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Celem artykułu jest analiza uwarunkowań uczestnictwa pracowników polskiego 
sektora publicznego w szkoleniach. Przyjmując teorię kapitału ludzkiego jako 
podstawę rozważań, na podstawie literatury podejmującej problematykę zarzą-
dzania w instytucjach publicznych sformułowano hipotezy badawcze dotyczące 
oddziaływania czterech grup czynników na uczestnictwo pracowników bada-
nego sektora w szkoleniach. Weryfikację empiryczną hipotez przeprowadzono 
na podstawie danych z badania „Bilans kapitału ludzkiego” za pomocą regresji 
logistycznej, w której zmienną objaśnianą było uczestnictwo w szkoleniu w ciągu 
ostatniego roku. Wyniki analizy potwierdziły hipotezy o istotnym wpływie ka-
pitału ludzkiego oraz cech wykonywanej pracy na zaistnienie szkoleń, natomiast 
zmienne opisujące cechy osobiste osób zatrudnionych oraz organizacji okazały 
się nieistotne statystycznie. W podsumowaniu przedstawiono ograniczenia bada-
nia, jak również wskazano kierunki dalszych analiz.

Słowa kluczowe: uwarunkowania szkoleń (training determinants), sektor publiczny (public sector), 
teoria kapitału ludzkiego (human capital theory)

Wstęp i cel pracy

Dynamiczny rozwój działalności szkoleniowej w Polsce (Andrzejczak, 2010, s. 9–10), 
a jednocześnie wciąż niski – w relacji do przeciętnej wartości dla Unii Europejskiej – 
odsetek osób dorosłych podejmujących aktywność edukacyjną (GUS, 2012, s. 347) 
stanowią przesłanki do stawiania pytań dotyczących decyzji pracowników i praco-
dawców o udziale w szkoleniach, w tym o czynniki oddziałujące na podejmowanie 
tych decyzji. Jak dotąd, badaniami analizującymi szkolenia najczęściej były obejmo-
wane podmioty z sektora prywatnego, co stanowiło odzwierciedlenie występującej 
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w literaturze tendencji mniejszego zainteresowania realizacją praktyk z zakresu za-
rządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w sektorze publicznym w stosunku do sektora 
prywatnego (Boyne i wsp., 1999; Wright Muldrow i wsp., 2002; Bryson i wsp., 2007). 
Mimo iż obecnie trend ten ulega zmianie (Budhwar, Boyne, 2004), to wydaje się, że 
problematyka szkoleń w sektorze publicznym jest wciąż niewystarczająco zbadana1. 
Tym samym rozważania na temat szkoleń pracowników w organizacjach należących 
do tego sektora stanowią próbę wypełnienia istniejącej luki literaturowej. 

Wiedza i umiejętności przedstawicieli sektora publicznego są obecnie przed-
miotem coraz większej uwagi (Buuren, Edelenbos, 2013), a szkolenia postrzegane 
są jako ważne narzędzie kształtowania kompetencji pracowników (np. Witesman, 
Wise, 2012). Jednocześnie, jak wskazuje Świetlikowski (2014), obecnie w wielu kra-
jach OECD sytuacja wynikająca z kryzysu finansowego wymusza na rządach decy-
zje o redukcji zatrudnienia, wynagrodzeń i możliwości szkoleń w służbie cywilnej, 
a czasem w całym sektorze publicznym. Mając na uwadze fakt, że „pracodawcy są 
głównym motorem napędzającym aktywność szkoleniową” (Szczucka i wsp., 2014, 
s. 86), sytuacja ta może się przekładać na ograniczenie aktywności szkoleniowej 
wśród pracowników tego sektora lub zmianę w oddziaływaniu czynników warun-
kujących uczestnictwo zatrudnionych w szkoleniu. Podobny skutek może nastąpić 
w efekcie włączania do zarządzania w sektorze publicznym mechanizmów zbliżo-
nych do rynkowych (Buuren, Edelenbos, 2013). W tym kontekście interesującym  
i ważnym zagadnieniem jest poznanie czynników wpływających na aktywność szko-
leniową osób zatrudnionych w sektorze publicznym. Celem artykułu jest analiza 
uwarunkowań uczestnictwa pracowników polskiego sektora publicznego w szkole-
niach, a podstawowe pytanie badawcze brzmi: jakie czynniki (cechy pracowników  
i organizacji) i w jakim kierunku (wzrost lub spadek prawdopodobieństwa) oddzia-
łują na występowanie szkoleń wśród osób zatrudnionych w instytucjach sektora 
publicznego w Polsce.

