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Ludzie chcą być częścią czegoś więk-
szego, czegoś, co ma znaczenie – i od-
powiedź na pytanie o  sens staje się 
jednym z  wyznaczników długoter-
minowego zaangażowania i lojalno-
ści wobec pracodawcy.
Podobnie jak w  skali makro, tak 
i na poziomie organizacji kluczową 
rolę odgrywają jakość relacji między 
ludźmi, zaufanie, otwartość na różno-
rodność, umiejętność komunikowa-
nia się, nastawienie na konstruktywne 
rozwiązywanie problemów, jakość 
współpracy w ramach zespołów i po-
między nimi.

W obliczu zmian 
Przewiduję zmianę paradygmatu za-
rządzania ludźmi przez  działy HR 
w  Polsce. Większy nacisk zostanie 
położony na budowę kapitału spo-

łecznego, w  tym na  wytworzenie 
efektywnych sieci wewnątrz orga-
nizacji. Łączyć się będzie to z szere-
giem zjawisk: kulturą organizacyjną, 
jakością przywództwa, kompeten-
cjami menedżerskimi, kreowaniem 
środowiska sprzyjającego nieformal-
nemu rozwojowi i budowaniu relacji 
(sieci). W przyciąganiu i utrzymaniu 
najlepszych, wygrywać będą organi-
zacje z większym poziomem kapitału 
społecznego.
Towarzyszy temu jeszcze jedna 
zmiana, niezwykle istotna z punktu 
widzenia działów HR – dotyczy ona 
odpowiedzialności za rozwój. Daw-
niej spadała ona głównie na działy 
personalne. W  ostatnich latach 
mówiło się o  bezpośrednich prze-
łożonych, którzy stali się „indywi-
dualnymi menedżerami HR”. Rolą 
działów HR było wspieranie mene-
dżerów w pełnieniu funkcji rozwojo-
wych dla swoich pracowników (stąd 
między innymi tak duża popularność 
HR biznes partnerów). Obecnie cię-
żar odpowiedzialności za rozwój prze-
suwa się coraz wyraźniej w  stronę 
pracowników. Jednocześnie zacho-
dzą inne ważne procesy. Skróceniu 
ulega cykl życia pracownika w jednej 
fi rmie, zwiększa się rola partnerstwa, 

nasila się skłonność do długotermi-
nowego inwestowania w  rozwój. 
Pracownicy zyskują coraz większą 
autonomię w relacjach z organizacją. 
Oznacza to konieczność stworzenia 
takich mechanizmów, które pozwolą 
na  ich umocowanie decyzyjne i  na 
upełnomocnienie do współtworzenia 
własnego miejsca pracy. Partnerstwo 
nie jest wcale łatwiejszym modelem 
kształtowania wzajemnych stosun-
ków. Wymaga od  menedżerów doj-
rzałego nastawienia, autentyczności 
i  szerokiego spektrum umiejętności 
miękkich. Od pracowników z   ko-
lei wymaga samoświadomości, go-
towości do przemodelowania relacji, 
a przede wszystkim zaufania.

Nowe umiejętności 
Do palety miękkich umiejętności me-
nedżerskich zostają włączone umie-
jętności coachingowe. Nie chodzi tu 
o  zwykłe przejmowanie przez  mene-
dżera roli coacha, ale  o poszerzanie 
arsenału kompetencji o  umiejętności 
takie jak stawianie pytań, udzielanie 
pomocy w poszukiwaniu odpowie-
dzi, udzielanie informacji zwrotnej, 
budowanie zaufania i rozmawianie. 
Wspólne działania menedżera i pra-
cownika powinny umożliwiać wy-
korzystywanie sytuacji trudnych 
i problemowych do  inicjowania roz-
woju, podnoszenia kompetencji i   
umacniania wiary w  siebie, a tym sa-
mym prowadzić do zwiększenia satys-
fakcji z pracy.
Konieczne jest zatem upowszechnia-
nie kultury odważnej i empatycznej 
rozmowy oraz  budowanie partner-
skich relacji opartych na wzajemnym 
szacunku i  zaufaniu. Umiejętności 
tych można i warto się uczyć, gdyż 

ich opanowanie procentuje na każ-
dym etapie kariery menedżera.
W ostatnim czasie obserwuję wzmo-
żone zapotrzebowanie właśnie na  re-
fleksję biznesową, z    tendencją 
do  natychmiastowej pracy nad wy-
zwaniami, z  którymi uczestnicy zma-
gają się w  rzeczywistości zawodowej. 
Firmy szkoleniowe proponują różno-
rodne formy zanurzenia w  doświad-
czeniach umożliwiające uczestnikom 
refl eksję. W przypadku pracowników 
doskonale sprawdza się przyjęcie roli 
menedżera i    próba zmierzenia się 
z sytuacjami problemowymi. Z ko-
lei menedżerowie uczą się reagować 
w   odmienny niż typowy dla nich 
sposób – eksperymentują bez pono-
szenia realnych konsekwencji.

