
Wstęp

Współczesny rynek pracy stwarza warunki, w których pracownicy znajdują się pod 
stałą presją podnoszenia własnych kompetencji i rozwoju zawodowego, co stanowi 
podstawową formę inwestycji w kapitał ludzki. Zmiany zachodzące w podejściu do 
edukacji, rozwój nowych metod i form kształcenia sprawiają, że człowiek zostaje 
postawiony przed trudnym wyborem, ponieważ na rynku występuje duża różnorod-
ność usług edukacyjnych i szkoleniowych. W momencie podejmowania decyzji inwe-
stycyjnej pracownik nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, czy poniesione nakłady 
(finansowe, czasu i inne) przyniosą w przyszłości oczekiwane korzyści. Z jego per-
spektywy wybór staje się coraz trudniejszy, gdyż na rynku pracy pojawiają się nowe 
zawody, ciągle zmienia się zapotrzebowanie pracodawców na określone kompetencje 
oraz istnieje potrzeba dopasowywania się do popytu na nową wiedzę i umiejętności. 
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Inwestowanie w szkolenia – ryzyko pracownika?

W artykule*  uporządkowano dotychczasowy stan wiedzy na temat ryzyka 
inwestowania w kapitał ludzki. Zaprezentowano istotę szkolenia jako formy 
inwestowania w kapitał ludzki z perspektywy pracownika. Uznano, że niezbędne 
jest rozpatrywanie inwestowania w szkolenia w kontekście ryzyka dla pracownika. 
Przedstawiono wybrane czynniki mające wpływ na występowanie tego zjawiska.
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Odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie nie jest jednoznaczna i ła-
twa do uzyskania. Rozwojem indywidualnego kapitału ludzkiego jest zainteresowa-
ny nie tylko sam pracownik, ale także podmioty zgłaszające popyt na ten kapitał, 
czyli aktualni i potencjalni pracodawcy. Twierdzenie, że skoro pracodawca ponosi 
nakłady finansowe na szkolenie pracownika, to jedynie on ponosi jakiekolwiek ry-
zyko, jest zbyt uproszczone.

Zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej, problem ryzyka inwestowania 
w kapitał ludzki należy do stosunkowo rzadko poruszanych w badaniach nauko-
wych. Dotychczasowe analizy ryzyka inwestowania w kapitał ludzki koncentrowały 
się głównie wokół indywidualnych inwestycji w wykształcenie w ramach edukacji 
formalnej. Znacznie mniej uwagi poświęcono ryzyku inwestowania w szkolenia 
związane z miejscem pracy (work-related training)1. Dyskusje na ten temat mają charak-
ter fragmentaryczny, gdyż koncentrują się przeważnie wokół ryzyka ponoszonego 
przez pracodawców2.

Poniższe opracowanie jest próbą przybliżenia i pewnego uporządkowania kwe-
stii dotyczących ryzyka inwestowania w kapitał ludzki, a także przedstawienia istoty 
ryzyka inwestycji w szkolenia z perspektywy pracownika. Główną metodą badaw-
czą jest wnioskowanie logiczne na podstawie analizy literatury przedmiotu. Niniej-
szy artykuł rozszerza spojrzenie na zagadnienia związane z ryzykiem inwestowania  
w kapitał ludzki, zwraca bowiem uwagę na konieczność rozpatrywania inwestycji  
w szkolenia w kontekście ryzyka dla pracownika. W rozważaniach skoncentrowano 
się przede wszystkim na szkoleniach podejmowanych przez osoby posiadające za-
trudnienie oraz na efektach tych szkoleń w kontekście pracy zawodowej.

1 W artykule pojęcia „szkolenia związane z pracą”, „szkolenia związane z zatrudnie-
niem”, „szkolenia związane z miejscem pracy” używane są zamiennie. Na potrzeby artykułu 
przyjęto następującą definicję szkoleń związanych z miejscem pracy: są to wszystkie aktywności  
o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym, których celem jest rozwój kompetencji pracownika 
związanych z aktualnie wykonywaną lub przyszłą pracą.
2 W polskiej literaturze przedmiotu ryzyko inwestowania w kapitał ludzki jest rozpatry-
wane przeważnie z perspektywy pracodawcy na gruncie zarządzania zasobami ludzkimi (Lachie-
wicz i wsp., 2015; Lipka, 2002; Myjak, 2009; Stemplewska, 2015; Zieliński, 2009). Lipka (2010,  
s. 245), utożsamia je z ryzykiem nieuzyskania spodziewanych korzyści oraz zwraca uwagę, że ma 
ono charakter „(mikro)ekonomiczny”, a jednocześnie odnosi się do ryzyka zarządzania. Z per-
spektywy pracodawcy ryzyko inwestycyjne wynika z faktu, że kapitał ludzki nie jest własnością 
przedsiębiorstwa (Lipka, 2010, s. 243), a jest użyczany pracodawcy na podstawie określonych 
stosunków pracy (Juchnowicz, 2014, s. 30). Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego pracow-
ników wiąże się z występowaniem innych rodzajów ryzyka personalnego. Z kolei procesy w ra-
mach realizacji funkcji personalnej mogą stanowić dodatkowe endogeniczne czynniki powodują-
ce występowanie ryzyka inwestycyjnego (Lipka, 2010, s. 256–258). Analiza ryzyka inwestowania  
w kapitał ludzki w kontekście organizacji zakłada uwzględnienie wszystkich procesów w ramach 
funkcji personalnej.
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Szkolenie jako forma inwestycji w kapitał ludzki z perspektywy  
pracownika