1 Jak wskazują Jacobson i wsp. (2002), w 2002 roku literatura dotycząca szkoleń w instytu-
cjach sektora publicznego była bardzo ograniczona. Od tego momentu z pewnością powstały opra-
cowania podejmujące tę tematykę, jednak wydaje się, że ich liczba wciąż nie jest duża. W ramach 
przeglądu literatury sprawdzono liczbę artykułów zawierających słowa: „training” oraz „public 
organisation” w abstrakcie artykułu (przy ograniczeniu do czasopism recenzowanych naukowo 
i dla których w bazie znajdują się pełne teksty) w wyszukiwarce EBSCO Business Source Com-
plete. 12 listopada 2014 r. otrzymano 165 rezultatów, jednak spośród tych pozycji tylko kilka po-
dejmuje tematykę czynników oddziałujących na występowanie szkoleń w instytucjach sektora pu-
blicznego. Co więcej, mimo iż Kaliński (2011) stwierdza, że: „w ciągu ostatnich kilku lat zauważa 
się w Polsce wzrost zainteresowania rozwojem zasobów ludzkich w administracji publicznej”, 
po przyjrzeniu się tematom artykułów zamieszczanych w latach 2009–2014 w czasopismach 
„Optimum. Studia Ekonomiczne”, „Organizacja i Kierowanie”, „Problemy Zarządzania” oraz 
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” można stwierdzić, że również polska literatura nie obfituje  
w opracowania dotyczące szkoleń w sektorze publicznym.
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Sektor publiczny jako czynnik oddziałujący na uczestnictwo  
pracowników w szkoleniach 

Czynniki oddziałujące na występowanie szkoleń można analizować z różnych per-
spektyw teoretycznych (np. Petridou, Spahis, 2001), przy czym w niniejszym artyku-
le jako podstawę rozważań przyjęto teorię kapitału ludzkiego (TKL). Wybór ten był 
podyktowany założeniem, że TKL powinna dobrze odzwierciedlać logikę postępo-
wania kierownictw instytucji sektora publicznego, które w wielu wypadkach muszą 
uzasadniać wydatki ponoszone na rozwój kompetencji pracowników, a stąd ważyć 
koszty i korzyści szkoleń pracowników. Należy podkreślić, że TKL jest wykorzysty-
wana w badaniach dotyczących szkoleń umiejscowionych zarówno w ekonomii, jak 
i w naukach o zarządzaniu (Piasecki, 2015). 

Z perspektywy TKL, szkolenia stanowią inwestycję w kapitał ludzki (KL) pra-
cowników, która wiąże się z poniesieniem określonych kosztów, a jednocześnie ma 
przynieść korzyści w postaci zwiększonej produktywności zatrudnionych. W pod-
stawowej postaci TKL wyróżniono dwa typy KL, których rozwój powinien być 
finansowany w odmienny sposób: ogólny i specyficzny (Becker, 1993, s. 33–51). 
Pierwotny model był wielokrotnie modyfikowany, m.in. poprzez wprowadzenie do 
rozważań niedoskonałej konkurencji, asymetrii informacji lub kosztów transakcyj-
nych (Leuven, 2005). Jak wskazuje Piasecki (2015), w ten sposób katalog czynników 
wpływających na uczestnictwo w szkoleniach (cechy związane z KL pracowników) 
rozszerzono o: cechy osobiste zatrudnionych, specyfikę stanowiska, czy uwarun-
kowania na poziomie organizacji. Tabela 1 prezentuje zestawienie wspomnianych 
uwarunkowań, rozpatrywanych najczęściej w dotychczasowych badaniach, wraz  
z prawdopodobnymi kierunkami ich oddziaływania na wystąpienie szkoleń. 

Z informacji zawartych w tabeli 1 wynika, że pracujący w sektorze publicznym 
mają większe szanse wzięcia udziału w szkoleniach niż zatrudnieni w sektorze pry-
watnym. Należy przy tym pamiętać, że spowodowane jest to przede wszystkim niż-
szą aktywnością szkoleniową w sektorze MŚP2. Dla lepszego zrozumienia oddzia-
ływania tego czynnika na uczestnictwo pracowników w szkoleniach należy zadać 
pytanie, czy w instytucjach sektora publicznego zestaw uwarunkowań oraz kierunek 
ich oddziaływania nie są różne od powszechnie przyjętych w literaturze przekonań, 
których uogólnioną wersję przedstawia tabela 1. 

2 Szczucka, Turek i Worek (2014, s. 90–91) wskazują, opierając się na bazie danych z Euro-
statu, że w Polsce linia podziału na firmy szkolące intensywnie i rozwijające pracowników w ograni-
czonym zakresie pokrywa się z podziałem na firmy małe i duże. Podobnie Bassanini i wsp. (2005) 
wskazują, że pracownicy w sektorze publicznym otrzymują więcej szkoleń niż w małych firmach 
w sektorze prywatnym, jednak różnica ta jest podobna do różnicy między dużymi a małymi 
przedsiębiorstwami.
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Tabela 1. Cztery grupy czynników oddziałujących na uczestnictwo  
pracowników w szkoleniach

Grupa czynników Przykładowe czynniki Spodziewany wpływ  
na wystąpienie szkoleń*

Cechy kapitału ludzkiego 
pracownika

poziom wykształcenia + 
staż pracy u danego pracodawcy ? (+ / – / może występo-

wać punkt minimum)
poziom umiejętności +

Cechy osobiste  
pracownika

kobieta ? (+ / –)
wiek ? (– / może występować 

punkt maksimum)
pozostawanie w związku małżeńskim + 
posiadanie dzieci na utrzymaniu –
wieś jako miejsce zamieszkania –
przynależność do mniejszości narodowej –
przynależność do związku zawodowego +

Cechy wykonywanej 
pracy

zawód o wysokich wymaganiach kwalifi-
kacyjnych 

+

pozycja kierownicza +
praca w pełnym wymiarze czasu pracy +
długookresowy kontrakt zatrudnienia +

