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Streszczenie
Niniejsze opracowanie stanowi raport koĔcowy podsumowujący badanie ewaluacyjne
projektów szkoleniowych „Szkolenia generalne” i „Szkolenia jĊzykowe – I etap” zrealizowanych w
ramach Dziaáania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Wzmocnienie
zdolnoĞci administracyjnych, wspóáfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoáecznego przez
Departament SáuĪby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (do 26.10.2006 r. USC). PoniĪej
prezentujemy najwaĪniejsze wnioski z badaĔ.
Zarówno wnioski z wykonywanych okresowo analiz potrzeb szkoleniowych sáuĪby cywilnej, jak
i przeprowadzone w ramach niniejszej ewaluacji badania wskazują, Īe tematyka szkoleĔ
przedsiĊwziĊta w ramach analizowanych projektów byáa trafną odpowiedzią na potrzeby czáonków
korpusu sáuĪby cywilnej.
Oferta szkoleĔ generalnych zawieraáa osiem tematów, w duĪej mierze komplementarnych
wzglĊdem siebie w procesie kompleksowego przygotowania osób na stanowiskach kierowniczych (do
których byáy kierowane szkolenia) do wypeániania swoich obowiązków. Oferowana w pakietach, jeĞli
nie wszystkich oĞmiu, to w kilku najbardziej siĊ dopeániających, dawaáaby efekt synergii stanowiący
dodatkową wartoĞü. Badanie ujawniáo, Īe zasady kwalifikacji na szkolenia róĪniáy siĊ
znacząco w zaleĪnoĞci od urzĊdu. Pracownicy niektórych urzĊdów mogli zadeklarowaü swój udziaá
w dowolnie wybranej liczbie szkoleĔ - nawet we wszystkich oĞmiu. Inne jednostki limitowaáy zaĞ
miejsca szkoleniowe ograniczając swoim pracownikom moĪliwoĞü wyboru, czasem nawet do jednego
szkolenia. W rezultacie, efekt kompleksowego ksztaácenia umiejĊtnoĞci w dziedzinach
zarządzania i kompetencji interpersonalnych, mógá zostaü wykorzystany w znacznie
wiĊkszym stopniu. TematykĊ prezentowaną na szkoleniach ich uczestnicy ocenili jako potrzebną,
zarówno kierownikom najwyĪszego szczebla, jak i wszystkim pracownikom. Formuáowany byá teĪ
postulat, aby szkolenia te stanowiáy swoisty „instruktaĪ stanowiskowy” dla máodej kadry kierowniczej.
Oferta szkoleĔ jĊzykowych nie uwzglĊdniáa zróĪnicowania potrzeb w zakresie nauczania jĊzyka
obcego: program sprofilowany na przygotowanie do standardowego egzaminu z jĊzyka obcego nie byá
w stanie zadoĞüuczyniü potrzebom osób poszukujących kursów doskonalących ich umiejĊtnoĞci
jĊzykowe w zakresie sáownictwa fachowego. CzĊĞü zajĊü poĞwiĊcana raz w miesiącu tematyce unijnej
nie zyskiwaáa z kolei poklasku wĞród osób skupionych na przyswajaniu „programowej” wiedzy,
egzekwowanej póĨniej na egzaminie. Wydaje siĊ, Īe wsparcie czáonków sáuĪby cywilnej w
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zakresie nauki jĊzyka obcego powinno odbywaü siĊ dwutorowo: poprzez ofertĊ szkoleĔ
prowadzących do zdobycia certyfikatu, i to na róĪnych poziomach, jak i szkoleĔ
specjalistycznych, doskonalących umiejĊtnoĞci jĊzykowe pracowników, którzy faktycznie
mają do czynienia z materią miĊdzynarodową. Nie naleĪy natomiast „integrowaü” w
ramach jednego kursu tych róĪnych celów.
W przypadku obu projektów szkoleĔ najlepiej i najbardziej entuzjastycznie zostaáo ocenione
przygotowanie merytoryczne trenerów, a zaraz potem ogólna jakoĞü szkoleĔ. W przypadku szkoleĔ
generalnych badanym najbardziej do gustu przypadá interaktywny, warsztatowy i zmuszający do pracy
w grupach sposób prowadzenia zajĊü.
Niniejsze badanie ujawniáo brak wypracowanych i stosowanych narzĊdzi badania
efektywnoĞci szkoleĔ. Nie istnieje norma, która traktowaáaby praktykĊ weryfikacji wiedzy
i umiejĊtnoĞci po szkoleniu jako niesankcyjną, powszechną i poĪądaną. Nie monitoruje siĊ
równieĪ losów zawodowych uczestników szkoleĔ. Zakáadane, na poziomie oddziaáywania
projektu, zwiĊkszenie iloĞci osób przystĊpujących do postĊpowania kwalifikacyjnego nie poddaje siĊ
weryfikacji z uwagi na brak danych o tym, ilu spoĞród uczestników szkoleĔ przystąpiáo do
postĊpowania.
Analizując dane jakoĞciowe i iloĞciowe moĪna stwierdziü, iĪ badane szkolenia, zarówno
generalne, jak i jĊzykowe wpáynĊáy na wzrost kwalifikacji zawodowych uczestników. Przeprowadzone
szkolenia przede wszystkim wywaráy wpáyw na podniesienie poziomu wiedzy ogólnej (jĊzykowe) i
umiejĊtnoĞci (generalne). Szkolenia jĊzykowe koĔczyáy siĊ uzyskaniem certyfikatu, który stwarzaá
moĪliwoĞü przystąpienia do egzaminu na urzĊdnika mianowanego. Uzyskanie przez uczestnika tytuáu
urzĊdnika mianowanego moĪe byü z caáą pewnoĞcią traktowane jako wpáyw szkolenia na wzrost
kwalifikacji zawodowych. Z drugiej strony, wspomniany juĪ brak mechanizmu, który by wiązaá
uzyskanie certyfikatu z jĊzyka z przystąpieniem do postĊpowania kwalifikacyjnego, utrudnia
stwierdzenie takiej korelacji z caáą stanowczoĞcią.
W przypadku obu szkoleĔ w przewaĪającej wiĊkszoĞci nie zmieniáa siĊ ani sytuacja zawodowa,
ani nie ulegáy podwyĪszeniu páace przeszkolonych pracowników. Taka sytuacja wynika z faktu, iĪ
w administracji publicznej szkolenia nie są traktowane jako doskonalenie pracownika,
które zmierza do jego awansu.
Szkolenia generalne w wiĊkszoĞci instytucji byáy pierwszymi tego typu szkoleniami i w pewien
sposób rozbudziáy potrzebĊ szkoleĔ miĊkkich, dostosowanych do specyfiki administracji
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oraz potrzebĊ administracji na ksztaácenie kadry w kierunku nowoczesnego zarządzania i
wzmacniania nie tylko wiedzy, ale i umiejĊtnoĞci.
Zdaniem wiĊkszoĞci badanych uczestników szkoleĔ jĊzykowych, wiedza wyniesiona z zajĊü
wykorzystywana jest rzadko w codziennej pracy,

jednak w znaczącym stopniu wpáywa na

lepsze przygotowanie pracowników sáuĪby cywilnej do nowych warunków wynikających z obecnoĞci
Polski w strukturach UE. Z drugiej strony, w przypadku szkoleĔ jĊzykowych jak i generalnych,
uczestnicy nie widzieli wpáywu ukoĔczenia kursów na wzrost kontaktów zagranicznych. Zdaniem
respondentów, szkolenia nie miaáy teĪ wpáywu na wzrost wykorzystania jĊzyka w sytuacjach
zawodowych (korespondencja, rozmowy sáuĪbowe, wyjazdy zagraniczne). Co ciekawe, ukoĔczenie
kursu jĊzykowego spowodowaáo duĪo wiĊkszy wzrost chĊci uĪywania jĊzyka obcego w
Īyciu prywatnym niĪ zawodowym. Taka sytuacja moĪe z jednej strony wynikaü
z niedostosowania zakresu nauczania do codziennych potrzeb zawodowych uczestnika
(brak specjalistycznego sáownictwa uĪywanego w Īyciu zawodowym) lub moĪe byü wynikiem
obawy

respondentów

przed

wyraĪeniem

takiej

chĊci,

która

moĪe

skutkowaü

zwiĊkszeniem obciąĪenia ich obowiązkami zawodowymi.
W kwestii rozwoju osobistego pracowników, osiągniĊtego wskutek szkoleĔ jĊzykowych i
generalnych, naleĪy zaznaczyü, iĪ szkolenia te w gáównej mierze przyczyniáy siĊ do rozwoju osobistego
pracowników SC. NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe uczestnictwo w szkoleniach jĊzykowych i podniesienie
w ich wyniku swoich kwalifikacji byáo czynnikiem zakorzeniającym pracownika w miejscu pracy, nie zaĞ
potencjalnym bodĨcem do jej zmiany.
Z przeprowadzonych wywiadów grupowych wynika takĪe, Īe szkolenia jĊzykowe mogáyby w
wiĊkszym stopniu wpáynąü na sprawnoĞü funkcjonowania urzĊdów, gdyby przeáoĪeni mieli wiĊkszą
ĞwiadomoĞü kompetencji swoich podwáadnych. Niestety, rotacja na stanowiskach kierowniczych
powoduje, Īe wielu szefów nie ma rozeznania i nie wykorzystuje kwalifikacji pracowników,
przydzielając zadania w oparciu o przypadkowo zdobyte informacje bądĨ teĪ zlecając prace na
zewnątrz. Instytucje nie starają siĊ zwielokrotniü efektu poniesionych nakáadów na
szkolenie, co mogáoby mieü miejsce w przypadku stosowania mechanizmu kaskadowego
dzielenia siĊ zdobytą wiedzą ze wspóápracownikami.

Mimo iĪ w niektórych urzĊdach

istnieją nawet zalecenia w tym zakresie, nie są one egzekwowane.
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NaleĪy doceniü wkáad pracy poniesiony przez zleceniobiorcĊ w celu zapewnienia
wysokiej jakoĞci szkoleĔ, a takĪe wypracowane przez niego uprzednio procedury
wczeĞniejszej weryfikacji opracowywanego przez autorów programu.
Ta operacyjna doskonaáoĞü w przygotowaniu projektu jest niestety równowaĪona przez
negatywny w swoim wyrazie wniosek o braku wieloletniej perspektywy w planowaniu szkoleĔ
w ramach polityki szkoleniowej instytucji administracji rządowej. Komórki kadrowe w swoich
dziaáaniach oraz prowadzonej analizie potrzeb koncentrują siĊ wyáącznie na opracowaniu rocznych
planów szkoleĔ. Roczne plany szkoleĔ powstają na bazie informacji przekazywanych do kadr przez
dyrektorów departamentów. Są one odzwierciedleniem potrzeb departamentu, nie uwzglĊdniają
jednak ĞcieĪki rozwoju pracownika, a są jedynie wyrazem doraĨnie formuáowanych potrzeb.
Zapotrzebowanie na szkolenia, zarówno jĊzykowe, jak i „miĊkkie”, jest w urzĊdach róĪne
zaleĪnie od lokalizacji, dostĊpnoĞci innych szkoleĔ oraz specyfiki pracy, dlatego wydaje siĊ, Īe
racjonalnoĞü i efektywnoĞü wsparcia wzrosáaby, gdyby iloĞü miejsc szkoleniowych byáa z
góry okreĞlona i dostosowana do uprzednio przeprowadzonej diagnozy w tym zakresie.
Istotne róĪnice, jakie ujawniáy siĊ w badaniu ewaluacyjnym, pomiĊdzy urzĊdami regionalnymi a
instytucjami centralnymi, to przede wszystkim koncentracja na szkoleniach branĪowych. Z racji jednak
na róĪnice w budĪetach jednostek regionalnych oraz brak zaspokojenia potrzeb szkoleniowych
związanych z rozwojem kompetencji pracowników regionalnych w zakresie zarządzania i umiejĊtnoĞci
interpersonalnych przez plany roczne, rekomenduje siĊ zaplanowanie w obecnym okresie
programowania (2007-2013) odrĊbnej puli szkoleĔ skierowanych wyáącznie do regionów.
Z przeprowadzonego badania wynika, iĪ w urzĊdach nie obowiązują zunifikowane
procedury dotyczące dystrybucji informacji o szkoleniach i kwalifikacji na nie. W związku z
powyĪszym, rekomenduje siĊ wprowadzenie Ĩródáa informacji o szkoleniach organizowanych przez
KPRM (np. w postaci aktualizowanej zakáadki na stronie internetowej) oraz odgórnego zaplanowania
kanaáów dystrybucji informacji o organizowanych przez KPRM szkoleniach.
W celu zapewnienia, Īe proces kwalifikacji uczestników jest spójny z potrzebami
szkoleniowymi oraz zgodny z zaáoĪeniami analizy potrzeb szkoleniowych pracowników sáuĪby cywilnej,
na etapie rozsyáania zaproszeĔ naleĪy zapewniü moĪliwie najpeániejsze informacje o szkoleniu. NaleĪy
takĪe proces rekrutacji prowadziü w odniesieniu do konkretnych wskazanych terminów i
w czasie dającym moĪliwoĞü uwzglĊdnienia ich w terminarzu prac departamentu. Ponadto
uzasadnionym byáoby wyznaczanie limitu miejsc, bĊdącego odwzorowaniem proporcji faktycznych
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potrzeb i moĪliwoĞci organizowania szkoleĔ z innych Ĩródeá pomiĊdzy poszczególnymi urzĊdami. Tak
uzasadniony przydziaá miejsc byáby racjonalny i uprawomocniony. Dodatkowo pozwalaáby uniknąü
wraĪenia arbitralnoĞci ostatecznego odgórnego wyboru uczestników.
W przypadku realizacji projektów finansowanych ze Ğrodków zewnĊtrznych naleĪy stworzyü
system umoĪliwiający sprawne przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji. W przypadku mniejszego
badania, ewaluatorzy zetknĊli siĊ z problemem zebrania informacji zwrotnych od beneficjentów
koĔcowych. Uczestnicy szkoleĔ, mimo otrzymanego wsparcia, niechĊtnie poĞwiĊcali czas na
wypeánienie ankiety, rozmowĊ z ankieterem czy spotkanie fokusowe. W umowach z beneficjentem
koĔcowym (odbiorcą wsparcia) naleĪaáoby rozwaĪyü wzmocnienie wykorzystania deklaracji o
udzielaniu informacji zwrotnej na temat otrzymanego wsparcia po zakoĔczeniu udziaáu w projekcie, w
ramach którego realizowane byáoby przedsiĊwziĊcie.
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Wykaz skrótów

AIOS

Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia

DSC

Departament SáuĪby Cywilnej

EFS

Europejski Fundusz Spoáeczny

CATI

Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. Computer Assisted Telephone
Interviewing)

CAWI

Wspomagany komputerowo wywiad internetowy (ang. Computer Assisted Web
Interview)

FGI

Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview)

FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

IDI

Indywidualny wywiad pogáĊbiony (ang. Individual In-depth Interview)

IP

Instytucja PoĞrednicząca

IZ

Instytucja Zarządzająca

IW

Instytucja WdraĪająca

KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

PO KL

Program Operacyjny Kapitaá Ludzki

SC

SáuĪba Cywilna

SJO Empik

Szkoáa JĊzyków Obcych Empik

SPO RZL

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

USC

Urząd SáuĪby Cywilnej
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1.

Wprowadzenie

Europejski Fundusz Spoáeczny jest jednym z gáównych instrumentów polityki strukturalnej Unii
Europejskiej, realizującym cele Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich, jako jeden z programów EFS, ma za zadanie „budowĊ otwartego, opartego

na wiedzy spoáeczeĔstwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze
ksztaácenia, szkolenia i pracy”1. Dziaáanie 2.4 Priorytetu 2 - Wzmocnienie zdolnoĞci administracyjnych
ma na celu zapewnienie profesjonalnego i efektywnego wypeániania zadaĔ administracji publicznej
poprzez m.in. oferowanie szkoleĔ okreĞlonym instytucjom, przygotowanie struktur kompetencji,
materiaáów szkoleniowych, oferowanie szkoleĔ dla wybranych grup docelowych, tj. czáonków korpusu
sáuĪby cywilnej.
W Dziaáaniu 2.4 Wzmocnienie zdolnoĞci administracyjnych zrealizowanych zostaáo 14
projektów szkoleniowych (w tym 2 są w trakcie realizacji), wyáącznym Ostatecznym Beneficjentem byá
Departament SáuĪby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (do 26.10.2006 r. USC). Szkolenia
byáy przeznaczone dla czáonków korpusu SC oraz dyrektorów generalnych urzĊdów administracji
rządowej.

Niniejsze opracowanie stanowi raport koĔcowy podsumowujący badanie ewaluacyjne
projektów szkoleniowych „Szkolenia generalne” i „Szkolenia jĊzykowe – I etap”, zrealizowanych w
ramach Dziaáania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Wzmocnienie
zdolnoĞci administracyjnych, wspóáfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoáecznego przez
Departament SáuĪby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dokument zostaá przygotowany
przez grupĊ ekspertów zajmujących siĊ zagadnieniami z zakresu badaĔ socjologicznych oraz ewaluacji
programów i projektów wspóáfinansowanych przez UniĊ Europejską w skáadzie: ElĪbieta Kozáowska,
Magdalena KuĞmierz, Sáawomir Mandes, Kinga Paciorek, Wojciech Pander oraz Justyna Wichniarz.
Raport koĔcowy zawiera podsumowanie wyników i rekomendacje z przeprowadzonego
badania ewaluacyjnego przedáoĪonego w ofercie firmy CASE-Doradcy Sp. z o.o., bĊdącą odpowiedzią
na ogáoszony przez KancelariĊ Prezesa Rady Ministrów przetarg o nr ew. BA-83-255/07.
1
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, zaáącznik do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. [Dz.U. Nr 166, poz. 1743], s. 18.
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2.

Opis zastosowanej metodologii oraz Ĩródáa informacji wykorzystywanych w

badaniu

2.1.

Przedmiot badania

Badanie obejmuje dwa projekty zrealizowane przez Departament SáuĪby Cywilnej w KPRM (do
26 paĨdziernika 2006 r. Urząd SáuĪby Cywilnej): „Szkolenia generalne” oraz „Szkolenia jĊzykowe –
I etap” dla czáonków korpusu sáuĪby cywilnej, zrealizowane w ramach Dziaáania 2.4 Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Wzmocnienie zdolnoĞci administracyjnych
wspóáfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoáecznego.

Projekt „Szkolenia generalne”

byá wdraĪany w okresie od 1 listopada 2004 roku do 30

wrzeĞnia 2006 roku. Jego celem ogólnym byáo zapewnienie profesjonalnego i efektywnego
wypeániania zadaĔ administracji publicznej, wynikających m.in. z czáonkowstwa Polski w Unii
Europejskiej. W rezultacie uczestnictwa w szkoleniach biorący w nich udziaá powinni zdobyü nowe
i udoskonaliü posiadane umiejĊtnoĞci i wiedzĊ, co finalnie miaáo przyczyniü siĊ do zwiĊkszenia
sprawnoĞci wykonywanych dziaáaĔ i skutecznoĞci pracy administracji.
W ramach projektu przeszkolonych zostaáo ponad 1500 czáonków korpusu sáuĪby cywilnej
w ramach 8 bloków tematycznych:
x

Zarządzanie jakoĞcią w urzĊdzie

x

Zarządzanie wiedzą w urzĊdzie

x

Zarządzanie projektami w administracji publicznej

x

Kontrola i zarządzanie ryzykiem

x

Radzenie sobie ze stresem

x

Komunikacja wewnĊtrzna

x

Ksztaátowanie cech przywódczych menadĪerów administracji publicznej

x

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Szkolenia odbywaáy siĊ w 16 regionach kraju. Udziaá w projekcie rozpoczĊáo 1527
pracowników (baza danych PEFS obejmuje populacjĊ 1359 osób). Projektodawca zaáoĪyá, iĪ rekrutacja
odbywaü ma siĊ wedáug wypracowanego przez Urząd SáuĪby Cywilnej systemu naboru na szkolenia
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centralne, opierającego siĊ na Ğcisáej wspóápracy z dyrektorami generalnymi urzĊdów oraz
z kierownikami komórek kadr i szkolenia. W zamyĞle nabór miaá byü otwarty poprzez ogáoszenie
(w Biuletynie SáuĪby Cywilnej) dla wszystkich speániających kryteria okreĞlone w zaáoĪeniach
programowych (zwáaszcza dot. grupy docelowej), którzy otrzymali zgodĊ dyrektora generalnego
urzĊdu na uczestnictwo w szkoleniu. Projekt zakáadaá

równy dostĊp kobiet i mĊĪczyzn do

planowanych szkoleĔ.
Partnerami UrzĊdu SáuĪby Cywilnej procesie rekrutacji byáy urzĊdy delegujące swoich
pracowników do udziaáu w szkoleniu. Ich zakáadana rola miaáa polegaü na wyborze najlepszych
kandydatów, zapewnieniu ich uczestnictwa oraz na przekazaniu informacji zwrotnej o jakoĞci
i przydatnoĞci szkolenia.

Projekt „Szkolenia jĊzykowe – I etap” byá wdraĪany w okresie od 1 grudnia 2004 roku do 31
grudnia 2006 roku. Miaá na celu intensywne szkolenie jĊzykowe ponad 400 czáonków korpusu sáuĪby
cywilnej zajmujących stanowiska samodzielne, koordynujące i kierownicze w sáuĪbie cywilnej, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem pracowników zaangaĪowanych w realizacjĊ zadaĔ wynikających
z czáonkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Udziaá w projekcie rozpoczĊáo 413 pracowników (baza
danych PEFS obejmuje populacjĊ 382 osób).
Cele projektu zakáadaáy zwiĊkszenie liczby czáonków korpusu sáuĪby cywilnej, dysponujących
znajomoĞcią jĊzyka obcego pozwalającą na swobodną komunikacjĊ.
Podniesienie umiejĊtnoĞci jĊzykowych pracowników czáonków korpusu SC skutkowaü miaáoby,
w zamyĞle projektodawcy, wzrostem efektywnoĞci i skutecznoĞci ich pracy, zwáaszcza w zakresie
wypeániania nowych zadaĔ wynikających z czáonkostwa Polski w Unii Europejskiej. Spodziewanym
efektem szkoleĔ miaá byü wzrost liczby osób przystĊpujących do postĊpowania kwalifikacyjnego
w sáuĪbie cywilnej, co jest warunkowane posiadaniem certyfikatu znajomoĞci jĊzyka obcego.
Projektodawca zaplanowaá proces rekrutacji zgodnie z wypracowaną metodologią dla szkoleĔ
centralnych poprzez nabór otwarty w Biuletynie SáuĪby Cywilnej, kiedy to poszczególne urzĊdy
(ministerstwa, urzĊdy centralne i wojewódzkie) zgáaszają swoich pracowników na szkolenia. WáaĞciwe
kwalifikowanie na szkolenia odbywaáo siĊ wedáug liczby zdobytych punktów na teĞcie jĊzykowym oraz
na podstawie rozmowy z lektorem.
Kurs ukoĔczyáo i zaĞwiadczenia SJO EMPiK otrzymaáo 401 osób (w tym 17 z zastrzeĪeniem,
z uwagi na niezadowalające wyniki testów), 3 osoby nie otrzymaáy certyfikatów wewnĊtrznych
11
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z powodu niezadowalającej frekwencji lub wyników testów. W dniu 11 paĨdziernika odbyáy siĊ
egzaminy z jĊzyka angielskiego – International English for Speakers of Other Languages (IESOL) –
poziom „Communicator”, a w dniu 13 paĨdziernika 2006 r. egzaminy z jĊzyka francuskiego
i niemieckiego: The European Language Certificates (TELC) – Certificat Superieur de Francais (B2)
oraz The European Language Certificates (TELC) – Zertificat Deutsch Plus (B2), uznawane
w postĊpowaniu kwalifikacyjnym w sáuĪbie cywilnej. Do egzaminów przystąpiáo 390 osób, a 11 osób
uzyskaáo certyfikat w trakcie kursu. Ponadto 2 osoby - 1 kobieta i 1 mĊĪczyzna - do egzaminu nie
przystąpiáy, a dla 1 kobiety z przyczyn natury osobistej (wypadek dziecka) w dniu 8 grudnia zostaá
przeprowadzony dodatkowy egzamin. Pozytywny wynik z egzaminu uprawniającego do otrzymania
certyfikatu otrzymaáo 285 osób.

2.2.