Jednym z kluczowych elementów inwestowania w kapitał ludzki po rozpoczęciu 
kariery zawodowej jest udział w różnego rodzaju kursach, warsztatach, sesjach co-
achingowych oraz innych przedsięwzięciach edukacyjnych, które w celu uproszcze-
nia najczęściej są określane wspólnym mianem „szkolenia”. Szkolenia mające na 
celu doskonalenie kompetencji oraz kwalifikacji3 zawodowych zwiększają stopień 
dopasowania kapitału ludzkiego pracownika do wymagań rynku pracy. W ich trakcie 
nabywana jest większość umiejętności potrzebnych do sprawnego funkcjonowania 
osoby na rynku pracy (Campbell, Brue, 1986, s. 89). Okres aktywności zawodowej 
osoby z reguły trwa znacznie dłużej niż etap kształcenia w ramach edukacji szkol-
nej. Przekłada się to na konieczność dokonywania wielu wyborów edukacyjnych 
związanych z wykonywaną pracą, co jest dodatkowym powodem przyjrzenia się 
szkoleniom z perspektywy pracownika.

Na podstawie przeglądu definicji pojęcia „szkolenie” przytaczanych i analizo-
wanych w literaturze przedmiotu (por. Andrzejczak, 2011; Motyka, Pawlak, 2012; 
Ścibiorek, 2010), można sformułować kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, wspólną ce-
chą istniejących definicji jest ukierunkowanie szkoleń na osiągnięcie określonych 
korzyści. Widoczny jest ścisły związek pojęcia „szkolenie” z wymiernym efektem  
w postaci kształtowania oraz rozwoju kompetencji zawodowych pracowników. Inną 
wspólną cechą jest nieuwzględnianie w definicjach konieczności poniesienia nakła-
dów na szkolenia. Często pomijano też fakt, że nakłady te mają charakter nie tylko 
pieniężny, ale i pozapieniężny. Po drugie, występuje sprzeczność na tle powszech-
nego używania pojęcia „kapitał ludzki” w publikacjach naukowych, dokumentach 
programowych4 oraz raportach badawczych rynku pracy. Sprzeczność pomiędzy 
sposobem definiowania szkoleń a inwestycyjnym podejściem do ich analizy, które 
jest narzucane poprzez operowanie pojęciem „kapitał ludzki”. Rozpatrywanie szko-
lenia jako jednej z form inwestycji, która może prowadzić do rozwoju większości 
składowych indywidualnego kapitału ludzkiego (Lipka, 2010, s. 58–59), wymaga 
posługiwania się kategoriami nakładów, korzyści (lub strat), zwrotu z inwestycji 
oraz ryzyka.

Pojęcie „szkolenia” zajmuje jedno z głównych miejsc w teorii kapitału ludzkie-
go, której rozwój związany jest z pracami Schultza (1961; 2014), Beckera (1962, 
1993) oraz Mincera (1958). Zgodnie z teorią kapitału ludzkiego, udział pracownika 

3 Na różnice w tych dwóch pojęciach zwraca uwagę Orczyk (2009).
4 Takich jak Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Wielkopolski 
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 i in.
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w szkoleniu prowadzi do wzrostu jego produktywności (Becker, 1962, 1993). Wyż-
sza wydajność pracy oznacza dla pracownika lepszą sytuację materialną, gdyż wiąże 
się z możliwością uzyskania większego wynagrodzenia. Zmiana wysokości wyna-
grodzenia, która następuje na skutek inwestycji w szkolenia, stanowi główny punkt 
wyjścia pomiaru indywidualnego zwrotu z inwestycji.

Udział w szkoleniach zwiększa wartość pracownika w oczach pracodawcy dzięki 
wzrostowi indywidualnego kapitału ludzkiego, który wyraża się w poszerzeniu wie-
dzy i doskonaleniu umiejętności, kształtowaniu odpowiednich zachowań, wartości, 
postaw, zwiększeniu motywacji do pracy i lojalności. Udział w szkoleniach może 
mieć również wpływ na większą satysfakcję pracownika z pracy, jego samospełnie-
nie i samorealizację (por. Andrzejczak, 2011, s. 65, 98; Sienkiewicz, 2010, s. 123). 
Dzięki uczestnictwu w szkoleniach może nastąpić poprawa pozycji pracownika na 
rynku pracy (większe szanse na uzyskanie lepszej pracy, większa stabilność zatrud-
nienia) czy też w przedsiębiorstwie (awans zawodowy, większa autonomia). Co wię-
cej, zwiększony kapitał ludzki pracownik może wykorzystać nie tylko w pracy, ale 
także w życiu prywatnym (Andrzejczak, 2011, s. 101), co przekłada się na korzyści 
w formie pozapieniężnej.