Cechy organizacji wielkość firmy +
branża zaawansowanych technologii +
poziom rotacji pracowników –
poziom bezrobocia w regionie –
sektor publiczny +

* + (pozytywny); – (negatywny); ? (trudny do przewidzenia)

Źródło: Piasecki, 2015

Trudno jednoznacznie określić organizacje należące do sektora publicznego, 
gdyż sam sektor publiczny jest definiowany na wiele sposobów. Według kryterium 
funkcjonalnego, za sektor publiczny można uznać rządowe i samorządowe organi-
zacje świadczące – wyłącznie lub w większości ze środków własnych, często bez-
płatnie – usługi na rzecz społeczeństwa, natomiast wyróżniając sektor publiczny 
według kryterium własnościowego, za organizacje należące do tego sektora można 
uznać wszystkie państwowe i komunalne podmioty, które podlegają państwu i sa-
morządom (Wiatrak, 2005). W badaniu zaprezentowanym w niniejszym artykule 
pracownicy byli pytani o formę własności zakładu pracy, przy czym za pracow-
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ników organizacji sektora publicznego uznawano tych, którzy wskazywali, że ich 
zakład pracy jest instytucją publiczną, wyłączając jednocześnie przedsiębiorstwa 
państwowe3.

Specyfiką organizacji sektora publicznego jest stawianie im celów społecznych 
(np. Wiatrak, 2005; Bryson i wsp., 2007) zupełnie innych niż powszechna w ekono-
mii i zarządzaniu koncentracja na (maksymalizacji) zysku, a także określone regu-
lacje prawne, reguły finansowania i specyfika niektórych zawodów wykonywanych  
w sektorze publicznym (Zieliński, 2011). Budhwar i Boyne (2004) przytaczają szereg 
badań porównujących ZZL w sektorach publicznym i prywatnym, wskazując na 
różnice w niektórych obszarach. Menedżerowie sektora publicznego w porównaniu 
z sektorem prywatnym mają, według nich, więcej czasu na podejmowanie decyzji 
oraz mniejszą swobodę w podejmowaniu samodzielnych decyzji i w wykonywaniu 
procedur dotyczących personelu. Ponadto odczuwają mniejsze powiązanie między 
osiąganymi wynikami a nagrodami i bezpieczeństwem zatrudnienia oraz charak-
teryzują się mniejszą awersją do ryzyka. Jednocześnie pracownicy w sektorze pu-
blicznym odczuwają większe bezpieczeństwo zatrudnienia i są mniej zaangażowani. 
W analizie instytucji publicznych w Wielkiej Brytanii, jako cechy charakterystyczne 
ZZL, wyróżniono natomiast (Boyne i wsp., 1999): 1. paternalistyczny styl zarzą-
dzania, wyrażający się koncentracją na dobrobycie pracowników (niewielkie różni-
ce między pracownikami pod względem intensywności szkoleń, odpowiadanie na 
potrzeby pracownika, np. kobiet powracających do pracy i posiadających dzieci);  
2. standaryzację praktyk zatrudnienia (pracownicy na tych samych stanowiskach 
posiadają te same warunki zatrudnienia zarówno wewnątrz poszczególnych organi-
zacji, jak i między organizacjami w różnych regionach kraju); 3. duże uczestnictwo 
pracowników w konsultacjach i partycypacji w podejmowaniu decyzji oraz większą 
niż w sektorze prywatnym siłę związków zawodowych; 4. aspiracje instytucji sek-
tora publicznego do miana modelowych pracodawców wyznaczających standardy 
podmiotom na rynku prywatnym. 

Wymienione modelowe cechy zatrudnienia w sektorze publicznym już od lat 80. 
w krajach rozwiniętych ulegają zmianie poprzez reformy instytucjonalne, korzystanie 
z nowych technologii i zmianę kultury organizacyjnej z biurokratycznej na zoriento-
waną na satysfakcję klienta (Petridou, Spahis, 2001), sprawiając, że sektor publiczny 
pod względem ZZL coraz bardziej upodabnia się do sektora prywatnego (Boyne,  
i wsp., 1999). Trend ten nie omija Polski (Zieliński, 2011), co nie oznacza, że wszyst-
kie wymienione wcześniej cechy tradycyjnego modelu zatrudnienia w sektorze pu-
blicznym ulegają drastycznym przeobrażeniom (np. siła związków zawodowych  

3 Pozostałe odpowiedzi na pytanie „Czy Pana(-i) zakład pracy jest…”: 1) firmą prywat-
ną, 2) firmą państwową lub komunalną, 3) organizacją innego typu.
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w sektorze publicznym jest wciąż duża – Trappmann, 2014]). Wspomniane zmiany 
z jednej strony mogą oddziaływać na szkolenia, z drugiej natomiast właśnie szko-
lenia stanowią jeden z kluczowych sposobów na osiągnięcie zamierzonego efektu, 
np. w postaci zmian organizacyjnych (Petridou, Spahis, 2001). Tym samym róż-
nice pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w zakresie zestawu i kierunku 
oddziaływania uwarunkowań występowania szkoleń mogą okazać się mniejsze od 
przewidywanych.

