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1. Wstęp
Przeprowadzone m.in. przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) badania ankietowe pokazują, iż poziom rozwoju systemów szkoleniowy w
polskich przedsiębiorstwach jest zróżnicowany. Zauważalny jest jednak trend, iż im
większe

przedsiębiorstwo

tym

bogatsza

oferta

szkoleniowa

dla

własnych

pracowników. Jednakże w ostatnich latach również w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) zauważalne jest rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju
usług. Wiąże się głównie z koniecznością dostosowania się do zmian rynku oraz
z rosnącą świadomość w zakresie możliwości rozwoju przedsiębiorstw1. Tak więc,
wdrażanie strategii rozwojowych, w tym projektów w zakresie systemów kształcenia i
samorozwoju personalnego pracowników zaczynają być standardem. Mija epoka
„szkoleń dla szkoleń”, tj. działań, które mają na celu podnoszenia kompetencji
pracowników w kierunkach zupełnie nie związanych z planowanymi efektami
biznesowych, do których szkolenia powinny się przyczyniać. Jednak większość firm
ogranicza się do organizowania szkoleń wyłącznie w zakresie własnej działalności
lub do takich, do których są zobowiązane przepisami prawa. Wciąż ponad 60% MŚP
nie podnosi kwalifikacji swoich pracowników, a jedynie ok. 23% deklaruje, iż posiada
opracowany plan szkoleń oraz wydzielony na ten cel budżet. Należą do nich głównie
średnie firmy (co trzecia firma). Przyglądając się bliżej tym przedsiębiorstwom można
stwierdzić, iż zaplanowane przez nich budżety są kompleksowe (wyraźna tendencja
do planowania dwóch budżetów szkoleniowych na jeden rok). Obejmują bowiem tzw.
budżet stały, który pozwala w sposób planowany i konsekwentny wspierać przyjęte
strategie biznesowe oraz budżet elastyczny dla szybkiego reagowania na
nieprzewidziane zmiany rynku.
Wieloletnia praktyka pokazała jednak, że samo szkolenie nie zawsze
gwarantuje zmiany na poziomie postaw czy umiejętności pracowników. Dlatego
coraz częściej szkoleniom towarzyszy rożnego rodzaju doradztwo zaczynając od
tego jak najefektywniej zaplanować dane szkolenia oraz ich realizację, a kończąc na
utrwaleniu efektów w firmie i jej przyszłej strategii. Powstaje coraz więcej procesów
1

Anna Tarnawa, Paulina Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w
Polsce w latach 2010–2011, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012
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i narzędzi, które pomagają wykorzystać wyniki szkoleniowe w codziennej praktyce.
Tak więc odpowiednia polityka szkoleniowa spójna z celami rozwojowymi spółki,
pozwala na jej dynamiczny rozwój i poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku.

1.2 Nowe zasady w latach 2014-2020
W nowej perspektywie finasowania na lata 2014-2020 m.in. w ramach
Operacyjnych Programów Regionalnych (RPO) tworzonych i współfinasowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) realizowane będą
działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw, poprzez inwestycje oraz
rozwój kadr i kompetencji, a także wzmacnianie regionalnych inteligentnych
specjalizacji. Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach tych programów
opierać się będzie głównie na podejściu popytowym (wdrożenie Podmiotowych
Systemów Finansowania), np. system bonowy, refundacyjny, doradztwo biznesowe,
mentoring, optymalizacja procesów zarządzania, itp. Zaletami takiego podejścia są:
szybkie przekazywanie środków publicznych do MŚP (bezpośrednia
reakcja na występujące potrzeby) ,
uproszczenie procedur,
większa adekwatność udzielanego wsparcia,
indywidualizacja finansowanych działań,
ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich związanych
z obsługą projektu.
W związku z tym, iż instytucje edukacyjne oferują głównie usługi rozwojowe
i nie pośredniczą w udzielaniu wsparcia np. jako projektodawcy, przedsiębiorcy
zmuszeni są do samodzielnego starania się o dofinasowanie danych projektów
szkoleniowych

oraz

samodzielnie

decydują

o

wyborze

usługi

rozwojowej

odpowiadającej danym potrzebom (np. bon edukacyjny, refundacja kosztów itp.).
W ramach nowego RPO dla woj. lubelskiego na lata 2014-2020 (aktualny
projekt w wersji 3 opiniowany jest przez Komisje Europejską) przewidziano oś
priorytetową nr. 10 tj. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, gdzie
zaplanowano środki na współfinansowanie działań ukierunkowanych na poprawę
kondycji przedsiębiorstw sektora MŚP oraz przystosowanie pracodawców i
pracowników do koniecznych zmian związanych z globalnymi trendami. W ramach tej
4
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osi możliwe będzie pozyskiwanie środków na zwiększanie kompetencji i kwalifikacji
pracowników, zdobywanych w ramach systemu kształcenia i szkolenia, tak by
odpowiadały potrzebom pracodawców2.

