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Wstęp

Współczesna gospodarka, jej chwiejność, niepewność oraz zmienność stawiają przed 
przedsiębiorstwami o wiele większe wymagania, niż miało to miejsce w XX wieku. Wte-
dy to większą uwagę skupiano na kapitale finansowym oraz rzeczowym. W dzisiejszych 
czasach koncentrujemy się głównie na kapitale ludzkim, który uważany jest za najwięk-
szy „skarb” każdej firmy, ponieważ to wiedza osób tworzących firmę jest jej największą 
wartością, co przekłada się na zysk. Przedsiębiorstwa posiadające w swoich szeregach 
bardziej wykształconą kadrę są lepiej postrzegane wśród konkurencji. Są zdolne do wy-
twarzania większej liczby lepszych jakościowo produktów przy jednoczesnej minimaliza-
cji nakładów ponoszonych na reklamacje i zwroty. Dlatego też pracodawcy coraz częściej 
szukają kadry wykształconej, po przebytych kursach oraz szkoleniach.

Bardzo dobrym przykładem przedsiębiorstwa, które od chwili powstania przywiązu-
je ogromną wagę do inwestycji w kapitał ludzki, jest firma Cezar International, zakład 
produkujący systemy laserowe, z siedzibą w Ksawerowie nieopodal Łodzi. W dalszej 
części pracy, na podstawie działań tejże firmy, przedstawiono, jakie korzyści przynoszą 
inwestycje w kapitał ludzki zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i pracodaw-
cy. Aby najrzetelniej oddać istotę problemu, przeprowadzono dwa badania. Pierwsze, 
za pomocą kwestionariusza ankiety, wśród pracowników firmy. Drugie, za pomocą wy-
wiadu, przeprowadzonego z osobami odpowiedzialnymi za pracę działu kadr w firmie. 
Analiza wyników ankiet i wywiadów stanowić będzie odpowiedź na pytanie, czy warto 
inwestować w kapitał ludzki oraz czy inwestycje te mają wpływ na rozwój i codzienne 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Robert Nowicki
Cezar International – firma ukierunkowana 
na rozwój kapitału ludzkiego
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Proces rekrutacji w firmie Cezar International

Firma Cezar International rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku. Na początku 
istnienia główną działalnością była sprzedaż światłowodów z zastosowaniem dla tele-
komunikacji oraz przemysłu. Rok później ofertę poszerzono o światłowody do zasto-
sowań medycznych. Do roku 2004 firma Cezar International zatrudniała tylko sześciu 
niewyspecjalizowanych pracowników, dwóch magazynierów oraz czterech sprzedawców. 
Coraz więcej firm i instytucji zgłaszało się do firmy Cezar International nie w celu zaku-
pu światłowodów, lecz naprawy już posiadanego. Wzrosło również zapotrzebowanie na 
gotowe produkty światłowodowe, takie jak sondy czy kable. Wtedy też zapadła decyzja 
o rozbudowie firmy i poszerzeniu jej asortymentu o sondy światłowodowe medyczne, 
sondy światłowodowe dentystyczne, tipsy światłowodowe, spektrometry, spektrografy 
oraz sondy dla spektroskopii. Decyzja ta wymagała nie tylko dużych nakładów finanso-
wych związanych z dostosowaniem hali produkcyjnej oraz zaplecza, ale i zatrudnienia 
wykwalifikowanych pracowników, których następnie należało poddać specjalistycznym 
szkoleniom.