Niższy niż w sektorze prywatnym poziom zaangażowania i satysfakcji oraz 
mniejsze powiązanie bezpieczeństwa pracy z wynikami i ogólnie wyższy poziom 
poczucia tego bezpieczeństwa (Budhwar, Boyne, 2004) mogą sugerować, że z punk-
tu widzenia ekonomicznej kalkulacji postulowanej przez TKL skuteczność inwesty-
cji w KL skierowanych do wszystkich podwładnych nie będzie przynosiła zamie-
rzonych rezultatów. Poszukując kryteriów wyróżnienia osób charakteryzujących się 
większym zaangażowaniem, kierownicy w instytucjach sektora publicznego mogą 
kierować się informacjami o ich przeszłej aktywności, co oznacza, że cechy KL 
będą miały szczególne znaczenie. Co więcej, specyficzność KL, której przybliże-
niem jest staż pracy w organizacji (Schmidt, 1983), może być źródłem korzyści dla 
instytucji (Franck i wsp., 2009), a stąd zachęcać jej kierownictwo do inwestowania 
w pracowników z dłuższym stażem. Z drugiej strony, w wielu instytucjach sektora 
publicznego zatrudnieni mogą otrzymać regulowane przepisami nagrody, które są 
efektem podnoszenia kwalifikacji (np. Wyszkowska, 2013), co oznacza, że wszyscy 
– niezależnie od cech KL – powinni być zainteresowani inwestowaniem w swój KL. 
Efekt ten nie wydaje się jednak neutralizować wspomnianego wcześniej skupienia 
uwagi kierownictw na poziomie KL pracowników. Warto pamiętać, że w niektórych 
podmiotach publicznych informacje o szkoleniach pracowników mogą być archiwi-
zowane. Stąd ich przełożeni mogą mieć lepszy dostęp do opisu cech KL pracowni-
ków (Jacobson i wsp., 2002) i bardziej kierować się nimi w podejmowaniu kolejnych 
decyzji dotyczących rozwoju podwładnych.
 
H1. Czynniki związane z kapitałem ludzkim mają istotny wpływ na uczestnictwo pracowników 
sektora publicznego w szkoleniach.

Jak wskazuje Piasecki (2015), czynniki osobiste (np. posiadanie dzieci na utrzy-
maniu) mogą być związane z ograniczeniami mobilności pracowników, w ten spo-
sób oddziałując na decyzje kierownictwa dotyczące szkolenia podwładnych. Jednak 
w wypadku pracowników sektora publicznego wydaje się, że specyfika tego sekto-
ra będzie w znaczący sposób oddziaływać zarówno na popytowe, jak i podażowe 
ograniczenia mobilności (Campbell i wsp., 2012). W sektorze prywatnym może nie 
występować odpowiednio wysoki popyt na kompetencje pracowników sektora pu-
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blicznego (Greek, 1993), co będzie ograniczało możliwości znalezienia przez nich 
pracy poza sektorem publicznym (choć tendencja ta nie musi dotyczyć wszystkich 
zawodów (por. Makule, 2011). Jeśli chodzi o podażowe ograniczenia mobilności, 
poza jej kosztami finansowymi oraz asymetrią informacji powodującą niepewność 
pracownika w ocenie wartości jego własnego KL na zewnętrznym rynku pracy, 
mogą wystąpić koszty niefinansowe związane z poczuciem spełniania misji wobec 
społeczeństwa. Należy ponadto pamiętać, że ograniczenia w swobodzie decyzji 
związanych z personelem, których doświadczają menedżerowie w instytucjach pu-
blicznych (Budhwar, Boyne, 2004), mogą wynikać z procedur wymuszających kon-
centrację na mierzalnych kryteriach, takich jak staż pracy czy typ stanowiska. Nie 
można też zapomnieć, że działania na rzecz równouprawnienia w sektorze publicz-
nym są coraz powszechniejsze, np. w odniesieniu do służby cywilnej – w krajach 
OECD, w tym w Polsce (Świetlikowski, 2014). Tym samym rola czynników osobi-
stych powinna być relatywnie niewielka4. 

H2. Czynniki osobiste mają znikomy wpływ na uczestnictwo pracowników sektora publicznego 
w szkoleniach.

Z cech wykonywanej pracy szczególnie typ stanowiska wydaje się mieć istotne 
znaczenie dla występowania szkoleń. Coraz większy nacisk na satysfakcję klienta jako 
miernik jakości świadczonych usług w sektorze publicznym (Petridou, Spahis, 2001) 
może skłaniać instytucje, by dla stanowisk mających bezpośrednią styczność z klien-
tem intensywność szkoleniowa była wyższa niż w wypadku pozostałych. Co więcej,  
w niektórych zawodach na uczestnictwo pracowników w szkoleniach mogą mieć 
wpływ uregulowania prawne stawiające wymóg posiadania odpowiedniego (np. 
wyższego) wykształcenia, które skorelowane jest z aktywnością szkoleniową lub 
wręcz nakazujące podnoszenie kwalifikacji (np. Karta Nauczyciela, art. 12). Ponadto 
uwzględniając opisaną wcześniej standaryzację praktyk zatrudnienia w ramach sta-
nowisk, można się spodziewać, że typ stanowiska pracy będzie istotnie oddziaływał 
na prawdopodobieństwo uczestnictwa pracownika w szkoleniu. Również pozycja 
kierownicza może wiązać się z wyższym prawdopodobieństwem udziału w szko-
leniach (np. Kaliński, 2011), zważywszy na fakt, że w niektórych grupach zawodo-
wych zajmowane stanowiska są powiązane ze stażem pracy (np. Karta Nauczyciela, 
art. 9b; Rostkowski, 2011). Dodatkowo, jeśli szkolenia są postrzegane jako wsparcie 