W razie odejścia z przedsiębiorstwa pracownik może wykorzystać wyższą war-
tość posiadanego indywidualnego kapitału ludzkiego na zewnętrznym rynku pracy. 
Będzie to możliwe pod warunkiem, że efekty szkoleń są transferowalne, czyli istnieje 
możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w innym przedsiębiorstwie.

Analiza szkoleń jako formy inwestowania w kapitał ludzki z perspektywy pra-
cownika zakłada, że pod uwagę brane są korzyści związane zarówno z aktualnym 
miejscem pracy, jak i z przyszłą sytuacją pracownika na zewnętrznym rynku pracy. 
Zmiana zapotrzebowania pracodawców na określone kompetencje oraz niepewne 
przyszłe korzyści wynikające z udziału w szkoleniach (por. Myjak, 2009, s. 174) 
sprawiają, że ta forma inwestowania w kapitał ludzki powinna być badana w kon-
tekście ryzyka dla pracownika.

Ryzyko inwestowania w kapitał ludzki – stan zagadnienia

Trudno zaprzeczyć, że inwestowaniu w kapitał ludzki towarzyszy niepewność5 co 
do szeregu czynników determinujących stopień osiągnięcia oczekiwanych korzyści  

5 Mimo że badania nad ryzykiem inwestowania w kapitał ludzki mają prawie tak samą 
długą historię jak teoria kapitału ludzkiego, precyzyjne zdefiniowanie istoty ryzyka inwestowa-
nia w kapitał ludzki jest stosunkowo trudne. Dotychczasowe rozważania oparte są na defini-
cjach „ryzyka” i „niepewności” opracowanych w latach 20. XX wieku przez Knighta. Według 
podejścia tego autora, o ryzyku należy mówić wtedy, kiedy wynik działania lub decyzji (korzy-
ści z realizacji inwestycji w kapitał ludzki) jest niepewny w czasie podjęcia decyzji (na przykład  
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i wysokość zwrotu z inwestycji. Osoba inwestująca w kapitał ludzki ponosi nakłady, 
oczekując w przyszłości określonych korzyści (w postaci wyższego wynagrodzenia, 
awansu zawodowego, czy uzyskania lepszej pozycji społecznej). W momencie po-
dejmowania decyzji inwestor kieruje się zgromadzoną dotychczas wiedzą na temat 
możliwości występowania różnych zdarzeń w przyszłości. Określenie wysokości 
przyszłego zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki jest możliwe, ale tylko z pewnym 
stopniem dokładności, co wynika z ograniczonego dostępu do informacji, a tak-
że indywidualnych zdolności poznawczych. Przykładowo, inwestując w uzyskanie 
określonego poziomu wykształcenia, człowiek nie jest pewny, w jakim stopniu uzy-
skane kwalifikacje będą pokrywały się z potrzebami pracodawców. Ponadto może 
doświadczać braku wiedzy na temat możliwości i szybkości znalezienia odpowied-
nio płatnej pracy zgodnej z jego przyszłym wykształceniem.

Becker (1993, s. 91) podkreśla, że z powodu niepewności co do czynników ma-
jących wpływ na wysokość zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki rzeczywisty zwrot 
będzie różnił się od oczekiwanego. Są to czynniki związane bezpośrednio z osobą 
realizującą inwestycje (na przykład motywacja, od której zależy sukces w zdobywa-
niu wiedzy i umiejętności), ale także pochodzące z jej otoczenia zewnętrznego (po-
pyt pracodawców na określone kompetencje, struktura zatrudnienia, konkurencja 
na rynku pracy, czynniki związane z miejscem pracy). Badania potwierdzają, że wy-
stępują istotne różnice w poziomie premii płacowej z inwestycji w wykształcenie, 
jeżeli pod uwagę są brane takie czynniki, jak: grupa zawodowa, sektor zatrudnienia 
(Gajderowicz i wsp., 2012), a także kierunek studiów (Szreder i wsp., 2012). Ponadto 
wysokość premii płacowej zmienia się z upływem czasu (Gajderowicz i wsp., 2012).

Początek gruntownych badań poświęconych inwestowaniu w kapitał ludzki  
w kontekście ryzyka został zainspirowany rozważaniami Levhariego i Wiessa (1974). 
W swojej pracy autorzy zaprezentowali w sposób sformalizowany wpływ ryzyka na 
podejmowanie decyzji o inwestowaniu w kapitał ludzki.