Cele badania

Celem ogólnym badania byáa ocena efektywnoĞci zrealizowanych projektów „Szkolenia
generalne” oraz „Szkolenia jĊzykowe – I etap”. Ponadto, przeprowadzone badanie ma byü wskazówką
do opracowania kierunków interwencji w obszarze szkoleĔ w kolejnych latach oraz pozwoliü na
bardziej precyzyjne okreĞlenie wymagaĔ wobec potencjalnych wykonawców projektów szkoleniowych
i doradczych dla korpusu SC. Informacje zdobyte dziĊki przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego mają
byü takĪe przydatne w zakresie projektowania szkoleĔ, m.in. w ramach kolejnego okresu
programowania 2007-2013 w ramach Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie. Wnioski z badania
ewaluacyjnego, przeprowadzonego w odniesieniu do juĪ zrealizowanych projektów, mają przyczyniü
siĊ do poprawy jakoĞci, a przede wszystkim efektywnoĞci projektów szkoleniowych realizowanych na
rzecz pracowników administracji publicznej.
Ocena efektywnoĞci szkoleĔ zrealizowanych przez ProjektodawcĊ w ramach Dziaáania 2.4. SPO
RZL i wpáywu wsparcia na realizacjĊ celu Priorytetu 2, jakim jest m.in. poprawa jakoĞci pracy
administracji publicznej, ma równieĪ szczególne znaczenie w kontekĞcie realizacji celów
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i przygotowaĔ do wdraĪania realizujących
NSRO Programów Operacyjnych.
Pierwszym

celem

horyzontalnym

NSRO

na

lata

2007-2013

jest

„poprawa

jakoĞci

funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa”. W najwiĊkszej
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mierze do realizacji tego celu horyzontalnego przyczyniaü siĊ bĊdzie Program Operacyjny Kapitaá
Ludzki. Jego gáównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójnoĞci spoáecznej, natomiast cel 5.
PO KL zdefiniowany zostaá jako dąĪenie do „ZwiĊkszenia potencjaáu administracji publicznej w zakresie

opracowywania prawa i polityk, Ğwiadczenia usáug wysokiej jakoĞci oraz wzmocnienie mechanizmów
partnerstwa”. Znajdzie on operacyjne odzwierciedlenie w priorytecie V PO KL Dobre Rządzenie.
PrzedáoĪony przez PolskĊ i zatwierdzony przez KomisjĊ Europejską dokument stanowi: „Nieodáącznym

aspektem wzmacniania potencjaáu administracji jest takĪe wyposaĪenie kadr w kompetencje
niezbĊdne do realizacji zadaĔ przypisanych administracji publicznej, w tym tych z zakresu wdraĪanych
reform. (…) Priorytet przyczyni siĊ do poprawy standardów zarządzania w jednostkach administracji.”2
Istotne zatem w kontekĞcie niniejszego badania jest wypracowanie odpowiednich wniosków
w celu wyeliminowania rozwiązaĔ, które siĊ nie sprawdziáy w ramach SPO RZL
i wypracowanie rekomendacji, sáuĪących wáaĞciwemu i trafnemu programowaniu wsparcia sektora
administracji publicznej z PO KL.

2.3.

Zakres badania

Zakres przedmiotowy oceny objąá, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, nastĊpujące
zagadnienia badawcze:

x

ocena zgodnoĞci projektów szkoleniowych z potrzebami uczestników szkoleĔ,

x

okreĞlenie wpáywu szkoleĔ na wzrost kwalifikacji zawodowych i sytuacjĊ zawodową
uczestników szkoleĔ,

x

odpowiedĨ na pytanie, na ile umiejĊtnoĞci zdobyte podczas szkoleĔ przydatne są ich
uczestnikom w codziennej pracy,

x

ocena poziomu satysfakcji ostatecznych beneficjentów z uczestnictwa w projekcie oraz
okreĞlenie wpáywu szkoleĔ na rozwój osobisty pracowników w nich uczestniczących,

x

2

oraz ocena trwaáoĞci efektów przeprowadzonych szkoleĔ.

Program Operacyjny Kapitaá Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.
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2.4.

Pytania badawcze

PrzyjĊta metodyka badania miaáa na celu znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania
ewaluacyjne, które prezentujemy poniĪej. Sformuáowane pytania stanowiáy táo badania i narzĊdzie
jego strukturyzacji (wyniki badania zostaáy przedstawione wedáug zagadnieĔ zaproponowanych przez
Zamawiającego). Byáy to nastĊpujące pytania ewaluacyjne:
x

Czy

dobór

tematyki

szkoleĔ

byá

odpowiedni/trafny

wzglĊdem

ostatecznych

beneficjentów?
x
x

Jak ocenia siĊ proces rekrutacji uczestników szkoleĔ?
Czy,

w jakim stopniu i w jakim zakresie, przygotowane szkolenia zaspokajaáy

potrzeby szkoleniowe odbiorców interwencji?
x

Czy i w jakim stopniu zostaáy osiągniĊte cele projektu?

x

Jaką wiedzĊ i w jakim stopniu przyswoili uczestnicy?

x

Jakie nowe umiejĊtnoĞci nabyli, jaką wiedzĊ i umiejĊtnoĞci poszerzyli, pogáĊbili?

x

Czy sytuacja zawodowa uczestników szkoleĔ ulegáa w ich wyniku zmianie
(awans/zmiana stanowiska)?

x

Czy uczestnicy szkoleĔ otrzymali/zdobyli dyplomy /certyfikaty itp. potwierdzające
zdobycie nowych kwalifikacji; jeĞli nie, to dlaczego?

x

Czy uczestnicy szkoleĔ wykorzystują zdobytą wiedzĊ i umiejĊtnoĞci w pracy, jak
czĊsto, czy pomaga to im w codziennej pracy?

x

Czy uczestnicy szkoleĔ są zadowoleni z uczestnictwa?

x

Czy są zadowoleni z jakoĞci szkolenia (metody, organizacja, materiaáy, trenerzy)?

x

Czy są zadowoleni z efektów, jakie przyniosáo szkolenie?

x

Czy efekty uczestnictwa w szkoleniach moĪna uznaü za trwaáe?

x

Czy udziaá w szkoleniach przyczyniá siĊ do wzmocnienia zdolnoĞci administracyjnych
kadr centralnej administracji rządowej?

x

Czy proces zarządzania projektem byá skuteczny i efektywny?

x

Jakie wystĊpowaáy bariery w realizacji projektu?

x

Jakie

zostaáy

wypracowane/zaproponowane

rozwiązania

zidentyfikowanych

problemów?
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2.5.

Kryteria ewaluacyjne

Podczas przeprowadzania oceny wsparcia udzielanego w ramach badanych projektów
Wykonawca kierowaá siĊ kryteriami ewaluacyjnymi (wartoĞciowanie interwencji wedáug przyjĊtych
zaáoĪeĔ). PoniĪej przedstawione zostaáy kryteria oceny, którymi siĊ kierowano w badaniu oraz
zagadnienia wiodące z punktu widzenia badania, przyporządkowane do poszczególnych kryteriów.

TrafnoĞü - celem oceny projektów pod tym kątem bĊdzie odpowiedĨ na pytanie, do jakiego stopnia
cele projektu są odpowiednie do (zmieniających siĊ) potrzeb grup bĊdących adresatem wsparcia oraz
do priorytetów polityki paĔstwa wzglĊdem przedmiotowego sektora.

ZAGADANIENIE 1: Ocena zgodnoĞci projektów szkoleniowych z potrzebami uczestników
szkoleĔ.
ZAGADNIENIE 4: Ocena poziomu satysfakcji ostatecznych beneficjentów z uczestnictwa w
projekcie oraz okreĞlenie wpáywu szkoleĔ na rozwój osobisty pracowników w nich uczestniczących.

UĪytecznoĞü - wnioski z oceny opartej na tym kryterium odnosiü bĊdą siĊ do zagadnienia poziomu
zaspokojenia potrzeb grup docelowych lub/i spoáecznych na skutek dziaáaĔ podjĊtych w ramach programu.

ZAGADNIENIE 3: PrzydatnoĞü odbytych szkoleĔ dla codziennej pracy.

SkutecznoĞü - kierując siĊ tym kryterium Wykonawca postara siĊ rozstrzygnąü, do jakiego stopnia
projekt przyczyniá siĊ do osiągniĊcia jego szczegóáowych i ogólnych celów (porównuje wyniki,

rezultaty i/lub wpáyw rzeczywisty z oczekiwanym).

ZAGADNIENIE 2: OkreĞlenie wpáywu szkoleĔ na wzrost kwalifikacji zawodowych i sytuacjĊ
zawodową uczestników szkoleĔ.

EfektywnoĞü - interpretowana jako sposób, w jaki zasoby (wkáad) zostaáy przetworzone na wyniki i
rezultaty. Wykonawca, kierując siĊ tym kryterium, wykaĪe m.in. czy pojawiające siĊ w realizacji
projektów problemy przyczyniają siĊ do zmniejszenia efektów programu.
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ZAGADNIENIE 4: Ocena poziomu satysfakcji ostatecznych beneficjentów z uczestnictwa w
projekcie oraz okreĞlenie wpáywu szkoleĔ na rozwój osobisty pracowników w nich uczestniczących.
ZAGADNIENIE 6 (dodatkowe): Analiza procesu zarządzania projektem.

TrwaáoĞü – poszukując efektów projektu speániających kryteria trwaáoĞci, Wykonawca wskaĪe te z
nich, które utrzymują siĊ po ustaniu dziaáaĔ i wykraczają poza efekty natychmiastowe
(oddziaáywanie).

ZAGADNIENIE 5: Ocena trwaáoĞci efektów przeprowadzonych szkoleĔ.

Po zapoznaniu siĊ z opisem przedmiotu zamówienia, w którym silnie podkreĞlono cel
ewaluacji, jakim jest udoskonalenie zarządzania procesem szkoleniowym w sáuĪbie cywilnej
w przyszáoĞci, Wykonawca zaproponowaá wáączenie do kryteriów oceny nowego kryterium –
SkutecznoĞci

zarządzania.

Kierując

siĊ

tym

kryterium,

Wykonawca

oszacowaá

jakoĞü

dotychczasowych procesów, wskazaá mocne i sáabe strony podjĊtych dziaáaĔ oraz sformuáowaá wnioski
i rekomendacje do wdroĪenia w przyszáym okresie planowania, co przyczyni siĊ do sprawniejszego
i skuteczniejszego zarządzania dziaáalnoĞcią szkoleniową korpusu sáuĪby cywilnej.
Z uwagi na charakter i cele niniejszej ewaluacji, która ma charakter ewaluacji ex-post,
Wykonawca skupiá szczególną uwagĊ na kryterium UĩYTECZNOĝCI rozumianej jako adekwatnoĞü
przeprowadzonych szkoleĔ (jako narzĊdzia oraz ich zawartoĞci programowej) do efektów, jakie miaáy
przynieĞü (tj. do poprawy jakoĞci pracy administracji publicznej).

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania ewaluacyjne, Wykonawca wykorzystaá równieĪ
wskaĨniki: produktu (odnoszące siĊ one do podjĊtych przedsiĊwziĊü), rezultatu (odnoszące siĊ do
bezpoĞrednich i natychmiastowych efektów programu dla ostatecznych beneficjentów) oraz wpáywu
(odnoszące siĊ do konsekwencji programu wykraczających poza jego bezpoĞrednich beneficjentów).
W przypadku niniejszej ewaluacji Wykonawca skupiá siĊ przede wszystkim na wpáywie bezpoĞrednim,
to jest na tych efektach, które wystąpiáy po upáywie pewnego czasu od ustania dziaáaĔ, ale
bezpoĞrednio siĊ z tymi dziaáaniami wiązaáy.
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2.6.

Metody i techniki badawcze - realizacja badaĔ

Realizacja badaĔ opieraáa siĊ w gáównej mierze o narzĊdzia badawcze z zakresu socjologii
i nauk spoáecznych, poszerzone o instrumenty analizy zalecane w dokumentach Komisji Europejskiej
i publikacjach naukowych nt. technik ewaluacji (miĊdzy innymi: Working Paper 3, Working Paper 7,
MEANS Collection, The Handbook of Project Cycle Managment, Evaluation – The Systematic
Approach). PoniĪej w kolejnych punktach przedstawione zostaáy metody i techniki badawcze, jakie
wykorzystano w niniejszym badaniu.

2.6.1. Analiza danych wtórnych (desk research)

Analiza danych wtórnych stanowiáa punkt wyjĞcia do pozostaáych metod badawczych i zostaáa
zastosowana w początkowym etapie realizacji ewaluacji. Analizie poddano dane, które nie zostaáy
wytworzone na potrzeby niniejszej ewaluacji, lecz na potrzeby samych badanych projektów. Byáy to
m.in. dokumenty nt. SPO RZL, sprawozdania Wykonawcy z realizacji projektów, dane statystyczne,
wyciąg z AIOS i inne.

2.6.2. Badania jakoĞciowe

Badania jakoĞciowe byáy nakierowane na zdobycie informacji, których nie udaáo siĊ zdobyü,
stosując metody iloĞciowe. Ich zadaniem byáo pogáĊbienie wiedzy o badanych zagadnieniach. Badania
terenowe byáy prowadzone w okresie od 14.02.2008 r. do 14.03.2008 r. W ramach badaĔ
jakoĞciowych przeprowadzono dwa rodzaje wywiadów.

2.6.2.1.

PogáĊbione wywiady strukturalizowane (IDI)

Indywidualne wywiady pogáĊbione, stanowiące jedną z zaproponowanych przez WykonawcĊ
technik jakoĞciowych zbierania danych, przeprowadzono z nastĊpującymi grupami:
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Instytucja Zarządzająca i Instytucja PoĞrednicząca
Planowano przeprowadzenie wywiadu z dwoma reprezentantami IZ i jednym IP. Odbyá siĊ
jeden wywiad z przedstawicielką IZ. W odniesieniu do wywiadu z IP po konsultacji z Zamawiającym,
ze wzglĊdu na duĪą rotacjĊ kadr, odstąpiono od realizacji zadania.

W związku z ze zmianami organizacyjnymi związanymi z likwidacją USC, a póĨniej zmianami w
strukturze zarządzania projektami finansowanymi z Dziaáania 2.4 SPO RZL, zdarzaáo siĊ, Īe osoby
pracujące podczas realizacji ewaluowanych projektów szkoleniowych w pionie projektodawcy, obecnie
są pracownikami IW. Istotnym problemem ograniczającym dostĊp do wiedzy nt. projektów byáa
niemoĪnoĞü przeprowadzenia wywiadów z osobami, które posiadaáy najwiĊkszą wiedzĊ. Ich
niedostĊpnoĞü byáa związana m.in. z przebywaniem na urlopach macierzyĔskich / wychowawczych.

Instytucja WdraĪająca
Na etapie tworzenia zapisów „Raportu metodologicznego” zaáoĪono rozmowĊ z 2 osobami
z IW. W toku badaĔ przeprowadzono 2 rozmowy, z osobami pracującymi w IW podczas realizacji
projektu oraz z jedną osobą, zatrudnioną w IW juĪ po zakoĔczeniu realizacji projektów.

Projektodawca
ZaáoĪono realizacjĊ dwóch rozmów z przedstawicielami Projektodawcy. Udaáo siĊ zrealizowaü
to zaáoĪenie – rozmawiano z trzema osobami, z których 2 są obecnie, na skutek przeksztaáceĔ
struktury KPRM, pracownikami Instytucji WdraĪającej. Wszystkie 3 osoby, chociaĪ w róĪnym zakresie,
zajmowaáy siĊ realizacją projektu SzkoleĔ jĊzykowych – I etap i projektem szkoleĔ generalnych.

Wykonawca
Zostaáy zorganizowane spotkania z przedstawicielami Wykonawców badanych projektów.
W przypadku SzkoleĔ generalnych byá to przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
W przypadku SzkoleĔ jĊzykowych – I etap przedstawiciele SJO Empik.
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Przedstawiciele komórek ds. kadr i szkoleĔ
Zaplanowano i zrealizowano 5 wywiadów w róĪnych instytucjach, których pracownicy
uczestniczyli w projektach SzkoleĔ generalnych i SzkoleĔ jĊzykowych – I etap. Byáy to urzĊdy
centralne, mieszczące siĊ w Warszawie.

W odniesieniu do wywiadów pogáĊbionych, w wiĊkszoĞci przypadków dokonano telefonicznej
aranĪacji spotkania. Scenariusze wywiadów (odrĊbne dla kaĪdej z wymienionych wyĪej grup) byáy
uzupeániane o sugestie Zamawiającego na etapie akceptacji raportu metodologicznego oraz na
podstawie wniosków z kolejnych wywiadów (IDI i FGI). Z zaáoĪenia bowiem metoda jakoĞciowa moĪe
dostarczyü odpowiedzi i wyjaĞnieĔ na wątpliwoĞci/ interesujące kwestie, które pojawią siĊ w toku
równolegle prowadzonych badaĔ. Respondenci chĊtnie przystawali na rozmowĊ na temat badanych
projektów. Wyjątkiem byli przedstawiciele Beneficjentów Ostatecznych zajmujący siĊ szkoleniami.
Zdarzaáo siĊ, Īe podawali jako przyczynĊ odmowy udziaáu w badaniu inne, pilne obowiązki.

Przeprowadzone wywiady, po wyraĪeniu zgody przez respondenta, zostaáy zarejestrowane
w postaci plików dĨwiĊkowych. Spis uczestników wywiadów indywidualnych stanowi zaáącznik 1 do
Raportu.

2.6.2.2.

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)

Zogniskowane

wywiady

grupowe

byáy

prowadzone

na

podstawie

przygotowanego,

w uzgodnieniu z Zamawiającym, scenariusza. Poruszano kwestie, które zostaáy wczeĞniej
zaplanowane, jednak ich kolejnoĞü i pytania doprecyzowujące pozostawaáy w gestii badacza
prowadzącego konkretną rozmowĊ. Zastosowanie tej techniki badawczej daáo szansĊ na zdobycie
informacji, które miaáy mniejsze szanse pojawienia siĊ w CATI, CAWI i wywiadach indywidualnych
z kadrami.
Zgodnie z zapisami „Raportu metodologicznego”, zaplanowano jeden FGI dla przedstawicieli
komórek kadr i szkoleĔ oraz cztery FGI dla uczestników szkoleĔ (dwa dla uczestników „SzkoleĔ
generalnych”,

dwa

dla

uczestników

„SzkoleĔ

jĊzykowych

–

I

etap”).

Aby

uniknąü

„warszawocentrycznej” perspektywy ustalono, w porozumieniu z Zamawiającym, Īe jeden z dwóch
wywiadów bĊdzie skierowany do uczestników szkoleĔ z innych regionów kraju. Początkowo planowano
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przeprowadzenie badaĔ w wybranym regionie, jednak ostatecznie wszystkie spotkania odbyáy siĊ
w siedzibie KPRM przy Al. Szucha 2/4 w Warszawie.
Do uczestników szkoleĔ zamieszkaáych w województwie mazowieckim wysáano zaproszenia
drogą elektroniczną, uĪywając adresów z bazy PEFS. CzĊĞü z nich okazaáa siĊ nieaktualna, wiadomoĞci
nie zostaáy dostarczone do adresatów. Osoby uczestniczące w szkoleniach podawaáy, obok adresu
e-mail, takĪe numer telefonu kontaktowego (w bazie PEFS), który mógá byü przydatny na póĨniejszym
etapie rekrutacji, w przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie wysáane drogą elektroniczną. Do
uczestników szkoleĔ jĊzykowych wysáano ok. 35 zaproszeĔ, do uczestników szkoleĔ generalnych 55
zaproszeĔ. PoniewaĪ na dwa dni przed kaĪdym z zaplanowanych spotkaĔ liczba osób, które
potwierdziáy chĊü uczestnictwa w badaniu byáa zbyt maáa, z osobami, które nie potwierdziáy obecnoĞci
zostaáy przeprowadzone rozmowy telefoniczne. DziĊki temu udaáo siĊ zgromadziü grupy odpowiedniej
wielkoĞci. Zebrano 5 uczestników szkoleĔ jĊzykowych i 8 uczestników szkoleĔ generalnych.
Zaproszenie na FGI dla respondentów spoza województwa mazowieckiego wysáano do ok. 150
uczestników szkoleĔ jĊzykowych i do ok. 380 uczestników szkoleĔ generalnych. Przewidywano, Īe
naleĪy poinformowaü duĪą grupĊ uczestników szkoleĔ o planowanym spotkaniu, poniewaĪ wtedy
bĊdzie moĪliwe zgromadzenie odpowiedniej liczby respondentów podczas badaĔ. Przewidywano
równieĪ, Īe gáównym problemem dla respondentów, obok pilnych obowiązków sáuĪbowych, bĊdzie
odlegáoĞü od miejsca badania. Zakáadano jednak, Īe bĊdzie moĪliwe wyáonienie osób, które bĊdą
zainteresowane podzieleniem siĊ wraĪeniami z przeprowadzanych badaĔ lub bĊdą w Warszawie przy
okazji realizacji innych obowiązków sáuĪbowych. Zaproszenia na spotkanie wysáano do wszystkich
uczestników szkoleĔ generalnych i jĊzykowych, którzy podali swój adres e-mail i ich miejsce
zamieszkania byáo inne niĪ województwo mazowieckie. Podobnie jak podczas rekrutacji na badania dla
osób z województwa mazowieckiego, czĊĞü adresów e-mail okazaáa siĊ nieaktualna. Nie
przeprowadzano telefonicznej rekrutacji na badania, poniewaĪ grupa odpowiedniej wielkoĞci zgáosiáa
siĊ na podstawie zaproszeĔ elektronicznych. Zebrano 8 uczestników szkoleĔ jĊzykowych i 10
uczestników szkoleĔ generalnych.

Do FGI dla osób z województwa mazowieckiego (szkolenia jĊzykowe) i do obu grup z innych
województw odnosi siĊ uwaga, iĪ zdarzaáy siĊ osoby potwierdzające obecnoĞü podczas spotkania,
a póĨniej w nim nieuczestniczące. JednoczeĞnie w przypadku dwóch pozostaáych spotkaĔ, miaáa
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miejsce przeciwna sytuacja, kiedy w spotkaniu uczestniczyáy osoby, które wczeĞniej informowaáy
o niemoĪnoĞci uczestnictwa.

Przeprowadzone wywiady zostaáy zarejestrowane na kasetach video. Wykaz zogniskowanych
wywiadów grupowych stanowi zaáącznik nr 2 do Raportu.

2.6.3. Badania iloĞciowe

Badania iloĞciowe przeprowadzono na wylosowanej próbie uczestników szkoleĔ oraz trenerów.
W ankiecie dla uczestników szkoleĔ generalnych dokonano czĊĞciowego zróĪnicowania pytaĔ: dla
osób, które ukoĔczyáy i dla osób, które nie ukoĔczyáy szkoleĔ. Dla wszystkich respondentów
wylosowanych spoĞród uczestników szkoleĔ jĊzykowych przygotowano jeden kwestionariusz. Kontakt
z respondentami byá moĪliwy dziĊki danym z bazy PEFS. OdrĊbne kwestionariusze zostaáy
przygotowane dla trenerów prowadzących szkolenia generalne oraz lektorów prowadzących szkolenia
jĊzykowe.

2.6.3.1.

CAWI z uczestnikami szkoleĔ

Badania iloĞciowe rozpoczĊáy siĊ w dniu 15.02.2008 r., kiedy rozesáano ankietĊ CAWI do
uczestników szkoleĔ jĊzykowych i generalnych. W przypadku szkoleĔ generalnych ankieta trafiáa do
25% uczestników spoĞród 1359 osób, które znajdują siĊ w bazie PEFS; w przypadku szkoleĔ
jĊzykowych byáa to reprezentatywna próba 40% uczestników szkoleĔ. Ankiety internetowe dotaráy do
respondentów w postaci spersonalizowanych linków do ankiet. DziĊki nim po przerwaniu wypeániania
ankiety (na przykáad wskutek przypadkowego jej zamkniĊcia), po ponownym klikniĊciu na link
respondent miaá moĪliwoĞü kontynuowania badania bez koniecznoĞci rozpoczynania od początku
procesu wypeániania kwestionariusza. Wykorzystanie indywidualnych linków daáo pewnoĞü, Īe
pojedynczy uczestnik badania nie wypeániá ankiety wiĊcej niĪ raz, co podwaĪaáoby wiarygodnoĞü
wyników. Uczestnicy badania mieli zapewnioną peáną anonimowoĞü, poniewaĪ na serwerze nie byáy
zapisywane dane umoĪliwiające ich identyfikacjĊ. WstĊpne zaáoĪenia co do poziomu zwrotu ankiet
z tego badania to 30%. AnkietĊ rozesáano do 340 uczestników szkoleĔ generalnych oraz do 152
uczestników szkoleĔ jĊzykowych. Dodatkowo wysáano 3 ankiety do uczestników szkoleĔ generalnych
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i 3 ankiety do uczestników szkoleĔ jĊzykowych, którzy zostali zaproszeni na FGI, nie mogli w nim
uczestniczyü, a jednoczeĞnie zadeklarowali chĊü udziaáu w innym badaniu oceniającym szkolenia.
Ankiety CAWI zostaáy rozesáane 15.02.2008 r., termin

zakoĔczenia tego badania wyznaczono na

20.02.2008 r. Liczba wypeánionych ankiet byáa zdecydowanie niĪsza niĪ zakáadana, wiĊc do osób,
które nie wypeániáy ankiety, przesáano wiadomoĞü przypominającą o badaniu i przedáuĪono termin
wypeániania do dnia 27.02.2008 r. Na tym etapie badania, wpáyw na poziom zwrotu mogáy mieü ferie
zimowe i związane z nimi urlopy pracowników. Ogóáem, na podstawie zastosowania techniki CAWI,
uzyskano 86 odpowiedzi od uczestników szkoleĔ generalnych i 67 od uczestników szkoleĔ jĊzykowych.
Zbieranie danych za pomocą CAWI zakoĔczono 27.02.2008 r.

2.6.3.2.

CATI z uczestnikami szkoleĔ

Badanie CATI zostaáo przeprowadzone z tymi respondentami, od których po upáywie
oznaczonego czasu (27.02.2008 r.), nie otrzymano odpowiedzi na ankietĊ CAWI. Badanie za pomocą
ankiet CATI prowadzono od dnia 28.02.2008 r. Skontaktowano siĊ z

278 uczestnikami szkoleĔ

generalnych i uzyskano dodatkowo 64 odpowiedzi oraz skontaktowano siĊ z 85 uczestnikami szkoleĔ
jĊzykowych i uzyskano 47 odpowiedzi. Badanie zakoĔczono 11.03.2008 r. àącznie, z czĊĞci CAWI
i CATI, uzyskano 150 odpowiedzi dotyczących szkoleĔ generalnych i 114 - jĊzykowych.