Ogłoszono rekrutację na jednej z najbardziej renomowanych łódzkich uczelni wyż-
szych. Rekrutacja przebiegała dwuetapowo. Pierwszym etapem po otrzymaniu od kan-
dydata do pracy CV oraz listu motywacyjnego był test z wiedzy o fizyce, w którym szcze-
gólny nacisk położono na optykę. Ponieważ w owym czasie w firmie Cezar International 
nie było osoby na tyle wykwalifikowanej, aby taki test przeprowadzić, zdecydowano się 
na podpisanie umowy z uczelnią wyższą. Testy oceniane były przez doktorów wydziału 
optyki. Po pomyślnym przejściu przez pierwszy etap rekrutacji, ci, którzy osiągnęli naj-
lepsze wyniki, zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z prezesem firmy. Z dwu-
dziestu sześciu zakwalifikowanych osób wybrano osiem, którym zaproponowano umowę 
o pracę w pełnym wymiarze godzin na okres próbny sześciu miesięcy. Osoby te zaczęły 
pracę w firmie Cezar International 1 lutego 2004 roku, jednak przy swoich stanowiskach 
pracy zasiedli dopiero dwa miesiące później. Specyfika pracy, zaawansowanie techno-
logiczne oraz precyzja potrzebna przy wykonywaniu produktów nie pozwalały na pracę 
osobom nie przeszkolonym. Nowo zatrudnieni pracownicy odbywali miesięczne szkole-
nie w Niemczech, prowadzone w firmie Art. Photonics GmbH. Szkolenie to składało się 
z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna trwała trzy tygodnie, odby-
wały się wykłady z dziedziny optyki, spektrometrii oraz leserów. Osiem godzin dziennie 
przez sześć dni w tygodniu. Szkolenie teoretyczne zakończone było egzaminem pisem-
nym, którego pomyślne rozwiązanie pozwalało na rozpoczęcie szkolenia praktycznego. 
Dzięki podpisanej umowie pomiędzy firmami Cezar International oraz Art. Photonics 
GmbH pracownicy mieli okazję obejrzeć, jak będą wyglądały ich miejsca pracy.
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Szkolenie praktyczne polegało na wykonywaniu tych samych obowiązków oraz czyn-
ności, na tych samych urządzeniach, na których miał przebiegać proces produkcyjny. 
Pozwoliło to na minimalizację popełnianych błędów, a co za tym idzie, zmniejszenie 
kosztów produkcji w początkowym okresie działalności. Nie bez znaczenia był też fakt 
dostarczania przez firmę Cezar International produktów o bardzo dobrej jakości w przy-
stępnej cenie. Stopniowe poszerzanie oferty oraz zadowolenie klientów przekładały się 
na ilość zamówień. Już w 2007 roku moce przerobowe firmy były zbyt małe w stosunku 
do oczekiwań, a okres oczekiwania na gotowe produkty wydłużył się z 72 godzin do 
dziesięciu dni roboczych. Aby zwiększyć moce przerobowe, zdecydowano się na budowę 
drugiego pomieszczenia produkcyjnego oraz rozbudowę biura. Równolegle z pracami 
budowlanymi ruszył także proces rekrutacji, który zakładał zatrudnienie 24 pracowni-
ków produkcyjnych, kierownika produkcji, pracowników działu kadr, logistyki oraz księ-
gowości. W pierwszej fazie proces rekrutacyjny prowadzony był przy ścisłej współpracy 
z firmą rekrutacyjną specjalizującą się w poszukiwaniu inżynierów oraz techników. Pre-
zes firmy Cezar International zdecydował, że zatrudnieni mogą być tylko i wyłącznie ci 
kandydaci, którzy posiadają minimum wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, kierun-
kowe (z tytułem licencjata bądź inżyniera), biegle posługujący się językiem angielskim. 
Doświadczenie zawodowe na stanowiska produkcyjne nie było wymagane.

Ponieważ rozbudowa firmy to proces czasochłonny, postanowiono skupić się na wy-
borze najlepszych kandydatów do pracy, czas potrzebny na zmiany budowlane pozwalał 
na przeprowadzenie wieloetapowej rekrutacji.