1.3. Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.
Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. zajmuję się zbiórką i przetwarzaniem
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Firma posiada odpowiedni
potencjał produkcyjny do zbioru i przerobu odpadów oraz potencjał zasobów ludzkich
(doświadczana kadra w ilości 50 pracowników). Spółka jest jednym z największych
w Polsce przedsiębiorstw zbierających i przetwarzających ZSEE. Współpracuje
w zakresie zbierania odpadów z ponad 300 przedsiębiorstwami komunalnymi, ponad
400 sklepami i organizacjami handlowymi, jednostkami samorządu terytorialnego,
serwisami sprzętu i instalatorami, a także rzeszą bezpośrednich wytwórców.
W zakresie

przetwarzania

odpadów

dysponuje

instalacją

zapewniającą

przetwarzanie 10 Mg odpadów niebezpiecznych na dobę, zgodnie z przepisami
prawa oraz normami ochrany środowiska. Oferuje również pełne doradztwo i
wskazania odnośnie kwalifikacji grup i rodzajów wprowadzanego sprzętu, zgodnie z
wymogami prawa.
Zakład Przetwarzania Zużytych Baterii i Akumulatorów odpowiada za
przekazywanie wprowadzającemu (producentom) zebranych baterie lub akumulatory,
a wprowadzający przedkłada marszałkowi województwa załączniki do raportu o
osiągniętych poziomach odzysku. Wprowadzający zobowiązany jest również do
organizowania publicznych kampanii edukacyjnych i przeznaczania na ten cel 0,1%
rocznych przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów. W
kampaniach tych uczestniczy również Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.
prowadząc liczne publiczne akcje edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów.
Strategią rynkową firmy jest dbanie o potrzeby klienta poprzez dostarczanie
mu towaru (zebranych i przetworzonych odpadów) o odpowiedniej jakości oraz usługi
polegającej na organizowaniu systemu zbiórki, osiąganiu wymaganego prawem
2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Projekt, Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin, luty 2014 r.
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poziomu zbierania, odzysku i recyklingu dla ZSEE oraz zużytych baterii i
akumulatorów. Firma dba o jakość produktów i usług, wykorzystuje innowacyjne
rozwiązania, dba o bezpieczeństwo, szkoli personel oraz zapewnia szeroką gamę
produktów.
Społeczna odpowiedzialność firmy przejawia się w różnych obszarach
działalności jednak nie jest ona raportowana. Dotyczy to w szczególności:
wdrażania wśród pracowników i klientów zasad dotyczących zwiększania
świadomości ekologicznej oraz zrównoważonego rozwoju,
realizacji

działań

zgodnie

z

zasadami

etyki

"wspieranie

koncepcji

sprawiedliwego handlu”,
poprawiania bezpieczeństwa pracy,
oferowanie szkoleń dla pracowników.
Poprzez świadomość ekologiczną i zrównoważony rozwój firma identyfikuje wpływ na
środowisko naturalne w tym na zmiany klimatu i bezpieczeństwo surowcowe.
Podejmowane w Spółce działania nastawione są na unikanie szkód, które mogą
uniemożliwić przyszłym pokoleniom korzystanie z zasobów środowiska w stanie,
takim jakie otrzymało je obecne społeczeństwo. W związku z tym, iż wiele działań
związanych z dostarczaniem produktów na rynek ma bezpośredni wpływ na
środowiska naturalne, zadaniem wszystkich pracowników jest ograniczenie tego
wpływu, tam gdzie to tylko możliwe. Oczywiście głównym procesem umożliwiającym
realizacje założonych celów jest kompleksowe zagospodarowanie powstających
odpadów. Poziom odzysku i recyklingu ZSEE w Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z
o.o. przekracza 97%.
Spółka jest odpowiedzialnym i aktywnym uczestnikiem życia społecznego,
działającym na rzecz społeczności regionalnej i lokalnej, a pracownicy są zachęcani
do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym.

