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Streszczenie 

W obliczu kryzysu ekonomicznego, który w różnym stopniu dotknął dużą część polskich przedsiębiorstw, wielu 

pracodawców stanęło przed koniecznością podjęcia trudnych decyzji kadrowych. Kupno nowej maszyny, 

zbudowanie linii produkcyjnej, czy wybudowanie kolejnej fabryki są niczym bez odpowiednio przygotowanego, 

a co najważniejsze zaangażowanego w pracę zespołu. Obecnie inwestycje w kapitał ludzki przedsiębiorstwa 

stanowią jeden z ważniejszych czynników determinujących poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa.  

Poniżej wskazane zostały zależności pomiędzy zachodzącymi na rynku zmianami i wynikającymi z nich 

potrzebami szkoleniowymi i kadrowymi w stosunku do przedsiębiorców i pracowników. Opracowanie zawiera 

także przykłady postępowania potencjalnego przedsiębiorcy w obszarze inwestycji w kapitał ludzki mających 

oparte zarówno w literaturze przedmiotu jak i wynikających z przeprowadzonych ankiet oraz rozmów 

z uczestnikami w trakcie organizowanych przez CNBOP – PIB szkoleń  
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Summary 

In a situation of economic crisis, which in affected a large part of Polish enterprises, many employers had to take 

many difficult HR decisions. Buying a new machine, to build a production line, or build another plant is nothing 

without a properly prepared and - what is most importantly - involved team. Currently, human capital 

investments in the company is one of the most important factors determining the level of them competitiveness. 

Below are indicated the relationship between occurring market changes and training needs and human resources 

for entrepreneurs and employees. The article also includes examples of the potential entrepreneurs proceedings 

in the area of human capital investments based both in the literature as completed surveys and interviews result 

with course participants organized by the CNBOP - PIB . 

 

 

 

To nie jest czas dla słabych ludzi. 

Człowiek, który pojawia się ze środkami (zasobami) i wiedzą pozwalającymi robić czy 

produkować niemal wszystko lepiej, szybciej czy oszczędniej, ma swą przyszłość i swe losy we 

własnych rękach 

J. Paul Getty 

 

Jedno z najbardziej popularnych powiedzeń wojskowych brzmi „Żadna strategia nie 

wytrzymuje pierwszego kontaktu z nieprzyjacielem”. Podobnie żadna strategia działalności 

gospodarczej nie wytrzymuje pierwszego kontaktu z rynkiem. Istnieje stała potrzeba stałego 

jej korygowania, dostosowywania do realiów chwili. Stwierdzenie to oznacza, że toczy się 

zażarta i nieprzerwana walka konkurencyjna o podbój rynku, zdobycie klienta, czyli 

zwiększenie sprzedaży. Najistotniejszym wyznacznikiem sukcesu w danej dziedzinie jest 

przewaga konkurencyjna, ponieważ to od niej zależy rozwój, upadek danej firmy, poziom jej 

rentowności oraz pozycja na rynku. Poza takimi czynnikami konkurencyjności jak lepsza 

jakość świadczonej usługi lub oferowanego produktu, niższe ceny, a także lepszy model 

informacyjno – promocyjny w literaturze przedmiotu do zbioru cech konkurencyjnych 

przedsiębiorstwa dokłada się także zróżnicowanie produktu/usługi, a co najważniejsze 

poziom obsługi klienta (dbałość o zachowanie dobrych relacji).1  

„Proszę zadzwonić za miesiąc”, „przepraszam, ale teraz nie planujemy żadnych 

zamówień, bo ograniczyliśmy budżet”, „nie, nie jesteśmy zainteresowani, może w czwartym 

kwartale”. Handlowcy takie odpowiedzi od klientów słyszą każdego dnia. Wiadomo - kryzys. 

                                                 
1 Na potrzeby niniejszego artykułu zostały wskazane jedynie najważniejsze cechy konkurencyjności. Tematyka 
konkurencyjności została szczegółowo omówiona w artykule J. Chlebek, Innowacyjność a konkurencyjność 
przedsiębiorstw, Kwartalnik Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza nr 04/10, Józefów 2010.  
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To słowo wytrych. Niemal wszystko można zrzucić na karb kryzysu. Tak też handlowcy 

tłumaczą się przed swoimi przełożonymi. Spowolnienie gospodarcze, jakie dotknęło Polskę, 

odbiło się na niższej konsumpcji. Ale firmy nie ograniczyły swoich planów sprzedażowych. 