4 Co ciekawe, Nisar (2004) sugeruje, że kobiety chcą rozwijać karierę w pierwszym miej-
scu, w którym zostały zatrudnione, stąd jeśli był nim sektor publiczny, w którym istnieją zazwy-
czaj jasne ścieżki rozwoju (np. Zieliński, 2011), prawdopodobieństwo ich odejścia jest niższe 
niż w wypadku mężczyzn, co wskazywałoby, że powinny otrzymywać możliwość uczestnictwa  
w szkoleniach częściej niż mężczyźni.
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procesu wprowadzania zmian w sektorze publicznym, powinny być nimi objęte 
szczególnie osoby na stanowiskach kierowniczych. Co więcej, awanse mogą być 
wynikiem występowania u pracowników trudnych do uchwycenia zdolności wpły-
wających na zwrot z inwestycji w KL (Pfeifer i wsp., 2011), a zatem pośrednio wska-
zywać osoby, których rozwój przyniesie organizacji największe korzyści. 

H3. Czynniki związane ze stanowiskiem pracy mają istotny wpływ na uczestnictwo pracowników 
sektora publicznego w szkoleniach.

Również cechy organizacji sektora publicznego powinny oddziaływać na uczest-
nictwo pracowników w szkoleniach. Wielkość instytucji może stanowić istotne uwa-
runkowanie rozwoju zasobów ludzkich, będąc związaną m.in. z wielofunkcyjnością 
stanowiska, strukturą organizacyjną lub fluktuacją kadr (Kaliński, 2011). Z punktu 
widzenia TKL, niebagatelne znaczenie dla podejmowania decyzji o inwestycjach 
szkoleniowych ma ograniczenie budżetowe występujące w organizacji. Regulacje 
są też istotne w wypadku analizowania wpływu typu placówki, gdyż każdy z ob-
szarów sektora publicznego podlega różnym przepisom, które wykraczają poza 
granice podziału zaprezentowanego w tabeli 1, tzn. na branże intensywnie wyko-
rzystujące zaawansowane technologie i pozostałe. Przykładem może być zaintere-
sowanie szkoleniami w obszarach finansów lub zarządzania w szpitalach, wymuszo-
ne zmianami systemowymi oraz zatrudnianiem coraz lepiej wykształconych ludzi. 
(Jończyk, 2008). Także trudności w pozyskaniu odpowiednich kandydatów mogą 
oddziaływać na instytucje sektora publicznego (np. Rostkowski, 2011). Ich efektem 
może być zwiększony popyt na szkolenia, które stanowią sposób na „wytworzenie”  
w organizacji kompetencji trudnych do pozyskania z zewnątrz (Li, Sheldon, 2010). 

H4. Cechy organizacji mają istotny wpływ na uczestnictwo pracowników sektora publicznego  
w szkoleniach.

Metodyka badania 

Weryfikacja postawionych hipotez została przeprowadzona z wykorzystaniem da-
nych dotyczących pracowników sektora publicznego, zgromadzonych w czterech 
edycjach (2010–2013) ogólnopolskiego badania „Bilans kapitału ludzkiego – ba-
danie ludności (BKL)”. Łączna liczba obserwacji z tego okresu wyniosła 3650 
pracowników sektora, choć do ostatecznej analizy weszło 1389 rekordów. W celu 
określenia, jakie czynniki oddziałują na wystąpienie szkoleń, zastosowano regresję lo-
gistyczną, którą wykorzystywano również w innych badaniach o podobnej tematyce  
(np. Greenhalgh, Mavrotas, 1994; Petridou, Spahis, 2001; Szczucka i wsp., 2014,  
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s. 132, 134). Aby otrzymać model zawierający jedynie zmienne istotne statystycznie, 
jako metodę wprowadzania zmiennych zastosowano selekcję postępującą opartą na 
ilorazie wiarygodności (Danieluk, 2010).

Różni autorzy w odmienny sposób operacjonalizują szkolenia; w kwestionariu-
szu badania BKL pytano o to, czy respondent w ciągu ostatnich 12 miesięcy5 brał 
udział w różnego typu kursach, szkoleniach, warsztatach, odczytach, otwartych wy-
kładach, seminariach, konferencjach, praktykach, stażach zawodowych lub studiach 
podyplomowych6 – przyjęty katalog form podnoszenia kompetencji był zatem bar-
dzo obszerny. Jednocześnie należy zaznaczyć, że brano pod uwagę wyłącznie szko-
lenia nieobowiązkowe7 i nie rozróżniano szkoleń finansowanych i niefinansowanych 
przez pracodawcę8 – w wypadku badanego sektora okazało się bowiem, że szkolenia 
opłacane przez pracowników stanowią bardzo niewielki odsetek wszystkich szko-
leń. Zmienna objaśniana przyjmowała wartość 1, w sytuacji gdy pracownik w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy uczestniczył w szkoleniu i 0 w przeciwnym wypadku. Analiza 
objęła wyłącznie pracowników instytucji sektora publicznego (z wyłączeniem firm 
państwowych) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