2. Ankieta w zakresie potrzeb szkoleniowych
Wśród pracowników firmy Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o. o.,
przeprowadzono ankietę, która miała na celu zidentyfikowanie potrzeb związanych z
doskonaleniem kwalifikacji zawodowych. Ankieta objęła 42 z wszystkich 50
pracowników zakładu. Opracowana ankieta zawierała pytania tzw. zamknięte
6
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pozwalające na wybór jednej z kilku opcji, jak również otwarte umożliwiające
wprowadzanie komentarzy i dodatkowych propozycji. Na bazie analizy uzyskanych
danych opracowano propozycje szkoleń odpowiadająca potrzebom poszczególnych
grup pracowników. Przygotowany kwestionariusz zawierał następujące pytania:

1.

Czy aktualnie dostrzega Pan/Pani potrzebę/ konieczność podnoszenia

swoich kwalifikacji zawodowych w obszarze związanym z pracą w Polskiej
Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.?
a.

tak,

b.

nie (proszę przejść do pytania 8).

2.

W jakim stopniu jest Pan/Pani aktualnie zainteresowany/a podnoszeniem

swoich kwalifikacji zawodowych w obszarze związanym z pracą w Polskiej
Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.? (proszę ocenić swój poziom zainteresowania
na skali 1-7, gdzie 1 – oznacza najniższe zainteresowanie, 7 – najwyższe)
1

2

3

4

5

6

7

3.

Jakie terminy szkoleń byłyby dla Pana/Pani najbardziej odpowiednie,

biorąc pod uwagę obowiązki w Polskiej Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.?
(proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź)
a.

w ciągu tygodnia, w godzinach przedpołudniowych,

b.

w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych,

c.

w weekendy.

4.

Szkoleniami z jakiego zakresu byłby/aby Pan/Pani zainteresowany/a w

najbliższym czasie? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 obszary szkoleniowe)
a.

kompetencje osobiste:

- asertywność,
- komunikacja interpersonalna,
- zarządzanie sobą w czasie,
- rozmowa przez telefon,
b.

Szkolenia specjalistyczne np.: obsługa maszyn
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-

inne

(jakie?)

……………………………………………………………………………………....
c.

szkolenia językowe (proszę wskazać język i poziom)

…………………………………………………………………………………………………
d.

szkolenia informatyczne (proszę wskazać zakres)

…………………………………………………………………………………………………
e.

inne (proszę podać propozycje obszarów szkoleń)

…………………………………………………………………………………………………

5.

Jaki jest powód konieczności udziału w wymienionych wyżej formach

doskonalenia zawodowego? (można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

a.

potrzeba/ chęć podniesienia kompetencji społecznych,

b.

potrzeba/ chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych,

c.

potrzeba/ chęć zmiany kwalifikacji,

d.

potrzeba/ chęć nabycia nowych umiejętności,

e.

potrzeba/ chęć aktualizacji wiedzy,

f.

potrzeba/ chęć wymiany doświadczeń, nawiązania znajomości i współpracy,

g.

inny (jaki?)

…………………………………………………………………………………………………
………..

6.

Gdyby zostało zorganizowane szkolenie dotyczące zakresu wiedzy,

umiejętności wskazanych przez Pana/Panią w pytaniu 4, to na jakie elementy
powinno się położyć największy nacisk podczas tego szkolenia?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

7.

Proszę wskazać preferowane przez Pana/Panią metody i formy nauki.

a.

warsztatowe,

b.

wykładowe,

c.

e-learningowe

(nauczanie

na

odległość

z

wykorzystaniem

technik

komputerowych),
8
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d.

połączenie w/w.

8.

Proszę wymienić najważniejsze zadania realizowane przez Pana/Panią na

zajmowanym stanowisku
a.

.................................................................................................................

b.

.................................................................................................................

c.

.................................................................................................................

9.

Z którymi spośród wyżej zadań wymienionych w pytaniu 8 radzi sobie

Pan/Pani najlepiej? (proszę podać oznaczenia literowe zadań wymienionych w
pytaniu 8)
.....................................................................................................................

10.

Czy ma Pan/Pani trudności z wykonywaniem któregokolwiek z zadań

wymienionych w pytaniu 8?
a.

tak,

b.

nie (proszę przejść do pytania 13).