Wręcz przeciwnie, zgodnie z zasadą, że kto się nie rozwija, ten się cofa, jeszcze je 

podwyższyły w stosunku do 2008 roku, gdy o kryzysie dopiero zaczynało się mówić. Z badań 

Delta Training wynika, że w 2009 cele sprzedażowe wzrosły o 10-30 %. Tak twierdzi 42,4 % 

ankietowanych, natomiast 33,3% badanych informuje, że w ich firmach te cele zostały 

zwiększone o ponad 50 %! Co ciekawe, w branży finansowej, która stała się pierwszą ofiarą 

załamania (na początku mówiło się o kryzysie finansowym) są bardziej wyśrubowane cele 

sprzedażowe, niż na przykład w branży farmaceutycznej, która – jak na razie – kryzysu nie 

odczuwa. Zmniejszenie celów sprzedażowych w obliczu kryzysu wpłynęłoby demotywująco 

na pracowników działów handlowych. Firmy nie mogą sobie na to pozwolić, ale na pewno 

zdają sobie sprawę z tego, że te cele będą praktycznie nieosiągalne.2 

Rzeczywistość gospodarcza zmienia się niezwykle dynamicznie, a zarazem 

radykalnie, a więc głęboko jakościowo, pod wpływem oddziaływania megatrendów, tj. 

szybkich, trwałych, fundamentalnych zmian występujących na skalę światową, związanych 

z procesami demograficznymi i kulturowymi, reorganizacją operacji biznesu 

i niekontrolowanymi wpływami zewnętrznymi, na przykład globalnym kryzysem systemu 

bankowego.3 W obecnych czasach przedsiębiorstwa zmuszone są działać w szczególnych 

warunkach, w mniejszym lub większym stopniu pozostając pod wpływem globalnej 

konkurencji, upowszechniania nowoczesnych technologii informatycznych, stosowania 

nowych form organizacji, skracania cyklu życia produktów i technologii. Z tego punktu 

widzenia w ostatnim czasie znaczny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa zaczęły 

wywierać czynniki zewnętrzne związane z kapitałem ludzkim, takie jak: sytuacja 

demograficzna, zmiany struktury zakładowo – kwalifikacyjnej, szybka dewaluacja wiedzy, 

„wojna” o talenty.4 Wymusza to stale dostosowywanie się przedsiębiorstw, co z kolei wpływa 

na przeformułowanie wielu zasadniczych teorii zarządzania przyjętych w danej firmie. Bywa 

też i tak, że dość duża część stosowanych dotąd technik staje się zupełnie nieprzydatna. 

Cechy współcześnie zachodzących zmian powodują, że obecnie dla osiągnięcia sukcesu 

                                                 
2 Badanie zostało przeprowadzone przez firmę szkoleniową Delta Training na grupie 237 pracowników 
i menedżerów działów sprzedaży. Badanie było prowadzone metodą ankietową i zostało przeprowadzone 
w dniach 21 maja – 2 czerwca 2009 roku. Część wyników może nie sumować się do 100, gdyż można było 
wskazać kilka odpowiedzi. 
3 M. Juchnowicz, Zarządzanie przez zaangażowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, 
s. 11. 
4 Tamże, s. 12 
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niewystarczająca jest dobrze opracowana strategia dostosowawcza czy też modernizująca 

dotychczasowe rozwiązania. Sukces obecnie determinowany jest zdolnością firmy do 

wprowadzania innowacyjnych rozwiązań czy to w produkcji, czy też w usługach oraz 

całkowicie odmiennych sposobów funkcjonowania w przyszłości.  

„Zmiana jest ciągłą i ekscytującą podróżą, z okresami odpoczynku i nagrodami 

zaplanowanymi po drodze”5 Oznacza to, że raz zapoczątkowany proces zmian wymusza 

kolejne przekształcenia. Obierane kierunki, wprowadzane zmiany, muszą być jednak 

świadome. Przedsiębiorcy muszą nauczyć się w jaki sposób efektywnie zarządzać takim 

procesem tj. kreować, projektować, realizować, a co najważniejsze wzmacniać zmiany za 

pośrednictwem kapitału ludzkiego. Istotne jest, aby przy tym umieć utrzymać odpowiedni 

poziom kultury promującej zmiany, podtrzymywać ducha zmian organizacyjnych i uczynić 

z niego stały element, codzienność swego funkcjonowania. Duża złożoność oraz 

wielowątkowość powoduje, że zarządzanie zmianami powinno być stale wkomponowane 

w strukturę firmy, skoordynowane z jej misją i strategią oraz z systemem motywacji 

