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Wstęp do Polityki szkoleniowej 
 

Polityka szkoleniowa KWS-LGD określa cele, zasady realizacji oraz zadania i narzędzia objęte 
procesem szkoleniowym i jest skorelowana ze strategią rozwoju LGD, w tym – w zakresie rozwoju 
zasobów ludzkich. 
W związku z tym, że nowoczesne i sprawnie działające organizacje wykorzystujące środki publiczne 
powinny charakteryzować się dużą efektywnością, dostępnością dla obywatela i otwartością na jego 
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potrzeby, stąd zdecydowaliśmy się na przygotowanie polityki szkoleniowej dla LGD. Osiągnięciu tego 
celu służyć będzie m.in. zapewnienie stabilizacji personalnej kadr, podnoszenie ich kompetencji, 
wiedzy i umiejętności oraz wprowadzenie odpowiednich systemów motywacyjnych. 
Zakładamy również konieczność podnoszenia jakości kadr poprzez zwiększenie kompetencji  naszych 
członków LGD (w tym Rady, Zarządu) z wykorzystaniem szkoleń, które umożliwią im realny rozwój, a 
tym samym przyczynią się do efektywniejszego i bardziej skutecznego działania i wdrożenia LSR. 
Głównym celem opracowanej Polityki szkoleniowej w KWS-LGD jest uporządkowanie i 
ujednolicenie procesów oraz procedur związanych z identyfikacją potrzeb szkoleniowych, zarówno 
pracowników, jak i członków LGD oraz z planowaniem, realizacją i oceną skuteczności szkoleń. 
Polityka szkoleniowa w KWS-LGD jest dokumentem, który powinien zostać wykorzystany do regulacji 
obszaru szkoleń zgodnie z preferencjami oraz indywidualnymi potrzebami i możliwościami.  
Rozwój zawodowy to ciągły proces zdobywania wiedzy i umiejętności, które odnoszą się do własnego 
zawodu, wykonywanych obowiązków służbowych lub środowiska pracy. Proces ten umożliwia 
zapewnienie organizacji wyszkolonych, posiadających informacje niezbędne do wykonywania pracy i 
zmotywowanych pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy. 
Rozwój zawodowy jest procesem złożonym, który wymaga prowadzenia ciągłych i zaplanowanych 
działań. Rezultatem rozwoju zawodowego jest zmiana jakościowa w odniesieniu do kompetencji 
oraz postawy, co pozwala LGD na skuteczną realizację swoich zadań w ciągle zmieniających się 
warunkach. Rozwój zawodowy powinien łączyć rozwój osobisty pracowników, ich zaplanowane 
ścieżki karier, z celami i strategią LGD. 
 
Na rozwój zawodowy pracowników i członków LGD składają się następujące elementy: 
• samodoskonalenie, które obejmuje m.in. samokształcenie, uczenie poprzez działanie, dyskusje z 
ekspertami, 
• szkolenia, które obejmują udział w przedsięwzięciach grupowych, jednorazowych lub cyklicznych, 
organizowanych wewnętrznie lub zewnętrznie (otwartych bądź zamkniętych)i dotyczących 
konkretnego tematu, 
• metody pozaszkoleniowe jak staże, praktyki czy job enlargement   (wzbogacanie pracy - poszerzanie 
zakresu stanowiska pracy przez zwiększanie liczby zadań) 
Wszystkie te działania służą podnoszeniu kompetencji osobistych, a także kształtowaniu postaw 
i zachowań pracowników i zaangażowanych członków LGD. 
 

Cele i zasady Polityki szkoleniowej w KWS-LGD 

1. Cele Polityki szkoleniowej 
Cel Polityki szkoleniowej: 
Służąc społecznościom lokalnym, efektywnie wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju. Działamy 
profesjonalnie, rzetelnie, bezstronnie i neutralnie politycznie. 
Nadrzędnym celem Polityki szkoleniowej jest podnoszenie lub utrzymywanie optymalnego poziomu 
zawodowego i etycznego pracowników i członków LGD oraz zapewnienie jednolitości zasad 
organizacji, realizacji, oceny jakości i efektywności szkoleń, a także standaryzacji wykorzystywanych 
narzędzi, co prowadzić powinno do bardziej racjonalnego inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego 
w KWS-LGD. 
Realizacja Polityki szkoleniowej powinna prowadzić do zapewnienia wysokiego poziomu kompetencji 
pracowników i członków LGD umożliwiającego sprawne zarządzanie organizacją. 
Cele szczegółowe Polityki szkoleniowej na poziomie strategicznym obejmują: 
1) Unifikację dokumentów i narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania szkoleniami. 
3) Stałe monitorowanie potrzeb szkoleniowych i planowania szkoleń. 
4) Zapewnienie mechanizmów motywacji do udziału w szkoleniach. 
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5) Zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej oraz efektywności działalności szkoleniowej. 
7) Właściwe przygotowanie stanowiskowe i inwestowanie w potencjał rozwojowy pracowników 
8) Rozwój i doskonalenie kwalifikacji pracowników w kontekście zmian prawnych, organizacyjnych i 
technologicznych zachodzących w otoczeniu 
10) Zapewnienie przygotowanych zasobów kadrowych do realizacji kluczowych zadań – wysoki 
profesjonalizm kadr LGD. 
11) Rozwój kultury organizacyjnej zorientowanej na efektywność i dzielenie się wiedzą. 
 

2. Zasady Polityki szkoleniowej 
Koncepcja Polityki szkoleniowej oparta jest o zasady, które stanowią wspólne odniesienie dla 
wdrażanych rozwiązań zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju KWS-LGD. 
 
Podstawowe zasady Polityki szkoleniowej to: 
Jednolitość celów – system szkoleń powinien uwzględniać misję i cele działania oraz długofalowe 
plany rozwojowe KWS-LGD. 
Elastyczność – planowanie i wdrażanie szkoleń powinno być powiązane z monitoringiem otoczenia 
zewnętrznego oraz uwzględniać zmiany w oczekiwaniach dotyczących kwalifikacji pracowników. 
Kompleksowość – szkolenia są przeznaczone dla wszystkich grup odbiorów (np. pracownicy +Rada) 
Spójność – planowanie szkoleń powinno być powiązane z innymi elementami zarządzania zasobami 
ludzkimi. 
Systemowość – rozwój potencjału kadrowego powinien być ujęty w ramy systemu, który 
zakłada aktywne działania w określaniu i wdrażaniu programów szkoleniowych zgodnie z potrzebami  
i preferencjami pracowników. 
Aktywność – szkolenia powinny być narzędziem zwiększania kompetencji pracowników w związku 
z czym należy w sposób aktywny kierować pracowników na odpowiednie szkolenia dopasowane 
do ich profilu kompetencji oraz motywować ich do udziału w szkoleniach. 
Odpowiedniość – szkolenie powinno być związane z wykonywaną pracą, aby ułatwić pracownikom 
skuteczne wykonywanie ich obowiązków. 
Wysoki poziom – szkolenia powinny być przeprowadzane na wysokim poziomie merytorycznym, 
dydaktycznym oraz organizacyjnym, dostosowanym do osiągnięcia zakładanych celów i uczestników 
szkolenia. 
Adekwatność finansowa – wielkość środków finansowych na realizację Polityki szkoleniowej 
w KWS-LGD jest ustalana corocznie w wysokości adekwatnej do możliwości finansowych. 
Ocena – wszystkie szkolenia powinny podlegać monitoringowi i ewaluacji opartych na jednolitych 
zasadach i kryteriach oceny. 
Efektywność – szkolenia powinny być nabywane/opłacane/organizowane w sposób zapewniający 
efektywność gospodarowania zasobami finansowymi. 
Zasady Polityki szkoleniowej stanowią otwarty katalog, który powinien być weryfikowany w 
odniesieniu do jego zakresu oraz ich praktycznego znaczenia dla KWS-LGD. 
 

Założenia Polityki szkoleniowej  

1. Ogólne założenia Polityki szkoleniowej 
Założenia ogólne stanowią generalne ramy Polityki szkoleniowej i wyznaczają zakres koncepcji 
rozwiniętej w dalszych częściach dokumentu. Należą do nich założenia wymienione poniżej. 
1) Polityka szkoleniowa będzie narzędziem, instrumentem realizacji Strategii rozwoju KWS-LGD. 
2) Polityka szkoleniowa będzie weryfikowana każdorazowo w sytuacji zmiany regulacji prawnych w 
ramach których funkcjonuje KWS-LGD. 
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3) Odbiorcami Polityki szkoleniowej są wszystkie osoby zatrudnione w KWS-LGD, zarówno na 
umowach o pracę, jak i innych umowach cywilnoprawnych, osoby zaangażowane we wdrażanie LSR. 
4) Polityka ujednolica i standaryzuje rozwiązania systemowe i narzędziowe w obszarze szkoleń i 
przyczyni się to do spójnego organizowania całego procesu szkoleniowego w KWS-LGD. 
6) Kluczowym warunkiem użyteczności Polityki szkoleniowej jest elastyczność zastosowania 
proponowanych rozwiązań oraz elastyczność sposobu jej wdrażania. Pozwoli to na uwzględnienie 
zróżnicowania celów i zadań oraz specyfiki funkcjonowania KWS-LGD, a także pozostawieniu 
swobody działania przy szczegółowym planowaniu i realizowaniu szkoleń. 
8) Polityka szkoleniowa odnosi się do kompetencji pracowników, członków Rady, Zarządu LGD. 
9) Częścią składową kompetencji jest postawa. Postawa pracowników ma zasadniczy wpływ 
na kształtowanie i jakość kultury organizacji. Tym samym dodatkowym efektem Polityki szkoleniowej 
jest wspieranie pozytywnych zmian w kulturze organizacji KWS-LGD. 
10) Polityka szkoleniowa jest zbiorem wytycznych dla KWS-LGD. 

2. Założenia szczegółowe Polityki szkoleniowej 
Szczegółowe założenia zostały podzielone na dwie grupy: systemowe – odnoszące się do Polityki 
szkoleniowej LGD jako organizacji oraz indywidualne – dotyczące Polityk szkoleniowych dla 
pracowników. 
 