Potencjalny kandydat do pracy na stanowisku produkcyjnym po przyjęciu jego doku-
mentów przez firmę rekrutacyjną kierowany był na test z zakresu przedmiotów ścisłych, 
po pozytywnym jego przejściu odbywały się testy manualne, podczas których sprawdza-
no predyspozycje kandydata do szczegółowej pracy z mikroskopem. Testy te trwały trzy 
dni, na które podpisywano z kandydatem umowę-zlecenie. Kolejnym etapem rekrutacji 
była rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem produkcji prowadzona w języku angiel-
skim. Znajomość języka angielskiego to jedna z kluczowych umiejętności pracowników 
firmy. Dokumentacja techniczna produktów, ich specyfikacja oraz technologia produkcji 
prowadzone są w języku angielskim. Po zaaprobowaniu kandydata do pracy przez kie-
rownika produkcji, potencjalny pracownik otrzymywał zaproszenie do ostatniego eta-
pu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej z prezesem firmy Cezar International. Na tym 
etapie dokonywano ostatecznej oceny postawy kandydata do pracy, ustalano szczegóły 
zatrudnienia, takie jak godziny pracy czy wynagrodzenie.

Rekrutację zakończono na dwa tygodnie przed oddaniem do użytku nowych bu-
dynków firmy. Od 2007 roku firma Cezar International zatrudnia 54 pracowników, któ-
rych liczba nie zmieniła się do dziś. Aby zredukować koszty, zdecydowano, że nowych 
pracowników przeszkoli stary personel. Wymagało to od załogi dużego poświęcenia, 
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gdyż oprócz wykonywania codziennych obowiązków musieli oni wdrażać swoich przy-
szłych kolegów do pracy. Aby skrócić czas dostaw nowych produktów, podjęto decyzję 
o przejściu z jednozmianowego, czterdziestogodzinnego tygodnia pracy na dwuzmiano-
wy, czterdziestoośmiogodzinny. Pomimo odpowiedniego wynagrodzenia za zwiększoną 
liczbę obowiązków oraz większą liczbę godzin pracy motywacja pracowników wyraźnie 
się zmniejszyła, czego odbiciem była rosnąca liczba reklamacji oraz wydłużanie się cza-
sów produkcji wykonywanej przez doświadczonych pracowników firmy. Zatrudnienie 
nowych pracowników wykorzystano więc jako pretekst do awansowania najlepszych pra-
cowników z początkowej kadry, którzy objęli stanowiska brygadzistów.

Wtedy też opracowano schemat organizacyjny firmy Cezar International, który 
w sposób obrazowy prezentuje hierarchię w firmie. Warto nadmienić, iż schemat ten 
funkcjonuje do dziś w niezmienionej formie1.

Obecnie firma Cezar International oferuje ponad 1200 różnych produktów z dzie-
dziny optyki. Począwszy od różnego rodzaju światłowodów, poprzez sondy, kable, suma-
tory i refokusatory, skończywszy na systemach laserowych oraz spektrofotometrycznych 
z zastosowaniem w przemyśle militarnym, stoczniowym, medycznym, samochodowym 
oraz chemicznym. O doskonałą jakość wykonywanych produktów dba doświadczona, 
specjalnie przeszkolona kadra pracownicza. Wszystkie wyroby wykonywane są z zastoso-
waniem norm ISO oraz posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, między innymi TÜV, 
SÜD oraz CE.

TQM w firmie Cezar International

W roku 2010 firma Cezar International stała się głównym dostawcą aplikatorów światło-
wodowych do większości sieci klinik niemieckich. Stało się tak pomimo dużej konkuren-
cji na rynku europejskim, a w szczególności na rynku niemieckim.

Według prezesa firmy Cezar International Zdzisława Wojciechowskiego, stało się 
tak, ponieważ firma oferuje produkty o bardzo dobrej jakości, w przystępnej, jak na 
warunki niemieckie, cenie. Było to możliwe do osiągnięcia dzięki wielu specjalistycz-
nym szkoleniom nie tylko z zakresu obsługi urządzeń czy wdrażania nowych technologii 
pracy, ale także szkoleniom z zakresu przepływu informacji w firmie czy sprawnego, 
zespołowego rozwiązywania problemów. W 2009 roku odbyło się łącznie osiem szkoleń, 
z czego cztery dotyczyły wprowadzenia nowych technologii produkcyjnych dla nowych 
produktów, dwa obsługi nowych urządzeń, jedno sprawnej komunikacji w przedsiębior-
stwie, kolejne uczyło pracy zespołowej oraz sprawnego rozwiązywania problemów pod 

1 Z. Wojciechowski, „Biuletyn firmy Cezar International”, str. 1-8
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presją czasu. Nie bez znaczenia było wprowadzenie Total Quality Management (TQM). 
TQM prowadzi do działań mających na celu zorganizowanie całego przedsiębiorstwa 
pod kątem jakości oraz zaangażowania w jej poprawę wszystkich pracowników firmy. 
Aby organizacja osiągnęła prawdziwą efektywność, wszystkie jej części muszą ze sobą 
współpracować.