W „Raporcie metodologicznym” zapisano zwrot z ankiet CAWI na poziomie 30%, co dla
szkoleĔ generalnych daáoby 102 wypeánione ankiety, dla szkoleĔ generalnych – 46 ankiet. Zapis ten
wypeániono w przypadku badania szkoleĔ jĊzykowych, natomiast w szkoleniach generalnych uzyskano
zwrot na poziomie 25%. Podsumowując badanie sondaĪowe: zwrot ankiet CAWI i CATI ze szkoleĔ
generalnych wyniósá 44%, z jĊzykowych: 73%. Dla obu projektów zakáadano, Īe zostanie uzyskanych
ok. 70% odpowiedzi. ZaáoĪony wskaĨnik zostaá przekroczony w przypadku szkoleĔ jĊzykowych, ale nie
byá moĪliwy do osiągniĊcia w przypadku szkoleĔ generalnych, biorąc pod uwagĊ ramy czasowe
realizacji badania.

Istotnym czynnikiem, który utrudniaá dotarcie do respondentów podczas badania CAWI i FGI,
byáy nieaktualne adresy e-mail i, w mniejszym stopniu, nieaktualne numery telefonów. Respondenci,
na etapie uczestnictwa w projekcie szkoleniowym, podawali dane osobowe. Jako numer telefonu
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kontaktowego najczĊĞciej podawali numer domowy i /lub komórkowy. DostĊpnoĞü respondentów pod
numerem domowym byáa ograniczona z powodu ich obecnoĞci w miejscu pracy bądĨ poĞrednictwa
osób trzecich. Byáa teĪ niekomfortową sytuacją dla ankieterów, którzy zmagali siĊ w kontakcie
z osobami trzecimi, czĊsto zaniepokojonymi i nieuáatwiającymi kontaktu z beneficjentem koĔcowym.
Rozmowa przez telefon komórkowy nie byáa sytuacją komfortową dla respondentów. W takiej sytuacji
kilkakrotnie prosili o to, aby zadzwoniü w innym terminie. Mimo ustalonych terminów, czĊsto nie
udawaáo siĊ znaleĨü odpowiedniego czasu na rozmowĊ z ankieterem bądĨ teĪ byáa ona kilkakrotnie
przekáadana.

2.6.3.3.

Ankiety CAWI z trenerami i lektorami

Zamawiający uznaá, Īe waĪną grupą interesariuszy projektu, którzy mogą udzieliü cennych
informacji na temat badanych projektów szkoleĔ, są trenerzy/lektorzy. TĊ znaczącą grupĊ
informatorów, zbyt liczną, by ich opinie zebraü metodą wywiadów indywidualnych,

Zleceniobiorca

przebadaá techniką ankiety CAWI, rozesáanej drogą e-mailową. Z Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej uzyskano adresy e-mailowe trenerów prowadzących szkolenia generalne. WiadomoĞü
z linkiem do ankiety zostaáa przesáana w dniu 21.02.2008 r. Badanie zakoĔczyáo siĊ 27.02.2008 r.
Wysáano 68 wiadomoĞci, zarejestrowano 19 odpowiedzi. Do lektorów prowadzących szkolenia
jĊzykowe w SJO Empik równieĪ skierowano ankietĊ CAWI. Badanie rozpoczĊáo siĊ w dniu
25.02.2008 r. i zakoĔczyáo siĊ 03.03.2008 r. Z 95 wysáanych wiadomoĞci otrzymano 33 odpowiedzi.

2.7.

Charakterystyka próby badawczej

Ankieta CAWI i CATI zostaáa skierowana do reprezentatywnej próby uczestników szkoleĔ.
W przypadku szkoleĔ generalnych skierowano ją do 25% uczestników spoĞród

1359 osób, które

znajdują siĊ w bazie PEFS, czyli 340; w przypadku szkoleĔ jĊzykowych byáa to reprezentatywna próba
40% z 382 uczestników tych szkoleĔ znajdujących siĊ w bazie PEFS - 152 osoby. Zastosowano
losowanie warstwowe, uwzglĊdniając podziaá na województwa w caákowitej populacji uczestników.
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PoniĪsze zestawienie prezentuje strukturĊ zbadanej próby:
Rozkáad páci, wieku, staĪu pracy, zajmowanego stanowiska oraz statusu (urzĊdnik, pracownik)
w próbach dla szkoleĔ jĊzykowych i generalnych przedstawiają poniĪsze wykresy

ħródáo: opracowanie wáasne

Struktura páci respondentów, którzy odpowiedzieli na ankiety, w obydwu próbach
identyczna.

byáa

ħródáo: Opracowanie wáasne

W próbie dla szkoleĔ generalnych znalazáo siĊ wiĊcej - niĪ w przypadku szkoleĔ jĊzykowych osób, które ukoĔczyáy specjalistyczne studia podyplomowe.
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ħródáo: opracowanie wáasne

Próba badanych w zakresie szkoleĔ generalnych jest silniej, niĪ szkolenia jĊzykowe,
reprezentowana przez kadrĊ kierowniczą (73%). Równo poáowa badanych uczestników szkoleĔ
jĊzykowych to osoby na stanowiskach samodzielnych i podlegáych, nie piastujące funkcji
kierowniczych. Taka struktura jest odwzorowaniem kryteriów rekrutacji uczestników szkoleĔ –
priorytet w naborze do szkoleĔ generalnych miaáy osoby zajmujące pozycje kierownicze.

ħródáo: opracowanie wáasne

W przypadku szkoleĔ jĊzykowych proporcje pomiĊdzy kategoriami wiekowymi zawierającymi
siĊ w przedziale miĊdzy 31. a 50. rokiem Īycia są zrównowaĪone. O poáowĊ mniej liczną grupą są
uczestnicy w wieku 51-55 lat. Osoby poniĪej 30. roku Īycia oraz powyĪej 55 lat áącznie stanowią 5%
caáej próby.
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Dla szkoleĔ generalnych struktura wieku ksztaátuje siĊ nieco inaczej – najwiĊcej badanych to
osoby w wieku 51-55 lat oraz 46-50 lat. Osoby powyĪej 55. roku Īycia są w badaniu reprezentowane
tak samo licznie, jak osoby w wieku pomiĊdzy 36. a 45. rokiem Īycia. Ponad 10% próby stanowią
osoby máodsze niĪ 35-letnie.

ħródáo: opracowanie wáasne

WiĊkszoĞü badanych biorących udziaá zarówno w szkoleniach jĊzykowych, jak i generalnych to
osoby, które pracują w sáuĪbie cywilnej od ponad 5 lat. Osoby, których staĪ pracy zawiera siĊ
w przedziale 2-5 lat, stanowią 11% próby uczestników szkoleĔ generalnych i zaledwie 4%
w przypadku szkoleĔ jĊzykowych. W próbach – bĊdących odwzorowaniem badanej populacji – nie
znalazáy siĊ osoby máodsze staĪem.
Badani to w zdecydowanej wiĊkszoĞci pracownicy SáuĪby Cywilnej – 76% w przypadku próby
dla szkoleĔ generalnych i 82% dla szkoleĔ jĊzykowych. Status urzĊdnika zadeklarowaáo 23%
badanych szkoleĔ generalnych i 11% badanych uczestników szkoleĔ jĊzykowych. Udziaá w próbie
przedstawicieli poszczególnych województw przedstawia poniĪsza tabela.
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Tabela 1: Uczestnicy ankiety wedáug województwa
SZKOLENIA JĉZYKOWE

Województwo

SZKOLENIA GENERALNE

n

%

n

%

dolnoĞląskie

5

4

11

7

kujawsko-pomorskie

6

5

1

1

lubelskie

3

3

7

5

lubuskie

6

5

4

2

áódzkie

11

10

9

6

maáopolskie

3

3

7

5

mazowieckie

25

22

41

27

opolskie

5

4

7

5

podkarpackie

6

5

5

3

podlaskie

7

6

7

5

pomorskie

7

6

6

4

Ğląskie

7

6

7

5

ĞwiĊtokrzyskie

6

5

12

8

warmiĔsko-mazurskie

5

4

6

4

wielkopolskie

4

4

11

7

zachodniopomorskie

6

5

9

6

Brak odpowiedzi

2

2

0

114

100

150

Ogóáem

0

100

ħródáo: opracowanie wáasne
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3.

3.1.

Opis wyników ewaluacji ich analiza i interpretacja

TrafnoĞü

Celem oceny projektu pod kątem tego kryterium jest odpowiedĨ na pytanie, do jakiego stopnia
cele projektu są odpowiednie do (zmieniających siĊ) potrzeb grup bĊdących adresatem wsparcia oraz
do priorytetów polityki paĔstwa wzglĊdem przedmiotowego sektora.

Ocena trafnoĞci doboru tematyki szkoleĔ do potrzeb beneficjentów

Szkolenia jĊzykowe
PotrzebĊ szkoleĔ jĊzykowych podkreĞlają kolejne realizowane dla USC (obecnie DSC w KPRM) analizy
potrzeb szkoleniowych (1997, 2002, 2005 r.). Analiza potrzeb zrealizowana w 2002 roku, a wiĊc
praktycznie ta, która mogáa sáuĪyü za podstawĊ przy formuáowaniu zaáoĪeĔ projektów szkoleniowych
realizowanych przez USC w ramach Dziaáania 2.4 SPO RZL, pozycjonuje szkolenia jĊzykowe na
7 miejscu poĞród ponad 20 ogólnych kategorii szkoleĔ w obszarach, w których badani dostrzegają
deficyt. Ostatnia z analiz przeprowadzonych w 2005 roku wskazuje, iĪ spoĞród szkoleĔ
merytorycznych, to wáaĞnie szkolenia jĊzykowe postrzegane są przez 60% badanych jako najbardziej
poĪądane. Potrzeby deklarowane przez czáonków korpusu sáuĪby cywilnej i faktyczne – zdiagnozowane
w badaniach nad stanem kompetencji czáonków korpusu SC3 - spotykają siĊ z celami strategicznymi
polityki szkoleniowej sáuĪby cywilnej. „Zapewnienie sprawnego funkcjonowania czáonków korpusu

sáuĪby cywilnej w europejskiej przestrzeni administracyjnej; dotyczące równieĪ poprawienia
znajomoĞci jĊzyków obcych w sáuĪbie cywilnej” naleĪy do czterech fundamentalnych priorytetów
strategii szkoleniowej SC na lata 2004-2007.

3

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w przez Urząd SáuĪby Cywilnej w 1999 r. spoĞród 118 000 czáonków
korpusu sáuĪby cywilnej, niespeána 12 000 osób deklarowaáo znajomoĞü jĊzyków obcych, w tym 7 300 jednego
z trzech w/w jĊzyków. Jednak w zaledwie 1 700 przypadków znajomoĞü jĊzyka obcego byáa potwierdzona
odpowiednim certyfikatem.
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Ĩródáo: opracowanie wáasne

W przypadku szkoleĔ jĊzykowych wątpliwoĞci budzi logika zaáoĪeĔ projektu, która po przeanalizowaniu
zarówno na poziomie celów, jak i wyboru grup docelowych, wydaje siĊ byü sprzeczna.
Cele projektu (obok bezpoĞredniego efektu, jakim miaáo byü szkolenie jĊzykowe zakoĔczone
zdobyciem certyfikatu jĊzykowego) na poziomie oddziaáywania byáy dwojakie: po pierwsze umoĪliwienie pracownikom SáuĪby Cywilnej przystąpienia do postĊpowania kwalifikacyjnego, (co
warunkowane jest posiadaniem stosownego certyfikatu jĊzykowego) i w konsekwencji jego
pomyĞlnego ukoĔczenia - zdobycie statusu urzĊdnika sáuĪby cywilnej, po wtóre - wzrost efektywnoĞci
i skutecznoĞci pracy czáonków korpusu SC w zakresie wypeániania nowych zadaĔ wynikających
z czáonkostwa Polski w Unii Europejskiej. W Ğwietle wyników badaĔ cele te, zrazu spójne, okazują siĊ
niemoĪliwe do zrealizowania w ramach jednego projektu. Celem programu nauczania jĊzyków obcych
– realizujących w przeciągu roku materiaá trzyletniego kursu – byáo przygotowanie uczestników do
przystąpienia i pomyĞlnego zdania egzaminu certyfikującego. ZwiĊkszenie szans na rozwój kariery
urzĊdniczej czáonków korpusu sáuĪby cywilnej, którzy po pozytywnie zdanym egzaminie przystąpią do
postĊpowania i osiągną prestiĪowy status urzĊdnika SC, byá zamierzonym czynnikiem mającym
zwiĊkszyü atrakcyjnoĞü szkoleĔ. Ten fakt oraz profil kursu, przygotowującego do egzaminu,
wskazywaáy inną grupĊ docelową uczestników niĪ byáo to w zamiarze projektodawcy.
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Uczestnicy szkolenia:

- CzĊĞü czasu (np. 25%) powinna byü poĞwiĊcona na naukĊ specyficznego jĊzyka administracyjnego
(sáownictwo). Opanowanie sáownictwa stosowanego przy rozmowach z pracownikami innych
administracji UE powinno byü priorytetem przy tego rodzaju szkoleniach.
- Zbyá maáy nacisk na przygotowanie do egzaminu koĔcowego.

StopieĔ zaspokojenia przez szkolenia potrzeb szkoleniowych odbiorców interwencji

Z relacji lektorów oraz samych uczestników szkoleĔ jĊzykowych wynika, iĪ porcje materiaáu
poĞwiĊcone celowi drugiemu (ksztaácenie kompetencji jĊzykowych w zakresie Unii Europejskiej) byáy
niechĊtnie przyjmowane i traktowane jako konsumujące cenny czas nauczania, który winien byü
przeznaczony na ksztaácenie umiejĊtnoĞci egzekwowanych na egzaminie certyfikującym.

Przedstawiciel Wykonawcy: Raz w miesiącu odbywaáy siĊ zajĊcia o tematyce europejskiej, bo do
tego zobowiązywaáa nas umowa z USC. ZajĊcia te nie cieszyáy siĊ popularnoĞcią wĞród sáuchaczy,
gdyĪ bardziej byli oni nastawieni na wynik i tematykĊ europejską traktowali jako stratĊ czasu
w kontekĞcie przygotowania siĊ do egzaminu. Na podstawie innych doĞwiadczeĔ wiemy, Īe to nie jest
dobry pomysá, Īeby áączyü takie dwa cele (egzamin i rozszerzanie zasobu specjalistycznego
sáownictwa). JeĪeli w szkoleniu uczestniczą zróĪnicowane stanowiskowo grupy, to trudno
przygotowaü interesujące teksty dla wszystkich.

W wynikach badaĔ potwierdzenie znalazáa hipoteza, iĪ gáówną motywacją osób, które zgáosiáy
siĊ do udziaáu w szkoleniu, byáa szansa zakoĔczenia kursu egzaminem (ponad 40% respondentów
badania iloĞciowego wskazaáa ten powód na pierwszym miejscu) i otwarta tym samym perspektywa
przystąpienia do postĊpowania kwalifikacyjnego (przede wszystkim, oprócz innych powodów, szansą
na awans kierowaáo siĊ 27%). Szczegóáowy rozkáad odpowiedzi na pytanie: Co zdecydowaáo o wziĊciu
przez Pana\ią udziaáu w szkoleniu\ach przedstawia poniĪsza tabela.
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Tabela 2.Powody uczestnictwa w szkoleniach.
Powody uczestnictwa w szkoleniu

I wybór

II wybór

III wybór

Wszystkie

[% wskazaĔ]

[% wskazaĔ]

[% wskazaĔ]

wymienione
[% wskazaĔ]

Byáo to polecenie sáuĪbowe (dyspozycja
przeáoĪonego)

1

1

1

3

17

17

11

44

37

18

11

65

11

24

14

48

17

23

24

62

18

19

40

41

Nowe zadania stawiane przede mną w mojej
pracy

wymagaáy

doskonalenia

moich

umiejĊtnoĞci\nabycia nowych umiejĊtnoĞci
Potrzebowaáem

Ğwiadectwa

konkretnych

kwalifikacji
Liczyáem/am, Īe udziaá w szkoleniach zwiĊkszy
moje szanse na awans zawodowy
Zdecydowaáem\am siĊ na szkolenia, gdyĪ praca
w administracji wymaga ustawicznej aktualizacji
wiedzy i umiejĊtnoĞci
Inne/trudno powiedzieü

ħródáo: opracowanie wáasne.

Grupa osób zaangaĪowanych w realizacjĊ zadaĔ wynikających z czáonkostwa w Unii
Europejskiej oczekuje natomiast szkoleĔ „skrojonych na ich miarĊ” – doskonalących umiejĊtnoĞci
i specjalistycznych, a takĪe dostosowanych czasowo do ich napiĊtego harmonogramu pracy.

Przedstawicielka Komórki Kadr i SzkoleĔ: Osoby skierowane na szkolenia jĊzykowe I i II etap

nie mają bezpoĞredniego kontaktu z jĊzykiem obcym w pracy. Osoby, które mają taki kontakt, są
zazwyczaj mocno zapracowane i zwykle szefowie ich nie puĞcili na szkolenie (…) zazwyczaj sami
szukamy wykáadowcy na szkolenie, dajemy salĊ, nie zaáatwiamy tego przez firmy komercyjne, bo
firmy nie są dostosowane do naszej specyfiki (rachunkowoĞü, rynek kapitaáowy, itd.).

MoĪna zatem przyjąü, iĪ cele programu nauczania, który jednoczeĞnie przygotowuje do egzaminu
i ksztaáci fachowy jĊzyk byáy konkurencyjne wobec siebie. W rezultacie realizowany program, który
w warunkach krótkiego i intensywnego kursu, miaá zadoĞüuczyniü obydwu celom, nie mógá zadowoliü
w peáni nikogo.
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Szkolenia generalne
Zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu umiejĊtnoĞci osobistych, interpersonalnych i związanych
z zarządzaniem w administracji publicznej, podobnie jak w przypadku szkoleĔ jĊzykowych,
uwidocznione zostaáo we wszystkich wskazywanych powyĪej analizach potrzeb szkoleniowych
w sáuĪbie cywilnej. Deficyty wiedzy i umiejĊtnoĞci w tych obszarach są przez badanych postrzegane
jako tym bardziej palące, Īe brak jest tego typu szkoleĔ, okreĞlanych przez respondentów jako
miĊkkie, dostosowanych do specyfiki administracji publicznej. Rynek szkoleĔ wewnĊtrznych,
komercyjnych i oferowanych przez Krajową SzkoáĊ Administracji Publicznej jest w stanie zaspokoiü
potrzeby urzĊdów w zakresie szkoleĔ specjalistycznych (merytorycznych). MoĪliwoĞci te są
ograniczane przez relatywnie niski budĪet na cele szkoleniowe. KoniecznoĞü ksztaácenia wiedzy
merytorycznej pracowników, niezbĊdnej do wypeániania przez nich zadaĔ na stanowisku pracy,
powodowana czĊstymi zmianami prawnymi (tj. prawo podatkowe, regulacje unijne, zamówienia
publiczne, zarządzanie finansami) wyczerpuje moĪliwoĞci budĪetu szkoleniowego, nie pozostawiając w
nim miejsca na szkolenia „miĊkkie” i sprawiając, Īe brakuje dobrze przygotowanych programów
szkoleĔ ksztaácących umiejĊtnoĞci oraz kompetencje interpersonalne uniwersalne dla wszystkich
pracowników SC. Dodatkowo zagadnienia te wymagają aktywnych form szkolenia dostosowanych do
miejsca i stanowiska pracy. Uczestnicy badania, jak zadeklarowali, z wielkim zadowoleniem przyjĊli
informacjĊ o dostĊpnoĞci szkoleĔ generalnych oferowanych przez USC w ramach Dziaáania 2.4. SPO
RZL.
Opinie na temat trafnoĞci doboru tematów do istniejącego zapotrzebowania byáy niekiedy
bardzo entuzjastyczne. Podobnie oceniono program, materiaáy i techniki szkoleniowe wykorzystywane
w trakcie szkoleĔ, które zostaáy uznane za bardzo efektywne i dostosowane do specyfiki pracy
w administracji. Przyczyną nieukontentowania byá natomiast fakt, iĪ niewielu badanym dane byáo
uczestniczyü we wszystkich z oĞmiu szkoleĔ. WiĊkszoĞü badanych wyraĪaáa z tego powodu Īal,
postulując powtórzenie w przyszáoĞci podobnej serii szkoleĔ lub wrĊcz jej cykliczne realizowanie, aĪ do
momentu, kiedy z tematyką zostaną zapoznani wszyscy czáonkowie korpusu. TematykĊ prezentowaną
na szkoleniach uczestnicy ocenili jako potrzebną zarówno kierownikom najwyĪszego szczebla, jak
i wszystkim pracownikom. Padaáy równieĪ propozycje poddawania szkoleniom, takim jak szkolenia
generalne (traktowane jako blok tematyczny), osób awansujących na stanowiska kierownicze,
zwáaszcza máodych, gdyĪ starsi – jak oceniali samych siebie niektórzy respondenci – stosują juĪ pewne
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mechanizmy, do których doszli dáugą drogą doĞwiadczenia zawodowego. Formuáowany byá wiĊc
postulat, aby szkolenia te stanowiáy swoisty „instruktaĪ stanowiskowy” dla máodej kadry kierowniczej.
Oferta szkoleĔ generalnych zawieraáa osiem tematów, w duĪej mierze komplementarnych
wzglĊdem siebie, w procesie kompleksowego przygotowania osób na stanowiskach kierowniczych (do
których byáy kierowane) do wypeániania swoich obowiązków. Oferowana w pakietach, jeĞli nie
wszystkich oĞmiu, to w kilku najbardziej siĊ dopeániających, dawaáaby efekt synergii stanowiący
dodatkową wartoĞü.
Analiza materiaáów szkoleniowych oraz wywiady z przedstawicielami Wykonawcy wskazują, Īe
zamysá integrowania w bloki wybranych tematów towarzyszyá procesowi tworzenia programów tych
szkoleĔ. Niestety, nie zostaá on przedstawiony potencjalnym beneficjentom. Nie zawsze byli oni
w stanie zorientowaü siĊ w spójnoĞci tematycznej poszczególnych zagadnieĔ, z których mogliby
samodzielnie zbudowaü interesujące ich bloki, poniewaĪ przed przystąpieniem do szkoleĔ niedostĊpne
byáy ich programy. Wniosek projektowy równieĪ nie odzwierciedla intencji kompleksowego szkolenia w
zakresie zaoferowanych tematów. W początkowym okresie zaáoĪono, Īe w ramach projektu
przeszkolonych zostanie 3200 osób. Dopiero w póĨniejszym czasie liczba osób do przeszkolenia zostaáa
zredukowana dwukrotnie w związku z uczestnictwem w wiĊcej niĪ w jednym szkoleniu tych samych
osób. Projektowa arytmetyka wskazuje, Īe dopiero po tej zmianie, Ğrednio uczestnik szkoleĔ
generalnych mógá uczestniczyü w trzech szkoleniach.
Rozwiązanie polegające na „ofercie wiązanej”, czyli blokach komplementarnych wobec siebie
tematów, wydaje siĊ wáaĞciwsze w Ğwietle informacji dotyczących procesu naboru na szkolenia.
Badanie ujawniáo, Īe zasady kwalifikacji róĪniáy siĊ znacząco w zaleĪnoĞci od urzĊdu. Pracownicy
niektórych urzĊdów mogli zadeklarowaü swój udziaá w dowolnie wybranej liczbie szkoleĔ - nawet we
wszystkich oĞmiu. Inne jednostki limitowaáy zaĞ miejsca, ograniczając swoim pracownikom moĪliwoĞü
wyboru, czasem nawet do jednego szkolenia. W rezultacie moĪliwy do osiągniĊcia efekt
kompleksowego ksztaácenia umiejĊtnoĞci w dziedzinach zarządzania i kompetencji interpersonalnych
nie zostaá wykorzystany. Pojedyncze szkolenie, którym „nagradzano” niektórych pracowników (to
przypadek zwáaszcza obecny w tych urzĊdach, gdzie brak szkoleĔ jest najbardziej dotkliwy) okazywaáo
siĊ nieefektywne. Wyjątkiem od reguáy byá temat „Zarządzanie jakoĞcią”, który, jako jednostkowe
zagadnienie, wybieraáy czĊsto osoby zainteresowane kwestią wprowadzania w urzĊdzie standardów
ISO. ZwaĪywszy na fakt, Īe wiele z urzĊdów przygotowuje siĊ do wdroĪenia systemu zarządzania
jakoĞcią, potrzeba wiedzy w tym obszarze jest duĪa. Krótkie, jednodniowe szkolenie wprowadzające
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w zagadnienie, okazaáo siĊ, jak relacjonowali uczestnicy, cenne, ale zbyt krótkie i za maáo
szczegóáowe, aby zadoĞüuczyniü faktycznym potrzebom. Ponownie, sens swój udowadniaáo dopiero
jako element puzzli tematycznych – áączenia z innymi zagadnieniami oferowanymi w ramach oferty
szkoleĔ generalnych.

