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Szkolenia odpowiedzią 
na potrzebę rozwoju?

Trainings as an answer
 for the skills improvement needs?

Stanislaw Lem said: “if people had done only what appeared 
to be possible, we would live in caves till today”. The pursuit of de-
velopment is an inherent of human trait. Today it is also an require-
ment of the environment in which we operate. Employers expect 
us to continuously improve skills. Previously acquired knowledge 
and skills are only the foundation, a springboard for further devel-
opment. In response to the needs of a rapidly growing market of 
training services. This article is an critical analysis of the training 
service market. It is also an attempt to answer the question of the 
wage of self-development. In addition the paper shows the way of 
shaping the image of development actions and Human Resources 
staff, in the available products of mass culture. 

Keywords: training effectiveness, development, training, busi-
ness trainer.

Stanisław Lem powiedział kiedyś: „Gdyby ludzie robili tylko to, 
co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzielibyśmy w jaskiniach”. 
Dążenie do rozwoju jest immanentną cechą człowieka. Współcze-
śnie stało się również wymaganiem środowiska, w którym przyszło 
nam funkcjonować. Pracodawcy oczekują od nas stałego ponosze-
nia kwalifikacji. Dotychczas zdobyta wiedza i umiejętności mają 
być tylko fundamentem i trampoliną do dalszego rozwoju. W od-
powiedzi na te potrzeby prężnie rozwija się rynek usług szkolenio-
wych. Wizerunek szkoleń i trenerów biznesu nie pozostaje jednak 
nieskazitelny. Niniejsze opracowanie stanowi krytyczną analizę ryn-
ku szkoleniowego i próbę odpowiedzi na pytania o wagę rozwoju 
osobistego oraz na to, w jaki sposób kształtowany jest obraz działań 
rozwojowych i kadry Human Resources w dostępnych wytworach 
kultury masowej.

Słowa kluczowe: efektywność szkoleń, rozwój, szkolenia, trener 
biznesu.
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Dążenie do rozwoju jako immanentna
 cecha człowieka

„Kto się nie rozwija, ten się cofa”, Sky is the limit – to 
tylko niektóre z rozlicznych haseł obrazujących to, jak bar-
dzo pożądanym, a jednocześnie popularnym kierunkiem 
w ostatnich latach stało się dążenie do doskonalenia. Nie 
będzie chyba przesadą, jeśli nazwie się go swego ro dzaju 
kultem stałego rozwijania kompetencji, który owładnął 
chyba wszystkie wymiary życia: zawodowy, interpersonal-
ny, emocjonalny i poznawczy. Dla sprostania wymaganiom 
współczesności jesteśmy wręcz zmuszeni poszerzać wa-
chlarz posiadanych umiejętności. Spoczywanie na laurach 
nie jest bowiem tym, czego oczekuje rynek i pracodawcy. 
Mamy nie tylko odpowiadać, ale czasami wręcz wyprzedzać 
rosnące potrzeby odbiorców naszych produktów i usług. 
Nasz życiorys powinien być bogaty w dodatkowe umiejęt-
ności, przydatne na stanowisku pracy oraz w szereg certyfi-
katów, które mają potwierdzać posiadaną wiedzę i umiejęt-
ności. Podstawowa wiedza i umiejętności zapewniane nam 
przez system edukacji to często za mało, szczególnie kiedy 