Założenia systemowe odnoszące się Polityki szkoleniowej 

1) Zakres Polityki szkoleniowej obejmuje: 
• identyfikację potrzeb szkoleniowych, 
• planowanie szkoleń, 
• realizację szkoleń, 
• ocenę jakości i efektywności szkoleń. 
2) Polityka szkoleniowa porządkuje i ujednolica działania związane z kwalifikowaniem pracowników 
na szkolenia. 
3) Należy przyjąć, że menedżerowie powinni odgrywać kluczową rolę w rozwoju, szczególnie poprzez 
pełnienie funkcji osobistego trenera (z ang. tzw. coach) dla swych podwładnych. 
4) W KWS-LGD będzie następowało zwiększanie stopnia wykorzystania wiedzy pozyskiwanej przez 
pracowników w trakcie szkoleń. Realizowane to będzie poprzez kaskadowanie zdobytej w procesie 
szkolenia wiedzy szerszemu gronu pracowników. Podstawowymi sposobami przekazywania 
tej wiedzy będą bezpośrednie prezentacje oraz udostępnianie materiałów szkoleniowych 
5) Motywacja do uczestnictwa w szkoleniach będzie podlegała monitorowaniu w ramach oceny 
szkoleń bezpośrednio po ich zakończeniu oraz w ramach oceny realizacji polityki szkoleniowej 
dokonywanej w trakcie bezpośrednich rozmów przełożonych z podwładnymi.  
7) Kluczowym elementem do prowadzenia skutecznej Polityki szkoleniowej w KWS-LGD będą modele 
kompetencyjne odnoszące się do grup stanowisk i/lub stanowisk oraz okresowa ocena poziomu ich 
spełnienia. Wyniki tej oceny stanowią najlepsze (najbardziej rekomendowane) źródło analizy potrzeb 
szkoleniowych indywidualnych i zbiorowych. 
8) Najbardziej przydatną metodą oceny potrzeb szkoleniowych jest analiza luki kompetencyjnej. 
W przypadku analizy luki kompetencyjnej niezbędna jest indywidualna ocena spełnienia tych 
wymagań w odniesieniu do kompetencji określonych dla danego stanowiska. 
9) Do 2020 roku stosowanie modeli kompetencyjnych i oceny spełnienia wymagań kompetencyjnych 
będzie stanowiło powszechną praktykę w KWS-LGD. Do tego czasu diagnoza potrzeb szkoleniowych 
będzie dokonywana w oparciu o: 
• wnioski z oceny okresowej, 
• wnioski z badania potrzeb szkoleniowych, 
• potrzeby wynikające z awansu stanowiskowego i finansowego. 
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10) Polityka szkoleniowa LGD uwzględnia rozwój wiedzy i umiejętności, tak aby w ramach 
poszczególnych tematów można było dostarczać pogłębionej, bardziej specjalistycznej wiedzy. W 
uzasadnionych przypadkach wprowadzone zostaną oznaczenia dla poziomów szkoleń. 
11) Polityka szkoleniowa KWS-LGD jako narzędzie długookresowego zarządzania szkoleniami wymaga 
corocznej egzemplifikacji na poziomie operacyjnym. Stąd konieczność wykorzystywania rocznych 
planów szkoleń z przypisanymi budżetami. 
12) W celu racjonalizacji kosztów planowanie szkoleń będzie powiązane z systemem kontroli 
wydatków w tym zakresie. 
13) W rocznym planowaniu finansowym wydatków na szkolenia większość kosztów powinna 
dotyczyć zamierzeń objętych rocznym planem szkoleń. Roczne plany szkoleń będą narzędziami 
realizacji Polityki szkoleniowej w kolejnych latach. Pozostała część środków na szkolenia powinna być 
wydatkowana na potrzeby pojawiające się na bieżąco, głównie w ramach indywidualnych decyzji. 
14) Koszty szkoleń będą ewidencjonowane także w podziale na poszczególnych pracowników. 
15) KWS-LGD indywidualnie decyduje, czy i na jakich zasadach pracownicy będą informowani o 
wysokości kosztów ponoszonych przez instytucję na ich rozwój w kolejnych okresach budżetowych. 
Należy jednak pamiętać, że informacja jest podstawą zarządzania i dobrej komunikacji. Ponadto 
świadomość kosztów, jakie KWS-LGD ponosi na rozwój pracowników, jest dla podwładnego 
czynnikiem motywującym. Ważne jest również to, że przełożeni powinni umieć uzasadnić, dlaczego 
określona liczba środków została przeznaczona na danego pracownika. 
16) Jako dobrą praktykę należy przyjąć, że informacje o kosztach szkoleń są immanentną częścią 
każdej rozmowy o planowanych szkoleniach (podczas ustalania rozmów indywidualnych, analizy 
zespołowych potrzeb szkoleniowych, przy zgłaszaniu potrzeb szkoleniowych ad hoc). Dzięki takiemu 
podejściu możliwe byłoby zbudowanie w kulturze organizacyjnej myślenia o efektywnym 
wykorzystaniu środków na rozwój pracowników. 
Podejście takie zachęca potencjalnych uczestników szkolenia do wzięcia pod uwagę innych form 
szkoleń poza bezpośrednimi. W tym kontekście szkolenia wykorzystujące nowoczesne technologie, 
m.in. e-learning lub blended learning, mogłyby zyskać na popularności, atrakcyjności. Minimalną 
zmianą odnośnie świadomości kosztów szkolenia rekomendowaną w KWS-LGD jest pełny dostęp 
każdego pracownika do jego (i tylko jego!) indywidualnej karty szkoleń, która zawiera informację o 
poniesionych przez KWS-LGD szkolenia brutto oraz o wielkości (ewentualnego) udziału własnego 
pracownika w ogólnym koszcie szkolenia, w którym uczestniczył. 
17) W ramach polityki motywacyjnej pracodawca może wspólnie z zainteresowanym pracownikiem 
finansować dane szkolenie. Rozwiązanie takie jest rekomendowane w przypadku, kiedy potrzeby 
szkoleniowe są większe niż możliwości finansowe KWS-LGD. Zamiast rezygnować z części szkoleń 
dzięki współfinansowaniu pracownika możliwe jest pełniejsze zaspokojenie potrzeb szkoleniowych. 
18) KWS-LGD będzie zmierzała do racjonalizacji udziału kosztów pozamerytorycznych (koszty 
przejazdu, noclegów, wyżywienia) w ogólnym budżecie wydatków na szkolenia, co przy zachowaniu 
wysokości kwot budżetowanych na szkolenia pozwoli zaoszczędzone środki przeznaczyć na 
zwiększenie jakości merytorycznej szkoleń lub zwiększenie ich liczby. 
19) KWS-LGD będzie stosowała umowy lojalnościowe dla utrzymania pracowników, w rozwój 
których szczególnie inwestują oraz dla zatrzymania i kaskadowania wiedzy w organizacji. 
 

3. Założenia dotyczące klasyfikacji szkoleń 
Klasyfikacja szkoleń będzie służyła uporządkowaniu od strony systematyki i będzie wpływała na 
zakres prowadzonej sprawozdawczości. Celem klasyfikacji szkoleń jest upraszczanie 
sprawozdawczości. W związku z tym proponuje się przyjąć następujące założenia: 
1)Przyjmuje się następujące formy szkoleń: bezpośrednie, wykorzystujące technologie 
teleinformatyczne oraz blended learning. 
2) Przyjęty w dokumencie podział na metody szkoleń to: wykład, prezentacja multimedialna, 
dyskusja, analiza przypadku, studium przypadku (case study), symulacje, odgrywanie ról, burza 
mózgów, ćwiczenia w grupach, metody uczenia się na stanowisku pracy, coaching. 
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3) W celu prowadzenia sprawnej ewidencji, planowania, monitoringu i nadzoru nad udziałem 
pracowników w szkoleniach powyższe podziały (pkt. 1–2) wprowadzone zostaną do narzędzi procesu 
szkoleniowego. 
4) W KWS-LGD będzie osoba odpowiedzialna za wprowadzenie i aktualizację narzędzi.  
 

4. Założenia dotyczące odpowiedzialności za proces rozwoju pracowników 
Bazując na zasadzie profesjonalizmu, poniżej przyjęto założenia, które mają kluczowe znaczenie dla 
motywacji oraz kształtowania relacji między KWS-LGD a pracownikami odnoszące się do zadań 
i odpowiedzialności w zakresie rozwoju kompetencyjnego pracowników. 
1) Rozwój jest obowiązkiem każdego pracownika. 
2) Wspieranie rozwoju podwładnych jest obowiązkiem każdego przełożonego. 
3) Za efekty uzyskiwane w systemie rozwoju pracowników odpowiadają solidarnie podwładny 
i przełożony. 
4) Dyrektor KWS-LGD odpowiada za mierzenie efektywności nakładów na szkolenia. 
5) Za zapewnienie właściwej metodyki prowadzonego procesu szkoleniowego i związanych z tym 
narzędzi oraz dostępu do nich odpowiada Dyrektor KWS-LGD. 
6) Metodykę i przyjęte w KWS-LGD narzędzia procesu szkoleniowego zatwierdza Dyrektor. 
Powyższe założenia zostały wypracowane na podstawie analizy dobrych praktyk sektora biznesu. 
 

5. Odbiorcy Polityki szkoleniowej 
Odbiorcami Polityki szkoleniowej są pracownicy KWS-LGD i inne osoby odpowiedzialne za wdrażanie 
LSR, jak również w ramach tzw. szkoleń otwartych odbiorcami polityki szkoleniowej mogą być osoby z 
zewnątrz, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w ramach organizowanych przez LGD szkoleń i 
warsztatów. 
 