11.

Z wykonywaniem których zadań, wymienionych w pytaniu 8, ma

Pan/Pani największe trudności? (proszę podać oznaczenia literowe zadań
wymienionych w pytaniu 8)

.....................................................................................................................

12.

Jakie mogą być przyczyny tych trudności? (można wybrać więcej niż

jedną odpowiedz; proszę uzasadnić wybór każdej z nich)

a.

nie dysponuję odpowiednimi narzędziami pracy:

................................................................................................................,
b.

nie otrzymuję odpowiedniego wsparcia ze strony przełożonego:

................................................................................................................,
c.

nie czuję się odpowiednio zmotywowany/a:

................................................................................................................,
9
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d.

nie mam wystarczająco dużego doświadczenia:

................................................................................................................,
e.

nie posiadam wystarczającej wiedzy, umiejętności:

................................................................................................................,

13.

W jakich szkoleniach brał/a Pan/Pani udział w ciągu ostatnich 6

miesięcy?
.....................................................................................................................................

14.

Wiek (proszę podać w latach)

…………………………………………………………………………………………………

15.

Płeć
Kobieta/Mężczyzna

16.

Wykształcenie (proszę podać rodzaj)

…………………………………………………………………………………………………

3. Wyniki przeprowadzonej ankiety
Odpowiedź na przeprowadzoną ankietyzację otrzymano od 44 pracowników i
zaprezentowano je na rysunkach 1-7. Przedstawione wyniki wskazują, iż 40 z 42
respondentów (tj. 95%) dostrzegło potrzebę podniesienia swoich kwalifikacji
zawodowych w obszarze związanych z pracą w Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z
o.o. Przy czym 80% z nich (odpowiedzi 5-7) wskazało, iż są w wysokim stopniu
zainteresowani podnoszeniem swych kwalifikacji zawodowych (rys. 1).
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Rysunek 1. Zainteresowanie podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych w
obszarze związanym z pracą w Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. (skala 1-7,
gdzie 7 – oznacza najwyższe zainteresowanie)

Według ankietowanych najbardziej preferowaną porą szkolenia są dni w ciągu
tygodnia, w tym godziny przedpołudniowe, które wybrało 32,5% respondentów oraz
godziny popołudniowe, które wybrało 45% respondentów. W przypadku szkoleń
weekendowych 22,5% ankietowanych wybrało ten termin jako preferowany (rys. 2).

Rysunek 2. Preferowane godziny szkoleń
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Respondenci udzielili 88 odpowiedzi identyfikując główne obszary szkoleniowe,
którymi byliby zainteresowani. W 34% były to obszary związane z szkoleniami
specjalistycznymi, w 32% szkoleniami dotyczącymi kompetencji osobistych, 13,8%
innymi, 12,5% to kursy językowe (głównie język angielski w stopniu podstawowym i
średniozaawansowanym), a 6,9% to szkolenia informatyczne. Wśród innych szkoleń
zaproponowano szkolenia związane z uprawnieniami do poruszania się wózkiem
widłowym, prawem jazdy dla wyższych kategorii niż B, systemem jakości ISO 14001 i
EMAS,

recyklingiem

oraz

poprawą

sprzedaży.

Szczegółowe

dane

zostały

przedstawione na rysunku 3.
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Rysunek 3. Zainteresowanie szkoleniem w poszczególnych blokach tematycznych
13
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Jako główny powód doskonalenia zawodowego respondenci wskazali: potrzebę
podniesienie kwalifikacji zawodowych (29,5%) oraz potrzebę nabycia nowych
umiejętności (29,5%, rys.4).

Rysunek 4. Powód udziału w wymienionych wyżej formach doskonalenia
zawodowego

Ponadto respondenci wskazali główne elementy na jakie powinno zwrócić się uwagę
podczas organizowanych szkoleń. Według nich są to:
praktyczne wykorzystanie nabytych w ramach szkolenia umiejętności,
doskonalenie wiedzy w zakresie pracy stanowiskowej,
nabywanie wiedzy w zakresie dbałości o powierzone mienie,
nabywanie wiedzy w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń,
nabywanie wiedzy w zakresie asertywność, komunikacji interpersonalnej,
nabywanie wiedzy w zakresie BHP,
nabywanie

wiedzy

w

zakresie

argumentów

zachęcających

nowych

kontrahentów.
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Spośród różnych form zajęć i szkoleń, respondenci najchętniej uczestniczyli by w
zajęciach w formie warsztatów (40%), wykładów (33,3%) oraz połączenia dostępnych
form zajęć (22,8%, rys. 5).