gra toczy się o wysoką stawkę, jaką jest atrakcyjne stanowi-
sko. Dlatego też chętnie korzystamy z dodatkowych kursów 
czy szkoleń, które mają wzbogacić nasz życiorys i wzmocnić 
naszą pozycję w oczach potencjalnego pracodawcy. Biorąc 
z kolei pod uwagę perspektywę pracodawców, można za-
uważyć, że tym, co wskazywane jest jako atuty organizacji, 
a co często podkreślane jest w ogłoszeniach o pracę i ma 
zmotywować do ubiegania się o określoną posadę, są ha-
sła typu: „praca w dynamicznym zespole zapewniającym 
rozwój”, „system szkoleń rozwojowych” lub „możliwość roz-
woju w międzynarodowej organizacji.” Przyjąć więc można, 
że rozwój stał się swego rodzaju kartą przetargową w ry-
walizacji o miejsce pracy, ale też o samych pracowników. 
Organizacje oczekują rozwoju na określonym poziomie, ale 
również ten rozwój, przynajmniej na poziomie deklaratyw-
nym, zapewniają. W tym miejscu należałoby sobie zadać 
pytania: Skąd w ogóle ten pęd ku rozwojowi? Na ile jest on 
obecny w religii i nauce? Kiedy przekraczamy tę „magiczną” 
barierę, w której kończy się świadomy rozwój, a rozpoczyna 
nieskoordynowana pogoń za kolejną porcją, w istocie dru-
gorzędnej dla nas, wiedzy? Jak procesy rozwojowe i pra-
cownicy obszaru Human Resources ukazywani są w wytwo-
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rach kultury masowej? Na te i inne pytania postaram się 
odpowiedzieć w dalszej części niniejszego opracowania.

Jednym z fundamentalnych pytań jest pytanie o to, 
dlaczego człowiek się rozwija. Oczywiście nie ma na nie 
jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ z jednej strony 
– motywacje bywają różne, z drugiej – rozwój może na-
stępować w wielu obszarach i w każdym z nich chęć czy 
potrzeba rozwoju może wynikać z rozbieżnych pobudek. 
Rozwój intelektualny na przykład wynika z potrzeby budo-
wania i pogłębiania wiedzy i umiejętności, które mogą być 
wykorzystywane dla zwiększenia efektywności zawodo-
wej, konieczności sprostania oczekiwaniom pracodawców, 
możliwości rozwiązywania problemów codziennego życia, 
czy po prostu – jak wskazują A. Kozak i M. Łaguna (2009: 
11): „do urzeczywistnienia swoich możliwości”. Rozwój 
społeczny oznacza umiejętność nawiązywania głębszych 
i trwalszych relacji z innymi ludźmi, zaś rozwój emocjonal-
ny – wgląd w siebie, umiejętność rozpoznawania własnych 
emocji i wykorzystywania ich w codziennym współdziała-
niu. Rozwój moralny na wysokim poziomie umożliwia nam 
stawanie się lepszymi ludźmi, postępowanie według zasad 
moralnych i etycznych, zaś rozwój duchowy – budowanie 
i umacnianie własnej wiary czy to w Boga, czy w określone 
systemy filozoficzne. I wreszcie rozwój fizyczny, następujący 
mimo naszej woli, dzięki któremu możemy funkcjonować 
samodzielnie, bez pomocy innych ludzi, w świecie (Żak 
2015; por.: Kozak, Łaguna 2009). Najdoskonalszym rozwią-
zaniem byłoby to, gdyby rozwój we wszystkich wymienio-
nych dziedzinach następował równolegle względem siebie, 
wiemy jednak doskonale, że rozwój wymaga wysiłku i cza-
su, a co za tym idzie – najczęściej inwestujemy w wybrany 
obszar kosztem innego. Być może wyjaśnia to, dlaczego 
wielcy uczeni mieli takie braki w zakresie budowania więzi 
społecznych, zaś wielcy sportowcy mieli trudność w nazy-
waniu własnych emocji. Znaczy to również, że wbrew temu, 
co oferuje rynek, nie ma jednego, uniwersalnego szkolenia 
czy nawet programu rozwojowego, które niosłoby ze sobą 
„zwiększenie potencjału życiowego” lub „odkrycie głębi 
swoich możliwości” we wszystkich aspektach życia.

Miejsce rozwoju w religii
 i koncepcjach teoretycznych

U podstaw każdego z wielkich systemów religijnych 
leży założenie o konieczności, a nawet obowiązku, dążenia 
człowieka do stawania się lepszym, walki z przeciwnościami 
losu i pokonywania słabości. Buddyzm jest chyba tą religią, 
w której obszar ten jest szczególnie silnie akcentowany. Cha-
rakteryzowany jest jako pozbawiony dogmatów, uniwersalny 

i zajmujący się dobrem wszystkich jednostek i społeczeństw 
system, nastawiony na przekształcanie i doskonalenie umy-
słu. Słowo „Budda” oznacza zresztą „przebudzony” i nie de-
finiuje Boga, ale „najbardziej rozwiniętą duchowo, doskona-
łą istotę” (Maślankowski 1996: 3). Zgodnie z Nauką Buddy, 
cztery zasadnicze cnoty, które prowadzą do szczęścia w przy-
szłym życiu to:

• wiara i zaufanie do wartości duchowych, moralnych, 
ale też intelektualnych;

• unikanie niszczenia życia i agresji w różnych jego ob-
szarach;

• realizacja dobrych uczynków;
• rozwój w kierunku pogłębiania własnej mądrości 

i całkowitego duchowego wyzwolenia;

W buddyzmie uwaga jego wyznawców nakierowana jest 
na prawe życie w pokoju, dojrzałe i odpowiedzialne postępo-
wanie, a także wiarę w otrzymane Nauki Buddy i dążenie do 
osiągnięcia stanu najwyższego rozwoju duchowego i moral-
nego (Maślankowski 1996: 28). Założenia o dążeniu człowie-
ka do rozwoju obecne są również w naukach filozofów i psy-
chologów. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj chociażby 
heglowska koncepcja wielkich jednostek, idea nadczłowieka 
zapoczątkowana przez F. Nietzschego lub teoria rozwoju psy-
chospołecznego E. Eriksona, w ramach której autor zakłada 
osiąganie wyższego poziomu integracji osobowości dzięki 
pokonywaniu kolejnych kryzysów rozwojowych.

Ciekawą ideę dotyczącą rozwoju w kontekście organizacji 
prezentuje P. M. Senge – twórca i propagator pojęcia orga-
nizacji uczących się. Autor (2012) przyjmuje, że organizacja 
ucząca się to miejsce, w którym pracownicy stale mogą uczyć 
się, rozwijać i podnosić poziom swojej wiedzy i kompetencji. 
Dodatkowo, tego rodzaju organizacje wspierają pracowników 
w rozumieniu ich potrzeb związanych z doskonaleniem i pod-
noszeniem kwalifikacji oraz zachęcają i stwarzają optymalne 
warunki do tego rodzaju działań. Organizacja ucząc się tym 
samym uzyskuje możliwość kreowania swojej przyszłości. Tym, 
co warunkuje uznanie organizacji za uczącą się, a jednocześnie 
jest kluczowe dla zrozumienia pojęcia organizacji uczącej się, 
są dyscypliny. Dyscyplina definiowana jest przez autora jako 
zbiór określonych sposobów i zasad postępowania, które przy 
praktycznym wykorzystaniu stają się podstawą ciągłego dosko-
nalenia. P. M. Senge wyróżnia pięć takich dyscyplin:

• osobiste mistrzostwo – doskonalenie kwalifikacji za-
wodowych, otwartość i gotowość do stałego posze-
rzania swoich granic, przy czym, samodoskonalenie 
nie powinno być celem samym w sobie, ale powinno 
mieć wymiar jak najbardziej praktyczny i umożliwiać 
wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w co-
dziennej pracy;
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• modele myślowe – umiejętność dostrzegania, roz-
poznawania i eliminowania własnych ograniczeń, 
schematów, stereotypów, determinujących sposób 
postrzegania świata i myślenia, co ma sprzyjać odrzu-
ceniu konserwatyzmu, który hamuje rozwój i możli-
wość wprowadzania zmian;

• wspólna wizja – uwzględniająca jednocześnie indywi-
dualne oczekiwania i preferencje, gdyż wtedy wzma-
ga się motywacja w dążeniu do wspólnego celu; 
wspólna wizja to nie tylko suma wizji poszczególnych 
pracowników organizacji, to identyfikacja z celami 
organizacji i wspólne poczucie misji;

• zespołowe uczenie się – gotowość do współpracy, dia-
logu, dyskusji, dzielenia się pomysłami, dociekliwość 
poznawcza, wypracowywane wspólnie idee; zdaniem 
autora zespół jest podstawowym ogniwem uczenia 
się, zaś inteligencja zespołowa może przekraczać 
sumę inteligencji poszczególnych członków zespołu;

• myślenie systemowe – tytułowa „piąta dyscyplina” 
z książki P. M. Senge (2012); szerokie spojrzenie, obej-
mujące nie pojedyncze zjawisko, ale również jego 
strukturę, szeroki kontekst, komponenty i powiązania 
miedzy nimi. Widzenie relacji, a nie tylko poszczegól-
nych obiektów, charakteru zmian w czasie, a nie po-
jedynczych obrazów. Myślenie systemowe umożliwia 
wychwycenie unikatowości i oryginalności zjawiska, 
a także zrozumienie mechanizmów rządzących zmianą.