Wyzwania dla systemu szkoleń 
Ważnym aspektem rozwoju zasobów ludzkich w KWS-LGD jest system szkoleń. Osiąganie 
pozytywnych efektów w tym zakresie w długim okresie czasu wymaga refleksji już dzisiaj, aby 
planować i realizować działania w przyszłości. 
Podstawowe wyzwania dla rozwoju systemu szkoleń wynikają z następujących czynników 
znajdujących się w otoczeniu KWS-LGD: 
• stale rosnące społeczne oczekiwania i wymagania w stosunku do organizacji, 
• duża dostępność środków Unii Europejskiej na rozwój zasobów ludzkich, 
• wysoka wrażliwość wizerunku KWS-LGD na komentarze medialne, opinię i zachowania społeczne, 
• wzrost zainteresowania zatrudnieniem w takich organizacjach jak KWS-LGD, 
• szybki rozwój szkoleń wykorzystujących nowoczesne technologie teleinformatyczne, 
• rosnące znaczenie e-learningu, 
• rosnąca dostępność profesjonalnej oferty firm szkoleniowych, 
• rosnące znaczenie konsultacji społecznych (w aspekcie przygotowania pracowników do kontaktu z 
interesariuszami), 
Wskazane powyżej czynniki określają wyzwania, które implikują konieczność wprowadzenia zmian 
w obszarze szkoleń. Należą do nich: 
• dążenie do ciągłego usprawniania funkcjonowania KWS-LGD, 
• poprawa wizerunku i wzrost prestiżu KWS-LGD, 
• przyjęcie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w KWS-LGD, 
• opracowanie i wdrożenie modelu kompetencyjnego w KWS-LGD jako powszechnego narzędzia 
służącego podnoszeniu jakości procesu zarządzania zasobami ludzkimi, 
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• przygotowanie do komunikacji i prowadzenia konsultacji oraz dialogu społecznego w sprawach 
będących przedmiotem działalności KWS-LGD. 
Wewnętrznym czynnikiem sprzyjającym realizacji wyzwań jest Polityka szkoleniowa, która powinna 
przyczynić się do profesjonalizacji procesu szkoleniowego poprzez: 
• standaryzację i uporządkowanie efektywnych zasad i procesu identyfikacji potrzeb, planowania, 
organizacji i ewaluacji skuteczności szkoleń, 
• stworzenie jednolitych wytycznych do tworzenia Polityki szkoleniowej, 
• utrzymanie się pozytywnego trendu przejawiającego się w chęci i zaangażowaniu pracowników w 
dokształcanie oraz aktualizowanie posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności, 
• powiązanie działań szkoleniowych z potrzebami rozwoju umiejętności indywidualnych i grupowych, 
• dostosowanie szkoleń do rzeczywistych potrzeb pracowników, 
• zwiększenie motywacji pracowników do udziału w szkoleniach, 
•rozwój procesu uczenia się pracowników na stanowisku pracy – przy pełnym wsparciu 
pracodawcy/przełożonego w zakresie mentoringu i coachingu. 
W realizacji tych zadań wzmacniających potencjał kadr KWS-LGD znaczącym ułatwieniem będzie 
organizowanie szkoleń przy współpracy z innymi LGD oraz wykorzystywanie środków z funduszy 
europejskich do finansowania szkoleń. 
Tak prowadzony system szkoleń ma szanse stać się podstawą rozwoju zawodowego pracowników i 
odegrać ważną rolę w ich motywowaniu oraz chęci rozwijania się w macierzystej organizacji. 
 

Koncepcja szkoleń  

1. Klasyfikacja szkoleń 
W celu uporządkowania obszaru szkoleń przyjęte zostały w dokumencie Polityki następujące kryteria 
podziału szkoleń: 
• wg obowiązujących regulacji prawnych, 
• wg organizatora szkolenia, 
• wg realizatora szkolenia, 
• wg rodzaju dostarczanej wiedzy, 
• wg kryterium dostępności, 
• wg kryterium obligatoryjności. 
Klasyfikacja szkoleń obejmuje: rodzaj, typ, podtyp oraz status. Systematyka szkoleń znajduje 
odzwierciedlenie w opracowanych do dokumentu Polityki szkoleniowej narzędziach m.in. w Karcie 
szkolenia, Wzorze sprawozdania Wykonawcy z realizacji szkolenia, Wzorze sprawozdania 
Zamawiającego z realizacji szkolenia, Wniosku o skierowanie na szkolenie w ramach rezerwy 
rocznego planu szkoleń oraz Liście referencyjnej dostawców usług szkoleniowych. 
Zestawienie przyjętych w Polityce podziałów szkoleń wraz z ich klasyfikacją oraz kryteriami 
prezentuje poniższa tabela. Wskazane są w niej narzędzia, w których uwzględnione zostały 
poszczególne podziały. 
Tabela 1. Systematyka szkoleń 
 
 
 
 

Lp Klasyfikacja Kryterium podziału Przyjęty podział 

1 Rodzaj regulacji prawnych (wg 
obowiązującego stanu 
prawnego) 

-centralne 
-powszechne 
-specjalistyczne 

organizatora szkolenia -szkolenia organizowane przez UMWD 
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-szkolenia wewnętrzne organizowane przez 
dyrektora biura LGD 
-szkolenia branżowe organizowane przez 
instytucje nadrzędne 
-szkolenia otwarte na które LGD może kierować 
pracowników organizowane przez firmy 
komercyjne i inne podmioty 

2 Typ 
szkolenia 

rodzaj dostarczanej wiedzy - przedadaptacyjne 
-podnoszące wiedzę 
-przedawansowe 
-restrukturyzacyjne  

3 podtyp 
szkolenia 

realizatora szkolenia -zewnętrzne 
-wewnętrzne 

kryterium dostępności -otwarte 
-zamknięte 

4 status kryterium obligatoryjności -obowiązkowe 
-fakultatywne  

 

2. Formy i metody szkoleniowe 
W Polityce szkoleniowej przyjęto podział na trzy formy szkoleniowe – odmienne ze względu na 
sposób organizacji i kontaktu uczestnika z prowadzącym. 
1) Szkolenia bezpośrednie – wykorzystujące kontakt bezpośredni szkolonego z trenerem. 
2) Szkolenia prowadzone na odległość (distance learning), wykorzystujące technologie 
teleinformatyczne (np.z wykorzystaniem Internetu) – w tym e-learning. 
3) Szkolenia hybrydowe (blended learning) prowadzone w formie mieszanej, rozumiane jako 
połączenie tradycyjnych szkoleń z komplementarnymi szkoleniami wykorzystującymi technologie 
teleinformatyczne. 
Dzięki ich zastosowaniu w części działań szkoleniowych można osiągnąć znacznie większą 
efektywność. 
Istnieje część szkoleń bezpośrednich, których nie da się zastąpić innymi formami, chcąc zachować 
skuteczność i ponosząc podobne koszty. Ponadto, jak wynika z badań preferencji pracowników LGD, 
szkolenia bezpośrednie są dla większości potencjalnych uczestników formą bardziej atrakcyjną niż 
szkolenia prowadzone na odległość lub szkolenia hybrydowe. Z drugiej jednak strony nie do 
przecenienia jest coraz szersze stosowanie form szkolenia na odległość ze względu na oszczędność 
czasu i kosztów oraz dostosowanie tempa uczenia do własnych możliwości. 
Podstawowym sposobem prowadzenia szkoleń na odległość jest e-learning. Walorem tych zajęć jest 
możliwość ich realizacji w dowolnym miejscu i czasie. Oznacza to jednak, że szczegółowe 
zaplanowanie takiego szkolenia dla wszystkich pracowników jest ograniczone. Możliwe jest ustalenie 
w planie szkoleń przedziału czasu na zrealizowanie i osiągnięcie odpowiedniego poziomu 
przyswojenia treści szkolenia. Poziom ten będzie mierzony na podstawie wyników post-testu. Post-
test może być przeprowadzony na zakończenie sesji e-learningowej lub w okresie późniejszym, o ile 
wymagane będzie oprócz pozyskanej wiedzy także praktyczne jej zastosowanie. W takim przypadku 
post-test pozwoli na ocenę nie tylko wiedzy, lecz także możliwości jej wykorzystania.  
Rekomenduje się także sieciową współpracę poszczególnych LGD polegającą na 
wzajemnych udostępnianiu szkoleń e-learningowych członkom pracownikom biurowym LGD. Jest to 
jednak rozwiązanie przyszłościowe i wymaga zmian w kulturze organizacyjnej poszczególnych LGD. 
Metody szkoleń 

W ofertach szkoleniowych na polskim rynku dostępna jest szeroka gama metod. Należą do nich m.in.: 

• wykład, 

• prezentacja multimedialna, 
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• dyskusja, 

• analiza przypadku, studium przypadku, case study, 

• symulacje, 

• odgrywanie ról, 

• burza mózgów, 

• ćwiczenia w grupach, 

• metody uczenia się na stanowisku pracy, 

• coaching. 
Są one na tyle ogólne, że dość łatwo można dostosować je do tematu, poziomu wiedzy uczestników i 
celu szkolenia. Znane są bardziej i mniej typowe przypadki zastosowania danych metod 
szkoleniowych. W Załączniku do dokumentu wymienione i opisane są wybrane, najbardziej 
powszechne metody szkoleniowe oraz rekomendacje co do ich stosowania. 
 