i wynagrodzeń.6 Z drugiej strony patrząc, obecnie przedsiębiorcy zmuszeni są do ograniczania 

kosztów funkcjonowania firmy (często przekładających się na jakość świadczonych usług lub 

produktów), dodatkowo niektóre z firm walczących z kryzysem, w sytuacji mniejszego 

popytu, automatycznie zmuszone są produkować mniej, co z kolei przekłada się na poziom 

zatrudnienia (kuracja odchudzająca). Powszechnie stosowaną praktyką są cięcia kosztów 

w obszarze szkoleń dla pracowników, co w zasadzie przekłada się na zmniejszenie 

wydatków, ale niekoniecznie na poprawę kondycji całe firmy. Zdarzają się także próby 

podwyższania cen produktów z zamiarem szybkiego wyrównania strat wynikających 

z różnicy miedzy popytem, a podażą na rynku. Czy w takiej sytuacji strategia 

konkurencyjności przedsiębiorcy może okazać się skuteczna? Raczej nie.  

 

Czy jesteś gotowy na zmiany? 

Sytuacje kryzysowe najlepiej ukazują powstałe przez lata zaniedbań luki 

w infrastrukturze przedsiębiorstwa, zarówno osobowej jak i produkcyjnej. Luki te powodują, 

że w sytuacji nagłego załamania się rynku niezwykle trudnym zadaniem jest utrzymanie 

odpowiedniego miejsca w stale toczącym się wyścigu firm o największe obszary rynku, 

natomiast całość procesów zachodzących w firmie sprowadza się do działań doraźnych 

„tu i teraz”. Niestety stanowią one jedynie czynnik spowalniający procesy dostosowawcze do 

                                                 
5 L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997, s. 251. 
6 M. Juchnowicz, Zarządzanie… op. cit., str. 15.  
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realiów panujących na rynku, które to z kolei najczęściej wiążą się z wydatkami (maszyny, 

wzory produkcyjne, projekty, szkolenia personelu). Szczególnie tragiczna w skutkach wydaje 

się być dominująca w zachowaniach przedsiębiorstw krótkowzroczność zwolnień ad hoc, 

analizowanych jedynie przez pryzmat możliwych do uzyskania bezpośrednich, 

krótkoterminowych oszczędności. Wynika ona najczęściej z braku kalkulacji pełnych, 

długoterminowych kosztów zwolnienia i zastąpienia pracowników, odniesienia do modeli 

kompetencyjnych, ustanowionej kadry rezerwowej, długoterminowych planów zatrudnienia, 

czy perspektywicznych analiz zmian demograficznych załogi.7 Z drugiej zaś strony, dla wielu 

kryzys stał się hasłem, wytrychem do przeprowadzenia dawno odkładanych porządków 

wewnątrz zespołów. Ponadto, w sytuacji ograniczonych liczebnie zespołów pracownicy 

zmuszeni są pracować więcej, często za niższe wynagrodzenie, co z kolei przekłada się na 

słabsze efekty ich pracy, które nie znajdując uznania u przełożonych, ograniczają szansę na 

premie. W efekcie tak poprowadzona restrukturyzacja może zaowocować frustracją, 

zachwianiem poczucia bezpieczeństwa pracowników, podważa zaufanie do organizacji, 

stawiając pod znakiem zapytania sens dotychczasowego poświęcenia na rzecz pracodawcy. 

Te zjawiska z kolei zagrażają zdolności firm do konkurowania i zaspokajania potrzeb 

klientów.8 Dzieje się tak ponieważ w dalszym ciągu przedsiębiorcy nie koncentrują swojej 

uwagi na działaniach zapobiegawczych w dłuższej perspektywie, najczęściej osoby 

odpowiedzialne za kreowanie strategii firmy wcale tego nie robią, zajęci nowo powstającymi 

zagrożeniami. Wg badań przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers Polska wynika, 