Niestety nie wszystkie dane dotyczące uwarunkowań opisanych wcześniej były 
dostępne w bazie BKL, co zmusiło do zmniejszenia zbioru zmiennych objaśnia-
jących (podobne trudności napotkali również np. Leuven i Oosterbeek (1999).  
W analizie uwzględniono następujące zmienne: wykształcenie (5 kategorii od 1 – gim-
nazjalne i poniżej do 5 – wyższe), staż pracy u obecnego pracodawcy (w tym pod-
niesiony do kwadratu), płeć (0 – mężczyzna, 1 – kobieta), wiek (w tym podniesiony 

5 Jak wskazuje Oosterbeek (1998), w analizach dotyczących tematyki szkoleń pracownicy 
zazwyczaj pytani są o uczestnictwo w szkoleniu w ciągu ostatniego roku lub dwóch lat, przyjęty 
w BKL okres jest zatem uzasadniony.
6 Przyporządkowanie niektórych z wymienionych form podnoszenia kwalifikacji do 
szkoleń może wydawać się dyskusyjne. Biorąc pod uwagę, że do tej kategorii zaliczono również 
studia podyplomowe, można uznać, że przyjęta operacjonalizacja jest bliska spojrzeniu prakty-
ków (Andrzejczak, 2010, s. 84). Warto pamiętać, że – jak wskazują Bassanini i inni (2005) – szko-
lenia są bardzo heterogeniczne i pewna agregacja w badaniach jest nieodzowna – przykładowo  
w badaniu Backes-Gellner i wsp. (2011) za szkolenia uznano programy edukacyjne lub aktyw-
ność edukacyjną, która nie kończy się uzyskaniem określonego stopnia i stąd nie jest częścią 
zinstytucjonalizowanego systemu edukacyjnego, a jednocześnie nie wykracza poza ramy relacji 
uczeń-nauczyciel.
7 W wypadku analizy obejmującej również szkolenia obowiązkowe (np. BHP i ppoż.) 
katalog czynników oddziałujących na wystąpienie szkolenia był większy niż przedstawiony w ar-
tykule i zawierał dodatkowo zmienne: posiadanie dzieci na utrzymaniu, wielkość miejscowości 
zamieszkania, zajmowanie stanowiska specjalisty ds. ekonomicznych/zarządzania oraz postrze-
ganie pracy jako tymczasowej. Kierunek oddziaływania pozostałych zmiennych był identyczny  
z zaprezentowanym w artykule.
8 Generalnie rzecz biorąc, rozróżnienie to może być istotne z powodu różnic w częstotli-
wości występowania tych szkoleń (Tuor, Backes-Gellner, 2009), a także intensywności oddziaływa-
nia poszczególnych czynników na uczestnictwo w obu typach szkoleń (Bassanini i wsp., 2005).
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do kwadratu), stan cywilny (0 – nie w związku, 1 – w związku), posiadanie dzieci 
na utrzymaniu (0 – nie posiada, 1 – posiada), wielkość miejscowości zamieszkania 
(0 – wieś, 1 – miasto do 50 tys. mieszkańców, 2 – miasto 50–199 tys. mieszkańców, 
3 – miasto 200 tys. mieszkańców i więcej), wykonywany zawód (według dziewięciu 
grup zawodowych9), pozycja kierownicza (0 – nie, 1 – tak), wymiar czasu pracy  
(0 – pełny etat, 1 – część etatu), trwałość kontraktu zatrudnienia (mierzona deklara-
cją respondenta, czy wykonywana praca jest zajęciem stałym – 0, czy tymczasowym 
– 1, ponieważ pytanie o pracę na czas określony lub nieokreślony zawierało odpo-
wiedzi jedynie z czwartej edycji badania BKL), wielkość organizacji (liczona liczbą 
pracowników) oraz poziom bezrobocia w regionie (w podziale na 3 kategorie)10. 

Do analizy nie włączono umiejętności pracownika, uznając, podobnie jak 
Oosterbeek (1998), że sumaryczny indeks umiejętności w sposób istotny koreluje 
z poziomem wykształcenia (współczynnik korelacji rang Spearmana r=0,437). Po-
nadto baza zawiera dane o szkoleniach odbytych w poprzednim roku i aktualnym 
poziomie umiejętności, stąd bardziej uzasadnione wydaje się pytanie o wpływ szko-
leń na poziom umiejętności, a nie odwrotnie. Do badania nie włączono również 
zmiennych: przynależność do mniejszości narodowej, przynależność do związku 
zawodowego, branża działalności organizacji i poziom rotacji pracowników, ponie-
waż baza BKL nie zawiera o nich informacji. 