Choć już Heraklit z Efezu powiedział: „ Jedyną stałą rze-
czą w życiu jest zmiana”, to szczególnie współcześnie, po-
stępujący proces globalizacji pociąga za sobą permanentną 
zmianę i dynamiczny rozwój w wielu obszarach życia. Bez 
względu na status społeczny, kraj zamieszkania, osobistą 
motywację do rozwoju, musimy elastycznie dostosowywać 
się do zmieniającej się rzeczywistości społecznej, ekono-
micznej, politycznej. Organizacje uczące się to przyszłość 
świata biznesu, bo jedynie one będą w stanie sprostać ro-
snącym wymaganiom odbiorców swoich produktów i usług. 
Jedyne rozwiązanie to podążanie z duchem czasu, szcze-
gólnie, że parafrazując słowa P. M. Senge (2012) – nasze 
przyszłe problemy wynikają z dotychczasowych, nieade-
kwatnych względem nich rozwiązań.

Rozwój jako cel sam w sobie?

Sam rozwój w kierunku doskonalenia swojego warsz-
tatu czy specjalizacji w jakiejś dziedzinie bynajmniej nie 
jest czymś złym, rozwój postrzegany jest wszakże jako coś 
pozytywnego i wartościowego. Jak wskazano już wcze-

śniej – rozwój i dążenie do wzbogacenia duchowego jest 
fundamentalną zasadą trzeciej największej religii świata, 
dostępny jest w koncepcjach i teoriach naukowych najwy-
bitniejszych myślicieli, wobec czego, jako takiego w żaden 
sposób nie można go deprecjonować. W Słowniku współ-
czesnego języka polskiego rozwój definiowany jest jako 
„proces zmian prowadzący do ulepszenia czegoś, zwięk-
szenia czegoś, osiągnięcia poziomu wyższego pod jakimś 
względem; postęp” (Dunaj 1996: 1022). Wśród terminów 
bliskoznacznych pojęcia „rozwój” powszechnie wskazuje 
się między innymi: wzrost, zmianę, postęp, progres, ewo-
lucję, rozkwit czy innowację. Rozwój czy proces rozwoju 
traktowany jest na bazie tychże wyjaśnień jako środek do 
realizacji wyższego celu, swoistego rodzaju droga wiodą-
ca do urzeczywistnienia określonych planów czy aspiracji, 
czy – używając terminologii M. Rokeacha (1973; za: Misztal 
1980), wartość instrumentalna, prowadząca do osiągnięcia 
wartości ostatecznych.

Współcześnie jednak daje się zaobserwować niepoko-
jące zjawisko. Otóż rozwój na skali wartości przesuwa się 
coraz bardziej w kierunku wartości ostatecznych, określa-
nych jako najistotniejsze cele ludzkiego życia, a więc celu 
samego w sobie. Stąd też możemy spotkać się ze stwierdze-
niami typu: „skupiam się na rozwoju osobistym” lub wręcz 
„moje zainteresowania to rozwój osobisty”. Być może to 
wina nieprecyzyjnego języka, być może jednak następuje 
pewne wyjałowienie pojęcia rozwoju, czy bardziej celu, ja-
kiemu ten rozwój służy. 

Same instytucje stojące na straży rozwoju podsycają 
ten nieskoordynowany pęd, oferując na przykład rabaty 
na drugi i kolejne kierunki studiów podyplomowych, kursy 
i szkolenia. Wartość kolejnych już dyplomów dla potencjal-
nego odbiorcy jest znikoma (ba! taka nadmiarowość może 
być źle postrzegana na rynku pracy), a jednak różnego ro-
dzaju kursy cieszą się niezmiennym zainteresowaniem.

