dyskusje

Jako pragmatyk prawdopodobnie najwięcej nauczysz się w sytuacjach, 
w których będziesz mógł:
• Używać technik, które dają oczywiste korzyści praktyczne
• Natychmiast wdrażać to czego się nauczyłaś
• Wypróbować i ćwiczyć techniki
• Zauważyć oczywiste powiązanie między tematem a rzeczywistym 

problemem lub szansą w pracy

1. Uniwersalne prawo rozwiązań mówi, że:
Nie ma żadnego uniwersalnego rozwiązania dla ludzkich problemów – z wyjątkiem śmierci. Każdy więc musi być 
całkowicie otwarty i akceptować pewien stopień anarchii u ludzi poszukujących dla siebie rozwiązań.

2. Prawo akceptacji zmiany mówi:
Ludzie mają mnóstwo nawyków i skłonności. Kiedy wystąpi się z propozycją zmiany sposobu pracy, po pierwszym roku 
takiego programu można zauważyć, że w najlepszym razie:

• 30% ludzi chętnie się przystosowało
• 30% ludzi przystosowało się z niechęcią
• 30% zdecydowanie opiera się z mianom
• 10% to ci, co do których nie ma nadziei

Podczas pierwszego roku można spodziewać się, że:

• Ci, co się chętnie przystosowali będą zaniepokojeni, ale nastawieni optymistycznie
• Ci, co się przystosowali mniej chętnie będą zaniepokojeni i raczej pełni pesymizmu
• „Oporni”  uciekną w zaprzeczenie i przyjmą strusią politykę
• „Beznadziejni” nie zniosą stresu i mogą odejść z pracy

3. Prawo motywacji mówi, że:
Ludzie będą traktować własny rozwój poważnie tylko wtedy, gdy zauważą wynikające z niego wymierne korzyści 
lub równie wymierne negatywne konsekwencje braku tego rozwoju.

4. Prawo widocznych nagród mówi, że:
Ludzie doskonale wiedzą, jakie zachowania są nagradzane w ich organizacji. Będą więc raczej kopiować to, 
co ich przełożeni robią i kim są, a nie robić to, co mówią, że trzeba robić w sprawach związanych z przyjęciem 
odpowiedzialności za własny rozwój w kontekście zachowań preferowanych przez firmę.

5. Prawo korzyści dla firmy mówi, że:
Kierownicy, którzy nie chcą uzgodnić i wspierać 
programu rozwoju osobistego zapewniającego 
równowagę między ambicjami pracownika a realnymi 
korzyściami dla firmy, nie są do niczego przydatni.

6. Prawo niewymiernych korzyści mówi, że:
Programy rozwoju osobistego rzadko dają wymierne 
wyniki, które zadowolą księgowego.

7. Prawo satysfakcji mówi, że:
Powinieneś angażować się w układy wyłącznie z tymi 
ludźmi, którzy rozumieją, akceptują i naprawdę 
próbują postępować z powyższymi prawami. Jeśli 
masz nieszczęście pracować dla szefa, który nie 
potrafi zaakceptować tych praw, powinieneś zmienić 
szefa.

Siedem praw samodzielnego rozwoju osobistego
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W jaki sposób się uczymy?
Proces uczenia się może zacząć przebiegać kiedy „uczeń” uświadomi sobie czego 

nie wie i nie potrafi oraz jakie są docelowe wymagania wobec niego.



31www.publiczni.pl

Katolog Usług Edukacyjnych

. -