Rysunek 5. Preferowane metody i formy nauki.

Pośród najważniejszych zadań realizowanych przez pracowników Polskiej Korporacji
Recyklingu Sp. z o.o. ankietowani wymieniali głównie, zbiórkę, segregację i
demontaż ZSEE, w tym obsługa wózka widłowego oraz odzyskiwanie miedzi,
jednakże wśród pozostałych odpowiedzi znalazły się również:
organizacja pracy (w tym brygad)
zarządzanie zasobami ludzkimi,
dążenie do maksymalnego wykorzystania czasu pracy pracowników,
nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami,
sprawna terminowa obsługa transportu,
cięcie plazmą,
ewidencja odpadów,
przygotowywanie kart charakterystyki odpadów,
koordynacja działań działu demontaż i segregacji ZSEE,
koordynacja działań handlu,
15
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organizacja pracy działu sprawozdawczości,
utrzymanie ruchu maszyn i pojazdów ruchu wewnętrznego,
sprzedaż produktów,
kontrola jakości,
dbanie o zasady BHP, czystości i porządek,
projekty graficzne,
rozliczanie odbiorów.
Na pytanie dotyczące trudności z wykonywaniem któregokolwiek z zadań
respondenci w większości nie wskazywali żadnych problemów (31 z 39 odpowiedzi),
tylko 8 osoby wskazało na pewne trudności. Dotyczyły one głównie:
organizacji pracy brygad,
nawiązywania współpracy z nowymi kontrahentami,
kontroli jakości,
organizacji pracy działów sprawozdawczości,
koordynacji działań danego działu.
Osoby te wskazały również prawdopodobne przyczyny wystąpienia tych trudności tj.:
brak wystarczająco dużego doświadczenia (główna przyczyna, 5 z 8
odpowiedzi),
brak dostępu do odpowiednich narzędzi pracy (1 z 8 odpowiedzi),
brak wystarczającej wiedzy i umiejętności (1 z 8 odpowiedzi),
brak motywacji (1 z 8 odpowiedzi).
W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie szkolenia, w których
uczestniczyli w ostatnim półroczu. Jednakże 28 z nich nie wskazało żadnego
szkolenia, a pozostali wskazali głównie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w pracy
BHP (7 odpowiedzi). W nielicznych przypadkach wskazano także:
szkolenie w zakresie odzysk czynników chłodniczych,
szkolenie w zakresie substancjach zubożających warstwę ozonową,
szkolenia auditora wewnętrznego ISO 140001 i EMAS,
szkolenie dokształcające z zakresu wiedzy o działalności firmy,
szkolenie wewnętrzne.
Odpowiedzi na przeprowadzoną ankietę udzieliło łącznie 42 osób, z czego 20,5%
stanowiły kobiety, a 79,5% mężczyźni. Na pytanie dotyczące wieku odpowiedziało 32
respondentów, z czego najliczniejszą grupę stanowili pracownicy w wieku pomiędzy
16
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31 a 40 rokiem życia (43,75%), a najmniej liczną osoby w wieku 51-60 (18,75%, rys.
6).

Rysunek 6. Wiek respondentów

Większość z ankietowanych osób posiada wykształcenie średnie ogólne (25,6%) a
niewiele mniej osób posiada wykształcenie średnie techniczne (23%) lub wyższe
(23%). Ponadto 20% respondentów posiada wykształcenie zawodowe, a tylko 7,6%
posiadają wykształcenie podstawowe (rys.7).

Rysunek 7. Wykształcenie pracowników Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o.
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3.1. Sformułowane wnioski

1. Pracownicy Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. są zainteresowani
podnoszeniem swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.
2. Preferowaną porą szkolenia są godziny przedpołudniowe i popołudniowe w
ciągu tygodnia (godziny pracy).
3. Interesują ich głównie szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji osobistych
oraz szkolenia specjalistyczne – zawodowe, w mniejszym znaczeniu kursy
językowe i szkolenia informatyczne.
4. Główne powody doskonalenia zawodowego to podniesienie kwalifikacji
zawodowych oraz nabycie nowych umiejętności.
5. Preferowana formą zajęć to warsztaty oraz wykłady.
6. Nieliczni pracownicy zidentyfikowali występujące w pracy trudności, które
spowodowane były głównie brakiem wystarczająco dużego doświadczenia.
7. Dotychczas dominujące w przedsiębiorstwie były szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa w pracy – BHP.