że zerwanie współpracy z firmą przez trzech największych klientów w okresie załamania aż 

dla 35 % badanych firm miałoby poważne reperkusje – nie jest to optymistyczny wynik, 

zwłaszcza, że dla 2 proc. firm oznaczałoby to bankructwo. Wynika z tego, że znaczna cześć 

przedsiębiorstw nie jest dość proaktywna w tym zakresie, nie podejmuje wystarczających 

działań ex ante, które pomogłyby zminimalizować to ryzyko lub istotnie złagodzić jego 

skutki.9 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Raport Human Resource Consulting „Czas próby – HR po kryzysie” Warszawa 2010 r., s. 6 
8 Tamże. 
9 Raport o rozwoju polskich firm przygotowany przez PricewaterhouseCoopers, Zdrowy rozwój, Warszawa 
2010, s. 17.   
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Wspomniane „czarne dziury” w funkcjonowaniu firmy tworzą sami pracownicy 

poczynając od wierzchołka drabiny kadrowej (kadra zarządzająca – plany cięcia kosztów 

i działań naprawczych), a na pracownikach wykonujących prace zlecone kończąc. To od ich 

poziomu zaangażowania, wiedzy i doświadczenia zależy czy w takich momentach firma 

przetrwa. Niezbędne w tym celu staje się stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez 

zatrudnianych pracowników, nawet tych, którzy zajmują stanowiska kierownicze, ponieważ 

to oni niczym stratedzy w czasie wojny decydują czy ich pracownicy osiągną sukces, czy też 

poniosą porażkę dając się zaskoczyć przez przeciwnika. Szkolenia w czasie kryzysu, w czasie 

cięć kosztów, czy to w ogóle możliwe? Z pewnością zadanie niezwykle trudne, wymagające 

szczegółowej analizy korzyści i zagrożeń, wyznaczenia w tym aspekcie podstawowych 

kryteriów celowości takich inwestycji jak np.: 

• poziom i struktura nakładów; 

• wysokość ryzyka rozbieżności między oczekiwaniami a korzyściami faktycznymi 

z inwestycji, pozwalająca wyróżnić inwestycje mniej oraz bardziej ryzykowne; 

• podmiot inwestowania, w tym ich cykl życia w przedsiębiorstwie; 

• cel i kryteria inwestowania z punktu widzenia firmy; 

• wpływ inwestycji na wartość kapitału ludzkiego, a zatem także wartość firmy; 

• planowość inwestycji;  

• źródło finansowania inwestycji, a także okres jej zwrotu; 

• wpływ inwestycji na zdolność do pracy i niezawodność jej wykonywania;  

• mierzalność opłacalności inwestycji;  

• ranga skuteczności i efektywności inwestycji;  
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• etapy realizacji inwestycji.10 

 

Brak inwestycji w szkolenia zajmuje – jak wynika z badań (Budzisz, Urban i Wasiluk 

2008, s. 26-27)11 – wysoką pozycję w rankingu przyczyn organizacyjnego zapominania. Bez 

nich niemożliwa może stać się realizacja niektórych projektów. Dodatkowo zmniejszają one 

ryzyko popełniania błędów przez pracowników, co z kolei przekłada się na niezawodność 

pracy. Z drugiej jednak strony, od pracowników, w których zainwestowano oczekuje się 

między innymi wyższego wolumenu sprzedaży, większej kreatywności i innowacyjności, 

udziału w określonych projektach, możliwemu dzięki wcześniejszemu przeszkoleniu. 

Wszystkie te korzyści mogą być traktowane jako jednakowo ważne bądź części z nich 

przyznaje się prymat.12  

Kolejnym elementem niezwykle ważnym dla firmy, a powiązanym z poziomem 

zaangażowania pracowników, są jej klienci. W przypadku firm usługowych niezwykle 

istotnym dla ich ekonomicznego sukcesu są inwestycje retencyjne (zorientowane na 

utrzymanie pracownika w danej firmie), ponieważ wraz z odejściem pracownika ryzykujemy 

utratę przywiązanych do niego klientów. Mówimy w tej sytuacji o „inwestycjach 

w zaangażowanie” pracowników, które podobnie jak gratyfikacje finansowe przyczynią się 

do większej motywacji w wykonywane przez nich zadania. Polskie firmy wydają się być 

zadowolone z funkcjonujących systemów wynagradzania – 20% nie widzi nawet potrzeby 

zweryfikowania istniejących rozwiązań, 44% analizuje jego funkcjonowanie, w tym 6% ze 

wsparciem zewnętrznych ekspertów, kolejne 22% czerpie dane do analizy z ocen 

pracowników. Jedynie 14% firm widzi potrzebę analizy i, jeśli takie będą wnioski z niej 

płynące, modyfikacji istniejącego systemu.13 Należy zawsze mieć na uwadze, że motywacja 

i zaangażowanie pracowników budują markę firmy oraz wpływają pozytywnie na relacje 

z potencjalnymi klientami.  