Wyniki analizy

Przed przystąpieniem do właściwej części analizy zbadano siłę korelacji pomiędzy 
poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi, włączonymi do badania (bez wartości 
podniesionych do kwadratu), stosując współczynnik korelacji rang Spearmana. Wy-
niki tej analizy wskazują11, że – generalnie rzecz biorąc – zmienne objaśniające są 
ze sobą słabo skorelowane, zaś jedynie związki o sile 0,20 lub większej pojawiają się 
w następujących przypadkach: 1. wiek oraz praca jako osoba sprzątająca, a także 
wykonywanie zawodu zaliczonego do grupy „pozostałych” są negatywnie skorelo-
wane z poziomem wykształcenia (odpowiednio -0,24, -0,35 i -0,28), natomiast bycie 

9 Ze względu na dużą różnorodność zawodów wykonywanych przez pracowników sek-
tora publicznego podzielono je na osiem grup zawodowych odpowiadających najliczniej repre-
zentowanym zawodom (obejmującym prawie 70% obserwacji w badanej próbie). Dziewiątą gru-
pę stanowili przedstawiciele pozostałych zawodów.
10 Pracowników podzielono na trzy grupy: zamieszkujących w powiatach o wysokiej (po-
wyżej 25%), umiarkowanej (10–25%) i niskiej (poniżej 10%) stopie bezrobocia rejestrowanego  
w 2013r. wg Banku Danych Lokalnych GUS-u (2013).
11 Ponieważ tabela korelacji jest bardzo rozbudowana, w artykule opisano tylko najważniej-
sze wnioski. Osoby zainteresowane otrzymaniem pełnej tabeli są proszone o kontakt z autorem.
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nauczycielem jest pozytywnie skorelowane z poziomem wykształcenia (0,46); 2. staż 
pracy jest negatywnie skorelowany, a wykonywanie pracy w niepełnym wymiarze 
pozytywnie – z zatrudnieniem tymczasowym (odpowiednio -0,24 i 0,25); 3. kobie-
ty rzadziej wykonują niektóre zawody (usługi ochrony -0,23 i zawody w kategorii 
„pozostałe” -0,21); 4. wielkość instytucji jest pozytywnie skorelowana z wielkością 
miejscowości (0,24) i negatywnie z wykonywaniem zawodu nauczyciela (-0,20). 

Tabela 2. Wyniki regresji logistycznej dla modelu uwarunkowań szkoleń 

Zmienna B Błąd stan. Wald Ist. Exp(B)
Wykształcenie wyższe  2,818 1,027   7,530 ,006 16,744
Wykształcenie policealne, 
średnie zawodowe

 2,468 1,031   5,734 ,017 11,797

Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące

 2,550 1,047   5,937 ,015 12,812

Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe

 1,589 1,068   2,212 ,137   4,898

Spec. nauczyciel/wycho-
wawca

   ,497   ,145 11,745 ,001   1,644

Spec. ds. zdrowia    ,455   ,213   4,573 ,032   1,576
Pomoc domowa/sprzą-
tanie

-1,397   ,614   5,183 ,023     ,247

Stanowisko kierownicze    ,951   ,153 38,442 ,000   2,587
Stała -3,512 1,023 11,778 ,001     ,030
-2 Logarytm wiarygodności R-kwadrat Cox i Snell R-kwadrat Nagelkerke
1685,814   ,100 ,137

Źródło: obliczenia własne na podstawie (BKL 2014) (poziom istotności: 0,05)

Wyniki analizy z wykorzystaniem regresji logistycznej prezentuje tabela 2.  
W pierwszej kolejności wskazuje ona, że jedynie część zmiennych proponowanych 
jako uwarunkowania wystąpienia szkoleń w sektorze publicznym ma rzeczywisty 
wpływ na badane zjawisko. Poziom wykształcenia w istotny sposób zwiększa praw-
dopodobieństwo uczestnictwa w szkoleniu (wartością referencyjną było wykształ-
cenie gimnazjalne i poniżej)12, choć staż pracy okazał się nieistotny statystycznie, 
co częściowo potwierdza hipotezę 1. Żadna ze zmiennych z grupy cech osobistych 
pracownika oraz z grupy cech organizacji nie okazała się w istotny sposób korelo-

12 Zmienne porządkowe i nominalne były wprowadzane do modelu pod warunkiem uzy-
skania odpowiedniej wielkości poziomu istotności ogółem, poszczególne wartości zmiennych 
(warianty odpowiedzi w badaniu) mogły nie spełniać kryteriów istotności statystycznej.
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wać z uczestnictwem w szkoleniach. W świetle tych wyników hipoteza 2 znajduje 
potwierdzenie, podczas gdy hipoteza 4 – nie. Okazuje się, że w odniesieniu do 
szkoleń w instytucjach publicznych nie tylko cechy osobiste pracowników, ale rów-
nież sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz wielkość organizacji nie mają istotnego 
znaczenia. Czynniki związane z wykonywaną pracą okazały się szczególnie ważne  
w kontekście analizy występowania szkoleń, co stanowi potwierdzenie hipotezy 3. 
Wykonywanie zawodów wymagających wysokich kwalifikacji (nauczyciel, specjalista 
ds. zdrowia) wiąże się z wyższym prawdopodobieństwem uczestnictwa w szkole-
niu, natomiast podjęcie pracy jako osoba sprzątająca zmniejsza szanse na szkolenie. 
Zgodnie z przewidywaniami, zajmowanie kierowniczego stanowiska pozytywnie ko-
reluje z występowaniem szkoleń.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza potwierdziła znaczenie wykształcenia oraz czynników 
związanych ze specyfiką wykonywanej pracy dla uczestnictwa pracownika w szko-
leniu. Jednocześnie wyniki w odniesieniu do niektórych zmiennych (np. grupa cech 
organizacji) okazały się dość zaskakujące, co wskazuje na potrzebę pogłębionej eks-
ploracji omawianej tematyki. 

