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Podstawowym celem szkolenia jest w organizacji poprawa wyników pracy, a w 

rezultacie poprawa pracy oraz generowanych efektów tego podmiotu jako całości1. Tradycyjne 

definiowanie omawianego pojęcia, czyli rozumienie ich jako środka zapewniającego określony 

poziom podstawowych umiejętności i wiedzy wybranym osobom, jest współcześnie 

niewystarczające. Znacznie większe znaczenie ma tu to, na ile rozwój pracowników przyczyni 

się w efekcie szkolenia do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa i poprawę generowanych w nim 

wyników. Aby osiągnąć cele stawiane przed danym szkoleniem należy w precyzyjny sposób 

określić potrzeby szkoleniowe, odpowiednio zaprojektować i zorganizować możliwości 

uczenia się jego uczestników i ocenić realizację zakładanych celów. Konieczne jest tu 

rozpatrzenie całokształtu procesu szkoleniowego, w którym realizuje się określone cele i treści 

szkoleniowe (rysunek 2). 

 

 

Rysunek 2. Przesłanki dotyczące realizacji szkolenia pracowników w organizacji 

 

                                                 
1 Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 13.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Boydell T., Leary M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 8. 

 

Między osiągnięciem konkretnych celów przedsiębiorstwa a stworzeniem możliwości 

oraz warunków do efektywnego uczenia się powinna zachodzić ścisła zależność. Cele szkoleń 

są zazwyczaj określane precyzyjnie, tak aby dokładnie przedstawić wiedzę i umiejętności, które 

mają nabyć uczestnicy szkolenia. Cele wynikają głównie ze zdiagnozowanych problemów, 

które powinny być rozwiązane dzięki danemu szkoleniu. Celem może być przede wszystkim2: 

• opanowanie przez pracowników nowych umiejętności, 

• dostarczenie fachowej wiedzy, 

• sprawienie, by określone umiejętności przyczyniły się do poprawy realizacji zdań 

powierzonych zatrudnionym, 

• sprawienie, by wykonywane w miejscu pracy czynności wykonywane były w 

krótszym czasie, 

• poprawienie generowanych wyników pracy. 

Szkolenie pełni również pewne funkcje, do których zalicza się przede wszystkim3: 

• funkcja adaptacyjna – funkcja ta przejawia się w dostosowywaniu określonej wiedzy 

i umiejętności personelu do szczególnych, charakterystycznych  wymagań na danym 

stanowisku pracy, 

• funkcja modernizacyjna – związana jest z odświeżaniem posiadanej wiedzy, ale 

również koniecznością ciągłego jej doskonalenia, z uwagi na postęp oraz zachodzące 

w otoczeniu zmiany, co wiąże się z mogła dezaktualizacją wiedzy, 

• funkcja innowacyjna – funkcja ta przejawia się w szkoleniu pracowników, którzy 

mają bezpośredni wpływ na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w organizacji i 

podejmowane decyzje, 

• funkcja społeczna – związana jest z rozwijaniem (kształtowaniem) umiejętności 

międzyludzkich, które służącą integrowaniu personelu wokół określonych, 

wspólnych celów oraz warunków współpracy w zespole. 

 

                                                 
2 Sienkiewicz Ł., Rola szkoleń i rozwoju w budowaniu innowacyjności pracowników i przedsiębiorstwa, [w:] 

Borkowska S. (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, 
s. 137. 
3 Andrzejczak A., Projektowanie i realizacja szkoleń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 

87-88. 