Teoretyczny model Levhariego i Wiessa (1974) obejmuje dwa okresy. W pierw-
szym okresie człowiek inwestuje w kapitał ludzki (przeznacza na naukę określoną 
ilość czasu). Wysokość wynagrodzenia w drugim okresie zależy od wielkości inwe-
stycji w kapitał ludzki oraz zmiennej losowej (random variable), która jest wyrażeniem  

w momencie wyboru kierunku studiów), ale rozkład prawdopodobieństwa uzyskania możliwych 
wyników jest znany decydentowi (Hartog, Diaz-Serrano, 2014). Pojęcie niepewności z kolei okre-
śla sytuację, w której to prawdopodobieństwo nie jest znane. Bardzo często autorzy nie podają 
definicji ryzyka i niepewności, stosując te pojęcia zamiennie, co nie jest uzasadnione. W niniejszej 
pracy ryzyko odnosi się do mierzalnego efektu podejmowania decyzji o inwestowaniu w kapitał 
ludzki w warunkach niepewności. Z kolei niepewność odnosi się do otoczenia osoby podejmu-
jącej decyzję inwestycyjną i wiąże się z możliwością występowania odchylenia od oczekiwanego 
wyniku inwestycji w kapitał ludzki (zarówno pozytywnego, jak i negatywnego).
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niepewnego stanu świata6. Znany jest rozkład prawdopodobieństwa zmiennej lo-
sowej, która odzwierciedla niepewne informacje wejściowe (uncertain inputs) oraz 
niepewne informacje wyjściowe (uncertain outputs). Pierwszy rodzaj niepewności do-
tyczy jakości kształcenia, indywidualnych zdolności osoby oraz wielkości kapitału 
ludzkiego nabytego na skutek inwestowania w naukę. Drugi – obejmuje stan podaży 
i popytu na rynku pracy w drugim okresie, czego wynikiem jest nieznana przy-
szła wysokość wynagrodzenia (Levhari, Weiss, 1974, s. 951). Hartog i Diaz Serrano 
(2014) prezentują dwa główne wnioski, które płyną z rozważań autorów modelu:

■ inwestycje w kapitał ludzki w warunkach niepewności będą mniejsze niż przy 
braku niepewności; przedstawiona zależność zachodzi tylko wtedy, kiedy lepsze sta-
ny świata (np. większe zdolności osoby) generują wyższy krańcowy zwrot z inwe-
stycji w kapitał ludzki, co przejawia się w pozytywnej korelacji między krańcowym  
i średnim zwrotem z inwestycji;

■ rosnący poziom ryzyka negatywnie oddziałuje na inwestycje w kapitał ludzki, 
jeżeli zakłada się multiplikatywny model wpływu ryzyka.

Levhari i Weiss (1974), a później także Kodde (1985, za: Hartog, Diaz Serrano, 
2014)7 dokonali analizy relacji inwestowania w kapitał ludzki oraz wybranych czyn-
ników w warunkach niepewności. Jak pokazali autorzy, wpływ niektórych czynni-
ków w tych warunkach jest inny niż w sytuacji, kiedy inwestowanie w kapitał ludzki 
odbywa się w warunkach pewności. Przykładowo, wzrost początkowych aktywów 
(dobrobyt rodziny) w warunkach pewności nie wpływa na inwestowanie w kapitał 
ludzki, podczas gdy w sytuacji niepewności prowadzi do większych inwestycji.

Jako źródła ryzyka inwestowania w kapitał ludzki, wskazywane są: nieznana dłu-
gość trwania życia, która wyznacza długość okresu otrzymywania zwrotu z inwesty-
cji w kapitał ludzki (Razin, 1976 za: Kodde, 1986), nieznany moment podejmowa-
nia zatrudnienia przez osobę po zakończeniu nauki (Kodde, 1986) czy też zmiana 
wartości wykształcenia na rynku pracy, związana z inną strukturą popytu i podaży 
(Hartog, 2005). 

Do aspektów najczęściej podnoszonych w literaturze przedmiotu należą: wpływ 
ryzyka inwestowania w kapitał ludzki na decyzje edukacyjno-zawodowe (Bonin i wsp., 
2007; Diaz-Serrano, Hartog, 2007; Hartog, Diaz-Serrano, 2004; Hartog i wsp., 2011; 
King, 1974; Raita, 2005), zależność pomiędzy poziomem ryzyka a zwrotem z inwe-
stycji w wykształcenie (Hartog, Diaz-Serrano, 2006; Pereira, Martins, 2002) oraz 
premia za ryzyko inwestowania w kapitał ludzki (Jacobs i wsp., 2009).

6 Stan świata – „opis świata tak pełny, że gdyby był prawdziwy i znany, to znane byłyby 
następstwa każdego działania” (Arrow, 1979, s. 61).
7 Por. także Kodde (1986).
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Wyniki badań wpływu ryzyka inwestowania w kapitał ludzki na wybory eduka-
cyjne nie są jednoznaczne. Raita (2005) dochodzi do wniosku, że duża zmienność 
zarobków ma wpływ na decyzje o kontynuowaniu nauki. Diaz-Serrano i Hartog 
(2007) empirycznie dowodzą, że ryzyko ma negatywny wpływ na inwestycje w wy-
kształcenie. W przeciwieństwie do tych analiz, Hartog i wsp. (2011) w swoim ba-
daniu obserwują, że oczekiwany poziom ryzyka nie ma wpływu na wybory ścieżki 
kształcenia przez studentów.