4. Analiza potrzeb szkoleniowych

4.1. Program szkoleniowy dla pracowników administracyjnych
Na

podstawie

otrzymanych

wyników

proponowane

są

następujące

szkolenia/kursy dla pracowników administracyjnych:
•

kursy w zakresie kompetencji osobistych oraz warsztaty rozwoju osobistego,

•

kursy językowe np.: język angielski, włoski,

•

szkolenia w zakresie badanie satysfakcji klientów i poprawy jakości
oferowanych produktów i usług.
Celem kursów w zakresie kompetencji osobistych oraz warsztatów rozwoju

osobistego jest głównie zdobywanie nowych umiejętności w zakresie kompetencji
psychospołecznych. W ramach prowadzonych warsztatów uczestniczy mogą ćwiczyć
konkretne umiejętności niezbędnych do realizacji celu szkolenia w przełożeniu na
codzienne obowiązki. Tematyka takiego szkolenia obejmować powinna:
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komunikację interpersonalną, werbalna, niewerbalna,
autoprezentację (pierwsze wrażenie, hierarchia autoprezentacji),
asertywność tj. formy zachowania i radzenie sobie z atakiem słownym oraz
obrona przed manipulacją,
stres w zakresie jego źródeł i objawów, a także reakcji na stres, konsekwencji
stresu oraz indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem,
samopoznanie, w tym pogłębianie samoświadomości i akceptacji siebie,
identyfikacja swoich mocnych i słabych stron oraz rozwój pozytywnej,
wewnętrznej motywacji,
doskonalenia kompetencji osobistych i społecznych tj. pewność siebie,
poczucie własnej wartości, wywieranie wpływu na innych oraz wykorzystanie
własnych predyspozycji.
Celem kursów językowych np.: angielskiego, włoskiego powinna być nauka na
poziomie podstawowym (pracownicy techniczni) lub

co najmniej na poziomie

średniozaawansowanym (pracownicy administracyjni), obejmującym następujący
zakres tematyczny3:
wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych
umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym,
przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w
parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych,
ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach,
ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur,
leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych i
zawodowych,
rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji,
rozumienia i pisania dłuższych tekstów.
Kolejnym szkoleniem, które może stanowić istotny element kształcenia kadry
administracyjnej (wskazane w prowadzonej ankiecie) jest kurs pozyskiwania nowych
klientów oraz poprawy satysfakcji klientów, które może być sposobem na poprawę
jakości produktów i usług. Celem takiego szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat
metod,

technik,

sposobów

badania

zadowolenia

klientów,

ich

oczekiwań,

analizowania wyników i osiągania przewagi nad konkurencją. Uczestnik szkolenia
3

http://britishschool.pl/rumia/jezyk-niemiecki.html
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poznaje metody i techniki zbierania, i przetwarzania informacji o kształtowaniu się
satysfakcji klientów oraz zdobywa umiejętności z zakresu badań satysfakcji klienta w
zarządzaniu systemem jakości ISO 9001 oraz 14001. Zakres tematyczny takiego
szkolenia obejmować powinien następujące elementy4:
analizę satysfakcji klienta,
wymagania normy ISO 9001:2000,
aspekty pozyskiwania informacji o kształtowaniu się satysfakcji klienta,
metody perswazji bezpośredniej,
metody perswazji pośredniej,
zasady budowy i wykorzystania relacji z klientem,
najpopularniejsze metody badania satysfakcji klienta,
metodę CSI: istota, tok postępowania badawczego, zalety i wady, mapa
pozycjonująca,
metodę SERVQUAL: istota, tok postępowania badawczego, zalety i wady,
modyfikacje metody (SERVPERV),
metodę CIT: istota, tok postępowania badawczego, zalety i wady, zalecenia,
metodę Myster Shopping – istota, tok postępowania, rezultaty stosowania,
zasady etyczne,
analizę zmian w zadowoleniu klientów,
case study wybranych badań satysfakcji klienta i ich analiza,
projektowanie wybranego modelu badania satysfakcji klienta.