Model referencyjny procesu szkoleniowego w LGD 
W systemie zarządzania zasobami ludzkimi proces szkoleniowy rozumiany jest jako element systemu 
ukierunkowany na utrzymanie i poprawę skuteczności oraz efektywności pracowników LGD. Proces 
szkoleniowy w LGD stanowi strumień działań podzielonych na podprocesy, wykorzystujących na 
wejściu zasilenia informacyjne obejmujące m.in. cele i budżet LGD, Politykę szkoleniową LGD. 
Informacje wprowadzone na wejściu procesu są przetwarzane w rezultaty czterech podprocesów. 
Rezultaty każdego podprocesu stanowią zasilenie następnego. Ostatni podproces kończy się 
Sprawozdaniem z realizacji rocznego planu szkoleń, który stanowi rezultat końcowy całego procesu. 
Nadrzędnym celem procesu szkoleniowego są zmiany postaw, zachowań, wiedzy i umiejętności 
pracowników etatowych i członków Rady. Pozwoli to na utrzymanie lub zwiększenie profesjonalizmu 
osób zatrudnionych i wdrażających LSR oraz będzie wpływało na pozytywne zmiany w kulturze 
organizacji. Tak więc wpływ procesu szkoleniowego na efektywność i skuteczność indywidualną 
poszczególnych osób, jak i zespołów oraz na realizację misji LGD odbywa się za pośrednictwem 
rozwoju kompetencji. Ważnym celem procesu szkoleniowego jest zdolność do monitorowania 
szkoleń, co warunkowane jest ujednoliceniem procesu szkoleniowego, w tym sprawozdawczości. 
Celami szczegółowymi procesu szkoleniowego są więc: 

• dostarczenie niezbędnych informacji, 

• dostarczenie potrzebnej wiedzy i niezbędnych umiejętności, 

• dostarczenie i unifikacja narzędzi wykorzystywanych w procesie, 

• umożliwienie dzielenia się wiedzą w LGD, 

• odpowiednie zmotywowanie, niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy. 
Proces szkoleniowy, jako wspierający zarządzanie, wykracza poza granice poszczególnych stanowisk 
w LGD. Cały proces musi mieć jednoznacznie określonego właściciela, którym powinna być osoba 
odpowiedzialna za rozwój zasobów ludzkich w LGD. Osoba ta odpowiada za systematyczne 
analizowanie i korygowanie procesu szkoleniowego w odpowiedzi na zmiany wewnętrzne i 
zewnętrzne. 
 
Zakres modelu referencyjnego procesu szkoleniowego obejmuje następujące podprocesy: 

• identyfikacja potrzeb szkoleniowych, 

• planowanie szkoleń, 

• realizacja szkoleń, 

• ocena jakości i efektywności szkoleń. 
 



11 
 

Podproces I. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 
Podstawą do zaplanowania procesu szkoleniowego jest odpowiednia identyfikacja potrzeb 
szkoleniowych LGD. Jest to punkt wyjścia do określenia konkretnego planu przebiegu tego procesu. 
Analiza potrzeb umożliwia zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych zakresach oraz 
wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności członków korpusu służby cywilnej. Dogłębna 
analiza potrzeb szkoleniowych powinna uwzględniać zarówno potrzeby rozwojowe danego 
pracownika, jak i cele oraz priorytety LGD. Trafne określenie potrzeb szkoleniowych zmniejsza ryzyko 
przeprowadzenia nieefektywnego szkolenia bądź skierowanie pracownika na nieodpowiedni kurs. 
Dobrze przeprowadzona analiza pozwala tym samym racjonalnie wykorzystać budżet szkoleniowy
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IDENTYFIKACJA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

A/1 Arkusz potrzeb szkoleniowych  wypełniany przez 

przełożonego (CAWI) 

PI.N2a Scenariusz spotkania w zakresie analizy potrzeb 

szkoleniowych 

PI.N2b Kwestionariusz wyników badania grupowego 

przełożonego z podwładnymi w zakresie badania 

potrzeb szkoleniowych 

PI.1 Zainicjowanie badania 

potrzeb na dany rok przez 

przełożonego (pisemna 

instrukcja przeprowadzania 

badania) 

PI.2 Badanie (zebranie, analiza 

i wstępna weryfikacja) 

potrzeb szkoleniowych  

PI.3 Weryfikacja wyników 

badania potrzeb 

szkoleniowych przez 

przełożonego 

PI.4 Weryfikacja i 

identyfikacja potrzeb 

szkoleniowych w skali całego 

roku 
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Podproces II. Planowanie szkoleń 
Planowanie szkoleń to drugi etap procesu szkoleniowego, który wynika z analizy zgłoszonych potrzeb. Podczas planowania szkoleń bierze się pod uwagę 
ograniczenia czasowe, organizacyjne i finansowe.  
Produktem planowania w procesie zarządzania szkoleniami jest określony roczny plan szkoleń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PII.1 Opracowanie 

projektu rocznego 

planu szkoleń 

PII.3 Konsultowanie 

rocznego planu 

szkoleń  

PII.4 Opracowanie 

rocznego planu 

szkoleń przez 

przełożonego 

PII.6 Komunikacja 

planu                                                                               

Czy roczny plan szkoleń jest 

już zaakceptowany przez 

przełożonego ? 

PII.2 Analiza 

możliwości 

finansowych LGD do 

realizacji potrzeb 

szkoleniowych 

PII.N1 Arkusz rocznego 

planu szkoleń – do 

wypełnienia 

Budżet 

szkoleniowy LGD 

Wniosek o szkolenie w 

ramach rezerwy 

rocznego planu szkoleń 

Wypełniony arkusz rocznego planu 

szkoleń – Roczny plan szkoleń 

NIE 

TAK 
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Podproces III. Realizacja szkoleń 
Etap realizacji szkolenia polega na wdrożeniu systemu potrzebnego do osiągnięcia celów szkolenia. Elementami 
tego systemu są: 

• ludzie poinformowani o celach, tematyce, zaangażowani w proces szkolenia, 

• stosowane formy i metody szkolenia, 

• warunki szkolenia, 
oraz wzajemne powiązania między nimi. W realizacji procesu szkoleniowego można wyróżnić następujące fazy: 
przygotowanie szkolenia, faktyczną realizację oraz wdrożenie jego efektów. 
W podprocesie realizacji szkoleń przeprowadzana jest również ewaluacja polegająca na ocenie szkolenia oraz 
zbadaniu wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników. Podproces realizacji szkoleń jest poprzedzony 
określeniem, czy zaplanowane szkolenie jest zamknięte, czy otwarte. Proces przewiduje dwie ścieżki w 
zależności od wyboru dostępności szkolenia. Realizację szkolenia rozpoczyna się od przygotowania zapytania 
ofertowego,  Istotnym elementem procesu jest ustalenie ostatecznej listy uczestników ze względu na fakt, że 
lista planowanych uczestników może być przygotowana nawet kilkanaście miesięcy wcześniej. 
W przypadku gdy dezaktualizuje się potrzeba szkolenia dla danego uczestnika bądź całej grupy, szkolenie 
odpowiadające bieżącej potrzebie uczestników wprowadzane jest do procesu jako ad hoc. Ostatnim etapem 
podprocesu III jest przeprowadzenie szkolenia przez wykonawcę łącznie z wykonaniem oceny szkolenia i 
sporządzeniem przez wykonawcę sprawozdania (w przypadku szkoleń zamkniętych). Na etapie realizacji 
szkolenia przeprowadzane są również pre- i post-testy (w przypadku szkoleń zamkniętych), których zadaniem 
jest sprawdzenie poziomu wiedzy uczestników przed i po szkoleniu. Badanie przy wykorzystaniu pre- i post-
testów jest drugim etapem procesu ewaluacji prowadzonym w oparciu o koncepcję Donalda Kirkpatricka. 
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REALIZACJA SZKOLEŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIIIa.1 

Opracowanie 

karty szkolenia do 

zapytania  

PIIIa.2 

Przygotowanie 

zapytania  

PIIIa.3 Analiza 

rynku i wyłonienie 

wykonawcy 

PIIIa.4 Ustalenie 

warunków i 

podpisanie 

umowy 

PIIIa.5 

Uzgodnienie 

wstepnej listy 

uczestników 

PIIIa.6 

Konsultowanie i 

akceptacja 

programu i 

materiałów 

szkoleniowych; 

ustalenie 

ostatecznej listy 

uczestników 

PIIIa.7 

Poinformowanie 

uczestników o 

celach, tematyce i 

szczegółach 

organizacyjnych 

szkolenia 

PIIIa.8 Realizacja 

szkolenia, w tym 

przeprowadzenie 

pre- i post- testu; 

certyfikaty, 

zaświadczenia, 

dyplomy; 

sprawozdanie 

PIIIB.1 Analiza 

rynku i zebranie 

ofert 

PIIIb.2 Wybór 

oferty 

indywidualnej 

PIIIb.3 

Poinformowanie 

uczestników o 

szczegółach 

organizacyjnych 

szkolenia 

PIIIb.4 Realizacja 

szkolenia w tym 

certyfikaty; 

zaświadczenia, 

dyplomy 

PIIIb.5 

Wypełnienie przez 

uczestnika 

bezpośrednio po 

szkoleniu 

formularza AIOS 

przekazanego 

przez 

przełożonego 

PIII. N2 Arkusz 

indywidualnej Oceny 

Szkolenia (AIOS) 

PIIIa.F3 Wzór 

sprawozdania 

Wykonawcy z realizacji 

szkolenia 
PIIIa.F1 Formularz 

zapytania 
ofertowego 

PIIIa.F2 Formularz 

oceny ofert 
PIIIa.N1 Karta 

szkolenia 

Czy szkolenie 

jest 

zamknięte? 

Uwzględnienie przez 

wykonawcę wniosków 

badania w programie, 

scenariuszu i 

materiałach 

szkoleniowych 

Przeprowadzenie 

przez wykonawcę 

indywidualnego 

badania oczekiwań 

uczestników z listy 

TAK 

NIE 

PIIIa. Realizacja szkoleń grupowych zamkniętych 

PIIIb. Realizacja szkoleń otwartych, indywidualnych i grupowych 
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Podproces IV. Ocena jakości i efektywności szkoleń 
Ostatnim etapem w procesie szkoleniowym jest ocena jakości i efektywności szkoleń. Badanie wiedzy 
uczestników przed szkoleniem i po jego zakończeniu powinno stanowić integralną część cyklu 
szkolenia. Poprzez ocenianie można poznać jakość prowadzonych kursów, zbadać efektywność 
stosowanych metod, sprawdzić, czy uczestnicy i organizatorzy szkolenia osiągnęli postawione cele 
oraz zdobyć informacje potrzebne do udoskonalenia podobnych szkoleń w przyszłości. Ocena 
efektywności szkolenia pozwala na sprawdzenie, czy zwiększyły się kompetencje 
pracowników, czy nabyta wiedza przyczyniła się do wprowadzenia zmian w LGD, jednocześnie 
prowadząc do poprawy jej funkcjonowania. Wyniki oceny efektywności stanowią informację dla LGD, 
czy zrealizowane szkolenie jest tylko kosztem dla LGD, czy stanowi długookresową skuteczną 
inwestycję. 
 