Warto zaznaczyć, że istotną wartością dodaną analizy wobec raportu z IV edy-
cji badania „Bilans kapitału ludzkiego” (Szczucka i wsp., 2014, s. 100) jest – poza 
koncentracją wyłącznie na sektorze publicznym – zastosowanie szerszego zestawu 
zmiennych, w tym bardziej szczegółowych grup zawodowych (ISCO-2), które więcej 
mówią o faktycznie wykonywanej pracy przez badane osoby. Ponadto w stosunku do 
badania służby publicznej przeprowadzonego przez Petridou i Spathisa (2001) ni-
niejsza analiza różni się zakresem podmiotowym (cały sektor publiczny) oraz innym 
zestawem uwarunkowań oddziałujących na szkolenia. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę na przyjęte w badaniu uproszczenia oraz ograniczenia bazy danych. W ana-
lizie nie zostały uwzględnione wszystkie zmienne, które najczęściej występowały  
w dotychczasowych badaniach, w szczególności można by rozszerzyć katalog zmien-
nych opisujących organizacje. Co więcej, należy zastanowić się, czy nie istnieją inne, 
specyficzne dla sektora publicznego czynniki oddziałujące na wystąpienie szkoleń, 
które nie zostały uwzględnione. W zbiorze tym mogą znaleźć się uwarunkowania 
wynikające z innej niż, przyjęta w artykule, perspektywy teoretycznej, gdyż TKL 
pomija aspekty regulacji prawnych i sytuacji politycznej. Specyfika sektora może 
przejawiać się w sposobie uzasadniania wprowadzania praktyk ZZL, np. czasami  
w celu zdobycia legitymizacji dla swoich działań lub z powodu normatywnych sank-
cji, które mogłyby wystąpić, gdyby określonych praktyk nie było (Pfeffer, Yinon 
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1984) lub racjonalności wydatkowania środków, np. niechęć do pozostawiania nad-
wyżek na koniec roku (Zieliński, 2011), stąd obiecujące wydaje się przyjęcie jako 
podstawy badawczej np. nowej ekonomii instytucjonalnej.

Przyjmując zaprezentowaną w artykule analizę za punkt wyjścia do dalszych roz-
ważań, wskazać można kilka obszarów, w których pogłębiona refleksja z pewnością 
przyniosłaby ciekawe rezultaty. W pierwszej kolejności zaprezentowany model nie 
rozróżnia popytu na szkolenia ze strony pracownika i podaży szkoleń organizo-
wanych przez pracodawcę. Przykładowo osoby mniej wykształcone mogą rzadziej 
uczestniczyć w szkoleniach z powodu decyzji pracodawców (podaż) lub ich wła-
snych (popyt) (Greenhalgh, Mavrotas, 1994; Oosterbeek, 1998; Leuven, Ooster-
beek, 1999). Uwzględnienie w analizie obu perspektyw połączone z dociekaniem 
o powody niedokształcania się przez pracowników (por. Oosterbeek 1998) może 
przynieść wnioski o walorze praktycznym. Ważne wydaje się również rozpatrywanie 
szkoleń w szerszym kontekście rozwoju pracowników, np. z uwzględnieniem sub-
stytucji szkoleń przesunięciami poziomymi. Ciekawe jest także sprawdzenie trwa-
łości oddziaływania poszczególnych czynników opisanych w niniejszym artykule 
(por. Wiatrak, 2005) – np. czy w kolejnych latach w związku z cięciami budżeto-
wymi prawdopodobieństwo uzyskania szkolenia zmniejszało się równomiernie dla 
wszystkich zawodów. W dalszych analizach należy ponadto uwzględnić intensyw-
ność szkoleń – liczbę i długość (Bassanini i wsp., 2005), a także typ szkoleń, w któ-
rych uczestniczą pracownicy – przykładowo płeć może oddziaływać na wybór typu 
szkolenia (Petridou, Spahis, 2001). Interesującym sposobem pogłębienia analizy jest 
także zastosowanie zmiennych interakcyjnych, np. analiza wpływu płci z jednocze-
snym uwzględnieniem wymiaru zatrudnienia (Backes-Gellner i wsp., 2011).
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Determinants of  Employee Training in the Polish Public Sector
Summary

The aim of  the article is to analyze determinants of  training participation among 
employees of  the Polish public sector. Hypotheses regarding the influence of  four 
groups of  employee training factors in the analyzed sector were formulated using 
human capital theory as a research premise as well as on the basis of  literature de-
aling with management in public institution research. The hypotheses were tested 
against data received from the Study of  Human Capital in Poland using logistic 
regression, with training participation during the last year as a dependent variable. 
Results confirmed the hypotheses regarding the significant influence of  human ca-
pital and job features on training incidence, while variables describing employee 
personal characteristics and organizational circumstances turned out to be stati-
stically insignificant. Research constraints as well as directions for further analyses 
were described in the summary.
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ukowego „HaeR”. Jego zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie zasobami 
ludzkimi w sektorze MŚP oraz w bankach spółdzielczych, w szczególności zagad-
nienia segmentacji zatrudnienia. W swoich badaniach stara się łączyć perspektywę 
ekonomii i nauk o zarządzaniu.
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