 

 

 

                                                 
10 A. Lipka Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, wyd. Wolters Kluwer 
bussines, Warszawa 2010, s. 37. 
11 Brak wzrostu stanowi regres - to reguła wyznawana przez wszystkich menedżerów odnoszących sukces 
w warunkach globalnej konkurencji. Autorzy przedstawiają pogłębione spojrzenie na czynniki stymulujące 
rozwój firm. W książce opracowaniu znajduje się rozwinięcie takich problemów, jak: znaczenie i rezultaty 
dysponowania wiedzą w firmie, elastyczność struktur, budowanie kompetencji, skuteczność menedżera, 
motywacja, technologie IT, zaufanie oraz monitorowanie osiągnięć firmy. 
12 Tamże, s. 42. 
13 Raport PwC, op. cit…, s. 16. 
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Kryzys gospodarczy dla nieprzygotowanych do niego firm jest niczym sito, które 

dokonuje selekcji wskazując słabe i mocniejsze przedsiębiorstwa. Dlatego też inwestycje 

w lojalność pracowników (zwłaszcza tych kluczowych) są niezbędne nawet w czasach 

kryzysu, ponieważ ich zaniechanie może spowodować ich migracje w sytuacji zagrożenia dla 

słabszego przedsiębiorstwa do lepiej prosperującego, utratą konkurencyjności (niekiedy 

możliwości – dany obszar działania pozostaje pusty bez odpowiednio przygotowanej osoby).  

Wpływ konsekwencji zahamowania inwestycji w kapitał ludzki na sytuację 

ekonomiczną firmy najlepiej obrazuje poniższy schemat. 

1. Zahamowanie procesu inwestowania w potencjalnych pracobiorców (zatrudnienia) 

↓ 

2. Zahamowanie procesu inwestowania w pracowników 

↓ 

3. Obniżenie wartości kapitału ludzkiego organizacji wskutek odejścia pracowników do 

konkurentów na rynku pracy 

↓ 

4. Obniżenie wartości kapitału ludzkiego organizacji wskutek pogorszenia jakości 

kapitału ludzkiego organizacji (jakość pracy) 

↓ 
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5. Ujawnienie się symptomów zakłóceń w wykonywaniu pracy 

↓ 

6. Niekorzystna zmiana wizerunku firmy 

↓ 

7. Utrata klienta 

↓ 

8. Pogorszenie się wyników finansowych 

Źródło: A. Lipka Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury 

 

Budowaniu przewagi konkurencyjnej służą zwłaszcza, choć nie są one jedynymi, tzw. 

inwestycje wzrostowe i rozwojowe, które kreują rozwój przedsiębiorstwa. Pierwsze z nich 

stanowią inwestycje skierowane na wzrost liczebności załogi, podczas gdy te drugie (łowienie 

i rozwój talentów wewnątrz firmy, rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w różnorodność 

kapitału ludzkiego w firmie, a przez to tworzenie kreatywnych zespołów) – mają na celu 

kreowanie jakości cech osób pracujących w firmie. Inwestycje te nie mają na celu 

odtworzenia struktury kapitału ludzkiego, – co może okazać się niewystarczające w czasie 

kryzysu – ale jego rozwój jakościowy.  

Powyżej wskazane zostały zależności między stopniem inwestycji w rozwój kapitału 

ludzkiego w firmie w odniesieniu do jej elastyczności w dostosowywaniu się do realiów 

rynkowych, skuteczności działań, utrzymaniu poziomu rentowności oraz relacji z klientami, 

co w całości składało się na jej konkurencyjność. Jak zostało powiedziane wcześniej, jedna 

z teorii konkurencji mówi o nieustającej walce z przeciwnikami, ale oznacza także 

zdobywanie nad nimi przewagi, poprzez zasoby kapitałowe i materialne (maszyny, budynki, 

gotówka), ale także nowe obszary specjalizacji możliwe do osiągnięcia dzięki odpowiednio 

przygotowanemu zespołowi. Co to oznacza dla firmy? Czy zatem lepiej mieć 1% ze 100 czy 

też 100% z 1? Czy najlepiej wyspecjalizować się w jednej dziedzinie, czy też uciekać się do 

różnych rozwiązań, obszarów produkcyjno - usługowych w walce o klienta?  

 

W pierwszym rzędzie tniemy wydatki na szkolenia! Na pewno? 