Dotychczasowe badania empiryczne pokazują, że stosunek do ryzyka inwesto-
wania w kapitał ludzki jest związany z wyborem zawodu oraz sektora zatrudnienia 
(Bonin i wsp., 2007; Hartog, Diaz-Serrano, 2004; King, 1974). King (1974) w swojej 
pracy dowodzi, że absolwenci szkół wyższych z bogatszych rodzin wybierają zawo-
dy o wyższym poziomie ryzyka zarobków, gdyż mają większą skłonność do ryzyka. 
Hartog i Diaz-Serrano (2004) prezentują dowody na to, że osoby zatrudnione w sek-
torze publicznym posiadają większą awersję do ryzyka. Bonin i wsp. (2007) w swoim 
badaniu dochodzą do podobnych wniosków. Autorzy pokazują, że praca w sektorze 
prywatnym wiąże się z większym poziomem ryzyka. Z badania wynika także, że 
osoby chętniej podejmujące ryzyko pracują w zawodach, które charakteryzują się 
wyższym poziomem ryzyka wynagrodzeń (earnings risk).

Ciekawych wniosków dostarczają badania koncentrujące się na analizie wpływu 
sytuacji gospodarczej na popyt na edukację (Barakat i wsp. 2010; Tumino, Taylor, 
2013). Pogorszenie się warunków na rynku pracy może być postrzegane przez oso-
by rozważające inwestowanie w naukę jako czynnik wzrostu ryzyka inwestowania 
w kapitał ludzki. Jak wskazują Barakat i wsp. (2010), gorsze szanse na znalezienie 
pracy w przyszłości, słabsze wsparcie finansowe ze strony rodziców czy też ograni-
czony dostęp do kredytów studenckich mogą zniechęcać do inwestowania w zdo-
bywanie wykształcenia w warunkach recesji. Z drugiej strony autorzy podkreślają, 
że inwestowanie w wykształcenie może stanowić lepszą alternatywę niż pozosta-
wanie bez pracy, co z kolei powoduje wzrost popytu na edukację. Ponadto większy 
popyt może być spowodowany spadkiem kosztów alternatywnych inwestowania  
w naukę (utraconego wynagrodzenia) (Tumino, Taylor, 2013), który jest związany 
z mniejszym prawdopodobieństwem znalezienia zatrudnienia. Najnowsze badania 
empiryczne dostarczają dowodów na korzyść drugiej wersji. Przykładowo Tumino 
i Taylor (2013) dokumentują, że w przypadku osób mających ograniczenia finan-
sowe wzrost poziomu bezrobocia przekłada się na mniejsze prawdopodobieństwo 
porzucenia studiów. Z kolei Taylor i Rampino (2014) dochodzą do wniosku, że  
w warunkach recesji gospodarczej młode osoby, których rodzice są lepiej wykształ-
ceni, mają większe aspiracje edukacyjne.
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Należy podkreślić, że wśród autorów nie ma zgodności w kwestii pomiaru ryzyka 
inwestowania w kapitał ludzki8. Powodem tego jest między innymi interdyscyplinar-
ny charakter ryzyka oraz występowanie wielu innych zbliżonych pojęć (niepewność, 
hazard, niebezpieczeństwo, prawdopodobieństwo). Na podstawie analizy literatury 
przedmiotu można sformułować cztery zasadnicze wnioski dotyczące analizy pro-
blemu ryzyka inwestowania w kapitał ludzki:

■ w badaniach empirycznych analiza ryzyka inwestowania w kapitał ludzki spro-
wadza się najczęściej do analizy wymiernych efektów uzyskanych po zakończeniu 
inwestycji (wysokości wynagrodzenia);

■ ryzyko inwestowania w kapitał ludzki najczęściej szacowane jest ex post, czyli 
po zakończeniu realizacji inwestycji w wykształcenie i podjęciu zatrudnienia; powo-
dem tego jest możliwość zidentyfikowania mierzalnych efektów inwestycji i uzyska-
nia informacji dotyczącej rozkładu badanych wskaźników;

■ w badaniach empirycznych ryzyko inwestowania w kapitał ludzki jest analizo-
wane w obrębie grup zawodowych, albo grup osób o tym samym poziomie i profilu 
wykształcenia; takie podejście jest oparte na założeniu, że decyzje o inwestowaniu  
w wykształcenie bazują na wiedzy na temat korzyści z inwestycji, które uzyskały 
osoby posiadające zbliżony poziom wykształcenia czy też zatrudnione w podobnych 
zawodach; zakłada się także, że pracownik ma dostęp do informacji o rozkładzie 
prawdopodobieństwa możliwych wyników realizacji inwestycji w kapitał ludzki;

■ w celu oszacowania ryzyka inwestowania w kapitał ludzki najczęściej stoso-
wane jest podejście ekonomiczne, co oznacza, że to zjawisko jest badane w kontek-
ście możliwości uzyskania wyniku innego niż oczekiwany (por. Kaczmarek, 2008,  
s. 58); punktem wyjścia analizy ryzyka jest założenie, że przyszła pozycja pracownika  
w stosunku do rzeczywistego rozkładu wynagrodzeń na rynku pracy nie jest znana 
(Hartog, 2005, s. 16); odchylenie rzeczywistego zwrotu w stosunku do oczekiwane-
go może nastąpić z powodu zdarzeń, których nie da się przewidzieć w momencie 
podejmowania decyzji; w celu określenia wysokości ryzyka inwestowania w kapitał 
ludzki najczęściej stosowane są miary zmienności9. 