Strategię kompleksowego zarządzania jakością oparto w firmie Cezar International 
na trzech podstawowych zasadach:

zorientowanie na klienta (grupy zespołowe, wszyscy pracownicy); �
zorientowanie na procesy (wszystkie czynności wykonywane przez zatrudnionych  �

przyczyniają się do zamiany nakładów na wyniki);
long time learning �  (ciągłe doszkalanie oraz poprawa jakości).
Koncepcja TQM związana jest z zaangażowaniem wszystkich pracowników w reali-

zację wytyczonych przez firmę celów. Największą jednak wagę firma Cezar International 
przywiązuje do szkoleń swoich pracowników. Oczywiście, jakość wyrobów lub usług, 
konkurencyjność cen, moce wytwórcze, szerokość i głębokość asortymentu czy innowa-
cyjność są również ważne, jednak żadnego z powyższych czynników nie da się uzyskać, 
nie inwestując najpierw w kapitał ludzki.

Dzięki szkoleniom pracowników firmy Cezar International w 2009 roku udało się 
skrócić czas wytwarzania produktów średnio o 6% do 8% w stosunku do roku 2008. 
Średni czas wykonania produktu, począwszy od marca 2009 roku, jednoznacznie wska-
zuje na wpływ szkoleń, odbywających się w lutym 2009 roku, na skrócenie czasu produk-
cji, czyli zwiększenie wydajności pracy oraz mocy przerobowych firmy.

Rysunek 1. Schemat organizacyjny firmy Cezar International

Źródło: Dział kadr, Cezar International, Oficjalny biuletyn firmy, str. 4
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Badania prowadzone przez pracowników działu logistyki firmy wskazują również na 
jednoczesne zmniejszenie liczby reklamacji na produkty firmy. Jest to niezmiernie ważne 
w przypadku artykułów do zastosowań medycznych, których jakość zawsze stawiana jest 
na pierwszym miejscu. Zdaniem działu reklamacji, szkolenia odbyte na początku 2009 
roku miały niewątpliwie wpływ na poprawę jakości produktów oraz zmniejszenie liczby 
reklamacji w późniejszym okresie.

Nakłady na szkolenia

Jednak obok niezaprzeczalnych zalet inwestycje w kapitał ludzki poprzez szkolenia mają 
także swoje „wady”. Najważniejszą z nich – zdaniem głównej księgowej – są koszty, 
jakie należy z tego tytułu ponieść. Należy tu pamiętać, że oprócz kosztów samego szko-
lenia pracodawca musi ponieść także koszty dodatkowe (transport, zakwaterowanie, 
diety itp.), które stanowią czasem ponad 100% kosztów samego szkolenia. Szkolenia 
zewnętrzne w firmie Cezar International odbywają się w sposób cykliczny, a ich liczba 
uzależniona jest od tego, ile nowych produktów wprowadzanych jest na rynek (każdy 
produkt wymaga opracowania technologii produkcji, planu marketingowego, systemu 
zamówień elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów łańcucha sprzedaży, z za-
kresu których należy przeszkolić wszystkich uczestniczących w procesie pracowników). 
Fundusze potrzebne do sfinansowania szkoleń dla pracowników pochodzą z Zakłado-
wego Funduszu Szkoleń Kadrowych (ZFKK), który pełni w firmie także funkcję pra-
cowniczej kasy zapomogowo -pożyczkowej. Wysokość środków pieniężnych, które firma 
przekaże do ZFKK, ustalana jest co roku na zebraniu, w którym uczestniczą: prezes 
firmy Cezar International, główna księgowa oraz dyrektor firmy. W roku 2009 była to 
kwota nie mniejsza niż 8% zysku firmy netto z roku 2008.