W następstwie przeprowadzenia wszystkich czynności procesu szkoleniowego (w czterech 

podprocesach) wypracowany zostaje końcowy rezultat stanowiący wyjście z procesu – Sprawozdanie 

z realizacji rocznego planu szkoleń. 

Poprzez wypracowanie rezultatów możliwe jest osiągnięcie celu procesu. Celem prowadzonego w 

LGD procesu szkoleniowego jest w sposób sterowany i kontrolowany podnieść kompetencje 

(rozumiane jako wiedza, umiejętności i odpowiednia postawa) pracowników LGD. Oczywiście na 

osiągnięcie tego celu wpływają rezultaty cząstkowe wypracowane w kolejnych podprocesach, a w 

szczególności rezultaty takich czynności, jak realizacja szkoleń i badanie efektywności szkoleń. Tym 

samym końcowy rezultat procesu szkoleniowego ma charakter tylko formalnego podsumowania 

przebiegu i skutków wszystkich działań służących osiągnięciu celu procesu szkoleniowego. 

 

Narzędzia procesu szkoleniowego 
Analiza oczekiwań przeprowadzona w trakcie trzech warsztatów wskazała, iż najważniejszą potrzebą 
LGD związaną z opracowywaną Polityką szkoleniową są narzędzia. Wszystkie narzędzia zostały 

wypracowane z udziałem przedstawicieli LGD. Opracowano 13 narzędzi w ramach 4podprocesów: 
I podproces – Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 

• Arkusz potrzeb szkoleniowych podległego zespołu do wypełnienia przez przełożonego (CAWI) – 
Narzędzie PI.N1 

• Scenariusz spotkania w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych – Narzędzie PI. N2a 

• Kwestionariusz wyników badania grupowego przełożonego z podwładnymi w zakresie badania 
potrzeb szkoleniowych (FGI) – Narzędzie PI. N2b 
II podproces – Planowanie szkoleń 

• Arkusz rocznego planu szkoleń – Narzędzie PII. N1 

• Wniosek o szkolenie w ramach rezerwy rocznego planu szkoleń – Narzędzie PII. F1 
III podproces – Realizacja szkoleń 

• Karta szkolenia – Narzędzie PIIIa. N1 

• Formularz zapytania ofertowego/przetargu – Narzędzie PIIIa. F1 

• Formularz oceny ofert – Narzędzie PIIIa. F2 

• Wzór sprawozdania Wykonawcy ze szkolenia – Narzędzie PIIIa. F3 

• Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) – Narzędzie PIII. N2 
IV podproces – Ocena jakości i efektywności szkoleń 
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• Wzór sprawozdania Zamawiającego z realizacji szkolenia – Narzędzie PIV. F1 

• Arkusz Oceny Efektywności Szkolenia (AOES) – Narzędzie PIV. N1 

• Lista referencyjna dostawców usług szkoleniowych – Narzędzie PIV. F2 

• Indywidualna karta szkoleń pracownika– Narzędzie PIV. F3 
 
Wszystkie modele narzędzi wraz z opisami znajdują się w Wytycznych dotyczących wdrażania Polityki 
szkoleniowej w LGD 
 

Załącznik nr 1 :  Metody szkoleniowe 
1) Wykład 

Tradycyjna metoda nauczania oparta na przekazaniu informacji. Prowadzący selekcjonuje i 
przekazuje treści, które powinien przyswoić uczestnik. Wykład pomaga zapoznać uczestników 
szkolenia z określonym zasobem wiedzy. Po zastosowaniu tej metody można zaobserwować zmiany 
w poziomie wiedzy, ale nie ma widocznych zmian na poziomie umiejętności. Metoda ta nadaje się do 
przekazywania informacji w dużej grupie osób. Jest ekonomiczna, gdyż w krótkim czasie można 
przekazać dużą ilość informacji nawet bardzo licznemu zespołowi. 
Wady tej metody to jednokierunkowość przekazu – od prowadzącego do uczestników. Tempo 
wykładu ustalone jest przez prowadzącego i nie można dostosować go indywidualnie do każdego 
słuchacza. Kolejne ograniczenie to spadek koncentracji uwagi przy upływającym czasie. Można temu 
zapobiec, ograniczając czas wykładów do 15–20 minut i stosując wykład na przemian z innymi 
metodami. Stosowanie pomocy audiowizualnych może także podtrzymać zainteresowanie 
uczestników wykładem. 
Zastosowanie: 
Rekomenduje się wykorzystanie metody wykładu, gdy zapraszany jest wybitny ekspert w określonej 
dziedzinie, który może poświęcić bardzo ograniczony czas na spotkanie. Wykład może także posłużyć 
jako forma wprowadzenia w nowe zagadnienia lub podsumowania i uporządkowania doświadczeń 
zebranych w trakcie pracy z wykorzystaniem innych metod. 
2) Prezentacja multimedialna 

Jest audiowizualną formą przedstawiania wykładów, referatów i innych komunikatów. W prezentacji 
treść jest ilustrowana opracowanymi komputerowo elementami multimedialnymi, takimi jak rysunki, 
zdjęcia, a także dźwięki i obrazy (animacje, filmy). Ta forma wypowiedzi publicznej lub społecznej z 
wykorzystaniem projektora multimedialnego jest niezwykle popularna ze względu na dużą siłę 
oddziaływania na słuchaczy. Możliwe jest jednoczesne silne oddziaływanie na wszystkie formy 
percepcji odbiorcy informacji, to jest na wzrok, słuch, bodźce fizyczne i emocjonalne oraz – choć 
znacznie rzadziej – na podświadomość. 
Zastosowanie: 
Prezentację multimedialną stosuje się z powodzeniem w kilkuosobowych, jak i w 
kilkudziesięcioosobowych grupach. Metoda umożliwia większe niż wykład zaangażowanie słuchaczy. 
Zwykle wykorzystuje się ją jako wstęp umożliwiający przekazanie nowej partii materiału. Metoda 
rekomendowana jest także w sytuacji konieczności podejmowania szybkich decyzji przez grupę 
(umożliwia zestawienie wszystkich opcji decyzyjnych). 
3) Dyskusja 

Polega na wymianie zdań, opinii między trenerem a uczestnikami lub między samymi uczestnikami. 
Dyskusja daje okazję do uczenia poprzez wyrażanie własnych opinii oraz analizowanie różnych 
punktów widzenia i różnych doświadczeń innych członków grupy. Jest to metoda słabo 
strukturalizowana. Podstawowym elementem umożliwiającym wykorzystanie dyskusji jako metody 
nauczania i warunkującym jej powodzenie jest trafne sformułowanie tematu w sposób 
kontrowersyjny. Musi on wywoływać chęć do dyskusji. W wyniku dyskusji nie ma konieczności dojścia 
do jedynej słusznej odpowiedzi, ale raczej pełne omówienie postawionego problemu. 
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Dlatego istotnym elementem jest jego niejednoznaczność. Dyskusja prowadzi do pełniejszego 
uchwycenia istoty sprawy. Korzystanie z dyskusji jako metody szkoleniowej jest najbardziej 
efektywne, kiedy uczestnicy posiadają rozległe, odmienne doświadczenia. Wówczas wymiana 
poglądów jest stymulowana i przez to dynamiczna. Metoda ta pomaga w lepszym wzajemnym 
poznaniu się i w rozwoju grupy. Dyskusja może przyczyniać się do uświadomienia sobie własnych 
przekonań, wyznawanych wartości lub do ich zmiany – co może skutkować zmianami na poziomie 
postaw. 
Zastosowanie: 
Metodę dyskusji należy stosować przy uczestnikach posiadających duże doświadczenie. Najbardziej 
efektywna jest przy grupie otwartej, chętnie wyrażającej się, bez udziału silnego lidera, który mógłby 
zdominować dyskusję. Metody należy używać do wypracowania najlepszych rozwiązań przy 
złożonych, wieloaspektowych problemach wymagających dużej wiedzy i doświadczenia często z 
różnych dziedzin. Metodę tę można również stosować przemiennie z wykładem lub prezentacją. 
4) Studium przypadku (case study) 

Polega na analizie opracowanych przypadków, które już miały miejsce. Typowy przypadek do analizy 
zawiera kilkustronicowy opis sytuacji z analizą przyczyn i skutków. Mogą być też załączone 
tabelaryczne dane, diagramy, rysunki, aby obraz sytuacji był pełniejszy. Pozyskana wiedza służy 
doskonaleniu posiadanych zdolności, lepszemu zrozumieniu zaistniałych sytuacji i nabyciu 
umiejętności skutecznego rozwiązywania podobnych problemów, które się dopiero pojawią. Studium 
przypadku rozwija wiele umiejętności, w tym pracę zespołową i umożliwia twórcze rozwiązywanie 
realnych problemów. Metoda studium przypadku pozwala uczestnikom na samodzielne ustalenie 
kryteriów, które powinno spełniać profesjonalne rozwiązanie i ocenę wypracowanych rozwiązań, 
zgodnie z przyjętymi kryteriami. Metoda wprowadza do zajęć realizm, skutecznie integruje wiedzę 
praktyczną i teoretyczną oraz ukazuje zależności między różnymi zjawiskami, co jest cenne w sytuacji, 
gdy zjawisko trzeba dogłębnie zrozumieć. 
Zastosowanie: 
Studium przypadku jest metodą doskonalącą umiejętności, w mniejszym stopniu umożliwia 
przyswojenie wiedzy teoretycznej. Pozwala na rozwijanie umiejętności: poszukiwania informacji, 
myślenia analitycznego i twórczego, zastosowania znanych metod i technik w praktyce, 
podejmowania decyzji i komunikowania się. Metodę zaleca się przy uczeniu się przez grupę 
rozwiązywania złożonych, nieustrukturyzowanych problemów. Może być jedną z wielu metod 
składających się na program szkoleniowy lub też stanowić samodzielnie przedmiot 
szkolenia, umożliwiając nabieranie wprawy w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. 
5) Symulacja (odgrywanie ról, scenek) 