Studium przypadku
Instytucja: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Stanowisko: kierownicze Ğredniego szczebla oraz peánomocnik do spraw jakoĞci
Studium przypadku: Uczestniczyáa w 6 szkoleniach oraz w szkoleniach jĊzykowych. Obie te rzeczy
postrzega jako istotne w otwarciu drogi do przystąpienia do postĊpowania kwalifikacyjnego. Szkolenie

jĊzykowe daáo przesáankĊ konieczną do przystąpienia do postĊpowania, Szkolenia generalne zaĞ daáy
ĞwiadomoĞü i pewnoĞü siebie poprzez usystematyzowanie wiedzy, otwarcie nowych perspektyw.
Korzystaáa równieĪ ze szkoleĔ kolejnej edycji – generalnych i specjalistycznych dla kadry
zarządzającej.
Rekrutacja: Informacja o szkleniach nadesáana przez USC. NastĊpnie Dyrektor Generalny podczas
zebrania kadry zarządzającej poinformowaá o moĪliwoĞci wziĊcia udziaáu w szkoleniach. Nie byáo
limitów. Przekazano listĊ zgáoszonych osób, nie wszystkie jednak zostaáy zakwalifikowane, jednak bez
poinformowania o przyczynach odrzucenia. Respondentka zostaáa zakwalifikowana do wszystkich, do
których uczestnictwa zgáosiáa akces.
Po szkoleniu: „MuszĊ powiedzieü, Īe szkolenia duĪo mi daáy. UĞwiadomiáy mi to, Īe tĊ wiedzĊ

naleĪy przekazywaü innym, i to wáaĞnie staramy siĊ robiü. Kwestie Zarządzania projektami i jakoĞcią
uporządkowaáy mi bardzo moja praktyczną wiedzĊ”.
„RzeczywiĞcie byáam prawie na wszystkich szkoleniach, oprócz tego z radzenia sobie ze stresem
i uwaĪam, Īe dopiero caáy cykl, w mojej ocenie, coĞ daje, bo to jest taki przekrój Zarządzania
i ksztaátuje ogólną ĞwiadomoĞü niezbĊdną na stanowisku kierowniczym”. Zapytana o wpáyw szkoleĔ
na losy zawodowe: „Ciągle jestem wybierana jako przewodnicząca róĪnych komisji – jako osoba,
która ma ĞwiadomoĞü, wiedzĊ, natomiast potem to siĊ przekáada na wynagrodzenie – otrzymujĊ
premiĊ za wypeánianie tych zadaĔ”.
Pod koniec roku planuje przystąpienie do postĊpowania kwalifikacyjnego.
Dzielenie siĊ wiedzą: Praktyka upowszechniania wiedzy, zapisana procedurą w Systemie
Zarządzania JakoĞcią ISO, poprze szkolenia kaskadowe.

„Narady z pracownikami, podczas których zabieram gáos. DuĪo pracy trzeba w to wáoĪyü, ale to
trzeba robiü, bo to siĊ przekáada na efekty. W mojej instytucji jest máody zespóá otwarty na zmiany”
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Studium przypadku
Instytucja: Urząd Kontroli Skarbowej, Maáopolska
Stanowisko: samodzielne
Studium przypadku: Skierowana na jedno szkolenie (2-dniowe) z zakresu Zarządzania.
Rekrutacja: „Przyszáa informacja do kadr, potem przeáoĪony przyszedá z ofertą do osób na
stanowiskach kierowniczych, z informacją, Īe moĪna wybraü tylko jedno, maksimum dwa szkolenia.

Ja wybraáam dwa, ale zostaáam zakwalifikowana tylko na jedno”.
Po szkoleniu: „W listopadzie odebraáam akt mianowania na urzĊdnika i… odwoáanie ze stanowiska
kierowniczego”.
WiedzĊ z Zarządzania wykorzystuje gáównie w domu, bo w pracy nie moĪe zaaplikowaü z uwagi na
brak okazji wynikający ze zmiany stanowiska oraz ogólnej, niesprzyjającej zmianom, atmosfery
w miejscu pracy.
Dzielenie siĊ wiedzą: Obowiązuje praktyka szkoleĔ kaskadowych, ale w tym wypadku, z uwagi na
charakter szkoleĔ (miĊkkie): „Ja nie byáam zobowiązana do wykonania szkolenia kaskadowego, ale

udostĊpniáam materiaáy.”
Badani uczestnicy szkoleĔ generalnych chcieliby i powtórzenia serii szkoleĔ, aby skorzystaü z tych,
w których nie dane im byáo uczestniczyü w pierwszej edycji, i rozszerzenia tematyki, np. w formie
szkoleĔ specjalistycznych. Badanie ujawniáo stale istniejące zapotrzebowanie na szkolenia o podobnej
tematyce, jak te zorganizowane w ramach szkoleĔ generalnych. Zasadne byáoby wiĊc kontynuowanie
szkoleĔ tego typu z uwzglĊdnieniem proponowanych korekt w ich organizacji (moduáowoĞü). Istotnym
byáoby, aby otworzyü moĪliwoĞü uczestnictwa nie tylko nowym osobom, ale równieĪ tym, którzy biorąc
udziaá w pierwszej edycji, nie mieli szansy wziĊcia udziaáu we wszystkich szkoleniach, którymi wyraĪali
zainteresowanie.
NaleĪy zatem stwierdziü, Īe bez wątpienia oferty szkoleĔ jĊzykowych, jak i generalnych, byáy
próbą odpowiedzi na faktyczne potrzeby czáonków korpusu SC.

Zadowolenie uczestników z udziaáu w szkoleniach

Od początku realizacji badania ujawniaáo siĊ duĪe zadowolenie uczestników szkoleĔ generalnych
i szkoleĔ jĊzykowych z moĪliwoĞci wziĊcia w nich udziaáu oraz sposobu ich zorganizowania.
Respondenci pozytywnie wypowiadali siĊ o róĪnych aspektach szkoleĔ – organizacji i technicznym
zapleczu, które wyróĪniaáy siĊ na tle innych szkoleĔ, w których mieli okazjĊ uczestniczyü do tej pory.
DuĪe klimatyzowane sale w dobrej lokalizacji, sprzĊt multimedialny oraz posiáki byáy waĪnymi
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czynnikami przyczyniającymi siĊ do pozytywnej oceny szkoleĔ zarówno jĊzykowych, jak i generalnych.
Istota szkoleĔ, czyli program oraz metodyka ich prowadzenia (w obu przypadkach szkolenia prowadzili
dwaj trenerzy/lektorzy), zasáugiwaáy, zdaniem badanych, na pochwaáĊ. Aktywny sposób prowadzenia
zajĊü (praca w zespoáach, interaktywne metody nauczania) zyskaá uznanie uczestników. Aczkolwiek,
obecne byáy gáosy, Īe poziom zajĊü w ramach szkoleĔ generalnych byá nierówny i zaleĪaáo to od
poszczególnych wykáadowców. Bardzo pozytywnie zostaáy teĪ ocenione materiaáy szkoleniowe –
w przypadku szkoleĔ jĊzykowych podrĊczniki, w generalnych „skrypty”. Co do tych ostatnich - na
wyróĪnienie, przyznane równieĪ przez badanych, zasáuguje fakt, iĪ wszyscy uczestnicy szkoleĔ,
niezaleĪnie od iloĞci zagadnieĔ, na jakie zostali zaklasyfikowani, otrzymywali komplet materiaáów do
wszystkich 8 tematów. Uczestnicy mogli w ten sposób uzupeániü braki swojej wiedzy oraz, choüby
tylko drogą lektury, zapoznaü siĊ z dziedziną prezentowaną na szkoleniach, w których nie wziĊli
udziaáu. Pozwalaáo to równieĪ na ograniczony, ale wskazany w kaĪdych dawkach, transfer wiedzy
poprzez upowszechnienie materiaáów w miejscu pracy.
Jak juĪ wspomniano powyĪej, najwiĊcej zastrzeĪeĔ budziá niedostatek szkoleĔ, zarówno jĊzykowych,
jak i generalnych. W przypadku tych ostatnich dodatkowo niezadowolenie powodowaá, opisany
powyĪej, fakt niedostĊpnoĞci caáego pakietu tematów.
Badani

wykazują

duĪą

motywacjĊ

do

uczestnictwa

w

tego

typu

szkoleniach,

a

udziaá

w dotychczasowych zwiĊkszyá ich zainteresowanie tematyką oraz moĪliwoĞciami dostarczania tego
typu szkoleĔ pracownikom SC.
BieĪąca ewaluacja jakoĞci szkoleĔ generalnych zrealizowana przez ich WykonawcĊ – FundacjĊ
Rozwoju Demokracji Lokalnej, której podstawą byáy Arkusze Indywidualnej Oceny Szkolenia –
przyznaáa szkoleniom generalnym wysoką notĊ: Ğrednia ogólna ocena szkoleĔ generalnych na
dziesiĊciostopniowej skali wyniosáa 8,78. OcenĊ poszczególnych aspektów szkoleĔ przedstawia
poniĪszy wykres:
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Szkolenia jĊzykowe, których Wykonawcą byá SJO Empik, nie byáy oceniane standardowym
narzĊdziem uĪywanym do tego celu w sáuĪbie cywilnej, co naleĪy uznaü za niedopatrzenie, które
jednak, w drugim etapie szkoleĔ, zostaáo naprawione. Pierwszy etap szkoleĔ jĊzykowych byá oceniany
przez uczestników za pomocą wewnĊtrznej ankiety SJO Empik, zawierającej kategorie pytaĔ
nieprzystające do AIOS, nie ma wiĊc moĪliwoĞci zestawienia wyników ankiet obu projektów dla celów
porównawczych. Na podstawie wyników ankiet SJO Empik moĪna powiedzieü, Īe ocena szkolenia jako
satysfakcjonującego i bardzo satysfakcjonującego mieĞciáa siĊ w przedziale pomiĊdzy 50 a 100%
i róĪniáa siĊ pomiĊdzy poszczególnymi miastami. Najmniej usatysfakcjonowanych uczestników byáo w
GdaĔsku, jednak dopeánienie do 100 procent nie zostaáo skierowane na negatywną ocenĊ szkoleĔ, ale
wynika raczej z braku udzielonej odpowiedzi. Podobnie w Poznaniu (63%), Krakowie (85%)
i Szczecinie (89%). W pozostaáych miastach praktycznie 100% wskazaĔ to oceny szkolenia jako
satysfakcjonującego.
Brak w peáni wiarygodnych i kompletnych danych z ewaluacji bieĪącej jakoĞci moĪna uznaü za
jeden z niewielu mankamentów organizacyjnych szkoleĔ jĊzykowych.
W badaniu ewaluującym projekty SzkoleĔ generalnych i SzkoleĔ jĊzykowych respondenci
dokonali oceny tych szkoleĔ. Wyniki przedstawiają poniĪsze wykresy:
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W przypadku obu projektów, najlepiej i najbardziej entuzjastycznie zostaáo ocenione
przygotowanie

merytoryczne

trenerów,

a

zaraz

potem

ogólna

jakoĞü

szkoleĔ.

Niewielkie

niezadowolenie budziáo wyposaĪenie techniczne zapewniane przez WykonawcĊ oraz materiaáy, przy
czym szkolenia jĊzykowe byáy pod tymi wzglĊdami oceniane sáabiej (okoáo dwukrotnie wiĊcej
niezadowolonych niĪ przy szkoleniach generalnych)
NaleĪy stwierdziü, iĪ bardzo wysokie oceny, wystawione szkoleniom przez ich uczestników
zaraz po zajĊciach, nie byáy wynikiem psychologicznej tendencji do zawyĪania oceny w chwilĊ po
szkoleniu, ale okazaáy siĊ byü trwaáe. ĝwiadczy to o nieprzemijającym zadowoleniu uczestników
z zajĊü, w których wziĊli udziaá i stanowi przyczynek do stwierdzenia, Īe szkolenia byáy dobrej jakoĞci
i dobrze zorganizowane.

3.2.

UĪytecznoĞü

UĪytecznoĞü zgodnie z przyjĊtym kryterium rozumiana jest jako analiza zagadnienia poziomu
zaspokojenia potrzeb grup docelowych lub/i spoáecznych na skutek dziaáaĔ podjĊtych w ramach
programu.

Siáa wpáywu szkoleĔ na codzienną praktykĊ zawodową

Szkolenia jĊzykowe
Zgodnie z zaáoĪeniami projektu, uzyskanie certyfikatu jĊzykowego miaáo w konsekwencji
umoĪliwiü uczestnikowi szkolenia przystąpienie do postĊpowania kwalifikacyjnego w ramach sáuĪby
cywilnej.

JednakĪe

przeĞwiadczenie,

prezentowane

szczególnie

mocno

przez

przedstawicieli

Projektodawcy, iĪ kursanci po uzyskaniu certyfikatu jĊzykowego táumnie przystąpią do postĊpowania
kwalifikacyjnego, nie znalazáo potwierdzenia w badaniu przeprowadzonym wĞród uczestników szkoleĔ.
Odsetek osób, które zmieniáy status z pracownika na urzĊdnika SC po zakoĔczeniu szkolenia
jĊzykowego wyniósá poniĪej 1%. Natomiast respondenci pytani o to, czy mają poczucie, Īe szkolenia
jĊzykowe przyczyniáy siĊ do wzrostu ich kompetencji zawodowych, zdecydowanie odpowiadają
twierdząco (79% odpowiedzi potwierdzających wpáyw). Równie wysoki odsetek respondentów (83%)
uwaĪa, Īe szkolenie ukoĔczone certyfikatem zwiĊkszyáo ich wartoĞü rynkową i moĪe okazaü siĊ atutem
w przypadku koniecznoĞci poszukiwania nowej pracy. Nie naleĪy interpretowaü tego faktu
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jednoznacznie jako deklaracji gotowoĞci do poszukiwania alternatywnego zatrudnienia. Przeciwnie,
badanie jakoĞciowe wykazaáo, Īe czáonkowie SC podwyĪszają swoje kwalifikacje celem silniejszego
związania siĊ z sektorem i umocnienia w nim swojej pozycji. Po prostu czują wartoĞü rynkową swoich
nowych umiejĊtnoĞci.
Uczestnicy szkoleĔ jĊzykowych w codziennej pracy nie mają zbyt wielu okazji do wykorzystania
nowo nabytej wiedzy. AĪ 46% badanych stwierdziáo, iĪ rzadko wykorzystuje nabytą wiedzĊ, a okoáo
11% badanych, iĪ nie miaáo jak dotąd moĪliwoĞci jej wykorzystywania. Okoáo 38% ankietowanych
uczestników szkoleĔ ma okazjĊ czĊsto lub bardzo czĊsto wykorzystywaü wiedzĊ i umiejĊtnoĞci zdobyte
podczas szkolenia.
Zdaniem respondentów szkolenia nie miaáy wpáywu na wzrost wykorzystania jĊzyka w sytuacjach
zawodowych (korespondencja, rozmowy sáuĪbowe, wyjazdy zagraniczne). UkoĔczenie kursu
jĊzykowego, w wiĊkszoĞci przypadków (77% badanych), nie wiąĪe siĊ lub teĪ związek ten jest bardzo
maáy, ze wzrostem iloĞci rozmów sáuĪbowych lub korespondencji wykonywanych w tym jĊzyku. Tylko
11% respondentów okreĞliáo, iĪ ukoĔczenie kursu miaáo duĪy bądĨ bardzo duĪy wpáyw na wzrost
liczby rozmów sáuĪbowych w obcym jĊzyku. W przypadku korespondencji w jĊzyku obcym, 13%
respondentów zwaĪyáo duĪy wpáyw szkolenia na zwiĊkszenie jej czĊstotliwoĞci. Pozostaáe osoby
okreĞliáy stopieĔ wpáywu szkolenia na wzrost liczby rozmów i korespondencji w jĊzyku obcym jako „ani
maáy, ani duĪy”.

Ĩródáo: opracowanie wáasne

Fakt ten potwierdzają takĪe wypowiedzi osób, które wziĊáy udziaá w badaniach fokusowych.
Z zebranych wypowiedzi wynika, iĪ w urzĊdach regionalnych, gáównie izbach skarbowych, niewiele jest
moĪliwoĞci kontaktu z jĊzykiem. Wyjątek stanowiáy osoby zajmujące siĊ wspóápracą miĊdzynarodową
czy reprezentujące takie urzĊdy, jak Urząd Morski, gdzie znajomoĞü jĊzyka równieĪ przed szkoleniem
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byáa od nich wymagana. W przypadku przedstawicieli poszczególnych Ministerstw zlokalizowanych
w stolicy, osoby te zdecydowanie czĊĞciej wskazywaáy, Īe zwiĊkszyáa siĊ liczba korespondencji
w jĊzyku, w ramach którego podnosiáy kompetencje, a takĪe wzrosáa liczba kontaktów zagranicznych
w ramach obowiązków sáuĪbowych.
Zgodnie z opinią ponad jednej trzeciej badanych, ukoĔczenie kursu jĊzykowego wpáynĊáo na
zwiĊkszenie

chĊci

do

uĪywania

jĊzyka

obcego

w

sytuacjach

sáuĪbowych

i

uczestnictwa

w spotkaniach/konferencjach prowadzonych w jĊzyku obcym. W opinii pozostaáej grupy osób wpáyw
ten byá Ğredni lub teĪ chĊci do uĪywania jĊzyka obcego w sytuacjach sáuĪbowych oraz do uczestnictwa
w spotkaniach/konferencjach prowadzonych w jĊzyku obcym nie wzrosáy.
Respondenci znacznie lepiej oceniają przydatnoĞü szkoleĔ jĊzykowych dla ich osobistego rozwoju
– aĪ 67% badanych przyznaáo, iĪ w wyniku ukoĔczenia szkolenia wzrosáa ich chĊü do wykorzystania
jĊzyka obcego w Īyciu prywatnym, a 57% odczuáo wzrost zaufania we wáasne siáy (w stosunku do
zaledwie 6% tych, którzy takiego efektu nie odnotowali).
JednakĪe aĪ 86% respondentów stwierdziáo, iĪ uczestnictwo w szkoleniach jĊzykowych miaáo
wpáyw na osiągniĊcie celu projektu, a wiĊc lepsze przygotowanie pracowników sáuĪby cywilnej do
nowych warunków wynikających z obecnoĞci Polski w strukturach UE.

Ĩródáo: opracowanie wáasne

MoĪna wiĊc przypuszczaü, iĪ pomimo Īe w wiĊkszoĞci przypadków szkolenia nie miaáy wpáywu na
wzrost wykorzystania jĊzyka w sytuacjach zawodowych, to wĞród ich uczestników wzrosáo poczucie,
Īe gdyby byáa taka potrzeba, pracownik mógáby wykorzystaü zdobyte umiejĊtnoĞci. To przypuszczenie
mogą potwierdzaü opinie uczestników badaĔ fokusowych, którzy zgodnie mówili o swobodzie
posáugiwania siĊ jĊzykiem oraz pewnoĞci siebie w kontakcie z obcokrajowcami.
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Dobre praktyki
Instytucja: Urząd Skarbowy
Stanowisko: osoba zajmująca siĊ rozliczeniami miĊdzywspólnotowymi
Studium przypadku: Uczestnictwo w szkoleniu i nabyta lepsza znajomoĞü jĊzyka przyczyniáa siĊ do
tego, Īe czujĊ siĊ znacznie pewniej w kontakcie z petentem, który przynosi do mnie fakturĊ. Wiem, czego
dana faktura dotyczy, nie muszĊ prosiü o dodatkowe opisywanie, nie ma teĪ sytuacji, w której ktoĞ
wprowadzi mnie w báąd. MogĊ teĪ zadaü pytanie dotyczące tej faktury. To zdecydowanie zwiĊkszyáo moje
samopoczucie i mam wraĪenie, Īe wpáywa pozytywnie na odbiór urzĊdnika przez klienta.
Z przeprowadzonych wywiadów grupowych wynika takĪe, Īe szkolenia jĊzykowe mogáyby
w wiĊkszym stopniu wpáynąü na sprawnoĞü funkcjonowania urzĊdów, gdyby przeáoĪeni
mieli wiĊkszą ĞwiadomoĞü kompetencji swoich podwáadnych. Niestety,

rotacja

na

stanowiskach kierowniczych powoduje, Īe wielu szefów nie ma rozeznania i nie wykorzystuje
kwalifikacji pracowników, przydzielając zadania w oparciu o przypadkowo zdobyte informacje bądĨ teĪ
zlecając prace na zewnątrz (patrz case poniĪej).
Studium przypadku
Instytucja: Wojewódzki Inspektorat Ochrony ĝrodowiska
Stanowisko: pracownik szeregowy
Studium przypadku: JĊzyk techniczny w takim zakresie, jaki byá mi merytorycznie potrzebny do
rozumienia pewnych zagadnieĔ, którymi siĊ zajmujĊ, poznaáam duĪo wczeĞniej. MuszĊ powiedzieü, Īe
pracodawca ode mnie tej znajomoĞci jĊzyka nie wymagaá i mogáabym nie umieü i nie radziü sobie
z tymi zagadnieniami, ale Īe chciaáam umieü i sobie radziü, to siĊ tego lepiej czy gorzej nauczyáam.
A ten kurs daá mi moĪliwoĞü poszerzenia jĊzyka o znajomoĞü jĊzyka komunikacji i ogólnie
podniesienia znajomoĞci jĊzyka niefachowego. Daá mi teĪ wiele radoĞci i sama siĊ dowartoĞciowaáam,
Īe osiągnĊáam taki poziom, natomiast pracodawca tego nie zauwaĪyá w Īaden sposób. Ja sobie mogĊ
teraz lepiej radziü z rzeczami, na których mi zaleĪy, natomiast pracodawca, nawet jak mamy do
czynienia z róĪnymi takimi rzeczami, jak korespondencja, kontakty czy inne potrzeby, to ja przez
przypadek siĊ czasem dowiadujĊ, Īe to gdzieĞ tam trafia i ktoĞ tam sobie wáosy z gáowy wyrywa, bo
nie do koĔca potrafi zrozumieü, o co chodzi, a znajomoĞü w firmie jĊzyka jest raczej nikáa, to nie
zdarzyáo siĊ, Īeby ktoĞ skojarzyá, Īe mnie moĪna poprosiü o pomoc. I ja bym to nawet chĊtnie
zrobiáa. Nie Īebym siĊ pchaáa sama, bo mam duĪo swoich obowiązków, ale tak nawet dla
sprawdzenia siĊ czy kontaktu z jĊzykiem. A stawiając siĊ w pozycji mojego pracodawcy, to jestem
zdumiona, Īe moĪna nie zauwaĪyü, Īe ktoĞ ma takie umiejĊtnoĞci i zamiast udawaü, Īe nikt tu nie
rozumie i Īe nie damy sobie z tym rady czy zamiast chodziü, prosiü dajcie nam táumacza czy w jakiĞ
inny sposób rozwiązywaü ten problem, moĪna to w 10 minut zaáatwiü, kierując do mnie taką proĞbĊ.
No, ale pod warunkiem, Īe ma siĊ ĞwiadomoĞü tego, co umie poszczególny pracownik.
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Podsumowując powyĪsze wyniki badania naleĪy podkreĞliü, iĪ szkolenia jĊzykowe sáuĪyáy
raczej rozwojowi osobistemu uczestników szkoleĔ, a w konsekwencji dopiero (w drugiej kolejnoĞci)
wzrostowi efektywnoĞci pracy urzĊdu. KorzyĞü ze szkolenia naleĪy w gáównej mierze do pracownika.
W odniesieniu do celu szkoleĔ jĊzykowych naleĪy jednak stwierdziü, Īe przyczyniáy siĊ one do
wzmocnienia potencjaáu czáonków sáuĪby cywilnej w Polsce. Badani przyznają wprawdzie, Īe nie
wykorzystują swojej nowo nabytej wiedzy w trakcie peánienia obowiązków sáuĪbowych, ale czują siĊ
zdecydowanie lepiej przygotowani do nowych zadaĔ – jeĞli takie przed nimi staną. Nawet jeĞli nie
przystąpili do postĊpowania kwalifikacyjnego – wszak zaleĪy to od wielu wzglĊdów – to ich szanse
wzrosáy, z uwagi na zdobyty certyfikat jĊzykowy. Wierzą, Īe administracja publiczna, którą przecieĪ
tworzą, wzmocniáa swój potencjaá.
UkoĔczenie szkolenia jĊzykowego w wiĊkszoĞci przypadków nie wiąĪe siĊ ze zwiĊkszeniem
obowiązków sáuĪbowych wykonywanych z uĪyciem jĊzyka obcego, lecz moĪna przypuszczaü, Īe
nastąpiáa poprawa jakoĞci dotychczas wykonywanych zadaĔ wymagających posáugiwania siĊ jĊzykiem
obcym. Co ciekawe, ukoĔczenie kursu jĊzykowego spowodowaáo wĞród respondentów duĪo wiĊkszy
wzrost chĊci uĪywania jĊzyka obcego w Īyciu prywatnym niĪ zawodowym. Taka sytuacja moĪe
z jednej strony wynikaü z niedostosowania zakresu nauczania do codziennych potrzeb zawodowych
uczestnika (brak specjalistycznego sáownictwa uĪywanego w Īyciu zawodowym) lub moĪe byü
wynikiem obawy respondentów przed wyraĪeniem takiej chĊci, która moĪe skutkowaü zwiĊkszeniem
obciąĪenia ich obowiązkami zawodowymi.
Stosunkowo niski stopieĔ wykorzystania wiedzy wyniesionej ze szkoleĔ jĊzykowych
w codziennej pracy moĪe wynikaü z faktu, iĪ szkolenia jĊzykowe stanowiáy duĪe obciąĪenie czasowe
dla wysyáającego pracownika urzĊdu. Dlatego teĪ czasem zdarzaáy siĊ przypadki, w których na
szkolenie zostaáy wysáane nie osoby, dla których szkolenie jĊzykowe byáoby najbardziej potrzebne
w codziennej pracy, lecz te, które mogáyby byü czasowo dostĊpne.