Odpowiedzią na powyższe pytanie mogą być doświadczenia roku 2010 w obszarze 

szkoleń prowadzonych przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – 
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PIB w zakresie ochrony przeciwpożarowej.14 Działania szkoleniowe w tej dziedzinie stanowią 

jeden ze specjalistycznych obszarów edukacyjnych skierowany do ograniczonego grona osób 

zainteresowanych świadczeniem usług ppoż. Właśnie z uwagi na takie ograniczenie istnieje 

stała potrzeba doskonalenia zawodowego przez takie osoby, ponieważ każda zmiana 

przepisów, rodzaju wyrobów, rozwiązań systemowych pociąga za sobą potrzebę odpowiednio 

wcześniejszego przygotowania.  

Z wypełnianych przez uczestników ankiet podczas szkoleń wynika, że uczestniczą 

w nich zarówno osoby, które mają już doświadczenie w danym obszarze, wykonują już od 

jakiegoś czasu dane usługi lub pracują w firmie o wieloletnim doświadczeniu, ale także 

zdarzają się osoby początkujące w ochronie przeciwpożarowej.15 Osoby te zaczynając pracę 

w danej firmie, lub przychodząc na szkolenia w celu przekwalifikowania16 często kierowane 

są przez pracodawcę, ale zdarza się też, że mają one już w planach założenie własnej firmy. 

W tym momencie pojawia się pytanie, jeśli rozpatrywać taki posunięcie z punktu widzenia 

zasadności decyzji, a mianowicie jak początkująca osoba może pozyskać wiedzę pozwalającą 

jej na wykonywanie zawodu chociażby instalatora sygnalizacji alarmu pożaru? Odpowiedzią 

na to pytanie jest projekt szkoleniowy zainicjowany w 2007 roku przez CNBOP, 

a kontynuowany przez CNBOP – PIB w 2010 pod nazwą Partnerstwa dla Edukacji 

o Bezpieczeństwie, który poprzez połączenie sfery naukowej z wiedzą i umiejętnościami 

dostarczanymi przez partnerów (producenci, instalatorzy, projektanci, konserwatorzy) 

pozwala na przekazanie uczestnikowi kompleksowej wiedzy i praktyki w danym obszarze. 

Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje kwestia doświadczenia, ale poprzez zastosowanie 

takiego modelu szkoleniowego CNBOP – PIB oferuje uczestnikom odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne. Wynika z tego, że poza odpowiednią analizą ekonomiczną 

inwestycji, należy także zwrócić uwagę, czego my sami jako przedsiębiorcy będziemy 

oczekiwali od osoby, którą kierujemy na szkolenie oraz w jaki sposób jego wiedzę 

spożytkujemy. Kwestią znaczącą staje się zatem dobór instytucji/trenera na miarę naszych 

oczekiwań. 

Rok 2010, patrząc przez pryzmat inwestycji w kadry, zapisał się jako rok niezwykle 

wymagający i trudny dla branży przeciwpożarowej, stale rosnące koszty utrzymania firmy 
                                                 
14 CNBOP – PIB prowadzi także szkolenia w obszarze obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania 
kryzysowego, jednak z uwagi na grupę docelową szkoleń w tym przypadku  zostanie on ograniczony jedynie do 
ochrony przeciwpożarowej.  
15 Próba badawcza wykonana na grupie 330 uczestników szkoleń organizowanych przez CNBOP – PIB między 
marcem a grudniem 2010 roku.   
16 Często spotykany przypadek na szkoleniach dla projektantów, instalatorów i konserwatorów sygnalizacji 
systemów sygnalizacji pożaru, uczestnictwa osób, które przez szereg lat wykonywały zawód elektryka i z chęci 
poszerzenie specjalizacji postanowiły się przekwalifikować. 
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przy niewspółmiernych przychodach dały się odczuć także i w tym segmencie rynku. 

Dodatkowym czynnikiem spowalniającym było wprowadzenie większych obostrzeń przez 

banki, co z kolei wywarło znaczący wpływ na ilość zleceń na usługi budowlane. Naturalnym 

zatem zjawiskiem było znaczne ograniczenie ilości wykonywanych instalacji zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, ilość sprzedanych gaśnic czy też zamówień na wykonanie instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego dla budynku. W takiej sytuacji w gorszym położeniu okazały się 

firmy specjalizujące się tylko w jednej dziedzinie usług (np. systemy sygnalizacji pożaru). 