Działania rozwojowe i kadra
 Human Resources w kulturze masowej

W ślad za modą i zapotrzebowaniem na działania 
rozwojowe prężnie rozwija się obszar usług szkoleniowo-
-doradczych. W źródłach internetowych bez trudu odnaj-
dziemy setki firm o takim profilu, a większość korporacji 
może poszczycić się własną kadrą trenerów wewnętrznych, 
będących elementem rozbudowanych struktur Human Re-
sources. Przegląd dostępnych źródeł wskazuje, że szkolenia 
w kulturze popularnej i generalnie rzecz ujmując – działy 
Human Resources – nie są okryte najlepszą sławą. Trene-
rzy biznesu prezentowani są jako osoby niekompetent-
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ne, a szkolenia przez nich prowadzone nie wnoszą nowej 
wartości w życie uczestników (polska komedia Och Karol 2 
z 2011 roku prezentuje głównego bohatera – trenera biz-
nesu – jako osobę nieodpowiedzialną, która spóźnia się na 
prowadzone przez siebie szkolenie ponad godzinę, zaś tylko 
dzięki sprytowi udaje jej się wyjść z opresji obronną ręką; 
amerykański serial Biuro z 2005 roku obnaża zupełny brak 
nie tylko warsztatu trenerskiego, ale również inteligencji 
i taktu u jednego z bohaterów, pracownika działu personal-
nego, który podejmuje się przeprowadzenia szkolenia z za-
kresu różnic kulturowych). Obok trenerów biznesu, również 
pozostali pracownicy działów personalnych uznawani są za 
osoby o niskiej wartości dla firmy. Prezentowani są jako 
główne cele dowcipów (polska komedia Wyjazd integra-
cyjny z 2011 roku ukazuje nowego dyrektora personalne-
go firmy jako osobę starającą się ratować całe wydarzenie 
przed katastrofą, na drodze stają mu jednak inni, dowcipni 
pracownicy firmy, którzy obierają go sobie za cel żartów) 
lub niereformowani zwolennicy biurokracji i bezdusznych 
procedur, którzy nie znajdują w swojej pracy wystarczającej 
empatii, by realizować zadania, do których ich działy zosta-
ły powołane (amerykański serial Korporacja według Teda 
z lat 2009-2010 prezentuje Janet S. Crotum – pracownicę 
działu personalnego, według której błąd systemu i omył-
kowe usunięcie akt pracownika wymaga jego ponownego 
aplikowania na stanowisko) (Żak 2016). Co więcej – również 
przedstawiciele biznesu nie darzą szczególnym szacunkiem 
pracowników HR-u, co bardzo dobrze wyrażone zostało 
w jednym z dialogów zaprezentowanych w serialu Biuro, 
kiedy to w jednej ze scen, na pytanie menedżera o to, czy 
jest coś gorszego niż ktoś z działu HR, jego asystent odpo-
wiada: „Dwóch z działu HR”! (Żak 2016: 161). Podział na 
„My” i „Oni” jako podział między centralą firmy a biznesem 
– strukturami sprzedażowymi lub innymi oddziałami firmy 
wydaje się z resztą być dość jasno zaznaczony i to nie tylko 
na łamach filmów i seriali. Bardzo ciekawym przykładem 
tego, jakie jest powszechne przekonanie na temat działów 
personalnych, znajduje się w filmie reklamowym portalu 
HR.com, kiedy to dzieci wypowiadają się na temat pracow-
ników obszaru Human Resources w następujący sposób: 
„Kiedy dorosnę, chcę pracować w HR. Chcę wypruwać so-
bie żyły przez czterdzieści godzin tygodniowo. Pięćdziesiąt 
godzin tygodniowo. Sześćdziesiąt godzin tygodniowo. I być 
postrzeganym tylko jako koszt. (…) Chcę być kierownikiem 
działu HR, który spędza miesiące, badając nowe systemy 
zarządzania wydajnością. Systemy śledzenia aplikacji, sys-
temy planowania awansów. Tylko po to, by usłyszeć, że nie 
ma na to budżetu. (…) Kiedy dorosnę, chcę być trenerem 
biznesu. I spędzać całe tygodnie w podłych hotelach. Orga-
nizować gry integracyjne dla dorosłych ludzi, którzy oczywi-

ście docenią mnie, siedząc przy biurku i surfując w necie” 
(Żak 2016: 176-177).