Obok nakładów finansowych kolejną „wadą” wysyłania pracowników na szkolenia 
jest długi czas potrzebny na odbycie szkolenia oraz zaimplementowanie zdobytej wiedzy 
i przekucie jej na zysk dla firmy. Istnieje także ryzyko, że wiedza nabyta podczas szko-
lenia ulegnie szybko deprecjacji i nie uda się jej w pełni wykorzystać w praktyce. Należy 
także zawsze brać pod uwagę rotację pracowników, co stanowi duże ryzyko dla plano-
wania szkoleń. W związku z tym w firmie Cezar International postanowiono uruchomić 
system rozliczania pracowników z wiedzy nabytej na szkoleniu. Trzech pracowników, 
którzy po trzech miesiącach od zakończenia szkolenia mają na swoim koncie najwięcej 
punktów szkoleń, otrzymuje premię uznaniową. Nie zdecydowano się na wprowadzenie 
jakichkolwiek sankcji dla pracowników legitymujących się najmniejszą liczbą punktów 
szkoleń, uznając, że motywacja finansowa będzie dostateczną zachętą do poprawy ja-
kości pracy.
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Prezes firmy twierdzi, iż powyższy system sprawdza się znakomicie. Pracownicy są 
dobrze zmotywowani do pracy, biorą czynny udział w życiu firmy oraz realizują cel, jakim 
jest nieustanne dążenie do doskonałości. Dzięki szkoleniom udało się wykształcić zna-
komitych fachowców, skrócić czas produkcji poszczególnych komponentów, zmniejszyć 
liczbę reklamacji, usprawnić komunikację i wymianę informacji wewnątrz firmy, a przede 
wszystkim doprowadzić do szybszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Pracownicy wobec polityki rozwoju zasobów ludzkich

Aby dokładnie przeanalizować istotę zagadnienia oraz zbadać, czy inwestycje w kapitał 
ludzki są czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa, czy przyśpieszają rozwój firmy i przy-
czyniają się do poprawy jej konkurencyjności, zdecydowano się na przeprowadzenie ba-
dania ankietowego, do którego zaproszono wszystkich pracowników firmy z działów: 
produkcji, reklamacji, logistyki, księgowości, HR oraz marketingu. Badanie przeprowa-
dzono w listopadzie 2010 roku. Na udział w badaniu zgodziło się 100% pracowników, 
czyli 50 osób. Pierwsze pytanie dotyczyło rodzajów szkoleń, jakie przeprowadzono w fir-
mie Cezar International w 2009 roku. Wszyscy respondenci byli doskonale zorientowani 
w liczbie i temacie przeprowadzonych szkoleń, mimo że nie we wszystkich uczestniczyli. 
Drugie pytanie dotyczyło liczby szkoleń, w jakich brał udział pracownik w 2009 roku 
(tabela 1).

Tabela 1. Rozkład szkoleń w firmie Cezar International w 2009 roku

Rodzaj szkolenia Liczba przeszkolonych  
pracowników w 2009 r.

Liczba szkoleń danego 
rodzaju w 2009 r.

Szkolenia z zakresu wprowadzania no-
wych procesów produkcyjnych 

20 3

Szkolenia z zakresu obsługi nowych 
urządzeń

20 + 15 1 + 1

Szkolenia z zakresu komunikowania się 
w organizacji

20 2

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania 
rutynie w miejscu pracy

20 1

Szkolenia z zakresu księgowości 2 1
Szkolenia z zakresu budowania długofa-
lowych relacji z klientami

10 + 15 3 + 1

Szkolenia z zakresu kadr i płac 3 2

Źródło: sprawozdanie z wykonanego planu szkoleń za rok 2009 w firmie Cezar International
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Różnorodność typów szkoleń i ich dopasowanie do potrzeb pracowników pozwa-
lają na zminimalizowanie ryzyka wynikającego z możliwości niewykorzystania w pełni 
nabytej wiedzy w praktyce. Jest to tym bardziej istotne, że firma w 100% pokrywa koszt 
 szkoleń.