Szkolenia generalne
Uczestnicy szkoleĔ generalnych objĊci badaniem pozytywnie oceniają wzrost swoich
umiejĊtnoĞci w wyniku uczestnictwa w szkoleniach (jako wysoki poziom swoich umiejĊtnoĞci przed
przystąpieniem do szkoleĔ oceniáo 27% wobec 66% po szkoleniu).
WiĊkszoĞü respondentów po zakoĔczeniu szkolenia wykorzystaáa wiedzĊ i umiejĊtnoĞci
zdobyte podczas szkolenia. Ponad 63% respondentów stwierdziáo, Īe wiedzĊ tĊ wykorzystuje czĊsto
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i bardzo czĊsto. Tylko 2 osoby nie miaáy dotąd moĪliwoĞci wykorzystania wiedzy po szkoleniu (w tym
jedna stwierdziáa, Īe wiedza ta jest nieprzydatna), a pozostaáe osoby oceniáy, iĪ trudno jest okreĞliü,
czy miaáy moĪliwoĞci wykorzystaü wiedzĊ i umiejĊtnoĞci zdobyte podczas szkoleĔ.
Zdaniem wiĊkszoĞci respondentów (67%) udziaá w szkoleniach przygotowaá ich do radzenia
sobie z nowymi zadaniami stawianymi przed nimi w pracy, a 12% stwierdziáo, iĪ szkolenia nie
przygotowaáy ich do nowych zadaĔ. Pozostaáa grupa (ok. 18%) nie potrafiáa oceniü, czy szkolenia
przygotowaáy do radzenia sobie z nowymi zadaniami w pracy.
Dla ponad 30% badanych udziaá szkoleniach zwiĊkszyá ich motywacjĊ do pracy. Okoáo 19%
respondentów stwierdziáo, iĪ szkolenia nie miaáy wpáywu na zwiĊkszenie motywacji, a aĪ 49%
badanych, Īe trudno jest okreĞliü, czy taki wpáyw nastąpiá.
UkoĔczenie szkoleĔ generalnych w przypadku 34% badanych nie zwiĊkszyáo zaufania we
wáasne moĪliwoĞci. Podobna grupa (32%) stwierdziáa, iĪ uczestnictwo w szkoleniach miaáo duĪy wpáyw
na wzrost zaufania we wáasne moĪliwoĞci, a 26% (38 osób) oceniáo ten wpáyw jako Ğredni.
Okoáo 32% respondentów stwierdziáo, iĪ udziaá w szkoleniu nie bĊdzie pomocny w znalezieniu
nowej pracy w przypadku utraty zatrudnienia. Na potencjalną przydatnoĞü szkoleĔ w znalezieniu
nowej pracy wskazaáo 16% badanych, a aĪ 51%

nie potrafiáo oceniü, czy moĪe zaistnieü taka

zaleĪnoĞü.
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ħródáo: opracowanie wáasne

Szkolenia generalne zostaáy ocenione jako bardzo interesujące i doskonale przygotowane,
a przekazana na szkoleniach wiedza inspirowaáa uczestników oraz systematyzowaáa ich dotychczasowe
doĞwiadczenia i dawaáa podbudowĊ intuicyjnym zachowaniom. Wydaje siĊ to byü naturalną
konsekwencją specyfiki szkoleĔ „miĊkkich”, w wyniku których rosną kompetencje osobiste
i interpersonalne trudne do zmierzenia i weryfikowane jedynie przez praktykĊ. Zdecydowana
mniejszoĞü (17%) osób, które wziĊáy udziaá w szkoleniach generalnych i byáy respondentami badania
oceniają, Īe potencjaá polskiej administracji zostaá wzmocniony na skutek przeszkolenia jej
pracowników w ramach szkoleĔ generalnych.

Szkolenia generalne w ocenie respondentów byáy w duĪej mierze dostosowane do potrzeb
administracji publicznej i pomogáy usystematyzowaü wczeĞniej zdobytą podczas pracy zawodowej
wiedzĊ lub pozwoliáy na zdobycie nowych umiejĊtnoĞci oraz zdolnoĞci spojrzenia na pewne problemy
z innej perspektywy.
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Uczestnicy szkoleĔ generalnych wskazywali na pewną trudnoĞü zastosowania peánej gamy
umiejĊtnoĞci wyniesionych ze szkoleĔ w codziennej pracy w urzĊdzie. Jako przeszkody wymieniana
byáa specyfika struktur administracji, stare, utarte i trudne do przezwyciĊĪenia wzorce postĊpowania
i procedury, opór ze strony przeáoĪonych lub wspóápracowników. Niekiedy padaáy sugestie, Īe pewne
zmiany naleĪy rozpoczynaü od najwyĪej usytuowanych kadr, bo bez pewnego stopnia ĞwiadomoĞci
kadry zarządzającej wysokiego szczebla, wdroĪenie nowych zachowaĔ i procedur moĪe byü
niemoĪliwe.
Niewątpliwą zaletą szkoleĔ generalnych jest rozbudzenie potrzeb administracji na ksztaácenie
kadry w kierunku nowoczesnego zarządzania i wzmacniania nie tylko wiedzy, ale i umiejĊtnoĞci.
Uczestnicy szkoleĔ okreĞlili, iĪ szkolenia nie wywoáaáy zmian „rewolucyjnych w administracji, lecz byáy
to zmiany ewolucyjne”.

3.3.

SkutecznoĞü

SkutecznoĞü zgodnie z przyjĊtym kryterium rozumiana jako analiza zagadnienia, do jakiego
stopnia projekt przyczyniá siĊ do osiągniĊcia jego szczegóáowych i ogólnych celów (porównuje wyniki,

rezultaty i/lub wpáyw rzeczywisty z oczekiwanym).
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SkutecznoĞü szkoleĔ – monitoring i pomiar

Przy okazji formuáowania odpowiedzi na pytanie o stopieĔ realizacji celów projektu, naleĪy
wspomnieü, co ujawniáo niniejsze badanie, o braku wypracowanych i stosowanych narzĊdzi
badania efektywnoĞci szkoleĔ. Badani przedstawiciele komórek kadrowych deficyt wiedzy w tym
zakresie oraz brak instrumentów sprawdzania efektów szkoleĔ, muszą rekompensowaü sobie
przekonaniem, Īe to codzienna praktyka weryfikuje nowe umiejĊtnoĞci zdobyte na szkoleniach. Ocena
wzrostu kompetencji pracowników na skutek uczestnictwa w szkoleniach pozostawiona jest do
dyspozycji bezpoĞrednich przeáoĪonych i, jak wskazują wyniki badaĔ, rzadko jest realizowana.

ħródáo: opracowanie wáasne

Dzieje siĊ tak zapewne ze wzglĊdu na funkcjonującą i ujawnioną wielokrotnie w badaniu
percepcjĊ szkolenia jako nagrody dla pracownika. Pracownicy niechĊtnie zabierają siĊ do oceny tego
„prezentu”, a przeáoĪeni nie chcą ich z tej nagrody rozliczaü. Brakuje normy, która traktowaáaby
praktykĊ weryfikacji wiedzy i umiejĊtnoĞci po szkoleniu, jako niesankcyjną, powszechną
i poĪądaną.
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Pracownik dziaáu kadr ministerstwa:

PrzeáoĪeni nigdy nie przychodzą (Īeby oceniü szkolenie). Byá tutaj kiedyĞ taki dyrektor jednego
departamentu – pani profesor, która nastĊpnego dnia po szkoleniu zapraszaáa do siebie pracownika
i pytaáa, co byáo, czego siĊ dowiedziaá, kazaáa przekazaü podstawowe informacje wspóápracownikom,
a materiaáy szkoleniowe do kadr. Ale to tylko ta jedna osoba. I jaki to spowodowaáo skutek? ĩe
pracownicy z tego departamentu bali siĊ chodziü na szkolenia, bo potem bĊdą wyzwani na dywanik.

Zasadne zatem byáoby wprowadzenie do standardów Zarządzania JakoĞcią w
UrzĊdzie procedury oceny efektywnoĞci szkoleĔ, w których wziĊli udziaá pracownicy.
Innym sposobem weryfikacji i jednoczeĞnie utrwalania wiedzy i umiejĊtnoĞci ze szkoleĔ
mógáby byü wymóg lub wypracowany w jednostce uzus szkoleĔ kaskadowych. Kolejną
formą na zwiĊkszenie adaptacyjnoĞci nowej wiedzy i umiejĊtnoĞci, wymagającą najmniej
zaangaĪowania, ale rekomendowaną w przypadku zagadnieĔ „miĊkkich” i dla osób
odczuwających sytuacjĊ uczenia innych jako trudną, byáoby upowszechnianie materiaáów
ze szkolenia. ZaangaĪowanie w proces dzielenia siĊ wiedzą realizowaáoby zarówno
postulat sprawdzania efektów szkoleĔ, jak i organizacji uczącej siĊ.

SkutecznoĞü szkoleĔ – szanse i bariery

Szkolenia jĊzykowe
Cele projektu zakáadaáy poddanie intensywnemu szkoleniu jĊzykowemu 405 czáonków korpusu
sáuĪby

cywilnej

zajmujących

stanowiska

samodzielne,

koordynujące

i

kierownicze.

Za

satysfakcjonujący przyjĊto wskaĨnik 75% uczestników kursów, którzy otrzymają certyfikat jĊzykowy.
Jako Īe ostatecznie certyfikat otrzymaáo 287 uczestników, wskaĨnik zostaá zrealizowany
w 95% i wynik ten naleĪy oceniü jako bardzo dobry w stosunku do zaplanowanego
wskaĨnika.
Niewielkie „przeszacowanie” wskaĨnika mogáo wynikaü ze zbyt optymistycznej prognozy stanu
kompetencji jĊzykowych grupy docelowej opisanej we wniosku jako „pokolenie czasów przejĞciowych”
– a wiĊc osoby powyĪej czterdziestego roku Īycia, z co najmniej Ğrednim wyksztaáceniem.
Z dokumentacji projektowej i rozmów z wykonawcą – przedstawicielami EMPIK – wynika, Īe zaniĪono
poziom kwalifikujący do przystąpienia do kursu, choü wiązaáo siĊ to z ryzykiem, Īe czĊĞü
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zakwalifikowanych do szkoleĔ osób nie zdoáa zdaü egzaminu certyfikującego. Zdecydowano siĊ na
takie dziaáanie z uwagi na brak wystarczającej liczby osób, która speániaáaby wymagane kryteria. Fakt
ten moĪe oznaczaü, Īe kompetencje jĊzykowe grupy docelowej zostaáy przeszacowane.
Istnieje ryzyko, Īe gros osób, znajdujących siĊ w grupie adresatów szkoleĔ nie
skorzystaáo z

zaplanowanego

dla

nich

wsparcia, poniewaĪ

ich

wejĞciowy

stan

kompetencji kwalifikujący do szkoleĔ zostaá Ĩle oceniony.

Wpáyw szkoleĔ na wzrost kwalifikacji zawodowych i sytuacjĊ zawodową uczestników
szkoleĔ
Jak wynika z przeprowadzonego badania wĞród uczestników szkoleĔ jĊzykowych, szkolenia te
w najwyĪszym stopniu wpáynĊáy na podniesienie poziomu wiedzy ogólnej (74%), nastĊpnie rozwinĊáy
umiejĊtnoĞci praktyczne związane realizacją zadaĔ na stanowisku pracy (11%), a po 7 % badanych
stwierdziáo, iĪ po szkoleniu wzrósá poziom ich wiedzy teoretycznej, która dotyczy zadaĔ realizowanych
na stanowisku pracy oraz wzrost motywacji do pracy. Tylko 7 osób (6% badanych) oceniáo, Īe
szkolenia nie wpáynĊáy na zmianĊ poziomu wiedzy i umiejĊtnoĞci, a 11 osób (10% badanych) nie
potrafiáo dokáadnie wskazaü, jaki byá wpáyw szkoleĔ na wzrost poziomu wiedzy i umiejĊtnoĞci
(odpowiedĨ: trudno powiedzieü).
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ħródáo: opracowanie wáasne

Uczestnictwo w szkoleniach dla zdecydowanej wiĊkszoĞci respondentów nie miaáo wpáywu na
awans zawodowy (77% odpowiedzi). Okoáo 11% badanych stwierdziáo, iĪ wpáyw szkolenia na awans
byá maáy, 6% jako Ğredni, a tylko 5 osób wskazaáo duĪy wpáyw szkoleĔ, w których uczestniczyli na
otrzymanie awansu zawodowego. W tym przypadku Īaden z badanych nie wskazaá odpowiedzi
„zdecydowanie duĪy wpáyw”.
Jeszcze mniejszy wpáyw niĪ na awans zawodowy miaáy przeprowadzone szkolenia jĊzykowe na
wzrost wynagrodzenia uczestników. 86% badanych wskazaáo na caákowity brak wpáywu szkoleĔ na
wzrost wynagrodzenia, 7%

wskazaáo, iĪ wpáyw ten byá maáy, 4% jako Ğredni, a tylko

1 osoba po ukoĔczeniu szkolenia uzyskaáa podwyĪszenie wynagrodzenia.
38% respondentów nie zaobserwowaáo wpáywu szkoleĔ na umocnienie ich pozycji
w pracy. Dla 35% wpáyw szkoleĔ na umocnienie pozycji pracy byá niski, dla 17% Ğredni, a dla 8%
duĪy. Z kolei ukoĔczenie szkoleĔ jĊzykowych dla wiĊkszoĞci badanych (57%) wpáynĊáo w duĪym lub
bardzo duĪym stopniu na wzrost zaufania we wáasne moĪliwoĞci. W ocenie 35% wpáyw szkoleĔ na
wzrost zaufania we wáasne moĪliwoĞci byá Ğredni, a tylko 5% oceniáo ten wpáyw jako niski (tylko
1 osoba nie zaobserwowaáa wzrostu wiary we wáasne moĪliwoĞci po ukoĔczeniu szkolenia
jĊzykowego).

50
Ewaluacja projektów szkoleniowych:
Szkolenia generalne i Szkolenia jĊzykowe – I etap RAPORT KOēCOWY

Szkolenia generalne
Jak wynika z badania przeprowadzonego wĞród uczestników, którzy ukoĔczyli szkolenia
generalne, wpáynĊáy one w najwyĪszym stopniu na poziom wiedzy ogólnej (67% wskazaĔ)
uczestników, nastĊpnie wiedzy teoretycznej (46%), która dotyczy zadaĔ realizowanych na stanowisku
pracy. Dla 42% badanych szkolenia miaáy najwiĊkszy wpáyw na rozwiniĊcie umiejĊtnoĞci praktycznych
związanych z realizacją zadaĔ na stanowisku pracy. Tylko 5% badanych oceniáo, Īe szkolenia nie
wpáynĊáy na zmianĊ poziomu ich wiedzy i umiejĊtnoĞci, a 2 osoby nie potrafiáy dokáadnie wskazaü, jaki
byá wpáyw szkoleĔ na ich wiedzĊ i umiejĊtnoĞci (odpowiedĨ: trudno powiedzieü).

ħródáo: opracowanie wáasne

W przypadku oceny przez respondentów innych pracowników SC, którzy takĪe byli
uczestnikami szkoleĔ generalnych, a z którymi osoby ankietowane mają okazjĊ wspóápracowaü,
obserwowalny jest duĪy wzrost kompetencji wspóápracowników po szkoleniu. Okoáo 25% badanych
zaobserwowaáo duĪy wzrost kompetencji innych uczestników szkoleĔ. Tylko 5% badanych wskazaáo, iĪ
nie zauwaĪyáo Īadnych zmian lub zmiany te byáy raczej maáe.
NaleĪy jednak zauwaĪyü, iĪ najwiĊcej z badanych osób wybraáo w przypadku analizowanego
pytania odpowiedĨ „trudno powiedzieü” (52% badanych), a 16% badanych nie ma okazji
wspóápracowaü z innymi uczestnikami szkoleĔ. Taka sytuacja moĪe Ğwiadczyü o raczej trudno
zauwaĪalnym wpáywie szkoleĔ na wzrost kompetencji innych osób lub teĪ moĪe wystąpiü w sytuacji,
gdy pracownicy nie mają okazji by w codziennej pracy zweryfikowaü zmianĊ umiejĊtnoĞci innych osób.
51
Ewaluacja projektów szkoleniowych:
Szkolenia generalne i Szkolenia jĊzykowe – I etap RAPORT KOēCOWY

Uczestnictwo w szkoleniach dla zdecydowanej wiĊkszoĞci respondentów nie miaáo wpáywu na
awans zawodowy (79%). 12% badanych stwierdziáo, iĪ wpáyw na awans byá maáy, 7% oceniáo, jako
Ğredni.
Jeszcze mniejszy wpáyw niĪ na awans zawodowy miaáy przeprowadzone szkolenia na wzrost
wynagrodzenia uczestników. 88% badanych oceniáo jako caákowity brak wpáywu szkoleĔ na wzrost
wynagrodzenia, 8% wskazaáo iĪ wpáyw ten byá maáy, dwie osoby jako Ğredni. ĩadna z osób nie
oceniáa, iĪ uczestnictwo w szkoleniu wywaráo duĪy lub zdecydowanie duĪy wpáyw na wzrost ich
wynagrodzenia.
Tylko w opinii jednej osoby szkolenia nie poprawiáy efektywnoĞci pracy (wzrost wydajnoĞci
pracy). Dla 28% badanych wpáyw szkolenia na wzrost efektywnoĞci byá maáy, dla 36% wpáyw ten byá
Ğredni, a 22% oceniáo go jako duĪy. Tylko dwie osoby wskazaáy, Īe szkolenia generalne miaáy
zdecydowanie duĪy wpáyw na efektywnoĞü ich pracy.
Dla wiĊkszoĞci respondentów, uczestnictwo w szkoleniu nie miaáo wpáywu na umocnienie ich
pozycji w pracy (55%), ponadto dla 24% byá on bardzo maáy, a dla 12% - Ğredni. Tylko 7% badanych
stwierdziáo, iĪ uczestnictwo w szkoleniu miaáo istotny wpáyw na umocnienie ich pozycji w pracy.

Analizując powyĪsze dane moĪna stwierdziü, iĪ badane szkolenia, zarówno generalne, jak
i jĊzykowe wpáynĊáy na wzrost kwalifikacji zawodowych uczestników szkoleĔ. Przeprowadzone
szkolenia przede wszystkim wywaráy wpáyw na podniesienie poziomu wiedzy ogólnej (jĊzykowe)
i umiejĊtnoĞci (generalne). RównoczeĞnie naleĪy zauwaĪyü, iĪ nie we wszystkich przypadkach dobór
osób do tematyki szkoleĔ byá wáaĞciwy: niewielka grupa osób twierdziáa, Īe szkolenia nie przyniosáy
poĪądanych efektów, lub zdarzaáy siĊ osoby, które nie potrafiáy oceniü, czy po szkoleniu nastąpiá (lub
nie) wzrost ich wiedzy, umiejĊtnoĞci lub kwalifikacji zawodowych.
Uczestnicy szkoleĔ jĊzykowych duĪo wyĪej ocenili wpáyw szkoleĔ na wzmocnienie wáasnych kwalifikacji
zawodowych, niĪ w przypadku szkoleĔ generalnych. Taka sytuacja moĪe wynikaü z faktu, iĪ szkolenia
jĊzykowe nastawione byáy na przekazywanie wiedzy, zaĞ szkolenia generalne to szkolenia miĊkkie
mające na celu udoskonalenie pewnych umiejĊtnoĞci. Efekty tych drugich szkoleĔ są bardzo trudno
mierzalne.
W przypadku obu szkoleĔ w przewaĪającej wiĊkszoĞci nie zmieniáa siĊ ani sytuacja zawodowa, ani nie
ulegáy podwyĪszeniu páace przeszkolonych pracowników. Taka sytuacja wynika z faktu, iĪ
w administracji publicznej szkolenia traktowane są raczej jako nagroda, a nie doskonalenie
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pracownika, które zmierza do jego awansu. Wzrost umiejĊtnoĞci i wiedzy moĪe oczywiĞcie poĞrednio,
w dáuĪszym okresie zaowocowaü awansem pracownika, lecz nie ma tu bezpoĞredniej korelacji miĊdzy
uczestnictwem w szkoleniu a dalszym awansem.
Nieco wiĊkszy wpáyw na efektywnoĞü wykonywanej pracy wywaráy szkolenia generalne (22% wskazaĔ
jako istotny wpáyw) niĪ jĊzykowe (15% wskazaĔ jako istotny wpáyw). Wpáyw uczestnictwa w szkoleniu
na umocnienie pozycji uczestnika w pracy zawodowej w obu przypadkach moĪna oceniü jako niezbyt
wysoki (tylko ok. 7-8% respondentów stwierdziáo, iĪ szkolenie miaáo istotny wpáyw na umocnienie ich
pozycji zawodowej).
W przypadku szkoleĔ jĊzykowych, wiĊkszoĞü badanych osób odczuáa wzrost zaufania we wáasne
moĪliwoĞci (65%), a w przypadku szkoleĔ generalnych byáo to ok. 30% badanych.

Uczestnicy

zogniskowanego wywiadu grupowego zauwaĪyli, iĪ po szkoleniu generalnym w pewnym stopniu
wzrosáa ich pewnoĞü siebie, ale, by poczuü siĊ pewniej, potrzebowaliby szkoleĔ przypominających,
które utrwalaáaby i udoskonalaáy umiejĊtnoĞci zdobyte w szkoleniu podstawowym.
Szkolenia generalne w wiĊkszoĞci instytucji byáy pierwszymi tego typu szkoleniami i w pewien sposób
rozbudziáy potrzebĊ szkoleĔ miĊkkich dostosowanych do specyfiki administracji.
Szkolenia jĊzykowe koĔczyáy siĊ uzyskaniem certyfikatu, który stwarzaá moĪliwoĞü przystąpienia do
egzaminu na urzĊdnika mianowanego. Uzyskanie przez uczestnika tytuáu urzĊdnika mianowanego
moĪe byü z caáą pewnoĞcią traktowane jako wpáyw szkolenia na wzrost kwalifikacji zawodowej
uczestnika. Z drugiej strony brak jest mechanizmu, który by wiązaá uzyskanie certyfikatu z jĊzyka
z przystąpieniem do egzaminu.
Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnicy, którzy w peáni wypeánili warunki uczestnictwa otrzymali
certyfikaty.

3.4.

EfektywnoĞü szkoleĔ

EfektywnoĞü, zgodnie z przyjĊtym kryterium interpretowana jest jako sposób, w jaki zasoby
(wkáad) zostaáy przetworzone na wyniki i rezultaty projektu, a takĪe czy pojawiające siĊ w realizacji
projektów problemy przyczyniają siĊ do zmniejszenia efektów projektów.
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Ocena jakoĞci realizowanych szkoleĔ

Po przeanalizowaniu dokumentów projektowych oraz w Ğwietle opinii osób zajmujących siĊ
wdraĪaniem projektów oraz samych uczestników szkoleĔ naleĪy stwierdziü, Īe zarówno szkolenia
jĊzykowe, jak i generalne pozostawaáy w bardzo dobrym stosunku jakoĞci do ceny. Funkcjonująca na
rynku szkoleĔ opinia o tym, Īe przedsiĊwziĊcia edukacyjne finansowane ze Ğrodków Europejskiego
Funduszu Spoáecznego charakteryzują siĊ niĪszą jakoĞcią od szkoleĔ komercyjnych, w wypadku
szkoleĔ dla sáuĪby cywilnej w ramach Dziaáania 2.4. SPO RZL nie znajduje potwierdzenia. Indagowani
o to uczestnicy szkoleĔ jednogáoĞnie orzekali, Īe jakoĞü szkolenia zaleĪy od wykonawcy, a nie od
Ĩródáa

finansowania.

Wyniki

badania

iloĞciowego

dostarczają

dodatkowych

argumentów

przemawiających na korzyĞü twierdzenia, Īe szkolenia dla czáonków sáuĪby cywilnej wspóáfinansowane
z SPO RZL są lepszej jakoĞci niĪ inne dostĊpne im szkolenia lub co najmniej tak samo dobre.

ħródáo: opracowanie wáasne

Wydaje siĊ, Īe Projektodawca doáoĪyá wszelkiej starannoĞci, aby umowy na realizacjĊ szkoleĔ
zabezpieczaáy ich najwyĪszą jakoĞü. BieĪąca kontrola i monitoring szkoleĔ strzegáy bieĪącej jakoĞci
przedsiĊwziĊü. Przedstawiciele Wykonawcy szkoleĔ Empik i FRDL przyznali, Īe projekt byá dla nich
ogromnym organizacyjnym wyzwaniem, które jednak warto byáo podjąü, nie tylko ze wzglĊdu na
wysokoĞü budĪetu, który uznawali za satysfakcjonujący, ale równieĪ z uwagi na prestiĪ projektu,
w którym stroną umowy byá Urząd SáuĪby Cywilnej. Projekt, charakteryzujący siĊ wysokimi
wymaganiami wobec wykonawcy (maáe grupy, dwóch trenerów/lektorów, zasiĊg – 16 oĞrodków
w caáej Polsce) przyczyniá siĊ do wypracowania przez nich staáych, wysokich standardów, wedáug
których realizują obecnie inne szkolenia. Szkolenia dla czáonków sáuĪby cywilnej finansowane z SPO
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RZL okazaáy siĊ projektami pilotaĪowymi i pionierskimi na rynku szkoleĔ. Obecnie mogą stanowiü
dobry standard usáug edukacyjnych Ğwiadczonych na rzecz czáonków korpusu sáuĪby cywilnej.

Sposób osiągniĊcia celu projektów

W trakcie realizacji badaĔ szukano równieĪ odpowiedzi na pytanie o to, czy zaáoĪone efekty
projektu moĪna byáo osiągnąü w inny sposób. Wyniki okazaáy siĊ czĊĞciowo zaskakujące, gdyĪ moĪna
z duĪym prawdopodobieĔstwem oczekiwaü, Īe wielu spoĞród przedstawicieli sáuĪby cywilnej byáoby
skáonnych, chociaĪ czĊĞciowo, sfinansowaü szkolenia jĊzykowe. Atutem takiego rozwiązania jest
moĪliwoĞü objĊcia wsparciem wiĊkszej iloĞci osób (poprzez zmianĊ stosunku pomiĊdzy jednostkowym
kosztem a iloĞcią osób objĊtych wsparciem osób), a takĪe celowe dofinansowanie inicjatyw
edukacyjnych dostosowanych do specyficznych potrzeb czáonków SC. Efekty szkolenia jĊzykowego,
w aspekcie zwiĊkszenia szans czáonków korpusu sáuĪby cywilnej na przystąpienie i pomyĞlne zdanie
egzaminu kwalifikującego, moĪna równieĪ zwiĊkszyü poprzez pakietowe szkolenia z zagadnieĔ,
bĊdących

przedmiotem

egzaminu.