Niezwykle ważnym i znaczącym elementem w tej sytuacji okazała się elastyczność 

specjalizacji wyrażająca się interdyscyplinarnością usług danego przedsiębiorstwa. Wiele razy 

w trakcie sondy prowadzonej podczas szkoleń można było usłyszeć sformułowania w postaci: 

„przychodzę na szkolenie, ponieważ chciałbym, aby moja firma świadczyła usługi także 

i w tym obszarze, ponieważ o wiele wygodniej jest klientowi zatrudnić jednego wykonawcę, 

niż zwiększając koszt wykonania instalacji, konserwacji zatrudniać kilku”.  

Oznacza to, że w czasach kryzysu osoby prowadzące własną działalność lub kierujące 

firmą widząc potrzebę ograniczania kosztów przez usługodawców chcą się jak najszybciej do 

nich dostosować właśnie poprzez doszkalanie. Przykładem takiego postępowania jest 

przypadek właściciela firmy świadczącej usługi konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, 

który dla zwiększenia konkurencyjności swojej firmy postanowił uczestniczyć także 

w szkoleniach skierowanych do konserwatorów sieci hydrantów wewnętrznych i węży. 

Innym z kolei przykładem wartym przytoczenia jest przypadek jednego z uczestników 

szkolenia dotyczącego zespołów kablowych i zasilania urządzeń przeciwpożarowych. 

Podobnie jak w poprzedniej sytuacji nadarzająca się okazja poszerzenia wachlarza usług tym 

razem przez firmę świadczącą usługi elektroinstalacyjne dotąd nie mającej styczności 

z ochroną przeciwpożarową, była powodem skierowania dwóch swoich pracowników na 

wspomniane szkolenie. Postawy warte podkreślenia, ponieważ definiując problem (potrzebę) 

rynku stawia się w lepszej pozycji w stosunku do konkurencji, ważnym jest jednak, aby 

zdefiniować taki problem stosunkowo szybko. Istotny jest w tym przypadku czas 

spostrzeżenia i zareagowania na daną potrzebę rynku, lub słabość konkurenta, co także 

stanowi ważny element w inwestowaniu w zasoby ludzkie. 

Słabość konkurenta w tym przypadku oznacza brak odpowiednio wcześniej podjętych 

z jego strony działań przygotowawczych (analiza zmian rynkowych, ryzyko inwestycji, brak 

inwestycji w rozwój kadry) w kierunku przygotowania firmy na nadchodzące miesiące 

spadku popytu na świadczone przez nią usługi. Skutkiem takiego postępowania, 

w najlepszym przypadku, będzie obniżenie przychodów, natomiast w najgorszym 
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nieprzygotowana firma zostaje wyparta z rynku zostawiając po sobie dotychczasowych 

klientów, którzy mogą zostać łatwo przejęci przez konkurencję. 

Ryc. 1. Kształtowanie się potrzeb szkoleniowych wśród podmiotów świadczących usługi 

w obszarze ochrony przeciwpożarowej –  

Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych wynikających z list obecności. 

 

Przykładem obrazującym przypadek wypierania z rynku słabszych firm może być 

przypadek jednego z uczestników szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów 

sygnalizacji alarmu pożaru, którego firma widząc potrzebę objęcia części rynku postanowiła 

stworzyć nową gałąź usługowa w postaci instalowania i konserwacji dźwiękowych systemów 

ostrzegawczych, a zaraz po tym instalacji oddymiających. Naturalnie takie dostosowanie 

firmy to dodatkowe koszty (szkolenia pracowników, zwiększenie zatrudnienia), dlatego też, 

jak zostało to zaznaczone wcześniej, należy w pierwszym rzędzie dokonać szczegółowej 

analizy ekonomicznej przedsięwzięcia w odniesieniu do potencjalnych przychodów 

związanych z rozszerzeniem działalności. Z drugiej strony należy także wziąć pod uwagę 

aspekt podmiotowy przedsięwzięcia tzn. jaką grupę naszych pracowników obejmiemy 

programem inwestycyjnym oraz gdzie ich kierujemy, jakich umiejętności i wiedzy od nich 

będziemy oczekiwać. Na szkolenia czy studia podyplomowe nie skierujemy każdego, kto 

chce, tylko pracowników zdolnych do dalszego rozwoju zgodnie z potrzebami firmy - mówi 

w wywiadzie dla Instytutu Rozwoju Biznesu Katarzyna Nizińska, menager ds. HR w jednym 

z koncernów napojów gazowanych. Talenty wyłaniane są w długim procesie identyfikacji, 