Kolejne pytania dotyczyły pracowniczej oceny przeprowadzanych szkoleń. 46 spo-
śród 50 ankietowanych stwierdziło, że szkolenia są dobrym sposobem na powiększenie 
poziomu wiedzy. Satysfakcję z odbywania szkoleń ma aż 43 z 50 badanych responden-
tów. Wszyscy odpowiedzieli twierdząco na pytanie, czy szkolenia przeprowadzone w 
2009 roku były przydatne w Pana/Pani codziennej pracy (wykres 1).

Wykres 1. Przydatność szkoleń przeprowadzonych w firmie Cezar International 
w codziennej pracy

Źródło: opracowanie własne, na podstawie wyników badania przeprowadzonego w firmie Cezar 
International

W ankiecie pojawiły się także pytania dotyczące oceny Cezar International w kon-
tekście jej inwestowania w kapitał ludzki. I tak, aż 49 z 50 respondentów stwierdziło, 
że firma Cezar International jest dla nich firmą godną zaufania właśnie z uwagi na in-
westowanie w kapitał ludzki. Przy czym, 47 z 50 ankietowanych przyznało, że szkolenia 
organizowane przez pracodawcę są istotnym elementem branym przez nich pod uwagę 
podczas zmiany pracy i że szukając nowej posady, zawracają uwagę na stosunek poten-
cjalnego pracodawcy do idei powiększania kapitału ludzkiego w firmie.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach jedyną szansą na szybki rozwój przedsiębiorstwa jest od-
powiednie wykorzystanie wiedzy i kompetencji pracowników. Jest to jeden z najważ-
niejszych zasobów niematerialnych firmy. Pracownicy muszą się nauczyć, jak nią zarzą-
dzać efektywnie. Zadaniem współczesnego przedsiębiorstwa jest ciągłe gromadzenie 
wiedzy i umiejętne jej wykorzystanie w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej, a co 
za tym idzie, zapewnienia sobie trwałej pozycji na rynku. Kapitał ludzki posiada pew-
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ną szczególną właściwość, nie deprecjonuje się w momencie wykorzystania. Można go 
pomnażać, przetwarzać i przekazywać. Ma dynamiczny charakter i staje się najbardziej 
poszukiwanym towarem na rynku. Jeśli dba się o rozwój kapitału ludzkiego w firmie, to 
następuje proces jego kumulacji i doskonalenia, co z kolei przynosi wiele pozytywnych 
efektów. Wcześniejsze i prawidłowe interpretowanie nadchodzących z otoczenia sygna-
łów, a także szybkie reagowanie na zaistniałe zagrożenia to tylko niektóre z nich. Nie 
wystarczą inwestycje w najnowsze technologie czy urządzenia, gdyż bez specjalistycznej 
wiedzy i informacji firma nie osiągnie znaczących korzyści na rynku.

Analizując rolę czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie stosującym nowoczesne 
metody zarządzania, można zauważyć proces przechodzenia od zarządzania zasobami 
ludzkimi, tj. zarządzania jednym z zasobów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa, do 
zarządzania kapitałem ludzkim, tj. zarządzania zasobem najważniejszym dla firmy, gdyż 
biorącym udział w tworzeniu wartości dodanej.

Ludzie inwestują w siebie, aby zwiększyła się ich wartość na rynku pracy oraz ogólna 
produktywność. Tę zależność rozumie firma Cezar International i inwestuje w swoich 
pracowników, umożliwiając im naukę i rozwój, organizując i planując szkolenia. Celem 
tego rozwoju jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo cech pracowniczych gwarantujących 
osiąganie celów organizacji – efektywności, wydajności, skuteczności, zysku. Rozwój 
pracowników przyczynia się do dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa, kreatywności 
i innowacyjności, które są motorem rozwoju organizacji, wzrostu udziału w rynku, utrzy-
mania i poszerzenia kręgu klientów, a tym samym wzrostu zysków. Jest to możliwe dzięki 
dopilnowaniu przez firmę, aby pracownicy posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności 
niezbędne do właściwego wykonywania powierzonych im obowiązków, aby następowało 
ich ciągłe doskonalenie i maksymalne wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału.