Posiadanie

certyfikatu

jest

bowiem

koniecznym,

ale

niewystarczającym warunkiem przystąpienia do postĊpowania. Organizacja cyklu (nawet rozáoĪonego
na etapy) szkoleĔ mających na celu przygotowanie czáonków korpusu sáuĪby cywilnej do przystąpienia
do postĊpowania kwalifikacyjnego mogáaby zwielokrotniü szansĊ na sukces w realizacji zamiaru
podniesienia statusu zawodowego czáonków SC. NaleĪy dodaü, iĪ wydajnoĞü szkoleĔ poprzez efekt
synergii mogáoby równieĪ zwiĊkszyü wprowadzenie szkoleĔ moduáowych z zagadnieĔ bĊdących
przedmiotem szkoleĔ generalnych.

Problemy i bariery wystĊpujące w realizacji projektów

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono nieliczne problemy w realizacji projektów.
Jednym z problemów, jaki pojawiá siĊ w fazie wstĊpnej realizacji szkoleĔ generalnych po stronie
wykonawcy, byáa koniecznoĞü zmiany programów szkoleniowych z racji na ich niską jakoĞü
metodyczną i niedostosowanie do wymogów prowadzenia zajĊü w formule warsztatu. Przeprowadzone
przez

realizatora

pilotaĪowe

spotkanie

autorów

programów

z

trenerami

doprowadziáo

do

zidentyfikowania tego báĊdu i zmusiáo do pracy pod presją czasu nad uatrakcyjnieniem materiaáów.
Wspóápraca autora i metodyka, jako drugiego autora opracowania, pozwoliáa na uzyskanie
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oczekiwanych efektów. W efekcie udaáo siĊ w terminie zrealizowaü projekt oraz zaplanowane
szkolenia. Problem ten nie wpáynąá zatem na jakoĞü realizowanego przedsiĊwziĊcia i, dziĊki
doĞwiadczeniu wykonawcy zadania, nie byá równieĪ widoczny dla beneficjentów ostatecznych. NaleĪy
w tym miejscu doceniü wkáad pracy poniesiony przez zleceniobiorcĊ w celu zapewnienia wysokiej
jakoĞci szkoleĔ, a takĪe wypracowane przez niego uprzednio procedury wczeĞniejszej weryfikacji
opracowywanego przez autorów programu.

Biorąc pod uwagĊ przyszáe projekty realizowane przez projektodawców z administracji rządowej
moĪna przyjąü, iĪ na etapie wdraĪania projektów naleĪy opracowaü i wdroĪyü system „wczesnego
wykrywania” problemów.
Innym, zidentyfikowanym w trakcie prowadzonych wywiadów, problemem byáo wysyáanie „na
zastĊpstwa” innych pracowników, niĪ ci, którzy zostali pierwotnie zgáoszeni. Jest to element o tyle
problematyczny, Īe obniĪa skutecznoĞü osiągania zakáadanych celów dalekosiĊĪnych, np. takich, jak
korzyĞci instytucji z udziaáu pracownika w szkoleniu. Osoby „zastĊpujące”, niekiedy kierowane byáy na
szkolenie bez zaleĪnoĞci pomiĊdzy ich zakresem obowiązków a tematem szkolenia, jedynie jako
reprezentanci danej komórki organizacyjnej. Powoduje to sytuacjĊ, w której uczestnik nie widzi
moĪliwoĞci wykorzystania zdobytej wiedzy, nie jest takĪe zobowiązany do jej przekazania. Taka
postawa wpáywaü moĪe takĪe na odbiór szkolenia i obniĪaü jego poziom. Rozwiązaniem tego problemu
byáoby takie planowanie szkoleĔ i taki przepáyw informacji, które zapewniaáyby moĪliwoĞü delegowania
pracowników bez koniecznoĞci ich zmiany. Jak ustalono w wyniku prowadzonych wywiadów,
sugerowanym przez komórki ds. szkoleĔ rozwiązaniem byáaby rekrutacja prowadzona na poszczególne
szkolenia z okoáo miesiĊcznym, ale nie dáuĪszym ani nie krótszym, okresem wyprzedzenia.
Ponadto wydaje siĊ, Īe w ksztaátowaniu polityki szkoleniowej instytucji administracji rządowej brak
jest uwzglĊdnienia wieloletniej perspektywy w planowaniu szkoleĔ. Komórki kadrowe w swoich
dziaáaniach oraz prowadzonej analizie potrzeb koncentrują siĊ wyáącznie na opracowaniu rocznych
planów szkoleĔ. Roczne plany szkoleĔ powstają na bazie informacji przekazywanych do kadr przez
dyrektorów departamentów. Są one odzwierciedleniem potrzeb departamentu, nie uwzglĊdniają
ĞcieĪki rozwoju pracownika a są jedynie wyrazem doraĨnie formuáowanych potrzeb.
Barierą wystĊpującą na etapie ewaluacji projektu jest problem z dotarciem do beneficjentów
biorących udziaá w szkoleniach. Baza uczestników szkoleĔ w dotychczasowym ksztaácie wynikającym
m.in. z danych niezbĊdnych do wypeánienia formularza PEFS jest niedostosowana do prowadzenia
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ewaluacji ex-post. Brak jest tam informacji o telefonach sáuĪbowych (uczestnicy najczĊĞciej podawali
telefony i adresy domowe), nieobowiązkowe jest wypeánienie pola takiego, jak adres e-mail.
Problemów w tym zakresie nastrĊcza takĪe nastawienie beneficjentów koĔcowych, którzy mimo
otrzymanego wsparcia niechĊtnie poĞwiĊcają czas na wypeánienie ankiety, rozmowĊ z ankieterem czy
spotkanie fokusowe. W związku z powyĪszym sugeruje siĊ wprowadzenie do umów z beneficjentami
koĔcowymi obowiązku udzielenia informacji zwrotnej o otrzymanej pomocy przez 3 lata od momentu
zakoĔczenia udziaáu w projekcie, w ramach którego realizowane byáoby przedsiĊwziĊcie.

Systemu doboru uczestników szkoleĔ – aspekt merytoryczny

Szkolenia jĊzykowe

W związku z dwoistym charakterem programu szkolenia jĊzykowego oraz rozbieĪnoĞcią oczekiwaĔ
grupy docelowej okreĞlonej we wniosku projektowym, dobór uczestników szkoleĔ, zgodny
z zaáoĪeniami projektu, od początku obciąĪony byá ryzykiem. Zamiar podnoszenia kompetencji
jĊzykowych tych czáonków korpusu, którzy mają do czynienia z „przestrzenią europejską” nie powiódá
siĊ w planowanym stopniu ze wzglĊdu na odmiennoĞü potrzeb tych ostatnich w zakresie doskonalenia
jĊzyka. Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe uczestnicy szkoleĔ jĊzykowych oczekują przede
wszystkim podniesienia swoich praktycznych umiejĊtnoĞci jĊzykowych. Stąd pojawiające siĊ postulaty
dostosowania programu szkolenia do potrzeb grupy, czy szerzej czáonków administracji publicznej,
zwiĊkszenia iloĞci üwiczeĔ z konwersacji i praktycznego zastosowania jĊzyka obcego.
Speániający kryteria formalne musieli uzyskaü zgodĊ przeáoĪonego na udziaá w szkoleniu.
W wiĊkszoĞci badanych przypadków udziaá w szkoleniu byá inicjatywą pracownika (66%), znacznie
rzadziej pomysáem zwierzchnika (27%). Z doĞwiadczeĔ badanych wynika, Īe w wielu przypadkach
chĊü uczestnictwa w szkoleniu nie zyskiwaáa akceptacji szefa z uwagi na intensywnoĞü kursu, który
powodowaá fizyczną absencjĊ w pracy w wymiarze 10 godzin tygodniowo – tj. ¼ etatu.

Uczestnik szkolenia:

Kurs zostaá zorganizowany i prowadzony gáównie pod kątem zdobycia odpowiedniego certyfikatu. UwaĪam, Īe
wiĊkszy nacisk winien byü poáoĪony na praktyczne umiejĊtnoĞci, przede wszystkim na rozumienie
i komunikowanie siĊ w jĊzyku obcym. Zdecydowanie zwiĊkszona winna byü liczba godzin na konwersatoria
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i rozumienie ze sáuchu albo teĪ po kursie certyfikatowym winien byü zorganizowany kolejny kurs konwersacyjny;
wydaje siĊ, Īe po ukoĔczeniu kursu o charakterze ogólnym winny byü zorganizowane dla poszczególnych grup
krótkie, uzupeániające kursy specjalistyczne.

W efekcie do udziaáu w kursie zakwalifikowane zostaáy niejednolite w swoich potrzebach
i oczekiwaniach kategorie uczestników: ci, których dąĪeniem byáo zdobycie formalnego dokumentu,
oraz tacy, którzy oczekiwali poprawy praktycznej znajomoĞci jĊzyka angielskiego. Pierwszym szkoda
byáo czasu i energii na dziaáania wykraczające poza program podrĊcznika, drudzy

utyskiwali na

szablonowoĞü zajĊü, które nie wychodziáy naprzeciw ich skonkretyzowanym potrzebom doskonalenia
umiejĊtnoĞci jĊzykowych.

Szkolenia generalne

Podobnie jak w przypadku szkoleĔ jĊzykowych, urzĊdy otrzymywaáy z USC informacjĊ o
szkoleniach wraz z opisem zasad kwalifikacji osób do szkoleĔ. Z urzĊdu wychodziáa lista zgáoszonych
do szkoleĔ – z prawem pierwszeĔstwa dla osób na czele listy. Ostatecznie listĊ zatwierdzaá dyrektor
generalny urzĊdu. Warto w tym miejscu zastanowiü siĊ nad pytaniem o zasadnoĞü siĊgania do
„najwyĪszej instancji” po zgodĊ na szkolenie poszczególnych pracowników. Zasadniejszym, zdaniem
ewaluatorów, byáby kierunek odwrotny – okreĞlenia przez dyrektora generalnego faktycznej zgodnoĞci
oferowanych

szkoleĔ

z

zapotrzebowaniem

na

kompetencje

istotne

dla

urzĊdu,

natomiast

pozostawienie dziaáaĔ operacyjnych, polegających na wskazaniu osób do szkolenia niĪszym szczeblom
zarządzania.

Relacje uczestników badania – czáonków korpusu, którzy brali udziaá w szkoleniach oraz
przedstawicieli komórek kadr i szkoleĔ – nie są zgodne w kwestii tego, czy oferta szkoleĔ wskazywaáa
limit przydzielonych miejsc. CzĊĞü badanych uwaĪa, Īe takich ograniczeĔ nie byáo, podczas gdy inni
twierdzili, Īe w ich urzĊdach liczba miejsc byáa okreĞlona. Badani róĪnią siĊ teĪ doĞwiadczeniami
w zakresie dostĊpnoĞci szkoleĔ generalnych. NaleĪy sądziü, iĪ kwestie te są ze sobą powiązane – tam,
gdzie spodziewano siĊ wiĊkszego zainteresowania szkoleniami, wewnĊtrznie limitowano miejsca.
Uczestnicy badania czĊsto dawali wyraz swojemu poczuciu nierównego dostĊpu do szkoleĔ
generalnych oraz niejasnych zasad ostatecznej selekcji – w odpowiedzi na wysáaną przez urząd listĊ
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z

wytypowanymi

do

szkoleĔ osobami,

zwrotnie

przesyáane byáy

imienne

zaproszenia do

wyselekcjonowanych osób z listy – bez uzasadnienia ostatecznego wyboru.

Uczestnik szkolenia

Mankamentem byáa niedostateczna dostĊpnoĞü tych szkoleĔ. Zgáosiáem siĊ na caáy cykl szkoleĔ, a nawet nie
dostaáem odpowiedzi, Īe nie zostaáem zakwalifikowany. Byáem tylko na jednym szkoleniu w zastĊpstwie
koleĪanki. Nie wiem, co decydowaáo o tym

Przedstawiciele komórek kadr i szkoleĔ formuáowali postulat przydzielenia z góry okreĞlonych limitów
miejsc. To, zdaniem tej grupy badanych, eliminowaáoby wraĪenie arbitralnoĞci wyboru ostatecznych
uczestników. Generalnie wynika to raczej z faktu, Īe urzĊdy wolą same gospodarowaü przydzielonymi
im miejscami. Odgórne wskazanie nazwisk uczestników generuje problemy w przypadku niemoĪnoĞci
uczestnictwa wskazanej osoby w szkoleniu. Z wywiadów z przedstawicielami kadr wiadomo, Īe
wáaĞnie to stanowiáo problem w przypadku szkoleĔ generalnych. Podobnie

widaü to równieĪ

z

perspektywy Projektodawcy, bo ostatecznie na szkolenia przychodziáy w zastĊpstwie inne osoby niĪ
pierwotnie zakwalifikowane.

Pracownik dziaáu kadr instytucji rządowej:

Potrzebna jest wiedza, ile miejsc urząd dostanie, gdy mamy dokonaü naboru, wybieramy nazwiska, a potem po
przesáaniu tych nazwisk, brak informacji co dalej …. brak miejsc dla uczestnika, ale teĪ brak informacji… (…)
moĪna by z góry okreĞliü Ğrednią minimalną przydziaáu dla danego urzĊdu – gdy miejsc bĊdzie wiĊcej moĪna
bĊdzie dobraü pracowników na szkolenia ponad tĊ pulĊ.

Badani uczestnicy szkoleĔ generalnych bardzo pozytywnie ocenili ostateczne efekty procesu
rekrutacji. Grupy byáy ich zdaniem jednorodne – podobieĔstwo doĞwiadczeĔ zawodowych sprzyjaáo
skutecznej realizacji tematu szkolenia, rozumieniu przykáadów, wspóápracy w ramach üwiczeĔ
zespoáowych oraz integracji Ğrodowiskowej – co naleĪy uznaü za duĪą wartoĞü dodaną projektu (efekt
trwaáoĞci).
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Systemu doboru uczestników szkoleĔ – aspekt organizacyjny

Nabór uczestników na szkolenia realizowane w ramach obydwu projektów odbywaá siĊ na dwóch
poziomach: UrzĊdu SáuĪby Cywilnej oraz poszczególnych urzĊdów i instytucji, do których skierowano
ofertĊ. Na poziomie poszczególnych urzĊdów i instytucji odbywaáa siĊ dystrybucja informacji
o organizowanych przez USC szkoleniach. NastĊpnie, po zatwierdzeniu zgáoszenia przez dyrektora
departamentu, zgáoszenie kierowane byáo do kadr, które dokonywaáy weryfikacji pod kątem zgodnoĞci
zakresu obowiązków z tematyką szkolenia i wymogami kwalifikacji na szkolenie oraz przekazywaáy
opracowane listy pracowników kierowanych na szkolenia do UrzĊdu SáuĪby Cywilnej. Kolejnym
krokiem byáo zakwalifikowanie uczestnika przez USC na szkolenie i przekazanie informacji zwrotnej do
UrzĊdów. Jak wynika z przeprowadzonych badaĔ jakoĞciowych, w przypadku obydwu szkoleĔ,
zarówno generalnych, jak i jĊzykowych, system dystrybucji informacji oraz zasady naboru uczestników
w urzĊdach byáy niejednolite. W czĊĞci urzĊdów informacja docieraáa do wszystkich departamentów
i kaĪdy pracownik miaá moĪliwoĞü zgáoszenia swojego udziaáu w szkoleniu, w innych kadry kierowaáy
informacjĊ wyáącznie do dyrektorów departamentów. Taki sposób dystrybucji informacji nie zapewniaá
równego dostĊpu do szkoleĔ, mimo speániania warunków okreĞlonych przez USC jako warunki
kwalifikacji.
Tak w badaniach iloĞciowych, jak i jakoĞciowych zdarzaáy siĊ pojedyncze gáosy mówiące o tym, iĪ
w niektórych urzĊdach blokuje siĊ dostĊp do szkoleĔ przez szeregowych pracowników, a takĪe gdzie
informacja o szkoleniach trafia „do wybraĔców”. Sytuacja taka jest jednak konsekwencją
sformuáowanego powyĪej wniosku mówiącego o tym, iĪ w urzĊdach nie obowiązują zunifikowane
procedury dotyczące dystrybucji informacji o szkoleniach i kwalifikacji na nie. W związku z powyĪszym,
postuluje siĊ wprowadzenie Ĩródáa informacji o szkoleniach organizowanych przez KPRM, np. w
postaci aktualizowanej zakáadki na stronie internetowej oraz odgórnego zaplanowania kanaáów
dystrybucji informacji o szkoleniach.
WaĪnym problemem, który zostaá zidentyfikowany w procesie przekazywania informacji pomiĊdzy
USC a urzĊdami, do których kierowano ofertĊ szkoleniową dotyczącą szkoleĔ generalnych byá brak
informacji o programie i terminach szkoleĔ na etapie selekcji uczestników. Do urzĊdów przekazywane
byáy jedynie tematy szkoleĔ, na których podstawie zebrano zgáoszenia i dokonano kwalifikacji. Brak
programów wpáywaá na to, iĪ bardziej Ğwiadomi swoich umiejĊtnoĞci uczestnicy nie zgáaszali siĊ na
szkolenia, nie mogąc okreĞliü, czy zakres zagadnieĔ nie pokrywa siĊ z posiadaną przez nich wiedzą
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i kompetencjami. Ponadto z punktu widzenia komórek odpowiedzialnych za politykĊ szkoleniową,
stanowiáo to utrudnienie w kwalifikacji pracownika pod wzglĊdem zgodnoĞci jego zakresu obowiązków
z przedmiotem szkolenia. Brak terminów szkoleĔ skutkowaá licznymi zmianami i przesuniĊciami wĞród
uczestników szkoleĔ, co jako problem opisane zostaáo w opisie efektywnoĞci i skutecznoĞci
zarządzania. W związku z powyĪszym rekomenduje siĊ, by na etapie rozsyáania zaproszeĔ do
uczestnictwa w szkoleniach, zapewniaü moĪliwie najpeániejsze informacje o kaĪdym szkoleniu. NaleĪy
takĪe proces rekrutacji prowadziü w odniesieniu do konkretnych wskazanych terminów i w czasie
dającym moĪliwoĞü uwzglĊdnienia ich w terminarzu prac.
PowaĪnym problemem, który związany jest z drugim poziomem kwalifikacji uczestników na
szkolenia prowadzonym przez USC, byá brak informacji o liczbie dostĊpnych dla kaĪdego z urzĊdów
i instytucji miejsc. Sytuacja ta dotyczyáa zarówno szkoleĔ jĊzykowych, jak i generalnych. Nie byáo
takĪe zróĪnicowania w odniesieniu do urzĊdów centralnych i regionalnych.
NieokreĞlenie przydziaáu miejsc, nierówne rozdysponowanie miejsc pomiĊdzy instytucjami oraz
nieznany klucz kwalifikacji uczestników przez USC powodowaáy, Īe w odbiorze przedstawicieli komórek
odpowiedzialnych za szkolenia proces ten byá nieprzejrzysty i nieobiektywny. Istnieje obawa, iĪ
zgáaszany przez wszystkich uczestników badaĔ jakoĞciowych postulat dotyczący kwotowego przydziaáu
miejsc, w przypadku jego nieuwzglĊdnienia, moĪe wpáynąü na przyszáe postawy pracowników kadr
kwalifikujących na szkolenia (nieprzykáadanie siĊ do analizy potrzeb) oraz samych uczestników (brak
motywacji do zgáaszania siĊ w obliczu niewielkiego odsetka osób kwalifikowanych na szkolenia). Aby
wzmocniü wizerunek projektodawcy w przyszáych projektach, naleĪaáoby zapewniü kwalifikacjĊ
w oparciu o jasne kryteria oraz okreĞlone z góry limity dostĊpnych miejsc w podziale na poszczególne
instytucje i urzĊdy.
Komórki kadrowe zgáaszaáy takĪe problem braku informacji zwrotnej dotyczącej przebiegu rekrutacji,
a w niektórych przypadkach braku jakiejkolwiek informacji w tym dotyczącej zakwalifikowania/braku
zakwalifikowania uczestnika na szkolenie. Podobna sytuacja miaáa miejsce po zakoĔczeniu przez
uczestników szkoleĔ jĊzykowych i ukoĔczeniu kursów. Informacja o ukoĔczeniu kursu trafiaáa do kadr
od uczestników, nie byáo zaĞ przepáywu informacji od projektodawcy.

Studium przypadku
Instytucja: Ministerstwo Skarbu PaĔstwa
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Stanowisko: pracownik komórki ds. kadr i szkoleĔ
Studium przypadku: Jeden z problemów, który pamiĊtam jak dzisiaj, to brak informacji zwrotnej
od USC i od organizatora, kto wziąá udziaá w szkoleniach, bo zaĞwiadczenia wydawano dopiero po
zakoĔczeniu caáego projektu. Tylko na zasadzie osobistego dogadania siĊ z panią z FRDL dostawaáam
listĊ uczestników. Ta informacja jest nam potrzebna do: ewidencji czasu pracy; do robienia bazy
szkoleĔ swojej i USC (jaki pracownik na jakich szkoleniach byá). Najwygodniej, gdyby to byáo albo
przesyáane do kadr, a stamtąd przekazywane pracownikom, albo przekazywane do rĊki pracownikom
po kaĪdym szkoleniu, a oni przynosiliby zaĞwiadczenie do kadr. Ponadto 30 dni przed terminem
szkolenia przesyáano zaproszenia dla konkretnego uczestnika. To byáo ok. Ale my mieliĞmy tylko 5 dni
na potwierdzenie tej osoby albo zorganizowanie zastĊpstwa. To bardzo krótko, bo np. pracownik byá
na urlopie i wtedy problem z potwierdzeniem.

Przeprowadzone badania pozwoliáy równieĪ na realne oszacowanie popytu na szkolenia danego
typu oraz ocenĊ racjonalnoĞci przydziaáu miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek. Wyniki
niniejszego badania wskazują, Īe wsparcie poszczególnych jednostek poprzez zaoferowanie
bezpáatnych szkoleĔ jĊzykowych, nie byáo odwzorowaniem realnych potrzeb i/lub moĪliwoĞci
organizowania szkoleĔ z innych Ĩródeá przez poszczególne jednostki. Fakt ten moĪe przyczyniaü siĊ do
zmniejszenia racjonalnoĞci wsparcia. Z badaĔ wynika, Īe zapotrzebowanie na nieodpáatne szkolenia
jĊzykowe zaoferowane przez USC byáo nierównomierne. Dla urzĊdów takich, jak Ministerstwo
Finansów, Skarbu, Spraw Spoáecznych czy Rozwoju Regionalnego szkolenia te nie byáy szczególnie
unikatowe z uwagi na dostĊpnoĞü funduszy na szkolenia jĊzykowe i politykĊ ustawicznego ksztaácenia
w tym zakresie, podczas gdy dla urzĊdów z regionów (Kuratoria, Izby Skarbowe) szkolenia te byáy
„manną z nieba” i kroplą w morzu niezaspokojonych potrzeb. UwzglĊdnienie tej specyfiki pomiĊdzy
urzĊdami pozwoliáoby na lepsze zarządzanie Ğrodkami przeznaczonymi na szkolenia dla sáuĪby cywilnej
organizowane przez KancelariĊ Prezesa Rady Ministrów (dawniej USC).
Dodatkowym negatywnym aspektem wpáywającym na dobór uczestników szkoleĔ byáa wysoka
intensywnoĞü i czasocháonnoĞü kursu. CzasocháonnoĞü kursu jĊzykowego organizowanego w
godzinach pracy zniechĊciáa bowiem wiele osób do uczestnictwa w nim. Wielu zwierzchników
(kierowników komórek) przedáoĪyáo páynnoĞü procesu pracy nad ewentualne korzyĞci ze szkolenia
swoich pracowników. MoĪna traktowaü ten fakt dwojako – jako brak dalekowzrocznego myĞlenia o
szkoleniu pracowników u osób kierujących lub jako niedostosowanie oferty szkolenia (w jej aspekcie
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zarówno programowym, jak i czasowym) do potrzeb i moĪliwoĞci organizacyjnych poszczególnych
jednostek. W badaniu potwierdzenie znajdują obydwie te kwestie: argument niekolidowania z pracą
byá najczĊstszą przyczyną nieudzielania zgody na uczestnictwo. Wiele z osób, które chcą doskonaliü
swoje umiejĊtnoĞci jĊzykowe zdecydowaáaby siĊ na szkolenia odpáatne w czĊĞci lub caákowicie (27%
objĊtych badaniem iloĞciowym zadeklarowaáo, iĪ wziĊliby udziaá w podobnym szkoleniu, gdyby byáy
one odpáatne, wobec 37% rozwaĪających taką moĪliwoĞü). W zamian oczekiwaliby moĪliwoĞci
dostosowania do indywidualnego grafiku pracy oraz do oczekiwaĔ w zakresie programu nauczania.

Aspekt regionalny szkoleĔ

Istotne róĪnice, jakie ujawniáy siĊ w badaniu ewaluacyjnym pomiĊdzy urzĊdami regionalnymi
a instytucjami centralnymi, to przede wszystkim koncentracja na szkoleniach branĪowych. Roczne
plany szkoleĔ urzĊdów regionalnych zwykle nie zawierają odniesieĔ do priorytetów polityki
szkoleniowej sáuĪby cywilnej. Brak jest szkoleĔ dotyczących zarządzania i rozwoju kompetencji
komunikacyjnych pracowników. Nie ma w nich równieĪ Ğrodków na szkolenia jĊzykowe.
Przedstawiciele urzĊdów regionalnych podczas badaĔ fokusowych mówili, Īe sami finansują tego typu
szkolenia, a szkolenia dostĊpne w ramach szkoleĔ jĊzykowych, organizowanych przez USC, byáy
pierwszymi, z jakich mogli skorzystaü. WaĪne jest takĪe, Īe w przeprowadzonej analizie przyszáych
szkoleĔ nie wykazują oni odmiennych potrzeb od tych, które zgáaszane byáy przez pracowników
urzĊdów centralnych. Z racji jednak na róĪnice w budĪetach jednostek regionalnych oraz brak
zaspokojenia potrzeb szkoleniowych związanych z rozwojem kompetencji pracowników instytucji
regionalnych w zakresie zarządzania i umiejĊtnoĞci interpersonalnych przez plany roczne, postuluje siĊ
zaplanowanie w obecnym okresie programowania (2007-2013) odrĊbnej puli szkoleĔ skierowanych
wyáącznie do regionów.
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3.5.