diagnozowania potencjału pracowników na podstawie ich kompetencji i efektywności. Osoby, 

które mają taki potencjał rozwojowy, biorą udział w długosesyjnych, zaawansowanych 

szkoleniach, np. studiach podyplomowych. Jednak przed uruchomieniem tego procesu 
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identyfikacji i diagnozowania potencjału wszyscy pracownicy powinni otrzymać podstawowy 

pakiet szkoleń, zapewniający doskonalenie tych kwalifikacji i umiejętności, które są im 

niezbędne na zajmowanych stanowiskach. Na przykład menedżerowi liniowemu oferujemy 

podstawowe procedury menedżerskie, prawo pracy, program "Przywództwo z pasją", techniki 

rekrutowania. I dopiero po tym cyklu następuje wyłanianie kandydatów na to stanowisko. 

Wskazane powyżej przykłady podejmowania prób dostosowania się do nowych 

realiów rynku nie są jedynymi, z jakimi można było się spotkać w trakcie organizowanych 

przez CNBOP – PIB szkoleń. Podobnych przypadków można było odnotować, co najmniej 

kilka w trakcie każdego szkolenia, których wbrew powszechnemu przekonaniu w 2010 ilość 

wzrosła o 50% w porównaniu do roku 2009. Zatem powszechne przeświadczenie  

o zamrażaniu przez przedsiębiorców kapitału na inwestycje w kadry, w przypadku ochrony 

przeciwpożarowej nie do końca znajduje potwierdzenie. Największą popularnością wśród 

uczestników cieszyło się niezmiennie od kilku edycji szkolenie dla projektantów, instalatorów 

i konserwatorów sygnalizacji alarmu pożaru oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych, 

ale nie mniejszą popularnością cieszyły się także szkolenia skierowane do osób świadczących 

usługi konserwacji poręcznego sprzętu gaśniczego lub instalacji hydrantów wewnętrznych  

i węży.  

 

Wnioski 

„Zmień się albo zgiń 

nie ma innej alternatywy” 

Liz Clarke 

Inwestycje w zasoby ludzkie to jeden z obszarów strategicznego zarządzania firmą. 

Od prawidłowego i w porę zdefiniowanego problemu firmy w postaci luki kompetencyjnej 

jesteśmy w stanie znacznie złagodzić jego skutki dla poziomu konkurencyjności firmy.  

Skuteczny rozwój potencjału ludzkiego musi doprowadzić do poprawy rezultatów 

firmy. Jednak starając się podeprzeć powyższe stwierdzenie danymi liczbowymi wg. badań 

przeprowadzonych przez Hay Group w listopadzie 2008 – pierwsze symptomy kryzysu 

(próba 2589 organizacji z sześciu kontynentów), „16 przebadanych organizacji ogranicza, 

bądź likwiduje swoje projekty szkoleniowe i rozwojowe” W Polsce aż 39 % firm przyznaje, 

że ograniczy swoje projekty szkoleniowe, a tylko 7 % deklaruje zwiększenie budżetów na 

szkolenia w 2009 roku.17   

                                                 
17 A. Woźniakowski, Raport Personel Plus, Wyd. Wolter Kluwer, Warszawa 2009 r., s.46. 
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Podobne zależności wynikają z ankiety przeprowadzonej podczas Forum 

Strategicznego HR w 2009 przez Harvard Biusness Review Polska, z której wynika, że choć 

głównym elementem oferty jest wartość dla pracownika, możliwość rozwoju osobistego 

i zawodowego, to jednocześnie prawie połowa badanych przedsiębiorstw bierze pod uwagę 

zamrożenie środków na szkolenia, które stanową podstawowy instrument w kreowaniu 

wspomnianego rozwoju.   

Należy przy tym pamiętać, że planowanie inwestycji w kapitał ludzki winno 

uwzględniać wyjściową jego wartość, a także uwarunkowania zewnętrzne (zwłaszcza 

ekonomiczne - opłacalność) oraz wewnętrzne (strategiczno – kulturalno – strukturalne). 

Jednak nawet wtedy, gdy są one niesprzyjające (okres dekoniunktury), należy myśleć 

i działać, zmierzając do podwyższenia wartości kapitału ludzkiego poprzez inwestycje. 

W przeciwnym wypadku luka pomiędzy wymaganiami rynku a rzeczywistymi 

umiejętnościami, wiedzą i motywacją pracowników będzie się powiększać, skutkiem czego 

może być niesprostanie warunkom rynkowym i konieczności wycofania się z rynku  
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