Problem zdefiniowania i pomiaru ryzyka inwestowania w kapitał ludzki wymaga 
zdecydowanie szerszych rozważań, gdyż w tej kwestii nadal istnieje szereg nieroz-
wiązanych problemów. Ich analiza jednak wykracza poza zakres niniejszej pracy.

8 Szerzej na temat zob. Hartog (2011).
9 Przykładowo, w najnowszych badaniach empirycznych ryzyko jest mierzone jako wa-
riancja składnika resztowego wynagrodzeń obliczonego na podstawie modelu Mincera (Berkho-
ut i wsp., 2010; Hartog, Diaz-Serrano, 2006; Hartog i wsp., 2003).
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Istota i czynniki ryzyka inwestowania w szkolenia z punktu widzenia 
pracownika

Zarówno decyzja o inwestowaniu w szkolenia, jak i rezygnacja z inwestycji opisują 
sytuację, w której dokonuje się świadomego wyboru alokacji środków, jakie mo-
głyby przynieść odmienne korzyści w wypadku innego sposobu ich wykorzystania 
(Andrzejczak, 2011, s. 70–72). Co do szkoleń związanych z miejscem zatrudnienia 
– jeżeli nie mają one charakteru obligatoryjnego – w wyborze biorą udział dwie 
zainteresowane strony, pracodawca i pracownik (por. Dobija, 2002, s. 30–31). Przy 
czym każda inwestycja w szkolenie powinna być traktowana jako rezygnacja zain-
teresowanych stron z bieżących korzyści. Ważne jest jednak doprecyzowanie, kto  
i w jakiej formie ponosi nakłady związane z udziałem pracownika w szkoleniu.

Jeżeli pracownik w całości ponosi nakłady finansowe na szkolenie, to świadomie 
rezygnuje z tych korzyści, które mógłby otrzymać w razie przeznaczenia środków 
pieniężnych na inne cele (np. na szkolenie o odmiennej tematyce). Ponadto dla pra-
cownika udział w szkoleniu wiąże się z dodatkowymi wyrzeczeniami. Dotyczą one 
korzyści, jakie pracownik mógłby uzyskać, poświęcając wysiłek i czas na wykonanie 
zadań w pracy, rozwój zainteresowań pozazawodowych, odpoczynek lub inną dzia-
łalność. W uproszczony sposób inwestowanie w szkolenia finansowane w całości 
przez pracownika przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Nakłady i korzyści związane z inwestowaniem w szkolenia  
(pracownik ponosi nakłady finansowe)

Źródło: opracowanie własne

Jeśli nakłady finansowe na szkolenie są po stronie pracodawcy, wyrzeczenia pra-
cownika dotyczą przede wszystkim poświęconego czasu i wysiłku na udział w szko-
leniu (rysunek 2).
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Rysunek 2. Nakłady i korzyści związane z inwestowaniem w szkolenia  
(pracodawca ponosi nakłady finansowe)

Źródło: opracowanie własne

Jak zostało zaprezentowane na rysunkach 1 i 2, inwestowanie w szkolenia zwią-
zane z wykonywaną pracą wiąże się z poniesieniem nakładów oraz wyrzeczeniami 
(natury finansowej i pozafinansowej) nie tylko dla pracodawcy, ale także dla po-
siadacza kapitał ludzkiego, czyli pracownika (por. Lipka, 2010)10. Współdecydując  
o realizacji inwestycji w kapitał ludzki, pracownik bierze pod uwagę oczekiwane ko-
rzyści w postaci poziomu wynagrodzenia w trakcie inwestycji i po jej zakończeniu, 
a także perspektywy rozwoju zawodowego i status zawodowy w przyszłości (Lipka, 
2010, s. 25). Dowody na potwierdzenie tej konstatacji można znaleźć w badaniach 
empirycznych. Przykładowo Murphy i wsp. (2006) doszli do wniosku, że awans 
zawodowy jest istotnym czynnikiem motywującym do uczestnictwa w szkoleniach 
w ramach kształcenia ustawicznego. Podobne wnioski zaprezentowali także Findlay 
i wsp. (2012), którzy pokazali w swoim badaniu, że pracownicy, którzy wykazują 
chęć dokształcania się, mają określone oczekiwania związane z dalszym rozwojem 
kariery zawodowej i uzyskaniem w przyszłości wyższego wynagrodzenia. Z kolei 
Fouarge i wsp. (2013) udokumentowali, że pracownicy o silniejszym zorientowa-
niu na przyszłość są bardziej skłonni do udziału w szkoleniach. Zdaniem autorów, 
świadczy to o inwestycyjnym podejściu w stosunku do szkoleń.