TrwaáoĞü

Kierując siĊ kryterium trwaáoĞci, Wykonawca wskazaá te z efektów projektu, które utrzymują siĊ
po ustaniu dziaáaĔ i wykraczają poza efekty natychmiastowe (oddziaáywanie).

Implementacja zdobytej wiedzy/umiejĊtnoĞci

WiedzĊ i umiejĊtnoĞci zdobyte na szkoleniach moĪna uznaü za trwaáe, jeĞli staáy siĊ elementem
codziennej praktyki zawodowej. W takim kontekĞcie efekty uczestnictwa w szkoleniach generalnych
moĪna uznaü za wyjątkowo trwaáe. AĪ 63% spoĞród ankietowanych uczestników potwierdziáo
czĊste wykorzystywanie w pracy zawodowej nabytych umiejĊtnoĞci, a zaledwie 1% nie miaá dotąd
moĪliwoĞci ich zastosowania.

.
ĩródáo: opracowanie wáasne

Niestety, wniosku takiego nie moĪna sformuáowaü w odniesieniu do szkoleĔ jĊzykowych.
Wyniki ankiety wskazują, Īe ich uczestnicy nie mają zbyt wielu okazji do wykorzystania nabytych
umiejĊtnoĞci w pracy zawodowej. AĪ 46% procent badanych rzadko wykorzystuje zdobyte
kwalifikacje, a 11% nie miaáo dotąd takiej okazji. Dane pozyskane z wywiadów wskazują, Īe nowo
nabytymi umiejĊtnoĞciami jĊzykowymi nie mają okazji wykazaü siĊ zwáaszcza pracownicy urzĊdów
regionalnych oraz izb skarbowych. Dotyka to równieĪ osób zatrudnionych w urzĊdach centralnych,
w dziaáach, które nie odpowiadają za wspóápracĊ miĊdzynarodową.
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Dzielenie siĊ wiedzą jako element trwaáoĞci efektów interwencji

TrwaáoĞü efektów szkoleĔ przejawia siĊ równieĪ w sytuacji dzielenia siĊ wiedzą z innymi
pracownikami. Jak pokazują badania iloĞciowe prowadzone na grupie uczestników szkoleĔ
generalnych, aĪ 75% z nich dzieliáo siĊ zdobytą wiedzą ze wspóápracownikami, a tylko 5% nie widzi
takiej potrzeby. Dla 10% badanych jeszcze nie byáo takiej okazji, a 6% respondentów twierdzi, iĪ
jeszcze nie podzielili siĊ wiedzą, chociaĪ uwaĪają, Īe w przyszáoĞci siĊ tak stanie.

ĩródáo: opracowanie wáasne

W przypadku szkoleĔ jĊzykowych ponad poáowa respondentów (51%) nie miaáa dotąd okazji, by
podzieliü siĊ wiedzą i umiejĊtnoĞciami zdobytymi podczas szkoleĔ z innymi pracownikami, a okoáo 6%
przewiduje, Īe w przyszáoĞci bĊdą mieli taką okazjĊ. Okoáo 25% badanych juĪ podzieliáo siĊ zdobytą
wiedzą, a 11% nie widzi takiej potrzeby.

RóĪnice pomiĊdzy badanymi projektami szkoleniowymi w zakresie czĊstotliwoĞci implementacji wiedzy
i umiejĊtnoĞci ze szkoleĔ oraz sytuacji dzielenia siĊ wiedzą ze wspóápracownikami, wydają siĊ byü
kolejnym potwierdzeniem tezy o gáównie „formalizującej” funkcji, jaką miaáy szkolenia jĊzykowe.
Pozytywnie Ğwiadczy natomiast o trwaáoĞci efektów szkoleĔ generalnych.
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Wzmocnienie wiĊzi z instytucją (sektorem)

AĪ 83% ankietowanych uczestników szkoleĔ jĊzykowych stwierdziáo, Īe ukoĔczone certyfikatem
szkolenie moĪe okazaü siĊ atutem w przypadku koniecznoĞci poszukiwania nowej pracy. ZwaĪywszy
na dane uzyskane w jakoĞciowej czĊĞci badania, nie naleĪy interpretowaü tego faktu jako deklaracji
gotowoĞci do poszukiwania alternatywnego zatrudnienia. Przeciwnie - badanie jakoĞciowe wykazaáo,
Īe czáonkowie SC podwyĪszają swoje kwalifikacje celem silniejszego związania siĊ z sektorem
i umocnienia w nim swojej pozycji. Wyniki ankiety Ğwiadczą raczej o tym, Īe badani czują wartoĞü
rynkową swoich nowych umiejĊtnoĞci. Jednak uczestnictwo w szkoleniach jĊzykowych i podniesienie
w ich wyniku swoich kwalifikacji nie jest potencjalnym przyczynkiem do zmiany pracy, ale raczej
czynnikiem zakorzeniającym pracownika w dotychczasowym miejscu zatrudnienia, co naleĪy uznaü za
efekt szkoleĔ noszący znamiona trwaáoĞci.
Przypadek szkoleĔ generalnych potwierdza tĊ reguáĊ. Ankietowani uczestnicy tego projektu
w wiĊkszoĞci nie odnotowali korelacji pomiĊdzy szkoleniami, w których uczestniczyli, a polepszeniem
swojej sytuacji na rynku pracy (tylko 16% zgodziáo siĊ ze stwierdzeniem, Īe „udziaá w szkoleniu
pomoĪe mi w znalezieniu nowej pracy w sytuacji koniecznoĞci zmiany zatrudnienia”). Jednak fakt, iĪ
gáównymi powodami kierującymi ich na szkolenia generalne byáy: obecny w administracji „wymóg
ustawicznej aktualizacji wiedzy i umiejĊtnoĞci” oraz „nowe zadania stawiane przed nimi, wymagające
doskonalenia” (odpowiednio 87%

i 64% wszystkich wskazaĔ przy moĪliwoĞci wyboru trzech

odpowiedzi spoĞród dostĊpnej kafeterii), Ğwiadczy o silnym powiązaniu osobistych motywacji do
podwyĪszania swoich kwalifikacji z wymaganiami miejsca pracy. ChĊü sprostania im i coraz lepszego
wypeániania swoich obowiązków są predykatorami wspomnianego juĪ zjawiska silnego związania
z sektorem administracji jako miejscem pracy.

Rozbudzenie zainteresowania inicjatywami edukacyjnymi

Obserwowanym efektem uczestnictwa w szkoleniach jest rozbudzenie potrzeb szkoleniowych
w zakresie, który obejmowaáa oferta.
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Szkolenia jĊzykowe
Znacząca czĊĞü respondentów zadeklarowaáa, Īe udziaá w szkoleniach jĊzykowych wpáynąá na
zwiĊkszenie ich zainteresowania innymi ofertami edukacyjnymi lub na wzrost motywacji do
uczestnictwa w innych przedsiĊwziĊciach edukacyjnych (40% badanych dostrzega duĪy wpáyw,
a drugie tyle umiarkowany związek przyczynowo-skutkowy pomiĊdzy tymi faktami). Tylko 11% oceniáo
wpáyw jako niski, a zaledwie 4% nie zaobserwowaáo podobnego oddziaáywania.

Szkolenia generalne
W przypadku 34% badanych uczestników szkoleĔ generalnych wzrosáo ich zainteresowanie innymi
ofertami edukacyjnymi lub nastąpiá wzrost motywacji do uczestnictwa w innych przedsiĊwziĊciach
edukacyjnych. Podobna grupa (28%) stwierdziáa, Īe raczej nie obserwuje takiej zaleĪnoĞci. Pozostali
(23%) udzielili odpowiedzi, iĪ wpáyw szkolenia na wzrost zainteresowanie innymi ofertami
edukacyjnymi oraz wzrost motywacji uczestnictwa w innych przedsiĊwziĊciach edukacyjnych jest
Ğredni.
Szkolenia generalne w wiĊkszoĞci instytucji byáy pierwszymi tego typu szkoleniami i w pewien sposób
rozbudziáy potrzebĊ szkoleĔ miĊkkich dostosowanych do specyfiki administracji. UĞwiadomiáy teĪ
potrzebĊ ksztaácenia kadr administracji w kierunku nowoczesnego zarządzania i wzmacniania nie tylko
wiedzy, ale i umiejĊtnoĞci.
OĪywienie aspiracji edukacyjnych czáonków korpusu sáuĪby cywilnej za przyczyną szkoleĔ
zorganizowanych w ramach dziaáania 2.4. SPO RZL, moĪna uznaü za kolejny trwaáy efekt
zrealizowanych projektów szkoleniowych.
Integracja Ğrodowiskowa
Badanie

ujawniáo,

Īe szkolenia

generalne

byáy okazją

do

zawiązania licznych kontaktów

interpersonalnych uczestników szkoleĔ oraz do wymiany doĞwiadczeĔ miĊdzy nimi. Byáo to o tyle
znaczące, Īe czĊsto osoby te reprezentowaáy podobne instytucje i w wyniku szkoleĔ, poprzez
nieformalną atmosferĊ i warsztatowe metody pracy, dostrzegáy potrzebĊ i chĊü pomocy sobie
nawzajem w przyszáoĞci. OkolicznoĞü tĊ naleĪy uznaü za wartoĞü dodaną projektu oraz za efekt
szkoleĔ, wykraczający poza rezultaty natychmiastowe, a wiĊc speániający kryteria trwaáoĞci.
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Wpáyw szkoleĔ na wzmocnienie zdolnoĞci administracyjnych kadr administracji rządowej

W przypadku uczestników szkoleĔ jĊzykowych przewaĪającą byáa opinia, Īe szkolenia te miaáy
pozytywny wpáyw na wzmocnienie potencjaáu administracji.

Analiza wyników danych iloĞciowych

dotyczących szkoleĔ generalnych nie pozwala na sformuáowanie tak jednoznacznego wniosku.
Interesujący wydaje siĊ takĪe fakt, iĪ uczestnicy szkoleĔ generalnych nie umieli ustosunkowaü siĊ
jednoznacznie do pytania, czy udziaá w szkoleniach przyczyniá siĊ do wzmocnienia potencjaáu
administracji publicznej (52% respondentów udzieliáo odpowiedzi „nie wiem”). Podobne trudnoĞci
z odpowiedzią na to pytanie miaáo 16% badanych uczestników szkoleĔ jĊzykowych, choü jednoczeĞnie
w przypadku tych szkoleĔ aĪ 79% badanych przekonanych byáo o ich pozytywnym wpáywie na wzrost
potencjaáu kadr. Oznacza to, Īe w przypadku szkoleĔ generalnych, z poziomu samych uczestników,
ocena wpáywu ich partycypacji w szkoleniu na wzmocnienie zdolnoĞci administracyjnych wydaje siĊ
byü zbyt odlegáą perspektywą i w związku z tym nie jest dostrzegalna dla samych uczestników szkoleĔ.

Odpowiedzi respondentów szkoleĔ jĊzykowych Odpowiedzi respondentów szkoleĔ generalnych

ĩródáo: opracowanie wáasne

Z analizy danych pochodzących z badania, zebranych metodami jakoĞciowymi, wynika równieĪ
inny istotny wniosek, Īe wpáyw szkoleĔ na wzrost potencjaáu administracji duĪo bardziej widoczny jest
dla uczestników szkoleĔ, zajmujących samodzielne stanowiska i stanowiska kierownicze niĪ
pracowników szeregowych.
O oddziaáywaniu szkoleĔ na potencjaá administracji Ğwiadczy znamienne zdanie jednej
z uczestniczek badania fokusowego ewaluującego szkolenia jĊzykowe, która wskazaáa, Īe: „nie chodzi

o moĪliwoĞü wykorzystania zdobytej wiedzy nastĊpnego dnia po szkoleniu, ale o to, Īe kadry urzĊdu
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są potencjalnie przygotowane do sytuacji, w której moĪe zajĞü potrzeba jej wykorzystania oraz Īe
w obliczu takiej koniecznoĞci nie bĊdzie zaskoczenia, a kadra bĊdzie mogáa sprostaü zadaniu”.
Podsumowując, naleĪy powiedzieü, iĪ w przypadku szkoleĔ jĊzykowych, ich uczestnicy zostali
„wyposaĪeni” w uznawany na caáym Ğwiecie certyfikat umiejĊtnoĞci. Rzadko uĪywają „nowych
narzĊdzi” w pracy – nie mając ku temu sposobnoĞci (co moĪe byü wynikiem opisanych báĊdów
w doborze uczestników szkoleĔ), czĊĞciej za to w sytuacjach prywatnych. Czują siĊ dobrze
przygotowani do wypeániania nowych zadaĔ, które zostaną przed nimi postawione – pewni ufnoĞci we
wáasne siáy. Podobnie uczestnicy szkoleĔ generalnych, którzy otrzymali wsparcie dla ksztaácenia
swoich kompetencji personalnych i zostali „zainspirowani” do aplikacji nowoczesnych rozwiązaĔ w
dziedzinie zarządzania i komunikacji. MoĪna sądziü, Īe powtarzanie tego typu szkoleĔ oraz objĊcie nimi
szerszej grupy pracowników (zwáaszcza máodej kadry kierowniczej) mogáoby znacząco podnieĞü
wskaĨniki trwaáoĞci (oddziaáywania).

3.6.

SkutecznoĞü zarządzania

OkreĞlenie skutecznoĞci zarządzania zdefiniowane zostaáo jako szacowanie jakoĞci procesów
organizacyjnych,

w

tym

ocena

poprawnoĞci

konstrukcji

programu

szkoleniowego

(procesu

szkoleniowego) oraz ocena mocnych i sáabych stron procesu zarządzania projektami i podjĊtych
w ramach realizacji projektów dziaáaĔ.

Ocena programu szkoleniowego wg Kirckpatricka
PoniĪej przedstawiony zostaá 10-etapowy proces pozwalający okreĞliü poprawnoĞü konstrukcji
programu szkoleniowego (szkolenia)4. Są to nastĊpujące etapy:
- okreĞlenie potrzeb
- ustalenie celów
- okreĞlenie zakresu przekazywanej treĞci
- dobór uczestników szkoleĔ

4
10 etapów poprawnie skonstruowanego szkolenia jako formĊ oceny efektywnoĞci szkoleĔ zaproponowaá D.Kirckpatrick w
swojej ksiąĪce „Ocena efektywnoĞci szkoleĔ”. Zasadniczą czĊĞcią oceny szkoleĔ byáa jednak u Kirckpatricka ocena programu
szkoleniowego na czterech poziomach – poziomie reakcji, nauki, zachowania oraz rezultatów szkolenia.
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- okreĞlenie najkorzystniejszego planu szkoleĔ
- wybór wáaĞciwego miejsca szkolenia
- wybór trenerów
- wybór i przygotowanie pomocy
- koordynacja programu
- ocena programu

PoprawnoĞü realizacji szkolenia wedáug przyjĊtego schematu pozwala zapewniü programom
szkoleniowym maksymalną efektywnoĞü i skutecznoĞü. W odniesieniu do analizowanych projektów,
realizowanych przez USC, ocenie poddano kaĪdy z wymienionych obszarów, przyporządkowując im
oceny (gdzie + oznacza speánienie wymogu, - brak speánienia wymogu, +/- czĊĞciowe speánienie
wymogu, zaĞ N oznacza neutralny charakter obszaru wynikający ze specyfiki funkcjonowania szkoleĔ
w sáuĪbie cywilnej). PoniĪsze zestawienie prezentuje wyniki dokonanej oceny.

a)
b)
c)
d)
e)

Poszczególne kroki
OkreĞlenie potrzeb
Zapytaj uczestników szkolenia
Zapytaj przeáoĪonych (bardzo waĪny jest ich udziaá w okreĞlaniu
potrzeb, jak równieĪ sam udziaá w szkoleniu)
Zapytaj innych, którzy posiadają wiedzĊ na temat ich pracy,
uwzglĊdniając wspóápracowników, podwáadnych, itd.
PrzeprowadĨ testy wĞród uczestników
Przeanalizuj czynniki ocen okresowych

Ocena
+
+/+
N

Poszczególne kroki
Ustalenie celów
a) OkreĞlenie wyników, jakich siĊ spodziewamy
b) Jakich zachowaĔ oczekujemy (równieĪ od przeáoĪonych
uczestników szkoleĔ)
c) OkreĞlenie zakresu wiedzy, umiejĊtnoĞci oraz oczekiwanego
nastawienia

Ocena

Poszczególne kroki
OkreĞlenie zakresu przekazywanej treĞci
a) OkreĞlenie zagadnieĔ do omówienia
b) OkreĞlenie tematów szkolenia

Ocena

+/+/+/-
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Poszczególne kroki
Dobór uczestników szkoleĔ
a) Zapewnienie udziaáu osób, które mogą odnieĞü najwiĊksze
korzyĞci ze szkolenia
b) Szkolenia obowiązkowe versus dobrowolne
c) Wáączenie do programu przedstawicieli róĪnych szczebli

Ocena

Poszczególne kroki
OkreĞlenie najkorzystniejszego planu szkoleĔ
a) UwzglĊdnienie potrzeb uczestników i ich przeáoĪonych
b) Zapewnienie najlepszych warunków do nauki
c) Rozkáad zajĊü

Ocena

Poszczególne kroki
Wybór wáaĞciwego miejsca szkolenia
a) Zapewnienie komfortu i funkcjonalnoĞci (wpáywa na motywacjĊ)
b) Unikanie czynników mogących mieü negatywny wpáyw (sáaba
organizacja moĪe powodowaü niezadowolenie i sáabsze
przyswajanie treĞci)

Ocena

Poszczególne kroki
Wybór trenerów
a) Odpowiednie kwalifikacje odpowiadające zakresowi szkolenia
b) Wymagany poziom wiedzy, chĊü przekazywania wiedzy, zdolnoĞci
pedagogiczne, umiejĊtnoĞü zachĊcania do wspólnej pracy
c) Oceniaü pracĊ trenerów

Ocena

Poszczególne kroki
a) Wybór i przygotowanie pomocy – celem jest wspomaganie pracy
trenera, utrzymanie zainteresowania sáuchaczy oraz wymiana
informacji oraz tworzenie pozytywnego klimatu szkolenia
wspomagającego proces uczenia siĊ

Ocena
+

Poszczególne kroki
a) Koordynacja programu - sugerowane oddzielenie funkcji
koordynatora i prowadzącego szkolenie

Ocena
N

+/N
+

+
+
+

+
+

+
+
+
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a)
b)
c)
d)

Poszczególne kroki
Ocena programu
Poziom reakcji
Poziom uczenia siĊ
Poziom zachowania
Poziom wyników/ rezultatów

Ocena
+
+
+/+/-

Analiza powyĪszych ocen pozwala stwierdziü, iĪ w wiĊkszoĞci obszarów oceniane szkolenia zostaáy
poprawnie skonstruowane. Wyjątkiem jest tutaj etap okreĞlania zakresu przekazywanej treĞci, którego
ciĊĪar, ze wzglĊdu na zastosowaną procedurĊ zamówieĔ publicznych, zostaá przerzucony na
WykonawcĊ i nie stanowiá podstawy doboru uczestników szkoleĔ (brak materiaáów szkoleniowych na
etapie wyboru uczestników szkoleĔ). Istotne niedociągniĊcia (wzglĊdem 10-stopniowego schematu
oceny Kirckpatricka) moĪna wskazaü równieĪ na poziomie okreĞlania potrzeb oraz ustalania celów
szkolenia (np. brak konsultacji ze wspóápracownikami na etapie okreĞlania potrzeb szkoleniowych).
Wskazując sáaboĞci organizowanych szkoleĔ, naleĪy równieĪ raz jeszcze podkreĞliü braki w zakresie
oceny efektów programów szkoleniowych w SC na poziomie zachowania i rezultatów szkolenia (patrz
rozdziaá 3.1.). Elementy te niewątpliwie winny zostaü poprawione w kolejnych organizowanych przez
DSC KPRM projektach.
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Analiza SWOT podejmowanych dziaáaĔ

W poniĪszej tabeli zaprezentowano uwagi do szkoleĔ zebrane w wywiadach CAWI I CATI oraz metodą

zdaĔ niedokoĔczonych podczas zogniskowanych wywiadów grupowych (zastosowane jako metoda
projekcyjna), uporządkowane wedáug kategorii sáabych i mocnych stron, a takĪe motywacji do wziĊcia
udziaáu w szkoleniu z jednej oraz korzyĞci (przydatnoĞci) szkoleĔ z drugiej strony.

SZKOLENIA JĉZYKOWE – I ETAP

Mocne strony

Sáabe strony

W godzinach pracy, DuĪa liczba godzin

Zmiana podrĊcznika w trakcie kursu, za maáo

Maáe grupy, Odpowiednie grupy, intensywnie,

üwiczeĔ

przygotowywaá

czĊĞci

powinny

byü

uzupeániane o kursy specjalistyczne (2), zbyt
maáy nacisk na przygotowanie do egzaminu

przyjazna atmosfera, dobra organizacja (1),

koĔcowego (4), záa organizacja, brak czasu na

wykwalifikowani lektorzy,

powtarzanie materiaáu (2), zbyt intensywne (5),

dobre

w

(16),

–

(1),

egzaminu

konwersacji

(8),

konwersacje

do

i

prowadzenie

záe podrĊczniki, niedostosowane do poziomu (5),
nie

przygotowaá

do

egzaminu

(11),

brak

praktycznego jĊzyka (4), za duĪo konwersacji
(2), poziom wyjĞciowy uczestników – zbyt niski
(1), nieurozmaicona tematyka (1), zbyt krótki, by
zrealizowaü

cele

(3),

brak

sáownictwa

specyficznego dla UrzĊdu (2), powinny byü dwa
dni, a nie trzy (1), zróĪnicowanie poziomu
lektorów (1), za duĪo gramatyki (1), brak
dyscypliny mówienia po angielsku w czasie zajĊü
(1)

Motywacja do uczestnictwa

PrzydatnoĞü zdobytych umiejĊtnoĞci

Niedobra znajomoĞü angielskiego, Īebym
siĊ

czuáa

pewnie,

PoniewaĪ

chciaáam

W codziennej pracy (1), w Īyciu prywatnym (1)

zdaü

egzamin i staraü siĊ do sáuĪby cywilnej (3),
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podszkolenie jĊzyka (3), moĪliwoĞü zmiany pracy
NajwiĊcej zastrzeĪeĔ budzi strona programowa zajĊü – stosunek zajĊü specjalistycznych (specyfika
UrzĊdu, Unia Europejska) do przygotowania do egzaminu. Potwierdza to raz jeszcze fakt róĪnych
oczekiwaĔ uczestników w stosunku do kursu jĊzykowego i rekrutowania na szkolenia niejednorodnej
grupy uczestników. Sporo uwag zebraáy podrĊczniki, które uznano za niedostosowane do poziomu
kursu. Niektóre uwagi byáy jednoczeĞnie propozycjami zmiany organizacji zajĊü z trybu trzy dni w
tygodniu – na dwa dni tygodniowo. Ale byli równieĪ i tacy, którzy woleliby rozáoĪenie kursu w czasie.
Istotne są teĪ uwagi odnoĞnie potrzeby uzupeánienia kursu podstawowego – za jaki uznano szkolenia
jĊzykowe – kursami specjalistycznymi, ksztaácącymi sáownictwo uĪywane w jednostkach administracji
oraz dotyczące Unii Europejskiej, a takĪe praktyczne uĪycie jĊzyka. Szereg pochwaá zebrali lektorzy
oraz sposób prowadzenia zajĊü.