4.2. Program szkoleniowy dla pracowników technicznych
Na

podstawie

otrzymanych

wyników

proponowane

są

następujące

szkolenia/kursy dla pracowników technicznych:
•

kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

•

szkolenie na temat nowoczesnych kwalifikacji pracowników produkcji,

•

skuteczne kierowanie pracownikami na hali produkcyjnej,

•

efektywne planowanie i zarządzanie produkcją.

4

http://effectgroup.pl/szkolenia/badanie-satysfakcji-klientow-sposobem-na-poprawe-jakosci-produktow-iuslug/
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Kursy dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym dają
możliwość zdobycie umiejętności oraz uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z
napędem silnikowym. Uczestnik takiego szkolenia po uzyskaniu wyniku pozytywnego
z egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończonym kursie zgodne z drukami
Ministerstwa Edukacji Narodowej w języku polskim oraz w języku angielskim. Zakres
tematyczny takiego szkolenia powinien obejmować następujące tematy5:
typy stosowanych wózków jezdniowych,
konstrukcja wózka,
czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy
wózkami,
czynności operatora w czasie pracy wózkami,
wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
wiadomości z zakresu bhp,
obsługi instalacji gazowych i dozoru technicznego.
Szkolenia z zakresu nowoczesne kwalifikacji pracowników produkcji mają na
celu nabycie nowych, bądź rozwój dotychczasowych kwalifikacji z zakresu Lean
Management. Ponadto umożliwiają nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania
praktycznych problemów z zakresu efektywnej organizacji produkcji, wzrostu
świadomości strategicznego znaczenia nowoczesnego i oszczędnego zarządzania
produkcją. Zakres takiego szkolenia powinien obejmować następujące tematy:
strategia i założenia Lean Management, etapy wdrożenia,
systemy Lean Management: 5S, TPM, SMED, KEIZEN - przegląd i
zastosowanie,
system organizacji miejsc pracy - 5S - stworzenie planu i procedur wdrażania,
zasady standaryzacji pracy i rozwiązywania problemów,
instruowanie pracowników, doskonalenie metod pracy,
relacje z pracownikami, rozwiązywanie sytuacji trudnych.
W zakresie skutecznego zarządzania parownikami hali produkcyjnej dostępne
są kursy, których celem jest poznanie wiedzy na temat najefektywniejsze sposoby
kierowania zespołem produkcyjnym. Uczestnicy takiego kursu nabywają wiedzę w
jaki sposób delegować zadania pracownikom, tak aby były one szybko realizowane,
a jakość produkcji pozostała na najwyższym poziomie. Ponadto szkolenia pozwalają
5

http://www.hyzy.eu/wozki-jezdniowe
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rozwinąć umiejętności sprawnego nadzorowania pracownikami produkcji i jak
skutecznego motywowania zespół produkcyjnego. Zakres takiego szkolenia powinien
obejmować tematy dotyczące6:
jak codziennie budować autorytet szefa na hali produkcyjnej,
jakim być liderem w zespole produkcyjnym – zaufanie, komunikacja, relacje,
sprawdzonych przez kierowników produkcji tricki umożliwiające zbudowanie
pozytywnego wizerunku wśród pracowników,
dlaczego pracownicy hali produkcyjnej nie zawsze stoją murem za
kierownikiem – jak to zmienić,
asertywności kierownika produkcji – kiedy i co się opłaca dla dobra produkcji,
jak wzbudzić w pracownikach fizycznych poczucie integracji z firmą i
odpowiedzialności za pracę,
jak inspirować zespół do wytężonej pracy, żeby dotrzymać tempa produkcji i
sprawić, by ludzie czuli się docenieni,
dlaczego tak ważne jest wyznaczanie odpowiednich ludzi do odpowiednich
zadań.
jak

rozpoznać

predyspozycje

pracownika

produkcji

i

je

umiejętnie

wykorzystać,
co motywuje pracowników fizycznych – kij czy marchewka,
jak dobrać najwłaściwsze narzędzia do motywacji Twojej grupy pracowników,
co decyduje o satysfakcji z wykonywanej pracy – 10 zaskakujących
spostrzeżeń kierowników produkcji,
jak przekazywać uwagi, nagany, prowadzić rozmowy dyscyplinujące, aby
odnieść oczekiwany skutek,
kiedy chwalić i doceniać osiągnięcia – jak ważna jest informacja zwrotna dla
różnych grup pracowniczych,
sytuacji