Wobec powyższych spostrzeżeń, można stwierdzić, że pracownik podejmuje 
ryzyko inwestowania w szkolenia dotyczące możliwości uzyskania podwyżki wy-
nagrodzenia, która w rzeczywistości może różnić się od oczekiwań pracownika. 
Ponoszone ryzyko związane jest także z osiągnięciem (lub nieosiągnięciem) ocze-

10 W artykule pominięte zostały szkolenia finansowane przez inne podmioty rynku pracy.
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kiwanej pozycji zawodowej bądź też innych korzyści o charakterze niepieniężnym. 
Zakłada się, że dostępne są informacje na temat rozkładu prawdopodobieństwa 
uzyskania możliwych wyników związanych z decyzją o inwestowaniu w szkolenia. 
Ryzyko występuje, ponieważ pracownik nie jest w stanie określić, jakie korzyści uda 
się osiągnąć w stosunku do znanego rozkładu prawdopodobieństwa.

Występowanie ryzyka jest związane z szeregiem czynników. Można je podzielić 
z perspektywy pracownika na dwie grupy, wewnętrzne (których źródłem jest sam 
pracownik) i zewnętrzne.

Czynniki wewnętrzne związane są przede wszystkim z poziomem zdolności po-
siadanych przez pracownika oraz przebiegiem jego kariery zawodowej. Wobec braku 
pełnych informacji na temat predyspozycji pracownika do opanowania określonych 
umiejętności, nie ma możliwości przewidzenia, czy i w jakim stopniu zostaną osią-
gnięte cele szkolenia, a także czy i w jakim stopniu pracownik odniesie oczekiwane 
korzyści11. Ponadto ryzyko inwestowania w szkolenia występuje, ponieważ pracow-
nik najczęściej nie jest w stanie z góry określić długości zatrudnienia na określonym 
stanowisku pracy (w danym przedsiębiorstwie lub w danej branży), częstotliwości  
i długości przerw w karierze zawodowej12, a także czasu jej trwania (por. Raita, 
2005). Nawiązując do podziału szkoleń zaproponowanego przez Beckera (1962), 
można zaryzykować twierdzenie, iż długość zatrudnienia na określonym stanowi-
sku pracy jest czynnikiem ryzyka inwestowania w szkolenia o charakterze specjali-
stycznym. Z kolei przerwy w karierze zawodowej determinują występowanie ryzyka 
inwestowania w szkolenia ogólne. Należy także zaznaczyć, że decyzje pracownika 
dotyczące inwestycji w kapitał ludzki uzależnione są od wielu czynników. Jednym 
z nich są emocje (Kaźmierczyk, 2011). Pojawia się zatem kolejny czynnik ryzyka 
związany ze specyfiką natury człowieka. 

Czynniki zewnętrzne obejmują czynniki makroekonomiczne, miejsce zatrud-
nienia pracownika oraz proces realizacji szkolenia (w tym jego przebieg i jakość). Po-
dobnie jak w przypadku inwestycji w wykształcenie, sytuacja gospodarcza w kraju, 
konkurencja na rynku pracy, naukowo-techniczny postęp w branży oraz inne czyn-
niki makroekonomiczne determinują przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa, a także 
rynku pracy w zakresie szkoleń pracowników. Brak wiedzy na temat wymienionych 

11 Obserwowana zmienność uzyskanych korzyści z inwestycji (na przykład, wysokości 
wynagrodzenia) może odzwierciedlać nie tylko ryzyko występujące na skutek zdarzeń, których 
nie da się przewidzieć, ale także różnice w zdolnościach między pracownikami. Zmienność wyna-
grodzenia będzie zatem zawierać efekt heterogenicznych indywidualnych zdolności, a rzeczywi-
ste ryzyko będzie mniejsze. Należy zaznaczyć, że kwestia rozróżnienia ryzyka i heterogeniczności 
w badaniach z zakresu ryzyka inwestowania w kapitał ludzki nadal pozostaje nierozstrzygnięta. 
Szerzej problem przedstawia Hartog (2011, s. 148–153).
12 Ten czynnik jest szczególnie ważny dla kobiet (zob. Raita, 2005), które z reguły mają 
więcej przerw w karierze zawodowej niż mężczyźni.
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czynników w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnej podważa pewność co 
do przydatności rozwijanych składowych kapitału ludzkiego pracownika (Rundo, 
2013). Jeśli chodzi o efekty krótkookresowe, to największe znaczenie z punktu wi-
dzenia pracownika mają czynniki związane bezpośrednio z miejscem zatrudnienia 
oraz realizacją szkolenia. Należą do nich:

■ informacje na temat kwalifikacji pracownika i jego potrzeb szkoleniowych,  
a także ich (nie)odpowiedni dobór i wykorzystanie (Zieliński, 2009); brak informacji 
może skutkować błędnym określeniem tych składowych kapitału ludzkiego pra-
cownika, które trzeba rozwijać i w które należy zainwestować13;

■ jakość szkolenia14, która bezpośrednio wpływa na przyrost i jakość zwiększo-
nego kapitału ludzkiego pracownika;

■ kierunek (tematyka) szkolenia oraz poziom ogólności/specjalizacji (Lipka, 
2002; Zieliński, 2009); ryzyko inwestowania w szkolenia specjalistyczne będzie tym 
mniejsze, im bardziej treść szkolenia będzie dostosowana do specyfiki przedsię-
biorstwa, a także aktualnych bądź przyszłych zadań wykonywanych na stanowisku 
pracy; w przypadku szkoleń ogólnych, pracownik ma możliwość uzyskania korzyści 
z inwestycji na innym stanowisku (w innym przedsiębiorstwie), pod warunkiem wy-
stąpienia popytu na zdobyte kompetencje;