Metoda posługuje się uproszczonym modelem rzeczywistości, który jest bardziej zrozumiały od samej 
rzeczywistości, można w bezpieczny sposób nim manipulować. Konstrukcja modelu pozwala na 
analizę problemów i szukanie rozwiązań. Symulacje mogą być wirtualne (symulacje komputerowe) i 
realne. Symulowane otoczenie może mieć nastawienie rywalizacyjne lub kooperacyjne bądź też 
łączyć oba. Rezultaty symulacji są jednym z kryteriów oceny efektów osiąganych przez grupę i są 
bezpośrednią przyczyną podejmowanych przez grupę decyzji. Symulacje doskonalą umiejętności 
podejmowania decyzji i wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce, dają możliwość rozwijania 
pracy zespołowej i grupowego rozwiązywania problemów. Pozwalają również testować pomysły oraz 
badać skutki swoich decyzji w bezpiecznym otoczeniu. O wysokiej efektywności metody stanowi 
umożliwienie uczestnikowi powiązania dotychczasowej wiedzy i doświadczenia z nowymi 
informacjami w sytuacji emocjonalnego zaangażowania w grę, co przyczynia się do trwałości 
efektów. Z pomocą tej metody można oddziaływać na postawy i zachowania uczestników. Obecnie 
możliwe jest filmowanie symulacji, a następnie omawianie i ocenianie scenek zgodnie z określonymi 
kryteriami, które są ustalone wspólnie z uczestnikami wcześniej, podczas wstępnej fazy tej metody. 
Podczas analizowania scenek wspólnie zwraca się uwagę na mowę ciała, zachowanie, gesty, kontakt 
wzrokowy, odporność na stres, umiejętność komunikacji werbalnej, sposób formułowania pytań i 
wyjaśniania wątpliwości, autoprezentację i logikę wypowiedzi, użycie niezbędnych informacji. 
Zastosowanie: 
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Symulacje stosuje się, by uczestnicy lepiej rozumieli określone aspekty rzeczywistości bądź poznali 
sposób funkcjonowania danego mechanizmu, np. zarządzania czasem, pracy grupowej, zarządzania 
zespołem, negocjacji. Symulacje mogą budzić obawy, opór i skrępowanie grupy, zwłaszcza gdy 
wykorzystywane jest nagrywanie video. Dlatego metoda ta wymaga od trenera wprowadzenia, 
przygotowania i uzyskania akceptacji ze strony zespołu. Nie zaleca się stosowania jej na początku 
szkolenia, gdy grupa jeszcze się nie zna, a uczestnicy mogą mieć zahamowania przed otwartym 
wyrażaniem informacji zwrotnych. Symulacje ożywiają tematy teoretyczne, zmniejszając dystans 
między teorią a praktyką. 
6) Burza mózgów (twórcze myślenie) 

Burza mózgów to metoda szkoleniowa umożliwiająca swobodną wymianę poglądów w grupie w celu 
poszukiwania nowych pomysłów dotyczących rozwiązywania problemów. Jest to metoda kreatywna, 
stąd zadawane pytania problemowe powinny być jasno sformułowane, ale nie ograniczające. Celem 
burzy mózgów jest bowiem odkrycie nowych rozwiązań lub dróg dojścia do istniejących rozwiązań. 
Burza mózgów składa się z następujących etapów: generowania hipotez, rozwiązań oraz ich estymacji 
(oceniania). Tolerancja i otwartość są kluczowymi wartościami umożliwiającymi stosowanie tej 
metody, bowiem bez wzajemnego zaufania łatwo o jej niepowodzenie. Jakakolwiek krytyka, 
uprzedzenie lub obawy blokują kreatywność. W burzy mózgów wykorzystuje się analogie, metafory, 
odwołania do świata fantazji. 
Zastosowanie: 
Metodę tę należy stosować w grupach otwartych, w których uczestnicy mają do siebie zaufanie. 
Umożliwia ona wypracowanie dużej liczby rozwiązań. Metoda burzy mózgów sprzyja akceptacji 
zmian, bowiem propozycje wypływają bezpośrednio od uczestników, co powoduje, że zmiany 
przynoszą szybsze efekty. Metoda jest najbardziej skuteczna, gdy grupa jest odpowiednio 
zróżnicowana i posiada informacje na temat dalszego wykorzystania wyników prac. 
7) Metody uczenia się na stanowisku pracy 

Istotna dla ich skuteczności jest odpowiednia postawa, nastawienie szkolonego. Chodzi bowiem nie o 
wykonanie pracy, lecz o nauczenie się jej dzięki jej wykonaniu. Wymaga zastosowania metod uczenia 
się przez doświadczenie na stanowisku pracy. Są to sposoby wymagające zastosowania odpowiednich 
metod szczegółowych: 

• metody uczenia się poprzez relacje z drugą osobą 

Szkolenia indywidualne (obserwacja sposobu wykonania zadań przez bardziej doświadczonego 
członka korpusu służby cywilnej). 

• metody uczenia się podczas wykonywania zadań specjalnych 

- realizacja dodatkowych projektów, które nie wynikają z opisu stanowiska, 
- rotacja stanowisk (planowe zastępowanie innej osoby w jej obowiązkach), 
- oddelegowanie członka korpusu służby cywilnej (do innej współpracującej instytucji, w celu 
poznania sposobu jej funkcjonowania). 

• metody uczenia się przy wsparciu grupy (formalnej bądź nieformalnej) 

Członkowie kilkuosobowych grup dzielą się swoimi problemami a także doświadczeniem w ich 
przezwyciężaniu, co stanowi bodziec dla pozostałych do próbowania nowych rozwiązań. Spotkania 
takie odbywają się cyklicznie i służą wspomaganiu głównie menedżerów na stanowiskach pracy. 
Wszystkie formy uczenia się na stanowisku pracy z powodzeniem mogą być łączone z tradycyjnymi 
szkoleniami. Szczególnie popularne jest łączenie pracy w grupie z coachingiem zespołowym (po 
szkoleniu przełożony jest osobą wspierającą wdrożenie zmian). Zwiększa to efektywność procesu 
szkoleniowego. 
Zastosowanie: 
Uczenie się na stanowisku pracy pozwala uniknąć problemów z zastosowaniem wiedzy nabytej 
podczas szkolenia. 
Nauka na stanowisku pracy jest w wielu przypadkach bardziej efektywna i tańsza niż inne formy 
szkoleń. 
Metody te są szczególnie skuteczne, gdy oczekuje się zmian od szkolonego na poziomie wiedzy i 
umiejętności. 
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Zaleca się stosowanie przedmiotowych metod jako podtrzymujących i wzmacniających efekty szkoleń 
w grupie. 
8) Coaching (z przełożonym, ogólnorozwojowy) 

• coaching z przełożonym – wspólna praca z przełożonym nad rozwojem kompetencji, umiejętności 
technicznych, nad pogłębieniem wiedzy merytorycznej podczas indywidualnych spotkań, 

• coaching ogólnorozwojowy – indywidualna praca z certyfikowanym coachem nad osiągnięciem 
ustalonego celu rozwojowego. 
Zastosowanie: 
Coaching stosuje się, by umożliwić członkowi korpusu służby cywilnej podnoszenie skuteczności jego 
pracy, doskonalenie poszczególnych elementów tej pracy, zwiększenie motywacji, odczuwanie 
zadowolenia i satysfakcji z pracy. Coaching może być stosowany jako element procesu rozwojowego 
po szkoleniu bezpośrednim ułatwiający wdrożenie przyswojonej wiedzy, praktyczne zastosowanie 
umiejętności. Coaching ogólnorozwojowy jest rekomendowaną metodą osiągnięcia indywidualnego 
celu rozwojowego danego członka korpusu służby cywilnej poprzez wydobycie jego potencjału, 
rozwijanie jego umiejętności i doskonalenie kompetencji osobistych. 
 

Załącznik nr 2: Wytyczne i wzory narzędzi dotyczące wdrażania Polityki 

szkoleniowej w LGD 
 

Charakterystyka narzędzi procesu szkoleniowego  

Realizacja procesu szkoleniowego wymaga zastosowania narzędzi, które są wykorzystywane do 

prowadzenia określonych w nim czynności. Opracowanych zostało 13 narzędzi w ramach 4 

podprocesów, które wspólnie tworzą system do obsługi procesu szkoleniowego. Narzędzia te, oprócz 

swojej podstawowej funkcji, pozwalają na ujednolicenie i uproszczenie działań w ramach procesu 

szkoleniowego. Poniżej zamieszczono zestawienie wszystkich narzędzi wraz z przyporządkowaniem 

do podprocesów oraz wskazanie ich powiązań z pozostałymi narzędziami. 