Z perspektywy uczestników część szkoleń może być po-
strzegana przede wszystkim jako okazja do odpoczynku od 
codziennych zadań, urozmaicenia tygodnia pracy, a w przy-
padku szkoleń wyjazdowych – delegacji do innego miasta, 
rozrywki (o czym zresztą mowa według przywołanych da-
lej autorów), możliwość poznania nowych ludzi o zbliżo-
nych celach biznesowych i trudnościach, z jakimi spotykają 
się w codziennej pracy. Tego rodzaju postawy mogą mieć 
źródło w niedopasowaniu oczekiwań uczestników wzglę-
dem programu szkolenia lub wręcz obowiązku służbowym 
udziału w szkoleniu. Z pomocą tej kategorii uczestników 
przychodzi pewien dostępny na rynku poradnik, którego 
odkrycie było dla Autorki niniejszego opracowania nie lada 
zaskoczeniem. Książka Praktyczny przewodnik dla uczestni-
ków szkoleń, czyli jak przeżyć każde szkolenie adresowana 
jest do osób biorących udział w szkoleniach, ale po części 
również do trenerów i pracowników działów Human Reso-
urces. Autorzy, psychologowie i jednocześnie trenerzy biz-
nesu z wieloletnim stażem, dokonują bowiem w pierwszej 
części publikacji krytycznej analizy rynku szkoleniowego, 
wskazując na przyczyny nieefektywności działań szkolenio-
wych i jednocześnie dając wskazówki sprzyjające zwiększe-
niu ich skuteczności. Już na samym wstępie autorzy (Wa-
recki 2006: 5) zaznaczają: „zaryzykowalibyśmy twierdzenie, 
że gdyby pozostawić decyzję uczestnikom szkoleń, to całe 
mnóstwo firm szkoleniowych, zajmujących się ’miękkimi 
kompetencjami’, nie miałoby co robić i to niekoniecznie 
dlatego, że źle szkolą, ale – według naszych obserwacji – 
w wielu wypadkach nabywane umiejętności w niczym nie 
poprawiają sytuacji pracownika w firmie, nie przekładają 
się na jego ścieżkę kariery. Szkolenia stają się sztuką dla 
sztuki albo okazją do rekreacyjnego spotkania towarzyskie-
go przy piwie (…), organizowane są tak, by odpowiadały 
zainteresowaniom prowadzących i jedynie deklaratywnie 
uwzględniają uwarunkowania, w jakich musi funkcjonować 
uczestnik szkoleń”. Co więcej – „hasłowość i fasadowość 
zagościła na dobre w wielu firmach w polskim HR i odbywa 
się swego rodzaju „haerowe malowanie trawy na zielono”, 
czyli przerzucanie się modnymi hasłami i koncepcjami, na-
tomiast – poza sprawami „kadrowymi” – działy HR nie peł-
nia służebnych zadań wobec pracowników” (Warecki 2006: 
6). Druga część książki to swego rodzaju przewodnik, czy, 
jak twierdzą autorzy – „życiowy słownik szkoleń” (Warecki 
2006: 22), w którym odnaleźć można szereg definicji i wska-
zówek dotyczących tego, co zawarte jest w tytule publikacji, 
czyli „jak przeżyć każde szkolenie”. Jego lektura nie napa-
wa optymizmem osób na co dzień prowadzących szkolenia 
i realnie zaangażowanych w swoją pracę. Przytoczone de-
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finicje, często w sposób prześmiewczy, uwypuklają jeszcze 
bardziej to, co opisano w pierwszej części książki, a zatem 
różnego rodzaju braki i luki towarzyszące procesom rozwo-
jowym i działom personalnym. Autorzy w taki oto sposób 
definiują szkolenia: „Szkolenia – ten tylko się dowie, kto… 
no właśnie. To niezbędna metoda przystosowania firmy 
do jednej stałej rzeczy, jaką jest zmienny rynek. Są nawet 
tacy, którzy twierdzą, że współczesna firma to firma uczą-
ca się, ale to raczej nie jest prawda, jeśli wziąć pod uwagę 
doświadczenia krajowe. Może wtedy, kiedy poziom wyszko-
lenia pracowników i kadry menedżerskiej będzie bardziej 
istotny niż… sami wiecie jakie sprawy” (Warecki 2006: 119). 
Autorzy nie opisują całego obszaru Human Resources jako 
takiego, sporo miejsca poświęcają natomiast osobie trene-
ra prowadzącego szkolenia. Wskazują przy tym na trzy ob-
szary dotyczące jego pracy – wiedzę, rozwój w dziedzinie, 
którą się zajmuje oraz jego osobowość. Poniżej przytaczam 
najciekawsze fragmenty: 