■ perspektywy awansu zawodowego; z oczywistych powodów możliwość awan-
su pracownika zmniejsza ryzyko inwestowania w szkolenia specjalistyczne;

■ powstanie luki transferu efektów szkolenia (Lipka, 2002)15; ważną rolę w pro-
cesie transferu odgrywa pracodawca, który stwarza odpowiednie warunki i wspiera 
pracownika w procesie wykorzystania efektów szkolenia w pracy zawodowej (An-
drzejczak, Pisarska, 2011); brak możliwości zastosowania efektów szkolenia w miej-
scu pracy może skutkować brakiem pozytywnych zmian w jakości pracy pracowni-
ka, a nawet obniżeniem jego efektywności (Andrzejczak, 2011, s. 97). W praktyce 
będzie to oznaczało, że inwestycje w szkolenia nie przyniosą pracownikowi oczeki-
wanych korzyści, lecz straty.

Przedstawiona lista czynników nie jest kompletna i może zostać zweryfikowana 
w trakcie pogłębionych badań w tym zakresie.

13 Można spodziewać się, że największe ryzyko inwestowania w szkolenia będzie w przy-
padku całkowitego braku identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracownika, gdyż oczekiwane ko-
rzyści nie będą opierać się na wiarygodnych danych.
14 Na jakość szkolenia składają się: nieodpowiedni dobór osób szkolących, niedostoso-
wanie przekazywanych treści do potrzeb wynikających z wykonywanej pracy, niski stopień przy-
datności przekazywanej wiedzy na stanowisku pracy, poziom efektywności stosowanych metod 
przekazu (Lipka, 2002; Ścibiorek, 2010; Zieliński, 2009).
15 Transfer oznacza przeniesie zdobytych w trakcie szkolenia umiejętności, wiedzy, po-
staw i motywacji do środowiska pracy w obszar praktycznej działalności pracownika (Motyka, 
Pawlak, 2012, s. 137–138).
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Zakończenie

Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania w kapitał ludzki, który ma 
wpływ na decyzje edukacyjno-zawodowe osób na rynku pracy. Po zakończeniu na-
uki w ramach edukacji formalnej jedną z głównych form inwestowania w kapitał 
ludzki są szkolenia związane z wykonywaną pracą. Podejmując decyzje inwestycyjne, 
pracownik oczekuje uzyskania korzyści zarówno w formie wyższych zarobków, jak  
i lepszej pozycji w przedsiębiorstwie czy też na rynku pracy. Istnieje szereg czynników, 
które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo nieuzyskania oczekiwanych korzyści lub 
sprawić, że uzyskane korzyści przekroczą oczekiwania. Każda inwestycja pracownika  
w szkolenie wiąże się więc z ponoszeniem ryzyka, które jest nieuniknione.

Głębszej analizy wymagałaby specyfika ryzyka inwestowania w szkolenia pono-
szonego przez pracownika z perspektywy aktualnego miejsca zatrudnienia oraz pod 
kątem jego kariery zawodowej. Interesujące wydaje się w tym kontekście dokonanie 
analizy ryzyka uwzględniającej nie tylko efekty szkoleń (krótko- lub długookreso-
we), ale także takie aspekty, jak: poziom możliwości wykorzystania efektów szkoleń 
w innym przedsiębiorstwie (specjalizacja), rozwój wewnętrznego rynku pracy, typ 
konkurencji na zewnętrznym rynku pracy, jak również chęć pracodawców ujawnia-
nia informacji na temat odbytych przez pracowników szkoleń.

Spostrzeżenia zaprezentowane w niniejszym artykule nie pretendują do miana  
w pełni wyczerpującej analizy problematyki ryzyka inwestowania w szkolenia. In-
tencją opracowania było zwrócenie uwagi, że kwestii ryzyka inwestycji w szkolenia 
z perspektywy pracownika nie można ignorować w badaniach. Potrzebne są szcze-
gółowe analizy empiryczne oparte na dokładnych danych na temat odbytych przez 
pracowników szkoleń oraz historii zawodowej. Obecnie coraz istotniejsze staje się 
pytanie o wybór najbardziej efektywnych form inwestowania w kapitał ludzki. Do-
tyczy to w szczególności szkoleń związanych z pracą. Efektywność nie jest jednak 
możliwa bez uwzględnienia fenomenu ryzyka. Problematyka ryzyka inwestowania 
w kapitał ludzki z perspektywy pracownika powinna przyciągnąć większą uwagę 
naukowców, choć niewątpliwie nie należy ona do łatwych.
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Investing in Training: Is There Risk on the Part of  the Employee?
Summary

The article organizes existing knowledge on the risk of  investing in human capital. 
It presents the essence of  training as a form of  human capital investment from the 
point of  view of  the employee. It argues for seeing investment in training in the 
context of  employee risk and presents selected factors that have an impact on the 
occurrence of  this phenomenon.
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