
2726

 ROI w zarządzaniu zasobami ludzkimi
– to można zmierzyć, a nawet trzeba

Fałszywe przekonania

To typowa sytuacja w wielu organizacjach. 

Mimo, że często mówi się o konieczności 

oceny różnych programów rozwojowych, to 

często energia koncentruje się na znalezieniu 

odpowiedniego wytłumaczenia, by tego nie 

robić. Poniżej przykłady:

1.

Każde szkolenie przynosi korzyści – niestety, 

to raczej zaklinanie rzeczywistości. Jak twier-

dzi amerykański badacz Kay Bunch, pra-

cownicy już na pierwszym szkoleniu dowia-

dują się, czy warsztaty w firmie mają jakieś 

znaczenie. Na ile warto się zaangażować, aby 

później wdrożyć zdobytą wiedzę i umiejętno-

ści na stanowisko pracy. Niektórzy traktują 

szkolenia jako miłe spędzenie czasu, przy-

jemną przerwę w pracy. Jak pokazują bada-

nia Promote International w Szwecji, rap-

tem 15% uczestników wdraża to, czego się 

nauczyło na szkoleniu.

2.

Nie można obliczać ROI lub wskaźników 

biznesowych w szkoleniach „miękkich” 

– kolejny mit, od prawie 30 lat ROI Insti-

tute mierzy efektywność programów roz-

wojowych między innymi z zarządzania, 

coachingu czy przywództwa. ROI tego typu 

programów wynosi często  300% czy 500%.

3.

Szkolenie jest dobre na wszystko – w wielu 

organizacjach decyzja o szkoleniu zapada 

zbyt szybko. Często jest podejmowana bez 

uprzedniego określenia istoty problemu. 

Inaczej mówiąc: jeśli źle się dzieje, zróbmy 

sobie szkolenie. Tony Lambert, konsultant 

zarządzania, metaforycznie opisuje sytu-

ację, w której bezradny szef zwraca się do 

pracownika.

„Bierzesz naładowany pistolet, przykładasz 

do skroni i mówisz: tym razem zrobisz to 

dobrze, jeśli nie, to…”

A zatem decyzja o szkoleniu nie powinna być 

przypadkowa i okazuje się, że w wielu sytu-

acjach nie rozwiąże problemów firmy.

Polityka rozwojowa a rezultaty

Jeśli zależy nam na ocenie efektywności pro-

gramów rozwojowych, to musimy ten etap 

zaplanować na początku procesu. Zaczy-

namy od potrzeb biznesowych – co nie działa, 

które wyniki nie są satysfakcjonujące. Póź-

niej dopiero określajmy braki w kompeten-

cjach pracowników. Dla niektórych to rewo-

lucja, zupełnie inny sposób myślenia. Prze-

cież do tej pory najczęściej proces decyzyjny 

oznaczał wybór tematu – motywowanie czy 

komunikacja, a może ocena albo style zarzą-

dzania? Takie podejście wymaga zaangażo-

wania kadry menedżerskiej każdego szczebla.

Dobrze podejście do procesu zarządzania roz-

wojem w oparciu o rezultaty ilustruje poniż-

szy model autorstwa Jacka Phillipsa.

Pod koniec miesięcznego spotkania zespołu, dyrektor generalny
zwrócił się do kierownika ds. szkoleń i rozwoju z pytaniem dotyczącym
warsztatów z komunikacji prowadzonych dla kadry menedżerskiej:
– Same warsztaty były dla mnie bardzo interesujące, nawet w pewnym 

sensie intrygujące i rzeczywiście potrafię teraz określić swój typ 
osobowości, ale ciekawi mnie, czy miały one jakąkolwiek wartość  
dla firmy? Czy można ocenić rezultaty wszystkich 25 szkoleń?

Kierownik ds. szkoleń odpowiedział natychmiast:
– Oczywiście! Lepiej pracuje się teraz w zespołach i usprawniliśmy 

poprzez warsztaty komunikację interpersonalną w całej firmie. 
Pracownicy mówią, że odnieśli wyraźne osobiste korzyści.

Dyrektor zapytał jednak:
– A jakieś bardziej twarde wskaźniki?
Kierownik ds. szkoleń skomentował:
– Chyba nie mamy żadnych danych.
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Określenie potrzeb to dopiero pierwszy krok 

całego procesu. Kolejnym jest precyzyjne usta-

lenie celów na wszystkich pięciu poziomach.

Praktyka pokazuje, że najczęściej brzmią one 

następująco:

- Poprawa kompetencji przywódczych u wszystkich menedżerów.

- Przeprowadzenie szkoleń z technik sprzedaży.

- Rozwój wysokiej efektywności u pracowników.

- Przeszkolenie wszystkich liderów zespołów z prowadzenia    
    rozmów oceniających.

5. ROI – 25%.

4. Wzrost sprzedaży o 10%, redukcja kosztów o 5%, wzrost 
satysfakcji klientów o 20%.

3. Zmniejszenie liczby błędów o 10%, stosowanie wszystkich 
standardów sprzedaży w rozmowie z klientem.

2. Uzyskanie 90 punktów w teście wiedzy z zakresu standardów 
sprzedaży.

1. Ocena przydatności programu przez pracowników 
w pięciostopniowej skali.

Tak sformułowane cele nie dadzą nam odpo-
wiedzi na pytanie, jakie korzyści uzyskaliśmy 
dzięki szkoleniom. Dlatego należy je dokład-
nie opisać, np.:

Jeśli cele zostały doprecyzowane, kolejnym 
etapem jest przygotowanie planu oceny efek-
tywności całego procesu, która uwzględnia 
metody, narzędzia, czas badania i wykonania 
analiz. „Uzbrojeni” w taki sposób, możemy 

przystąpić do realizacji projektu. Warto zare-
komendować wszystkim zajmującym się tego 
typu programami jedną z zasad Stephena 
Coveya: „Zaczynaj z wizją końca”.

I jaki z tego wniosek?

Warto inwestować w szkolenia i rozwój, jeśli 
dokładnie określimy rezultaty, które chcemy 
osiągnąć. Angażujmy do tego procesu kadrę 
kierowniczą – tylko z takim wsparciem 
można liczyć na transfer wiedzy i umiejęt-
ności na stanowisko pracy. Poświęćmy wię-
cej czasu na wdrożenie umiejętności i dopiero 
wtedy proponujmy kolejne szkolenie. W pro-
jektach ważnych, powiązanych ze strategią 
firmy, obliczajmy ROI.

Warto przeczytać:
Zarządzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe 
i praktyczne ujęcie – Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
Zwrot inwestycji w szkolenia – Patricia Phillips, Jack Phillips
Mierzenie wyników szkoleń. Praktyczny przewodnik po sześciu najważniejszych 
wskaźnikach oceny – Jack Phillips, Ron Drew Stone

Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

Jest konsultantem i partnerem ROI Institute 
w USA, trenerem oraz właścicielem firmy szko-
leniowej Training for Development. Od ponad 
piętnastu lat przygotowuje i prowadzi szkolenia 
dla firm prywatnych i instytucji państwowych. 
Autorka programów szkoleniowych z zakresu 
sprzedaży, zarządzania zespołem, prezentacji, 
a także szkoleń trenerskich. Z wykształcenia 
jest doktorem zarządzania.