podbramkowych,

czyli

jak

rozwiązywać

konflikty

w

zespole

produkcyjnym?
najczęstszych konfliktów na hali produkcyjnej – przykłady praktycznych
rozwiązań w układzie,
jak sprawnie rozwiązywać problemy w zespole męskim, damskim i
mieszanym,
6

http://www.centrumkompetencji.pl/szczegoly_szablonu_145.html
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trudnych sytuacji na linii pracownik produkcji–przełożony,
jak na bieżąco i szybko reagować, czyli dobieram strategię do zaistniałej
sytuacji na hali produkcyjnej,
w jaki sposób kontrolować pracowników, żeby nie poczuli się osaczeni,
jak odnieść oczekiwany efekt w rozmowie z osobą, która notorycznie się
spóźnia, nie przychodzi do pracy lub pojawia się na stanowisku w stanie
niedyspozycji,
przypadków nagminnego łamania regulaminu,
trików manipulacji i wywierania wpływu – jak je umiejętnie stosować w
relacjach z pracownikami produkcji.
Istotnym elementem jest również efektywne planowanie i zarządzanie
produkcją. Celem takich szkoleń jest pozyskanie wiedzy na temat narzędzi i technik
stosowanych w procesie produkcyjnym, roli kierownika produkcji w strukturze
zarządzania przedsiębiorstwem oraz powiązań pomiędzy działem produkcji, a innymi
obszarami przedsiębiorstwa. Ponadto szkolenie takie pozwala na poprawę
produktywności oraz efektywne zarządzanie zespołem, jak również usprawnienie
procesy magazynowania i transportu. Zakres tematyczny takiego szkolenia powinien
obejmować następujące tematy7:
poziomy zarządzania produkcją,
rozwój nowych produktów,
techniczne przygotowanie produkcji,
struktura systemu produkcyjnego,
organizacja i sterowanie przepływem produkcji,
nowoczesne metody sterowania produkcją,
organizacja przestrzeni produkcyjnej,
klasyfikacja zapasów i sposoby zarządzania poszczególnymi kategoriami,
struktura i wielkość zapasów,
czynniki wpływające na wybór systemu kontroli zapasów,
aspekty organizacyjne i ekonomiczne zapasów,
prognozowanie popytu na wyroby,
wybrane narzędzia zarządzania zapasami,
ocena efektywności zarządzania zapasami,
7

http://edustacja.pl/pl/szkolenia/45971/efektywne-planowanie-i-zarzadzanie-produkcja.php

23

Analiza potrzeb szkoleniowych i stworzenia programu szkoleniowego dla firmy
Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.

czynniki zapobiegające powstaniu zbędnych zapasów,
określenie partii produkcyjnych,
produkcja krótkoseryjna / stała,
określenie cyklu produkcyjnego wyrobu gotowego,
informatyczne wspomaganie zarządzania produkcją,
popyt zależny i niezależny,
rola kierownictwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
kształtowanie nawyków pracowników nastawionych na stałe udoskonalanie,
organizacja miejsca pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
motywowanie pracowników,
rola małych grup w procesie zarządzania produkcją,
zorientowany na ludzi program poprawy produktywności,
zasady budowania organizacji procesowej.

5. Podsumowanie
Polityka szkoleniowa spójna z celami rozwojowymi spółki, pozwala na jej
dynamiczny rozwój i poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku. W ramach
prowadzone analizy potrzeb szkoleniowych proponuję się aby w przedsiębiorstwie
Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. szkolenia wewnętrzne organizowane były, w
każdym roku i obejmowały pracowników administracyjnych, jak również na
stanowiskach robotniczych.
W celu ciągłego monitorowania potrzeb szkoleniowych niniejsza analiza
powinna być powtarzana i wdrażana przynajmniej raz do roku. Wszystkie kursy
organizowane przez firmę powinny podlegać ocenie efektywności szkoleń zarówno
przez osoby biorące udział w danym szkoleniu, szkoleniowca jak i bezpośredniego
przełożonego.
Proponuję się aby w pierwszej kolejności podjęto działania mające na celu
przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji osobistych i rozwoju osobistego
oraz w celu podnoszenia ich umiejętności technologicznych.
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