 

Podproces 

Narzędzie 

Numer Nazwa Powiązanie narzędzi w systemie do 
obsługi procesu szkoleniowego 

I. Identyfikacja 

potrzeb 
szkoleniowych 

PI.N1 Arkusz potrzeb szkoleniowych 
podległego zespołu do 
wypełniania przez przełożonego 

Bezpośrednio powiązany z 
narzędziem PII.N1 

PI.N2a Scenariusz spotkania w zakresie 
analizy potrzeb szkoleniowych 

Odrębna funkcjonalność w systemie 

PI.N2b Kwestionariusz wyników badania 
grupowego przełożonego z 
podwładnymi w zakresie badania 
potrzeb szkoleniowych (FGI) 

Odrębna funkcjonalność w systemie 

II. Planowanie 

szkoleń 

PII. N1 Arkusz rocznego planu szkoleń Odrębna funkcjonalność w systemie 

PII. F1 Wniosek o szkolenie w ramach 
rezerwy rocznego planu szkoleń 

Bezpośrednio powiązany z 
narzędziem PII.N1 

III. Realizacja 

szkoleń 

PIIIa.N1 Karta szkolenia Odrębna funkcjonalność w systemie 

PIIIa.F1 Formularz zapytania Bezpośrednio powiązany z 
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ofertowego/przetargu  narzędziem PIIIa.N1 

PIIIa.F2 Formularz oceny ofert Odrębna funkcjonalność w systemie 

PIIIa.N2 Arkusz Indywidualnej Oceny 
Szkolenia (AIOS) 

Bezpośrednio powiązany z 
narzędziem PIIIa.F3 i PIV.F2 

PIIIa.F3 Wzór sprawozdania Wykonawcy 
ze szkolenia 

Bezpośrednio powiązany z 
narzędziem PIV.F1 

IV. Ocena 

jakości i 
efektywności 
szkoleń 

PIV.F1 Wzór sprawozdania 
Zamawiającego z realizacji 
szkolenia 

Bezpośrednio powiązany z 
narzędziem PIIIa.N1 

PIV.N1 Arkusz Oceny Efektywności 
Szkolenia (AOES) 

Bezpośrednio powiązany z 
narzędziami: PIV.F1, PIV.F2, PIV.F3 

PIV.F2 Lista referencyjna dostawców 
usług szkoleniowych 

Odrębna funkcjonalność w systemie 

PIV.F3 Indywidualna karta szkoleń 
członka korpusu służby cywilnej 

Odrębna funkcjonalność w systemie 

 

 

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych  

2.1.1. Arkusz potrzeb szkoleniowych podległego zespołu do wypełnienia przez przełożonego – 

PI. N1  

Opis narzędzia  

Arkusz potrzeb szkoleniowych służy zebraniu przez przełożonego indywidualnych i zespołowych po-

trzeb szkoleniowych podległego zespołu. Jest to narzędzie, dzięki któremu przełożony otrzymuje w 

sposób usystematyzowany i ujednolicony przekrojową informację o potrzebach szkoleniowych całego 

zespołu.  Dodatkową wartością narzędzia jest uwzględnienie w nim priorytetów dla poszczególnych 

potrzeb szkoleniowych, co umożliwia (po przeniesieniu do plików Arkusza rocznego planu szkoleń) 

modelowanie planu szkoleń w zależności od wielkości budżetu szkoleniowego 
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MODEL NARZĘDZIA (przykładowo) 

Lp.                                   

 

 

Pracownik 

Grupa tematyczna: np. przedsiębiorczość Grupa tematyczna: np. organizacje pozarządowe 

księgowość prawo Planowanie 

rozwoju 

firmy 

inne Formy 

organizacyjne 

non-profit 

Zarządzanie projektami Źródła 

pozyskiwania 

środków 

zewnętrznych 
A-poziom 

podstawowy 

B- poziom 

średniozaawansowany 

C- poziom 

zaawansowany 

1.           

2.           

3.           

4.           

Liczba wskazań tematu łącznie 

wszystkie priorytety 

         

Liczba wskazań tematu w priorytecie 

1 

         

Liczba wskazań tematu w priorytecie 

2 

         

Liczba wskazań tematu w priorytecie 

3 
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Praktyczna użyteczność narzędzia  

• podproces identyfikacji potrzeb szkoleniowych rozpoczyna się od zainicjowania badania potrzeb na dany rok.  

Przełożony wypełnia arkusz (narzędzie PI. N1), który dotyczy potrzeb szkoleniowych podległego mu zespołu. 

Arkusz potrzeb szkoleniowych podległego zespołu do wypełnienia przez przełożonego jest tożsamy z 

zakładką „Priorytety szkoleniowe” w Arkuszu rocznego planu szkoleń,  

• każdemu z pracowników przypisywane jest szkolenie w określonej grupie tematycznej (np. finanse) oraz 

temacie (np. controling) poprzez określenie priorytetu uczestnictwa danej osoby w szkoleniu. Priorytet 3 

określany jest jako najwyższy i oznacza, że w pierwszej kolejności ten pracownik powinien udać się na 

szkolenie z określonego zakresu, 2 – oznacza średni priorytet, 1 – niski, natomiast 0 oznacza, że w tej tematyce 

nie jest planowane szkolenie dla danej osoby,  

• przy każdej osobie wskazywane jest, na jakim poziomie dany pracownik powinien uczestniczyć w szkoleniu,  

 

• arkusz potrzeb szkoleniowych powinien zostać wypełniony przez przełożonego po zebraniu wniosków z 

indywidualnych programów rozwoju zawodowego; W przypadku braku takich programów, przełożony 

powinien skorzystać pomocniczo z analizy: wyników oceny okresowej, planowanej ścieżki awansu 

stanowiskowego i finansowego, oceny poziomu spełnienia wymagań kompetencyjnych, wynikającej z opisu 

stanowiska pracy, oraz Indywidualnej karty szkoleń pracownika, jak również wniosków z ewentualnych audy-

tów dotyczących obszaru kompetencji. Przełożony powinien również uwzględnić wielkość środków w budżecie 

szkoleniowym dla podległego mu zespołu. 

Scenariusz spotkania w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych (PI. N2a) oraz Kwestionariusz wyników 

badania grupowego przełożonego z podwładnymi w zakresie badania potrzeb szkoleniowych (FGI) (PI. 

N2b)  

Opis zestawu narzędzi  

Kolejnym narzędziem niezbędnym do przeprowadzenia rzetelnej analizy potrzeb szkoleniowych jest Scenariusz 

i kwestionariusz wyników badania grupowego (FGI) przełożonego z podwładnymi w zakresie badania potrzeb 

szkoleniowych. Przygotowane narzędzie ma pomóc przełożonym w określeniu potrzeb szkoleniowych i 

uzgodnieniu priorytetów dla podległych zespołów. 

SCENARIUSZ SPOTKANIA W ZAKRESIE ANALIZY POTRZEB SZKOLNIOWYCH 

Termin spotkania  

Miejsce spotkania  

Prowadzący  

 

Godziny Czas trwania Działanie Środki/materiały Uwagi 

 3’ Rozpoczęcie spotkania 

1. przywitanie uczestników 

2. przedstawienie celów i planu przebiegu 

spotkania 

3. przedstawienie sposobu prowadzenia i 

uczestnictwa w spotkaniu 

Rzutnik multimedialny, 

prezentacja 

wprowadzająca do 

spotkania, wydruk 

prezentacji 

Odbieranie 

wydruków 

prezentacji. 
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 15’ Cz. 1 Jakiej wiedzy i jakich umiejętności 

potrzebujecie najbardziej jako zespół do 

realizacji naszych zadań i planów? 

Papier, flipchart, 

flamastry 

Zespół dzieli 

się na dwie 

grupy 3-5 

osób i 

wypracowuje 

odpowiedź. 

 5’xliczba grup Prezentacja wyników prac poszczególnych 

grup. Podsumowanie i wybór najistotniejszych 

potrzeb. 

Flipchart 1 osoba z 

każdej grupy 

prezentuje 

wyniki prac. 

 15’ Cz. 2 –jakie trudności występują w ramach 

zespołu mające wpływ na jego skuteczność i 

efektywność? 

-Jakie trudności występują we współpracy z 

klientami / beneficjentami LGD? 

Papier, flipchart, 

flamastry 

Zespół dzieli 

się na 3 grupy. 

Każda grupa 

wypracowuje 

odpowiedź na 

1 pytanie. 

 5’xliczba grup Prezentacja wyników prac poszczególnych 

grup. Podsumowanie i wybór najistotniejszych 

przeszkód. 

Flipchart 1 osoba z 

każdej grupy 

prezentuje 

wyniki prac. 

 15’ Cz. 3 Jakie nowe wyzwania i zadania wynikają 

dla zespołu ze strategii, celów, planowanych 

zmian, sytuacji społeczno-ekonomicznej 

otoczenia LGD? 

Papier, flipchart, 

flamastry 

Zespół dzieli 

się na dwie 

grupy 3-5 

osób i 

wypracowuje 

odpowiedź. 

 5’xliczba grup Prezentacja wyników prac poszczególnych 

grup. Podsumowanie i wskazanie kluczowych 

wyzwań 

Flipchart 1 osoba z 

każdej grupy 

prezentuje 

wyniki prac. 

  Cz. 4 Jakie są przedsięwzięcia szkoleniowe i 

ich priorytety dla zespołu w danym roku? 

Papier, flipchart, 

flamastry 

Wspólna praca 

w dużej grupie 

 

KWESTIONARIUSZ WYNIKÓW BADANIA GRUPOWEGO PRZEŁOŻONEGO Z PRACOWNIKAMI W ZAKRESIE 

BADANIA POTRZEB SZKOLNIOWYCH 

1. Termin spotkania  

2. Prowadzący spotkanie  

3. Cele spotkania 

3.1 Określenie potrzeb 
szkoleniowych na rok 

 dla zespołu  

3.2 Określenie priorytetów 
szkoleniowych na rok 

 dla zespołu  

4. Założenia: 
4.1. Potrzeby rozwojowe powinny wynikać z trudności i problemów występujących w bieżącej pracy oraz 
wyzwań stojących przed  pracownikami, związanych z rozwojem własnym oraz LGD 
4.2. Zidentyfikowane potrzeby będą zweryfikowane przez przełożonego 

5. Wyniki spotkania 

5.1. Jakiej wiedzy i jakich 
umiejętności potrzebujecie 
najbardziej jako zespół do realizacji 
naszych zadań i planów? 

Wiedza i umiejętności Liczba punktów rankingowych 

1.  

2.  

3.  

5.2. Jakie trudności występują w 
ramach zespołu, mające wpływ na 
jego skuteczność i efektywność? 

Lista problemów Liczba punktów rankingowych 

1.  

2.  

3.  

3.  

5.3. Jakie trudności występują we Lista problemów Liczba punktów rankingowych 
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współpracy z 
klientami/beneficjentami LGD? 

1.  

2.  

3.  

5.4. Jakie nowe wyzwania i zadania 
wynikają dla zespołu ze strategii i 
celów LGD oraz planowanych 
zmian, sytuacji społeczno-
ekonomicznej otoczenia? 