Wydaje się, że największy wpływ na formę przedsiębiorstwa mają szkolenia, poprzez 
które może zmieniać postawy pracowników i wpływać na stan wiedzy i umiejętności 
koniecznych do osiągania właściwych efektów w zakresie obowiązków wykonywanych 
przez personel. Szkolenie oznacza także inwestowanie w ludzi dla lepszego wykorzy-
stania ich talentów i potencjału. Skuteczne szkolenia przyczyniają się do: zmniejszenia 
kosztów uczenia się (błędów); poprawienia efektów osiąganych przez pracownika, zespół 
i firmę, czyli rezultaty, jakość, tempo i całościową produktywność; zwiększenia elastycz-
ności operacyjnej poprzez rozszerzenie zakresu umiejętności pracowników; przyciąga-
nia wysokiej jakości pracowników dzięki zaoferowaniu im możliwości kształcenia się i 
rozwoju, zmniejszenia ich zakresu kompetencji i umiejętności, dając im zadowolenie 
z pracy, lepsze wynagrodzenie i możliwość rozwoju w ramach organizacji; zwiększenia 
zaangażowania pracowników, zachęcając ich do utożsamiania się z misją i celami organi-
zacji; poprawy poziomu usług dla klientów.
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By szkolenie spełniło pokładane w nim cele, należy uświadomić pracownikom ko-
nieczność myślenia o ciągłym samodoskonaleniu oraz dobrać odpowiednią formę kształ-
cenia. Niezależnie od formy szkoleń ważne jest, by każde przygotowywało pracowników 
na nieustanne zmiany otoczenia, angażowało w wypracowywanie nowych, skutecznych 
rozwiązań i przekonywało personel, że zmiana przyniesie korzyści wszystkim – firmie, 
zarządowi i każdemu z nich. Dla menedżerów wielu obecnie funkcjonujących przedsię-
biorstw dbanie o rozwój intelektualny i zawodowy pracowników jest zadaniem strate-
gicznym. Jeżeli organizacja chce zatrzymać pracowników i utrzymać ich zaangażowanie 
na odpowiednim poziomie, kapitał ludzki musi podlegać ciągłemu rozwojowi. Kształce-
nie i rozwój sprzyjają poszerzaniu horyzontów pracownika, rozwijaniu cech osobowości, 
takich jak innowacyjność i przedsiębiorczość, a także zaspokajaniu potrzeby samoreali-
zacji pracownika.

W dzisiejszych czasach, bez ciągłej inwestycji w kapitał ludzki swojego personelu, 
żadna firma nie tylko nie może liczyć na szybki rozwój, ale i na utrzymanie się na rynku. 
Kapitał ludzki jest bowiem najważniejszym dobrem każdego prosperującego przedsię-
biorstwa.

Cezar International: A Company Oriented to Develop Human Capital

Summary
The case of Cezar International, a plant manufacturing laser systems, is an example of 
benefits derived from investment in human capital—benefits from the point of view of 
both the employees and employer. Two studies were conducted in the company: a ques-
tionnaire among company employees and interviews with people responsible for the op-
eration of the company’s personnel department. Analysis of the received results serves 
as a basis for an answer to the questions: Is investment in human capital worthwhile? 
Do such investments have an impact on the development and day–to–day functioning 
of the company?

Robert  Nowicki  – specjalista w dziale rozliczeń czeków zagranicznych w firmie Nor-
dea Bank AB. W latach 2005-2009 kierownik logistyki w firmie Cezar International 
(Photonics division – dział laserowo-optyczny). Jego zainteresowania zawodowe dotyczą  
wpływu ZZL na kapitał przedsiębiorstwa, rynku monetarnego, rynku pracy, IT, logistyki 
miejsca pracy, wpływu komputeryzacji na kapitał ludzki.
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