SZKOLENIA GENERALNE

Mocne strony

Sáabe strony

Dobre prowadzenie (7): warsztatowe metody

Brak okreĞlenia czasu z wyprzedzeniem (2), zbyt

pracy

prezentowanego

liczne grupy, brak powtórzeĔ materiaáu (3),

adekwatne tematy (7), miáa

niedostĊpnoĞü caáego pakietu szkoleĔ (6), maáa

(4),

materiaáu (1),
atmosfera,

przystĊpnoĞü

dobra

lokalizacja

(7),

warunki

dostĊpnoĞü (3), zbyt krótkie (2), sáaba promocja

techniczne (2), adekwatnoĞü do potrzeb grupy

projektu, prowadzenie szkoleĔ (1), brak dobrego

szkoleniowej (1), wszechstronnoĞü zagadnieĔ,

przygotowania trenerów, lokalizacja w miejscu

materiaáy szkoleniowe (5), dobra organizacja (2),

zamieszkania (1), brak jasnych kryteriów wyboru,

jakoĞü (2), wykáadowcy (1), nowatorskie metody

nierówny poziom merytoryczny szkoleĔ, brak

(1), praktycznoĞü zajĊü (1), moĪliwoĞü pracy

czasu na dyskusjĊ (2), brak klimatyzacji, za maáo

zespoáowej

zajĊü praktycznych (21)

(1),

innowacyjna

metoda

prowadzenia zajĊü,

Motywacja do uczestnictwa

PrzydatnoĞü zdobytych umiejĊtnoĞci

interesująca mnie tematyka (3), nowe

W

codziennej

praktyce

(6),

rozwiązywanie

umiejĊtnoĞci (3), inicjatywa przeáoĪonego (3),

problemów – juĪ nie uciekam!, poczucie wiĊkszej

otrzymaáem kompleksową ofertĊ (8 szkoleĔ),

pewnoĞci siebie (6), podbudowa dla intuicyjnych
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zwiĊkszenie

efektywnoĞci

pracy,

potrzeba

wczeĞniej

dziaáaĔ,

organizacja

pracy,

systematyzacji wiedzy (3), poszerzenie wiedzy

systematyzacja

i kwalifikacji (6), nadarzyáa siĊ okazja (1),

kierowanie

bezpáatne szkolenie (1), odpowiedĨ na analizĊ

niepopularnych decyzji - (wiĊksza pewnoĞü siebie

potrzeb urzĊdu (1), silne zapotrzebowanie na ten

jako kierownika) (7), nowa perspektywa (2),

typ wiedzy/umiejĊtnoĞci (1),

kontakty interpersonalne (2), budowanie nowych

posiadanej
zespoáem

wiedzy
–

(3),

komunikacja

projektów (1), nowa wiedza/umiejĊtnoĞci (6),
opis procedur dla potrzeb ISO (2), tworzenie
nowej jednostki (1), wymiana doĞwiadczeĔ (2),
wiĊksza sprawnoĞü w wykonywaniu obowiązków
(1), przy szkoleniach wewnĊtrznych dla máodych
pracowników (1), komunikacja wewnĊtrzna (1),
radzenie sobie w sytuacjach stresowych (1),
nowe doĞwiadczenia (1), Īycie prywatne (2),

W przypadku szkoleĔ generalnych badanym najbardziej do gustu przypadá interaktywny,
warsztatowy i zmuszający do pracy w grupach sposób prowadzenia zajĊü. Za pozytywne strony
projektu badani uczestnicy szkoleĔ generalnych uznali miáą atmosferĊ zajĊü oraz dobrą lokalizacjĊ
szkoleĔ (w miejscu zamieszkania, dobry dojazd). Respondenci chcieliby wiĊcej zajĊü praktycznych,
dostosowanych do specyfiki ich pracy, zajĊü. CzĊsto za mankament uwaĪano maáą dostĊpnoĞü szkoleĔ
oraz brak moĪliwoĞci uczestniczenia we wszystkich tematach.

4.

Wnioski i rekomendacje

W poniĪszej tabeli przedstawione zostaáy najwaĪniejsze wnioski z przeprowadzonej ewaluacji
wraz z rekomendacjami. Dla poszczególnych wniosków, tam gdzie byáo to moĪliwe, zespóá
ewaluacyjny przygotowaá rekomendacje. Rekomendacje mają charakter operacyjny i wskazują
moĪliwe rozwiązania, nie precyzując przy tym jednak beneficjenta rekomendacji, a wiĊc odbiorcą
rekomendacji mogą byü zarówno Instytucja Zarządzająca, Instytucja WdraĪająca, jak i projektodawca.
JednoczeĞnie, ze wzglĊdu na fakt, iĪ realizacja ocenianych projektów juĪ siĊ zakoĔczyáa oraz w
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związku z tym, Īe rozpocząá siĊ nowy okres programowania, czĊĞü rekomendacji dotyczyü bĊdzie
Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki i dziaáaĔ realizowanych w jego ramach.
Wniosek
Oferta szkoleĔ jĊzykowych i generalnych stanowiáa odpowiedĨ na faktyczne potrzeby czáonków
korpusu SC. O fakcie tym Ğwiadczą oceny programu szkoleniowego, materiaáów i technik
szkoleniowych, które zostaáy uznane za bardzo efektywne i dostosowane do specyfiki pracy
w administracji.
JednakĪe w przypadku szkoleĔ jĊzykowych, cele programu nauczania, które byáy jednoczeĞnie
skierowane na przygotowanie do egzaminu i ksztaácenie fachowego jĊzyka, w takim zestawie nie byáy
spójne, przeciwnie – byáy wobec siebie konkurencyjne. W rezultacie realizowany program, który
w warunkach krótkiego i intensywnego kursu miaá zadoĞüuczyniü obu celom, nie mógá zadowoliü
w peáni nikogo.

Rekomendacje:
Przy planowaniu kolejnych szkoleĔ jĊzykowych naleĪy zwróciü uwagĊ na zróĪnicowanie w zakresie
potrzeby nauki jĊzyka obcego u róĪnych odbiorców, wyznaczane przez takie cechy jak: wiek, staĪ
pracy oraz rodzaj urzĊdu. Máodzi czáonkowie korpusu od niedawna pracujący w SáuĪbie Cywilnej oraz
pracownicy ministerstw, urzĊdów centralnych i wojewódzkich, zwáaszcza Ci, którzy realizują zadania
wynikające z czáonkostwa Polski w UE – oczekują doskonalenia umiejĊtnoĞci jĊzykowych w zakresie
dostosowanym do ich specyficznych potrzeb. Potrzeby te powinny byü rozpoznawane i realizowane
w ramach szkoleĔ specjalistycznych.
Nie oznacza to, iĪ idea szkoleĔ jĊzykowych prowadzących do zdobycia certyfikatu powinna zostaü
zarzucona. Szkolenia te, jako bardzo potrzebne, powinny byü prowadzone równolegle, cyklicznie
i odbywaü siĊ na róĪnych poziomach zaawansowania i specjalizacji.

Wniosek
Szkolenia przyczyniáy siĊ do wzmocnienia potencjaáu czáonków sáuĪby cywilnej w Polsce. Respondenci
przyznają wprawdzie, Īe nie zawsze wykorzystują swoją nowo nabytą wiedzĊ w trakcie peánienia
obowiązków sáuĪbowych, ale czują siĊ zdecydowanie lepiej przygotowani do nowych zadaĔ – jeĞli
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takie przed nimi staną. Wierzą we wáasne siáy, mają poczucie wáasnej wartoĞci. Wierzą, Īe
administracja publiczna, którą tworzą, wzmocniáa swój potencjaá.
Wniosek
Szkolenia generalne zostaáy ocenione jako bardzo interesujące i doskonale przygotowane,
a

przekazana

na

szkoleniach

wiedza

inspirowaáa

uczestników

oraz

systematyzowaáa

ich

dotychczasowe doĞwiadczenia i dawaáa podbudowĊ intuicyjnym zachowaniom. Wydaje siĊ to byü
naturalną konsekwencją specyfiki szkoleĔ „miĊkkich”, w wyniku których rosną kompetencje osobiste
i interpersonalne trudne do zmierzenia i weryfikowane jedynie przez praktykĊ. Podobnie jak
w przypadku uczestników szkoleĔ jĊzykowych, osoby, które wziĊáy udziaá w szkoleniach generalnych
i byáy respondentami badania oceniają, Īe potencjaá polskiej administracji zostaá wzmocniony na
skutek przeszkolenia jej pracowników w ramach szkoleĔ generalnych.

Wniosek
Efekty szkolenia jĊzykowego, w aspekcie zwiĊkszenia szans czáonków korpusu sáuĪby cywilnej na przystąpienie i
pomyĞlne zdanie egzaminu kwalifikującego, moĪna równieĪ zwiĊkszyü poprzez pakietowe szkolenia z
zagadnieĔ, bĊdących przedmiotem egzaminu. Posiadanie certyfikatu jest bowiem koniecznym, ale
niewystarczającym warunkiem przystąpienia do postĊpowania kwalifikacyjnego. Organizacja cyklu (nawet
rozáoĪonego na etapy) szkoleĔ mających na celu przygotowanie czáonków korpusu sáuĪby cywilnej do
przystąpienia do postĊpowania kwalifikacyjnego mogáaby zwielokrotniü szansĊ na sukces w realizacji zamiaru
podniesienia statusu zawodowego czáonków SC.

Wniosek
Do udziaáu w szkoleniach jĊzykowych zakwalifikowane zostaáy niejednolite w swoich potrzebach
i oczekiwaniach kategorie uczestników – ci, których dąĪeniem byáo zdobycie formalnego dokumentu,
oraz tacy, którzy oczekiwali poprawy praktycznej znajomoĞci jĊzyka. Pierwszym szkoda byáo czasu
i energii na dziaáania wykraczające poza program podrĊcznika, drudzy utyskiwali na szablonowoĞü
zajĊü, które nie wychodziáy naprzeciw ich skonkretyzowanym potrzebom doskonalenia.
Rekomendacje:
Celem dostosowania oferty szkoleĔ jĊzykowych do potrzeb grupy docelowej naleĪy w sposób jasny
i spójny ją okreĞliü, a ponadto zdiagnozowaü preferencje jej czáonków, co do czasu i trybu, w jakim miaáyby
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odbywaü

siĊ

szkolenia,

jak

równieĪ

oceniü

moĪliwoĞci

organizacyjne

danej

jednostki

w zakresie delegowania na szkolenia pracowników w godzinach pracy. W innym wypadku formuáowanie zaáoĪeĔ
grupy docelowej we wniosku projektowym jest myĞleniem Īyczeniowym, bez szans na pomyĞlną rekrutacjĊ.

Wniosek
Oferta szkoleĔ generalnych zawieraáa osiem tematów, w duĪej mierze komplementarnych wzglĊdem
siebie. JednakĪe zasady kwalifikacji na szkolenia róĪniáy siĊ znacząco w zaleĪnoĞci od urzĊdu.
Pracownicy niektórych urzĊdów mogli zadeklarowaü swój udziaá w dowolnie wybranej liczbie szkoleĔ nawet we wszystkich oĞmiu,. Inne jednostki limitowaáy zaĞ miejsca szkoleniowe, ograniczając swoim
pracownikom moĪliwoĞü wyboru, czasem nawet do jednego szkolenia. W rezultacie efekt
kompleksowego

ksztaácenia

umiejĊtnoĞci

w

dziedzinach

zarządzania

i kompetencji interpersonalnych mógá zostaü wykorzystany w znacznie wiĊkszym stopniu. Oferowana
w pakietach, jeĞli nie wszystkich oĞmiu, to w kilku najbardziej siĊ dopeániających, dawaáaby efekt
synergii stanowiący dodatkową wartoĞü.
Rekomendacje:
Rekomendujemy, aby w przyszáoĞci podobne szkolenia oferowane byáy w nierozáącznych blokach
tematycznych zawierających wzajemnie uzupeániające siĊ kwestie. Innym rozwiązaniem byáoby, aby
w

ofercie szkoleĔ towarzyszyáo resumé prezentujące kaĪdy z tematów oraz informacja odnoĞnie

rekomendowanego áączenia poszczególnych tematów.
W

przyszáym

okresie

planowania

naleĪaáoby

takĪe

rozwaĪyü

skonstruowanie

programu

szkoleniowego, integrującego zagadnienia z zakresu zarządzania, podejmowania decyzji, komunikacji
i radzenia sobie ze stresem, które byáoby „szkoleniem wprowadzającym na stanowisko pracy” dla
osób awansujących na stanowiska kierownicze.

Wniosek
Uczestnicy szkoleĔ generalnych, wskazywali na pewną trudnoĞü zastosowania peánej gamy
umiejĊtnoĞci wyniesionych ze szkoleĔ w codziennej pracy w urzĊdzie. Jako przeszkody wymieniane
byáy specyfika struktur administracji, stare i utarte i trudne do przezwyciĊĪenia wzorce postĊpowania
i procedury, opór ze strony przeáoĪonych lub wspóápracowników. Niekiedy padaáy sugestie, Īe pewne
zmiany naleĪy rozpoczynaü od najwyĪej usytuowanych kadr, bo bez pewnego stopnia ĞwiadomoĞci
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kadry

zarządzającej

wysokiego

szczebla,

wdroĪenie

nowych

zachowaĔ

i procedur moĪe byü niemoĪliwe.

Wniosek
Uczestnicy badania jakoĞciowego czĊsto dawali wyraz swojemu poczuciu nierównego dostĊpu do
szkoleĔ generalnych oraz niejasnych zasad ostatecznej selekcji. W odpowiedzi na wysáaną przez
urząd listĊ z wytypowanymi do szkoleĔ osobami, zwrotnie przesyáane byáy imienne zaproszenia do
wyselekcjonowanych osób z listy, bez uzasadnienia ostatecznego wyboru.
Rekomendacje:
Rekomendujemy, aby w kolejnych edycjach szkoleĔ (kaĪdego typu) rozdysponowywaü przydziaá
miejsc szkoleniowych w zaleĪnoĞci od zdiagnozowanych potrzeb poszczególnych instytucji.
Uzasadnionym byáoby wyznaczanie limitu miejsc, bĊdącego odwzorowaniem proporcji faktycznych
potrzeb i moĪliwoĞci organizowania szkoleĔ z innych Ĩródeá, pomiĊdzy poszczególnymi urzĊdami. Tak
uzasadniony przydziaá miejsc byáby racjonalny, uprawomocniony i dodatkowo pozwalaáby uniknąü
wraĪenia arbitralnoĞci ostatecznego wyboru uczestników.

Wniosek
System dystrybucji informacji oraz zasady naboru uczestników w urzĊdach są niejednolite. W urzĊdach nie
obowiązują zunifikowane procedury dotyczące dystrybucji informacji o szkoleniach i kwalifikacji na nie.
Rekomendacje:
Postuluje siĊ wprowadzenie jednolitego Ĩródáa informacji o szkoleniach organizowanych obecnie przez
KPRM, np. w postaci aktualizowanej zakáadki na stronie internetowej oraz odgórnego zaplanowania
kanaáów dystrybucji informacji o organizowanych przez KPRM szkoleniach.

Wniosek
CzĊĞü badanych doĞwiadczyáa uczestnictwa w grupach szkoleniowych, które byáy liczebnie zdominowane przez
przedstawicieli sektora skarbowego. Nie pozwalaáo to tym samym na prezentacjĊ rozwiązaĔ bardziej
uniwersalnych lub zróĪnicowanych przez swoje dostosowanie do innych kategorii uczestników.
Rekomendacje:
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Przy ostatecznym kwalifikowaniu na konkretną sesjĊ szkoleniową naleĪy zadbaü o homogenicznoĞü grupy pod
wzglĊdem, istotnego z punktu widzenia celów szkolenia, kryterium (stanowiska/rodzaju administracji).
JednorodnoĞü grupy jest bowiem szczególnie istotna w przypadku szkoleĔ rozwijających kompetencje na poziomie
interpersonalnym, które muszą skupiaü siĊ na praktycznych aspektach ich wdraĪania na stanowisku pracy
Wniosek
Niewielkie „przeszacowanie” wskaĨnika zdawalnoĞci egzaminu certyfikującego w stosunku do ostatecznych
wyników mogáo wynikaü ze zbyt optymistycznej prognozy stanu kompetencji jĊzykowych grupy docelowej. Fakt
ten moĪe oznaczaü, Īe kompetencje jĊzykowe grupy docelowej zostaáy przeszacowane. Istnieje ryzyko, Īe gros
osób, znajdujących siĊ w grupie adresatów szkoleĔ, nie skorzystaáo z zaplanowanego dla nich wsparcia, poniewaĪ
ich wejĞciowy stan kompetencji kwalifikujący do szkoleĔ zostaá Ĩle oceniony.
Rekomendacje:
Po rozpoznaniu istniejących potrzeb, naleĪaáoby rozwaĪyü zorganizowanie szkoleĔ „pomostowych” lub
udzielenie innej formy wsparcia celem wypracowania gotowoĞci celowej grupy do przystąpienia do
szkoleĔ na poziomie B2 lub innym poĪądanym.

Wniosek
W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano, iĪ w jednostkach administracji publicznej brakuje
normy, która traktowaáaby praktykĊ weryfikacji wiedzy i umiejĊtnoĞci uczestników szkoleĔ po
szkoleniu, jako powszechną i poĪądaną.
Rekomendacje:
Rekomendowanym byáoby w tej sytuacji wprowadzenie do standardów zarządzania jakoĞcią
w urzĊdach procedury oceny efektywnoĞci szkoleĔ, w których wziĊliby udziaá szkoleni pracownicy.
Innym sposobem weryfikacji i jednoczeĞnie utrwalania wiedzy i umiejĊtnoĞci ze szkoleĔ mógáby byü
wymóg szkoleĔ kaskadowych. Kolejną formą na zwiĊkszenie adaptacyjnoĞci nowej wiedzy
i umiejĊtnoĞci, wymagającą najmniej zaangaĪowania, ale rekomendowaną w przypadku zagadnieĔ
„miĊkkich” i dla osób odczuwających sytuacjĊ uczenia innych jako trudną, byáoby upowszechnianie
materiaáów ze szkolenia. ZaangaĪowanie w proces dzielenia siĊ wiedzą realizowaáoby zarówno
postulat sprawdzania efektów szkoleĔ, jak i organizacji uczącej siĊ.

Wniosek
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Sytuacja dzielenia siĊ informacjami po szkoleniach ma miejsce, ale nie jest obowiązującą reguáą. Instytucje
nie starają siĊ zwielokrotniü efektu poniesionych nakáadów na szkolenie, co mogáoby mieü miejsce w
przypadku stosowania mechanizmu kaskadowego dzielenia siĊ zdobytą wiedzą ze wspóápracownikami.
Pracownicy dzielą siĊ zdobytą wiedzą; odbywa siĊ to w sposób nieformalny i zwykle „przy okazji”.
Rekomendacje:
W celu zwiĊkszenia trwaáoĞci zdobytej przez pracowników wiedzy i jej upowszechnienia, a tym
samym zwiĊkszenia efektywnoĞci poniesionych nakáadów na szkolenia, naleĪy wdroĪyü systemowe
rozwiązania zachĊcające pracowników do dzielenia siĊ zdobytą wiedzą, materiaáami szkoleniowymi,
np. w formie premiowanych szkoleĔ kaskadowych.

Wniosek
W odniesieniu do oceny realizacji projektów naleĪy stwierdziü, iĪ bardzo wysokie oceny, wystawione
szkoleniom przez ich uczestników zaraz po szkoleniu, nie byáy wynikiem psychologicznej tendencji do
zawyĪania oceny w chwilĊ po szkoleniu, ale okazaáy siĊ byü trwaáe. ĝwiadczy to o nieprzemijającym
zadowoleniu uczestników ze szkoleĔ, w których wziĊli udziaá i stanowi przyczynek do stwierdzenia, Īe
byáy to szkolenia dobrej jakoĞci i dobrze zorganizowane.

Wniosek
W odniesieniu do procesu selekcji uczestników szkoleĔ generalnych naleĪy wspomnieü o braku
informacji o programach i terminach szkoleĔ na etapie selekcji, co nie sprzyja skutecznoĞci wyboru
odpowiednich pracowników i uniemoĪliwia wáaĞciwe planowanie pracy w urzĊdzie.
Rekomendacje:
W celu zapewnienia, iĪ proces kwalifikacji uczestników jest spójny z potrzebami szkoleniowymi oraz
z zaáoĪeniami analizy potrzeb szkoleniowych pracowników SC, na etapie rozsyáania zaproszeĔ naleĪy
zapewniü moĪliwie najpeániejsze informacje o szkoleniu (peány zakres programowy). NaleĪy takĪe
proces rekrutacji prowadziü w odniesieniu do konkretnych wskazanych terminów i w czasie dającym
moĪliwoĞü uwzglĊdnienia ich w terminarzu prac departamentu i poszczególnych pracowników.

Wniosek
Z przeprowadzonych wywiadów grupowych wynika, Īe szkolenia jĊzykowe mogáyby w wiĊkszym
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stopniu wpáynąü na sprawnoĞü funkcjonowania urzĊdów, gdyby przeáoĪeni mieli wiĊkszą ĞwiadomoĞü
kompetencji swoich podwáadnych. Niestety, rotacja na stanowiskach kierowniczych powoduje, Īe
wielu szefów nie ma rozeznania i nie wykorzystuje kwalifikacji pracowników, przydzielając zadania
w oparciu o przypadkowo zdobyte informacje bądĨ teĪ zlecając prace na zewnątrz.

Wniosek
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono nieliczne problemy w realizacji projektu. Jednym
z problemów, jaki pojawiá siĊ w fazie wstĊpnej realizacji szkoleĔ generalnych po stronie wykonawcy,
byáa koniecznoĞü zmiany programów szkoleniowych z racji na ich niską jakoĞü metodyczną
i niedostosowanie do wymogów prowadzenia zajĊü w formule warsztatu. Przeprowadzone przez
realizatora pilotaĪowe spotkanie autorów programów z trenerami doprowadziáo do zidentyfikowania
tego báĊdu i zmusiáo do pracy pod presją czasu nad uatrakcyjnieniem materiaáów. Wspóápraca autora
i metodyka, jako drugiego autora opracowania, pozwoliáa na uzyskanie oczekiwanych efektów.
W efekcie udaáo siĊ w terminie zrealizowaü projekt oraz zaplanowane szkolenia. Problem ten nie
wpáynąá zatem na jakoĞü realizowanego przedsiĊwziĊcia i, dziĊki doĞwiadczeniu wykonawcy zadania,
nie byá równieĪ widoczny dla beneficjentów koĔcowych. NaleĪy w tym miejscu doceniü wkáad pracy
poniesiony przez zleceniobiorcĊ w celu zapewnienia wysokiej jakoĞci szkoleĔ a takĪe wypracowane
przez niego uprzednio procedury wczeĞniejszej weryfikacji opracowywanego przez autorów
programu.
Innym, zidentyfikowanym w trakcie prowadzonych wywiadów, problemem byáo wysyáanie „na
zastĊpstwa” innych pracowników, niĪ ci, którzy zostali pierwotnie zgáoszeni. Jest to element o tyle
problematyczny, Īe obniĪa skutecznoĞü osiągania zakáadanych celów dalekosiĊĪnych, np. takich, jak
korzyĞci instytucji z udziaáu pracownika w szkoleniu. Osoby „zastĊpujące” niekiedy kierowane byáy na
szkolenie bez zaleĪnoĞci pomiĊdzy ich zakresem obowiązków a tematem szkolenia, jedynie jako
reprezentanci danej komórki organizacyjnej. Powoduje to sytuacjĊ, w której uczestnik nie widzi
moĪliwoĞci wykorzystania zdobytej wiedzy, nie jest takĪe zobowiązany do jej przekazania. Taka
postawa wpáywaü moĪe takĪe na odbiór szkolenia i obniĪaü jego poziom. W kontekĞcie nowego
okresu programowania, naleĪy zwracaü szczególną uwagĊ na sytuacje kryzysowe i odpowiednio im
zapobiegaü stosując wáaĞciwe metody.
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Rekomendacje:
Rozwiązaniem tego problemu byáoby takie planowanie szkoleĔ i taki przepáyw informacji, które
zapewniaáyby moĪliwoĞü delegowania pracowników bez koniecznoĞci ich zmiany. Jak ustalono
w wyniku prowadzonych wywiadów, sugerowanym przez komórki ds. szkoleĔ rozwiązaniem byáaby
rekrutacja prowadzona na poszczególne szkolenia z okoáo miesiĊcznym, ale nie dáuĪszym ani nie
krótszym, okresem wyprzedzenia.
Wniosek
Wydaje siĊ, Īe w ksztaátowaniu polityki szkoleniowej instytucji administracji rządowej brak jest
uwzglĊdnienia wieloletniej perspektywy w planowaniu szkoleĔ. Komórki kadrowe w swoich
dziaáaniach oraz prowadzonej analizie potrzeb koncentrują siĊ wyáącznie na opracowaniu rocznych
planów szkoleĔ. Roczne plany szkoleĔ powstają na bazie informacji przekazywanych do kadr przez
dyrektorów departamentów. Są one odzwierciedleniem potrzeb departamentu; nie uwzglĊdniają
ĞcieĪki rozwoju pracownika, a są jedynie wyrazem doraĨnie formuáowanych potrzeb.

Wniosek
Istotne róĪnice, jakie ujawniáy siĊ w badaniu ewaluacyjnym pomiĊdzy urzĊdami regionalnymi
a instytucjami centralnymi, to przede wszystkim koncentracja na szkoleniach branĪowych. Roczne
plany szkoleĔ urzĊdów regionalnych zwykle nie zawierają odniesieĔ do priorytetów polityki
szkoleniowej sáuĪby cywilnej. Brak jest szkoleĔ dotyczących zarządzania i rozwoju kompetencji
komunikacyjnych pracowników. Nie ma w nich równieĪ Ğrodków na szkolenia jĊzykowe. WaĪne jest
takĪe, Īe w przeprowadzonej analizie przyszáych szkoleĔ nie wykazują oni odmiennych potrzeb od
tych, które zgáaszane byáy przez pracowników urzĊdów centralnych. Z racji jednak na róĪnice
w budĪetach jednostek regionalnych oraz brak zaspokojenia potrzeb szkoleniowych związanych
z rozwojem kompetencji pracowników instytucji regionalnych w zakresie zarządzania i umiejĊtnoĞci
interpersonalnych przez plany roczne, postuluje siĊ zaplanowanie w obecnym okresie programowania
(2007-2013) odrĊbnej puli szkoleĔ skierowanych wyáącznie do regionów.

Wniosek
W przypadku realizacji projektów finansowanych ze Ğrodków zewnĊtrznych naleĪy stworzyü system
umoĪliwiający sprawne przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji. W przypadku niniejszego badania,
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ewaluatorzy zetknĊli siĊ z problemem zebrania informacji zwrotnych od beneficjentów ostatecznych.
Uczestnicy szkoleĔ, mimo otrzymanego wsparcia niechĊtnie poĞwiĊcali czas na wypeánienie ankiety,
rozmowĊ z ankieterem czy teĪ spotkanie fokusowe.
Rekomendacje:
W umowach z beneficjentem koĔcowym (odbiorcą wsparcia) naleĪaáoby rozwaĪyü wprowadzenie zapisu
zobowiązującego beneficjenta do udzielenia informacji zwrotnej na temat otrzymanego wsparcia przez okres do 3
lat po zakoĔczeniu udziaáu w projekcie, w ramach którego realizowane byáoby przedsiĊwziĊcie.
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