• „wiedza trenera – zadajmy sobie niebezpieczne py-
tanie: czy trener ma prawo być głupi, co stanowi 
ekstrapolację i egzemplifikację tezy F. H. Nietzsche-
go, brzmiącej: „Ludzie mają prawo być głupi”? (…) 
Trener ma prawo być głupi, a nawet nie wiedzieć 
niektórych rzeczy; problem w tym, żeby nie uważał 
siebie za najnowsze wcielenie Zaratustry. Próżność 
zabija. Warto zatem pamiętać słowa Seneki: docen-
do discimus, tj. „ucząc innych sami się uczymy” – 
i tyle” (Warecki 2006: 137);

• „rozwój osobisty trenera – jak w każdym zawo-
dzie, trzeba dużo pracować, zbierać doświadczenia, 
uczyć się, próbować przypodobać się komu trzeba, 
wykonywać prace pozbawione sensu i zbuntować 
się kilka razy. Potem przegląda się na oczy i zostaje 
realistą. Następnie popada się w rutynę, gorzknieje 
i umiera (…)” (Warecki 2006: 108);

• „osobowość (styl) trenera – to, co naszym zdaniem 
jest najważniejsze. (…) Najlepsza sytuacja ma miej-
sce wtedy, kiedy trener ma osobowość pokrewną 
zamawiającemu możliwie duży cykl szkoleń. Czasa-
mi, aby uzyskać zlecenie, w ogóle trzeba być spo-
krewnionym, ale to oddzielna historia. Sprawą nie 
do przeskoczenia jest to, że nie da się ukraść oso-
bowości trenera. Coraz częściej zachodzi podejrze-
nie, że trener ma kilka osobowości na różne okazje 
(a zwłaszcza, jeśli trochę wypije. Możliwy jest przy-
padek trenerskiego rozszczepienia jaźni. Dobrze jest, 
jeśli do tej swojej – pożal się Boże – osobowości 
trener (który się potem mądrzy, jakby wszystkie ro-
zumy pozjadał) dodał trochę wiedzy i umiejętności 
psychologicznych” (Warecki 2006: 94).

Autorzy (Warecki 2006: 130-133) pokusili się nawet 
o opracowanie typologii trenerów biznesu, w ramach której 
przytaczam tylko niektóre spośród bogatej listy 15 rodzajów:

• „Alchemik – kombinuje na sali jak może. Niewiele 
wie, ale wprost wychodzi ze skóry, aby coś tam gru-
pie przekazać (…)”;

• „Frustrat – jest genialny od dziecka, a tylko wrażenie 
siły i kłody rzucane pod nogi przez bezecnych wrogów 
uniemożliwiły mu zrobienie – należnej z racji nieprze-
ciętnych (jego zdaniem) predyspozycji osobowościo-
wych i intelektualnych – kariery albo w świecie nauki, 
albo biznesu, albo kultury, a najczęściej we wszystkich 
na raz (…)”;

• „Miluszek – jest tak miły, że nie trzeba przy nim her-
baty słodzić. Wychodzi z założenia, że nic wielkiego 
się nie stanie, jeśli nikogo niczego nie nauczy, więc 
główny nacisk kładzie na wyeliminowanie jakichkol-
wiek zapalnych momentów na treningu. Jego celem 
jest uzyskanie pozytywnych ocen w ankietach ewa-
luacyjnych (…). Jest szeroko wykorzystywany jeśli 
istnieje paląca potrzeba zagospodarowania budżetu 
szkoleniowego do końca roku”;

• „Terminator – nie zraża się niczym i nikim; aktywizo-
wanie grupy polega na systematycznym eliminowa-
niu osób w jakikolwiek sposób usiłujących zakłócić 
przebieg szkolenia (…)”;

• „Zegarmistrz – wszystko musi być realizowane co do 
sekundy w stosunku do uprzednio zaplanowanego 
i założonego scenariusza szkoleń (…)”.