Warto się rozwijać
Warto się rozwijać i uczyć się tego, 
co rzeczywiście się sprawdza. Gdy 
oddziaływanie na  uczącego się jest 
wielokanałowe i  rozłożone w  cza-
sie, wykraczając wyraźnie poza salę 
szkoleniową, skutkuje nabywaniem 
interesujących doświadczeń i umie-
jętnością refl eksji.
Uczestnicy interwencji roz-
wojowych przechodzą od  fazy 
poznawania nowych metod i umie-
jętności, przez fazę uświadomienia 
sobie możliwości zastosowania ich 
w pracy, po fazę eksperymentowa-
nia. Wzmacnianie wdrożenia ma 
tu kluczowe znaczenie. Bez niego 
efektywność działań nakierowanych 
na zmianę znacznie spada. Ważne 
są różnorodność form, jakość i ade-
kwatność treści wdrożeniowych, a  
także ich atrakcyjność. Należy od-
działywać nie tylko na  rozum, ale  
w    pierwszej kolejności na  emo-

cje, odwoływać się do doświadczeń 
i  pracować nad kształtowaniem 
postaw. Otwiera się tu duże pole 
do implementacji nowych techno-
logii, mobilnej nauki – wszystko za-
leży od pomysłowości działów HR 
i   dostawców usług rozwojowych. 
Coraz popularniejszym trendem 
staje się wykorzystywanie neuro-
nauki w   praktyce projektowania, 
przygotowywania i  realizacji dzia-
łań rozwojowych. Polem, gdzie 
efekty tych działań są szczególnie 
dobrze widoczne, jest e-learning. 
Mijają czasy godzinnych kursów 
polegających na żmudnym wysłu-
chiwaniu lektora odczytującego 
slajdy prezentacji. Konsumpcja tego 
typu materiałów jest bardzo trudna, 
nie ma raczej mowy o nauczeniu się 
w ten sposób czegokolwiek.
Dzisiaj moduły są krótkie, budzą cie-
kawość odbiorcy, angażują go i wy-
magają interakcji. Twórcy biorą 
pod uwagę możliwości ludzkiej 
percepcji (zwłaszcza Nowej Gene-
racji –  Pokolenie Z, C). Potrzebu-
jemy od 3 do 5 minut rozgrzewki, 
po której jesteśmy skupieni przez 10-
18 minut. Później następuje spadek 
koncentracji, niezależnie od  tego, 
z  jak ciekawym materiałem obcu-
jemy – konieczna jest przerwa. Dzi-
siejszy styl życia, zalew informacji, 
ciągłe zmienianie kontekstów, po-
szatkowane informacje z  Inter-
netu i  mediów społecznościowych, 
przeskakiwanie między okienkami 
– wszystko to radykalnie skraca czas 
skupienia się na jednej rzeczy.
Coraz częstszym zjawiskiem jest tzw. 
mikrolearning, czyli nauka „skraw-
ków” tematów i  koncepcji, ade-
kwatna dla czasów defi cytu uwagi. 

Nowoczesne metody szkolenia i kierunki zmian na rynku szkoleniowym 
Nazywam się Grzegorz Róziewicz i od 2005 roku jestem 
Trenerem Biznesu (mam na koncie przeszło 18 000 godzin 
spędzonych z menadżerami na wspólnych szkoleniach) 
i chciałbym podzielić się doświadczeniem wyniesionym 
z  setek projektów rozwojowych. Od wielu lat obserwuję 
trend polegający na zmianie roli lidera w organizacjach 
biznesowych – wszystkowiedzących guru zastępują 
przywódcy odpowiedzialni za tworzenie środowiska, 
w którym pracownicy i menedżerowie mogą działać 
w sposób bardziej efektywny, świadomy, wykorzystując 
swoje mocne strony.
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