Nowe wyzwania i zadania Liczba punktów rankingowych 

1.  

2.  

3.  

5.6. Jakie są przedsięwzięcia szkoleniowe i ich priorytety w danym roku dla zespołu? 

Grupa tematyczna Temat szkolenia Priorytet Poziom 

    

    

    

6. Ważne tematy poruszane 
podczas dyskusji i pomysły do 
realizacji w obszarze szkoleń 

 

Praktyczna użyteczność narzędzia  

Narzędzie zbudowane jest w oparciu o scenariusz spotkania. Zgodnie ze scenariuszem spotkanie podzielone 

jest na 4 etapy. W pierwszej części pracownicy uzgadniają, jakiej wiedzy i jakich umiejętności najbardziej 

potrzebują jako zespół do realizacji zadań i planów na swoich stanowiskach. W kolejnym etapie określają 

problemy, które wpływają na skuteczność i efektywność pracy zespołu oraz na jakość współpracy z innymi , jak 

również z klientami/beneficjentami LGD. Przełożony wraz ze swoimi podwładnymi ustala także, jakie nowe wy-

zwania i zadania wynikają dla zespołu ze strategii i celów LGD, planowanych zmian oraz sytuacji społeczno-

ekonomicznej otoczenia. Etap ten może zostać przeprowadzony po upewnieniu się przez menedżera, że zespół 

dysponuje wiedzą nt. celów, strategii  oraz planowanych zmian. Jeżeli zespół lub poszczególni członkowie nie 

dysponują taką wiedzą, etap ten powinien zostać poprzedzony prezentacją przełożonego na powyższy temat. 

Ostatnim etapem jest ustalenie przedsięwzięć szkoleniowych oraz ich priorytetów w danym roku dla zespołu. 

Uczestnicy spotkania powinni nadać wypracowanym odpowiedziom określoną liczbę punktów (hierarchizacja). 

Po przeanalizowaniu przez przełożonego wyników spotkania wnioski powinny zostać naniesione przez 

przełożonego do kwestionariusza wyników badania grupowego. Praca zespołu jest traktowania jako praca 

doradcza, ostateczne decyzje odnośnie przedsięwzięć szkoleniowych należą do przełożonego.DZIAŁANIE 

NARZĘDZI DO IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH WSPIERAJĄCYCH PRACĘ PRZEŁOŻONEGO 
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Planowanie szkoleń  

2.2.1. Arkusz rocznego planu szkoleń – PII. N1  

Opis narzędzia  

Wypełniony arkusz stanowi roczny plan szkoleń. Narzędzie to służy określaniu wielkości zaplanowanych 

wydatków na szkolenia w podziale na grupy tematyczne szkoleń, poszczególnych pracowników, jak również 

monitorowanie realizacji planu szkoleń w ciągu roku. Narzędzie umożliwia również wprowadzanie do planu 

oraz monitorowanie realizacji szkoleń typu ad hoc.  

Arkusz rocznego planu szkoleń jest narzędziem w Excelu, które składa się z 8 zakładek. Pierwsza zakładka – 

„Priorytety szkoleniowe” jest tożsama z arkuszem potrzeb szkoleniowych. W kolejnej zakładce – „Planowanie 

szkoleń”, przy danym pracowniku i określonym szkoleniu umożliwia przyporządkowanie do danej osoby liczbę 

dni szkoleniowych. Kolejna zakładka jest zestawieniem ceny za osobodzień szkolenia oraz umożliwia określenie 

wielkości udziału pracownika w finansowaniu szkolenia. W zakładce „Planowanie szkoleń” prezentowane są 

priorytety poszczególnych szkoleń, liczba szkoleń z danej tematyki do zrealizowania, typy szkoleń (otwarte 

zewnętrzne, otwarte wewnętrzne, zewnętrzne zamknięte, wewnętrzne zamknięte) oraz miesiące realizacji 

szkoleń w danym roku. Kolejne zakładki dotyczą wykonania szkoleń – ich rzeczywistych cen (jeżeli były inne niż 

planowane). Ostatnia zakładka obrazuje wykonanie szkoleń ad hoc, ich rzeczywisty koszt i czas trwania.  

Praktyczna użyteczność narzędzia  

Narzędzie Arkusz rocznego planu szkoleń przygotowano w programie MS Excel w postaci dynamicznego 

skoroszytu obejmującego szereg powiązanych ze sobą arkuszy (zakładek).  

Schematyczny przebieg pracy z wykorzystaniem narzędzia Arkusz rocznego planu szkoleń przedstawiono na 

Schemacie 4. 

ARKUSZ NR 4 

MODEL PRACY Z NARZĘDZIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytety 

szkoleniowe 

Liczba dni 

szkoleń 

Ceny 

szkoleń 

ETAP 1 

ETAP 2 
Planowanie szkoleń 
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Etap 1 „Wprowadzanie danych podstawowych” – umożliwia przygotowanie narzędzia do pracy. W ramach 

tego etapu wprowadzane są informacje umożliwiające prawidłowe wykorzystanie narzędzia.  

Etap 2 „Planowanie szkoleń” – pozwala na wprowadzenie założeń strategicznych i operacyjnych w zakresie 

planu szkoleń urzędu do narzędzia i zarządzanie planowanymi liczbami i kosztami szkoleń.  

Etap 3 „Monitorowanie planu” – obejmuje elementy narzędzia umożliwiające skuteczne monitorowanie 

wykonania planu.  

W celu ułatwienia pracy z Arkuszem rocznego planu szkoleń, przy jego przygotowaniu użyto kod kolorów 

ułatwiający poruszanie się w obrębie narzędzia – poszczególne zakładki oznaczono odpowiednim kolorem w 

zależności od przeznaczenia danej zakładki i wymaganej aktywności wypełniającego. 

Arkusze oznaczone kolorem żółtym – służą do wprowadzania danych podstawowych; arkusze te powinny w 

całości zostać wypełnione przez osobę odpowiedzialną za planowanie szkoleń w LGD.  

Arkusze oznaczone kolorem pomarańczowym – pomagają wyliczyć końcowe wartości na etapie planowania i 

monitorowania planu szkoleń. Osoby odpowiedzialne za planowanie powinny dokonać kalibracji narzędzia 

zgodnie z założeniami do planu szkoleń na dany rok i wprowadzić do tych arkuszy wymagane informacje. 

Arkusze oznaczone kolorem zielonym to arkusze wynikowe, nie wymagają aktywności ze strony osób 

planujących szkolenia, prezentują jedynie uzyskane wyniki. 

 

ETAP 3 

Koszty szkoleń 

Wykonanie planu 

Ceny szkoleń-

wykonanie 

Wykonanie 

szkoleń ad hoc 
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Załącznik nr 3: Proponowany plan z zakresu szkoleń i warsztatów, konferencji, 

seminariów itp. w ramach umowy na wdrażanie LSR1 

Lp. 
Przybliżona tematyka szkoleń/ 

warsztatów/konferencji/seminariów2 

Odbiorcy 
szkolenia/ 

warsztatów 
Ilość szkoleń 

Terminy 
realizacji 
szkoleń, 

warsztatów/rok 

1. 

Z zakresu coachingu i mentoringu 
1. Teoria i praktyka coachingu i mentoringu  
2.  Coach, mentor, jego osobowość i osobisty trening 
3. Interakcja, kontakt, relacja. Jakość spotkania osób w coachingu 
4. Coaching – podejścia, metody, techniki 
5. Wartości i przekonania w procesie coachingu i mentoringu 
6. Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej – coaching 

zespołowy 

pracownicy 
biura LGD 
 

w zależności 
od potrzeb, 
obligatoryjnie 
jedno 

2017/2018 

2. 

Warsztaty biznesowe 
Biznesplan; Business Model Canvas; Lean Analytics; Prezentacja 
inwestorska; 25 modeli biznesowych;  Rozwój Startupu – 
Customer Development; Finansowanie na start; Startupowe 
trendy; Testowanie pomysłu – Lean Startup. 

pracownicy 
biura LGD, 
organy LGD 

w zależności 
od potrzeb 
obligatoryjnie 
jedno 

2016/2018 

3. 

CSR 
1. Co to jest CSR? 
2. Społeczna odpowiedzialność jako czynnik przewagi 
konkurencyjnej 
3. Narzędzia zarządzania zgodnego z CSR 
4. Standardy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
5. Jak wprowadzać działania CSR? 

pracownicy 
biura LGD, 
organy LGD 

w zależności 
od potrzeb 
obligatoryjnie 
jedno 

2017/2018 

4. 

Zielona marka 
Szkolenie I: Strategie marketingowe dla produktów i usług 
ekologicznych 
Szkolenie II: Finansowe i pozafinansowe narzędzia wspierania 
mare 

pracownicy 
biura LGD, 
organy LGD 

w zależności 
od potrzeb 
obligatoryjnie 
jedno 

2017/2018 

5. 

Obsługa aplikacji elektronicznej do oceny wniosków  członkowie 
Rady, 
pracownicy 
biura LGD 

w zależności 
od potrzeb 
obligatoryjnie 
jedno 

2017 

6. 

Szkolenia związane z prawidłowym wdrażaniem Strategii 
Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność  
 -szkolenia organizowane przez UMWD 
-szkolenia wewnętrzne organizowane przez dyrektora biura LGD 
-szkolenia branżowe organizowane przez instytucje nadrzędne 
-szkolenia otwarte na które LGD może kierować pracowników 
organizowane przez firmy komercyjne i inne podmioty 

członkowie  
Rady, 
pracownicy 
biura LGD 

w zależności 
od potrzeb 
obligatoryjnie 
jedno 

2017 - 2022 

 

                                                           
1 prezentowany plan stanowi niezbędne minimum wynikające z podpisanej umowy z UMWD, będzie on podlegał rozszerzaniu w zależności od potrzeb 
szkoleniowych LGD 
2 może ulec modyfikacji na etapie wyboru wykonawcy i uzgadniania z nim zakresu szkoleń 