Pełna lektura książki, która dość szeroko została zaprezen-
towana powyżej, w pełni obnaża rozliczne braki w procesach 
rozwojowych, które jak mniemam, są bardzo powszechne 
w różnego rodzaju organizacjach. Szkolenia, trenerzy i dzia-
ły Human Resources, zostają strącone z piedestału i ukazane 
niejednokrotnie w ciemnych barwach. Budowanie i kształto-
wanie potencjału pracowników to ogromna sztuka, wymaga-
jąca wiedzy, pracy i odpowiedzialności, tymczasem lektura ta 
wskazuje, że niestety niejednokrotnie brak tych przymiotów 
tym, którzy odpowiadają za politykę personalną. Pamiętać 
jednak należy, że autorzy publikacji nie opierają się w swych 
sądach na wynikach reprezentatywnych badań, a zatem ów 
głos w dyskusji nad kondycją rynku szkoleniowego, mimo że 
cenny, stanowi jedynie przejaw osobistych obserwacji.

Podsumowanie

Wyżej zaprezentowana analiza wskazuje jednoznacz-
nie, że podnoszenie kwalifikacji w służbie sprostania co-
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raz większym wyzwaniom rynku jest nieuniknione. Dy-
namiczny rozwój wszystkich obszarów naszego życia nie 
pozwala poprzestawać na tych technologiach, wiedzy, 
umiejętnościach i kompetencjach, które wykorzystujemy 
dziś. Konieczne jest realizowanie polityki organizacji uczą-
cych się – tworzenie optymalnych warunków do rozwoju 
pracowników, utrzymywanie w nich przekonania o zbioro-
wej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań 
i transfer w ramach organizacji najlepszych wypracowa-
nych praktyk. Jednym z podstawowych narzędzi rozwoju 
nadal pozostają szkolenia. Analiza dostępnych wytwo-
rów kultury masowej wskazuje, że często traktowane są 
bardziej jako forma rozrywki, aniżeli forma nabycia czy 
rozszerzenia cennych kompetencji. Przypisywanie im 
istotnej wagi możliwe będzie jedynie wówczas, kiedy ze 
strony działów personalnych podejmowane będą rzetel-
ne działania, sprzyjające jak najlepszemu dopasowaniu 
programów rozwojowych do rzeczywistych potrzeb ich 
odbiorców. Niezbędne jest miedzy innymi dokonywanie 
ocen stanowisk z punktu widzenia wymaganych na nich 
kompetencji, ocena pracownika przed i po zrealizowanym 
warsztacie, praktyka w miejscu pracy, ale również prze-
kazanie przynajmniej części odpowiedzialności za kształt 
ścieżki rozwojowej w ręce pracownika. Określenie tego, co 
jest dla pracownika rzeczywiście ważne, w jakim obszarze 
i kierunku chce się rozwijać, pozostawienie mu wyboru, 
z pewnością może zaowocować realnym wzrostem zain-
teresowania merytoryczną stroną szkoleń. Nie sposób, 
by kultura masowa zaprzestała korzystać z obrazu szkoleń 
i działów Human Resources w swoich wytworach, istotne 
jest jednak to, by prezentowany, miejscami nieco grote-
skowy obraz szkoleń, nie pokrywał się z tym, co uczestnicy 
zastają na sali szkoleniowej. Autorka opracowania, jako 
trener biznesu z kilkuletnim stażem, ale jednocześnie od-
biorca szkoleń dostrzega, że rynek działań rozwojowych 
jest bardzo zróżnicowany i obok szkoleń na wysokim po-
ziomie, na rynku dostępne są również takie szkolenia, 
które budują negatywny obraz całej branży szkoleniowej. 
Jak we wszystkich dziedzinach życia, tak i w tej niezbędna 
jest zbiorowa odpowiedzialność wszystkich pracowników 
obszaru Human Resources za jakość usług szkoleniowych 
dostarczanych ich odbiorcom.
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